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

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

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

Standartak’urdîyekirîlîbih’erfêdlatînî

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

Welger’andinaPeymanaNûbizimanêk’urdî

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

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

Cûr’ê(mêt’oda)xebatavêwelger’andinê

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

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



Pêş go ti na Îns tî tû tê 

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

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

În s tî tû ta Wel ge r’an di na K’i tê ba Pî roz

101000 Россия
Москва, Главпочтамт, а/я 360
Институт перевода Библии 
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PêşgotinabonaPeymanaNû
K’i tê ba ku we gir tî ye des tê xwe, jê r’a di bê jin «Pey ma na Nû». Pey ma na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Bo na alî ki ri na xwen de va na 

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

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

Pêşgotin

Li go ra r’êz ki ri na k’i tê bêd Pey ma naf Nû, «Miz gî nî yaf Îsaf Mesîhef 
li go ra Met ta» k’i tê ba pê şin (e’w lin) e. Bi fi ki ra zana eva k’i tê ba sed-
sa lî ya pê şin da li En tak ya yê ha tî ye ni vî sa rê. Ji hin gê da h’e ta ni ha eva 
k’i tê ba bû ye ç’e’v ka nîk bo na wan me ri vêdf ku di xwa zin r’as tî ya Xwe dê 
nas kin, awa go tî Îsa Mesîh. Li go ra şe’ de tî ya ci vî naf sed sa lî ya du da-
da, xu da nê vê k’i tê bê Met ta yê şan dîf bû ye, yê ku hê be rî r’ast ha ti na 
Îsa xerc girf bû, ku jê r’a «Lê wîf» jî di go tin (Mar qos 2:14; Lû qa 5:27). 

Eva k’i tê ba miz gî nî ya vê ye kê di de, ku Îsa ye Xi laz kirf û P’ad şa yê ji 
Xwe dê da soz da yî. Eva miz gî nî ya di bê je, ku Îsa ne t’e nê Xi laz ki rê mi le tê 
ci hû yaf ye, lê yê mi le têd t’e ma mî ya din ya yê ye jî. 

Miz gî nî ya Met ta ji her sê Miz gî nî yêd ma yîn zê de tir be’ sa Pey ma naf 
Ke vin di ke, çim kî me re mê vê k’i tê bê ev e, we kî îz bat ke, ku Îsa he ma 
xût Xwe xa ye ew Xi laz ki rê soz da yî û bi vî awayî ni vî sa rêd ci hû ya ye 
pî rozf (awa go tî ni vî sa rêd Pey ma na Ke vin) ha ti ne sê rî. Met ta k’i tê ba 
xwe da ji çil ca ra zê de tir be’ sa wan ni vî sa rêd Pey ma na Ke vin di ke. Ji 
wan cî ya ge lek aha ni vî sar in: «Ev yek aha qe wi mî, ku ew go ti na Xu-
da nef bi za rêf p’ê xem berf ha ti bû go ti nê bê sê rî...» (1:22; 2:15, 17-18, 23; 
4:14-16; 8:17; 12:17-21 û yêd ma yîn). Usa jî Met ta ge lek ca ra di ni vî se, 
ku Îsa ça wa «Ku r’êf Da wid» tê h’e sa bê, çim kî Mesîhê soz da yî wê ji 
r’i k’in ya taf Da widf p’ad şa bi ha ta (1:1, 20; 9:27; 12:23; 15:22; 20:30-31; 
21:9, 15; 22:41-45). 

Ev Miz gî nî ji her sê kêd ma yîn bi vî awayî jî ber ç’e’v di be, ku dew sa 
na vê «Xwe dê» ge lek ca ra xe be ra «E’z man» ha tî ye xe ba tê, se beb ew bû 
ku ci hû ya ne di xwes tin her gav na vê Xwe dê ba nî na ser za rê xwe, çim kî 
pî roz e, le ma jî Met ta dûr va di hat. Me se le, dew sa «P’ad şa tî yaf Xwe dê» 
33 ca ra «P’ad şa tî yaf E’z ma na» ni vî sar e, lê «P’ad şa tî ya Xwe dê» t’e nê 
pênc ca ra ni vî sar e. 
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Nivîsk’arêk’itêbêserhatîyaÎsabihûr‑gilîdinivîse.Ewjir’ik’inyat
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çawaderbazdikeûçawahatexaçkirinêfûjimirinêr’abû.
MizgînîyaMettadaÎsaçawadersdarekîfmezink’ifşdibe,yêku

h’ukumêWîheyeQanûnafMûsafşirovekeûbonaP’adşatîyaXwedê
dannasînke.Usajîdidek’ifşêkuEwwek’îlêQanûnaXwedêûpey‑
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1.Dannasînîyaserêç’îyêbermerivayêvedike,kuzar’êdP’adşatîya
Xwedêçiqasîxwezilîneûgerekêr’abûn‑r’ûniştin,borcûjîyînaxweda
jîçawabin(serê5‑ah’eta7‑a).
2.T’emîyêdbonaşagirtaf,wekîqulixêşandîtîyaxwedaçawaP’adşatîya
Xwedêdannasînkin(serê10‑a).
3.Sur’aP’adşatîyaXwedêûh’eftmesele(13‑a).
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24‑aû25‑a).

Serecemafikirak’itêbê

R’ik’inyataÎsaûbûyînawî(1:1–2:23)
QulixêYûh’ennayêfnixumdarf(3:1‑12)
Nixumandinûcêr’ibandinaÎsa(3:13–4:11)
DannasînîûşixulêdÎsayeliCelîlêda(4:12–18:35)
R’îyaÎsayejiCelîlêh’etaOrşelîmê(19:1–20:34)
H’eftîyaÎsayexilazîyêliOrşelîmêûdor‑berêdwêda(21:1–
27:66)

R’abûnaÎsajimirinêûşagirtavaxuyabûnaWî(28:1‑20)
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* 1:3 Nav dest ni vî sa rêd hi ne ka da dew sa «R’am» «Aram» he ye. 
* 1:7 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «Asaf» «Asa» he ye. 

R’ik’inyataÎsa
(Lûqa3:23‑38)

11Ev e r’e qe ma r’i k’in ya taf Îsaf 
Mesîhf, r’i k’in ya ta Da widf, 

 r’i k’in ya ta Bi ra hîmf: 
2 Bi ra hîm r’a Îs haqf bû, 
 Îs haq r’a Aqûbf bû, 
 Aqûb r’a Ci hû daf û bi ra va 

bûn, 
3 Ci hû da r’a Pê rês û Ze ra bûn, 

(na vê dî ya wan T’a mar bû), 
 Pê rês r’a Hes rûn bû, 
 Hes rûn r’a R’am* bû, 
4 R’am r’a Amî na dav bû, 
 Amî na dav r’a Neh şon bû, 
 Neh şon r’a Sel mon bû, 
5 Sel mon r’a Bo waz bû, (na vê 

dî ya wî R’e xabf bû), 
 Bo waz r’a Ovêd bû, (na vê dî ya 

wî R’ût’ bû), 
 Ovêd r’a Yê şaf bû 
6 û Yê şa r’a Da wid p’ad şa bû. 

 Da wid p’ad şa r’a Si lê manf bû, 
(dî ya wî be rê k’ul fe taf Ûrî ya 
bû), 

7 Si lê man r’a R’e ho bo wam bû, 
 R’e ho bo wam r’a Ebî ya bû, 
 Ebî ya r’a Asaf* bû, 
8 Asaf r’a Yê ho şe fat bû, 

 Yê ho şe fat r’a Yo ram bû, 
 Yo ram r’a Ûzî ya bû, 
9 Ûzî ya r’a Yo tam bû, 
 Yo tam r’a Ahaz bû, 
 Ahaz r’a Hiz qî ya bû, 
10 Hiz qî ya r’a Mi na şe bû, 
 Mi na şe r’a Amos bû, 
 Amos r’a Yo şî ya bû 
11 û Yo şî ya r’a Ye xo nî ya û bi ra va 

bûn. Wî ça xî cim e’t sir gûnf 
çû Ba bî lo nêf. 

12 Lê pey sir gûn çû yî na Ba bî lo-
nê da, 

 ji Ye xo nî ya r’a Şal tî yêl bû, 
 Şal tî yêl r’a Ze rû ba bel bû, 
13 Ze rû ba bel r’a Abî yûd bû, 
 Abî yûd r’a Êl ya qîm bû, 
 Êl ya qîm r’a Azûr bû, 
14 Azûr r’a Sadoq bû, 
 Sadoq r’a Axîn bû, 
 Axîn r’a Êl yûd bû, 
15 Êl yûd r’a Êla zar bû, 
 Êla zar r’a Me tan bû, 
 Me tan r’a Aqûb bû, 
16 Aqûb r’a Ûsivf bû, mê rê Mer ye-

mêf, ya ku Îsaf ji wê we li dî, 
ku Mesîhf tê go ti nê. 

17Awa ji Bi ra hîm h’e ta Da wid 
çar deh ni silf der baz bi bûn, ji Da-
wid h’e ta sir gûn çû yî na Ba bî lo nê da 
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çar deh ni sil û ji sir gûn çû yî na Ba-
bî lo nê da h’e ta Mesîh dî sa çar deh 
ni sil bûn. 

BûyînaÎsa
(Lûqa2:1‑7)

18Bû yî na Îsa Mesîh bi vî ti he-
rî bû. Mer ye ma dî ya Wî Ûsiv r’a 
nî şan ki rî bû, lê der gîs tî ya xwe da 
Mer yem bi h’u ku mê R’u h’êf Pî-
roz h’em le k’ifş bû. 19Lê Ûsi vê 
der gîs tî yê wê ku me ri ve kîf r’ast 
bû, ne xwest wê r’û r’eş ke, fi ki-
rî ku di zî va wê ber’ de. 20Ça xê 
Ûsiv hê ser vê ye kê di fi ki rî, va 
mil ya k’e te kîf Xu danf xew nê da 
wî va xuya bû û go tê: «Ûsi vê ku r’ê 
Da wid! Ne tir se, ku der gîs tî ya xwe 
Mer ye mê bis tî nî. Ewî ku wê ji wê 
bi be, ew ji R’u h’ê Pî roz e. 21Ewê 
ku r’e kî bî ne û tê na vê Wî Îsa* 
day nî, çim kî Ewê cim e’ ta Xwe ji 
gu nêd wan xi lazf ke». 
22Ev her tişt aha qe wi mî, we kî 

ew go ti na Xu da ne bi za rêf p’ê-
xem berf bê sê rî ku di bê je: 23«Va 
qî za bi k’irf wê h’em le be, ku r’e kê 
jê r’a bi be û na vê Wî Îmma nû yêl 

wê day nin»*, ku tê fe’m ki ri nê: 
«Xwe dê t’e vî me ye»**. 
24Ga va Ûsiv ji xe wê h’iş yar 

bû, ewî li go ra go ti na mil ya k’e tê 
Xu dan kir, der gîs tî ya xwe stand. 
25Lê se rê xwe wê r’a da ne nî, h’e ta 
ku ew kur’* jê r’a bû. Û na vê Wî 
Îsa da nî. 

Steyrnasêdr’ohilatê

21Ga va Îsa Beyt le h’maf Ci-
hûs ta nê daf, r’o jêd p’ad şa tî ya 

Hê ro des da bû, hin gê çend steyr nas 
ji r’o hi la tê ha ti ne Or şe lî mêf 2û 
go tin: «K’a nê P’ad şê ci hû ya yîf ku 
ge re kê bi bû ya? Me steyr ka Wî li 
r’o hi la tê dît û em ha ti ne, ku se rê 
xwe li ber Wî day nin». 
3Ga va Hê ro des p’ad şa ev yek 

bi hîst, t’e vî hev bû û t’e ma mî ya 
Or şe lî mê jî pê r’a. 4Hin gê ewî 
h’e mû qa nûn za nêdf cim e’ tê û 
se re kêd k’a hî naf ci van din û ji 
wan pir sî: «K’î de rê ge re kê Mesîh 
bi be?» 5Wa na jê r’a got: «Beyt le-
h’ma Ci hûs ta nê da, çim kî bi des tê 
p’ê xem be ra aha ni vî sar e: 
6 ‹Ya Beyt le h’ma we la tê Ci hû da, 

* 1:21 «Îsa» bi zi ma nê îb ra nîf aha tê fe’m ki ri nê: «Xu dan xi laz di ke», yan 
«xi laz kir», yan jî «aza bûn». 
* 1:23 Îşa ya 7:14. 
** 1:23 Îşa ya 8:8, 10. 
* 1:25 Nav hi nek dest ni vî sa ra da «ku r’ê wê yî ni xu rî» he ye. 
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 tu li nav ser wê rêd Ci hû da yê da 
ne yê he rî bi ç’ûk î, 

 çim kî Ser wê re kê ji te r’a be, 
 ku şi van tî yê cim e’ ta Min Îsra-

êlêf bi ke›*». 
7Hin gê Hê ro des di zî va ga zî 

steyr na sa kir û wex tê xu ya bû na 
steyr kê ji wan pê h’e sî ya. 8Paşê ew 
şan di ne Beyt le h’mê û got: «He r’in 
bo na Ku r’ik e’se yî pê bi h’e sin. Ça xê 
ku hûn Wî bi bî nin, min r’a bê jin, ku 
ez jî bêm se rê xwe li ber day nim». 
9Ga va wa na ev tişt ji p’ad şê 

bi hîst, çûn. Û va ye ew steyr ka 
ku li r’o hi la tê dî ti bûn pê şî ya wan 
çû, h’e ta ser wî cî yê k’u Ku r’ik lê 
bû se ki nî. 10Ga va wa na ew steyrk 
dît, ge le kî eşq û şa bûn, 11çû ne 
hin dur’, Ku r’ik t’e vî dî ya Wî 
Mer ye mê dî tin, li ber Wî de ve r’û 
çûn, se rê xwe li ber da nîn û xiz-
nêd xwe ve ki rin, p’êş k’ê şêdf zêr’, 
bi xû rêf e’re bî û zi mirf da ne Wî. 
12Lê wan xew nê da e’mir stand, 
ku ve ne ge r’i ne cem Hê ro des, ew 
îdî r’ê ke din va çû ne we la tê xwe. 

R’evaberbiMisirêf
13Ga va ku ew ji wir çûn, va mil-

ya k’e te kî Xu dan xew nê da Ûsiv va 

xuya bû û go tê: «R’a be Ku r’ik û 
dî ya Wî hil de bi r’e ve Mi si rêf. Li 
wir bi mî ne h’e ta ku ez te r’a bê jim, 
çim kî Hê ro de sê Ku r’ik bi ge r’e, 
ku Wî bi ku je». 
14Ûsiv jî r’a bû Ku r’ik û dî ya 

Wî hil dan, şev çû ne Mi si rê 15û 
h’e ta mi ri na Hê ro des ewa na li wir 
man. Ev yek aha bû, ku ew go ti na 
Xu da ne bi za rê p’ê xem ber ha ti bû 
go ti nê bê sê rî: «Min ji Mi si rê ga zî 
Ku r’ê Xwe kir»*. 

Qir’azar’oka
16Ga va Hê ro des dît ku ew ji 

steyr na sa ha te xa pan di nê, ge le kî 
hêrs k’et. Ewî e’mir kir ku h’e mû 
za r’o kêd ku r’î ne li Beyt le h’mê û 
dor-be rê wê, yêd du sa lî û ji wan 
bi ç’ûk tir he bûn, ku bê ne kuş ti nê, 
li go ra wî wex tê ku ji steyr na sa 
pê h’e sî ya bû. 17Hin gê ew go ti-
na bi za rê Yê re mî yaf p’ê xem ber 
ha te sê rî: 
18 «Ji R’a ma yê den gek hat, 
 den gê gi rî û şî na gi ran, 
 R’a hêl bo na za r’o kêd xwe di-

gi rî ya 
 û ne di xwest ku ber di la da bên, 
 çim kî îdî za r’ok ne ma bûn»*. 

* 2:6 Mî xa 5:2. 
* 2:15 Ho sêya 11:1. 
* 2:18 Yê re mî ya 31:15. 
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HatinajiMisirê
19Ga va Hê ro des mir, va mil ya-

k’e te kî Xu dan li Mi si rê xew nê da 
Ûsiv va xuya bû 20û go tê: «R’a be, 
Ku r’ik û dî ya Wî hil de û he r’e we-
la tê Îsra êlê, çim kî ewêd pey Ku r’ik 
k’e ti bûn ku bi kuş ta na mi ri ne». 
21Ûsiv jî r’a bû, Ku r’ik û dî ya 

Wî hil dan, ve ge r’î ya ne we la tê 
Îsra êlê. 22Lê ga va Ûsiv bi hîst 
we kî Ar xê la yof dew sa ba vê xwe, 
Hê ro des ser Ci hûs ta nê bû ye p’ad-
şa, tir sî ya ku he r’e wir. Hin gê 
xew nê da e’mir stand, ku he r’e 
alî yê qe za Ce lî lêf. 23Ew jî çû ne 
ba ja rê ku jê r’a Nis ret di go tin lê 
hê wi rîn. Ev yek aha bû, ku ew 
go ti na bi za rê p’ê xem be ra bê sê rî 
ku di bê je: «Ewê nis re tî bê go ti nê». 

DannasînîyaYûh’ennayêf
nixumdarf

(Marqos1:1‑8;Lûqa3:1‑18;
Yûh’enna1:19‑28)

31Wan r’o ja da Yû h’en na yêf 
ni xum darf r’a bû na va be-

r’î yaf Ci hûs ta nê dan na sîn kir 
2û got: «Ji gu ne ki ri nê ve ge r’inf, 
çim kî P’ad şa tî yaf E’z ma na nê zîk 
bû ye». 3Yû h’en na ew bû, bo na 
k’î ja nî Îşa yaf p’ê xem ber go ti bû: 

 «Den gek be r’î yê da di ke ga zî: 
 ‹R’î ya Xu dan ha zir bi kin 
 û şi ve r’î yêdf Wî r’ast bi kin›»*. 

4K’in cê Yû h’en na ji pir’ ç’a de vê 
bû û qa yî şe ke ç’erm li piş tê bû. 
Xwa ri na wî jî ku lîf û hin gi vê ço lê 
bû. 5Hin gê cim e’ ta Or şe lî mê û 
t’e ma mî ya Ci hûs ta nê û h’e mû 
alî yêd ç’e mê Ûr du nê di ha ti ne 
cem wî, 6gu nêd xwe di da ne r’û-
yê xwe û ji wî ç’e mê Ûr du nê da 
di ha ti ne ni xu man di nêf. 

7Ga va Yû h’en na dît ku ji fê ri sîf 
û sa dû qî yaf jî ge lek ha ti ne we kî 
bê ne ni xu man di nê, ewî go te wan: 
«Ç’ê ji kêdf me’ ra! K’ê we r’a got, 
ku hûn ji xe ze ba tê bi r’e vin? 8De 
bi ki rêd qenc bi di ne k’if şê, ku 
hûn ji gu ne ki ri nê ve ge r’î ya ne. 
9Û nav xwe da ne fi ki rin ne bê jin: 
‹Bi ra hîm ba vê me ye›. Ez we r’a 
di bê jim, ku Xwe dê ji van ke vi ra 
jî di ka re za r’a Bi ra hîm r’a der xe. 
10Va ye bi virf li ser r’a wêf da rê 
ye. Her da ra ku be rê qenc ney ne, 
wê bê bi r’î nê û avî ti nê na va êgir. 
11Ez we bo na gu ne ve ge r’an di nê 
bi avê di ni xu mî nim, lê Ye kî ji 
min qe wat tir wê bê. Ez ne hê ja 
me ça ri xê Wî jî bi gi ri me des tê 
xwe. Ewê we pê R’u h’ê Pî roz 
û êgir bi ni xu mî ne. 12Mel h’e ba 

* 3:3 Îşa ya 40:3. 
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Wî des tê Wî da ye. Ewê bê de ra 
Xwe pa qij ke, ge ni mê Xwe bi ke 
e’m ba rê, lê ka yê wê bi agi rê ku 
na te mi re bi şe wi tî ne». 

Îsatênixumandinê
(Marqos1:9‑11;Lûqa3:21‑22)

13Hin gê Îsa ji Ce lî lê ha te Ûr-
du nê, cem Yû h’en na, ku ji wî bê 
ni xu man di nê. 14Lê Yû h’en na 
bo na vê ye kê Wî r’a qayl ne di bû 
û go te Wî: «Ez h’ew ce me ku 
bi des tê Te bê me ni xu man di nê 
û Tu tê yî cem min?» 15Îsa lê 
ve ge r’and û go tê: «Ni ha bi hê le, 
çim kî li me di k’e ve ku em h’e mû 
r’as tî yê aha bî ni ne sê rîf». Paşê 
Yû h’en na qayl bû. 
16He ma ça wa Îsa ha te ni xu-

man di nê û ji avê der k’et, niş kê va 
e’z man ve bûn û ewî dît ku R’u h’ê 
Xwe dê mî na ke vot ke kê ha te xwa rê 
û ser Wî da nî. 17Û va den gek ji 
e’z ma na hat: «Ev e Ku r’ê Mi nî 
de lal, ku ez ji Wî r’a zî me». 

Cêr’ibandinafÎsa
(Marqos1:12‑13;Lûqa4:1‑13)

41Hin gê R’uh’ Îsa bi re be r’î-
yêf, ku ji Mî rê cinf bê cê r’i-

ban di nêf. 2Ewî çil r’oj û çil şe vî 
r’o jîf girt, pey r’a bir’ çî bû. 3Yê ku 
di cê r’i bî ne nê zî kî Wî bû û go tê: 
«He ger Tu Ku r’êf Xwe dê yî, de 
bê je van ke vi ra ku bi bi ne nan». 
4Lê Îsa lê ve ge r’and û go tê: «Ni-
vî sar e: ‹În san t’e nê bi nên na jî, 
lê bi her xe be ra ku ji de vê Xwe dê 
der di k’e ve›*». 
5Hin gê mî rê cin Ew bi re Ba-

ja rê Pî rozf, ser bi lind cî ya ba nê 
p’a rist ge hêf da se ki nan di nê 6û 
go te Wî: «He ger Tu Ku r’ê Xwe dê 
yî, de Xwe ba vê je xwa rê, çim kî 
ni vî sar e: ‹Xwe dê wê t’e mî ya Te 
bi de mil ya k’e têd Xwe û wê Te ser 
des tê Xwe bi gi rin, we kî ni gê Te 
ke vir ne k’e ve›*». 7Îsa go tê: «Ev jî 
ni vî sar e: ‹Xu dan Xwe dê yê xwe 
ne cê r’i bî ne›*». 
8Hin gê mî rê cin Ew bir r’a ki re 

ser ç’î ya kî ge le kî bi lind û h’e mû 
p’ad şa tî yêd din ya yê, r’ew şa wan va 
nî şa nî Wî dan 9û go te Wî: «He ger 
Tu de ve r’û ya bê yî, se rê Xwe li 
ber min day nî, ezê van h’e mû ya 
bi di me Te». 10Hin gê Îsa go tê: 
«Dû rî Min he r’e, ci nof! Çim kî 
ni vî sar e: ‹Se rê xwe li ber Xu dan 

* 4:4 Qa nû na Du ca rî 8:3. 
* 4:6 Ze bûr 91:11-12. 
* 4:7 Qa nû na Du ca rî 6:16. 
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Xwe dê yê xwe day ne û t’e nê Wî r’a 
xu lam tî yê bi ke!›*» 
11Wî ça xî mî rê cin Ew hişt çû 

û va mil ya k’et ha tin jê r’a ber-
des tî ki rin. 

ÎsaqezaCelîlêda
destbik’arêXwedike

(Marqos1:14‑15;Lûqa4:14‑15)

12Ga va Îsa bi hîst, we kî Yû h’en na 
ha te gir ti nê, Ew r’a bû çû Ce lî lê. 
13Ewî Nis ret hişt, çû Ke fer na hû-
ma de vê go la Ce lî lê, li nav sî no rê 
Ze bû lo nê û Nef te lî yê cî-war bû. 
14Ev yek aha bû, ku ew go ti na 
bi za rê Îşa ya p’ê xem ber bê sê rî: 
15 «We la tê Ze bû lo nê û we la tê 

Nef te lî yê, 
 li ser r’î ya ber bi go lê, wî alî yê 

Ûr du nê, 
 Ce lî la ne ci hû yaf, 
16 ew cim e’ ta ku nav te’ rîs ta nî-

yê da r’û niş ti bû, 
 r’o na yî ke me zin dît 
 û ewêd ku li we lat û sî ya mi-

ri nê da r’û niş ti bûn, 
 r’o na yî ji wa na r’a der k’et».* 
17Ji hin gê va Îsa dest bi dan na-

sî nî yê kir û got: «Ji gu ne ki ri nê 
ve ge r’in, çim kî P’ad şa tî ya E’z-
ma naf nê zîk bû ye». 

Îsagazîherçar
me’sîgiradike

(Marqos1:16‑20;Lûqa5:1‑11)

18Ça xê Îsa li de vê go la Ce lî-
lê di ge r’î ya, r’as tî du bi ra hat, 
Şim h’û nêf ku jê r’a Pet rûsf di ha te 
go ti nê û En dra wi sê birê wî. Wa na 
t’or’ da vî te go lê, çim kî me’ sî gir 
bûn. 19Îsa wa na r’a got: «Pey Min 
we rin, Ezê we bi ki me nê ç’îr va nêd 
me ri va». 20Wa na jî he ma wê de mê 
t’o r’êd xwe hiş tin û pey Wî çûn. 

21Ga va Îsa ji wî cî yî hi ne kî pêş-
da çû, r’as tî du bi rêd din jî hat, 
Aqû bêf Ze be dî û Yû h’en na yêf birê 
wî. Wa na t’e vî ba vê xwe, Ze be dî 
qe yi kê da t’o r’êd xwe hî vêz di ki-
rin. Îsa ga zî wan jî kir. 22Wa na jî 
he ma wê de mê qe yik û ba vê xwe 
hiş tin û pey Wî çûn. 

Îsadannasîndike,
hîndikeûqencdike

(Lûqa6:17‑19)

23Îsa li t’e ma mî ya Ce lî lê di ge-
r’î ya, k’i nîş têdf wan da hîn di kir 
û Miz gî nî yaf P’ad şa tî yê di da û 
her cû r’e êş û ne xwe şî jî ku nav 
cim e’ tê da he bûn qenc di ki rin. 
24Nav-den gê Wî li t’e ma mî ya 

* 4:10 Qa nû na Du ca rî 6:13. 
* 4:15-16 Îşa ya 9:1-2. 
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Sûr ya yê be la bû, cim e’ tê her cû r’e 
me ri vêd ne xweş anî ne cem Wî, 
yêd ku cû r’e-cû r’e êş û ce fa da 
bûn: Yêd ci na k’e tîf, hîv k’e tîf, 
şi lû şe’t û Ewî ew h’e mû jî qenc 
ki rin. 25Ge lek e’la let jî ji Ce lî lê, ji 
qe za Dê ka po lî sê*, ji Or şe lî mê, ji 
Ci hûs ta nê û ji wî alî yê Ûr du nê yî 
r’o hi la tê pey Wî di çûn. 

Dannasînîyaserêç’îyê

51Ça xê Îsa e’la let dît, hil k’i-
şî ya ç’î yê, r’û nişt û şa gir têdf 

Wî ha ti ne cem Wî. 2Ewî dest bi 
hîn ki ri na Xwe kir û wan r’a got: 

Hînkirinabona
xwezilîyar’ast
(Lûqa6:20‑23)

3 «Xwe zî li r’uh’ fe qî ra*, 
 çim kî P’ad şa tî ya E’z ma na ya 

wan e. 
4 Xwe zî li h’ez nî ya, 
 çim kî ber di lêd wan da wê bê 

ha ti nê. 
5 Xwe zî li şkes tî ya, 
 çim kî e’r dê p’a ra wan be. 
6 Xwe zî li wan, ku t’î û bir’ çî yê 

r’as tî qe dan di nê ne, 

 çim kî ewê t’êr bin. 
7 Xwe zî li dil r’e’ ma, 
 çim kî ewê r’e’ mê bi bî nin. 
8 Xwe zî li dil pa qi ja, 
 çim kî ewê Xwe dê bi bî nin. 
9 Xwe zî li wan, ku e’di la yî yê 

di kin, 
 çim kî ewê za r’êd Xwe dê bê ne 

h’e sa bê. 
10 Xwe zî li wan, ku bo na r’as tî-

qe dan di nê tê ne zê ran di nê, 
 çim kî P’ad şa tî yaf E’z ma na ya 

wan e. 
11Xwe zî li we, ga va bo na na vê 

Min we bê hur met kin, bi zê rî nin 
û her cû r’e bux dan li we bi kin. 
12Eşq û şa bin, çim kî he qê we 
li e’z ma na ge lek e. Bi vî cû r’e yî 
p’ê xem be rêd ku be rî we he bûn, 
zê ran din. 

Xwêûr’onayî
(Marqos9:50;Lûqa14:34‑35)

13Hûn xwê ya e’r dê ne. Lê he ger 
xwê te’ ma xwe un da ke, paşê ewê 
bi çi te’ mê bis tî ne? Îdî wê kê rî 
tiş te kî ne yê. Wê bi gi rin ba vê ji ne 
nav dest-p’î ya. 

* 4:25 «Dê ka po lîs» bi zi ma nê yû na nî tê fe’m ki ri nê: «De he Ba jar», çim kî eva 
qe za be rê da bi yektî ya de he ba ja ra ha tî ye çê ki rin. 
* 5:3 Bi go ti ne ke din: «R’uh’ k’e sî ba», awa go tî r’u h’ê wan h’ew cê Xwe dê ye, 
ber Xwe dê şkes tî ne. 
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14Hûn r’o na ya din ya yê ne. 
He ger ba ja rek se rê ç’î yê ye, na yê 
ve şar ti nê. 15Ke sek jî ç’i rê vê na xe 
û na ke bi nê fi ra qê, lê da tî ne ser 
p’ê ç’i rêf, ku r’o na yê bi de h’e-
mû yêd ku ma lê da ne. 16Usa jî 
bi ra r’o na ya we ber me ri va şewq 
bi de, ku ewa na ki ri nêd we ye 
qenc bi bî nin û pe si nê Ba vêf we yî 
e’z ma na bi din. 

HînkirinabonaQanûnê
17Ne fi ki rin ku Ez ha ti me ni-

vî sa rêd p’ê xem be ra û Qa nû nê 
xi rab kim. Ez ne ha tim ku xi rab 
kim, lê wan h’e mû ya bî ni me sê-
rî. 18Ez r’ast we r’a di bê jim, be rî 
der baz bû na e’rd û e’z man, de qek 
yan jî h’er fe ke bi ç’ûk ji Qa nû nê 
wê t’u car un da ne be, h’e ta ku 
h’e mû bê ne sê rî. 19Awa k’î ji van 
t’e mî ya ye ke he re bi ç’ûk xi rab ke û 
me ri va usa hîn ke, ewê P’ad şa tî ya 
E’z ma na da ji h’e mû ya bi ç’ûk tir 
bê h’e sa bê. Lê k’î ku wa na pêk 
bî ne û hîn bi ke, ewê P’ad şa tî ya 
E’z ma na da me zin bê h’e sa bê. 
20Le ma Ez we r’a di bê jim, he ger 
r’as tî ya we ji r’as tî ya qa nûn zan û 

fê ri sî ya zê de tir nî be, hûn t’u car 
na k’e vi ne P’ad şa tî ya E’z ma na. 

Hînkirinaderheqa
hêrsêûmêrkuştinêda

21We bi hîs tî ye ku pê şî ya r’a 
ha tî ye go ti nê: ‹Ne ku je!* K’î ku 
bi ku je, dî wa na wî wê bê ki ri nê›. 
22Lê Ez we r’a di bê jim, k’î ser birê 
xwe hêrs k’eve*, wê bi be deyn da rê 
dî wa nê û k’î bê je birê xwe: ‹Bê 
aqil›, ewê bi be deyn da rê dî wa na 
ci vî na gi re gi ra û k’î ku bê je: ‹Ax-
max›, wê bi be deyn da rê agi rê do jêf. 
23Awa he ger tu h’e dî yaf xwe bî nî 
ser go rî ge hêf û li wir bê bî ra te, 
ku di lê birê te ji te ma ye, 24h’e-
dî ya xwe wê de rê li ber go rî ge hê 
bi hê le û pê şî yê he r’e birê xwe r’a 
li hev we re û paşê we re h’e dî ya 
xwe bi de. 
25Ça xê ne ya rê te te k’a şî cem 

h’ak im di ke, r’ê da t’e vî wî zû li 
hev we re. He ger na, ewê te bi de 
des tê h’ak im, h’a ki mê jî te bi de 
des tê ber des tî yê xwe û te ba vê je 
ke lê. 26Ez r’ast te r’a di bê jim, tu ji 
wir t’u car der na k’e vî h’e ta po lêf* 
paş in ne dî. 

* 5:21 Der k’e tin 20:13; Qa nû na Du ca rî 5:17. 
* 5:22 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «K’î ku cî kî bê se beb ser birê xwe da 
hêrs k’eve». 
* 5:26 «Pol» p’e rê he rî hûr e. 
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Hînkirinaderheqa
zinêk’arîyêda

27We bi hîs tî ye ku ha tî ye go ti-
nê: ‹Zi nî yê ne ke›*. 28Lê Ez we r’a 
di bê jim, k’î bi te mê xi rab ji ne kê 
bi ni hê r’e, ewî di lêf xwe da îdî t’e vî 
wê zi nê k’a rî kir. 29Awa he ger ç’e’-
vê te yî r’as tê te ji r’ê der di xe, wî 
der xe û ji xwe ba vê je. Bo na te hê 
qenc e ku en de me kî te un da be, lê 
be de na te pê va ne k’e ve ce’ ni mêf. 
30Û he ger des tê te yî r’as tê te ji r’ê 
der di xe, wî jê ke û ba vê je. Te r’a hê 
qenc e ku en de me kî te un da be, lê 
be de na te pê va ne k’e ve ce’ ni mê. 

Hînkirinaderheqa
jinber’danêda

(Metta19:9;Marqos10:11‑12;
Lûqa16:18)

31Ev jî ha tî ye go ti nê: ‹K’î k’ul fe ta 
xwe ber’ de, bi ra k’a xa za jin ber’ da nê 
bi de wê›*. 32Lê Ez we r’a di bê jim, 
k’î ku bê se be bî ya qa vî yêf ji na xwe 
ber’ de, ew di be se be bê zi nê ki ri na 

wê, he ger dî sa ew mêr ke* û k’î 
ku ye ke mêr ber’ da yî bis tî ne, ew 
zi nî yê di ke.

Hînkirinabonasondê
33We ev jî bi hîs tî ye ku pê şî ya r’a 

ha tî ye go ti nê: ‹De rew sond ne xwe 
û son dê xwe li ber Xu dan bî ne sê-
rî›*. 34Lê Ez we r’a di bê jim, t’u car 
sond ne xwin, ne bi e’z mên, çim kî 
ew t’ex tê Xwe dê ye, 35ne jî bi e’r dê, 
çim kî ew cî yê bin p’î yêd Wî ye, 
ne jî bi Or şe lî mê, çim kî ew ba ja rê 
P’ad şê me zin e 36û ne jî bi se rê 
xwe sond bi xwe, çim kî tu ni ka rî 
mû kî si pî kî yan r’eş kî. 37Lê bi ra 
go ti na we bi be ‹be lê-be lê› yan jî 
‹na-na›. Ji vê zê de tir ji mî rê cin e*. 

Hînkirinaderheqa
h’eyfhildanêda
(Lûqa6:29‑30)

38We bi hîs tî ye ku ha tî ye go ti nê: 
‹Ç’e’v ji ber ç’e’v va, di ran ji ber 
di ran va›*. 39Lê Ez we r’a di bê jim, 
mi qa bi lî xi ra ba ne se ki nin. He ger 

* 5:27 Der k’e tin 20:14; Qa nû na Du ca rî 5:18. 
* 5:31 Qa nû na Du ca rî 24:1-4. 
* 5:32 Ev xe be ra «he ger dî sa ew mêr ke» yû na nî da t’une. Eva na me’ na zi nê-
k’a rî yê şi ro ve dik in, çim kî e’de tê ci hû ya daf îzi na ji na mêr ber’ da yî t’une bû 
dî sa mêr ki ra, h’e ta mê rê wê sax bû ya. 
* 5:33 Qa nû na K’a hîn tî yê 19:12; Ji mar 30:2. 
* 5:37 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Ji yê xi rab e». 
* 5:38 Der k’e tin 21:24; Qa nû na K’a hîn tî yê 24:20; Qa nû na Du ca rî 19:21. 
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yek şe ma qe kê li r’û yê te yî r’as tê 
xe, yê din jî bi de ber. 40Û he ger 
yek te k’a şî ber dî wa nê ke û bi-
xwa ze ki ra sê te ji te bis tî ne, p’o tê 
xwe jî jê r’a bi hê le. 41Û he ger ye kî 
qu li xê da zo rê li te bi ke, we kî kî-
lo mê ti re kê* te bi be, t’e vî wî du da 
he r’e. 42Bi de wî, k’î ji te di xwa ze 
û be rê xwe ji wî ne gu hê ze, yê ku 
di xwa ze ji te deyn bi ke. 

Dijminêdxweh’izbikin
(Lûqa6:27‑28,32‑36)

43We bi hîs tî ye ku ha tî ye go ti nê: 
‹He va lê xwe h’iz bi ke* û bi je ne dij-
mi nê xwe›. 44Lê Ez we r’a di bê jim, 
dij mi nêd xwe h’iz bi kin û bo na 
wan dua bi kin, yêd ku we di zê-
rî nin*, 45we kî hûn bi bi ne za r’êd 
Ba vê xwe yî E’z ma na. Çim kî Ew 
te’ va Xwe der di xe hin ser qen ca, 
hin jî ser xi ra ba û ba ra nê di ba rî ne 
hin ser r’as ta, hin jî ser ne r’as ta. 
46He ger hûn wan h’iz bi kin, k’î-
jan ku we h’iz di kin, hû nê çi heq 
bis tî nin? Ne xerc girf jî usa di kin? 
47Û he ger hûn t’e nê si la vê bi di ne 
bi rêd xwe, îdî hûn çi tiş tî ji ewêd 

din zê de tir di kin? Ne p’ût p’a ristf jî 
usa di kin? 48Awa k’a mil bin, ça wa 
ku Ba vê we yî E’z ma na k’a mil e. 

Hînkirinabonaxêrkirinê

61Haş ji xwe he bin, ku hûn 
qen cî yêd xwe ber me ri va ne-

kin, we kî ji wan bê ne k’if şê. Yan 
na, hûn ji Ba vê xwe yî E’z ma na 
heq nas tî nin. 
2Awa ça xê tu xê ra di kî, pê şî ya 

xwe bo r’î yê ne xe, ça wa du r’û k’i nî şt 
û k’û ça da di kin, we kî me riv pe si nê 
wan bi din. Ez r’ast we r’a di bê jim, 
ku wa na he qê xwe îdî stan dî ye. 
3Lê ça xê tu xê ra di kî, bi ra des tê 
ç’e pê ni za ni be des tê r’as tê çi xêr 
kir, 4ku xê rêd te di zî va bin. Û 
Ba vê te yî tiş têd ku tu di zî va di kî 
di bî ne, wê he qê te bi de te. 

Hînkirinabonadua
(Lûqa11:2‑4)

5Ga va hûn dua di kin, mî na 
du r’û ya ne bin. Ew h’iz di kin k’i-
nî şt û mey da na da bi se ki nin dua 
bi kin, ku ber me ri va bê ne k’if şê. 
Ez r’ast we r’a di bê jim, îdî wa na 

* 5:41 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Mî lek». Mî la R’o mêf (Îtal ya) 1 478.5 
mê tir bû. 
* 5:43 Ev r’êz «He va lê xwe h’iz bi ke» ji Qa nû na K’a hîn tî yê 19:18 ye. 
* 5:44 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «...bo na yêd ku ni fi r’a we di kin, dua 
bi kin û xêr ne xwaz êdf xwe r’a qen cî yê bi kin». 
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he qê xwe stan dî ye. 6Lê ça xê tu 
dua di kî, bi k’e ve oda xwe, de rî 
li xwe bi gi re û Ba vê xwe r’a ku 
na yê dî ti nê dua yê xwe bi ke. Û 
Ba vê te yî tiş têd ku tu di zî va di kî 
di bî ne, wê he qê te bi de te. 
7Ga va ku hûn dua di kin, mî-

na p’ût p’a ris ta p’ir’ xe ber ne bin. 
Wa na t’i rêf bo na p’ir’ xe ber da na 
wan dua yêd wa nê bê ne bi hîs ti nê. 
8Hûn mî na wan ne bin, çim kî 
be rî xwes ti na we, Ba vê we zane 
çi we r’a la zim e. 
9Lê hûn aha dua bi kin: 

 ‹Ba vê me yî E’z ma na! Na vê Te 
pî rozf be*, 

10 P’ad şa tî ya Te bê, e’mi rê Te be, 
ça wa li e’z mên, usa jî li ser 
e’r dê. 

11 Na nê me yî r’o jê r’oj bi r’oj bi de 
me. 

12 Dey nêd me bi bax şî ne, ça wa ku 
em di bax şî ni ne deyn da rêd 
xwe. 

13 Û me ne be cê r’i ban di nêf, lê me 
ji yê xi rab* xi laz ke, çim kî 
p’ad şa tî, qe wat û r’û met yêd 
Te ne, h’e ta-h’e ta yê. Amînf**›. 

14He ger hûn ne he qî yêd me-
ri va ye hin da va we da ku di kin 
bi bax şî nin, Ba vê we yî E’z ma na jî 
wê we bi bax şî ne. 15Lê he ger hûn 
ne he qî yêd me ri va ne bax şî nin, Ba-
vê we jî ne he qî yêd we na bax şî ne. 

Hînkirinabonar’ojîyê
16Ga va ku hûn r’o jî di gi rin, 

mî na du r’û ya me’ de ki rî nî bin. 
Ew me’ dê xwe di kin, we kî me riv 
bi za ni bin ku ew r’o jî ne. Ez r’ast 
we r’a di bê jim, ku wa na he qê xwe 
stan dî ye. 17Lê ça xê tu r’o jî di gi rî, 
ser ç’e’ vê xwe bi şo, se rê xwe şe 
ke*, 18we kî me riv ni za ni bin ku 
tu r’o jî yî, lê t’e nê Ba vê te yî ku 
na yê dî ti nê za ni be. Û Ba vê te yî 
tiş têd ku tu di zî va di kî di bî ne, wê 
he qê te bi de te. 

Xiznae’zmana
(Lûqa12:33‑34)

19Li ser di nê xiz nê xwe r’a ne-
ci vî nin. Li vê de rê zeng û bi zûz 
xi rab di kin û diz de re ve di kin di-
di zin. 20Lê xiz nê xwe r’a li e’z mên 
bi ci vî nin. Li wê de rê zeng û bi zûz 

* 6:9 Bi go ti ne ke din: «Bi ra în san qe di rê na vê Te yî pî roz bi gi re». 
* 6:13 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ji mî rê cin». 
** 6:13 Nav dest ni vî sa rêd he re qenc da ev yek t’une: «Çim kî p’ad şa tî, qe wat 
û r’û met yêd te ne, h’e ta-h’e ta yê. Amîn». 
* 6:17 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Se rê xwe r’ûnf ke», ça wa nî şa na şa yî yê. 
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xi rab na kin û diz jî de re ve na kin 
na di zin. 21Çim kî xiz na te k’î de-
rê be, di lê te jî wê li wê de rê be. 

Ç’irabedenê
(Lûqa11:34‑36)

22Ç’i ra be de nê ç’e’v e. He ger 
ç’e’ vê te p’ak e, t’e ma mî ya be de na 
te yê r’o na yî be. 23Lê he ger ç’e’ vê 
te xi rab e, t’e ma mî ya be de na te yê 
te’ rî be. Awa he ger ew r’o na ya ku 
nav te da ye te’ rî ye, te’ rî wê çi qas 
zê de be! 

Xwedêûhebûkafdinyayê
(Lûqa16:13)

24T’u kes ni ka re du axa r’a xu-
lam tî yê bi ke, çim kî yan wê h’î lê 
wî ji ye kî he r’e û yê di nê h’iz bi ke, 
yan jî wê qe di rê ye kî bi gi re û yê 
di nê bê hur met ke. Hûn ni ka rin 
hin Xwe dê r’a, hin jî he bû kê r’af* 
xu lam tî yê bi kin. 

Hînkirinaderheqa
xemkirinêda
(Lûqa12:22‑31)

25Le ma ez we r’a di bê jim, bo na 
e’mi rê xwe xe ma ne kin, ku hû nê 
çi bi xwin û çi ve xwin, ne jî bo na 

be de na xwe, ku hû nê çi li xwe 
kin. Ne e’mir ji xwa ri nê qî met tir 
e û be den jî ji k’in ca? 26Dî na xwe 
bi di ne tey re dêd e’z mên. Ewa na 
ne di r’e şî nin, ne di di rûn û ne jî 
e’m ba ra da di ci vî nin, lê Ba vê we yî 
E’z ma na r’is qê wan di gi hî ne. Ne 
hûn ji wan qî met tir in? 27Îdî ji we 
k’î di ka re bi xe mêd xwe de qe kê 
ser e’mi rê xwe da zê de ke?* 
28Û bo na k’in ca hûn çi ma 

xem di kin? Dî na xwe bi di ne so-
si nêd ço lê, ça wa şîn di bin, ne 
di xe bi tin û ne jî di r’ê sin. 29Lê 
ez we r’a di bê jim, ku Si lê man jî 
li na va t’e ma mî ya wê xêr-xiz na 
xwe da mî na ji wan ye kê xwe ne-
kir. 30He ger gî ha yê ço lê, ku îro 
he ye û si bê da vê ji ne na va êgir, 
Xwe dê usa di xe mi lî ne, lê çi qas 
zê de wê li we ke, kêm ba wer no? 
31Îdî xem ne kin û ne bê jin: ‹Emê 
çi bi xwin?› yan: ‹Çi ve xwin?› yan 
jî: ‹Çi li xwe kin?› 32P’ût p’a rist li 
pey wan h’e mû tiş ta di k’e vin, lê 
Ba vê we yî E’z ma na zane ku hûn 
h’ew cê wan h’e mû tiş ta ne. 33Lê 
be rê pê şin li P’ad şa tî yaf Xwe dê 
bi ge r’in û bi kin ku r’as tî ya Wî 
bi qe dî nin û ew h’e mû yê we r’a 

* 6:24 Xe ber bi xe ber aha ye: «Ma mon». Me’ na vê ev e: Ma lê di nê, p’e re, 
dew le tî ya vê di nê. 
* 6:27 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Bi hus te kê li ser be ji na xwe di rêj ke». 
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bê ne da yî nê. 34Îdî bo na r’o ja si-
bê xe ma ne kin, çim kî r’o ja si bê 
wê bo na xwe xe ma bi ke. Xe mêd 
r’o jê be sî wê ne. 

Hînkirinaderheqa
lomekirinêdaf

(Lûqa6:37‑38,41‑42)

71Lo ma ne kin, ku lo mef li we 
ne bin. 2Hûn çi lo ma bi kin, 

ew lo me jî wê li we bi bin û hûn 
bi çi ça pê bi pî vin, bi wê ça pê jî 
we r’a wê bê pî va nê. 3Tu çi ma 
qir şi kê ç’e’ vê birê xwe da di bî nî, 
lê k’ê ra nê ç’e’ vê xwe da na bî nî? 
4Yan jî ça wa tu di ka rî bê jî birê 
xwe: ‹Bi hê le ku ez qir şik ji ç’e’ vê 
te der xim›, lê va ye k’ê ran ç’e’ vê 
te da he ye? 5Du r’û! Pê şî yê k’ê ra-
nê ç’e’ vê xwe der xe. Paşê tê qenc 
bi bî nî ku ça wa qir şik ji ç’e’ vê birê 
xwe der xî. 
6Tiş tê bu hur tî ne di ne sa û ne jî 

du r’êdf xwe ba vê ji ne ber be ra za. 
He ger na, be ra zê wan bin ni gêd 
xwe da p’ê pes kin û se yê jî ve ge r’in 
we bi di r’î nin. 

Bixwazin,biger’in,derîxin
(Lûqa11:9‑13)

7Bi xwa zin hû nê bis tî nin, bi ge-
r’in hû nê bi bî nin, de rî xin wê ber 
we ve be. 8Çim kî k’î ku di xwa ze 
dis tî ne, k’î ku di ge r’e di bî ne û 

k’î ku de rî di xe ber ve di be. 9Ji 
we k’î jan e ew me riv, ku ku r’ê 
wî nan jê bi xwa ze, ew ke vir bi dê? 
10Yan jî me’ sî bi xwa ze, ew me’r 
bi dê? 11Hûn ku xi rab in, za nin 
tiş têd qenc bi di ne za r’êd xwe, lê 
Ba vê we yî E’z ma na wê çi qas tiş têd 
qenc bi de ewêd ku ji Wî di xwa zin. 

Qanûnazêr’
12Her çi ku hûn di xwa zin me riv 

bo na we bi kin, hûn jî usa wa na-
r’a bi kin. Ev e me’ na hîn ki ri na 
Qa nû nê û p’ê xem be ra. 

Derêteng
(Lûqa13:24)

13De rê teng r’a bi k’e vi ne hin dur’, 
çim kî fi re ye ew de rî û ber e ew 
r’î ya ku di be ber bi un da bû nê û 
ge lek in ewêd ku wê da di çin. 14Lê 
ge le kî teng e ew de rî û ze’ met e ew 
r’î ya ku di be ber bi jî yî nê û hin dik 
in ewêd ku wê r’ê yê di bî nin. 

Darûberêwê
(Lûqa6:43‑45)

15H’ev za xwe ji p’ê xem be rêd 
de rew bi kin. Ewê bi p’os tê pêz 
bê ne cem we, lê hin dur’ va gu rêd 
p’e r’a nî ne. 16Hû nê wa na ji be rêd 
wan nas bi kin. Ge lo ke sek ji sti rî ya 
ti rî ya di çi ne, yan jî ji di r’î ya hê jî-
ra? 17Da ra qenc be rê qenc di de, lê 
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da ra xi rab be rê xi rab di de. 18Da ra 
qenc ni ka re be rê xi rab bi de, ne jî 
da ra xi rab di ka re be rê qenc bi de. 
19Her da ra ku be rê qenc na de tê 
bi r’în û avî ti nê na va agir. 20Awa 
hû nê wa na ji ki rêd wan nas bi kin. 

K’îhêjayî
P’adşatîyaE’zmanaye

(Lûqa13:26‑27)

21Ne ku ewê Min r’a di bê je: 
‹Xu dan! Xu dan!› wê bi k’e ve P’ad-
şa tî ya E’z ma na, lê ewê bi k’e vê, yê 
ku e’mi rê Ba vê Mi nî E’z ma na 
di qe dî ne. 22Wê R’o jê ge le kê Min-
r’a bê jin: ‹Xu dan! Xu dan! Ne me 
bi na vê Te p’ê xem ber tîf ki rin û bi 
na vê Te cinf der xis tin û bi na vê 
Te ge lek k’e re met ki rin?› 23Hin gê 
Ezê aş ke re wan r’a bê jim: ‹Ji Min 
dûr k’evin, ne heq no! Min hûn t’u 
car nas ne ki ri ne›. 

Malayêserwaxt
ûmalayêbêfe’m
(Lûqa6:47‑49)

24Awa k’î ku van go ti nêd Min 
di bi hê û wan di qe dî ne, ew mî na 
me ri ve kî ser waxt e, ku ma la xwe 
ser kê vir çê kir. 25Ba ran ba rî, ba û 
lê yîf r’a bûn, wê ma lê xis tin, lê ew 

mal hil ne şî ya, çim kî h’î mê wê ser 
kê vir bû. 26Lê k’î ku van go ti nêd 
Min di bi hê û na qe dî ne, ew mî na 
me ri ve kî bê fe’m e, ku ma la xwe 
ser qû mê çê kir. 27Ba ran ba rî, ba 
û lê yî r’a bûn, wê ma lê xis tin û 
ew mal hil şî ya, lap wê ran bû çû». 

H’ukumêÎsa
28Ga va Îsa ev go ti nêd Xwe ser 

hev da anî, e’la let ser hîn ki ri na Wî 
zen de gir tîf man, 29çim kî Ewî mî na 
ye kî xwe yî h’u kum ew hîn di ki rin, 
ne ku mî na qa nûn za nêd wan. 

Îsayekîjik’otîbûnêf
paqijdike

(Marqos1:40‑45;Lûqa5:12‑16)

81Paşê Îsa ji ç’î yê ha te xwa rê, 
e’la le te ke gi ran da pey Wî çû. 

2Hin gê ye kî k’o tîf hat xwe avî te 
ber Wî û go tê: «Xu dan! He ger 
bi xwa zî, Tu di ka rî min pa qij kî*». 
3Îsa des tê Xwe di rêj ki rê lê k’et 

û go tê: «Ez di xwa zim. Pa qij be!» 
Û dest xwe da ew ji k’o tî bû nê pa qij 
bû. 4Hin gê Îsa jê r’a got: «Bi ni hê r’e, 
t’u ke sî r’a tiş te kî ne bê jî, lê he r’e 
xwe nî şa nî k’a hîn ke û h’e dî ya 
ku Mû saf t’e mî da ye bi de, we kî 
h’e mû ya r’a bi be şe’ de tî». 

* 8:2 Li go ra Qa nû naf Mû saf me ri vêd k’o tî h’e ramf bûn. Der he qa me ri vêd 
k’o tî da van se rî ya bi xû nin: Qa nû na K’a hîn tî yê 13-14. 
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Îsaxulamêsersedekîf
qencdike

(Lûqa7:1‑10;Yûh’enna4:43‑54)

5Ga va Îsa k’e te Ke fer na hû mê, 
ser se dekf ha te cem Wî, hî vî jê kir 
û go tê: 6«Xu dan, xu la mê min 
şi lû şe’t mal da p’al da ye, ge le kî 
ce fê di bî ne». 7Îsa go te wî: «Ezê 
bêm wî qenc kim». 8Ser sed lê 
ve ge r’and û go tê: «Xu dan, ez ne 
hê ja me ku Tu bê yî ma la min. 
Lê t’e nê xe be re kê bê je û xu la mê 
mi nê bi wê xe be rê qenc be. 9Ez 
xwe xa jî me ri ve kî bin h’u kum da 
me û bin des tê min da jî es ker 
he ne. Ez ye kî r’a di bê jim: ‹He r’e›, 
di çe, ye kî din r’a di bê jim: ‹We re›, 
tê û xu la mê xwe r’a di bê jim: ‹Vî 
tiş tî bi ke›, di ke». 
10Ga va Îsa ev yek bi hîst, zen-

de gir tî ma û go te ewêd ku pey wî 
di çûn: «Ez r’ast we r’a di bê jim, 
Îsra êlê da jî Min ba we rî kef aha 
ye kî da ne dî tî ye. 11Ez we r’a di-
bê jim, ku ge le kê ji r’o hi la tê û ji 
r’o ava yê bên û şa yî ya P’ad şa tî ya 
E’z ma na da t’e vî Bi ra hîm, Îs haq û 
Aqûb r’û nên, 12lê za r’êd P’ad şa-
tî yê wê bê ne avî ti nê te’ rî ya der va. 
Li wir wê bi be gi rî û ç’ir ke-ç’ir ka 
di ra na». 13Paşê Îsa ser sed r’a got: 

«He r’e! Bi ra li go ra ba we rî ya te 
te r’a be». Û wê de mê xu la mê wî 
qenc bû. 

Îsageleknexweşaqencdike
(Marqos1:29‑34;Lûqa4:38‑41)

14Ga va Îsa ha te ma la Pet rûs, 
xwe sî ya wî t’a yê da p’al da yî dît. 
15Ewî des tê Xwe da des tê wê 
û t’a yê jê ber’ da, r’a bû ber des tî 
Wî r’a kir. 
16Ga va r’o çû ava, ge lek ci-

na k’e tî anî ne cem Wî. Ewî bi 
xe be rê r’u h’êdf h’e ram der xis tin 
û h’e mû ne xweş qenc ki rin. 17Ev 
aha bû, ku ew go ti na bi za rê Îşa-
ya p’ê xem ber bê sê rî, ku ni vî sar 
e: «Ewî ne xwe şî yêd me hil dan û 
êşêd me bi rin»*. 

Cabdarîya
yêdkupeyÎsadiçin
(Lûqa9:57‑62)

18Ça xê Îsa e’la let do ra Xwe dît, 
e’mir li şa gir ta kir ku he r’i ne wî 
be rî go lê. 19Hin gê qa nûn za nek 
nê zî kî Wî bû û go tê: «Ders darf! 
Tu k’u da jî he r’î, ezê pey Te bêm». 
20Îsa go te wî: «R’û vî ya r’a qul he-
ne, tey re dêd e’z mên r’a jî hê lîn, lê 
bo na Ku r’êf Mê riv cîk t’une ku 
se rê Xwe lê day ne». 

* 8:17 Îşa ya 53:4. 
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21Şa gir te kî Wî go tê: «Xu dan! 
Îzi nê bi de min ku ez pê şî yê he-
r’im ba vê xwe de fin kim». 22Lê 
Îsa jê r’a got: «Tu pey Min we re. 
Bi ra mi rî mi rî yê xwe de fin kin». 

Îsafirtonêfdiseqir’îne
(Marqos4:35‑41;Lûqa8:22‑25)

23Ga va Îsa k’e te qe yi kê, şa gir têd 
Wî t’e vî Wî çûn. 24Niş kê va fir to-
ne kef me zin li go lê r’a bû, usa ku 
qe yik pê la da un da di bû. Lê Ew 
r’a za yî bû. 25Hin gê şa girt nê zî kî 
Wî bûn, ew h’iş yar ki rin û go ti nê: 
«Xu dan! Me xi laz ke! Em un da 
di bin!» 26Îsa go te wan: «Çi ma hûn 
usa tir so nek in kêm ba wer no?» Wê 
de mê r’a bû li ba yê û go lê hi latf û 
h’e mû tişt se qi r’în. 27Me ri vêd t’e vî 
Wî e’cêb ma yî man û go tin: «Ev k’î 
ye, ku ba û gol jî êli mîf Wî di bin?» 

Îsaducinak’etîyaqencdike
(Marqos5:1‑20;Lûqa8:26‑39)

28Ga va Îsa der ba zî wî alî yê t’op-
ra xêd Ger da rî nê bû, du ci na k’e tî ji 
nav go r’is ta na der k’e tin û r’as tî Wî 
ha tin. Ew usa har bûn, ku ke sek 
ni ka ri bû wê r’ê r’a der baz bû ya. 
29Wa na ki re qî r’în û go tin: «Tu 

çi ji me di xwa zî, Ku r’ê Xwe dê? 
Ji wext zû tir ha tî ce fê bi dî me?» 
30Ji wa na wê da tir sû rî kî be ra za yî 
me zin di ç’ê rî ya. 31Ci na r’e ca ji 
Wî kir û go ti nê: «He ger Tu me 
der di xî, bi hê le em he r’in bi k’e vi ne 
na va sû rî yê be ra za». 32Ewî go te 
wan: «He r’in!» Ew jî der k’e tin 
çûn k’e ti ne na va be ra za û ew sû rî 
pê va jor da r’e vî, xwe ji ken dêl da 
avî ti ne go lê û xe ni qîn. 33Be raz van 
r’e vîn çû ne ba jêr, çi ku ha ti bû se rê 
ci na k’e tî ya go tin. 34Hin gê h’e mû 
me ri vêd ba jêr der k’e ti ne pê şî ya Îsa 
û ga va Ew dî tin, r’e ca ji Wî ki rin 
ku ji e’r dê wan he r’e. 

Îsaşilûşe’tekîqencdike
ûgunêdwîdibaxşîne

(Marqos2:1‑12;Lûqa5:17‑26)

91Îsa k’e te qe yi kê paş da ve ge-
r’î ya ha te ba ja rê Xwe*. 2Wê 

de rê şi lû şe’ tek ni vî nê da p’al da yî 
anî ne cem. Ga va Îsa ba we rî ya 
wan dît, go te yê şi lû şe’t: «La-
wo, ser xwe be! Gu nêd te ha ti ne 
bax şan di nê». 
3Hin gê ji qa nûn za na hi nek 

nav xwe da fi ki rîn: «Eva ni gê Xwe 
Xwe dê r’a da vê je»*. 4Fi ki rêd wan 

* 9:1 Li go ra Met ta 4:13, ba ja rê Wî Ke fer na hûm bû. 
* 9:3 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Eva k’i fi rî ya di ke» yan «Eva na vê Xwe dê bê hur-
met di ke». 
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Îsa va e’yan bûn û got: «Hûn çi ma 
di lê xwe da tiş tê xi rab di fi ki rin? 
5K’î jan r’i h’et tê go ti nê: ‹Gu nêd 
te ha ti ne bax şan di nê›, yan ‹R’a be 
û bi ge r’e›? 6Lê we kî hûn bi za ni bin 
ku h’u ku mê Ku r’ê Mê riv he ye li 
ser di nê gu na bi bax şî ne», hin gê 
go te yê şi lû şe’t: «R’a be ni vî na 
xwe hil de, he r’e ma la xwe!» 7Ew 
jî r’a bû çû ma la xwe. 8Ga va e’la-
le tê ev yek dît, xofê ew gir tin û 
şi ki rî da ne Xwe dê, ku ev h’u kum 
da ye me ri va. 

ÎsagazîMettadike
(Marqos2:13‑17;Lûqa5:27‑32)

9Îsa ji wir pêş da çû, ye kî ku 
na vê wî Met ta bû li cî yê xerc-
hil da nê r’û niş tî dît û go tê: «Pey 
Min we re». Ew jî r’a bû pey Îsa çû. 
10Ga va Îsa ma la Met ta da ser 

sif rê r’û niş ti bû, ge lek xerc gir û 
gu ne k’a rêdf din ha tin t’e vî Îsa 
û şa gir têd Wî r’û niş tin. 11Ça xê 
fê ri sî ya ev yek dît, şa gir têd Wî r’a 
go tin: «Çi ma Ders da rê we t’e vî 
xerc gir û gu ne k’a ra di xwe û ve di-
xwe?» 12Lê ga va Îsa ev yek bi hîst 
wa na r’a got: «Sax lem ne h’ew cê 
h’e kîm in, lê ne xweş. 13He r’in 
me’ na van xe be ra hîn bin: ‹Ez 
r’e’ mê di xwa zim, ne ku qur ba-

nêf›*. Ez ne ha ti me ga zî yêd r’ast 
kim, lê ga zî gu ne k’a ra». 

Pirsar’ojîgirtinê
(Marqos2:18‑22;Lûqa5:33‑39)

14Hin gê şa gir têd Yû h’en na ha-
ti ne cem Wî û go ti nê: «Çi ma em 
û fê ri sî ge lek ca ra r’o jî di gi rin, lê 
şa gir têd Te r’o jî na gi rin?» 15Îsa 
go te wan: «Qet di be ku xwen dî-
yêd de’ wa tê şî nê bi kin, h’e ta ku 
ze’ va t’e vî wan e? Lê r’o jê bên, 
ga va ze’ va ji wan bê hil da nê, hin gê 
wê r’o jî bi gi rin. 
16Ke sek pê p’ar ç’ê nû k’in ca 

ke vin p’î ne na ke, çim kî p’ar ç’ê 
k’in ca ke vin va di rû tî wê zo rê li 
k’in ca ke vin bi ke û cî yê qe li şî wê 
hê li ber hev he r’e. 17Ne jî şe ra va 
nû di ki ne meş kêd ke vin. He ger 
usa be, meş kê bi t’e qin, şe ra vê 
bi r’i je û meş kê jî xi rab bin. Lê 
şe ra va nû di ki ne meş kê nû û her 
du jî tê ne xwe yî ki ri nê». 

Qîzikamirî
ûk’ulfetekenexweş

(Marqos5:21‑43;Lûqa8:40‑56)

18Ga va Îsa hê ev ye ka wa na-
r’a di got, he ma hin gê ser wê rek 
hat xwe avî te ber ni gê Wî û go-
tê: «Qî za min hê ja mi rî ye. Lê 

* 9:13 Ho sêya 6:6. 
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we re des tê xwe day ne ser wê û 
ewê bi jî». 
19Îsa r’a bû t’e vî şa gir têd Xwe 

da pey wî çû. 20Û va k’ul fe te ke 
ne xweş, ku donz deh sa lêd wê 
bûn ser xû nê ve bi bû, piş tê va 
hat û r’î şî yêd k’in cê Îsa k’et. 
21Ewê nê ta xwe da da nî bû: «He-
ger ez t’e nê k’in cê Wî k’e vim, 
ezê qenc bim». 22Îsa ser mi lê 
Xwe va ve ge r’î ya ew dît û go tê: 
«E’vdê! Ser xwe be! Ba we rî ya 
te tu qenc ki rî». Û wê de mê ew 
k’ul fet qenc bû. 

23Ga va Îsa gi hîş te ma la ser wêr, 
dî na Xwe da yê, wê qa r’e-qa r’a 
e’la le tê ye û bi lûr van jî ze lû lî lê 
di xin 24û go te wan: «Der k’e vin! 
Qî zik ne mi rî ye, lê hê ni jî ye». Wa-
na qer fêf xwe Pê di ki rin. 25Lê 
ga va cim e’t der xis ti ne der va, Îsa 
çû hin dur’ des tê wê girt û qî zik 
r’a bû ser xwe. 26Eva deng-be’ sa 
t’e ma mî ya wî we la tî da be la bû. 

Îsadukoraqencdike
27Ga va Îsa ji wir der k’et çû, du 

me ri vêd kor da ne pey Wî ki ri ne 
qî r’în û go tin: «Ku r’êf Da wid! 
Me we re r’e’ mê!» 
28Ga va ku gi hîş ti ne ma lê, ew 

her du kor ha ti ne cem Wî. Îsa 
ji wan pir sî û got: «Hûn ba wer 
di kin, ku Ez di ka rim alî we bi-

kim?» Wa na got: «Be lê Xu dan». 
29Hin gê Îsa des tê Xwe da ç’e’ vêd 
wan û got: «Li go ra ba we rî ya we 
we r’a be». 30Wê de mê ç’e’ vêd wan 
ve bûn. Îsa h’işk t’e mî li wan kir 
û got: «Haş ji xwe he bin, ku t’u 
kes vê ye kê ne h’e se». 31Lê ew 
der k’e tin, t’e ma mî ya wî we la tî da 
nav û den gê Wî be la ki rin. 

Îsalalqencdike
32Ça xê ewa na der k’e tin çûn, 

hi ne ka ci na k’e tî kî lal anî cem 
Îsa. 33Ga va Ewî cin der xist, yê 
lal xe ber da. E’la let e’cêb ma yî ma 
û got: «Li Îsra êlê jî tiş te kî aha t’u 
car ne qe wi mî ye». 34Lê fê ri sî ya 
got: «Ew bi h’u ku mê ser wê rê ci na 
ci na der di xe». 

GunêÎsalicime’têtê
35Îsa h’e mû gund û ba ja ra di ge-

r’î ya, k’i nîş têd wan da hîn di kir, 
Miz gî nî ya P’ad şa tî yê dan na sîn 
di kir û li nav cim e’ tê h’e mû cû-
r’e ne xwe şî qenc di ki rin. 36Ga va 
Ewî e’la let dît, gu nê Wî li wan 
hat, çim kî ewa na mî na pe zê bê 
şi van, be r’e da yî û be la bû yî bûn. 
37Hin gê Ewî şa gir têd Xwe r’a 
got: «Nan di rûnf ge lek e, lê p’a le 
hin dik in. 38Awa hî vî ji Xwe yê 
di rû nê bi kin, we kî p’a la nan di-
rû na Xwe r’a bi şî ne». 
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Navêdherdonzdehşandîyaf
(Marqos3:13‑19;Lûqa6:12‑16)

101Îsa her donz deh şa girt ga zî 
cem Xwe ki rin û h’u kum 

da wan ku r’u h’êd h’e ram der xin, 
h’e mû êş û ne xwe şî ya jî qenc kin. 
2Na vê her donz deh şan dî yaf ev in: 
Yê pê şin Şim h’ûn, ku Pet rûs tê 
go ti nê û birê wî En dra wis, Aqû-
bê Ze be dî û birê wî Yû h’en na, 
3Fî lî po û Ber to lo me yo, T’û ma û 
Met ta yê xerc gir, Aqû bêf Hal fa wo 
û Tedayo* 4Şim h’û nê we lat p’a-
ristf* û Ci hû da yê Îs xer yo tîf, ewê 
ku ne ma mî yaf Îsa kir. 

Şandinaherdonzdeha
(Marqos6:7‑13;Lûqa9:1‑6)

5Îsa ev her donz deh şan din, 
t’e mî li wan kir û got: «Ne çi ne 
na va ne ci hû ya û ne k’e vi ne ba ja rêd 
Sa mer ya yêf. 6Lê pê şî yê he r’i ne 
nav pe zêd ma la Îsra êlê ye un da-
bû yî. 7Ga va hûn he r’in, dan na sîn 
kin û bê jin: ‹P’ad şa tî ya E’z ma na 
nê zîk bû ye›. 8Ne xwe şa qenc kin, 
mi rî ya sax kin, k’o tî ya pa qij kin, 
ci na der xin. We bê heq stan dî ye, 
bê heq jî bi din. 9Li ber piş ta xwe da 

t’u tiş tî hil ne din: Ne zêr’, ne zîv, 
ne si fir, 10ne tû rik bo na r’ê, ne 
du dest ki ras, ne ça rix, ne şiv dar, 
çim kî p’a le hê ja yî r’is qê xwe ye. 
11Çi ba jar yan gun dê ku hûn 

bi k’e vi nê, ma le ke hê ja bi bî nin û 
li wir bi mî nin, h’e ta ku hûn ji wir 
di çin. 12Ga va hûn he r’i ne ma lê, 
si la vê bi di ne wê û bê jin: ‹E’di la-
yî vê ma lê r’a›. 13Û he ger ew mal 
hê ja ye, bi ra si la va we li ser wê 
be, lê he ger ne hê ja ye, bi ra si la va 
we li we ve ge r’e. 14Lê k’î ku we 
qe bûl ne ke û guh da rî ya xe be rêd 
we ne ke, ga va ku hûn ji wê ma-
lê, yan jî ji wî ba ja rî der di k’e vin, 
t’o za ni gêd xwe daw şî nin. 15Ez 
r’ast we r’a di bê jim, R’o jaf Ax re tê 
h’a lê we la tê So domf û Go mo ra yê 
wê ji ya wî ba ja rî çê tir be. 

Mînapêzlinavgura
(Marqos13:9‑13;Lûqa21:12‑17)

16Va Ez we di şî nim ça wa pez na va 
gu ra. Îdî mî na me’ ra ser waxt bin û 
mî na ke vot ka dil sax. 17Lê h’ev za 
xwe ji me ri va bi kin, ewê we bi bi ne 
ber dî wa na û k’i nîş têd xwe da we 
bi di ne ber qam çî ya. 18R’û yê Min da 
wê we bi bi ne ber we lî yaf û p’ad şa, 

* 10:3 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «Tedayo» «Lê wîf» he ye, yan jî «Lê wî 
ku Tedayo ha te ber nav ki ri nê». 
* 10:4 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Şim h’û nê ji Qa na nê». 
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ku hûn ber wan û ne ci hû ya şe’ de-
tî yê bi din. 19Lê ça xê we bi bi ne ber 
dî wa na, xem ne kin ku hû nê ça wa 
yan çi xe ber din. Tiş têd ku hû nê 
xe ber din, wê de mê we r’a wê bê 
da yî nê. 20Çim kî ne ku hû nê xe ber 
din, lê R’u h’ê Ba vê we yî ku na va 
we da ye wê xe ber de. 
21Bi ra wê birê xwe bi de kuş ti-

nê, ba vê jî ku r’ê xwe û zar’ jî wê 
him be rî dê û ba vê xwe r’a bin û 
wan bi di ne kuş ti nê. 22Bo na na vê 
Min hû nê ber ç’e’ vê h’e mû ya r’eş 
bin. Lê k’î ku h’e ta xi la zî yê te yax 
ke ewê xi lazf be. 23Û ga va nav vî 
ba ja rî da we bi zê rî nin, bi r’e vi ne 
ba ja re kî din. Ez r’ast we r’a di-
bê jim, h’e ta ha ti na Ku r’ê Mê riv, 
hûn h’e mû ba ja rêd Îsra êlê pê r’a 
na gi hî nin bi ge r’in. 
24Şa girt ji ders da rê xwe ne 

mes tir e û ne jî xu lam ji axa yê 
xwe. 25Be sî şa girt e, we kî mî na 
ders da rê xwe be û xu lam jî mî na 
axa yê xwe be. He ger mal xê ma lê r’a 
‹Bel ze bûlf› go tin, hin gê ne fe rêd 
wî r’a wê çi bê jin? 

Bizanibinkutirsawejik’êhebe
(Lûqa12:2‑7)

26Awa îdî t’u car ji me ri va 
ne tir sin. Tiş te kî di zî va t’une ku 

der ne yê û ne jî ve şar tî ku k’ifş 
ne be. 27Çi ku Ez te’ rî yê da we r’a 
di bê jim, ewî nav r’o na yê da bê jin 
û çi ku hûn gu ha da di bi hên, ser 
ba na bi ki ne den gî. 28Û ji wan 
ne tir sin yêd ku be de nê di ku jin, 
lê ni ka rin r’uh’ bi ku jin. Lê hûn ji 
Wî bi tir sin, Yê ku di ka re r’uh’ û 
be de nê ce’ ni mê da un da ke. 29Ne 
du ç’i vîk bi di ra ve kî çar qu r’û şê 
tê ne fi ro ta nê? Lê yek jî ji wan bê yî 
e’mi rê Ba vê we na k’e ve e’r dê. 30Lê 
çi li we di k’e ve, her t’ê le kî p’o r’êd 
se rê we ji mar tî ne. 31Îdî ne tir sin. 
Hûn ji ge lek ç’i vî ka qî met tir in. 

Îqrarfûînk’arkirinafÎsa
(Lûqa12:8‑9)

32K’î ku Min ber me ri va îq rarf 
ke, Ezê jî wî ber Ba vê Xwe yî E’z-
ma na îq rar kim. 33Lê k’î ku Min 
ber me ri va în k’arf ke, Ezê jî wî ber 
Ba vê Xwe yî E’z ma na în k’ar kim. 

Şûrûe’dilayî
(Lûqa12:51‑53;14:26‑27)

34Ne fi ki rin ku Ez ha ti me di-
nê e’di la yî yê bî nim. Ez ne ha tim 
e’di la yî yê bî nim, lê şûr. 35Çim kî 
Ez hat im kur’ ji ba vê, qî zê ji dê 
û bû kê ji xwe sî yê bi qe tî nim 36û 
dij mi nêd mê riv wê ji ma la wî bin.* 

* 10:35-36 Mî xa 7:6. 
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37Ewê ku ba vê xwe yan dî ya xwe 
ji Min ze’f tir h’iz di ke, ne hê ja yî 
Min e. Ewê ku ku r’ê xwe yan qî-
za xwe ji Min ze’f tir h’iz di ke, ne 
hê ja yî Min e. 38Ewê ku xa çêf xwe 
hil na de pey Min na yê, ew ne hê ja yî 
Min e. 39K’î e’mi rê xwe bi ge r’e, 
ewê un da ke, lê k’î e’mi rê xwe bo na 
Min un da ke, ewê bi bî ne. 

Heqstandin
(Marqos9:41)

40Ewê ku we qe bûl di ke, Min 
qe bûl di ke û ewê ku Min qe bûl 
di ke, Yê ku Ez şan di me qe bûl 
di ke. 41Ewê ku p’ê xem ber qe bûl 
di ke ça wa p’ê xem ber, wê he qê p’ê-
xem ber bis tî ne û ewê ku me ri ve kî 
r’ast qe bûl di ke ça wa me ri vê r’ast, 
wê he qê yêd r’ast bis tî ne. 42Û ewê 
ku t’a se ava sar jî di de ye kî ji van 
bi ç’û ka, bo na xa ti rê wê ye kê ku 
ew şa gir tê Min e, Ez r’ast we r’a 
di bê jim, ewê t’u car he qê xwe 
un da ne ke». 

Îsacabapirsa
Yûh’ennayênixumdardide

(Lûqa7:18‑35)

111Ça xê Îsa t’e mî yêd ku da ne 
her donz deh şa gir têd Xwe 

xi laz ki rin, ji wî cî yî çû nav ba ja rêd 
wan, ku hîn ke û dan na sîn ke. 
2Ga va Yû h’en na ke lê da bo na 

şi xu lêd Mesîh bi hîst, çend şa-
gir têd* xwe şan di ne cem Wî 3û 
jê pir sîn: «Tu Ew î, Yê ku ge re kê 
bi ha ta, yan em hî vî ya ye kî din 
bin?» 4Îsa ca ba wan da û got: 
«He r’in, çi ku hûn di bî nin û di-
bi hên Yû h’en na r’a bê jin. 5Kor 
di bî nin, se qet di ge r’in, k’o tî pa qij 
di bin, ker’ di bi hên, mi rî r’a di bin û 
fe qî ra r’a jî Miz gî nî tê da yî nê. 6Û 
xwe zî li wî, ku ji Min p’işk na be». 
7Ga va ewa na çûn, Îsa bo na 

Yû h’en na e’la le tê r’a dest pê kir 
got: «Hûn der k’e ti ne be r’î yê çi 
bi bî nin? Qa mî şe kîf ku ji ba yê 
di h’e je? 8Yan hûn der k’e tin çi 
bi bî nin? Me ri ve kî k’in cê na zikf 
li xwe ki rî? Ne ewêd ku k’in cê 
na zik li xwe di kin, ew ma lêd 
p’ad şa da ne? 9Yan hûn der k’e tin 
çi bi bî nin? P’ê xem be re kî? Be lê ez 
we r’a di bê jim, ji p’ê xem be re kî jî 
mes tir e. 10Eva ew e, bo na k’î ja nî 
ni vî sar e: ‹Va ye Ezê qa si dê Xwe 
pê şî ya Te va bi şî nim. Ewê r’î ya 
Te pê şî ya Te va ha zir ke›*. 11Ez 
r’ast we r’a di bê jim, ji na va ewêd 
ku ji k’ul fe ta di nê k’e ti ne, t’u kes 

* 11:2 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «çend şa girt» «du şa girt» he ye. 
* 11:10 Ma la xî 3:1. 
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ji Yû h’en na yê ni xum dar mes tir 
ne bû ye. Lê P’ad şa tî ya E’z ma na-
da yê he rî bi ç’ûk ji wî mes tir e. 
12Ji r’o jêd Yû h’en na yê ni xum dar 
h’e ta ni ha P’ad şa tî ya E’z ma na bi 
zor be tî yê tê h’i cûm ki ri nê û yêd 
zor be di kin ku zef tî xwe kin*. 
13Çim kî h’e mû p’ê xem be ra û 
Qa nû nê h’e ta Yû h’en na bo na 
P’ad şa tî ya E’z ma na şe’ de tî dan*. 
14Û he ger hûn di xwa zin vê ye kê 
qe bûl kin, ew e Êl ya sêf ku ge-
re kê bi ha ta*. 15Gu hê k’ê he ye 
bi ra bi bi hê. 
16Ni ha Ez vî ni si lî mî na çi bi-

şi bî nim? Ew mî na wan za r’a ne, 
yêd ku ba za ra da r’û niş tî ne, ga zî 
he va lêd xwe di kin 17û di bê jin: ‹Me 
bo na we zur’ nê xist, hûn ne r’e qi-
sîn û bo na we beyt’f go tin, we şîn 
ne kir›. 18Yû h’en na hat, ne di xwar, 
ne ve di xwar û di go tin: ‹Cin wî da 
he ye›. 19Ku r’ê Mê riv hat, di xwe 
û ve di xwe, bo na Wî di bê jin: ‹Va 
Ew ye kî pey xwa rin û ve xwa ri nê 
k’e tî ye, dos tê xerc gir û gu ne k’a ra 
ye›. Lê ser wax tîf bi e’me lêd* xwe 
k’ifş di be ku ew r’ast e». 

Bajarêdnebawer
(Lûqa10:13‑15)

20Hin gê Îsa dest pê kir li wan 
ba ja ra hi lat, k’î ja na da ge lek k’e-
re me têd Wî qe wi mî bûn, çim kî 
ew ji gu ne ki ri nê ve ne ge r’î yan. 
21«Wey li te Xo ra zîn! Wey li te 
Beyt say da! He ger ew k’e re me têd 
ku na va we da bûn, Sûr û Say dê da 
bi bû na, ewa na yê zû va bi k’urxf û 
k’o zî yêf t’o bef bi ki ra na. 22Lê Ez 
we r’a di bê jim, R’o ja Ax re tê, h’a lê 
Sû rê û Saydê wê ji h’a lê we çê tir 
be. 23Û tu Ke fer na hûm, te t’i rê 
tê h’e ta e’z man bi lind bî? Lê tê 
h’e ta dî ya rêf mi rî ya he r’î xwa rê! 
He ger ew k’e re me têd ku nav te da 
qe wi mîn So do mê da bi qe wi mî ya na, 
ewê h’e ta r’o ja îro yîn bi ma. 24Lê 
Ez we r’a di bê jim, R’o ja Ax re tê 
h’a lê we la tê So do mê wê ji h’a lê 
te çê tir be». 

Werincemminûhêsabin
(Lûqa10:21‑22)

25Hin gê Îsa got: «Şi kir na vê Te 
be Ba vo, Xu da nê e’rd û e’z man, 

* 11:12 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «P’ad şa tî ya E’z ma na bi qe wa tê pêş da di çe û yêd 
zor be dest di xin». 
* 11:13 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Çim kî h’e mû p’ê xem be ra û Qa nû nê h’e ta Yû-
h’en na p’ê xem ber tî ki rin». 
* 11:14 Ma la xî 4:5. 
* 11:19 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «e’mel» «zar’» he ye. 



35

MET TA, 12  

ku Te ev tişt ji zana û bî la naf ve-
şar tin û li ber za r’a ve ki rin. 26Be lê 
Ba vo, çim kî aha li Te xweş hat. 
27Her tişt ji Ba vê Min Min r’a 

ha tî ye da yî nê. Ke sek Kur’ nas 
na ke pêş ti rî Ba vê û ke sek Ba vê 
nas na ke pêş ti rî Kur’ û k’î ja na-
r’a ku Kur’ bi xwa ze wan va Ba vê 
bi de nas ki ri nê. 
28We ri ne cem Min h’e mû yêd 

wes tî ya yî û bar gi ran û Ezê r’i-
h’e tî yê bi di me we. 29Nî rê Min 
hil di ne ser xwe û ji Min hîn bin, 
çim kî Ez şkes tî me û dil mi la hîm 
im û hû nê xwe r’a r’i h’e tî yê bi bî-
nin. 30Çim kî nî rê Min r’i h’et e 
û ba rê Min si vik e». 

Pirsar’ojafşemîyê
(Marqos2:23‑28;Lûqa6:1‑5)

121Hin gê Îsa r’o je ke şe mî yê 
na va ze vî ya r’a der baz bû, 

şa gir têd Wî bir’ çî bûn û dest-
pê kir in sim bil êd ge nim çi nîn 
û xwa rin. 2Ga va fê ri sî ya ev yek 
dît, Wî r’a go tin: «He la bi ni hê r’e, 
şa gir têd Te tiş tê ne ca y î zî r’o jaf 
şe mî yê di kin». 
3Îsa wa na r’a got: «We ne-

xwen dî ye ku Da wid çi kir, ga va 
ew û yêd pê r’a bir’ çî bûn? 4Ne 

ew k’e te Xa naf Xwe dê û na nêf 
Xwe dê r’a da yî xwar, ew nan 
ne wî r’a ca yîz bû bi xwa ra, ne 
jî ewêd t’e vî wî r’a, lê t’e nê k’a-
hî na r’a?* 5Yan jî we Qa nû nê da 
ne xwen dî ye, ku k’a hîn r’o jêd 
şe mî yê p’a rist ge hê da şe mî yê 
di h’e r’i mî nin û dî sa bê sûc in? 
6Lê Ez we r’a di bê jim, ku li vir 
Ye kî ji p’a rist ge hê mes tir he ye. 
7He ger we za ni bû ya me’ na vê 
xe be rê çi ye ku tê go ti nê: ‹Ez r’e’-
mê di xwa zim, ne ku qur ba nê›*, 
hin gê we yê yêd bê sûc gu ne k’ar 
ne ki ra na. 8Çim kî Ku r’ê Mê riv 
Xu da nê r’o ja şe mî yê ye». 

Îsar’ojaşemîyêmerivêku
destêwîk’işîyabûqencdike
(Marqos3:1‑6;Lûqa6:6‑11)

9Îsa ji wir r’a bû çû, ha te k’i-
nîş ta wan. 10Me ri vek li wir he bû, 
ku des tê wî k’i şî ya bû. Hi ne ka 
di xwest ku xey ba Îsa bi ki ra na, 
ji Wî pir sîn û go ti nê: «Ca yîz e 
ku me riv r’o ja şe mî yê ne xwe şa 
qenc bi kin?» 
11Ewî jî wa na r’a got: «Ew ji we 

k’î ye, ku pe ze ke wî he be û r’o ja 
şe mî yê bi k’e ve ç’e’ lê, wê ne gi re 
û der ne xe? 12Lê în san çi qas ji 

* 12:4 Qa nû na K’a hîn tî yê 24:9; P’ad şa tî I, 21:1-6. 
* 12:7 Ho sêya 6:6. 
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pêz qî met tir e! Awa r’o ja şe mî yê 
qen cî ki rin ca yîz e». 13Hin gê wî 
me ri vî r’a got: «Des tê xwe di rêj 
ke». Ewî jî di rêj kir û mî na des tê 
din qenc bû. 14Lê fê ri sî der k’e ti ne 
der va bo na Îsa li hev şê wi rîn ku 
ça wa Wî bi di ne kuş ti nê. 

XulamêXwedêyîbijartîf
15Û ga va Îsa pê h’e sî ya, ji wê 

de rê çû, ge lek e’la let jî pey Wî 
çû. Ewî h’e mû jî qenc ki rin 16û 
t’e mî da wan ku bo na Wî ne ki ne 
den gî. 17Eva aha bû ku ew go ti na 
bi za rê Îşa ya p’ê xem ber bê sê rî: 
18 «Va ye xu la mê Min, yê ku Min 

bi jar tî yef 
 û h’iz ki rî yê Mi nî ku Min be-

gem ki rî ye. 
 Ezê R’u h’ê Xwe day ni me ser 

Wî 
 û Ewê mi le ta r’a he qî yê e’lam 

ke. 
19 Ewê ne bi k’e ve h’u ce tê, ne bi ke 

qa r’e-qar’ 
 û ne jî ye kê den gê Wî mey da-

na da bi bi hê. 
20 Ew qa mî şê p’er ç’i qî hûr na ke, 
 p’il ta di ç’i rû se vê na sî ne, 
 h’e ta ku he qî yê bi gi hî ne sê rî. 
21 Û h’e mû mi let wê gu ma na xwe 

day ni ne ser na vê Wî».* 

ÎsaûBelzebûl
(Marqos3:20‑30;Lûqa11:14‑23;

12:10)

22Hin gê ci na k’e tî kî ko rî lal 
anî ne cem Wî û Ewî ew qenc 
kir, usa ku ewî hin dît û hin jî 
xe ber da. 23Û t’e ma mî ya e’la le tê 
zen de gir tî ma û got: «Ge lo Ev e 
ku r’ê Da wid?» 
24Lê ga va fê ri sî ya bi hîst go tin: 

«Eva bi h’u ku mê ser wê rê ci na 
Bel ze bûl ci na der di xe». 
25Lê nê têd di lê wan Îsa va 

e’yan bûn û wa na r’a got: «Her 
p’ad şa tî ya ku nav wê da t’i faqf 
t’u ne be wê wê ran be û her ba jar 
yan ma la ku li na va wê da t’i faq 
t’u ne be ew na mî ne. 26He ger mî-
rê cin xwe xa xwe der di xe, ku usa 
ye na va p’ad şa tî ya wî da bê t’i fa qî 
he ye, îdî p’ad şa tî ya wî wê ça wa 
bi mî ne? 27He ger Ez bi h’u ku mê 
Bel ze bûl ci na der di xim, lê yêd ku 
pey we tên bi çi der di xin? We kî 
usa ye ewê bi bi ne h’a ki mêd we. 
28Lê he ger Ez bi h’u ku mê R’u h’ê 
Xwe dê ci na der di xim, îdî P’ad-
şa tî ya Xwe dê gi hîş tî ye we. 29Yan 
ça wa yek di ka re bi k’e ve ma la 
mêr xa se kî û he bû ka wî t’a lan ke, 
he ger pê şî yê wî mêr xa sî gi rê ne de? 

* 12:18-21 Îşa ya 42:1-4. 
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Ga va gi rê da, hin gê wê bi ka ri be 
ma la wî t’a lan ke. 

30K’î ku ne t’e vî Min e, mi qa bi lî 
Min e û k’î ku t’e vî Min t’op na ke, 
be la di ke. 31Bo na vê ye kê Ez we r’a 
di bê jim, her gu ne û go ti nêd xi rab 
wê li me ri va bê ne bax şan di nê, lê 
ewê ku go ti ne ke xi rab mi qa bi lî 
R’uh’ bê je, li wî na yê bax şan di nê. 
32K’î tiş te kî mi qa bi lî Ku r’ê Mê riv 
bê je, wê bê bax şan di nê, lê he ger 
yek hin da va R’u h’ê Pî roz da bê je, 
li wî na yê bax şan di nê, ne vê di nê 
ne jî wê di nê. 

Darûberêwê
(Lûqa6:43‑45)

33He ger dar qenc e, be rê wê jî 
qenc e, he ger dar xi rab e, be rê wê 
jî xi rab e, çim kî dar ji be rê xwe 
tê nas ki ri nê. 34Ç’ê ji kêd me’ ra! 
Hûn ça wa di ka rin qenc xe ber 
din, he ger hûn xi rab in? Çim kî 
dil çi va t’i jî ye zar jî ewê di bê je. 
35Me ri vê qenc, ji xiz na xwe ye 
qenc qen cî yê der di xe, lê me ri vê 
xi rab, ji xiz na xwe ye xi rab xi ra bî yê 
der di xe. 36Ez we r’a di bê jim, R’o ja 
Ax re tê me riv bo na her xe be re ke 
p’ûç’ ku xe ber di din wê cab dar 
bin. 37Çim kî hû nê bi xe be rêd 

xwe bê sûc bin û bi xe be rêd xwe 
gu ne k’ar bin». 

K’eremetekê
çawanîşandixwazin

(Marqos8:11‑12;Lûqa11:29‑32)

38Hin gê hi ne ka ji qa nûn zan û 
fê ri sî ya Wî r’a go tin: «Ders dar! Em 
di xwa zin ku nî şa ne kê ji Te bi bî nin». 
39Ewî li wan ve ge r’and û got: «Ni si lê 
xi rab û xa li fîf nî şa ne kê di xwa ze, 
lê jê r’a nî şa ne ke din na yê da yî nê 
pêş ti rî nî şa na Ûnisf p’ê xem ber. 
40Ça wa ku Ûnis sê r’oj û sê şe va 
zi kê h’ût da ma*, Ku r’ê Mê riv jî 
usa wê sê r’oj û sê şe va na va k’û-
ra yî ya e’r dê da bi mî ne. 41Me ri vêd 
Nî ne wa yêf wê R’o ja Ax re tê r’a bin 
û vî ni si lî ne heq kin, çim kî ewa na 
bi dan na sî nî ya Ûnis ji gu ne ki ri nê 
ve ge r’î yan û va Ye kî ji Ûnis mes tir 
li vir he ye. 42P’ad şa Ba şû rêf* R’o-
ja Ax re tê wê r’a be vî ni si lî ne heq 
ke, çim kî ewa ji se rê di nê hat, ku 
ser wax tî ya Si lê man bi bi hê û va ye 
Ye kî ji Si lê man mes tir li vir he ye. 

Paşdahatinar’uh’êh’eram
(Lûqa11:24‑26)

43Ça xê r’u h’ê h’e ram ji mê riv 
der tê, cî yê bê av di ge r’e ku r’i h’e tî yê 

* 12:40 Ûnis 1:17. 
* 12:42 P’ad şati III, 10:1-13. Ew p’ad şa ji Şe ba E’re bis ta nê ha te cem Si lê man p’ad şa. 



38

MET TA, 13  

bi bî ne. Lê ga va na bî ne, 44hin gê 
ew di bê je: ‹Ez ve ge r’i me wê ma la 
xwe ye ku jê der k’e ti me›. Ga va ew 
tê, di bî ne wê mal va la, pa qij ki rî 
û hev da yî ye. 45Hin gê di çe h’eft 
ci nêd di ne ji xwe xi rab tir jî tî ne, 
di k’e vi ne wir di jîn. Û axi rî ya wî 
me ri vî ji pê şî yê xi rab tir di be. Usa 
jî wê bê se rê vî ni si lê xi rab». 

DêûbirayêdÎsa
(Marqos3:31‑35;Lûqa8:19‑21)

46Hê Ewî e’la le tê r’a xe ber di da, 
va dî ya Wî û bi ra yêd Wî li der va 
se ki nîn, di xwes tin t’e vî Wî xe ber 
da na. 47Ye kî jê r’a got: «Va dî ya Te 
û bi ra yêd Te der va ne û di xwa zin 
t’e vî Te xe ber din». 48Ewî jî li wî 
ve ge r’and û go tê: «K’î ye dî ya Min 
û k’î ne bi ra yêd Min?» 49Hin gê 
des tê Xwe di rê jî şa gir têd Xwe kir 
û got: «Va ne dê û bi ra yêd Min! 
50Çim kî k’î ku xwes ti na Ba vê Mi nî 
e’z ma na bî ne sê rî, ew e birê Min, 
xûş ka Min û dî ya Min». 

Meselat’oximr’eşf
(Marqos4:1‑9;Lûqa8:4‑8)

131Wê r’o jê Îsa ji ma lê der-
k’et, li de vê go lê r’û nişt. 

2Û ha qas e’la let ha te cem Wî, ku 
Ew k’er ba k’e te qe yi kê r’û nişt û 
t’e ma mî ya e’la le tê de vê go lê se-
ki nî. 3Ewî ge lek tişt bi me se la ew 

hîn ki rin û got: «T’o xim r’eşf r’a bû 
çû ku t’ox im bi r’e şî ne. 4Ga va di-
r’e şand, hi nek ji wan k’e ti ne de vê 
r’ê, tey re de ha tin û ew xwa rin. 
5Hi ne kêd din k’e ti ne ser e’r dê 
ke vi rî, ku li wir xwe lî kêm bû. Ew 
zû şîn bûn, çim kî te la şê xwe lî yê 
ne k’ûr bû. 6Lê ça xê te’v der k’et, 
ew ç’il mi sîn û çim kî r’a wêd wan 
t’une bûn, h’işk bûn. 7Hi ne kêd din 
k’e ti ne na va sti rî ya, sti rî r’a bûn û 
ew xe ni qan din. 8Lê hi ne kêd din jî 
k’e ti ne na va e’r dê qenc û ber dan, 
yê sed, yê şêst û yê sî. 9Gu hê k’ê 
he ye bi ra bi bi hê!» 

Îsaçimabimesela
xeberdide

(Marqos4:10‑12;Lûqa8:9‑10)

10Wê ga vê şa gir têd Wî nê zîk 
bû nê û go ti nê: «Çi ma bi me se la 
Tu wa na r’a xe ber di dî?» 11Ewî li 
wan ve ge r’and û got: «We r’a ha tî ye 
da yî nê ku hûn su r’êd P’ad şa tî ya 
E’z ma na bi za ni bin, lê wa na r’a 
ne ha tî ye da yî nê. 12Çim kî k’ê r’a 
ku he ye, wê hê lê zê de be û ser da 
bi r’i je û k’ê r’a ku t’une, çi he ye jî 
wê jê bê stan di nê. 13Ez bo na wê 
ye kê bi me se la wan r’a xe ber di dim, 
ku ewa na di ni hê r’in û na bî nin, 
di bi hên, lê gu hê xwe na di ne ser 
û fe’m na kin. 14Li ser wan p’ê-
xem ber tî ya Îşa ya tê sê rî ku di bê je: 
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 ‹Hû nê bi bi hên û guh bi di nê, 
lê fe’m ne kin, 

 hû nê bi ni hê r’in û dî na xwe 
bi di nê, lê ne bî nin. 

15 Çim kî eva cim e’ ta ser h’işk e, 
 bi gu ha gi ran di bi hên 
 û ç’e’ vêd xwe gir ti ne, 
 we kî bi ç’e’ va ne bî nin, 
 bi gu ha ne bi hên 
 û bi h’iş fe’m ne kin, ve ne ge r’in, 
 ku Ez wan qenc kim›*. 
16Lê xwe zî li ç’e’ vêd we, ku 

di bî nin û gu hêd we, ku di bi hên. 
17Ez r’ast we r’a di bê jim, ge lek 
p’ê xem ber û me ri vêd r’ast h’iz re-
ta dî ti na van tiş ta bûn çi ku hûn 
di bî nin, lê ne dî tin û bi bi hîs ta na 
çi ku hûn di bi hên, lê ne bi hîs tin. 

Şirovekirina
meselat’oximr’eş

(Marqos4:13‑20;Lûqa8:11‑15)

18Ni ha hûn şi ro ve ki ri na me se la 
t’o xim r’eş bi bi hên. 19Her ke sê ku 
xe be ra P’ad şa tî yê di bi hê û fe’m 
na ke, yê Xi rab* tê t’o xi mê di lê 
wî da çan dî di r’e vî ne. Eva ew in ku 
de vê r’ê ha ti ne çan di nê. 20Ewêd 
li e’r dê ke vi rî ha ti ne çan di nê ew 
in, ku ça xê xe be rê di bi hên, ew zû 
bi eşq û şa qe bûl di kin. 21Lê r’aw 

ku na va wan da t’une ne, di rêj t’aw 
na kin. Ga va bo na xe be rê r’as tî 
ten ga sî yaf yan zê ran di nê tên, ew 
zû ji r’ê di k’e vin. 22Ewêd li na va 
sti rî ya da ha ti ne çan di nê ew in, ku 
xe be rê di bi hên û xe mêd vê din-
ya yê û de re wêd dew le tî yê xe be rê 
di xe ni qî nin, ew bê ber di mî nin. 
23Lê ewêd li na va e’r dê qenc da 
ha ti ne çan di nê ew in, ku xe be rê 
di bi hên, fe’m di kin û ber di din, 
hi nek sed, hi nek şêst û hi nek sî». 

Meselagenimûzîwanê
24Îsa me se le ke din jî wa na r’a 

pêş da anî û got: «P’ad şa tî ya E’z-
ma na mî na vê ye kê ye: Me ri ve kî 
nav e’r dê xwe da t’o xi mê qenc çand. 
25Ga va h’e mû r’a za yî bûn, dij mi nê 
wî hat û li nav ge nim da zî wan jî 
çand û çû. 26Ga va ge nim gi hîşt 
be rê xwe da, hin gê zî wan jî pê r’a 
k’ifş bûn. 27Xu la mêd xwe yê e’r dê 
nê zî kî wî bûn û go ti nê: ‹Axa yê 
me! Te na va e’r dê xwe da t’o xi mê 
qenc ne çand? Lê ev zî wan ji k’u 
ha tin?› 28Ewî li wan ve ge r’and û 
got: ‹Dij mi ne kî ev tişt ki rî ye›. Xu-
la ma jî go te wî: ‹Ni ha tu qayl î ku 
em he r’in wan r’a kin?› 29Ewî got: 
‹Na, ne be ça xê hûn zî wa nê r’a kin, 

* 13:15 Îşa ya 6:9-10. 
* 13:19 Bi go ti ne ke din: «Mî rê cin». 
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gê nim jî pê r’a der xin. 30Bi hê lin 
bi ra her du jî hev r’a bi gi hî jin h’e ta 
r’o ja nan di rû nê. R’o ja nan di rû nê 
ezê p’a la r’a bê jim, pê şî yê zî wa nê 
bi çi nin, gur’z-gur’z gi rê din bo na 
şe wa tê, lê gê nim bi ki ne e’m ba ra 
min›». 

Dumeselêdliser
P’adşatîyaXwedê:

(Marqos4:30‑32;Lûqa13:18‑21)

31Me se le ke din jî wa na r’a pêş da 
anî û got: «P’ad şa tî ya E’z ma na 
mî na vê ye kê ye: Me ri ve kî h’e be ke 
t’o xi mê xer da lêf hil da, nav e’r dê 
xwe da çand. 32Ew ji h’e mû t’o xi ma 
hûr tir e, lê ga va di gi hî je, ji h’e mû 
p’in ca r’a mes tir di be û di be dar, 
usa ku tey re dêd e’z mên tên hê lî-
nêd xwe ser ç’i qi lêd wê çê di kin». 
33Îsa me se le ke din jî wa na r’a 

got: «P’ad şa tî ya E’z ma na mî na 
he vîr tir’şkf e, ku k’ul fe te kê hil da, 
na va sê kod* ar da sti ra, h’e ta ku 
h’e mû hi lat». 

Îsabimeselaxeberdide
(Marqos4:33‑34)

34Îsa ev h’e mû tişt bi me se la 
e’la le tê r’a go tin û bê me se le t’u 
tişt wa na r’a ne di got. 35Ev yek aha 

bû, ku ew go ti na bi za rê p’ê xem-
ber bê sê rî: 
 «Ezê bi me se la wan r’a xe ber 

dim, 
 tiş têd ji wex tê e’fi ran di na din-

ya yê da ve şar tî gi lî kim»*. 

Şirovekirinamesela
genimûzîwanê

36Hin gê Îsa e’la let hişt, ha te 
mal. Şa gir têd Wî ha ti ne cem 
Wî û go ti nê: «Me se la ge nim û 
zî wa nê me r’a şi ro ve ke». 37Ewî 
li wan ve ge r’and û got: «Ewê ku 
t’o xi mê qenc çand, Ku r’ê Mê riv 
e. 38E’rd din ya ye, t’o xi mê qenc 
jî me ri vêd p’a ra P’ad şa tî yê ne, lê 
zî wan me ri vêd p’a ra yê Xi rab in. 
39Dij mi nê ku ew çand, mî rê cin 
e. Nan di rûn axi rî ya din ya yê ye, 
p’a le jî mil ya k’et in. 40Û ça wa 
ku zî wa nê t’op di kin di şe wi tî nin, 
axi rî ya vê din ya yê jî wê usa be. 
41Ku r’ê Mê riv wê mil ya k’e têd 
Xwe bi şî ne û ewê ji P’ad şa tî ya 
Wî h’e mû yêd ku me rî ya ji r’ê 
der di xin û ne he qî yê di kin bi bi-
jê rin 42û ba vê ji ne k’û ra agir. Li 
wir wê bi be gi rî û ç’ir ke-ç’ir ka 
di ra na. 43Hin gê me ri vêd r’ast 
wê P’ad şa tî ya Ba vê xwe da mî na 

* 13:33 Sê ko dêd ci hû ya di kir qa sî 25 kî lo gra ma. 
* 13:35 Ze bûr 78:2. 
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te’ vê şewq bi din. Gu hê k’ê he ye 
bi ra bi bi hê! 

Meselêdxiznaveşartî
ûdur’êqîmet

44P’ad şa tî ya E’z ma na mî na vê 
ye kê ye: E’r de kî da xiz ne ke ve şar tî 
he bû. Me ri vek wê di bî ne, ve di-
şê re, şa bû na di çe h’e mû he bû ka 
xwe di fi ro şe û wî e’r dî di k’i r’e. 
45Dî sa P’ad şa tî ya E’z ma na 

mî na vê ye kê ye: Me ri ve kî ba zir-
ga nî du r’êd r’ind di ge r’e. 46Ga va 
du r’e kî p’ir’ qî met di bî ne, di çe 
h’e mû he bû ka xwe di fi ro şe û wî 
du r’î di k’i r’e. 

Meselat’or’aavîtî
47Dî sa P’ad şa tî ya E’z ma na mî-

na vê ye kê ye: T’o r’ek tê avî ti nê 
na va be’ rê û h’e mû cû r’e me’ sî 
di k’e vi nê. 48Ga va t’or’ t’i jî di be, 
di k’i şî ni ne de vê be’ rê û r’û di nîn 
me’ sî yêd kêr di bi jê rin di ki ne der-
da naf, lê yêd bê kêr wê da da vê jin. 
49Axi rî ya din ya yê jî wê usa be. 
Mil ya k’e tê der k’e vin xi ra ba ji 
nav qen ca bi bi jê rin 50û ba vê ji ne 
k’û ra agir. Li wir wê bi be gi rî û 
ç’ir ke-ç’ir ka di ra na». 

R’astîyêdkevinûnû
51Îsa ji wan pir sî: «We ev h’e-

mû tişt fe’m ki rin?» Wa na jê r’a 

got: «Be lê». 52Ewî jî wa na r’a got: 
«Bo na vê ye kê her qa nûn za nek ku 
P’ad şa tî ya E’z ma na hîn bû ye, mî na 
me ri ve kî xwe yî milk’ e, ku ji xiz na 
xwe tiş têd ke vin û nû der di xe». 

BajarêNisretê,lik’uÎsa
mezinbibû,Wîqebûlnake
(Marqos6:1‑6;Lûqa4:16‑30)

53Ga va Îsa ev me se le xi laz ki rin, 
ji wir çû 54ha te cî-mis k’e nê Xwe, 
k’i nîş ta wan da ew hîn di ki rin. Ew 
jî zen de gir tî di man û di go tin: «Ev 
ser wax tî û qe wa ta k’e re me ta ji k’u 
gi hîş tî yê? 55Ne Ev ku r’ê ne car e? 
Ne na vê dî ya Wî Mer yem e? Ne 
Aqûbf, Ûsivf, Şim h’ûn û Ci hû daf 
bi rêd Wî ne? 56Ne h’e mû xûş kêd 
Wî cem me ne? Ev h’e mû tişt ji 
k’u gi hîş ti ne Wî?» 57Bi vî awayî 
ew ji Wî çûn, lê Îsa wa na r’a got: 
«P’ê xem ber t’u cî yî ne bê qe dir e, 
pêş ti rî ma la xwe û cî-mis k’e nê 
xwe da». 58Ewî li wê de rê ge lek 
k’e re met ne ki rin, çim kî ba we rî ya 
wan t’une bû. 

KuştinaYûh’ennayênixumdar
(Marqos6:14‑29;Lûqa9:7‑9)

141Hin gê Hê ro de sê ser wê rê 
Ce lî lê bo na Îsa bi hîst, 2xu-

la mêd xwe r’a got: «Eva Yû h’en na yê 
ni xum dar e ji nav mi rî ya r’a bû ye. 
Le ma jî pê wî k’e re met tê ne ki ri nê». 
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3Çim kî Hê ro des Yû h’en na gir-
ti bû gi rê da bû û avî ti bû ke lê, r’û yê 
Hê ro dî ya ji na Fî lî po yê birê xwe-
da. 4Çim kî Yû h’en na Hê ro des r’a 
çend ca ra go ti bû: «Ne r’ast e ku tu 
Hê ro dî ya yê bis tî nî». 5Û Hê ro des 
jî di xwest ew bi kuş ta, lê ji cim e’ tê 
di tir sî ya, çim kî cim e’ tê Yû h’en na 
ça wa p’ê xem ber qe bûl di kir. 

6Ga va r’o ja bû yî na Hê ro des hat, 
qî za Hê ro dî ya yê şa yî yê da bo na 
wan r’e qi sî û di lê Hê ro des ge le kî 
xweş hat. 7Ewî sond xwar û go te 
qî zi kê: «Tu çi bi xwa zî ezê bi di me 
te». 8Qî zik jî ji dî ya xwe ha ti bû 
şî ret ki ri nê û go tê: «K’a li vir, ser 
si nî yê se rê Yû h’en na yê ni xum dar 
bi de min». 9P’ad şa ber xwe k’et, 
lê çim kî li ber t’eg lîf ki rî ya sond 
xwa ri bû, e’mir kir ku xwes ti na wê 
bê da yî nê. 10Ewî şand ke lê da se rê 
Yû h’en na da lê xis ti nê 11û se rê wî li 
ser si nî yê anîn da ne ke ç’i kê. Ke ç’i kê 
jî dî ya xwe r’a bir. 12Hin gê şa gir têd 
wî ha tin cin ya zê wî hil dan û ew 
de fin ki rin. Paşê çûn Îsar’a go tin. 

Îsapênch’ezarat’êrdike
(Marqos6:30‑44;Lûqa9:10‑17;

Yûh’enna6:1‑14)

13Ga va Îsa ev yek bi hîst, ji wê 
de rê bi qe yi kê t’e nê çû cî kî xew le. 
Lê ga va e’la le tê bi hîst, ji ba ja ra 
pe ya pey Wî çûn. 14Ça xê Îsa ji 

qe yi kê der k’et û e’la le te ke gi ran 
dît, hin gê gu nê Wî li wan hat û 
ne xwe şêd wan qenc ki rin. 
15Be rê êva rê şa gir têd Wî ha-

ti ne cem û go ti nê: «Ev der cî kî 
xi kî-xwe lî ye, îdî de reng e. Îzi na 
e’la le tê bi de ku he r’i ne gun da 
xwe r’a xu rek bi k’i r’in». 16Lê Îsa 
wa na r’a got: «Ne h’ew ce ye ku ew 
he r’in. Hûn xu rek bi di ne wan». 
17Wa na lê ve ge r’and û go ti nê: «Li 
vir pêş ti rî pênc nan û du me’ sî ya 
tiş te kî me yî ma yîn t’une». 18Ewî 
wa na r’a got: «Wan nan û me’ sî ya 
bî ni ne cem Min». 19Îsa e’mir kir 
ku e’la let li ser şî na yî yê r’û nên. Ewî 
her pênc nan û her du me’ sî hil dan, 
be rê Xwe e’z mên da kir şi ki rî da û 
ew nan ker ki rin. Paşê da şa gir ta, 
şa gir ta jî da e’la le tê. 20H’e mû ya 
jî xwar t’êr bûn û donz deh se le jî 
t’i jî hû ri kêd ber ma yî be rev ki rin. 
21Ewêd ku xwa rin, pêş ti rî jin û 
za r’a we ke pênc h’e zar mê rî bûn. 

Îsap’îyaliseravêr’adiçe
(Marqos6:45‑52;Yûh’enna

6:15‑21)

22Pê r’a-pê r’a Îsa p’ê yî ser şa gir ta 
kir, ku bi k’e vi ne qe yi kê û pê şî ya 
Wî der ba zî wî be rî go lê bin, h’e ta 
ku Xwe xa e’la le tê ve r’ê ke. 23Ça xê 
Ewî e’la let ve r’ê kir, t’e nê r’a bû çû 
se rê ç’î yê, ku dua bi ke. Ga va r’o çû 
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ava, Ew li wi ra t’e nê bû, 24lê qe yik 
îdî ji de vê go lê dûr k’e ti bû û na va 
pê la da bû, çim kî ba mi qa bi lî wê bû. 

25Qe re ber ban gê Îsa ser go lê r’a 
pe ya di çû nê zî kî wan di bû. 26Lê 
ga va şa gir ta dît ku Ew ser go lê r’a 
pe ya di çe, biz dî yan û go ti ne hev: 
«Ev xe yalf e!» Û wa na ji tir sa ki re 
qî r’în. 27Lê Îsa wê de mê deng da 
wan û got: «Ser xwe bin! Ez im! 
Ne tir sin!» 28Pet rûs lê ve ge r’and û 
go tê: «Xu dan, he ger Tu yî, e’mir 
ke ku ez ser avê r’a bê me cem Te». 
29Îsa go tê: «We re!» Pet rûs ji qe yi kê 
pe ya bû, ser avê r’a çû, ku he r’e cem 
Îsa. 30Lê ça xê ewî ba yê qa yîm dît 
tir sî ya û îdî wê nuq bû ya, ki re qî r’în: 
«Xu dan, min xi laz ke!» 31Wê de mê 
Îsa des tê Xwe di rê jî wî kir, ew girt 
û jê r’a got: «Kêm ba we ro! Çi ma tu 
du di lî bû yî?» 32Ça xê k’e ti ne qe yi-
kê, ba se ki nî. 33Û ewêd qe yi kê da 
se rê xwe li ber Wî da nîn û go ti nê: 
«R’as tî Tu Ku r’ê Xwe dê yî». 

ÎsaCênîsartêdanexweşa
qencdike

(Marqos6:53‑56)

34Ga va ew der ba zî wî be rî 
go lê bûn, li alî yê Cê nî sar tê va 
gi hîş ti ne be jêf. 35Bi ne lî yêd wir 

Ew nas ki rin, şan din t’e ma mî ya 
dor-be ra, h’e mû ne xweş anî ne 
cem Wî. 36Wa na hî vî jê di kir ku 
t’e nê r’î şî yêd k’in cê Wî k’evin. 
Û h’e mû yêd ku lê di k’e tin ji ne-
xwe şî yêd xwe qenc di bûn. 

R’aw‑r’izimêdfkal‑bava
ûxeberaXwedê
(Marqos7:1‑13)

151Hin gê fê ri sî û qa nûn za nêd 
Or şe lî mê ha ti ne cem Îsa 

û go ti nê: 2«Çi ma şa gir têd Te pey 
r’aw-r’i zi mêdf kal û ba va na çin? 
Dest ne şûş tî nan di xwin». 

3Ewî li wan ve ge r’and û got: «Lê 
hûn çi ma bo na r’aw-r’i zi mêd xwe 
pey t’e mî yê Xwe dê na çin? 4Çim kî 
Xwe dê got: ‹Qe di rê dê û ba vê xwe 
bi gi re›* û ‹Ewê ku gi lî kî qo la yî 
dê û ba vê xwe r’a bê je ge re kê bê 
kuş ti nê›**. 5Lê hûn di bê jin: ‹Ewê 
ku dî ya xwe r’a yan ba vê xwe r’a 
bê je: Ew alî k’a rî ya ku ge re kê ji 
min bi gi hî je te ew Xwe dê r’a tê 
da yî nê, 6îdî ji wî na k’e ve ku ew 
qe di rê dê û ba vê xwe bi gi re›. Bi 
vî awayî bo na xa ti rê r’aw-r’i zi mêd 
xwe hûn xe be ra Xwe dê di ki ne 
xwe lî. 7Du r’û no! Îşa ya bo na we 
r’ast p’ê xem ber tî ki rî ye û go tî ye: 

* 15:4 Der k’e tin 20:12; Qa nû na Du ca rî 5:16. 
** 15:4 Der k’e tin 21:17; Qa nû na K’a hîn tî yê 20:9. 
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8 ‹Eva cim e’ ta bi za rê xwe qe di rê 
Min di gi re, 

 lê di lê wan ji Min dûr e. 
9 Ba dî he waf Min di h’e bî nin, 
 t’e mî yêd me ri va ça wa qa nû nêd 

Min cim e’ tê hîn di kin›*». 

Tiştêdkumêriv
dih’er’imînin
(Marqos7:14‑23)

10Hin gê Îsa e’la let ga zî cem 
Xwe kir û go te wan: «Bi bi hên 
û fe’m bi kin! 11Ne ku tiş tê di çe 
dêv, ew me ri va di h’e r’i mî ne, lê 
çi ku ji dêv der tê, ew me ri va di-
h’e r’i mî ne». 
12Hin gê şa gir têd Wî ha tin û 

go ti ne Wî: «Tu zanî ga va fê ri sî ya 
ev xe ber bi hîst, di lê wan ma?» 
13Ewî li wan ve ge r’and û got: 
«Her da ra ku Ba vê Mi nî E’z ma na 
da ne ç’i kan dî ye, wê ji k’o kê va bê 
r’a ki ri nê. 14Ji wan ve ge r’in! Ewe 
kor in û r’ê be rê ko ra ne. He ger 
kor r’ê be rî yê ko ra bi ke, her du-
yê jî bi k’e vi ne ç’e’ lê». 15Pet rûs 
lê ve ge r’and û go tê: «Vê me se lê 
me r’a şi ro ve ke». 
16Îsa got: «Hûn jî he la hê fe’m 

na kin? 17Çi ma hûn fe’m na kin, 
çi ku di çe dêv, der ba zî nav-dil 
di be û der di k’e ve der va? 18Lê 

ew tiş têd ku ji dêv der tên, ew ji 
dil der tên û he ma ev in ku mê-
riv di h’e r’i mî nin. 19Çim kî ji dilf 
fi ki rêd xi rab, kuş tin, zi nê k’a rî, 
qa vî, di zî, de re wî, bux dan der tên. 
20Ev in ku me ri va di h’e r’i mî nin, 
lê dest ne şûş tî nan xwa rin me ri va 
na h’e r’i mî ne». 

Bawerîyak’ulfetakenanîf
(Marqos7:24‑30)

21Îsa r’a bû ji wê de rê çû alî yê 
Sûr û Saydê. 22Û va k’ul fe te ke 
ke na nîf ji wan de ra hat, ki re ga zî 
û go te Wî: «Xu dan, Ku r’ê Da-
wid, min we re r’e’ mê. Qî za min 
ci na di k’e ve, ge le kî ce fê di bî ne». 
23Lê Ewî ca ba wê ne da. Şa gir têd 
Wî nê zî kî Wî bûn hî vî jê ki rin û 
go tin: «Tiş te kî bê je vê, bi ra dû rî 
me k’eve, çim kî pey me k’e tî ye 
di ke qa r’e-qar’». 24Ewî cab da û 
got: «Ez t’e nê bo na pe zêd ma la 
Îsra êlê ye un da bû yî ha ti me şan-
di nê». 25Lê ew k’ul fe ta hat xwe 
avî te ni gê Wî û go tê: «Xu dan, alî 
min bi ke!» 26Ewî li wê ve ge r’and 
û go tê: «Ev ne r’ast e, we kî na nê 
ber za r’a hil din û ba vê ji ne ber sa». 
27Ewê jî got: «Be lê Xu dan, ne se jî 
wan hû ri kêd ku ji sif ra xwe yê wan 
di k’e vi ne e’r dê di xwin?» 28Wî ça xî 

* 15:9 Îşa ya 29:13. 
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Îsa lê ve ge r’and û go tê: «E’vdê, 
ba we rî ya te me zin e. Bi ra ane go rî 
xwes ti na te te r’a be». He ma ji wê 
de mê qî za wê qenc bû. 

Qenckirinageleka
29Îsa ji wir çû ber go la Ce lî lê, 

r’a bû se rê ç’î yê r’û nişt. 30E’la le-
te ke gi ran ha te cem Wî, ku t’e vî 
xwe ge lek se qet, kor, lal, şi lû-
şe’t û ne xwe şêd ma yîn anî bûn û 
avî ti ne ber p’î yêd Îsa. Ewî jî ew 
qenc ki rin. 31Ga va e’la le tê dît 
ku la la xe ber dan, şi lû şe’t qenc 
bûn, se qet ge r’î yan û ç’e’ vê ko ra 
ve bûn, zen de gir tî man û pe si nê 
na vê Xwe dê yê Îsra êlê dan. 

Îsaçarh’ezarat’êrdike
(Marqos8:1‑10)

32Îsa ga zî şa gir têd Xwe kir û 
got: «Gu nê Min vê e’la le tê tê. 
Eva sê r’oj e t’e vî Min e û tiş te kî 
wa nî xwa ri nê t’une. Ez na xwa zim 
wan bir’ çî ve r’ê kim ku r’êva di lê 
wan xwe va he r’e». 33Şa gir têd Wî 
jê r’a go tin: «Li vê be r’î yê emê ji 
k’u ha qas nan bî nin, we kî evê 
e’la le ta gi ran t’êr kin?» 34Îsa 
wa na r’a got: «Çend na nê we 
he ne?» Wa na got: «H’eft nan û 
çend me’ sî yêd hûr». 

35Îsa e’mir kir ku e’la let ser 
e’r dê r’û nê. 36Ewî her h’eft nan 
û ew me’ sî hil dan şi ki rî da û ker-
ki rin. Paşê da ne şa gir ta, şa gir ta 
jî da ne e’la le tê. 37H’e mû ya jî t’êr 
xwar û h’eft zem bîl jî t’i jî hû ri kêd 
ber ma yî be rev ki rin. 38Ewêd ku 
xwa rin, pêş ti rî jin û za r’a, we ke 
çar h’e zar mê rî bûn. 39Paşê Ewî 
e’la let ve r’ê kir, k’e te qe yi ke kê û 
ha te sî no rê Me ge da nê. 

K’eremetekêçawanîşan
jie’zmêndixwazin

(Marqos8:11‑13;Lûqa12:54‑56)

161Fê ri sî û sa dû qî ha ti ne 
cem Wî ku Wî bi cê r’i bî-

nin û jê xwes tin ku ji e’z ma na 
nî şa ne kê nî şa nî wa na ke. 2Ewî 
li wan ve ge r’and û got: «Ga va 
di be êvar, hûn di bê jin: ‹He wa 
wê xweş be, çim kî e’z man sor 
bû ye›. 3Lê se rê si be hê di bê jin: 
‹Îro he wa wê xweş nî be, çim kî 
e’z man xu mam û sor e›. Hûn 
r’û yê e’z mên e’ne ne di kin ku 
he wa yê ça wa be, lê nî şa nêd ze-
ma na e’ne ne na kin*. 4Ni si lê 
xi rab û xa li f î nî şa ne kê di xwa ze, 
lê jê r’a nî şa ne ke din na yê da yî nê, 
pêş ti rî nî şa na Ûnis p’ê xem ber». 
Û Ewî ew hiş tin û çû. 

* 16:3 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ji r’êza 2-a h’e ta ya 3-a t’une ye. 
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Hevîrtir’şkêfêrisî
ûsadûqîya

(Marqos8:14‑21)

5Ga va şa gir têd wî der ba zî wî 
alî bûn, bîr ki rin xwe r’a nan hil-
da na. 6Îsa wa na r’a got: «Mi qa tî 
xwe bin, h’ev za xwe ji he vîr tir’ş-
kê fê ri sî û sa dû qî ya bi kin». 7Lê 
ewa na nav hev da xe ber di dan û 
di go tin: «Na nê me t’une, le ma 
aha di bê je». 8Lê ev yek Îsa va 
e’yan bû û got: «Kêm ba wer no! 
Hûn çi ma nav hev da xe ber di din, 
ku na nê we t’une? 9Hûn hê fe’m 
na kin? Na yê bî ra we, ça wa pênc 
na na t’ê ra pênc h’e zar me ri va kir 
û we çend se le ber ma yî hil dan? 
10Û h’eft na na jî t’ê ra çar h’e zar 
me ri va kir û we çend zem bîl ber-
ma yî hil dan? 11Hûn ça wa fe’m 
na kin, we kî Min bo na nan we r’a 
ne got? Lê bo na wê ye kê, ku hûn 
h’ev za xwe ji he vîr tir’ş kê fê ri sî û 
sa dû qî ya bi kin». 
12Şa gir ta hin gê fe’m kir, we kî 

Ewî bo na he vîr tir’ş kê nan wan r’a 
ne got, ku h’ev za xwe bi kin, lê ji 
hîn ki ri na fê ri sî û sa dû qî ya. 

Petrûsşe’detîyê
liserÎsadide

(Marqos8:27‑30;Lûqa9:18‑21)

13Îsa çû alî yê Qey se rî ya Fî lî-
po yê û ji şa gir têd Xwe pir sî: «Bi 
t’ex mî na me ri va Ku r’ê Mê riv k’î 
ye?» 14Wa na got: «Hi nek di bê jin 
‹Yû h’en na yê ni xum dar e›, hi ne kêd 
din di bê jin ‹Êl yas e›, lê hi ne kêd 
ma yîn jî di bê jin ‹Yê re mî ya ye, yan 
jî yek ji p’ê xem be ra ye›». 
15Ewî ji wan pir sî: «Lê hûn çi 

di bê jin? Bi t’ex mî na we Ez k’î 
me?» 16Şim h’ûn-Pet rûs lê ve ge-
r’and û go tê: «Tu Mesîh î, Ku r’ê 
Xwe dê yê sax». 17Îsa lê ve ge r’and 
û go tê: «Xwe zî li te, Şim h’û nê 
ku r’ê Yû h’en na*, çim kî xûn û 
goşt ev yek e’ya nî te ne ki rin, lê 
Ba vê Mi nî e’z ma na. 18Ez te r’a 
di bê jim, ku tu Pet rûs* î, awa go tî 
qe yak î û li ser vî qe ya yî Ezê ci-
vî naf Xwe çê kim û qe wa ta mi ri nê 
wê pê ni ka ri be. 19Û Ezê k’i lî têd 
P’ad şa tî ya E’z ma na bi di me des tê 
te û çi ku tu li ser e’r dê gi rê dî, 
e’z ma na da jî wê gi rê da yî be û çi 
ku tu li ser e’r dê ve kî, e’z ma na da 
jî wê ve ki rî be». 

* 16:17 Bi yû na nî xe ber bi xe ber «ku r’ê Yo na» ni vî sar e. Bi zi ma nê ara mî 
«Yo na» kur t ki ri na na vê «Yû h’en na» û «Ûnis» e. 
* 16:18 «Pet rûs» bi zi ma nê yû na nî tê fe’m ki ri nê: «Qe ya» yan «ke vir». 
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20Hin gê Îsa t’e mî şa gir têd Xwe 
kir, we kî ke sî r’a ne bê jin, ku Ew 
Mesîh e. 

Îsaderheqacefa
ûmirinaXwedadibêje

(Marqos8:31–9:1;Lûqa9:22‑27)

21Pey wê ye kê r’a Îsa dest pê kir 
şa gir têd Xwe r’a e’yan kir ku ge-
re kê Ew he r’e Or şe lî mê, ji alî yê 
r’ûs pî yaf, se re kêd k’a hî na û qa-
nûn za na da ge lek ce fa bi k’i şî ne 
û bê kuş ti nê, lê r’o ja si sî ya ji 
mi ri nê r’a be. 

22Lê Pet rûs Ew da alî kî, lê hi lat 
û go tê: «Dû rî hin da va Te, Xu dan! 
Ew tişt t’u car li Te ne qe wi me!» 
23Îsa ser Pet rûs da ve ge r’î ya û go tê: 
«Ji ber ç’e’ vê Min be ta ve be, Ci no! 
Tu bo na Min p’işk bûn î, çim kî 
ew nêt-fi ki ra te ne ji Xwe dê ye, 
lê ji me ri va yê ye». 

24Hin gê Îsa şa gir têd Xwe r’a got: 
«He ger yek di xwa ze li pey Min 
bê, bi ra xwe în k’ar ke, xa çê xwe 
hil de û li pey Min bê. 25Çim kî k’î 
ku di xwa ze e’mi rê xwe xi laz ke, 
ewê un da ke û k’î ku e’mi rê xwe 
bo na Min un da ke, ewê bi bî ne. 
26Çi fey de he ger me riv t’e ma mî ya 
din ya yê qa zinc ke, lê e’mi rê xwe 
un da ke? Yan jî me riv çi di ka re 

ber e’mi rê xwe va bi de? 27Çim kî 
Ku r’ê Mê riv wê bi r’û me ta Ba vê 
Xwe t’e vî mil ya k’e têd Xwe bê. 
Hin gê wê ane go rî e’me lêd her 
ke sî bi de wan*. 28Ez r’ast we r’a 
di bê jim, hi ne kêd li vir se ki nî he-
ne wê mi ri nê ne bî nin, h’e ta ku 
Ku r’ê Mê riv bi P’ad şa tî ya Xwe va 
tê ne bî nin». 

ŞagirtÎsanavanûr
ûr’ûmetêdadibînin

(Marqos9:2‑13;Lûqa9:28‑36)

171Pey şeş r’o ja r’a Îsa t’e vî 
Xwe Pet rûs, Aqûb û birê 

wî Yû h’en na hil dan û r’a ki ri ne 
ç’î ya kî bi lind, li wir ew t’e nê bûn. 
2Hin gê r’en gê Wî li ber ç’e’ vê wan 
ha te gu has ti nê. R’û yê Wî mî na 
te’ vê bi ri qî û k’in cêd Wî jî mî na 
nû rê çîl-qer qaş bûn. 3Niş kê va 
Mû sa û Êl yas wan va xuya bûn û 
t’e vî Wî xe ber dan. 4Hin gê Pet rûs 
Îsar’a got: «Xu dan! Ça wa r’ind e 
ku em vir in! He ger Tu bi xwa zî, 
ezê sê h’o li ka li vê de rê çê kim, 
ye kê Te r’a, ye kê Mû sa r’a, ye kê jî 
Êl yas r’a». 
5Ewî hê xe ber di da, niş kê va 

e’w re kî r’o na yî hat û ser wan ki re 
sî, den gek ji e’wr hat û got: «Ev e 
Ku r’ê Mi nî de lal, ku Ez jê r’a zî 

* 16:27 Ze bûr 62:12. 
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me. Guh da rî ya Wî bi kin!» 6Ga va 
şa gir ta ew deng bi hîst, de ve r’û ya 
çûn û r’i sa sê ew gir tin. 7Lê Îsa 
nê zî kî wan bû, dest da wan û 
got: «R’a bin, ne tir sin». 8Wa na jî 
se rê xwe bi lind kir û pêş ti rî Îsa 
ke sek ne dî tin. 
9Ça xê ji ç’î yê di ha ti ne xwa rê, 

Îsa t’e mî da wan û got: «Ew dî ti na 
ku we dît ke sî r’a ne bê jin, h’e ta 
ku Ku r’ê Mê riv ji nav mi rî ya 
r’a ne be». 10Şa gir têd Wî jê pir-
sîn: «Lê çi ma qa nûn zan di bê jin 
pê şî yê ge re kê Êl yas bê?»* 11Îsa 
li wan ve ge r’and û got: «R’ast e, 
pê şî yê Êl ya sê bê û her tiş tî wê 
dî sa bî ne cî. 12Lê Ez we r’a di-
bê jim, ku Êl yas ha tî ye jî, lê ew 
nas ne ki rin û ça wa ku xwes tin, 
usa se rê wî ki rin. Wê usa jî se rê 
Ku r’ê Mê riv bi kin». 
13Hin gê şa gir ta fe’m kir, ku 

bo na Yû h’en na yê ni xum dar wa-
na r’a got. 

Îsakur’ikekîcinak’etî
qencdike

(Marqos9:14‑29;
Lûqa9:37‑43a)

14Ça xê ha ti ne cem e’la le tê, 
me ri vek nê zî kî Îsa bû, ber çok 

da û go tê: 15«Xu dan, li ku r’ê 
min we re r’e’ mê! Ew hî vêf di-
k’e ve û ge le kî ce fa di bî ne. Car na 
di k’e ve na va agir û car na jî na va 
avê. 16Min ew anî cem şa gir têd 
Te, lê wa na ni ka ri bû ew qenc ki-
ra». 17Îsa got: «Ni si lê ne ba wer û 
xa li f î! H’e ta k’en gê Ezê t’e vî we 
bim? H’e ta k’en gê Ezê we se bir 
kim? Ewî bî ni ne vir cem Min». 
18Îsa lê hi lat, cin jê der k’et, ku r’ik 
pê r’a-pê r’a qenc bû. 

19Hin gê şa girt t’e nê ha ti ne cem 
Îsa û jê pir sîn: «Me çi ma ni ka ri bû 
ew cin der xis ta?» 20Îsa go te wan: 
«Bo na kêm ba we rî ya we. Ez r’ast 
we r’a di bê jim, he ger ba we rî ya 
we we ke h’e be ke t’o xi mê xer da lê 
he be, hû nê vî ç’î ya yî r’a bê jin: ‹Ji 
vir der ba zî wî alî be!› û wê der baz 
be. Û bo na we tiş te kî ne bû yî nê 
wê t’u ne be. 21Lê ev ci si nê ha pê 
tiş te kî din der nayê, pêş ti rî bi dua 
û bi r’o jî ya»*. 

Îsadîsaderheqa
mirinaxwedadibêje
(Marqos9:30‑32;
Lûqa9:43b‑45)

22Ga va şa girt Ce lî lê da ci vî yan, 
Îsa wa na r’a got: «Ku r’ê Mê riv wê 

* 17:10 Ma la xî 4:5. 
* 17:21 Nav dest ni vî sa rêd he re qenc da r’êza 21-ê t’une. 
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bi k’e ve des tê me ri va, 23ewê Wî 
bi ku jin, lê r’o ja si sî ya wê r’a be». 
Û ewa na ge le kî ber xwe k’e tin. 

Xercdayînap’aristgehê
24Ça xê ew ha ti ne Ke fer na hû mê, 

xerc gi rêd du zî vê bo na p’a rist ge-
hê* ha ti ne cem Pet rûs û go ti nê: 
«Ders da rê we xercê du zî vê na de?» 
25Ewî got: «Be lê». Ça xê Pet rûs 
ha te ma lê, pê şî yê Îsa ji wî pir sî: 
«Şim h’ûn! Tu ça wa t’ex mîn di kî? 
P’ad şêd din ya yê xerc yan bac ji k’ê 
dis tî nin, ji ba jar va nêd xwe, yan ji 
xe rî ba?» 26Pet rûs go tê: «Ji xe rî ba». 
Îsa go te wî: «Ku usa ye ba jar van 
aza ne. 27Lê we kî em van p’işkf 
ne kin, he r’e go lê şew kê ba vê jê û 
me’ sî yê pê şin ku der di k’e ve, bi gi re 
de vê wî ve ke û tê na le kî çar zî vê 
bi bî nî. Ewî hil de, dew sa Min û 
xwe bi de wan». 

K’îyeyêherîmezin?
(Marqos9:33‑37;Lûqa9:46‑48)

181Wî ça xî şa girt ha ti ne 
cem Îsa û go ti nê: «Li nav 

P’ad şa tî ya E’z ma na da k’î ye yê 
he rî me zin?» 2Îsa za r’o kek ga zî 
cem Xwe kir, ew nav wan da da 
se ki nan di nê 3û got: «Ez r’ast we-

r’a di bê jim, he ger hûn ve ne ge r’in 
û ne bi ne mî na za r’o ka, hûn t’u 
car na k’e vi ne P’ad şa tî ya E’z ma-
na. 4Awa k’î ku mî na vê za r’o kê 
xwe bi ç’ûk ke, ew e yê he rî me zin 
P’ad şa tî ya E’z ma na da. 5Û k’î ku 
za r’o ke ke aha bi na vê Min qe bûl 
ke, ew Min qe bûl di ke. 

Jir’êderxistin
(Marqos9:42‑48;Lûqa17:1‑2)

6Lê k’î ku ji van bi ç’û ka ye kî, 
yê ku ba we rî ya xwe Min tî ne ji 
r’ê der xe, wî r’a hê qenc e, we kî 
be ra şek stû yê wî va bê gi rê da nê 
û bi nê be’ rê da bi xe ni qe. 7Wey li 
din ya yê, bo na ewêd ku me ri va 
ji r’ê der di xin. Na be ku ew tişt 
ne bin, lê wey li wî ku me riv bi wî 
ji r’ê di k’e vin. 

8He ger des tê te yan ni gê te, te ji 
r’ê der xe, wî jê ke û ji xwe ba vê je. 
Bo na te hê qenc e ku tu qop yan 
se qet bi k’e vî jî yî nê, ne ku du dest 
yan du ni gêd te he bin û bê yî avî-
ti nê na va agi rê h’e ta-h’e ta yê. 9Û 
he ger ç’e’ vê te, te ji r’ê der di xe, wî 
der xe û ba vê je. Bo na te hê qenc e 
ku tu bi ç’e’ ve kî bi k’e vî jî yî nê, ne 
ku bi du ç’e’ va bê yî avî ti nê na va 
agi rê do jê. 

* 17:24 Li go ra Qa nû na Mû sa na le kî «du zî vê» ça wa xerc bo na p’a rist ge hê 
di dan (Der k’e tin 30:13). 
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Meselapezaundabûyî
(Lûqa15:3‑7)

10Haş ji xwe he bin ku hûn ji van 
bi ç’û ka ye kî bê hur met ne kin, çim kî 
Ez we r’a di bê jim, ku mil ya k’e têd 
wan li e’z ma na t’i mê r’û yê Ba vê 
Mi nî e’z ma na di bî nin. 11Ku r’ê 
Mê riv hat ku yê un da bû yî bi ge r’e 
û xi laz ke*. 12Hûn ça wa t’ex mîn 
di kin? He ger sed pe zêd me ri ve kî 
he bin û yek ji wan un da be, ewê 
nod ne ha ne hê le ç’î ya-ba nî ya û 
ne çe ku ya un da bû yî bi ge r’e? 13Lê 
ga va bi bî ne, ez r’ast we r’a di bê jim, 
ewê bo na wê hê ge le kî şa be, ne 
ku bo na nod ne hêd di ne ku un da 
ne bû ne. 14Usa jî Ba vê we yî* e’z-
ma na na xwa ze ku ji van bi ç’û ka 
yek un da be. 

Birêkugunedike
(Lûqa17:3)

15He ger birê te ne he qî yê li te* 
bi ke, ga va tu û ew t’e nê ne, wî şî ret 
ke. He ger ewî guh da rî ya te kir, 
îdî te birê xwe qa zinc kir. 16Lê 
he ger guh da rî ya te ne kir, ye kî yan 

du du yêd din jî t’e vî xwe hil de, 
we kî: ‹Bi de vê du yan sê şe’ da 
her tişt îz bat be›*. 17Lê he ger ewî 
guh da rî ya wan jî ne kir, ci vî nê r’af 
bê je. Û he ger guh da rî ya ci vî nê jî 
ne kir, bi ra ew bo na te bi be mî na 
p’ût p’a rist û xerc gi ra. 
18Ez r’ast we r’a di bê jim, çi ku 

hûn ser e’r dê gi rê din, li e’z mên jî 
wê gi rê da yî be û çi ku hûn li ser 
e’r dê ve kin, li e’z mên jî wê ve ki rî be. 
19Dî sa Ez r’ast we r’a di bê jim, 

he ger du du ji we li ser e’r dê bi 
t’i faq bo na tiş te kî dua bi kin û 
bi xwa zin, Ba vê Mi nî e’z ma na wê 
bi de we. 20Çim kî k’î de rê du yan 
sê me riv bi na vê Min bi ci vin, Ez 
li wir na va wan da me». 

Meselabonabaxşandin
ûnebaxşandinê

21Hin gê Pet rûs nê zî kî Wî bû 
û go tê: «Xu dan. Ga va birê min 
ne he qî yê li min bi ke, ge re kê ez 
çend ca ra bi bax şî ni mê, h’e ta 
h’eft ca ra?» 22Îsa go te wî: «Ez 
na bê ji me te h’e ta h’eft ca ra, lê 
h’e ta h’ef tê ca ra h’eft*. 23Çim kî 

* 18:11 Nav dest ni vî sa rêd he re qenc da r’êza 11-a t’une. 
* 18:14 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «we» «Min» he ye. 
* 18:15 Nav hi nek dest ni vî sa ra da «li te» t’une. 
* 18:16 Qa nû na Du ca rî 19:15. 
* 18:22 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «H’ef tê û h’eft». 
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P’ad şa tî ya E’z ma na mî na vê ye kê 
ye: P’ad şa kî xwest t’e vî xu la mêd 
xwe heq-h’e sa bê xwe r’ast ke. 
24Ga va dest bi h’e sa ba kir, yek 
anî ne cem wî, ku de he h’e zar 
te lan tî* deyn da rê wî bû. 25Lê 
çim kî ni ka ri bû dey nê xwe bi da, 
xwe yê wî e’mir kir, ku ew, ji na 
wî, za r’êd wî û h’e mû he bû ka wî 
bê ne fi ro ta nê, ku dey nê wî bê 
da yî nê. 26Hin gê xu lam de ve r’û ya 
çû ni gê wî, la va jê kir û got: ‹Li 
min se bir ke. Ezê h’e mû jî li te 
ve ge r’î nim›. 27Gu nê xwe yê wî 
li wî hat, ew ber’ da û dey nê wî 
jî bax şan dê. 
28Lê ça xê ew xu lam der k’et, 

r’as tî xu lam-he va le kî xwe hat ku 
sed zî vîf* deyn da rê wî bû, dest ki re 
xe ne qê û go tê: ‹Tu çi qa sî deyn-
da rê min î bi de!› 29Hin gê he va lê 
xu lam xwe avî te ni gê wî, jê la va 
kir û go tê: ‹Li min se bir ke. Ezê 
li te ve ge r’î nim›. 30Lê ewî guh 
ne da wî, çû ew avî te ke lê, h’e ta 
ku ew dey nê xwe bi de. 31Ça xê 
xu lam-he va lêd wî ye din ev yek 
dî tin, ge le kî ber xwe k’e tin û çûn 
xwe yê xwe r’a tiş têd ku qe wi mî bû 

gi lî ki rin. 32Hin gê axa yê wî ga zî 
wî kir û go tê: ‹Xu la mê xi rab! Min 
h’e mû dey nê te bax şan de te, bo na 
wê ye kê ku te la va ji min kir. 33Lê 
ji te ne di k’et ku tu jî li xu lam-he-
va lê xwe bi ha ta yî r’e’ mê ça wa ku 
ez te ha ti me r’e’ mê?› 34Û axa yê 
wî hêrs k’et, ew da des tê zulm-
da rêd ke lê, h’e ta ku h’e mû dey nê 
xwe ve ge r’î ne. 35Usa jî Ba vê Mi nî 
E’z ma na wê li se rê we her ye kî 
bi ke, he ger hûn bi dil ne bax şî ni ne 
birê xwe». 

Pirsajinber’danê
(Marqos10:1‑12)

191Ça xê ku Îsa ew xe ber 
ser hev da anîn, ji Ce lî lê 

der k’et ha te sî no rê Ci hûs ta nê, wî 
alî ç’e mê Ûr du nê. 2Ge lek e’la let 
li pey Wî çûn û Ewî li wê de rê 
ew qenc ki rin. 3Ji fê ri sî ya hi nek 
nê zî kî Wî bûn û bo na cê r’i ban di nê 
jê pir sîn: «Ge lo li go ra Qa nû nê 
r’ast e, ku bo na her me’ nî kê mêr 
ji na xwe ber’ de?» 4Ewî ca ba wan 
da û got: «We ne xwen dî ye, se rê 
sê rî da E’fi ran dar ew ‹qi si mê mêr 
û ji nê da xu li qan din?›* 5û got: 

* 18:24 Qî me tê te lan te kî he qê p’a le kî panz deh sa la zê de tir bû. 
* 18:28 Qî me tê zî ve kî we ke r’oj xe ba te ke p’a la bû. 
* 19:4 Dest pê bûn 1:27; 5:1-2. 
* 19:5 Dest pê bûn 2:24. 
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‹Bo na vê ye kê mêr wê dê û ba vê 
xwe bi hê le, xwe li ji nê bi gi re û 
her du wê bi bi ne be de nek›*. 6Awa 
îdî ew ne du du ne, lê be de nek 
in. Bo na vê ye kê ewêd ku Xwe dê 
ki ri ne yek, bi ra me riv ji hev du 
ne qe tî ne». 

7Wa na jê r’a got: «Lê çi ma Mû sa 
t’e mî kir, ku mêr k’a xa za jin ber’-
da nê bi de ji nê û wê ber’ de?»* 8Ewî 
li wan ve ge r’and û got: «Mû sa ji 
dest ser h’iş kî ya we îzin da we ku 
hûn ji nêd xwe ber’ din. Lê se rî da 
ne usa bû. 9Ez we r’a di bê jim, k’î 
ku bê se be bî ya qa vî yê ji na xwe 
ber’ de û ye ke din bis tî ne, ew zi-
nê k’a rî yê di ke*». 

10Şa gir têd Wî jê r’a go tin: «He ger 
nav jin û mêr da tiş te kî aha he ye, 
hê qenc e we kî qet ne ze wi cin». 
11Îsa wan r’a got: «Her ke sî r’a 
ev yek dest na de, lê t’e nê wan r’a 
k’î ja na r’a ha tî ye da yî nê. 12Çim kî 
ne mêrf he ne, ku ji zik ma kî yê da usa 
bû ne û ne mêr jî he ne, ku ji des tê 
me ri va bû ne ne mêr û ne mêr jî he-
ne, ku bo na P’ad şa tî ya E’z ma na 
wa na xwe ne mêr ki rin. K’ê r’a ev 
yek dest di de, bi ra usa jî bi ke». 

Îsaduazar’okadike
(Marqos10:13‑16;
Lûqa18:15‑17)

13Hin gê za r’ok anî ne cem Îsa, 
ku des têd Xwe day ne ser wan û 
dua li wan bi ke. Lê şa gir têd Wî li 
yêd da nîn hi la tin. 14Îsa got: «Bi ra 
ew za r’ok bê ne cem Min, pê şî ya 
wan ne gi rin, çim kî P’ad şa tî ya 
E’z ma na p’a ra yêd usa ye». 15Û 
Îsa des têd Xwe danî ne ser wan 
û ji wir çû. 

Xortekîdewletîlijîyînaf
h’eta‑h’etayêdiger’e
(Marqos10:17‑31;
Lûqa18:18‑30)

16Hin gê yek nê zî kî Wî bû û 
go tê: «Ders dar! Ez çi qen cî yê 
bi kim, we kî jî yî na h’e ta-h’e ta yê 
war bim?» 17Ewî jê r’a got: «Tu çi-
ma bo na qen cî yê ji Min di pir sî?* 
T’e nê Ye kî qenc he ye. Lê he ger tu 
di xwa zî, bi k’e vî jî yî na h’e ta-h’e-
ta yê, t’e mî yêd Xwe dê xwey ke». 
18Ewî ji Îsa pir sî: «K’î jan in?» Îsa 
go tê: «Ne ku je, zi nê k’a rî yê ne ke, 
ne di ze, şe’ de tî ya de rew ne de, 

* 19:7 Qa nû na Du ca rî 24:1-4. 
* 19:9 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Û k’î ku ya ber’ da yî bis tî ne zi-
nê k’a rî yê di ke». 
* 19:17 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Tu çi ma Min r’a qenc di bê jî?» 
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19qe di rê dê û ba vê xwe bi gi re* û 
he va lê xwe we ke xwe h’iz bi ke**». 
20Xort jê r’a got: «Min ev h’e mû 
xwe yî ki ri ne. Îdî çi kê ma sî ya min 
he ye?» 21Îsa go tê: «He ger tu di-
xwa zî k’a mil bî, he r’e he bû ka xwe 
bi fi ro şe bi de fe qî ra, hin gê xiz na 
te wê li e’z ma na he be. Û pey 
min we re». 22Ga va xort ev xe ber 
bi hîs tin, ber xwe k’et û çû, çim kî 
ge lek he bû ka wî he bû. 
23Hin gê Îsa go te şa gir têd Xwe: 

«Ez r’ast we r’a di bê jim, dew le tî ya r’a 
ze’ met e ku bi k’e vi ne P’ad şa tî yaf 
E’z ma na. 24Ez dî sa we r’a di bê jim, 
de ve wê qu la der zî yê r’a hê r’i h’et 
der baz be, ne ku dew le tî bi k’e ve 
P’ad şa tî yaf Xwe dê». 25Ga va şa gir ta 
ev yek bi hîst, ge le kî e’cêb ma yî man 
û go tin: «Îdî k’î di ka re xi laz be?» 
26Îsa li wan ni hê r’î û got: «Ew tişt 
ji des tê mê riv na yê, lê Xwe dê her 
tiş tî di ka re bi ke». 
27Wê ga vê Pet rûs lê ve ge r’and û 

go tê: «Awa me h’e mû tişt hiş tî ye 
û pey te ha ti ne, lê axi rî ya me wê 

ça wa be?» 28Îsa go te wan: «Ez 
r’ast we r’a di bê jim, ga va Ku r’ê 
Mê riv Din ya Nû da li ser t’ex tê 
Xwe yî r’û met r’û nê, hû nêd ku li 
pey Min tên, ser donz deh k’ur sî ya 
r’û nên û dî wa na donz deh qe bî lêdf 
Îsra êlê bi kin. 29Û h’e mû yêd ku 
ma la xwe, yan bi rêd xwe, yan 
xûş kêd xwe, yan ba vê xwe, yan 
dî ya xwe, yan ji na xwe*, yan za r’êd 
xwe, yan e’rd êd xwe bo na na vê 
Min hiş ti ne, ewê sed qat bis tî ne 
û wê jî yî na h’e ta-h’e ta yê jî war be. 
30Lê ge le kêd pêş wê bi bi ne paş û 
yêd paş wê bi bi ne pêş». 

P’alêdr’ezêdftirîya
ûheqêwan

201«P’ad şa tî ya E’z ma na 
mî na vê ye kê ye: Me ri ve kî 

xwe yî milk’ si be hê zû r’a bû, we kî 
bo na r’e zêf ti rî yêd xwe p’a la bi gi-
re. 2Ewî p’a la r’a r’o jê zî vek qi rar 
kir û ew şan di ne na va r’e zê xwe. 
3Nê zî kî si h’e ta ne ha* der k’et, 
hi ne kêd di ne ku ba za rê da be tal 

* 19:19 Der k’e tin 20:12-16; Qa nû na Du ca rî 5:16-20. 
** 19:19 Qa nû na K’a hîn tî yê 19:18. 
* 19:29 Nav ge lek dest ni vî sa rêd he re qenc da «yan ji na xwe» t’une. 
* 20:3 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Si h’e ta si sî ya». Lê wî ça xî li go ra 
e’de tê ci hû ya si h’e ta si sî ya bi si h’e ta îro yîn si h’e ta ne ha ye si be hê zû ye. Bo-
na ci hû ya, hin gê si h’et der k’e ti na r’o jê va dest pê di bû. Usa jî ev şi ro ve ki rin 
bo na r’êza 4-a h’e ta 9-a ye. 
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se ki nî bûn dî tin 4û go te wan: ‹Hûn 
jî he r’i ne na va r’e zê min û çi he qê 
we ye, ezê bi di me we›. Ew jî çûn. 
5Dî sa si h’e ta donz de ha û si h’e ta 
si sî ya der k’et û usa kir. 6Û nê zî kî 
si h’e ta pên ca der k’et, hi ne kêd din 
jî ku be tal se ki nî bûn dî tin û go te 
wan: ‹Çi ma t’e ma mî ya r’o jê hûn 
li vir be tal se ki nî ne?› 7Wa na jê r’a 
got: ‹Ke sekî em p’a le ne gir tin›. 
Ewî wa na r’a got: ‹Hûn jî he r’i ne 
na va r’e zê min›. 
8Ga va r’o çû ava, xwe yê r’ez 

we k’î lê ma la xwe r’a got: ‹Ga zî 
p’a la ke, he qê wan bi dê, ji yêd 
paş in dest pê bi ke h’e ta yêd pê şin›. 
9Ew p’a lêd ku si h’e ta pên ca gir ti-
bûn, ha tin û her ye kî zî vek stand. 
10Ga va yêd pê şin jî ha tin, wa na 
t’i rê ewê zê de bis tî nin. Lê wa na 
jî her ye kî zî vek stand. 11Ga va 
he qê xwe stan din, hin da va xwe-
yê r’ez da bî na xwe teng ki rin û 
go tin: 12‹Me t’e ma mî ya gi ra nî ya 
r’o jê û ger ma wê k’i şand, lê evêd 
paş wex tî yê ku ha tin si h’e te kê jî 
ne xe bi tîn, te ew him be rî me ki-
rin›. 13Mal xê ji wan ye kî r’a got: 
‹He val! Ez ne he qî yê li te na kim. 
Tu min r’a zî ve kî qayl ne bû yî? 
14He qê xwe bis tî ne û he r’e. Ez 

di xwa zim ça wa ku min da te, usa 
jî bi di me evê paş in. 15Yan îzi na 
min li ser ma lê min t’une, çi ku 
ez bi xwa zim wê jî bi kim? Yan tu 
h’ev sû dî yê di kî, ku ez mer’d im?› 
16Bi vî awayî yêd paş wê bi bi ne 

pêş û yêd pêş wê bi bi ne paş*». 

Îsacarasisîyaderheqa
mirinaxwedadibêje
(Marqos10:32‑34;
Lûqa18:31‑34)

17Ça xê Îsa hil di k’i şî ya Or şe lî mê, 
t’e nê her donz deh şa gir têd Xwe 
t’e vî Xwe bi rin û r’ê da go te wan: 
18«Bi bi hên! Em hev raz di çi ne 
Or şe lî mê. Ku r’ê Mê riv wê bi k’e ve 
des tê se re kêd k’a hî na û qa nûn za-
na. Ewê jê r’a kuş ti nê der xin 19û 
Wî bi di ne des tê ne ci hû ya, we kî 
qer fê xwe li Wî bi kin, bi din ber 
qam çî ya û xaçf kin. Lê r’o ja si sî ya 
Ewê ji mi ri nê r’a be». 

Xwestinadîyakur’êdZebedî
(Marqos10:35‑45)

20Hin gê dî ya ku r’êd Ze be dî t’e vî 
her du ku r’êd xwe ha te cem Îsa, 
xwe avî te ni gê Wî tiş tek jê di xwest. 
21Îsa jê pir sî: «Tu çi di xwa zî?» 
Ewê go te Wî: «Bê je, ku ev her 

* 20:16 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Çim kî ga zî ki rî ge lek in, lê bi-
jar tî hin dik in». 
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du ku r’êd min li nav P’ad şa tî ya 
Te da, yek li mi lê Te yî r’as tê, yê 
din jî li mi lê Te yî ç’e pê r’û nê». 
22Lê Îsa li wan ve ge r’and û got: 
«Hûn ni za nin çi di xwa zin. Ge lo 
hûn di ka rin ji wê k’a sê ve xwin, 
ya ku Ezê ve xwim?*» Wa na go te 
Wî: «Be lê, em di ka rin». 23Ewî 
wa na r’a got: «R’ast e hû nê wê 
k’a sa Min ve xwin, lê îzi na li mi lê 
Mi nî ç’ep û r’as tê r’û niş ti nê ne 
des tê Min da ye. Ew cî bo na wan 
in, k’î ja na r’a alî yê Ba vê Min da 
ha ti ne ha zir ki ri nê». 
24Ga va her de he şa gir têd din 

ev yek bi hîst, di lê wan ji her du 
bi ra ma. 25Lê Îsa ew ga zî cem 
xwe ki rin û got: «Hûn za nin 
ku mî rêd mi le ta ser des tîyê wan 
di kin û gi re gi rêd wan h’u ku mî 
ser wan di kin. 26Lê na va we da 
ge re kê usa nî be. K’î ku na va we da 
di xwa ze bi be yê me zin, ge re kê 
bi be ber des tî yê we. 27Û k’î ku 
na va we da di xwa ze bi be pêş, 
ge re kê bi be xu la mê we, 28ça wa 
ku Ku r’ê Mê riv ne ha tî ye ku jê-
r’a ber des tî yê bi kin, lê we kî Ew 
Xwe xa ber des tî yê bi ke û e’mi rê 
Xwe bi de, ku ge le ka bi k’i r’e». 

Îsadukoraqencdike
(Marqos10:46‑52;
Lûqa18:35‑43)

29Ga va ewa na ji Erî ha yê der k’e-
tin, e’la le te ke gi ran da pey Wî çû. 
30Va du kor ser wê r’ê r’û niş ti bûn. 
Ga va bi hîs tin ku Îsa der baz di be, 
ki ri ne qî r’în û go ti nê: «Xu dan*, 
Ku r’ê Da wid, li me we re r’e’ mê». 
31E’la le tê li wan hi lat, ku den gê 
xwe bi bi r’in, lê wa na hê ki re qî r’în 
û go ti nê: «Xu dan, Ku r’ê Da wid, 
me we re r’e’ mê!» 32Îsa se ki nî, ga-
zî wan kir û got: «Hûn çi ji Min 
di xwa zin ku Ez bo na we bi kim?» 
33Wa na jê r’a got: «Xu dan, bi ra 
ç’e’ vêd me ve bin». 34Gu nê Îsa li 
wan hat û dest da nî ser ç’e’ vêd wan. 
Dest xwe da ç’e’ vêd wan dî tin, da ne 
pey Îsa çûn. 

Îsabir’ûmet
dik’eveOrşelîmê

(Marqos11:1‑11;Lûqa19:28‑38;
Yûh’enna12:12‑19)

211Ga va ew nê zî kî Or şe lî mê 
bûn, ha ti ne gun dê Beyt-

fa cê, ç’î ya yêf Zey t’û nê. Hin gê Îsa 
du şa gir têd Xwe şan din 2û wa na r’a 

* 20:22 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Yan bi wê ni xu man di nê bê ne 
ni xu man di nê, ku Ezê bê me ni xu man di nê?» 
* 20:30 Nav hi nek dest ni vî sa ra da «Xu dan» t’une. 
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got: «He r’i ne wî gun dê pêş be rî xwe 
û hû nê k’e re ke gi rê da yî ce’ şik ber 
bi bî nin. Wan k’e ra ve kin bî ni ne 
cem Min. 3He ger yek we r’a tiş te kî 
bê je, hûn bê jin: ‹Xu dan r’a la zim 
in› û ewê zû wan bi şî ne». 
4Eva usa qe wi mî, ku ew go ti na 

bi za rê p’ê xem ber bê sê rî: 
5 «Bê ji ne ba ja rê Sî yo nêf: 
 ‹Va P’ad şê te tê cem te, 
 ber bi hêr, li k’e rê 
 û ce’ şi ka k’e rê sî yar bû yî›*». 
6Şa girt çûn û ça wa ku Îsa t’e mî 

da bû wan usa ki rin. 7K’er û ce’ şik 
anîn, k’in cêd xwe avî ti ne ser wan 
û Ew li wan sî yar bû. 8E’la le te ke 
gi ran k’in cêd xwe ser r’ê r’a di xis-
tin, hi ne ka jî ç’i qi lê da ra di bi r’în 
û ser r’ê r’a di xis tin. 9E’la le ta ku 
li pê şî ya Wî û li pey Wî di çû, 
di ki re qî r’în û di got: «Hosannaf 
Ku r’ê Da wid r’a! Bim ba rek e Ewê 
ku bi na vê Xu dan tê!* Hosanna 
Yê He rî Jo rin r’a!**» 
10Ga va Îsa k’e te Or şe lî mê, t’e-

ma mî ya ba jêr h’e jî ya û pir sîn: «Ev 

k’î ye?» 11E’la le tê got: «Eva Îsayê 
P’ê xem ber e, ji Nis re ta Ce lî lê». 

Îsap’aristgehêda
(Marqos11:15‑19;Lûqa

19:45‑48;Yûh’enna2:13‑22)

12Îsa k’e te p’a rist ge hê û h’e-
mû yêd ku p’a rist ge hê da t’u ca re tîf 
di ki rin der xis tin. T’ex têd p’e re-
gu hê r’a û k’ur sî yêd ke votk fi ro şa 
wel ge r’an din 13û go te wan: «Ni vî-
sar e: ‹Ma la Min ma la dua wê bê 
h’e sa bê›*, lê we ew ki rî ye ‹şkef ta 
qa ça xa›!**» 
14Li wir p’a rist ge hê da kor û 

se qet ha ti ne cem Wî û Ewî ew 
qenc ki rin. 15Lê ga va ku se re kêd 
k’a hî na û qa nûn za na ew k’e re me-
têd ku Îsa ki rin dî tin û usa jî ew 
za r’êd ku p’a rist ge hê da di ki ri ne 
qî r’în û di go tin: «Hosanna Ku r’ê 
Da wid r’a!» hêrs k’e tin 16û go ti ne 
Wî: «Tu di bi hê yî ev çi di bê jin?» 
Îsa wa na r’a got: «Be lê. We qet 
ne xwen dî ye ku: ‹Te bi za rêd t’i fal 
û der gû şa pe sin da yîn anî sê rî›?*» 

* 21:5 Ze ke rî ya 9:9; Îşa ya 62:11. 
* 21:9 Ze bûr 118:25-26. 
** 21:9 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Hosanna bi lin da yî yê da». «Bi lin da yî» 
be’ sa cî yê Xwe dê di ke. 
* 21:13 Îşa ya 56:7. 
** 21:13 Yê re mî ya 7:11. 
* 21:16 Ze bûr 8:2. 
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17Û Ewî ew li wir hiş tin, ji 
ba jêr der k’et, çû Bey tan ya yê û 
şev li wir ma. 

Darahêjîrêyeh’işkbûyî
(Marqos11:12‑14,20‑24)

18Si be hê zû, ça xê Ew ve ge-
r’î ya ba jêr, bir’ çî bû. 19Ser r’ê 
da re ke hê jî rê dît, nê zî kî wê bû, 
lê pêş ti rî bel gaf tiş te kî din pê va 
ne dît û da rê r’a got: «Ji vir şûn da 
tu h’e ta-h’e ta yê ber ne dî!» Û dar 
pê r’a-pê r’a h’işk bû. 

20Ga va şa gir ta ev yek dît, zen de-
gir tî man û go tin: «Ça wa ev da ra 
hê jî rê pê r’a-pê r’a h’işk bû?» 21Îsa 
ca ba wan da û got: «Ez r’ast we r’a 
di bê jim, he ger ba we rî ya we he be 
û du di lî ne bin, hû nê ne t’e nê çi 
ku ha te se rê vê da ra hê jî rê bi kin, 
lê he ger hûn vî ç’î ya yî r’a jî bê jin: 
‹R’a be xwe ba vê je be’ rê›, wê bi be. 
22He ger ba we rî ya we he be, hûn 
çi ku na va dua da bi xwa zin, hû nê 
bis tî nin». 

Pirsaderheqah’ukumêÎsada
(Marqos11:27‑33;Lûqa20:1‑8)

23Ga va Ew ha te p’a rist ge hê û 
cim e’t hîn kir, se re kêd k’a hî na 
û r’ûs pî yêd cim e’ tê ha ti ne cem 
Wî û go ti nê: «Tu bi çi h’u ku mî 
van ki ra di kî? Û k’ê ev h’u kum 
da ye Te?» 24Îsa li wan ve ge r’and 

û got: «Ezê jî tiş te kî ji we bi pir-
sim. He ger we ca ba Min da, Ezê 
jî we r’a bê jim Ez bi çi h’u ku mî 
van ki ra di kim. 25H’u ku mê ni-
xu man di na Yû h’en na ji k’u bû, 
ji e’z mên bû, yan ji me ri va bû?» 
Ewa na nav hev da şê wi rîn û go tin: 
«He ger em bê jin: ‹Ji e’z mên bû›, 
Ewê me r’a bê je: ‹Lê we çi ma ew 
ba wer ne kir?› 26Lê he ger em bê-
jin: ‹Ji me ri va bû›, em ji e’la le tê 
di tir sin, çim kî h’e mû ya qe bûl 
di kir ku Yû h’en na p’ê xem ber 
bû». 27Wa na ca ba Îsa da û go tin: 
«Em ni za nin». Ewî wan r’a got: 
«Ez jî we r’a na bê jim ku Ez bi çi 
h’u ku mî van ki ra di kim. 

Meseladukur’a
28Hûn ça wa t’ex mîn di kin? 

Du ku r’êd me ri ve kî he bûn. Ewî 
ku r’ê xwe yî me zin r’a got: ‹La wo! 
Îro he r’e nav r’ez, şi xul bi ke›. 
29Ewî lê ve ge r’and û got: ‹Ez 
na çim›, lê paşê p’oş man bû û 
çû. 30Hin gê bav çû cem yê din 
ewî jî aha got: ‹Be lê, ezê he r’im 
ba vo›, lê ne çû. 31Ni ha ji van her 
du ku r’a k’î ja nî gu r’af ba vê xwe 
kir?» Wa na go te Wî: «Yê me zin». 
Îsa jî go te wan: «Ez r’ast we r’a 
di bê jim, ku xerc gir û ç’e’v derf 
wê be rî we bi k’e vi ne P’ad şa tî ya 
Xwe dê. 32Çim kî Yû h’en na hat ku 
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r’î ya r’as tî yê nî şa nî we ke, we ew 
ba wer ne kir, lê xerc gir û ç’e’v-
de ra ew ba wer ki rin. We ev tişt 
dît jî, lê dî sa hûn li xwe mu kur’ 
ne ha tin, ku we ew ba wer bi ki ra. 

Meselar’ezêtirîyaûr’ezvana
(Marqos12:1‑12;Lûqa20:9‑19)

33Me se le ke din jî bi bi hên. 
Me ri ve kî xwe yî milk’ he bû, r’e zê 
ti rî ya da nî, do ra wê sûr kir h’ew-
ze kî ti rî h’in ci r’an di nê tê da k’o la, 
hê la ne ke no be da ra çê kir û ew bi 
k’i rê da r’ez va na, çû we la te kî din. 
34Ga va wex tê ber da yî nê nê zîk bû, 
ewî xu la mêd xwe şan di ne cem 
r’ez va na, we kî ji be rê r’e zê wî 
jê r’a bî nin. 35R’ez va na xu la mêd 
wî gir tin, yek k’u tan, yê din kuş-
tin û ye kî din jî da ne ber ke vi ra. 
36Ewî xu lam ne din şan din, ji 
yêd pê şin ge lek tir û wa na usa jî 
anî ne se rê wan. 37Axi rî yê, ku r’ê 
xwe şan de cem wan û got: ‹Hil-
bet wê ji ku r’ê min şerm bi kin›. 
38Lê ga va r’ez van ç’e’v ku r’ê wî 
k’e tin, hev r’a go tin: ‹Ev wa rê wî 
ye. We rin em vî bi ku jin û bi bi ne 
xwe yê mî ra t’af wî›. 39Û ew gir tin 
ji r’ez der xis ti ne der û kuş tin. 
40Lê ga va xwe yê r’ez bê, wê çi 

se rê wan r’ez va na bi ke?» 41Go ti ne 
Wî: «Wê qi r’a wan ne he qa bî ne 
û r’ez bi de r’ez va nêd usa, yêd ku 
wê wext da be rê r’e zê wî bi di nê». 
42Îsa go te wan: «We ni vî sa rê da 

qet ne xwen dî ye? 
‹Ew ke vi rê ku hos ta t’ex sîrf kir, 
ew bû se rê e’nîş kêf. 
Ev yek ji alî yê Xu dan da qe wi mî 
û li ber ç’e’ vê me h’eyr-h’uj me-

k’ar e!›* 
43Bo na vê ye kê Ez we r’a di bê jim, 
ku P’ad şa tî ya Xwe dê wê ji we bê 
stan di nê û mi le te kî usa r’a bê 
da yî nê, we kî bo na Wî ber bî ne. 
44K’î ku bi k’e ve ser vî ke vi rî, wê 
hûr de xwe şî be û ew ke vir bi k’e-
ve ser k’ê, wê wî bi h’in ci r’î ne»*. 

45Ga va se re kêd k’a hî na û fê ri sî ya 
me se lêd Wî bi hîs tin, fe’m ki rin 
ku Ew bo na wan di bê je. 46Ki rin 
ku Wî bi gi rin, lê ji e’la le tê tir sî-
yan, çim kî Ew we ke p’ê xem be re kî 
qe bûl di ki rin. 

Meselade’watê
(Lûqa14:15‑24)

221Dî sa Îsa bi me se la wa na r’a 
xe ber da û got: 2«P’ad-

şa tî ya E’z ma na mî na vê ye kê ye: 
P’ad şa kî de’ wa ta ku r’ê xwe kir. 

* 21:42 Ze bûr 118:22-23. 
* 21:44 Nav hi nek dest ni vî sa ra da r’êza 44-a t’une. 
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3Ewî xu la mêd xwe şan din ku 
ga zî xwen dî yêd de’ wa tê kin, lê 
wa na ne xwes tin bên. 4Xu lam ne 
din şan din û got: ‹Xwen dî ya r’a 
bê jin: Min ca ne ga û h’ey wa nêd 
xwe ye der ma lî ki rî ser jê ki ri ne û 
na nê xwe ha zir ki rî ye, her tişt 
ha zir e. We ri ne de’ wa tê!› 5Lê 
wa na pişt gu hê xwe va avît, yek 
çû e’r dê xwe û yê din t’u ca re tî yaf 
xwe. 6Yêd ma yîn jî xu la mêd wî 
gir tin, k’u tan û kuş tin. 7Ça xê 
p’ad şê bi hîst, hêrs k’et, or dî ya xwe 
şand qi r’a ewêd ku xu lam kuş tin 
anî û ba ja rê wan şe wi tand. 8Hin gê 
go te xu la mêd xwe: ‹De’ wat ha zir 
e, lê xwen dî ne hê ja bûn. 9R’a-
bin he r’i ne se rê r’î ya û hûn k’ê 
ku bi bî nin, t’eg lî f î de’ wa tê kin›. 
10Û ew xu lam der k’e ti ne se rê 
r’î ya, k’î ku dî tin, qenc û xi rab, 
t’ev ci van din û ma la de’ wa tê bi 
xwen dî ya va t’i jî bû. 
11Lê ga va p’ad şa çû hin dur’ ku 

xwen dî ya bi bî ne, me ri vek li wir dît 
ku k’in cê de’ wa tê lê t’une bû 12û 
go te wî: ‹He val! Tu ça wa bê k’in cê 
de’ wa tê k’e tî vir?› Ewî deng ne kir. 
13Wê ga vê p’ad şê ber des tî ya r’a got: 
‹Dest û p’î yê wî gi rê din, bi gi rin 
ba vê ji ne te’ rî ya der va. Li wir wê 
bi be qî r’în û ç’ir ke-ç’ir ka di ra na›. 

14Awa ga zî ki rî ge lek in, lê bi jar tî 
hin dik in». 

Pirsaxercdayînûnedayînê
(Marqos12:13‑17;
Lûqa20:20‑26)

15Hin gê fê ri sî çûn şê wi rîn, ku 
Wî ça wa bi xe be ra bi gi rin. 16Wa na 
şa gir têd xwe t’e vî pişt gi rêd Hê-
ro des şan di ne cem Wî û go ti nê: 
«Ders dar! Em za nin ku Tu ye kî 
r’ast î û r’î ya Xwe dê r’ast hîn di kî. 
Mi ne tê ji ke sî na gi rî, çim kî nav 
me ri va da fir qî yê da nay nî. 17Ni ha 
bê je me, Tu ça wa t’ex mîn di kî? 
Ge lo r’ast e ku em xerc bi di ne 
Qey serf yan na?» 
18Îsa qel pî ya wan za ni bû û 

got: «Çi ma hûn Min di cê r’i bî-
nin, du r’û no? 19P’e rê xerc da yî nê 
nî şa nî Min kin». Û wa na zî vek 
Wî r’a anî. 20Îsa ji wan pir sî: «Ev 
na vê ni vî sar û si fetf yê k’ê ye?» 
21Wa na got: «Yêd Qey ser in». 
Hin gê go te wan: «Awa çi ku yêd 
Qey ser in bi di ne Qey ser û çi yêd 
Xwe dê ne bi di ne Xwe dê». 22Ga va 
wan bi hîst zen de gir tî man, Ew 
hiş tin û çûn. 

Pirsar’abûnamirîya
(Marqos12:18‑27;
Lûqa20:27‑40)

23Sa dû qîf, ku di bê jin r’a bû na 
mi rî ya t’une, wê r’o jê hi ne ke ji 
wan ha ti ne cem Îsa jê pir sîn 24û 
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go ti nê: «Ders dar! Mû sa got: ‹He ger 
yek bê zu r’et bi mi re, bi ra birê wî 
ji na wî bis tî ne û wa rê birê xwe 
şîn ke›*. 25Awa h’eft bi ra li cem 
me he bûn. Birê me zin ze wi cî, 
bê zu r’et mir, ji na wî birê wî r’a 
ma. 26Usa jî ha te se rê birê du da 
û yê si sî ya, xu le se ha te se rê her 
h’ef ta jî. 27Li pey h’e mû ya r’a ew 
ji na jî mir. 28De îjar wê R’o jaf 
R’a bû na mi rî ya ew k’ul fe tê bi-
be ji na k’î ja nî ji wan her h’ef ta? 
Çim kî h’e mû ya jî ew stan di bû». 
29Îsa li wan ve ge r’and û got: 

«Hûn xa li f î ne, çim kî ne ni vî-
sa ra za nin, ne jî qe wa ta Xwe dê. 
30R’o ja R’a bû na mi rî ya ne wê 
bi ze wi cin, ne jî mêr kin, lê ewê 
mî na mil ya k’e têd e’z mên* bin. 
31Lê der he qa r’a bû na mi rî ya da, 
çi ma we ew xe be ra ku Xwe dê 
we r’a go ti bû ne xwen dî ye? 32‹Ez 
Xwe dê yê Bi ra hîm, Xwe dê yê Îs haq 
û Xwe dê yê Aqûb im›*. Xwe dê ne 
Xwe dê yê mi rî ya ye, lê Xwe dê yê 
zên dî ya ye». 
33Ga va e’la le tê ev tişt bi hîs tin, 

ser hîn ki ri na Wî zen de gir tî man. 

T’emîyasert’emîyar’a
(Marqos12:28‑34;
Lûqa10:25‑28)

34Lê ga va fê ri sî ya bi hîst ku Îsa 
sa dû qî deng bi r’î ki rin, h’e mû li 
cî kî ci vî yan. 35Hin gê ji wan qa-
nûn za na ye kî pirs da Îsa ku Wî 
bi cê r’i bî ne û go tê: 36«Ders dar. 
Qa nû nê da k’î jan e t’e mî ya he re 
me zin?» 37Îsa go te wî: «‹Xu dan 
Xwe dê yê xwe h’iz bi ke bi t’e-
ma mî ya di lêf xwe, bi t’e ma mî ya 
ca nî ya xwe û bi t’e ma mî ya h’i şê 
xwe›*. 38Ev e t’e mî ya pê şin û he re 
me zin. 39Û ya du da jî mî na vê ye: 
‹He va lê xwe we ke xwe h’iz bi ke›*. 
40Ji van her du t’e mî ya va h’e mû 
ni vî sa rêd p’ê xem be ra û Qa nû nê 
gi rê da yî ne». 

Mesîhkur’êk’êye?
(Marqos12:35‑37;
Lûqa20:41‑44)

41Ga va fê ri sî ci vî yan, Îsa ji wan 
pir sî 42û got: «Hûn bo na Mesîh çi 
di fi ki rin, t’ex mî na we Ew ku r’ê k’ê 
ye?» Jê r’a go tin: «Ku r’ê Da wid e». 

* 22:24 Qa nû na Du ca rî 25:5. 
* 22:30 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Mil ya k’e têd Xwe dê». 
* 22:32 Der k’e tin 3:6. 
* 22:37 Qa nû na Du ca rî 6:5. 
* 22:39 Qa nû na K’a hîn tî yê 19:18. 
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43Îsa go te wan: «Lê ça wa Da wid 
Wî pê R’uh’ Xu da nê xwe h’e sab 
di ke? Çim kî wî got: 
44 ‹Xu dan go te Xu da nê min: 
 Li mi lê Mi nî r’as tê r’û nê, 
 h’e ta ku Ez dij mi nêd Te bi ki me 

bi nê p’î yêd Te›*. 
45He ger Da wid Wî ‹Xu dan› h’e sab 
di ke, Ew ça wa di be ku r’ê wî?» 46Û 
ke sekî ni ka ri bû ca ba Wî bi da û 
li pey wê r’o jê r’a ke sekî ne wê ri bû 
pir sek jê bi ki ra. 

H’evzaxwejiqanûnzan
ûfêrisîyabikin

(Marqos12:38‑40;Lûqa
11:37‑52;20:45‑47)

231Hin gê Îsa e’la let û şa-
gir têd Xwe r’a xe ber da 

û got: 2«Qa nûn zan û fê ri sî li ser 
k’ur sî ya Mû sa r’û niş ti ne. 3Îdî 
ewa na çi we r’a bê jin xwey kin û 
bi qe dî nin, lê mî na wan ne kin, 

çim kî ewa na di bê jin, lê na kin. 
4Ba rêd gi ran û ze’ met gi rê di din, 
da tî ni ne ser mi lêd me ri va, lê ew 
xwe xa na xwa zin t’i lî ya xwe jî bi-
di nê. 5Ew her tiş tî di kin, ku ber 
me ri va bê ne k’if şê. K’î si kêd me zin 
li mil û e’nî yêd xwe va gi rê di din* û 
r’î şî yêd k’in cêd xwe di rêj di kin**. 
6Şa yî ya da he re maf jor in h’iz di kin, 
k’i nîş ta da jî k’ur sî yêd pê şin, 7ba-
za ra da si la vê bi di ne wan û me riv 
jî wan r’a ‹ma mos ta*› bê jin. 8Lê 
bi ra we r’a ne bê jin: ‹Ma mos ta›, 
çim kî ders da rê we yek e* û hûn 
h’e mû jî bi ra ne. 9Li ser di nê hûn 
t’u ke sî r’a ne bê jin: ‹Ba vo›, çim kî 
Ba vê we yek e, ku e’z ma na ye. 
10Ne jî we r’a bê jin: ‹R’ê ber›, çim-
kî R’ê be rê we yek e, ew Mesîh e. 
11Bi ra na va we da yê he rî me zin 
bi be ber des tî yê we. 12K’î ku xwe 
bi lind ke, ewê ni miz be, lê k’î ku 
xwe ni miz ke, ewê bi lind be. 

* 22:44 Ze bûr 110:1. 
* 23:5 Ça wa ku Qa nû na Du ca rî 6:8-da ni vî sar e, ci hû ya k’î si kêd mil û e’nî yêd 
xwe da ni vî sa rêd se re ke û t’e mî yêd Xwe dê ye ji Pey ma naf Ke vin xwey di ki rin. 
Ev in ew ni vî sa rêd ji k’i tê bêd Mû sa ku ge le kî di ki ri ne k’î si ka: Der k’e tin 
13:1-10; 13:11-16; Qa nû na Du ca rî 6:4-9; 11:13-21. 
** 23:5 «R’î şî yêd k’in cêd xwe di rêj di kin», we kî bi di ne k’if şê, ku ew ji alî yê 
Xwe dê da Xwe dê r’a da yî û amin in (Ji mar 15:37-41; Qa nû na Du ca rî 22:12). 
* 23:7 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «R’ab bî». «R’ab bî» bi zi ma nê ara mîf 
tê fe’m ki ri nê: «Ders dar». 
* 23:8 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Ew Mesîh e». 
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Weylidur’ûya
13Lê wey li we qa nûn zan û 

fê ri sî ya! Du r’û no! Hûn de rê P’ad-
şa tî ya E’z ma na li ber me ri va 
da di din. Ne hûn di k’e vi nê û ne 
jî di hê lin ewêd ku di xwa zin bi-
k’e vi nê. 14Wey li we qa nûn zan 
û fê ri sî ya! Du r’û no! Alî kî va hûn 
ma lêd ji ne bî ya h’û fî xwe di kin, 
alî yê din va jî bi du r’û tî dua yê xwe 
di rêj di kin. Bo na vê ye kê dî wa na 
we wê hê gi ran be*. 15Wey li we 
qa nûn zan û fê ri sî ya! Du r’û no! 
Hûn be’r û be jê li hev di din, ku 
ye kî ne ba wer bî nin ser r’î ya xwe. 
Ga va me re mê we di be, hûn ewî ji 
xwe du ca ra zê de tir di ki ne p’a ra 
ce’ ni mê. 16Wey li we r’ê be rêd kor, 
hûn di bê jin: ‹K’î ku bi p’a rist ge hê 
sond di xwe, ne tiş tek e. Lê k’î ku 
bi zê r’ê li nav p’a rist ge hê sond di-
xwe, di be deyn dar›. 17Hey bê h’iş 
û kor no! K’î jan me zin e, zêr’ yan 
p’a rist geh, ku zêr’ h’e lalf di ke? 
18Usa jî hûn di bê jin: ‹K’î ku bi 
go rî ge hê sond di xwe ne tiş tek e, 
lê k’î ku bi h’e dî ya li ser go rî ge hê 
sond di xwe, di be deyn dar›. 19Hey 

kor no!* K’î jan e me zin? H’e dî 
yan go rî geh, ku h’e dî yê h’e lal 
di ke? 20Awa k’î ku bi go rî ge hê 
sond di xwe, ew hin bi wê sond 
di xwe, hin jî bi h’e mû tiş têd ku 
ser wê he ne sond di xwe. 21K’î ku 
bi p’a rist ge hê sond di xwe, ew hin 
bi wê sond di xwe, hin jî bi Yê ku 
wê da di jî sond di xwe. 22Û k’î ku 
bi e’z mên sond di xwe, ew hin bi 
t’ex tê Xwe dê sond di xwe, hin jî 
bi Yê ku li ser R’û niş tî ye sond 
di xwe. 23Wey li we qa nûn zan û 
fê ri sî ya! Du r’û no! Hûn de he kêf 
pûn gêf, anî so yêf û k’ê mû nêf di din, 
lê tiş têd Qa nû nê ye pêş, awa go tî 
he qî yê, r’e’ mê û ba we rî yê da vê-
ji ne pişt gu hê xwe. We ge re kê ev 
yek bi ki ra na û dest ji yêd ma yîn 
ne k’i şan da. 24R’ê be rêd kor! Hûn 
k’er mê şa di par zi nin, lê de va da-
di qur tî nin! 25Wey li we qa nûn zan 
û fê ri sî ya! Du r’û no! Hûn t’as û 
fîn ca na r’û yê der va va pa qij di kin, 
lê hin dur’ va t’i jî ti ma yî û ç’e’v-
bir’ çî yî ne*. 26Fê ri sî yê kor! Pê şî yê 
hin du r’ê f în can û t’a sê pa qij ke, 
we kî li der va jî pa qij be. 27Wey li 
we qa nûn zan û fê ri sî ya! Du r’ûno! 

* 23:14 Nav dest ni vî sa rêd he re qenc da r’êza 14-a t’une. 
* 23:19 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Hey bê h’iş û kor no». 
* 23:25 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Lê hin dur’ va bi tiş têd zul mê û ç’e’v bir’ çî yê 
qa zinc ki rî va t’i jî ne». 
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Hûn mî na t’ir bêd si pî ki rî ne, 
ku der va va be dew xuya di bin, lê 
hin dur’ va bi hes tû yê mi rî ya û bi 
h’e mû h’e ra mî yê va t’i jî ne. 28Usa 
jî hûn der va me ri va va r’ast k’ifş 
di bin, lê hin dur’ va hûn du r’û ne 
û ne heq in. 

Îsaaxirîyawan
wanr’adibêje

29Wey li we qa nûn zan û fê-
ri sî ya! Du r’û no! Hûn mex be rêd 
p’ê xem be ra çê di kin û t’ir bê yêd 
r’ast di xe mi lî nin 30û di bê jin: ‹He-
ger em r’o jêd ba vêd xwe da bû na, 
me t’e vî wan xû na p’ê xem be ra 
ne di r’êt›. 31Îdî hûn ni ha xwe xa 
di di ne îz bat ki ri nê, ku hûn za r’êd 
wan ba va ne, yêd ku p’ê xem ber 
kuş ti ne. 32De kê ma sî ya xi ra bî yêd 
ba vêd xwe t’e mam kin. 33Me’r-
no! Ç’ê ji kêd me’ ra! Hû nê ça wa ji 
dî wa na do jêf bi r’e vin? 
34Bo na vê ye kê va Ezê p’ê-

xem be ra, ser wax ta û qa nûn za na 
bi şî ni me cem we û hû nê ji wan 
hi ne ka bi ku jin, xaç kin, hi ne ka 
jî nav k’i nîş têd xwe da bi di ne ber 
qam çî ya û ba jar-ba jar bi zê rî nin. 
35H’e mû xû na bê sû ce ku ser r’û yê 
e’r dê ha tî ye r’ê ti nê wê bê ser we, 
ji xû na Ha bî lêf bê sûc h’e ta xû na 

Ze ke rî ya yê ku r’ê Be re xî ya, ewê 
ku we nav p’a rist geh û go rî ge hê da 
kuşt. 36Ez r’ast we r’a di bê jim, 
ev h’e mû xû nê bê se rê vî ni si lî. 

ÎsaliserOrşelîmê
dilovîne

(Lûqa13:34‑35)

37Or şe lîm! Or şe lîm! Te p’ê-
xem ber di kuş tin û şan dî yêd cem 
xwe di da ne ber ke vi ra! Çend 
ca ra Min xwest ku za r’êd te usa 
bi ci van da, ça wa mi rîşk cû cû kêd 
xwe bin bas kê xwe da di ci vî ne, 
lê we ne xwest! 38Va ma la we wê 
xi ra be û dest jê k’i şan dî bi mî ne. 
39Ez we r’a di bê jim, îdî ji vir şûn da 
hûn Min t’u car na bî nin, h’e ta 
ku bê jin: ‹Bim ba rek e Ewê ku bi 
na vê Xu dan tê›*». 

Îsapêşdaderheqawêranbûna
p’aristgehêdadibêje

(Marqos13:1‑2;Lûqa21:5‑6)

241Ga va Îsa ji p’a rist ge hê 
der k’et çû, şa girt çû ne 

cem Wî, ku ava yî yêd p’a rist ge hê 
nî şa nî Wî kin. 2Îsa wan r’a got: 
«Hûn van h’e mû ya di bî nin? Ez 
r’ast we r’a di bê jim, ev h’e mû yê 
jî wê ran bin, li vir ke vi rê li ser 
ke vir qet ne mî ne!» 

* 23:39 Ze bûr 118:26. 
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Tengasîûzêrandin
(Marqos13:3‑13;Lûqa21:7‑19)

3Ça xê Ew ser ç’î ya yê Zey t’û-
nê r’û niş ti bû, şa gir têd Wî t’e nê 
ha ti ne cem Wî û jê pir sîn: «Bê je 
me, ev tişt wê k’en gê bi qe wi min? 
Û nî şa na ha ti na Te û axi rî ya vê 
din ya yê wê ça wa be?» 4Îsa ca ba 
wan da û got: «Haş ji xwe he bin, 
ku t’u kes we ne xa pî ne, 5çim kî 
ge lek wê pê na vê Min bên û bê jin: 
‹Ez im Mesîh› û wê ge le ka bi xa li-
fî nin. 6Hû nê den gê şe r’a û be’ sa 
şe r’a bi bi hên, lê haş ji xwe he bin 
ku hûn xwe un da ne kin. Ge re kê 
ev tişt bi qe wi min, lê ew hê ne 
axi rî ye. 7Mi le tê r’a be li ser mi let, 
p’ad şa tî li ser p’ad şa tî yê, cî-cî ya 
wê xe la yî-ce layê û e’rd h’e jê bi bin. 
8Lê ev h’e mû mî na êşa k’ul fe tê ye, 
ku dest pê di ke pê di gi re. 9Hin gê 
wê we bi di ne ce fê, we bi ku jin û 
bo na na vê Min ber ç’e’ vê h’e mû 
mi le ta r’eş bin. 10Hin gê ge le kê 
ji r’ê bi k’e vin, ne ma mî ya hev du 
bi kin û ber ç’e’ vê hev bi k’e vin. 
11Ge lek p’ê xem be rêd de rew wê 
der k’e vin û ge le ka bi xa li fî nin. 12Ji 
dest zê de bû na ne he qî yê h’iz ki ri-
na ge le ka wê sar be. 13Lê k’î ku 
h’e ta xi la zî yê te yax ke, ewê xi laz 

be. 14Û ev Miz gî nî ya P’ad şa tî yê 
wê li nav t’e ma mî ya din ya yê bê 
dan na sîn ki ri nê, ku h’e mû mi le ta r’a 
bi be şe’ de tî û hin gê xi la zî wê bê. 

H’eramîyaWêrankirinê
(Marqos13:14‑23;
Lûqa21:20‑24)

15Ça xê hûn ‹h’e ra mî ya wê ran ki-
ri nê›* cî yê pî roz da se ki nî bi bî nin, 
ça wa ku Da nî yêl p’ê xem ber got», 
(ewê ku di xû ne bi ra fe’m bi ke), 
16«hin gê ewêd ku Ci hûs ta nê da ne 
bi ra bi r’e vi ne ç’î ya. 17Ewê ku ser 
xa nî ye bi ra jor da ne yê xwa rê ku 
ji ma la xwe tiş te kî hil de. 18Û ewê 
ku k’ew şên da ye bi ra ve ne ge r’e ku 
p’o tê xwe hil de. 19Lê wey li h’em la 
û dest der gû şa wan r’o ja da! 20Dua 
bi kin, ku r’e va we ne k’e ve zi vis ta nê, 
yan jî r’o ja şe mî yê. 21Çim kî hin gê 
ten ga sî ke usa me zin wê bi be, ku 
ji dest pê bû na din ya yê h’e ta ni ha 
mî na wê ne bû ye û ne jî wê bi be. 
22He ger ew r’oj kin ne bû na, t’u 
kes xi laz ne di bû, lê bo na xa ti rê 
bi jar tî ya ew r’o jê kin bin. 
23Hin gê, he ger yek we r’a bê je: 

‹Va ye Mesîh›, yan jî ‹Wa ye›, 
ba wer ne kin. 24Çim kî mesîh û 
p’ê xem be rêd de rew wê de rên, 
nî şan û k’e re me têd me zin bi kin, 

* 24:15 Da nî yêl 9:27; 11:31; 12:11. 
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ku bi ka ri bin bi jar tî yêd Xwe dê jî 
bi xa li fî nin. 25Va ye Min pêş da 
we r’a got. 

26He ger ewa na we r’a bê jin: ‹Wa 
ye Mesîh be r’î yê da ye›, der ne k’e-
vin, yan: ‹Va ye Ew fi lan odê da 
ye›, ba wer ne kin. 27Çim kî ça wa 
bi rûsk ji r’o hi la tê birq di de û h’e-
ta r’o ava yê xuya di be, wê ha ti na 
Ku r’ê Mê riv jî usa be. 28Be re t’ef 
k’î de rê he be, tey rê jî li wir bi ci vin. 

HatinaKur’êMêriv
(Marqos13:24‑27;
Lûqa21:25‑28)

29Li pey ten ga sî ya wan r’o ja r’a, 
 r’û yê r’o yê wê bê gir ti nê 
 û hî vê jî r’o na ya xwe ne de, 
 steyr kê ji e’z mên bi k’e vin 
 û t’o pêd e’z ma na wê ji r’î yêd 

xwe de rên*. 
30Hin gê nî şa na Ku r’ê Mê riv wê 
li e’z mên xuya be û h’e mû mi le-
têd din ya yê wê şî nê bi kin, ga va 
bi bî nin Ku r’ê Mê riv li ser e’w rêd 
e’z mên bi qe wat û r’û me ta me-
zin tê*. 31Ewê mil ya k’e têd Xwe 
bi bo r’î ya den gê bi lind bi şî ne û 
wê bi jar tî yêd Wî ji her çar qul ba 

be rev kin, ji p’e r’e kî e’z ma na h’e ta 
p’e r’ê din. 

Dersadarahêjîrê
(Marqos13:28‑31;
Lûqa21:29‑33)

32Ji da ra hê jî rê der se kê hîn bin. 
Ça xê ç’i qi lêd wê ter’ di bin û bel gêd 
wê di biş ki vin, îdî hûn za nin ku 
ha vîn nê zîk e. 33Usa jî ga va hûn 
van h’e mû tiş ta bi bî nin, bi za ni bin 
ku ev tişt* nê zîk e, li ber şê mî kê 
ye. 34Ez r’ast we r’a di bê jim, eva 
ni si la der baz na be, h’e ta ku ev 
h’e mû tişt ne qe wi min. 35E’rd û 
e’z ma nê der baz bin, lê go ti nêd 
Min t’u car der baz na bin. 

R’ojûsih’etnee’yane
(Marqos13:32‑37;

Lûqa17:26‑30,34‑36)

36Lê bo na wê r’o jê û wê si h’e tê 
t’u kes ni za ne, ne mil ya k’e têd 
e’z ma na, ne jî Kur’*, lê t’e nê 
Bav. 37Ça wa ku r’o jêd Nuh daf 
qe wi mî, ha ti na Ku r’ê Mê riv jî 
wê usa bi qe wi me. 38Ça wa ku 
wan r’o jêd be rî lêyîyê me ri va di-
xwa rin, ve di xwa rin, di ze wi cîn 

* 24:29 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Qe wa têd e’z ma na wê bi h’e jin». 
* 24:30 Îşa ya 13:10; 34:4; Da nî yêl 7:13. (Bi xû nin: E’yantî 1:7.) 
* 24:33 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ew, awa go tî Mesîh nê zîk e, li ber şê mî kê ye». 
* 24:36 Nav hi nek dest ni vî sa ra da «ne jî Kur’» t’une. 
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û mêr diki rin, h’e ta wê r’o ja ku 
Nuh k’e te ge mî yê* 39û me riv pê 
ne h’e sî yan, h’e ta ku lê yî r’a bû û 
h’e mû jî xe ni qan din. Ha ti na Ku r’ê 
Mê riv jî wê usa be. 40Hin gê du 
me riv wê nav e’r dê xwe da bin, ye kê 
bê hil da nê û yê di nê bê hiş ti nê. 
41Û du k’ul fe tê ser des ta r’e kî bin, 
ye kê bê hil da nê, ya din bê hiş ti-
nê. 42Awa h’iş yar bi mî nin, çim kî 
hûn ni za nin Xu da nê we yê k’î jan 
r’o jê bê. 43Lê vê ye kê bi za ni bin. 
He ger xwe yê ma lê bi za ni bû ya ku 
di zê k’î jan de ma şe vê bi ha ta, wê 
h’iş yar bi ma û ne hiş ta ku ma la wî 
de re ve ki ra. 44Bo na vê ye kê hûn 
jî ha zir bin, çim kî Ku r’ê Mê riv 
wê si h’e te ke usa da bê, ku hûn ne 
ç’e’v ni hê r’î ne. 

Xulamêaminûxulamê
bêamin

(Lûqa12:35‑48)

45Awa k’î ye ew xu la mê amin 
û ser waxt, ku axa yê wî ew ser 
xu la mêd xwe ser wêr k’ifş kir, ku 
wext da xwa ri na wan bi de wan? 
46Xwe zî li wî xu la mî, ku ça xê 
axa yê wî bê, ewî usa bi bî ne. 47Ez 
r’ast we r’a di bê jim, ewê wî bi ke 
ser wê rê t’e ma mî ya he bû ka xwe. 
48Lê he ger xu la mê xi rab di lê 

xwe da bê je: ‹Axa yê min ha ti na 
xwe de ren gî êxist› 49û dest pê ke li 
xu lam-he va lêd xwe xe û t’e vî yêd 
serx weş bi xwe û ve xwe, 50axa yê 
wî xu la mî wê r’o je ke usa bê, ku 
ew ne hî vî yê ye û si h’e te ke usa, 
ku ew ni za ne. 51Ewê wî qet-qe tî 
ke û p’a ra wî wê t’e vî du r’û ya ke. 
Li wir wê bi be gi rî û ç’ir ke-ç’ir-
ka di ra na. 

Meseladeheqîzêdbik’ir

251Hin gê P’ad şa tî ya E’z ma na 
wê mî na vê ye kê be: De he 

qî zêd bi k’ir ç’i rêd xwe hil dan pê şî ya 
ze’ vê da çûn. 2Ji wan pênc ser waxt 
bûn, lê pênc bê fe’m. 3Bê fe’ ma 
ç’i rêd xwe hil dan, lê r’ûn xwe r’a 
hil ne dan, 4lê ser wax ta t’e vî ç’i ra 
r’ûn jî der da na da xwe r’a hil dan. 
5Ga va ze’ va de ren gî k’et, h’e mû 
jî hê ni jîn û xew r’a çûn. 
6Nî vê şe vê den gek hat: ‹Va 

ye ze’ va tê! Pê şî ya wî da he r’in!› 
7Hin gê h’e mû bi k’ir r’a bûn ç’i-
rêd xwe saz ki rin. 8Bê fe’ ma go te 
ser wax ta: ‹Ji wî r’û nê xwe bi di ne 
me jî, çim kî ç’i rêd me vê di sin›. 
9Lê ser wax ta ca ba wan da û go tin: 
‹Na xêr, ev r’ûn wê t’ê ra me û we 
ne ke. Qenc e ku hûn he r’i ne cem 
yêd ku di fi ro şin xwe r’a bi k’i r’in›. 

* 24:38 Dest pê bûn 6-8. 
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10Ga va ew çûn bi k’i r’in, ze’ va hat 
û ewêd ha zir t’ev wî k’e ti ne de’-
wa tê û de rî ha te gir ti nê. 11Paşê 
bi k’i rêd din ha tin û go tin: ‹Em 
xu lam, Em xu lam! De rî li me 
ve ke!› 12Lê ewî ca ba wan da got: 
‹Ez r’ast we r’a di bê jim, ez we nas 
na kim›. 13Awa h’iş yar bi mî nin, 
çim kî hûn ne r’o ja ha ti na Ku r’ê 
Mê riv za nin, ne jî si h’e tê. 

Meselasêxulama
(Lûqa19:11‑27)

14Wî ça xî P’ad şa tî ya E’z ma na 
wê mî na vê ye kê be: Me ri vek ku 
wê der k’e ta r’ê wî tî yê, ga zî xu la-
mêd xwe kir û he bû ka xwe spar tef 
wan. 15Pênc te lant* da ne ye kî, 
du te lant da ne ye kî û te lan tek jî 
da ye kî, her ke sî r’a we ke qe wa ta 
wî û r’ê k’et çû. 16Ewê ku pênc 
te lant stan di bûn, pê r’a-pê r’a çû 
bi wan k’i r’î û fi rot, pên cêd din jî 
qa zinc ki rin. 17Usa jî ewê ku du 
te lant stan di bûn, du du yêd din jî 
qa zinc ki rin. 18Lê ewê ku te lan-
tek stan di bû, çû e’rd k’o la û zî vê 
axa yê xwe tê da ve şart. 
19Pey ge lek wext r’a axa yê wan 

xu la ma hat û xwest heq-h’e sa bê 
xwe t’e vî wan r’ast ke. 20Ewê ku 
pênc te lant stan di bûn pêş da hat, 

pênc te lan têd ma yîn jî anîn û got: 
‹Axa yê min, te pênc te lant da bû ne 
min. Va min ser wan da pên cêd 
din jî qa zinc ki ri ne›. 21Axa yê wî 
go tê da: ‹E’fe rim, xu la mê qenc û 
amin! Tu nav tiş têd hin di kî da amin 
ma yî, ezê te day ni me ser ge lek 
tiş ta. Bi k’e ve şa yî ya axa yê xwe!› 
22Ewê ku du te lant stan di bûn 

jî hat û got: ‹Ez xu lam! Te du 
te lant da bû ne min. Va min du-
du yêd din jî li ser wan da qa zinc 
ki ri ne›. 23Axa yê wî go tê: ‹E’fe rim, 
xu la mê qenc û amin! Tu nav tiş-
têd hin di kî da amin ma yî, ezê te 
day ni me ser ge lek tiş ta. Bi k’e ve 
şa yî ya axa yê xwe!› 
24Lê ewê ku te lan tek stan di bû 

hat û got: ‹Axa yê min, min za ni bû 
ku tu me ri ve kî h’işk î. Ji wî cî yê 
te ne çan dî ye di di rû yî û cî yê ku te 
ne r’e şan dî ye be rev di kî. 25Ez jî 
tir sî yam û çûm te lan tê te e’r dê da 
ve şart. Ha nê ma lê te te r’a be›. 
26Axa yê wî lê ve ge r’and û go tê: 
‹Xu la mê xi rab û xwe r’a ne dî tî! Te 
za ni bû ez ji wî cî yê ku min ne-
çan dî ye di di rûm û ji wî cî yê ku 
min ne r’e şan dî ye be rev di kim, 
27te çi ma zî vê min ne da k’ar ki ra 
û ez bi ha ta ma min ma lê xwe bi 
se lef bis tan da? 28Ni ha telant ji 

* 25:15 Qî me tê te lan te kî he qê p’a le kî panz deh sa la zê de tir bû. 
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wî bis tî nin û bi di ne ewê ku de he 
te lan têd wî he ne. 29Çim kî yê k’ê 
ku he ye, wî r’a wê bê da yî nê û 
ser da zê de be, lê yê k’ê ku t’une, 
çi he ye jî wê jê bê stan di nê. 30Lê 
ew xu la mê bê kêr ba vê ji ne te’ rî ya 
der va. Li wir wê bi be gi rî û ç’ir-
ke-ç’ir ka di ra na›. 

R’ojafAxretê
31Ga va Ku r’ê Mê riv t’e vî h’e mû 

mil ya k’e ta û r’û me ta Xwe va bê, 
hin gê wê ser t’ex tê Xwe yî r’û me tê 
r’û nê 32h’e mû mi let wê li ber Wî 
bi ci vin. Ewê wa na ji hev baş qe ke, 
ça wa şi van pêz ji bi zi na ve di qe tî-
ne. 33Ewê pêz li mi lê Xwe yî r’as tê 
bi de se ki nan di nê, lê bi zi na li mi lê 
Xwe yî ç’e pê. 34Hin gê P’ad şa wê 
yêd li mi lê Xwe yî r’as tê r’a bê je: 
‹We rin bim ba rek bû yî yêd alî yê Ba vê 
Min da! Ew P’ad şa tî ya ku bo na 
we ji wex tê e’fi ran di na din ya yê da 
ha zir bû ye war bin. 35Çim kî Ez 
bir’ çî bûm we xwa rin da Min, Ez 
t’î bûm we av da Min, Ez xe rîb 
bûm we Ez qe bûl ki rim, 36Ez 
te’ zî bûm we Ez k’inc ki rim, Ez 
ne xweş bûm hûn ser Min da ha tin, 
Ez ke lê da bûm hûn ha ti ne cem 
Min›. 37Hin gê yêd r’ast wê Wî-
r’a bê jin: ‹Xu dan, me k’en gê Tu 

bir’ çî dî tî û xwa rin da ye Te? Yan 
me Tu t’î dî tî û av da ye Te? 38Me 
k’en gê Tu xe rîb dî tî û Tu qe bûl 
ki rî, yan jî Tu te’ zî dî tî û Tu k’inc 
ki rî? 39K’en gê me Tu ne xweş yan 
ke lê da dî tî û em ha ti ne cem Te?› 
40P’ad şa yê jî wan r’a bê je: ‹Ez r’ast 
we r’a di bê jim, he ger we qen cî ji 
van xûşk-bi rêd Mi ne yê he rî bi-
ç’ûk ye kî r’a kir, we Min r’a kir›. 
41Hin gê Ewê yêd mi lê Xwe yî 

ç’e pê r’a bê je: ‹Ni fir’ lê bû yî no! Dû rî 
Min he r’in na va agi rê h’e ta-h’e ta-
yê, ku bo na mî rê cin û mil ya k’e têd 
wî ha zir bû ye*. 42Çim kî Ez bir’ çî 
bûm we xwa rin ne da Min, Ez t’î 
bûm we av ne da Min, 43Ez xe rîb 
bûm we Ez qe bûl ne ki rim, Ez 
te’ zî bûm we Ez k’inc ne ki rim, 
Ez ne xweş û ke lê da bûm hûn ser 
Min da ne ha tin›. 44Hin gê ewê 
Wî r’a bê jin: ‹Xu dan! Me k’en gê 
Tu bir’ çî yan t’î, yan xe rîb, yan 
bê si t’ar, yan ne xweş, yan ke lê da 
dî tî û me alî k’a rî ne da Te?› 45Wî 
ça xî Ewê ca ba wan bi de û bê je: 
‹Ez r’ast we r’a di bê jim, he ger we 
qen cî ji evêd he rî bi ç’ûk ye kî r’a 
ne kir, we Min r’a jî ne kir›. 46Û 
evê he r’i ne ce fê h’e ta-h’e ta yê, lê 
yêd r’ast wê he r’i ne jî yî na h’e-
ta-h’e ta yê». 

* 25:41 E’yantî 20:10. 
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Girtin,xaçkirinfûr’abûnaÎsa

ŞêwirakuştinaÎsa
(Marqos14:1‑2;Lûqa22:1‑2;

Yûh’enna11:45‑53)

261Ga va Îsa ev h’e mû xe ber 
xi laz ki rin, şa gir têd Xwe r’a 

got: 2«Hûn za nin ku wê du r’o ja 
şûn da Ce ji naf Der baz bû nê be. Û 
Ku r’ê Mê riv wê bê da yî nê ku bê 
xaç ki ri nê». 
3Hin gê se re kêd k’a hî na û r’ûs-

pî yêd cim e’ tê se ra ya se rek k’a hîn da 
ku na vê wî Qe ya fa bû ci vî yan 4û 
li hev şê wi rîn ku Îsa di zî va bi fêl-
ba zî yê bi gi rin, bi ku jin. 5Lê wa na 
di got: «Bi ra ev yek ce ji nê da nî be, 
we kî cim e’t r’a ne be ser ni ga». 

ÎsaBeytanyayêda
têr’ûnkirinêf
(Marqos14:3‑9;
Yûh’enna12:1‑8)

6Ça xê Îsa li Bey tan ya yê ma la 
Şim h’û nê k’o tî da bû, 7k’ul fe te ke 
ku der da ne ke wê ye ala bas ti rê yî 
r’û nê bîn xweş he bû, ha te cem 
Wî û ça xê Ew li ser sif rê r’û niş tî 
bû, ewê ew r’ûn r’ê te ser se rê Wî. 
8Ga va şa gir ta ev yek dît, li wan 
xweş ne hat û go ti nê: «Çi ma eva 
zî ya na bû? 9Eva r’û naf wê qî me te kî 

bi ha bi ha ta fi ro ta nê û fe qî ra r’a 
bi ha ta be la ki ri nê». 

10Lê ew yek Îsa va e’yan bû û 
wa na r’a got: «Çi ma hûn xa ti rê 
wê k’ul fe tê di k’e vin? Ewê tiş te kî 
qenc bo na Min kir. 11Fe qî rê her 
gav t’e vî we bin, lê Ezê her gav t’e vî 
we nî bim. 12Ewê bo na de fin ki ri naf 
Min ew r’ûn r’ê te ser be de na Min. 
13Ez r’ast we r’a di bê jim, din ya yê da 
k’î de rê eva Miz gî nî ya bê dan na-
sîn ki ri nê, wê ki ri na vê k’ul fe tê jî 
bo na bîr anî na wê bê go ti nê». 

CihûdanemamîyaÎsadike
(Marqos14:10‑11;Lûqa22:3‑6)

14Hin gê yek ji her donz de ha ku 
Ci hû da yê Îs xer yo tî di ha te go ti nê, 
çû cem se re kêd k’a hî na 15û got: 
«Hû nê çi bi di ne min, we kî ez Wî 
bi di me des tê we?» Û wa na sî zîv 
ji mi rîn da nê. 16Ji wir şûn da ew 
me ca le kê di ge r’î ya ku ça wa Îsa 
bi de des tê wan. 

Îsat’evîşagirtêdXweşîva
CejinaDerbazbûnêdixwe

(Marqos14:12‑21;Lûqa22:7‑13;
Yûh’enna13:21‑30)

17Li r’o ja pê şi ne Ce ji naf Na nê 
Şke va, şa girt ha ti ne cem Îsa û 
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jê r’a go tin: «Tu li k’u di xwa zî 
Şî va Ce ji na Der baz bû nê bi xwî, 
we kî em Te r’a ha zir kin?» 18Ewî 
jî got: «He r’i ne ba jêr, cem fi lan 
me ri vî û bê ji ne wî: ‹Ders dar di-
bê je: R’o ja Min nê zîk e. Ezê t’e vî 
şa gir têd Xwe ma la te da Ce ji na 
Der baz bû nê der baz kim›». 19Û 
şa gir ta usa kir, ça wa ku Îsa wa-
na r’a e’mir ki ri bû û şî va Ce ji na 
Der baz bû nê ha zir ki rin. 
20Êva rê t’ev her donz de ha ser 

sif rê r’û nişt. 21Ga va wa na hê 
di xwar, Îsa got: «Ez r’ast we r’a 
di bê jim, ye kî ji we wê ne ma mî ya 
Min bi ke». 22Şa girt ge le kî ber xwe 
k’e tin û her ye kî ji wan go te Wî: 
«Xu dan, di be ku ez im?» 23Ewî 
li wan ve ge r’and û got: «Ewê ku 
pe’ rî yê Xwe t’e vî Min t’a sê da kir, 
ewê ne ma mî ya Min bi ke. 24R’ast 
Ku r’ê Mê riv wê usa he r’e ça wa ku 
bo na Wî ha tî ye ni vî sa rê, lê wey 
li wî me ri vê ku ne ma mî ya Ku r’ê 
Mê riv bi ke! Wî r’a hê qenc bû ku 
ew qet di nê ne k’e ta». 25Ci hû da yê 
ku wê ne ma mî ya Wî bi ki ra, lê 
ve ge r’and û go tê: «Ders dar, di be 
ku ez im?» Îsa wî r’a got: «Te bi 
de vê xwe got». 

ŞîvaXudan
(Marqos14:22‑26;Lûqa22:14‑23;

Korint’îI,11:23‑25)

26Awa ga va wa na hê nan di xwar, 
Îsa nan hil da şi ki rî da, ker kir da 
şa gir ta û got: «Han hil din bi xwin. 
Eva be de na Min e». 
27Pey r’a k’as hil da şi ki rî da, da 

wan û wa na r’a got: «Hûn h’e mû 
jî ji vê ve xwin, 28eva xû na Min e 
bo na pey ma nêf*, ku bo na bax-
şan di na gu nêd ge le ka tê r’ê ti nê. 
29Lê Ez we r’a di bê jim, îdî Ez ji 
vir şûn da t’u car ji vê me ya ti rî yê 
ve na xwim, h’e ta wê r’o ja ku Ezê 
t’e vî we P’ad şa tî ya Ba vê Xwe da ji 
ya nû ve xwim». 
30Paşê wa na ze bû rekf sti ra, 

der k’e tin çû ne ç’î ya yê Zey t’û nê. 

Îsaderheqaînk’arîya
Petrûsdadibêje

(Marqos14:27‑31;Lûqa
22:31‑34;Yûh’enna13:36‑38)

31Hin gê Îsa wa na r’a got: «Îşev 
hûn h’e mû yê jî ji Min p’işk bin 
he r’in, çim kî ni vî sar e: ‹Ezê li 
şi vên xim û pe zê jî be la-be la yî 
be›*. 32Lê ga va ku Ez ji mi ri-
nê r’a bim, Ezê be rî we he r’i me 

* 26:28 Nav hi nek dest ni vî sa ra da «pey ma na nû» he ye. 
* 26:31 Ze ke rî ya 13:7. 
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Ce lî lê». 33Pet rûs lê ve ge r’and û 
go tê: «He ger h’e mû jî ji Te p’işk 
bin he r’in, lê ez t’u car ji Te na-
çim». 34Îsa wî r’a got: «Ez r’ast 
te r’a di bê jim, he ma îşev hê be rî 
bang da na dîk, tê sê ca ra Min 
în k’ar kî». 35Pet rûs Wî r’a got: 
«He ger cî bê, ezê t’e vî Te bi mi rim 
jî, lê t’u car Te în k’ar na kim». 
H’e mû şa gir ta jî usa got. 

ÎsaliGêtşemanîyêduadike
(Marqos14:32‑42;
Lûqa22:39‑46)

36Hin gê Îsa t’e vî wan çû wî 
cî yê ku jê r’a Gêt şe ma nî di bê jin û 
şa gir ta r’a got: «Vi ra r’û nên, h’e ta 
Ez he r’im de ra han dua bi kim». 
37Ewî t’e vî Xwe Pet rûs û her du 
ku r’êd Ze be dî hil dan, k’e ser ha tê 
û ber Xwe k’et. 38Hin gê Îsa wa-
na r’a got: «Di lê Min ha qas derd 
û k’e der e, mî na ber mi ri nê. Vi ra 
bi mî nin û t’e vî Min h’iş yar bin». 
39Hi ne kî pêş da çû Xwe de ve-

r’û ya avît dua kir û got: «Ba vê 
Min! He ger di be, bi ra ev k’a sa 
ce fê ser Min r’a der baz be. Lê ne 
ku ça wa Ez di xwa zim, lê bi ra 
xwes ti na Te be». 
40Paşê ha te cem şa gir ta, ew 

r’a za yî dî tin û go te Pet rûs: «We 
ni ka ri bû ku si h’e te kê hûn t’e vî 
Min h’iş yar bi ma na? 41H’iş yar 

bi mî nin û dua bi kin, we kî hûn 
ne k’e vi ne na va cê r’i ban di nê. Be lê 
r’uh’ r’a zî ye, lê be den sist e». 
42Ca re ke din jî Îsa çû dua kir 

û got: «Ba vê Min! He ger na be 
ku ev k’a sa ce fê ji Min der baz be 
h’e ta ku Ez wê ve ne xwim, bi ra 
xwes ti na Te be». 
43Îsa hat, ew dî sa xe wê da dî tin, 

ç’e’ vêd wan ji xe wê ve ne di bûn. 
44Û ew hiş tin çû, ca ra si sî ya dua 
kir, dî sa ew xe ber go tin. 
45Hin gê ha te cem şa gir ta û 

wa na r’a got: «Hûn he la hê r’a za yî 
ne û r’i h’et di bin? Va wext pê r’a 
gi hîşt ku Ku r’ê Mê riv bi k’e ve 
des tê gu ne k’a ra. 46R’a bin em 
he r’in. Va ye ewê ku ne ma mî ya 
Min di ke nê zîk bû». 

GirtinaÎsa
(Marqos14:43‑50;Lûqa

22:47‑53;Yûh’enna18:3‑12)

47Ewî hê xe ber di da, niş kê va 
Ci hû da yê ku yek ji wan donz de ha 
bû hat. Ewî t’e vî xwe ji alî yê se re-
kêd k’a hî na û r’ûs pî yêd cim e’ tê da 
e’la le te ke gi ran anî bû, bi da ra û 
şû ra. 48Awa ne ma mê Wî e’şe ret 
da bû wan û go ti bû: «Ez k’î ja nî 
ku r’a mû sim, Ew e, Wî bi gi rin». 
49Hin gê Ci hû da nê zî kî Îsa bû 

û go tê: «Si lav li Te, ders dar!» û 
r’a mû sa. 50Îsa wî r’a got: «He val, 
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tê çi bi kî zû bi ke!»* Wê ga vê ew 
pêş da ha tin, dest avî ti ne Îsa û 
Ew gir tin. 51Niş kê va ye kî ji ewêd 
ku t’e vî Îsa bû, r’a bû şû rê xwe 
k’i şand li xu la mê se rek k’a hîn xist 
û gu hê wî pe kand. 52Wê ga vê Îsa 
wî r’a got: «Şû rê xwe bi ke cî. K’î 
ku şûr hil tî ne, ewê bi şûr he r’e. 
53Te t’i rê Ez ni kar im ji Ba vê 
Xwe bi xwa zim we kî pê r’a-pê r’a 
donz deh or dî ya zê de tir mil ya k’et 
bi gi hî ne Min? 54Lê ni vî sar wê 
ça wa bê ne sê rî ku di bê jin, ge re kê 
h’e mû aha bin?» 
55Wê ga vê Îsa e’la le tê r’a got: 

«Tê bê jî we ser qa ça xe kî da gir tî ye, 
ku hûn bi da ra û şû ra ha ti ne Min 
bi gi rin? Ne Ez her r’oj t’e vî we 
p’a rist ge hê da r’û di niş tim Min hûn 
hîn di ki rin, lê we Ez ne di gir tim. 
56Lê ev h’e mû tişt qe wi mîn, ku 
ni vî sa rêd p’ê xem be ra bê ne sê rî». 
Wê de mê h’e mû şa gir ta Ew hiş-
tin û r’e vîn. 

Îsalibercivînafgiregira
(Marqos14:53‑65;Lûqa
22:54‑55,63‑71;Yûh’enna

18:13‑14,19‑24)

57Yêd ku Îsa gir tin, Ew bi ri ne 
cem Qe ya fa yê se rek k’a hîn, li wî 

cî yê ku qa nûn zan û r’ûs pî ci vî-
ya bûn. 58Pet rûs jî dûr va h’e ta 
h’ew şa se rek k’a hîn p’ê-p’ê pey 
Wî çû k’e te hin dur’ û li nav no-
be da ra r’û nişt, ku bi za ni be axi rî 
wê ça wa be. 59Se re kêd k’a hî na 
û t’e ma mî ya ci vî naf gi re gi ra jî 
mi qa bi lî Îsa şe’ de tî ke de rew di ge-
r’î yan ku Wî bi ku jin, 60lê ne dî tin. 
Ge lek şe’ dêd de rew jî ha tin, dî sa 
ne dî tin. Paşê du şe’ dêd de rew 
pêş da ha tin 61û go tin: «Evî got: 
‹Ez di ka rim p’a rist ge ha Xwe dê 
hil şî nim û na va sê r’o ja da dî sa 
wê çê kim›». 
62Se rek k’a hînf r’a bû ser p’î ya 

û Wî r’a got: «Bo na van şe’ de tî ya 
ku eva na mi qa bi lî Te di din Tu 
çi ma ca be kê na dî?» 63Lê Îsa 
den gê Xwe ne kir. Se rek k’a hîn 
dî sa Wî r’a got: «Ez Te bi Xwe dê yê 
sax di di me son dê. Me r’a bê je, Tu 
yî Mesîh, Ku r’ê Xwe dê?» 64Îsa 
go te wî: «Te bi de vê xwe got. Lê 
Ez we r’a di bê jim, 
 ji vir şûn da hû nê Ku r’ê Mê riv 

li k’ê le kaf Yê He rî Zor, 
 li mi lê Wî yî r’as tê r’û niş tî 
 û li ser e’w rêd e’z mên tê bi bî-

nin»*. 

* 26:50 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «He val, tu bo na çi ha tî?» 
* 26:64 Ze bûr 110:1; Da nî yêl 7:13. 
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65Hin gê se rek k’a hîn k’in cêd 
xwe qe laş tin û got: «Eva Xwe dê 
bê hur met di ke! Îdî şe’ de çî me r’a 
ne? Va we bi hîst Ewî ça wa Xwe-
dê bê hur met kir! 66We va ça wa 
xuya di ke?» Wa na jî lê ve ge r’and 
û go tin: «Wî r’a kuş tin di k’e ve». 
67Wê ga vê t’û yî r’û yê Wî ki rin, 

bi k’ul ma lê xis tin, hi ne ka jî şe maq 
lê di dan 68û di go ti nê: «Mesîh, 
p’ê xem ber tî yê me r’a bi ke, k’a k’î 
bû ku Te xist?» 

PetrûsÎsaînk’ardike
(Marqos14:66‑72;Lûqa22:56‑62;

Yûh’enna18:15‑18,25‑27)

69Wî ça xî Pet rûs der va li h’ew-
şê da r’û niş ti bû. Ca rîk ha te cem 
wî û go tê: «Tu jî t’e vî Îsayê Ce lî lê 
bû yî». 70Lê ewî li ber h’e mû ya 
în k’ar kir û got: «Ez ni za nim tu 
çi di bê jî». 
71Ça xê ew çû ber der geh, ye ke 

din ew dît û go te ewêd ku li wir 
bûn: «Evê han jî t’e vî Îsayê Nis re tê 
bû». 72Ewî dî sa bi sond în k’ar kir 
got: «Ez wî me ri vî nas na kim». 
73Xê le kê şûn da ewêd ku li wir 
bûn çû ne cem Pet rûs û go ti nê: 
«He be-t’u ne be tu jî ji wan î, çim kî 
xe ber da na te te di fi ro şe». 74Hin gê 
ewî ni fir’ xwe kir, sond xwar û got: 
«Ez wî me ri vî nas na kim». 

Wê ga vê dîk bang da 75û Pet-
rûs ew go ti na Îsa anî bî ra xwe ku 
wî r’a go ti bû: «Be rî bang da na dîk, 
tê sê ca ra Min în k’ar kî». Der k’e te 
der va û k’e le-k’el gi rî ya. 

ÎsadibineberPîlatof
(Marqos15:1;Lûqa23:1‑2;

Yûh’enna18:28‑32)

271Ga va si beh sa fî bû, t’e-
ma mî ya se re kêd k’a hî na 

û r’ûs pî yêd cim e’ tê li hev şê wi rîn 
ku Îsa ça wa bi di ne kuş ti nê. 2Ew 
gi rê dan, bi rin da ne des tê Pî la-
to yêf we lî. 

AxirîyaCihûda
(K’arêdŞandîya1:18‑19)

3Hin gê Ci hû da yê ku ne ma mî ya 
Wî kir, dît ku Îsa ha te ne heq ki ri nê, 
p’oş man bû, ew sî zîv ve ge r’an de 
se re kêd k’a hî na û r’ûs pî ya 4û got: 
«Min gu ne kir. Ez bû me se be bê 
xû na bê sûc». Wa na jî go te wî: «Çî 
me r’a ne? Tu zanî». 5Ewî jî ew zîv 
avî ti ne nav p’a rist ge hê, der k’et çû 
xwe xe ni qand. 
6Se re kêd k’a hî na zîv hil dan û 

go tin: «Ne r’ast e ku em van bi-
ki ne nav xiz na p’a rist ge hê, çim kî 
ew he qê xû nê ye». 7Hin gê ew li 
hev şê wi rîn û bi wan zî va E’r dê 
Axîn ker k’i r’în, bo na t’ir bêd 
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xerî ba. 8Le ma ew e’rd h’e ta îro jî 
«E’r dê Xû nê» tê go ti nê. 9Hin gê 
ew go ti na bi za rê Yê re mî ya p’ê-
xem ber ha te sê rî: «Sî zîv qî met 
dan, we ke wî qî me tê ku hi ne ke 
ji za r’êd Îsra êlê qayl bûn 10û ew 
da ne E’r dê Axîn ker, ça wa ku 
Xu dan min r’a e’mir kir»*. 

PirsaPîlato
(Marqos15:2‑5;
Lûqa23:3‑5;

Yûh’enna18:33‑38)

11Îsa ber we lî se ki nî, we lî ji Wî 
pir sî û got: «Tu yî p’ad şê ci hû ya?» 
Îsa wî r’a got: «Te bi de vê xwe 
got». 12Lê ça xê se re kêd k’a hî-
na û r’ûs pî ya da vî ti ne Wî, Ewî 
qet ca ba ke sekî ne da. 13Hin gê 
Pî la to Wî r’a got: «Tu na bi hêyî 
çi qas şi kî ya têf Te di kin?» 14Ewî 
dî sa ca ba ke sekî ne da, h’e ta we lî 
jî şaş ma. 

Dîwanêdah’ukumêkuştinê
liserÎsaderdixin
(Marqos15:6‑15;
Lûqa23:13‑25;

Yûh’enna18:39–19:16)

15E’de tê we lî bû ku li ce ji nê da 
bi xwes ti na e’la le tê gir tîk wan-
r’a ber’ da. 16Hin gê gir tî kî wa nî 

k’ifş he bû, ku na vê wî Ba ra bas 
bû. 17Ga va ku ewa na ci vî yan, 
Pî la to wa na r’a got: «Hûn k’î ja nî 
di xwa zin ku ez bo na we ber’ dim, 
Ba ra bas yan Îsayê ku Mesîh tê 
go ti nê?» 18Ewî za ni bû ku ji dest 
h’ev sû dî yê Îsa da bû ne des tê wî. 
19Ga va ew li he re ma dî wa nê 

r’û niş ti bû, k’ul fe ta wî cab şand 
û got: «K’a rê te ewî Bê sûc ne-
k’e tî ye, çim kî vê şe va der baz bû yî 
xew nê da bo na Wî ge lek tişt ser 
min r’a der baz bûn». 20Lê se re kêd 
k’a hî na û r’ûs pî ya e’la let r’a zî 
kir, ku Ba ra bas bi xwa zin û Îsa 
un da kin. 21We lî dî sa wa na r’a 
got: «Hûn ji van her du ya k’î ja nî 
di xwa zin ku ez we r’a ber’ dim?» 
Wa na jî got: «Ba ra bas!» 22Pî-
la to wa na r’a got: «Lê ez Îsayê 
ku Mesîh jê r’a di bê jin ça wa bi-
kim?» H’e mû ya jî got: «Bi ra bê 
xaç ki ri nê!» 23We lî got: «Lê Evî 
çi xi ra bî ki rî ye?» Hin gê wa na 
hê ki re qî r’în û go tin: «Bi ra bê 
xaç ki ri nê!» 
24Pî la to jî dît, we kî tiş tek k’a rê 

na de, lê hê şer’ û de’w dest pê di be, 
av hil da li ber e’la le tê des têd xwe 
şûş tin û got: «Ez ji xû na Vî bê sûc 
im. Hûn xwe xa bi ni hê r’in». 25Û 
t’e ma mî ya cim e’ tê ca ba wî da û 

* 27:10 Ze ke rî ya 11:12-13; Yê re mî ya 32:6-9. 
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got: «Bi ra xû na Wî li ser me û li 
ser za r’êd me be!» 
26Hin gê Pî la to Ba ra bas wa na-

r’a ber’ da, lê Îsa da ber qam çî ya 
û da des tê wan ku bê xaç ki ri nê. 

EskerqerfêxweliÎsadikin
(Marqos15:16‑20;
Yûh’enna19:2‑3)

27Hin gê es ke rêd we lî Îsa bi ri ne 
hin du r’ê qe si rê û t’e ma mî ya r’e fa 
es ke ra ser Wî ci vî ya. 28K’in cê Wî 
jê êxis tin û çu xe kî so rê ge vez lê 
ki rin. 29Paşê t’a cek ji sti rî ya ve-
gir tin da ne se rê Wî û qa mî şek jî 
da ne des tê Wî yî r’as tê. Hin gê ber 
Wî çok dan, qer fê xwe pê ki rin û 
go tin: «Xweş be, P’ad şê Ci hû da!» 
30T’û yî Wî ki rin, qa mîş hil dan 
se rê Wî xis tin. 31Pey qerf ki ri nê r’a 
çu xê sor ji Wî êxis tin û k’in cê Wî 
lê ki rin û da ne pê şî ya xwe bi rin 
ku Wî xaç kin. 

XaçkirinaÎsa
(Marqos15:21‑32;
Lûqa23:26‑43;

Yûh’enna19:17‑27)

32Ça xê ew der k’e ti ne der va, 
es ke ra ye kî kû rê nî dît ku na vê wî 

Şim h’ûn bû, p’ê yî ser wî ki rin ku 
xa çê Wî hil de. 33Ewa na gi hîş ti ne 
wî cî yê ku jê r’a Gol go ta di go tin, 
ku tê fe’m ki ri nê: «Cî yê Qa fa». 
34Şe ra va zi rav t’ev ki rî da nê ku 
ve xwe. Lê ça xê Ewî te’m kir, 
ne xwest ve xwe. 
35Ew xaç ki rin, ser k’in cê Wî 

p’eşk avî tin û li nav xwe da be la 
ki rin*. 36Paşê wê de rê r’û niş tin 
û no be da rî li Wî ki rin. 37Ne-
he qî ya Wî ni vî sîn da nîn fê za 
se rê Wî: «EV ÎSA, P’AD ŞÊ 
CI HÛ YA YE». 
38Hin gê du qa çax jî t’e vî Wî 

ha ti ne xaç ki ri nê, yek mi lê r’as tê 
û yê din mi lê ç’e pê. 39Ewêd ku 
wir r’a di çûn-di ha tin Ew bê hur met 
di ki rin, se rê xwe di h’e jan din 40û 
di go ti nê: «Ne Te yê p’a rist geh hil-
şan da û sê r’o ja da çê ki ra? De Xwe 
xi laz ke, he ger Tu Ku r’ê Xwe dê 
yî! Ji xaç we re xwa rê!» 41Usa jî 
se re kêd k’a hî na, qa nûn za na û 
r’ûs pî ya t’e va yî qer fê xwe Wî 
di ki rin û di go tin: 42«Xelq xi laz 
kir, lê Xwe ni ka re xi laz ke! Ev 
nî ne P’ad şê Îsra êlê? De bi ra ni ha 
ji xaç bê xwa rê û emê ba we rî ya 
xwe Wî bî nin. 43Gu ma na Xwe 

* 27:35 Nav dest ni vî sa rêd paş wex tî yê da ev jî he ye: «Ku go ti na p’ê xem ber bê 
sê rî: ‹K’in cêd Min li nav hev da be la ki rin û ser çu xê Min p’eşk avî tin›» 
(Ze bûr 22:18). 
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da nî ser Xwe dê, de bi ra ni ha Wî 
xi laz ke, he ger Xwe dê ji Wî r’a zî 
ye, çim kî got: ‹Ez Ku r’ê Xwe dê 
me›». 44Qa ça xêd ku t’e vî Wî ha-
ti ne xaç ki ri nê, wa na jî usa te’n 
li Wî di xis tin. 

MirinaÎsa
(Marqos15:33‑41;
Lûqa23:44‑49;

Yûh’enna19:28‑30)

45Nîv ro ji si h’e ta donz de ha 
h’e ta si h’e ta si sî ya t’e ma mî ya 
e’r dê bû te’ rî. 46Nê zî kî si h’e ta 
si sî ya Îsa bi den ge kî bi lind ki-
re qî r’în û got: «Êlî, Êlî, la ma 
sa bax ta nî?» ku tê fe’m ki ri nê: 
«Xwe dê yê Min, Xwe dê yê Min, 
Te çi ma Ez hiş tim?»* 47Ewê ku 
nê zîk se ki nî bûn, ga va ev xe ber 
bi hîs tin, go tin: «Ew ga zî Êl yas 
di ke». 48Yek ji wan bi lez be zî, 
lû fi kaf be’ rê hil da sir kê da kir, li 
ser qa mî şe kî va da nî û da Wî ku 
ve xwe. 49Lê hi ne kêd din go tin: 
«Bi se ki ne. Em bi bî nin, k’a Êl ya sê 
bê Wî xi laz ke?» 

50Îsa dî sa bi den ge kî bi lind ki re 
ga zî û r’u h’ê Xwe da. 
51He ma hin gê p’er’ da p’a-

rist ge hê ji sê rî h’e ta bi nî qe li şî, 

bû du tîşaf. E’rd h’e jî ya, ke vir 
qe li şîn, 52t’irb ve bûn û ge lek 
mi rî yêd bu hur tî r’a bûn. 53Ew 
ji t’ir ba der k’e tin pey r’a bû na 
Îsar’a, çû ne Ba ja rê Pî roz û ge-
le ka ew dî tin. 
54Ça xê ser sed û ewêd ku t’e vî 

wî no be da rî ya Îsa di ki rin, e’rd h’ej 
û ew h’e mû tiş tê qe wi mî dî tin, 
r’i sa sê ew gir tin û go tin: «R’as tî 
jî Eva Ku r’ê Xwe dê bû!» 
55Li wê de rê ge lek k’ul fet jî 

he bûn, ku dûr va di ni hê r’în. Ew 
ji Ce lî lê li pey Îsa ha ti bûn, ber-
des tî Wî r’a ki ri bûn. 56Mer ye ma 
Mej de la nî, Mer ye ma dî ya Aqûb 
û Ûsivf û dî ya her du ku r’êd Ze-
be dî li nav wan da bûn. 

DefinkirinaÎsa
(Marqos15:42‑47;
Lûqa23:50‑56;

Yûh’enna19:38‑42)

57Be rê êva rê me ri ve kî dew le tî 
ji Arî met ya yê hat, ku na vê wî 
Ûsivf bû. Ew jî yek ji şa gir têd 
Îsa bû. 58Ew çû cem Pî la to û 
cin ya zê Îsa ji wî xwest. Wê ga-
vê Pî la to e’mir kir ku cin yaz 
bê da yî nê. 59Ûsiv cin yaz hil da, 
qe de kê k’i ta nî yî pa qij da k’e fenf 

* 27:46 Ze bûr 22:1. 
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kir 60û da nî nav t’ir ba* xwe ye 
nû ku qe yê da k’o la bû. Paşê ewî 
ke vi re kî me zin ho lî ber de rê t’ir bê 
kir û çû. 61Mer ye ma Mej de la nî 
û Mer ye ma din li wê de rê bûn û 
pêş be rî t’ir bê r’û niş ti bûn. 

Nobedarêdt’irbê
62R’o ja din ku pey r’o jaf t’iv da-

rek ki ri nê* bû, se re kêd k’a hî na û 
fê ri sî ya li cem Pî la to ci vî yan 63û 
go tin: «Em xu lam, tê bî ra me, 
ku Ewî de re wîn sax tî ya Xwe da 
go ti bû: ‹Ezê r’o ja si sî ya ji mi ri-
nê r’a bim›. 64Ni ha e’mir ke ku 
h’e ta r’o ja si sî ya mi qa tî t’ir bê 
bin, ne be ku şa gir têd Wî bên Wî 
bi di zin û cim e’ tê r’a bê jin: ‹Ew ji 
mi ri nê r’a bû ye›. Îdî xa li fan di na 
pa şî yê ji ya pê şî yê xi rab tir be». 
65Pî la to wan r’a got: «Va ne we r’a 
es ke rêd no be dar. He r’in ça wa ku 
hûn za nin usa jî mi qa tî t’ir bê 
bin». 66Ew jî çûn mi qa tî t’ir bê 
bûn, ke vir mor ki rin û es ke rêd 
no be dar li ber da nîn. 

Îsajimirinêr’adibe
(Marqos16:1‑8;Lûqa24:1‑12;

Yûh’enna20:1‑10)

281Pey şe mî yê r’a, r’o ja yek-
şe mê* se rê si be hê zû Mer-

ye ma Mej de la nî û Mer ye ma din 
ha tin ku t’ir bê bi bî nin. 2Niş kê va 
e’rd qa yîm h’e jî ya, çim kî mil ya k’e-
te kî Xu dan ji e’z mên ha te xwa rê, 
ke vir ji ber t’ir bê wê da kir û ser 
r’û nişt. 3Dîn da ra wî mî na bi rûs kê 
bû û k’in cê wî mî na ber fê si pî bûn. 
4No be dar ji tir sa wî t’e vî hev bûn 
û bû ne mî na mi rî ya. 5Mil ya k’et 
wan k’ul fe ta r’a got: «Ne tir sin! Ez 
za nim hûn li Wî Îsayî di ge r’in, 
Yê ku ha te xaç ki ri nê. 6Ew ne li 
vir e, çim kî Ew ji mi ri nê r’a bû ye, 
ça wa ku Ewî go ti bû. We rin wî 
cî yê ku Ew* p’al da yî bû bi bî nin. 
7Zû he r’in bê ji ne şa gir têd Wî: 
‹Ew ji mi ri nê r’a bû ye û Ewê be rî 
we he r’e Ce lî lê. Li wir hû nê Wî 
bi bî nin›. Va ye min we r’a got». 
8Ew bi xof û eş qe ke me zin lez 

ji t’ir bê der k’e tin û le zan din ku 

* 27:60 T’ir ba Îsa mi xa rek bû. Ci hû ya hin gê des tê k’ê va bi ha ta mi rî yêd xwe 
di ki ri ne mi xa ra. Ew yan şkeft bûn yan jî qe ya da di k’o lan. 
* 27:62 «R’o ja t’iv da rek ki ri nê» r’o ja înî yê bû. 
* 28:1 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «R’o ja h’ef tî yê ye pê şin», çim kî bo na 
ci hû ya, r’o ja h’ef tî yê ye pê şin yek şem bû, awa go tî «le’d». 
* 28:6 Nav hi nek dest ni vî sa ra da «Xu dan» he ye.



MET TA, 28  

şa gir ta r’a bê jin. 9Niş kê va Îsa r’as tî 
wan hat û got: «Si lav li we!» Ewa na 
nê zî kî Wî bûn, xwe avî ti ne ni gêd 
Wî gir tin û se rê xwe ber da nîn. 
10Hin gê Îsa wa na r’a got: «Ne-
tir sin! He r’in bê ji ne bi rêd Min, 
ku ew he r’i ne Ce lî lê û li wir wê 
Min bi bî nin». 

Nobedartêner’uşetkirinêf
11Ça xê ku k’ul fet çûn, hi nek 

ji no be da ra ha ti ne ba jêr û tiş têd 
ku qe wi mî bûn se re kêd k’a hî na-
r’a go tin. 12Se re kêd k’a hî na t’e vî 
r’ûs pî ya ci vî yan û şê wi rîn. Paşê 
wa na ge lek p’e re da ne no be da ra 
13û go tin: «Bê jin: ‹Ça xê em xe-
wê da bûn, şa gir têd Wî ha tin Ew 
di zîn›. 14Û he ger ev tişt bi gi hî je 
gu hê we lî, emê wî r’a zî kin û we 
bê xem kin». 15Wa na jî p’e re hil-
dan û usa ki rin, ça wa ku hatibû ne 

hîn ki ri nê. Û ev go tin li nav ci-
hû ya da h’e ta r’o ja îro be la bû ye. 

ÎsaXwenîşanîşagirtêdXwe
dike

(Marqos16:14‑18;Lûqa24:36‑49;
Yûh’enna20:19‑23;
K’arêdŞandîya1:6‑8)

16Her yanz deh şa girt jî çû ne 
Ce lî lê wî ç’î ya yê ku Îsa wan r’a 
go ti bû. 17Ga va ku dî tin, se rê xwe 
ber Wî da nîn, lê hi nek jî du di lî 
bûn. 18Îsa nê zî kî wan bû, wan r’a 
xe ber da û got: «H’e mû h’u ku mê 
e’rd û e’z mên Min r’a ha te da yî nê. 
19Ni ha he r’in h’e mû mi le ta hîn 
kin û wa na bi na vê Bav, Kur’ û 
R’u h’êf Pî roz bi ni xu mî ninf 20û wan 
h’e mû t’e mî yêd ku Min da ne we 
mi le ta hîn kin, we kî ew xwey kin. 
Ez va îro da her t’im h’e ta axi rî ya 
din ya yê t’e vî we me!»



79

MIZGÎNÎYALIGORAMARQOS

Pêşgotin

«Miz gî nî yaf Îsaf Mesîhef li go ra Mar qos» ji na va her çar Miz gî nî-
ya da ya he re kin e û be rî her sê Miz gî nî ya jî ha tî ye ni vî sa rê. Bi fi ki ra 
ge lek zana ew be rî sa la h’ef tê yî (70-î pey bû yî na Îsa) ha tî ye ni vî sa rê, 
ga va Or şe lîmf wê ran bû. 

Li go ra şe’ de tî ya ci vî naf sed sa lî ya du da da, Mar qos xwe xa ew Yû-
h’en na-Mar qos e, der he qa k’î ja nî da k’i tê ba K’a rê Şan dî ya da (12:12, 
25; 13:4-5; 15:37-39) û usa jî çend ne’ mêd şan dî ya daf be’ sa wî di kin 
(Ko lo sî 4:10; Fi lî mon 24; Tî mo t’ê yo II, 4:11). Ewî ge le kî r’ê wî tî t’e vî 
Paw los û Bar na basf ki rî ye, usa jî ye kî ge le kî nê zî kî Pet rû sêf Şan dî bû 
(Pet rûs I, 5:13). 

K’i têb sê rî da di bê je ku fi ki ra wê der he qa Miz gî nî ya Îsa Mesîh da 
ye (1:1). Ha ti na Îsa Mesîh da k’if şê, ku ew wex tê Xwe dê k’ifş ki ri bû 
pê r’a gi hîş tî ye, we kî xi laz bû nêf bi de me ri va yêf (1:15). Mar qos Îsa tî ne 
ber ç’e’ va, ku Ew ye kî xwe yî h’u kum e û h’u ku mê Wî na va hîn ki ri nê, 
cin der xis ti nê, usa jî gu ne bax şan di nê da k’ifş e. Hin gê Îsa hê dî-hê dî 
Xwe şa gir têdf xwe va di de nas ki ri nê ku Ew Mesîh e, awa go tî K’ifş ki rî yê 
Xwe dê ye. Lê Îsa çi qa sî Xwe şa gir têd xwe va di de nas ki ri nê, ha qa sî li 
ser mi rin û r’a bû na Xwe xe ber di de, ya ku wê Or şe lî mê da bi qe wi mî ya. 
Îsa Xwe r’a di bê je «Ku r’êf Me riv», yê ku ha te din ya yê, we kî e’mi rê Xwe 
bi de ku me riv ji qey dêd gu nef xi laz bin. 

Miz gî nî ya Mar qos hê ge le kî ser ki rêd Îsa di se ki ne, ne ku ser hîn-
ki ri na Wî. Bo na Yû h’en na yêf ni xum darf, usa jî ni xu man dinf û cê r’i-
ban di naf Îsa kin ha tî ye ni vî sa rê. Paşê ca re kê r’a der ba zî ser şi xu lê Wî yî 
ne xweş qenc ki ri nê û hîn ki ri na Wî di be. Çi qas di çû şa gir têd Wî hê Ew 
nas di ki rin, dij mi nêd Wî jî hê k’în Wî r’a da jo tin. Se rêd xi la zî yê da 
(11-a h’e ta 16-a) bo na h’ef tî ya Îsaye xi la zî yê ni vî sar e, der he qa xaç bûnf 
û r’a bû na Wî ye ji mi ri nê. 
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* 1:2 Ma la xî 3:1. 
* 1:3 Îşa ya 40:3. 

Eva Miz gî nî ya ge le kî şe’ de tî ya ki rêd Îsa di de û ti he re kî ze lal û kurt 
ha tî ye ni vî sa rê, eva Îsa ber ç’e’v tî ne û di de k’if şê, we kî her xwen de va-
nek mî na ser sedf bi ka ri be bi ke ga zî bê je: «R’ast ev me riv Ku r’êf Xwe dê 
ye» (15:39). 

Eva Miz gî nî ya ge le kî li ser ce fa k’i şan di na Îsa di se ki ne, usa jî ser 
ce fa yêd wan, yêd ku wê li pey Wî he r’in. Li go ra fi ki ra me sî hî yêdf be-
rê, Mar qos eva Miz gî nî ya ba ja rê R’o mê daf ni vî sî ye. Ji vê ye kê tê k’if şê, 
ku Mar qos ev yek hê bo na ba wer men dêd R’o ma yê da ni vî sî ye, çim kî 
ba wer men dêd wî ça xî ge lek ce fa ji des tê Nê ro nê Qey se rêf Îm pê ra to rî ya 
R’o ma yê di dî tin, (h’u ku me ta wî ji sa la 54-a h’e ta 68-a bû). 

Serecemafikirak’itêbê

Dest pê bû na Miz gî nî yê (1:1-13) 
Dan na sî nî û şi xu lêd Îsaye Ce lî lê daf (1:14–9:50) 
R’î ya Îsaye ji Ce lî lê h’e ta Or şe lî mê (10:1-52) 
H’ef tî ya Îsaye xi la zî yê li Or şe lî mê û dor-be rêd wê da (11:1–

15:47) 
R’a bû na Îsa ji mi ri nê (16:1-8) 
Pey r’a bû nê r’a xu ya bûn û jor hi la ti na Îsa (16:9-20) 

DannasînîyaYûh’ennayêf
nixumdarf

(Metta3:1‑12;Lûqa3:1‑18;
Yûh’enna1:19‑28)

11Miz gî nî yaf Îsaf Mesîhêf Ku r’êf 
Xwe dê bi vî ti he rî dest pê bû: 

2Ça wa ku k’i tê ba Îşa yaf P’ê xem-
ber daf ha tî ye ni vî sa rê: 

 «Va ye Ezê qa si dê Xwe pê şî ya 
Te va bi şî nim. 

 Ewê bo na Te r’ê ha zir ke»*. 
3 «Den gek be r’î yê daf di ke ga zî: 
 ‹R’î ya Xu danf ha zir bi kin 
 û şi ve r’î yêdf Wî r’ast bi kin›*». 
4Awa Yû h’en naf be r’î yê da xuya 

bû, cim e’t di ni xu mand û dan na sîn 
di kir, ku ji gu ne ki ri nê ve ge r’inf û 
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bê ne ni xu man di nêf, we kî gu nêd 
wan bê ne bax şan di nê. 5Ji h’e mû 
we la tê Ci hûs ta nêf û t’e ma mî ya 
cim e’ ta Or şe lî mêf di ha te cem wî, 
gu nêd xwe di da ne r’û yê xwe û ç’e mê 
Ûr du nê da bi des tê wî di ni xu mîn. 
6Yû h’en na k’in ce ke ji pir’ ç’a de vê li 
xwe ki ri bû û li piş ta xwe jî qa yî şe ke 
ç’erm gi rê da bû. Xwa ri na wî ku lîf 
û hin gi vê ço lê bû. 7Ewî dan na sîn 
di kir û di got: «Ye kî ji min qe wat tir 
wê bê. Ez ne hê ja me, ku ta bim 
û be nê ça ri xê Wî jî ve kim. 8Min 
hûn bi avê ni xu man din, lê Ewê 
we bi R’u h’êf Pî roz bi ni xu mî ne». 

Îsatênixumandin
ûcêr’ibandinêf

(Metta3:13–4:11;Lûqa3:21‑22;
4:1‑13)

9Û wan r’o ja da Îsa ji ba ja rê 
Nis re ta Ce lî lêf hat û bi des tê Yû-
h’en na ç’e mê Ûr du nê da ha te ni-
xu man di nê. 10He ma ça wa Îsa ji 
avê der k’et, dît ku e’z man ve bûn 
û R’uh’ mî na ke vot ke kê li ser Wî 
da nî. 11Û den gek ji e’z ma na hat 
û got: «Tu Ku r’ê Mi nî de lal î Ez 
ji Te r’a zî me». 
12Wê ga vê R’uh’ be rê Îsa da 

be r’î yê. 13Ew çil r’o jîf li be r’î yê ma 
û ji mî rê cinf ha te cê r’i ban di nêf. 
Ew t’e vî r’e’ wi ra bû û mil ya k’e taf 
jê r’a ber des tî ki rin. 

ÎsaqezaCelîlêda
destbik’arêXwedike

(Metta4:12‑17;Lûqa4:14‑15)

14Pey gir ti na Yû h’en na r’a Îsa çû 
qe za Ce lî lê û dest bi dan na sî nî ya 
Miz gî nî ya Xwe dê kir 15û di got: 
«Wext pê r’a gi hîş tî ye, P’ad şa tî yaf 
Xwe dê nê zîk bû ye, ji gu ne ki ri nê 
ve ge r’in û ba we rî yaf xwe Miz gî-
nî yê bî nin!» 

Îsagazîherçar
me’sîgiradike

(Metta4:18‑22;Lûqa5:1‑11)

16Ga va Îsa li de vê go la Ce lî lê di-
ge r’î ya, r’as tî Şim h’ûnf û En dra wi sê 
birê wî hat. Wa na t’or’ da vî te go lê, 
çim kî me’ sî gir bûn. 17Îsa go te wan: 
«Pey Min we rin, Ezê we bi ki me 
nê ç’îr va nêd me ri vaf». 18Wa na jî 
he ma wê de mê t’o r’êd xwe hiş tin 
û pey Wî çûn. 19De ma ku Îsa ji wî 
cî yî hi ne kî pêş da çû, r’as tî ku r’êd 
Ze be dî, Aqûbf û Yû h’en na yêf birê 
wî hat. Wa na qe yi kê da t’o r’êd xwe 
hî vêz di ki rin. 20Hin gê Îsa ga zî wan 
kir, wa na jî ba vê xwe Ze be dî t’e vî 
p’a la qe yi kê da hişt û pey Wî çûn. 

Îsar’uh’êfh’eramfderdixe
(Lûqa4:31‑37)

21Ew gi hîş ti ne Ke fer na hû-
mê. Îsa wê r’o jaf şe mî yê r’ast 
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k’ete k’i nîş tê û dest bi hîn ki ri nê 
kir. 22Ewa na li ser hîn ki ri na Wî 
zen de gir tîf ma bûn, çim kî Ewî 
mî na ye kî xwe yî h’u kum ew hîn 
di ki rin, ne ku mî na qa nûn za naf. 
23Hin gê k’i nîş taf wan da me ri vek 
he bû, ku r’u h’êf h’e ram va gir tî 
bû. Wî ki re qî r’în û got: 24«Tu çi 
ji me di xwa zî, ya Îsayê Nis re tê? 
Tu ha tî yî qi r’a me bî nî? Ez za nim 
Tu k’î yî. Tu Pî ro zê Xwe dê yî!» 
25Îsa lê hi latf û got: «Ker’ be û jê 
der k’e ve!» 26Hin gê r’u h’ê h’e ram 
ew ve ç’i r’i kand û bi den ge kî bi lind 
ki re qî r’în û jê der k’et. 27H’e mû 
zen de gir tî man, hev r’a k’e ti ne 
pirs-pir sî ya ra û di go tin: «Ev çi 
yek e? Çi hîn ki ri ne ke nû ye! Bi 
h’u kum Ew e’mi rî li r’u h’êd h’e-
ram di ke û ew jî êli mîf Wî di bin». 
28Û nav û den gê Îsa pê r’a-pê r’a 
h’e mû dor-be rêd Ce lî lê be la bû. 

Îsageleknexweşaqencdike
(Metta8:14‑17;Lûqa4:38‑41)

29Ga va ku Îsa ji k’i nîş tê der-
k’et, t’e vî Aqûb û Yû h’en na r’ast 
çû ne ma la Şim h’ûn û En dra wis. 
30Xwe sî ya Şim h’ûn t’a yê da p’al-
da yî bû. Hin gê bo na wê Îsar’a 
go tin. 31Îsa jî çû nê zîk, des tê wê 
girt r’a kir û t’a yê jê ber’ da, r’a-
bû ber des tî wan r’a kir. 32Êva rê, 
ga va r’o çû ava, h’e mû ne xweş 

û yêd ci na k’e tîf anî ne cem Wî. 
33T’e ma mî ya cim e’ ta ba jêr li ber 
dê rî ci vî ya. 34Îsa ge lek me ri vêd 
bi ne xwe şî yêd cû r’e-cû r’e qenc 
ki rin. Ge lek cinf jî der xis tin û 
ne di hişt ku cin xe ber din, çim kî 
ci na za ni bû ku Ew K’î ye. 

ÎsaMizgînîyaXwedê
qezaCelîlêdabeladike

35Qe re ber ban ga si be hê r’a bû, 
der k’et çû cî kî xew le û wir dua 
kir. 36Şim h’ûn û yêd t’e vî Wî 
li Îsa ge r’î yan 37û ga va ku wan 
Ew dît, go ti nê: «H’e mû li Te di-
ge r’in». 38Îsa wan r’a got: «Em 
he r’i ne gund-ba ja rêd nê zîk, we kî 
Ez li wan de ra jî dan na sîn kim, 
çim kî Ez bo na vê ye kê ha ti me». 
39Û li t’e ma mî ya Ce lî lê di ge r’î ya, 
k’i nîş têd wan da dan na sîn di kir û 
cin der di xis tin. 

Îsayekîjik’otîbûnêf
paqijdike

(Metta8:1‑4;Lûqa5:12‑16)

40Û ye kî k’o tîf hat, li ber Îsa 
çok da, r’e ca jê kir û go tê: «He ger 
Tu bi xwa zî, di ka rî min pa qij kî». 
41Gu nê Îsa pê hat, des tê Xwe di rêj 
kir lê k’et û go tê: «Ez di xwa zim. 
Pa qij be!» 42Û pey vê go ti nê r’a 
dest xwe da k’o tî bûn jê çû û ew pa qij 
bû. 43Îsa pê r’a-pê r’a ew der xis te 
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der, h’işk t’e mî li wî kir 44û wî r’a 
got: «Bi ni hê r’e t’u ke sî r’a tiş te kî 
ne bê jî, lê he r’e xwe nî şa nî k’a hînf 
ke û ça wa ku Mû saf t’e mî da ye, 
h’e dî yaf xwe bi de, we kî h’e mû ya-
r’a bi be şe’ de tî, ku tu pa qij bû yî». 
45Lê ew me riv der k’et dest pê kir 
aş ke re got û eva ye ka be la kir, 
usa ku Îsa îdî ni ka ri bû aş ke re 
bi çû ya ba ja re kî, lê ji ba jêr der li 
cî yêd xew le di ma. Û cim e’t ji her 
alî ya va di ha ti ne cem Wî. 

Îsaşilûşe’tekîqencdike
ûgunêdwîdibaxşîne

(Metta9:1‑8;Lûqa5:17‑26)

21Pey çend r’o ja r’a Îsa ve ge r’î ya 
Ke fer na hû mê. Hin gê ha te 

bi hîs ti nê, ku Ew mal da ye. 2Ma-
lê da ha qas me riv ci vî yan, h’e ta ku 
li ber dê rî jî cî-si t’ar t’une bû. Îsa 
xe be ra miz gî nî yê ew hîn di ki rin. 
3Û me riv ha tin, ji nav wan da çar 
me ri va şi lû şe’ tek hil da bûn danî ne 
cem Îsa. 4Lê ji dest e’la le tê r’ê 
ne dî tin ku nê zî kî Îsa bû na, wa na 
ba nê xa nî yê ku Îsa tê da bû qul kir 
û me ri vê şi lû şe’t be r’ê va da xis-
ti ne jê rê. 5Ga va ku Îsa ba we rî ya 
wan dît, go te yê şi lû şe’t: «La wo, 
gu nêd te ha ti ne bax şan di nê». 6Ji 
qa nûn za na hi nek wi ra r’û niş ti bûn 
û di lê xwe da di go tin: 7«Evî han 
çi ma usa xe ber di de? Eva ni gê xwe 

Xwe dê r’a da vê je! Pêş ti rî Xwe dê k’î 
di ka re gu na bi bax şî ne?» 
8Dest xwe da r’u h’ê Îsa va e’yan 

bû ku eva na aha di fi ki rin, Ewî 
got: «Hûn çi ma tiş têd aha di lê 
xwe da di fi ki rin? 9K’î jan r’i h’et e, 
şi lû şe’t r’a bê jin: ‹Gu nêd te ha ti ne 
bax şan di nê?› yan bê ji nê: ‹R’a be 
be r’a xwe hil de û bi ge r’e?› 10Lê 
we kî hûn bi za ni bin ku h’u ku mê 
Ku r’êf Mê riv he ye li ser e’r dê gu-
na bi bax şî ne...» 11go te yê şi lû şe’t: 
«Ez te r’a di bê jim, r’a be be r’a xwe 
hil de, he r’e ma la xwe». 12Ew jî 
pê r’a-pê r’a li ber ç’e’ vê her ke sî 
r’a bû, be r’a xwe hil da, der k’et û 
çû. H’e mû jî h’e yî rî man, şi ki rî 
da ne Xwe dê û go tin: «Me tiş te kî 
usa t’u car ne dî tî ye!» 

ÎsagazîLêwîfdike
(Metta9:9‑13;Lûqa5:27‑32)

13Îsa dî sa çû de vê go lê. T’e ma-
mî ya e’la let di ha te cem Wî û Ewî 
jî ew hîn di ki rin. 14Ça xê Îsa r’ê da 
çû, Lê wî yêf ku r’ê Hal fa wo li cî yê 
xerc hil da nê r’û niş tî dît û go tê: «Pey 
Min we re». Ew jî r’a bû pey Îsa çû. 
15Ga va Îsa ma la Lê wî da ser sif rê 
bû, ge lek xerc girf û gu ne k’arf t’e vî 
Wî û şa gir têdf Wî li ser sif rê r’û niş-
ti bûn, çim kî yêd pey Wî di çûn ge lek 
bûn. 16Ga va qa nûn za nêd ji na va 
fê ri sî yaf dî tin ku Îsa t’e vî xerc gir 
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û gu ne k’a ra li ser sif rê r’û niş tî ye, 
ji şa gir têd Wî pir sîn: «Çi ma Ew 
t’e vî xerc gir û gu ne k’a ra di xwe û 
ve di xwe?» 17Ça xê Îsa bi hîst, wan-
r’a got: «Sax lem ne h’ew cê h’e kîm 
in, lê ne xweş. Ez ne ha ti me ga zî 
yêd r’ast kim, lê ga zî gu ne k’a ra». 

Pirsar’ojîgirtinê
(Metta9:14‑17;Lûqa5:33‑39)

18Ca re kê şa gir têd Yû h’en na û 
fê ri sî ya r’o jî di gir tin. Çend me riv 
ha ti ne cem Îsa û jê pir sîn: «Çi ma 
şa gir têd Yû h’en na û yêd fê ri sî ya 
r’o jî ya di gi rin, lê şa gir têd Te r’o jî 
na gi rin?» 19Îsa go te wan: «H’e ta 
ze’ va t’e vî wan e, ge lo di be ku 
xwen dî yêd de’ wa tê r’o jî bi gi rin? 
H’e ta ze’ va t’e vî wan e, ew ni ka rin 
r’o jî bi gi rin! 20Lê r’oj wê bên, ga va 
ze’ va ji wan bê hil da nê, hin gê wê 
r’o jê wê r’o jî bi gi rin. 21T’u kes pê 
p’ar ç’ê nû k’in ca ke vin p’î ne na-
ke. He ger usa bi ke, p’ar ç’ê k’in ca 
ke vin va di rû tî wê zo rê li k’in ca 
ke vin bi ke û cî yê qe li şî wê hê li 
ber hev va he r’e. 
22Û ne jî ke sek şe ra va nû di ke 

meş kêd ke vin. He ger usa bi ke, 
şe ra va nû wê meş ka bi t’e qî ne, 
hin şe ra vê un da be, hin jî meşk. 
Lê şe ra va nû di ki ne meş kêd nû». 

Pirsar’ojaşemîyê
(Metta12:1‑8;Lûqa6:1‑5)

23Îsa r’o je ke şe mî yê na va ze vî-
ya r’a der baz di bû û şa gir têd Wî 
r’êva dest pê kir in sim bil êd gê nim 
çi nîn. 24Fê ri sî ya Îsar’a got: «Bi-
ni hê r’e! Çi ma şa gir têd Te tiş tê 
ne ca y î zî r’o ja şe mî yê di kin?» 25Îsa 
li wan ve ge r’and û got: «We qet 
ne xwen dî ye ku Da widf ji h’ew-
ce tî yê çi kir, ga va ew û yêd pê r’a 
bir’ çî bûn? 26Ew wex tê Evy a ta rê 
se rek k’a hîn da k’e te Xa naf Xwe dê 
û na nêf Xwe dê r’a da yî xwar, ku 
ew nan pêş ti rî k’a hî na ne ca yîz 
bû ye kî din bi xwa ra. Ser da jî ew 
nan da yêd t’e vî xwe»*. 27Paşê ser 
go ti na Xwe da zê de kir go te wan: 
«R’o ja şe mî yê bo na în sên ha te 
da nî nê, ne ku în san bo na r’o ja 
şe mî yê! 28Awa go tî Ku r’ê Mê riv 
Xu da nê r’o ja şe mî yê ye jî». 

Îsar’ojaşemîyêmerivêku
destêwîk’işîyabûqencdike
(Metta12:9‑14;Lûqa6:6‑11)

31Û Îsa dî sa k’e te k’i nîş tê. Li 
wê de rê me ri vek he bû, ku des tê 

wî k’i şî ya bû. 2Û ç’e’ vê hi ne ka ser 
Wî bû, ge lo r’o ja şe mî yê Ewê wî 
qenc ke yan na, we kî xey ba Wî 

* 2:26 Qa nû na K’a hîn tî yê 24:9; P’ad şa tî I, 21:1-6. 
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bi kin. 3Îsa me ri vê dest k’i şî ya yî r’a 
got: «R’a be vê go ve kê bi se ki ne!» 
4Paşê wan r’a got: «R’o ja şe mî yê 
qen cî ki rin ca yîz e, yan xi ra bî ki rin? 
R’u h’e kî xi lazf kin, yan un da kin?» 
Lê wan deng ne kir. 5Îsa bi hêrs li 
do ra Xwe ni hê r’î, bo na ser h’iş kî ya 
wan ber Xwe k’et û wî me ri vî r’a got: 
«Des tê xwe di rêj ke». Ewî jî di rêj 
kir û des tê wî dî sa qenc bû. 6Fê ri sî 
der k’e ti ne der va û pê r’a-pê r’a t’e vî 
Hê ro de sî yaf şê wi rîn, ku ça wa Wî 
bi di ne kuş ti nê. 

Civatalidevêgolê
7Îsa t’e vî şa gir têd Xwe çû de vê 

go lê. Ji Ce lî lê e’la le te ke gi ran pey 
Wî çû. 8Ga va ku wa na ki ri nêd Wî 
bi hîs tin, ji Ci hûs ta nê, Or şe lî mê, 
Îdû me ya yê, wî alî yê Ûr du nê yî r’o-
hi la tê, usa jî ji qe za Sûr û Saydê 
ge lek me riv ha ti ne cem Wî. 9Û 
Îsa ji dest e’la le tê şa gir têd Xwe r’a 
got, ku Wî r’a qe yi ke kê ha zir kin, 
we kî ne k’e ve li ber de’ fa. 10Çim kî 
Îsa ge lek me riv qenc ki rin, usa ku 
yêd ne xweş t’o pî ser di bûn, we kî 
des tê xwe bi da na Wî. 11De ma 
ku r’u h’êd h’e ram Ew di dî tin, li 
ber Wî de ve r’û ya xwe da vî ti ne 
e’r dê, di ki ri ne qî r’în û di go tin: 
«Tu Ku r’ê Xwe dê yî!» 12Lê Îsa 
h’işk t’e mî li wan di kir, ku bo na 
Wî ne ki ne den gî. 

Bijartinaherdonzdeha
(Metta10:1‑4;Lûqa6:12‑16)

13Îsa hil k’i şî ya ç’î yê û me ri vêd 
ku Wî di xwes tin ga zî cem Xwe 
ki rin. Ew jî çû ne cem Wî. 14Ewî 
donz deh me riv bi jar tin, na vêd wan 
«şan dîf» da nî, ku t’e vî Wî bi mî nin 
û wan bi şî ne, we kî dan na sîn kin. 
15Û h’u kum da wan ku ci na der-
xin. 16Her donz de hêd bi jar tî ev in: 
Şim h’ûn (ku na vê wî ki re Pet rûsf), 
17Aqû bêf Ze be dî û Yû h’en na yê 
birê wî, (ewî na vê Bo an er ces li 
wan kir, ku tê fe’m ki ri nê: «Ku r’êd 
Gu r’î nî ya E’z mên») 18En dra-
wis, Fî lî po, Ber to lo me yo, Met ta, 
T’û ma, Aqû bêf ku r’ê Hal fa wo, 
Tedayo, Şim h’û nê we lat p’a ristf 
19û Ci hû da yêf Îs xer yo tî yê ku bû 
ne ma mê Îsa. 

ÎsaûBelzebûlf
(Metta12:22‑32;Lûqa11:14‑23;

12:10)

20Paşê Îsa çû ma le kê. Dî sa 
ha qas e’la let ci vî ya, h’e ta ku ni-
ka ri bûn na nê xwe jî bi xwa ra na. 
21Ga va yêd ji xûn û qi nê ta Wî 
bi hîs tin, der k’e tin Wî bi gi rin, 
çim kî wa na di got: «Ewî h’i şê Xwe 
un da ki rî ye!» 22Û ew qa nûn za-
nêd ku ji Or şe lî mê ber jêr bi bûn, 
di go tin: «Bel ze bûlf Wî da he ye! 
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Ew bi h’u ku mê ser wê rê ci na ci-
na der di xe!» 23Îsa jî ew ga zî cem 
Xwe ki rin û bi me se la wan r’a got: 
«Mî rê cin ça wa di ka re xwe xa xwe 
der xe? 24He ger nav p’ad şa tî kê da 
t’i faqf t’u ne be, ew ni ka re bi mî-
ne. 25Ma la ku bê t’i fa qî bi k’e vê, 
ew mal ni ka re bi mî ne. 26He ger 
mî rê cin r’a be him be rî xwe û bi-
be du tî re tî, ew ni ka re bi mî ne, 
lê be lê wê xi la zî ya wî bê. 27Lê 
be lê t’u kes ni ka re bi k’e ve ma la 
mêr xa se kî û he bû kaf wî t’a lan ke, 
he ger pê şî yê wî mêr xa sî gi rê ne de. 
Ga va gi rê da, hin gê wê bi ka ri be 
ma la wî t’a lan ke. 
28Ez r’ast we r’a di bê jim, her 

gu ne û her go ti na xi rab ku bê jin 
wê li ben dêd di nê bê ne bax şan-
di nê, 29lê k’î ku go ti ne ke xi rab 
mi qa bi lî R’u h’ê Pî roz bê je, t’u 
car li wî na yê bax şan di nê. Ewê 
bi wî gu ne yî h’e ta-h’e ta yê sûc dar 
be». 30Îsa ev yek got, çim kî wan 
di got: «R’u h’ê h’e ram Wî da he ye». 

DêûbirayêdÎsa
(Metta12:46‑50;Lûqa8:19‑21)

31Hin gê dê û bi ra yêd Îsa ha tin, 
li der va se ki nîn, yek şan di ne pey 
Wî û ga zî Wî ki rin. 32E’la le ta ku 
li do ra Wî r’û niş ti bû go te Wî: «Va 
dî ya Te û bi ra yêd Te der va pir sa 
Te di kin». 33Îsa ca ba wan da û 

got: «Dî ya Min û bi ra yêd Min 
k’î ne?» 34Hin gê li yêd do ra Xwe 
r’û niş tî ni hê r’î û got: «Va ne dê 
û bi ra yêd Min! 35Her ke sê ku 
xwes ti na Xwe dê bî ne sê rîf, ew e 
birê Min, xûş ka Min û dî ya Min». 

Meselat’oximr’eşf
(Metta13:1‑9;Lûqa8:4‑8)

41Îsa dî sa li de vê go lê dest bi 
hîn ki ri nê kir. E’la le te ke usa 

me zin li do ra Wî ci vî ya, k’er ba Ew 
k’e te qe yi ka li ser go lê û r’û nişt. 
T’e ma mî ya e’la le tê li de vê go lê 
bû 2û Wî bi me se la ew hî nî ge lek 
tiş ta di ki rin. Hîn ki ri na Xwe da 
got: 3«Guh da rî! T’o xim r’eşf r’a bû 
çû ku t’ox im bi r’e şî ne. 4Ça xê ewî 
t’o xi mê xwe di r’e şand, hi nek jê 
k’e ti ne de vê r’ê, tey re de ha tin û 
ew xwa rin. 5Û hi nek k’e ti ne ser 
e’r dê ke vi rî, li wir ku xwe lî kêm 
bû. Ew zû şîn bûn, çim kî te la şê 
xwe lî yê ne k’ûr bû. 6Ça xê te’v 
der k’et, ew ç’il mi sîn û çim kî r’a-
wêdf wan t’une bûn, h’işk bûn. 7Û 
hi ne kêd din k’e ti ne na va sti rî ya, 
sti rî r’a bûn ew xe ni qan din û ber 
ne dan. 8Û hi ne kêd din jî k’e ti ne 
na va e’r dê qenc û şîn bûn, me-
zin bûn û hi ne ka sî, hi ne ka şêst, 
hi ne ka sed car ber dan». 
9Û Îsa wan r’a got: «Gu hê k’ê yî 

bi hîs ti nê he ye bi ra bi bi hê». 
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Îsaçimabimeselaxeberdide
(Metta13:10‑17;Lûqa8:9‑10)

10Ga va Îsa t’e nê ma, yêd do ra 
Wî gir ti bûn t’e vî her donz de ha, 
bo na van me se la jê pir sîn. 11Ewî 
ca ba wan da û got: «We r’a ha tî ye 
da yî nê ku hûn su r’êd P’ad şa tî ya 
Xwe dê bi za ni bin, lê bo na wan, yêd 
ku der va ne, her tişt bi me se la tê 
go ti nê, 12we kî: 
 ‹Çi qa sî bi ni hê r’in jî, ne bî nin, 
 çi qa sî bi bi hên jî, fe’m ne kin, 
 we kî ne be ku ve ge r’inf û li wan 

bê afû ki ri nêf›*». 

Şirovekirina
meselat’oximr’eş

(Metta13:18‑23;Lûqa8:11‑15)

13Hin gê Îsa wan r’a got: «Hûn 
vê me se lê fe’m na kin? Lê îdî hû nê 
h’e mû me se la ça wa fe’m bi kin? 
14T’o xim r’eş xe be rê di r’e şî ne. 
15Ewêd li de vê r’ê ku xe ber lê tê 
çan di nê, ew in, ku ga va di bi hên, 
pê r’a-pê r’a mî rê cin tê û xe be ra 
di lêf wan da çan dî der di xe. 16Ewêd 
li ser e’r dê ke vi rî ew in, ku ga va 
xe be rê di bi hên, ew zû bi eşq û 
şa wê qe bûl di kin, 17lê çim kî 
r’a wêd wan t’une ne, ew di rêj 
t’aw na kin. Û ga va bo na xe be rê 

r’as tî ten ga sî yaf yan zê ran di nê 
tên, zû ji r’ê di k’e vin. 18Û ewêd 
na va sti rî ya da ha ti ne çan di nê ew 
in, ku xe be rê di bi hên, 19xe mêd 
vê din ya yê, de re wêd dew le tî yê 
û xwes ti na tiş têd din di k’e vi ne 
na vê û xe be rê di xe ni qî nin, ew 
bê ber di mî nin. 20Û ewêd e’r dê 
qenc da ha ti ne çan di nê ew in, 
ku xe be rê di bi hên, qe bûl di kin, 
hi nek sî, hi nek şêst û hi nek jî sed 
car ber di din». 

Ç’iraserp’êç’irêf
(Lûqa8:16‑18)

21Û Îsa wan r’a got: «Ga va ç’i rê 
tî ni ne hin dur’, bo na çi tî nin? Bo na 
bin se li kê, yan bo na bin ni vî nê? 
Ne tî nin ku day ni ne ser p’ê ç’i-
rêf? 22T’u tiş tê ve şar tî t’une ye ku 
ne yê aş ke re ki ri nê û ne jî tiş te kî 
di zî va he ye ku ne k’e ve ber r’o na-
yê. 23Gu hê k’ê yî bi hîs ti nê he ye 
bi ra bi bi hê». 
24Îsa wan r’a got: «Dî na xwe 

bi di ne tiş têd ku hûn di bi hên. 
Hûn bi çi ça pê bi pî vin, bi wê 
pî va nê jî wê we r’a bê pî va nê û 
ser da jî wê hê zê de be. 25Çim kî 
k’ê r’a ku he ye, wê hê lê zê de be 
û k’ê r’a ku t’une, çi he ye jî wê jê 
bê stan di nê». 

* 4:12 Îşa ya 6:9-10. 



88

MAR QOS, 5  

Meselat’oximêşîndibe
26Û Îsa got: «P’ad şa tî ya Xwe dê 

mî na vê ye kê ye: Me ri vek t’ox im 
di r’e şî ne nav e’r dê. 27Û şev û r’oj 
r’a di zê, r’a di be, t’ox im şîn di be, 
bi lind di be û xwe xa pê na h’e se 
ku ev ça wa di be. 28E’rd ji xwe 
ber di de, pê şî yê zîl, paşê sim bil, 
pey r’a jî ge ni mê gi hîş tî sim bil da. 
29Ga va ku ber di gi hî je, me riv îdî 
de’ sê da vê jê, çim kî de ma nan di-
rû nêf pê r’a gi hîş tî ye». 

Meselah’ebat’oximêxerdalêf
(Metta13:31‑32;Lûqa13:18‑19)

30Û Îsa got: «Em P’ad şa tî ya 
Xwe dê mî na çi bi şi bî nin? Yan jî 
em wê bi k’î jan me se lê şi ro ve kin? 
31Ew mî na h’e be ke t’o xi mê xer-
da lê ye ku ji h’e mû t’o xi mêd ku 
ser e’r dê tê ne çan di nê hûr tir e. 
32Lê ga va ew tê çan di nê di gi hî je, 
ji h’e mû p’in ca r’a mes tir di be û 
ç’i qi lêd me zin di de, usa ku tey-
re dêd e’z mên di ka rin xwe bi di ne 
bin sî ya wê». 

Îsabimeselaxeberdide
(Metta13:34‑35)

33Bi ge lek me se lêd bi vî awayî 
wan r’a ha qas xe ber di da, çi qas ku 
wa na di ka ri bû fe’m bi ki ra. 34Bê 
me se le wan r’a tiş tek ne di got, lê 

şa gir têd Xwe r’a baş qe her tişt 
şi ro ve di kir. 

Îsafirtonêfdiseqir’îne
(Metta8:23‑27;Lûqa8:22‑25)

35Wê r’o jê, ga va r’o çû ava, Îsa 
şa gir têd Xwe r’a got: «Em der ba zî 
wî be rî go lê bin». 36Şa girt ji e’la le tê 
qe tî yan, k’e ti ne wê qe yi ka ku Îsa 
tê da bû û wa na Ew t’e vî xwe bir. 
Qe yi kêd din jî t’e vî Wî bûn. 37De 
îjar fir to ne kef me zin li wan r’a bû, 
pê la usa li qe yi kê di xist, ku îdî 
ew bû bi avê t’i jî bi bû ya. 38Lê Îsa 
pa şî ya qe yi kê da se rê Xwe da nî bû 
ser be’l gî û r’a za bû. Wa na Ew 
h’iş yar kir û go ti nê: «Ders darf, ne 
xe ma Te ye ku em un da di bin?» 
39Îsa r’a bû, li ba yê hi lat û e’mi rî 
ser go lê kir got: «Bi se ki ne, ker’ 
be!» Fir to nê da nî û h’e mû tişt 
se qi r’în. 40Îsa wan r’a got: «Hûn 
çi ma di tir sin? Hê ça wa ba we rî ya 
we t’une?» 41Sa we ke gi ran li wa na 
girt û hev du r’a go tin: «Ge lo ev k’î 
ye, ku ba û gol jî êli mîf Wî di bin?» 

Îsayekîcinak’etîqencdike
(Metta8:28‑34;Lûqa8:26‑39)

51Ewa na der ba zî wî be rî go la 
Ce lî lê bûn û gi hîş ti ne t’op-

ra xêd Gi ra sî nê. 2Ga va ku Îsa ji 
qe yi kê der k’et, hin gê ji nav go-
r’is ta na me ri vek r’as tî Wî hat, ku 
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r’u h’ê h’e ram pê r’a bû. 3Ew nav 
go r’is ta na da di ma û t’u ke sî îdî 
ni ka ri bû bi zin cî ra jî ew gi rê da. 
4Çim kî ge lek ca ra ew bi qeyd û 
zin cî ra gi rê da bûn, lê wî zin cîr 
qe tan di bûn û qeyd şkê nan di bûn. 
T’u ke sî ni ka ri bû ew zeft bi ki ra. 
5T’i mê şev û r’oj go r’is ta na da û 
se rê ç’î ya di ki re qî r’în, pê ke vi ra 
xwe bi rîn dar di kir. 
6Ga va ewî dûr va Îsa dît, be zî, 

xwe avî te ber ni ga 7û bi den ge kî 
bi lind ki re qî r’în û go tê: «Tu çi ji 
min di xwa zî, Îsayê Ku r’ê Xwe-
dê yê He rî Jor in? Tu xa ti rê Xwe dê 
kî, min ne de ce fê!» 8Ewî ev yek 
di got, çim kî Îsa di go tê: «Hey 
r’u h’ê h’e ram! Ji vî me ri vî der-
k’e ve!» 9Îsa jê pir sî û got: «Na vê 
te çi ye?» Ewî jî got: «Na vê min 
K’o mesker e, çim kî em ge lek in». 
10Û ge le kî r’e ca ji Îsa di kir, ku 
wan ji wê t’op ra xê der ne xe. 11Wir 
li sîn gê ç’î yê sû rî kî be ra za yî me zin 
di ç’ê rî ya. 12R’u h’êd h’e ram r’e ca 
ji Îsa ki rin û go tin: «Me bi şî ne 
na va be ra za, em bi k’e vi ne na va 
wan». 13Ewî jî îzin da wan, r’u h’êd 
h’e ram der k’e tin û k’e ti ne na va 
be ra za. Ew sû rî nê zî kî du h’e zar 
be ra za bû, ew jor da r’e vî, xwe ji 

ken dêl da avî ti ne go lê û xe ni qîn. 
14Be raz van r’e vîn çû ne ba jar û 
gun da, ev yek gi lî ki rin. Û bi ne lîf 
ha tin ku tiş têd bû yî bi bî nin. 15Û 
ha ti ne cem Îsa, dî na xwe da nê, 
wê ew me ri vê ci na k’e tî yî ku k’o-
mes ke re ke ci na pê r’a bû, k’in cê 
wî lê, ser h’i şê xwe da ha tî r’û niş tî 
ye. Hin gê ew tir sî yan. 16Ewêd 
ku ev yek dî ti bûn cim e’ tê r’a gi lî 
ki rin, ku çi ha te se rê wî ci na k’e tî 
û be ra za. 17Hin gê wa na r’e ca ji 
Îsa kir, ku Ew ji e’r dê wan he r’e. 
18Ga va Îsa k’e te qe yi kê, ewî ku 

ci na k’e tî bû, r’e ca jê kir, ku t’e vî 
Wî he r’e. 19Lê Îsa ne hişt û jê r’a 
got: «Ve ge r’e ma la xwe û ne fe rêd 
ma la xwe r’a bê je, ku Xu dan bo na 
te çi kir û ça wa li te ha te r’e’ mê». 
20Ew jî çû û dest pê kir çi ku Îsa 
bo na wî ki ri bû qe za Dê ka po lî sê da* 
be la kir û her kes e’cêb ma yî di ma. 

Qîzikamirî
ûk’ulfetekefnexweş

(Metta9:18‑26;Lûqa8:40‑56)

21Ga va Îsa dî sa bi qe yi kê der ba zî 
wî be rê din bû, e’la le te ke gi ran li 
do ra Wî ci vî ya. Ga va Ew li de vê 
go lê bû, 22ye kî ji ser wê rêd k’i nîş tê 
ku na vê wî Ya yî ro bû ha te cem Wî, 

* 5:20 «Dê ka po lîs» bi zi ma nê yû na nî tê fe’m ki ri nê: «De he Ba jar», çim kî eva 
qe za be rê da bi yektî ya de he ba ja ra ha tî ye çê ki rin. 
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ga va wî Îsa dît, xwe avî te ni gêd Wî, 
23ge lek r’e ca jê kir û got: «Qî zi ka 
min li ber mi ri nê ye. We re û des têd 
Xwe day ne ser wê, ku qenc be û 
bi jî». 24Îsa r’a bû t’e vî wî çû. 

E’la le te ke gi ran pey Wî di çû û 
ten ga sî di da ne Wî. 25Wir k’ul-
fe tekf jî he bû, ku donz deh sa lê 
wê bûn, ser xû nê ve bi bû. 26Ewê 
ge le kî des tê h’e kî ma da k’i şan di bû 
û h’e mû he bû ka xwe xerc ki ri bû, 
lê t’u ç’a re lê ne bi bû û ser da hê 
xi rab bibû. 27Ewê der he qa Îsada 
bi hîst, piş tê va ha te na va e’la le tê 
û li k’in cê Wî k’et. 28Çim kî ewê 
di lê xwe da di got: «He ger ez t’e nê 
k’in cê Wî jî k’e vim, ezê qenc bim». 
29Û pê r’a-pê r’a xûn jê ç’i kî ya û 
be de na xwe da t’ex mîn kir, ku ji 
êşa xwe qenc bû. 30Îsa dest xwe da 
pê h’e sî ya ku qe wa tek jê çû, nav 
e’la le tê da zi vi r’î û pir sî: «K’ê li 
k’in cêd Min k’et?» 31Şa gir têd Wî 
go tin: «Tu di bî nî ku e’la let ten-
ga sî yê di de Te, lê Tu di bê jî: ‹K’ê 
li Min k’et?›» 32Lê Îsa dor-be rê 
Xwe di ni hê r’î ku bi bî ne, k’ê ev 
yek kir. 33Hin gê k’ul fet li xwe 
h’e sî ya ku çi li wê qe wi mî, bi tir sê 
û le ri ze kê hat xwe avî te ber Wî û 
her tişt r’ast got. 34Îsa wê r’a got: 
«E’vdê! Ba we rî ya te tu qenc ki rî. 
Bi xêr û si la met he r’e û ji êşa xwe 
qenc be». 

35Îsa hê xe ber di da, ji ma la 
ser wê rê k’i nîş tê me riv ha tin û 
go tin: «Qî za te mir, îdî ze’ me tê 
ne de Ders dar». 36Lê Îsa guh ne da 
go ti na wan, wî se re kê k’i nîş tê r’a 
got: «Ne tir se, t’e nê ba wer bi ke!» 
37Ewî ne hişt ku kes pey Wî he r’e, 
pêş ti rî Pet rûs, Aqûb û Yû h’en na-
yê birê wî. 38Ça xê gi hîş ti ne ma la 
se re kê k’i nîş tê, Îsa dît wê hê wer za 
wan e, di gi rîn û di ki ne qa r’e-qar’. 
39Ga va Ew k’e te hin dur’, wan r’a 
got: «Çi ma hûn di kin qal me-qalm 
û di gi rîn? Zar’ ne mi rî ye, lê hê ni-
jî ye». 40Wa na qer fê xwe pê di kir. 

Lê Îsa h’e mû der xis ti ne der va, 
dê û ba vê qî zi kê t’e vî her sê şa-
gir têd Xwe hil dan û k’e te cî yê ku 
qî zik lê bû. 41Des tê qî zi kê girt û 
go te wê: «Ta lî ta qûm!» ku tê fe’m-
ki ri nê: «Qî zik, ez te r’a di bê jim, 
r’a be!» 42Qî zik pê r’a-pê r’a r’a bû 
û ge r’î ya. Ew donz deh sa lî bû. 
Ewêd ku dî tin h’i şê se rê wan çû. 
43Îsa h’işk t’e mî li wan kir, ku vê 
ye kê ke sî r’a ne bê jin û wan r’a got, 
ku xwa ri nê bi di ne wê. 

BajarêNisretê,lik’uÎsa
mezinbibû,Wîqebûlnake
(Metta13:53‑58;Lûqa4:16‑30)

61Îsa ji wi ra der k’et û çû cî-mis-
k’e nê Xwe. Şa gir têd Wî jî pey 

Wî çûn. 2Ça xê r’o ja şe mî yê hat, 
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Wî k’i nîş tê da dest bi hîn ki ri nê 
kir û ge le ka ku bi hîst zen de gir tî 
ma bûn û di go tin: «Evî me ri vî ev 
tişt ji k’u anî ne? Ev çi ser wax tîf 
ye ku jê r’a ha tî ye da yî nê? Û ev 
çi k’e re met in ku bi des tê Wî di-
qe wi min? 3Ne Ev ne car e? Ne 
Ev ku r’ê Mer ye mêf û birê Aqûbf, 
Yû sês, Ci hû daf û Şim h’ûn e? Ne 
xûş kêd Wî li vir nav me da ne?» 
Bi vî awayî ew ji Wî çûn. 
4Îsa wan r’a got: «P’ê xem ber 

t’u cî yî ne bê qe dir e, pêş ti rî na va 
cî-mis k’e nê xwe, me ri vêd xwe û 
ma la xwe da». 5Ewî li wê de rê ni-
ka ri bû t’u k’e re met bi ki ra, t’e nê 
des tê Xwe da nî ser çend ne xwe şa 
û ew qenc ki rin. 6Ew ser ne ba we-
rî ya wan e’cêb ma yî ma. 

Şandinaherdonzdeha
(Metta10:5‑15;Lûqa9:1‑6)

Îsa li gun dêd dor-be ra di ge r’î-
ya û hîn di kir. 7Wî her donz deh 
ga zî cem Xwe ki rin, dest pê kir ew 
cot-cot şan din û h’u ku mê li ser 
r’u h’êd h’e ram r’a da wan. 8T’e mî 
da wan û got: «Bo na r’ê, pêş ti rî 
şiv da ra des tê xwe t’u tiş tî xwe r’a 
hil ne din: Ne nan, ne tû rik û ne 
jî p’e ra ber piş ta xwe da. 9Ça ri xêd 
xwe bi ki ne p’î yê xwe, lê du dest 
ki ras xwe r’a hil ne din». 10Ser da 
zê de kir go te wan: «Ew ma la ku 

hûn bi k’e vi nê, wê ma lê da jî bi mî-
nin, h’e ta hûn ji wî cî yî der k’e vin. 
11Ew cî yêd ku we qe bûl ne kin û 
guh da rî ya go ti na we ne kin, ji wir 
der k’e vin û t’o za ni gêd xwe daw-
şî nin, we kî wa na r’a bi be şe’ de tî». 
12Ew jî r’ê k’e tin çûn û dan na-

sîn di ki rin ku me riv ji gu ne ki ri nê 
ve ge r’in. 13Wa na ge lek cin der-
di xis tin û r’ûnf li ge lek ne xwe şa 
di dan û ew qenc di ki rin. 

Kuştina
Yûh’ennayênixumdarf
(Metta14:1‑12;Lûqa9:7‑9)

14Hê ro des p’ad şa ev yek bi hîst, 
çim kî nav û den gê Îsa der k’e ti bû. 
Hi ne ka di got: «Eva Yû h’en na yê 
ni xum darf e ji nav mi rî ya r’a bû-
ye. Le ma jî pê wî k’e re met tê ne 
ki ri nê». 15Lê hi ne ka jî di got: 
«Eva Êl yasf e». Hi ne kêd din jî 
di go tin: «Eva p’ê xem be re kî mî na 
p’ê xem be rêd be rê ye». 16Lê ga va 
Hê ro des ev yek bi hîst, got: «Eva 
ew Yû h’en na ye, yê ku min se rê 
wî lê xis tî ye, ji nav mi rî ya r’a bû-
ye!» 17‑18Çim kî Hê ro des xwe xa 
Hê ro dî ya ji na Fî lî po yê birê xwe 
stan di bû, lê Yû h’en na jê r’a çend 
ca ra go ti bû: «Ne r’ast e ku tu 
ji na birê xwe bis tî nî». Hê ro des 
jî k’er bî Hê ro dî ya yê Yû h’en na 
da bû gir ti nê, gi rê da bû û avî ti bû 
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ke lê. 19Le ma Hê ro dî ya yê k’în 
Yû h’en na r’a da jot, di xwest wî 
bi de kuş ti nê, lê ni ka ri bû, 20çim-
kî Hê ro des ji Yû h’en na di tir sî ya 
û ew xwey di kir. Ewî za ni bû ku 
Yû h’en na me ri ve kî r’ast û bu hur tî 
ye. Ga va ku guh da rî ya go ti na wî 
di kir, se rê wî t’e vî hev di bû*, lê 
dî sa bi h’e was guh di da go ti na wî. 
21Awa ca re kê me cal ve bû. Hê ro des 
bo na r’o ja bû yî na xwe, e’sil za da, 
ser h’e za rêdf es ke ra û gi re gi rêd 
Ce lî lê r’a mes ref da nî. 22Ga va 
qî za Hê ro dî ya yê k’e te hin dur’ û 
r’e qi sî, ev yek li di lê Hê ro des û 
t’eg lîf ki rî yêd li ser sif rê r’û niş tî 
xweş hat. Hin gê p’ad şê go te qî zi kê: 
«Tu ji min çi bi xwa zî, ezê bi di me 
te». 23Û wî jê r’a sond xwar got: 
«Tu ji min çi bi xwa zî, ezê bi di-
me te, h’e ta nî vê p’ad şa tî ya xwe 
jî!» 24Qî zik der k’e te der va û çû ji 
dî ya xwe pir sî: «Ez çi bi xwa zim?» 
Dî ya wê jî got: «Se rê Yû h’en na yê 
ni xum dar». 25Qî zi kê le zand çû 
cem p’ad şê û xwes ti na xwe jê r’a 
got: «Ez di xwa zim ku tu ni ha se rê 
Yû h’en na yê ni xum dar li ser si nî yê 
bi dî min». 26P’ad şa ge le kî ber xwe 
k’et, lê çim kî li ber t’eg lîf ki rî ya 
sond xwa ri bû, ne xwest sozê xwe 

be tal ki ra. 27P’ad şê pê r’a-pê r’a 
e’mi rî ser ce lat kir, ku he r’e se rê 
Yû h’en na bî ne. Ce lat jî çû ke lê-
da, se rê wî lê xist 28û li ser si nî yê 
anî û da ke ç’i kê. Ewê jî ew hil da 
bir da dî ya xwe. 29Ga va şa gir têd 
Yû h’en na ev yek bi hîs tin, ha tin 
cin ya zê wî bi rin ki ri ne t’ir bê. 

Îsapênch’ezarat’êrdike
(Metta14:13‑21;Lûqa9:10‑17;

Yûh’enna6:1‑14)

30Û şan dîf ve ge r’î ya ne cem Îsa, 
h’e mû tiş têd ku ki ri bûn û hîn 
ki ri bûn jê r’a go tin. 31Îsa wan r’a 
got: «De we rin em t’e nê he r’i ne 
cî kî xew le û hi ne kî r’i h’et bin». 
Çim kî ge lek di ha tin û di çûn, wa-
na me cal ne di dît ku na nê xwe jî 
bi xwa ra na. 32Û ew t’e nê bi qe yi kê 
çû ne cî kî xew le. 33Lê ge le ka ku 
çû yî na wan dît, ew nas ki rin, ji 
h’e mû ba ja ra pe ya be zîn û be rî 
wan gi hîş ti ne wî cî yî. 34Ça xê Îsa 
ji qe yi kê der k’et û Wî e’la le te ke 
gi ran dît, hin gê gu nê Wî li wan 
hat, çim kî ew mî na pe zêd bê şi-
van bûn. Dest pê kir ge lek tişt ew 
hîn ki rin. 35Îdî çim kî de reng bû, 
şa gir têd Îsa ha tin û go ti nê: «Ev 
der cî kî xi kî-xwe lî ye, wext jî îdî 

* 6:20 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «se rê wî t’e vî hev di bû» aha ye: «Wî 
ge lek tişt di kir». 
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de reng e. 36Cim e’ tê ber’ de ku ew 
he r’i ne gund û ber gêd der-do ra û 
xwe r’a tiş têd xwa ri nê bi k’i r’in». 
37Lê Îsa li wan ve ge r’and û got: 
«Hûn xu rek bi di ne wan!» Jê r’a 
go tin: «Em he r’in ba hê du sid 
zî vîf nan bi k’i r’in û wan bi di ne 
xwa ri nê?» 
38Îsa wan r’a got: «He r’in bi-

ni hê r’in, k’a çend na nêd we he-
ne». Ga va ku pê h’e sî yan, go tin: 
«Pênc nan û du me’ sî he ne». 39Wî 
e’mir kir ku h’e mû jî k’om-k’om 
li ser gî ha yê şîn r’û nên. 40Ew jî 
k’om-k’om, sed-sed, pên cî-pên cî 
li e’r dê r’û niş tin. 
41Îsa her pênc nan û her du 

me’ sî hil dan, be rê Xwe e’z mên da 
kir şi ki rî da, ew nan ker ki rin û 
da şa gir têd Xwe, we kî ew day ni ne 
ber e’la le tê. Û her du me’ sî jî li 
h’e mû ya be la kir. 42H’e mû ya xwar 
û t’êr bûn. 43Ji wan nan û me’ sî ya 
donz deh se le yêd t’i jî hû rik be rev 
ki rin. 44Yêd ku ji wî na nî xwa rin 
we ke pênc h’e zar mê rî bûn. 

Îsap’îyaliseravêr’adiçe
(Metta14:22‑33;Yûh’enna

6:15‑21)

45Dest xwe da Ewî p’ê yî ser şa-
gir têd Xwe kir, ku bi k’e vi ne qe yi kê 
û pê şî ya Wî der ba zî wî be rî go lê, 
Beyt say da yê bin, h’e ta ku Xwe xa 

cim e’ tê ve r’ê ke. 46Pey ve r’ê ki ri nê r’a 
r’a bû çû se rê ç’î yê, ku dua bi ke. 
47Ga va ku r’o çû ava, qe yik na va 
go lê da bû û Îsa t’e nê de vê go lê 
bû. 48Îsa dît ku şa girt bêr k’i şan-
di nê da ge le kî ze’ me tê di k’i şî nin, 
çim kî ba mi qa bi lî wan bû. Nê zî kî 
qe re ber ban gê Îsa ser go lê r’a pe ya 
di çû nê zî kî wan di bû. Wî xwest 
ku ber wan r’a der baz bû ya, 49lê 
ça xê wa na dît ku Îsa ser go lê r’a 
pe ya di çe, wan t’i rêf xe ya le kef ku 
di bî nin û ki ri ne qî r’în. 50Çim kî 
h’e mû ya jî Ew dît û tir sî yan. Lê 
Îsa wê de mê deng da wan û got: 
«Ser xwe bin! Ez im. Ne tir sin!» 
51Hin gê Ew k’e te qe yi kê cem 
wan û ba se ki nî. Şa girt e’cêb ma yî 
man, h’i şê se rê wan çû, 52çim kî 
ew qe wi man di na li ser nên hê 
se rê wan da r’û ne niş ti bû, fe’ mê 
wan da da yî bû. 

ÎsaCênîsartêdanexweşa
qencdike

(Metta14:34‑36)

53Ew der ba zî wî be rî go lê bûn û 
li alî yê Cê nî sar tê va gi hîş ti ne be jêf, 
qe y îk cî ki rin. 54Ga va ji qe yi kê 
pe ya bûn, cim e’ tê pê r’a-pê r’a 
Îsa nas kir. 55Ew t’e ma mî ya wê 
qe za yê vir da-wê da be zîn û dest-
pê kir in ne xweş ni vî na va danî ne 
wî cî yê ku di bi hîs tin Îsa lê bû. 
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56Her cî yêd ku Îsa di çû yê, he ger 
ba jar bû na, gund bû na, ber ge bû-
na, ne xweş ba za ra da da da nîn û 
hî vî jê di ki rin ku t’e nê li r’î şî yêd 
k’in cêd Wî k’evin. Û h’e mû yêd 
ku lê di k’e tin, ji ne xwe şî yêd xwe 
qenc di bûn. 

R’aw‑r’izimêdfkal‑bava
ûxeberaXwedê
(Metta15:1‑9)

71Fê ri sî ya û hi nek qa nûn za-
nêd ku ji Or şe lî mê ha ti bûn, 

do ra Îsa gir tin. 2Wa na dît ku 
hi ne ke ji şa gir têd Wî bi des têd 
h’e ram, awa go tî dest ne şûş tî nan 
di xwin. 3Fê ri sî û h’e mû ci hûf 
pey r’aw-r’i zi mêdf kal û ba vêd 
xwe di çin, h’e ta ku des têd xwe 
r’ind ne şon, na nê xwe na xwin 
4û ji ba za rê jî çi tî nin, h’e ta avê 
ne xin, na xwin*. Ge lek e’de têd 
din jî he ne, ku ji kal û ba va hil-
da ne û di qe dî nin: Me se le, mî na 
şûş ti na t’a sa, şer bi ka û fi ra qêd 
si fi re ma yîn**. 5Hin gê fê ri sî û 
qa nûn za na ji Îsa pir sîn: «Çi ma 

şa gir têd Te pey r’aw-r’i zi mêd 
kal û ba va na çin û bi des têd h’e-
ram* nan di xwin?» 6Ewî li wan 
ve ge r’and û got: «Îşa ya bo na we 
du r’û ya r’ast p’ê xem ber tîf ki rî ye! 
Ça wa ku ha tî ye ni vî sa rê: 
 ‹Eva cim e’ ta bi za rêf xwe qe di rê 

Min di gi re, 
 lê di lêf wan ji Min dûr e. 
7 Ba dî he waf Min di h’e bî nin, 
 t’e mî yêd me ri va ça wa qa nû nêd 

Min cim e’ tê hîn di kin›*. 
8Hûn t’e mî yêd Xwe dê di hê lin 

û pey r’aw-r’i zi mêd me ri va yî yê 
di k’e vin». 9Û got: «Hûn t’e mî-
yêd Xwe dê r’ind di di ne alî kî, 
we kî r’aw-r’i zi mêd xwe xwey kin. 
10Me se le, Mû sa go tî ye: ‹Qe di rê 
dê û ba vê xwe bi gi re›* û ‹Ewê 
ku gi lî kî qo la yî dê û ba vê xwe r’a 
bê je, ge re kê bê kuş ti nê›**. 11Lê 
hûn di bê jin: ‹K’î ku dî ya xwe yan 
ba vê xwe r’a bê je: Ew alî k’a rî ya 
ku ge re kê ji min bi gi hî je te, ew 
«qur ban»f e›, (awa go tî dî ya rîk e 
ku Xwe dê r’a tê da yî nê) 12hûn îdî 
na hê lin ku ew tiş te kî dê û ba vê 

* 7:4 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Û ji ba za rê jî tên, h’e ta avê ser xwe da 
ne kin, nên na xwin». 
** 7:4 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Usa jî cî-ni vî na». 
* 7:5 Nav dest ni vî sa rêd qenc da dew sa «bi des têd h’e ram» «dest qi lêr» he ye. 
* 7:7 Îşa ya 29:13. 
* 7:10 Der k’e tin 20:12; Qa nû na Du ca rî 5:16. 
** 7:10 Der k’e tin 21:17; Qa nû na K’a hîn tî yê 20:9. 
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xwe r’a bi ke! 13Bi vî awayî, hûn 
bi wan r’aw-r’i zi mêd xwe ye ku 
der ba zî ni si lêdf nû di kin, xe be ra 
Xwe dê di ki ne xwe lî. Û hûn ge lek 
tiş têd aha di kin». 

Tiştêdkumêriv
dih’er’imînin
(Metta15:10‑20)

14Hin gê Îsa e’la let dî sa ga zî 
cem Xwe kir û go te wan: «Hûn 
h’e mû guh da rî ya Min bi kin û 
fe’m kin. 15Tiş te kî usa t’une, ku 
ji der va bi k’e ve nav-di lê mê riv û 
wî bi h’e r’i mî ne, lê ew tiş têd ku ji 
dil der tên, ew mê riv di h’e r’i mî-
nin. 16Gu hê k’ê yî bi hîs ti nê he ye 
bi ra bi bi hê»*. 
17Ga va ji e’la le tê qe tî ya ha te 

mal, şa gir têd Wî me’ na wê me se lê 
jê pir sîn. 18Îsa li wan ve ge r’and 
û got: «Hûn hê na gi hî ji ne gi lî-
ya? Çi ma hûn fe’m na kin, çi ku 
ji der va di k’e ve nav-di lê mê riv, 
ni ka re wî bi h’e r’i mî ne. 19Çim-
kî ew ne ku di k’e vi ne di lê wî, lê 
di çi ne zi kê wî û ji wir jî der tên 
der va». (Bi vî awayî Îsa da k’if şê, 
ku h’e mû xwa rin jî h’e lalf in.) 20Û 
got: «Ew tiş têd ku ji di lê mê riv 
der di k’e vin, ew wî di h’e r’i mî nin. 
21Çim kî ji hin dur’, ji di lê me riv 

fi ki rêd xi rab der di k’e vin: Qa vîf, 
di zî, kuş tin, 22zi nê k’a rî, ti ma yî, 
xi ra bî, fêl ba zî, tol tî, ç’e’ vê xi rab, 
bux dan bê jî, k’u ba rî û bê aqi lî. 
23Ev h’e mû tiş têd xi rab ji dil der-
di k’e vin û mê riv di h’e r’i mî nin». 

Bawerîyak’ulfeta
FînîkyaSûryayê
(Metta15:21‑28)

24Îsa ji wê de rê r’a bû çû sî no rê 
Sû rê. Çû ma le kê û ne di xwest ku 
ke sek pê bi h’e sî ya, lê ni ka ri bû Xwe 
ve şar ta. 25K’ul fe te ke ku qî zi ka wê 
r’u h’ê h’e ram va gir tî bû, bo na Îsa 
pê h’e sî ya, lez hat û xwe avî te ber 
ni gêd Wî. 26Ew k’ul fet yû nanf bû, 
e’si lê xwe da jî ji Fî nîk ya Sûr ya yê 
bû. Wê la va ji Îsa kir, ku cin ji qî za 
wê der xe. 27Îsa wê r’a got: «Bi hê le 
bi ra pê şî yê zar’ t’êr bin, çim kî 
ne r’ast e ku nan ber za r’a hil din 
û ba vê ji ne ber sa». 28Ewê li Wî 
ve ge r’and û got: «Be lê Xu dan, ne 
se jî wan hû ri kêd ber za r’a ye bi nê 
sif rê da ma yî di xwin?» 29Hin gê 
Ewî k’ul fe tê r’a got: «Bo na xa ti rê 
vê go ti na te, tu di ka rî he r’î. Cin 
ji qî zi ka te der k’et». 30K’ul fet jî 
çû ma la xwe, dî na xwe da yê, wê 
qî zik nav ni vî nê da p’al da ye û cin 
jî jê der k’e tî ye. 

* 7:16 Nav dest ni vî sa rêd he re qenc da r’êza 16-a t’une. 
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Merivekîker’ûlal
xeberdide

31Pey wê ye kê r’a Îsa ji sî no rê 
Sû rê der k’et, na va Say dê r’a der-
baz bû, qe za Dê ka po lî sê r’a ha te 
go la Ce lî lê. 32Me ri ve kî ker’ û lal 
anî ne cem Wî û la va jê ki rin ku 
des tê Xwe day ne ser wî. 33Îsa ew 
me riv ji e’la le tê qe tand, t’i lî yêd 
Xwe ki ri ne gu hêd wî, des tê Xwe da 
t’û kir, li zi ma nê wî da. 34Û be rê 
Xwe e’z mên da kir, k’e ser ha tê û 
got: «Ef fa ta!» ku tê fe’m ki ri nê: 
«Ve be!» 35Û dest xwe da gu hêd 
wî bi hîs tin, zi ma nê wî ve bû û 
ze lal dest bi xe ber da nê kir. 36Îsa 
t’e mî li wan kir, ku ke sî r’a ne-
bê jin. Lê Ewî çi qas t’e mî li wan 
di kir, wa na ha qas zê de be la di kir. 
37Me riv ge le kî e’cêb ma yî ma bûn 
û di go tin: «Evî h’e mû tişt qenc 
kir: Hin ke r’a di de bi hîs ti nê, hin 
jî la la di de xe ber da nê». 

Îsaçarh’ezarat’êrdike
(Metta15:32‑39)

81Wan r’o ja da dî sa e’la le te ke 
gi ran ci vî ya. Tiş te kî wa nî 

xwa ri nê t’une bû ku bi xwa ra na, 
Îsa ga zî şa gir têd Xwe kir û got: 
2«Gu nê Min li vê e’la le tê tê. Ev 
sê r’oj e t’e vî Min e û tiş te kî wa nî 
xwa ri nê t’une. 3He ger Ez wan bir’ çî 

ve r’ê ki me ma lêd wan, di lê wa nê 
r’êva xwe va he r’e û ji van hi nek 
jî ji cî yêd dûr ha ti ne». 4Şa gir têd 
Wî lê ve ge r’an din û go tin: «Li vê 
be r’î yêf emê ji k’u ha qas nan dest 
xin, ku vê cim e’ tê t’êr kin?» 5Îsa ji 
wan pir sî: «Çend na nêd we he ne?» 
Wa na got: «H’eft». 6Hin gê e’mir 
kir ku e’la let ser e’r dê r’û nê. Ewî 
ew h’eft nan hil dan şi ki rî da, ew 
ker ki rin û paşê da ne şa gir têd Xwe, 
ku day ni ne ber e’la le tê. Wa na ew 
danî ne ber wan. 7Û çend me’ sî yêd 
wa ne hûr jî he bûn. Îsa bo na wan 
jî şi ki rî da û got: «Van jî day ni ne 
ber e’la le tê». 8Wa na xwar û t’êr 
bûn. Paşê h’eft zem bîl ji hû ri kêd 
ber ma yî be rev ki rin. 9Ewêd ku 
xwa rin, we ke çar h’e zar me ri va 
bûn. Ga va ku Îsa ew ve r’ê ki rin, 
10pê r’a-pê r’a t’e vî şa gir têd Xwe 
k’e te qe yi kê û çû ne qe za Dal-
ma nû ta yê. 

K’eremetekêçawanîşan
jie’zmanadixwazin

(Metta16:1‑4)

11Fê ri sî ha tin û dest pê kir in 
Îsar’a k’e ti ne de’wê. Ew di cê r’i-
ban din û ji Wî nî şa nek ji e’z mên 
di xwes tin. 12K’ûr k’e ser ha tê û 
got: «Çi ma eva ni si la li nî şa ne kê 
di ge r’e? Ez r’ast we r’a di bê jim ku 
vî ni si lî r’a nî şa nek na yê da yî nê». 
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13Wî ew hiş tin, dî sa k’e te qe yi kê 
û der ba zî wî be rî go lê bû. 

Hevîrtir’şkêffêrisîya
ûHêrodes

(Metta16:5‑12)

14Îjar şa gir ta bîr ki ri bû ku xwe-
r’a nan hil da na. Li cem wan, 
qe yi kê da pêş ti rî na ne kî tiş te kî 
wa nî xwa ri nê t’une bû. 15Îsa t’e mî 
da wan û got: «Mi qa tî xwe bin, 
h’ev za xwe ji he vîr tir’ş kêf fê ri sî ya 
û usa jî yê Hê ro des* bi kin». 16Lê 
ewa na nav hev da xe ber di dan û 
di go tin: «Na nê me t’une, le ma 
aha di bê je». 17Îsa va e’yan bû ku 
ew çi di bê jin û wan r’a got: «Hûn 
çi ma nav hev da xe ber di din, ku 
na nê we t’une? He la hê hûn fe’m 
na kin? Û se rê we da r’û na nî, he la 
hê hûn na gi hî ji ne gi lî ya? 
18Ç’e’ vê we he ne, hûn na bî nin? 
Gu hê we he ne, hûn na bi hên? 
Ça wa na yê bî ra we*, 19ça xê Min 
pênc nan bo na pênc h’e zar me ri va 
ker ki rin? We ji hû ri kêd ber ma yî 
çend se le yêd t’i jî be rev ki rin?» 
Wan lê ve ge r’and û go tin: «Donz-
deh». 20«Û ga va Min h’eft nan 
bo na çar h’e zar me ri va ker ki rin, 

we çend zem bî lêd t’i jî ber ma yî 
be rev ki rin?» Wan got: «H’eft». 
21Îsa wan r’a got: «Lê çi ma hûn 
hê fe’m na kin?» 

LiBeytsaydayê
qenckirinakorekî

22Û ew ha ti ne Beyt say da yê. 
Hi ne ka me ri ve kî kor anî cem Îsa û 
la va jê ki rin, ku des tê Xwe day ne 
ser wî. 23Ewî jî des tê me ri vê kor 
girt, ji gund der xis te der, t’û yî 
ç’e’ vêd wî ki rin û des têd Xwe 
danî ne ser wî, pir sî: «Tu tiş te kî 
di bî nî?» 24Ewî jî li jo rê ni hê r’î û 
got: «Ez me ri va di bî nim, lê mî na 
da ra ne, ku di ge r’in». 25Dî sa Îsa 
des têd Xwe danî ne ser ç’e’ vêd wî, 
kor zûr’ bû ni hê r’î û ç’e’ vêd wî 
ve bûn, her tişt ze lal dît. 26Îsa ew 
şan de ma la wî û jê r’a got: «Ne-
k’e ve na va gund»*. 

Petrûsşe’detîyê
liserÎsadide

(Metta16:13‑20;Lûqa9:18‑21)

27Îsa t’e vî şa gir têd Xwe çû gun-
dêd Qey se rî ya Fî lî po yê û r’ê da ji 
şa gir têd Xwe pir sî: «Bi t’ex mî na 
me ri va Ez k’î me?» 28Wan lê 

* 8:15 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «Hê ro des» «Hê ro de sî ya» he ye. 
* 8:18 Yê re mî ya 5:21; He ze kî y êl 12:2. 
* 8:26 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Gund da ke se kî r’a tiş te kî ne bê jî». 
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vege r’and û go tin: «Hi nek di bê jin 
‹Yû h’en na yê ni xum dar e›, hi ne-
kêd din di bê jin ‹Êl yas e›, hi ne kêd 
ma yîn jî di bê jin ‹yek ji p’ê xem be ra 
ye›». 29Îsa ji wan pir sî: «Lê hûn 
çi di bê jin? Bi t’ex mî na we Ez k’î 
me?» Pet rûs lê ve ge r’and û go tê: 
«T’u Mesîh î». 30Ewî t’e mî li wan 
kir, ku der he qa Wî da ke sî r’a tiş-
te kî ne bê jin. 

Îsaderheqacefa
ûmirinaXwedadibêje

(Metta16:21‑28;Lûqa9:22‑27)

31Pey vê ye kê r’a Îsa dest pê kir 
şa gir têd Xwe hîn kir, ku ge re kê 
Ku r’ê Mê riv ge le kî ce fê bi k’i şî ne, 
ji alî yê r’ûs pî yaf, se re kêd k’a hî na 
û qa nûn za na da bê t’ex sîr ki ri nêf 
û kuş ti nê, lê r’o ja si sî ya ji mi ri nê 
r’a be. 32Ewî ev yek ze lal got. Hin-
gê Pet rûs Ew da alî kî û lê hi lat. 
33Lê Îsa ser mi lê Xwe va zi vi r’î û 
li şa gir têd Xwe ni hê r’î, li Pet rûs 
hi lat û got: «Ji ber ç’e’ vê Min be-
ta ve be, ci no! Çim kî nêt-fi ki ra te 
ne ji Xwe dê ye, lê ji me ri va yê ye». 

34Paşê Îsa ga zî e’la le tê û şa gir têd 
Xwe ki rin, wan r’a got: «He ger yek 
di xwa ze li pey Min bê, bi ra xwe 
în k’arf ke, xa çêf xwe hil de û pey 
Min bê. 35Çim kî k’î ku di xwa ze 
e’mi rê xwe xi laz ke, ewê wî un da 
ke û k’î ku e’mi rê xwe bo na Min û 

Miz gî nî yê un da ke, ewê wî xi laz ke. 
36Çi fey de he ger me riv t’e ma mî ya 
din ya yê qa zinc ke, lê e’mi rê xwe 
un da ke? 37Yan jî me riv çi di ka re 
ber e’mi rê xwe va bi de? 38Ewê ku 
Min û xe be rêd Min nav vî ni si lê 
xa li fîf û gu ne k’ar da şerm h’e sab ke, 
Ku r’ê Mê riv jî wê wî şerm h’e sab 
ke, ga va r’û me ta Ba vêf Xwe va t’e vî 
mil ya k’e têd pî rozf bê». 

91Û Ewî wan r’a got: «Ez r’ast 
we r’a di bê jim, ku hi ne kêd li 

vir se ki nî he ne wê mi ri nê ne bî-
nin, h’e ta ku ne bî nin P’ad şa tî ya 
Xwe dê bi qe wat tê». 

ŞagirtÎsanavanûr
ûr’ûmetêdadibînin

(Metta17:1‑13;Lûqa9:28‑36)

2Pey şeş r’o ja r’a Îsa t’e vî Xwe 
Pet rûs, Aqûb û Yû h’en na hil dan 
û r’a ki ri ne ç’î ya kî bi lind, li wir 
ew t’e nê bûn. Hin gê r’en gê Wî 
li ber ç’e’ vê wan ha te gu has ti nê. 
3K’in cêd Wî usa çîl-qer qaş bûn 
û ha qa sî bi ri qîn, ku li ser r’û yê 
e’r dê t’u tiş te kî k’inc si pî ki ri nê 
ni ka ri bû ew ha qa sî si pî bi ki ra. 
4Hin gê Êl yas û Mû sa wan va xuya 
bûn û t’e vî Îsa xe ber dan. 5Pet rûs 
Îsar’a got: «Ders dar, ça wa r’ind e 
ku em vir in! De emê sê h’o li ka 
çê kin, ye kê Te r’a, ye kê Mû sa r’a û 
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ye kê jî Êl yas r’a». 6Ew usa tir sî ya 
bûn, ku Pet rûs ni za ni bû çi bê je. 
7Wê ga vê e’w rek der k’et li ser 

wan ki re sî û den gek ji e’wr hat: 
«Ev e Ku r’ê Mi nî de lal! Guh da-
rî ya Wî bi kin!» 8Niş kê va şa gir ta 
li do ra xwe ni hê r’î, pêş ti rî Îsa 
ke sek ne dî tin. 
9Ça xê ji ç’î yê di ha ti ne xwa rê, 

Îsa t’e mî li wan kir got: «Çi ku 
we dît t’u ke sî r’a ne bê jin, h’e ta ku 
Ku r’ê Mê riv ji mi ri nê r’a ne be». 
10Şa gir ta ev t’e mî xwey kir û ji 
hev du pir sîn, k’a me’ na vê r’a bû na 
ji mi ri nê çi ye. 11Û wa na jê pir sî: 
«Ge lo çi ma qa nûn zan di bê jin pê-
şî yê ge re kê Êl yas bê?»* 12Ewî jî 
wan r’a got: «R’ast e, pê şî yê Êl ya sê 
bê û her tiş tî wê dî sa bî ne cî. Lê 
çi ma ha tî ye ni vî sa rê, ku Ku r’ê 
Mê riv wê ge le kî ce fê bi k’i şî ne 
û bê bê hur met ki ri nê? 13Lê Ez 
we r’a di bê jim, Êl yas ha tî ye jî û 
ça wa ku bo na wî ha ti bû ni vî sa rê, 
usa jî se rê wî ki rin, ça wa ku di lê 
wan xwest». 

Îsakur’ikekîcinak’etî
qencdike

(Metta17:14‑21;Lûqa9:37‑43a)

14Ga va ve ge r’î ya ne cem şa gir têd 
din, dî tin li do ra wan e’la le te ke 

gi ran gir tî ye û qa nûn zan jî wan r’a 
k’e ti bû ne de’wê. 15Hin gê t’e ma-
mî ya e’la le tê ku Îsa dît, ge le kî 
e’cêb ma yî ma, ber bi Wî be zîn 
û si lav da nê. 16Îsa ji şa gir ta pir-
sî: «Hûn bo na çi wan r’a k’e ti ne 
de’wê?» 
17Ji nav e’la le tê me ri ve kî lê 

ve ge r’and û got: «Ders dar! Min 
ku r’ê xwe yî r’u h’ê lal va gir tî anî 
cem Te. 18K’î de rê ku pê di gi re wî 
e’r dê di xe, k’ef dêv di k’e ve, di ran 
lê di ki ne ç’ir ke-ç’irk û r’eq di be. 
Min hî vî ji şa gir têd Te kir, ku vî 
r’u h’î der xin, lê ni ka ri bûn». 
19Îsa li wan ve ge r’and û got: 

«Hey ni si lê ne ba wer! H’e ta k’en gê 
Ezê t’e vî we bim? H’e ta k’en gê Ezê 
li we se bir kim? Wî bî ni ne cem 
Min». 20Wa na ku r’ik anî ne cem 
Îsa. Ga va ku r’u h’ê h’e ram Îsa dît, 
pê r’a-pê r’a ku r’ik ve ç’i r’i kand. Ew 
k’e te e’r dê, k’ef dêv k’et û p’ir pi tî. 
21Îsa ji ba vê wî pir sî: «Ji k’en gê va 
ev ye ka t’e vî wî di qe wi me?» Ewî 
got: «Ji za r’o tî yê da. 22Û vî r’u h’î 
ge lek ca ra eva avî tî ye na va êgir 
û avê, ku wî bi ku je. Lê he ger ji 
des tê Te tê, tiş te kî bi ke bi ra gu nê 
Te li me bê, alî k’a rî ya me bi ke!» 
23Îsa wî r’a got: «Te got çi? ‹He-
ger ji des tê te tê?› Bo na yê ba wer 

* 9:11 Ma la xî 4:5. 
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di ke her tişt di be». 24Wê ga vê 
ba vê ku r’ik ki re qî r’în û got: «Ez 
ba wer di kim. Alî k’a rî ya ne ba we-
rî ya min bi ke!» 25Ga va Îsa dît ku 
e’la let di be ze, t’o pî ser Wî di be, 
li r’u h’ê h’e ram hi lat û got: «Hey 
r’u h’ê ker’ û lal, Ez e’mi rî ser te 
di kim: Ji ku r’ik der k’e ve û ca re ke 
din ne k’e vî na va wî!» 26R’uh’ ki re 
qî r’în, ku r’ik qa yîm ve ç’i r’i kand jê 
der k’et. Û ku r’ik bû mî na mi rî ya, 
usa ku ge le ka di got: «Ew mir!» 
27Lê Îsa des tê wî girt, ew r’a kir. 
Ku r’ik jî r’a bû se ki nî. 28Ça xê Îsa 
k’e te ma lê, şa gir têd Wî baş qe jê 
pir sîn: «Me çi ma ni ka ri bû ew cin 
der xis ta?» 29Îsa li wan ve ge r’and 
û got: «Ci nê vî cû r’e yî bi t’u tiş tî 
der nayê, pêş ti rî bi dua*». 

Îsadîsaderheqa
mirinaXwedadibêje

(Metta17:22‑23;Lûqa9:43b‑45)

30Ji wir çûn û nav Ce lî lê r’a 
der baz bûn. Îsa ne di xwest ku 
kes vê ye kê bi h’e se, 31çim kî Ewî 
şa gir têd Xwe hîn di kir û wan r’a 
di got: «Ku r’ê Mê riv wê bi k’e ve 
des tê me ri va, ewê Wî bi ku jin, lê 
pey kuş ti nê r’a r’o ja si sî ya wê r’a be». 
32Lê wa na ev go tin fe’m ne di kir, 
di tir sî yan jî ku ji Wî bi pir sin. 

K’îyeyêherîmezin?
(Metta18:1‑5;Lûqa9:46‑48)

33Û ew ha ti ne Ke fer na hû mê. 
Ga va Îsa mal da bû, ji şa gir ta 
pir sî: «Hûn r’ê da bo na çi hev r’a 
k’e ti bû ne de’wê?» 34Wa na den gê 
xwe ne kir, çim kî r’ê da nav hev da 
xe ber da bûn, k’a ji wan k’î ye yê 
he rî me zin. 35Îsa r’û nişt, ga zî her 
donz de ha kir û wan r’a got: «He ger 
yek di xwa ze bi be yê pêş, ge re kê 
ew bi be yê he rî paş û xu la mê 
h’e mû ya». 36Û des tê za r’o ke kê 
girt, nav wan da da se ki nan di nê, 
paşê ew za r’ok da h’e mê za Xwe û 
wan r’a got: 37«K’î za r’o ke ke aha 
bi na vê Min qe bûl ke, ew Min 
qe bûl di ke. Û k’î ku Min qe bûl 
ke, ew ne ku Min, lê Yê ku Ez 
şan di me qe bûl di ke». 

Yênemiqabilîmeye,
ewpiştameye
(Lûqa9:49‑50)

38Yû h’en na Îsar’a got: «Ders-
dar! Me me ri vek dît ku bi na vê 
Te cin der di xis tin, lê me kir ku 
em ne hê lin, çim kî ew pey me 
na yê». 39Lê Îsa got: «Pê şî yê li wî 
ne gi rin. Ke sek t’une ku bi na vê 
Min k’e re me te kê bi ke û pê r’a-pêr’a 

* 9:29 Nav dest ni vî sa rêd paş wex tî yê da aha ye: «Pêş ti rî bi dua û r’o jî yê». 
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bi ka ri be hin da va Min da xi rab 
xe ber de. 40Çim kî ewê ku ne 
mi qa bi lî me ye, ew piş ta me ye. 
41Ez r’ast we r’a di bê jim, ewê ku 
t’a se av bi de we bo na xa ti rê wê 
ye kê, ku hûn p’a ra Mesîh in, ewê 
he qê xwe qet un da ne ke. 

Jir’êderxistin
(Metta18:6‑9;Lûqa17:1‑2)

42K’î ku ji van bi ç’û ka ye kî, yê 
ku ba we rî ya xwe Min tî ne ji r’ê 
der xe, wî r’a hê qenc e, ku be ra şek 
stû yê wî va bê gi rê da nê û bê avî ti nê 
na va be’ rê. 43‑44He ger des tê te, te 
ji r’ê der di xe, wî jê ke! Bo na te hê 
qenc e, ku tu qop bi k’e vî jî yî nê, 
ne ku du des têd te he bin û he r’î 
ce’ ni mêf, na va agi rê ku qet na te-
mi re.* 45‑46He ger ni gê te, te ji r’ê 
der di xe, wî jê ke! Bo na te hê qenc 
e, ku tu bê nig bi k’e vî jî yî nê, ne ku 
du ni gêd te he bin û bê yî avî ti nê 
ce’ ni mê. 47He ger ç’e’ vê te, te ji 
r’ê der di xe, wî der xe! Bo na te hê 
qenc e, ku tu bi ç’e’ ve kî bi k’e vî 
P’ad şa tî ya Xwe dê, ne ku du ç’e’ vê 

te he bin û bê yî avî ti nê ce’ ni mê. 
48Wê de rê ‹ewê ji kur mê ne mi rî 
bê ne ko ti nê û agi rê jî ne te mi re›*. 
49Çim kî her me ri ve kê bi êgir bê 
xwê ki ri nê*. 50Xwê tiş te kî qenc e. 
Lê he ger xwê şo r’a yî ya xwe un da 
ke, hû nê ça wa dî sa şo r’a yî ya wê 
bî ni ne cî? Bi ra te’ ma xwê na va 
we da be û bi hev r’a e’di la yî yê da 
bi jîn». 

Pirsajinber’danê
(Metta19:1‑12;Lûqa16:18)

101Îsa ji wir r’a bû çû sî no rê 
Ci hûs ta nê û der ba zî wî 

alî yê ç’e mê Ûr du nê bû. Dî sa e’la-
le tê li do ra Wî girt û ça wa e’de tê 
Wî bû, Ewî dî sa ew hîn ki rin. 2Ji 
fê ri sî ya hi nek nê zî kî Wî bûn û 
jê pir sîn, we kî Wî bi cê r’i bî nin: 
«Ge lo li go ra Qa nû nê r’ast e, ku 
mêr ji na xwe ber’ de?» 3Îsa ca ba 
wan da û got: «Mû sa çi t’e mî 
da we?» 4Wa na got: «Mû sa îzin 
da, ku mêr k’a xa za jin ber’ da nê 
bi ni vî se û ji nê ber’ de»*. 5Lê Îsa 
wan r’a got: «Ji dest ser h’iş kî ya 

* 9:43-44, 45-46 Nav hi nek dest ni vî sa ra da, r’êza 48-a xi la zî ya r’êza 44 û 46-ada tê 
we k’i lan di nê: «Wê de rê ewê ji kur mê ne mi rî bê ne ko ti nê û agi rê jî ne te mi re». 
* 9:48 Îşa ya 66:24. 
* 9:49 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Û her qur ba nê bi xwê bê xwê ki ri-
nê». Hi nek aha fe’m di kin: «Çim kî her me ri ve kê bi êgir bê sa fî ki ri nê, ça wa 
ku her qur ban bi xwê tê xwê ki ri nê». Qa nû na K’a hîn tî yê 2:13. 
* 10:4 Qa nû na Du ca rî 24:1-3. 
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we Mû sa ev t’e mî we r’a ni vî sî. 
6Lê se rê sê rî da, wex tê e’fi ran-
di nê Xwe dê ew ‹qi si mê mêr û 
ji nê da xu li qan din›*. 7‹Bo na vê 
ye kê mê rê dê û ba vê xwe bi hê le, 
xwe li ji na xwe bi gi re 8û her du 
wê bi bi ne be de nek›*. Awa îdî 
ew ne du du ne, lê be de nek in. 
9Bo na vê ye kê ewêd ku Xwe dê 
ew ki ri ne yek, bi ra me riv wan 
ji hev du ne qe tî ne». 10Ga va ew 
dî sa mal da bûn, şa gir ta bo na vê 
me se lê ji Wî pir sîn. 11Îsa wan r’a 
got: «K’î ku ji na xwe ber’ de û 
ye ke din bis tî ne, hin da va wê da 
zi nê k’a rî yê di ke 12û he ger jin jî 
mê rê xwe ber’ de û ye kî din bis-
tî ne, zi nê k’a rî yê di ke». 

Îsaduazar’okadike
(Metta19:13‑15;Lûqa18:15‑17)

13Awa za r’ok danî ne cem Îsa, 
ku des tê Xwe day ne ser wan, lê 
şa girt li yêd da nîn hi la tin. 14Ga va 
ku Îsa ev yek dît, hêrs k’et û wan-
r’a got: «Bi ra ew za r’ok bê ne cem 
Min, pê şî ya wan ne gi rin, çim kî 
P’ad şa tî ya Xwe dê p’a ra yêd aha 
ye. 15Ez r’ast we r’a di bê jim, k’î 

P’ad şa tî yaf Xwe dê mî na za r’o ke kê 
qe bûl ne ke, ew t’u car na k’e ve na va 
wê». 16Paşê ew zar’ da ne h’e mê za 
Xwe, des tê Xwe da nî ser wan û 
dua li wan kir. 

Yekîdewletîlijîyînaf
h’eta‑h’etayêdiger’e

(Metta19:16‑30;Lûqa18:18‑30)

17Ga va Îsa r’î ya Xwe da di çû, 
yek ber bi Wî be zî, çû li ber Wî 
çok da û jê pir sî: «Ders da rê qenc, 
ez çi bi kim, we kî jî yî na h’e ta-h’e-
ta yê war bim?» 18Îsa wî r’a got: 
«Tu çi ma Min r’a di bê jî qenc? 
Qenc t’e nê Xwe dê ye, pêş ti rî Wî 
ke sekî din t’une. 19Tu t’e mî ya 
zanî: ‹Ne ku je, zi nê k’a rî yê ne ke, 
ne di ze, şe’ de tî ya de rew ne de, 
xû da na xel qê ne xwe, qe di rê dê 
û ba vê xwe bi gi re›*». 
20Ewî got: «Ders dar, ev h’e mû 

jî min ji ca hil tî ya xwe da xwey 
ki ri ne». 21Îsa lê ni hê r’î, ew h’iz 
kir û go tê: «Hê kê ma sî ke te he ye. 
He r’e çî te he ye bi fi ro şe, be la yî 
fe qî ra ke, hin gê xiz na te wê li 
e’z mên he be. Û pey Min we re*». 
22Li ser vê go ti nê ewî r’eng avît, 

* 10:6 Dest pê bûn 1:27; 5:2. 
* 10:8 Dest pê bûn 2:24. 
* 10:19 Der k’e tin 20:12-16; Qa nû na Du ca rî 5:16-20. 
* 10:21 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Û xa çê xwe hil de, pey Min we re». 
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me’ de ki rî çû, çim kî ge lek he bû ka 
wî he bû. 
23Îsa li do ra Xwe ni hê r’î û şa-

gir têd Xwe r’a got: «Dew le tî ya r’a 
çi qas ze’ met e, ku bi k’e vi ne P’ad-
şa tî ya Xwe dê!» 24Şa girt ser van 
go ti nêd Wî e’cêb ma yî man, lê Îsa 
dî sa dû ma yî kir û got: «Law no! 
Wan r’a çi qas ze’ met e, bi k’e vi ne 
P’ad şa tî ya Xwe dê, yêd ku gu-
ma na xwe da tî ni ne ser dew le ta 
xwe!* 25De ve wê qu la der zî yê r’a 
hê r’i h’et der baz be, ne ku dew-
le tî bi k’e ve P’ad şa tî ya Xwe dê». 
26Şa girt ge le kî e’cêb ma yî man û 
hev r’a go tin: «Îdî k’î di ka re xi lazf 
be?» 27Îsa li wan ni hê r’î û got: 
«Ew tişt ji des tê mê riv na yê, lê 
ji des tê Xwe dê tê, çim kî Xwe dê 
di ka re her tiş tî bi ke». 28Hin gê 
Pet rûs dest pê kir jê r’a got: «Awa 
me h’e mû tişt hiş tî ye û pey Te 
ha ti ne». 29Îsa wan r’a got: «Ez 
r’ast we r’a di bê jim, t’u kes t’une 
ku bo na Min û Miz gî nî yê mal, 
yan bi ra, yan xûşk, yan dê, yan 
bav, yan zar’, yan e’rd êd xwe 
hiş ti bin, 30û li vê di nê sed qat 
ma la, bi ra, xûş ka, dî ya, za r’a û 
e’r da t’e vî zê ran di na nes tî ne û 
din ya din da jî jî yî na h’e ta-h’e ta yê. 

31Lê ge le kêd pêş wê bi bi ne yêd 
paş û yêd paş wê bi bi ne yêd pêş». 

Îsacarasisîyaderheqa
mirinaXwedadibêje

(Metta20:17‑19;Lûqa18:31‑34)

32Awa ew li ser r’ê bûn û hev-
raz di çû ne Or şe lî mê, Îsa li pê şî ya 
wan di çû, şa girt e’cêb ma yî di man 
û ewêd li pey di ha tin di tir sî yan. 
Ewî dî sa her donz deh da ne alî kî 
û dest pê kir ew tiş têd ku wê se rê 
Wî bi qe wi mî ya na wan r’a got: 
33«Bi bi hên! Em hev raz di çi ne 
Or şe lî mê. Ku r’ê Mê riv wê bi k’e ve 
des tê se re kêd k’a hî na û qa nûn-
za na. Ewê jê r’a kuş ti nê der xin û 
Wî bi di ne des tê ne ci hû yaf 34û ewê 
qer fê xwe li Wî bi kin, t’û ki nê, 
bi di ne ber qam çî ya, Wî bi ku jin. 
Û r’o ja si sî ya wê ji mi ri nê r’a be». 

XwestinaAqûbûYûh’enna
(Metta20:20‑28)

35Hin gê ku r’êd Ze be dî, Aqûb û 
Yû h’en na nê zî kî Îsa bûn û go ti nê: 
«Ders dar, em di xwa zin we kî em 
ji Te çi hî vî kin, Tu bo na me bi-
kî». 36Ewî jî ji wan pir sî: «Hûn çi 
di xwa zin ku Ez bo na we bi kim?» 
37Wan jê r’a got: «Îzi nê bi de ku 

* 10:24 Nav hi nek dest ni vî sa ra da «yêd ku gu ma na xwe danî ne ser dew le ta 
xwe» t’une. 
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r’û me ta Te da ji me yek li mi lê 
Te yî r’as tê, yê din jî li mi lê Te yî 
ç’e pê r’û nê». 38Îsa wan r’a got: 
«Hûn ni za nin çi di xwa zin. Ge lo 
hûn di ka rin ji wê k’a sê ve xwin, 
ya ku Ezê ve xwim? Yan jî bi wê 
ni xu man di nê bê ne ni xu man di nê 
bi k’î ja nê Ezê bê me ni xu man-
di nê?» 39Wa na jê r’a got: «Em 
di ka rin». Îsa wan r’a got: «Be lê 
hû nê ve xwin ji wê k’a sa ku Ezê 
ve xwim û bê ne ni xu man di nê bi 
wê ni xu man di na ku Ezê pê bê me 
ni xu man di nê, 40lê îzi na li mi lê 
Mi nî ç’ep û r’as tê r’û niş ti nê ne 
des tê Min da ye. Ew cî bo na wan 
in, k’î ja na r’a ha ti ne ha zir ki ri nê». 
41Ga va her de he şa gir têd din ev 
yek bi hîst, di lê wan ji Aqûb û 
Yû h’en na ma. 42Lê Îsa ew ga zî 
cem Xwe ki rin û got: «Hûn za nin 
yêd ku nav mi le ta daf ser wêr tê ne 
h’e sa bê, ser des tîyê li wan di kin 
û gi re gi rêd wan jî h’u ku mî ser 
wan di kin. 43Lê na va we da bi ra 
usa nî be. K’î ku na va we da di-
xwa ze bi be yê me zin, ge re kê bi be 
ber des tî yê we. 44Û k’î ku na va 
we da di xwa ze bi be pêş, ge re kê 
bi be xu la mê h’e mû ya. 45Çim kî 
Ku r’êf Mê riv jî ne ha tî ye ku jê r’a 

ber des tî yê bi kin, lê we kî Ew Xwe-
xa ber des tî yê bi ke û e’mi rê Xwe 
bi de ku ge le ka bi k’i r’e». 

Îsap’arskirekîkor
bajarêErîhayêdaqencdike
(Metta20:29‑34;Lûqa18:35‑43)

46Paşê ew ha ti ne Erî ha yê. Ga va 
Îsa t’e vî şa gir têd Xwe û e’la le te-
ke gi ran va ji ba jêr der k’et, Ku r’ê 
Tî me yo, Bar tî me yo yê kor* li ser 
r’ê r’û niş ti bû p’ars di kir. 47Ga va 
bi hîst ku Îsayê Nis re tê der baz 
di be, dest pê kir ki re qî r’în û got: 
«Îsayê Ku r’êf Da wid, li min we re 
r’e’ mê!» 48Ge le ka li wî hi lat, we kî 
den gê xwe bi bi r’e, lê ewî hê di ki re 
qî r’în û di got: «Ku r’ê Da wid, li 
min we re r’e’ mê!» 49Îsa se ki nî û 
got: «Ga zî wî kin». Ga zî yê kor 
ki rin û wî r’a go tin: «Ç’e’ vê te r’o-
nik! R’a be ser xwe, ga zî te di ke». 
50Ewî jî p’o tê xwe avît, banz da 
ser xwe û ha te cem Îsa. 51Îsa jê 
pir sî: «Tu çi ji Min di xwa zî ku 
Ez bo na te bi kim?» Yê kor jê r’a 
got: «Ders dar, di xwa zim ç’e’ vêd 
min bi bî nin». 52Û Îsa jê r’a got: 
«He r’e, ba we rî ya te tu qenc ki rî». 
Û wî ça xî ç’e’ vêd wî dî tin, da 
pey Îsa çû. 

* 10:46 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Bar-Tî me yo», awa go tî «Ku r’ê-Tî me yo». «Bar» 
bi zi ma nê ara mîf «kur’» e. 



105

MAR QOS, 11  

Îsabir’ûmet
dik’eveOrşelîmê

(Metta21:1‑11;Lûqa19:28‑40;
Yûh’enna12:12‑19)

111Ga va ew nê zî kî Or şe lî mê 
bûn û gi hîş ti ne ç’î ya yêf 

Zey t’û nê û gun dêd Beyt fa cê û 
Bey tan ya yê, hin gê Îsa du şa gir-
têd Xwe şan din 2û wan r’a got: 
«He r’i ne wî gun dê pêş be rî xwe. 
He ma ça wa ku hûn bi k’e vi nê, 
hû nê ce’ şi ke ke gi rê da yî bi bî nin 
ku hê ke sek lê sî yar ne bû ye. Ewê 
ve kin û bî nin. 3Û he ger yek ji we 
bi pi rse û bê je: ‹Hûn çi ma vê ye kê 
di kin?› bê ji nê: ‹Xu dan r’a la zim e 
û wê dest xwe da bi şî ne vir›». 4Ew 
şa girt çûn û li ber de rî li k’û çê, 
ce’ şi ke ke gi rê da yî dî tin. Ga va 
ve di ki rin, 5hi ne kêd wir se ki nî 
pir sîn: «Hûn çi di kin? Çi ma wê 
ce’ şi kê ve di kin?» 6Şa gir ta ca ba 
wan usa da, ça wa ku Îsa wan r’a 
go ti bû. Û ew hiş tin. 7Ce’ şik Îsar’a 
anîn, k’in cêd xwe avî ti ne ser wê û 
Ew li wê sî yar bû. 8Ge le ka k’in cêd 
xwe ser r’ê r’a di xis tin, hi ne ka jî ji 
k’ew şên ç’i qi lêd da ra di bi r’în, ser 
r’ê r’a di xis tin. 9Yêd li pê şî ya Wî û 

pey Wî ku di çûn di ki ri ne qî r’în: 
«Hosanna! Bim ba rek e Ewê ku 
bi na vê Xu dan tê!* 10Bim ba rek e 
ew P’ad şa tî ya ba vê me Da wide ku 
tê. Hosanna Yê He rî Jo rin r’a!*» 
11Îsa k’e te Or şe lî mê, çû p’a-

rist ge hêf. Ç’e’ vê Xwe li her tiş tî 
ge r’and, lê çim kî îdî êvar bû, t’e vî 
her donz de ha çû Bey tan ya yê. 

Darahêjîrêyeh’işkbûyî
(Metta21:18‑19)

12R’o ja di nê, ga va ew ji Bey-
tan ya yê der di k’e tin, Îsa bir’ çî bû. 
13Dûr va da re ke hê jî rê ye belg da yîf 
dît, ber bi wê çû, k’a tiş te kê ser 
he be. Ga va gi hîş te da rê, pêş ti rî 
bel ga tiş tek ne dît, çim kî hê ne 
wex tê hê jî ra bû. 14Hin gê Ewî wê 
da rê r’a got: «Bi ra îdî t’u kes t’u 
car be rê te ne xwe». Şa gir têd Wî 
ev go tin bi hîs tin. 

Îsap’aristgehêpaqijdike
(Metta21:12‑17;Lûqa19:45‑48;

Yûh’enna2:13‑22)

15Û ew ha ti ne Or şe lî mê. Îsa 
k’e te p’a rist ge hê û dest pê kir ewêd 
ku p’a rist ge hê da di k’i r’în û di-
fi ro tin der xis ti ne der va. T’ex têd 

* 11:9-10 Ze bûr 118:25-26; Lû qa 1:32-33. 
* 11:10 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Hosanna bi lin da yî yê da». «Bi lin da yî» 
be’ sa cî yê Xwe dê di ke. 
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p’e regu hê r’a û k’ur sî yêd ke votk-
fi ro şa wel ge r’an din 16û ne hişt, 
ku t’u kes tiş te kî p’a rist ge hê r’a 
der baz ke. 17Ew hîn ki rin û got: 
«Çi ma ne ni vî sar e: ‹Ma la Min 
wê bo na h’e mû mi le ta ma la dua 
bê h’e sa bê›*? Lê we ew ki rî ye 
‹şkef ta qa ça xa›**». 18Se re kêd 
k’a hî na û qa nûn za na ev yek ku 
bi hîs tin, dest pê kir in ku ça wa 
bi kin Wî bi ki ne fe sa lê bi ku jin. 
Ewa na ji Wî di tir sî yan, çim kî 
t’e ma mî ya e’la le tê ser hîn ki ri na 
Wî zen de gir tî ma bû. 19Ga va ku 
r’o çû ava, Ew ji ba jêr der k’e tin. 

Dersadarahêjîrê
(Metta21:20‑22)

20Se rê si be hê, ga va ewa na ber 
da rê r’a der baz bûn, dî tin ku ew 
da ra hê jî rê r’a wê xwe va h’işk bû ye. 
21K’e te bî ra Pet rûs û ewî Îsar’a 
got: «Ders dar, dî na Xwe bi dê, 
ew da ra hê jî rê ye ku Te ni fir’ lê 
kir h’işk bû ye». 22Îsa wan r’a got: 
«Ba we rî ya we bi ra ser Xwe dê he be. 
23Ez r’ast we r’a di bê jim, k’î ku vî 
ç’î ya yî r’a bê je: ‹R’a be xwe ba vê je 
be’ rê› û du di lî ne be, lê ba wer bi ke 
ku go ti na wî wê bi qe wi me, usa jî 

wê bi be. 24Bo na vê ye kê Ez we r’a 
di bê jim, hûn çi ku na va dua da 
bi xwa zin, ba wer bi kin ku we îdî 
stan dî ye û xwes ti na we wê bê sê rî. 
25Û ga va ku hûn di se ki nin û dua 
di kin, bi bax şî nin, he ger tiş te kî 
we hin da va ke se kî da he be, we kî 
Ba vê we yî e’z ma na jî ne he qî yêd 
we bi bax şî ne we. 26* Lê he ger hûn 
ne bax şî nin, Ba vê we yî e’z ma na 
jî ne he qî yêd we na bax şî ne we». 

Pirsaderheqah’ukumêÎsada
(Metta21:23‑27;Lûqa20:1‑8)

27Û ew dî sa ha ti ne Or şe lî mê. 
De ma ku Îsa p’a rist ge hê da di ge-
r’î ya, se re kêd k’a hî na, qa nûn zan û 
r’ûs pî ha ti ne cem Wî 28û jê pir sîn: 
«Tu bi çi h’u ku mî van ki ra di kî? 
K’ê ev h’u kum da ye Te, ku Tu van 
ki ra bi kî?» 29Îsa wan r’a got: «Ezê 
jî tiş te kî ji we bi pir sim. He ger we 
ca ba Min da, Ezê jî we r’a bê jim, ku 
Ez bi çi h’u ku mî van ki ra di kim: 
30H’u ku mê ni xu man di na Yû h’en na 
ji e’z mên bû yan ji me ri va? Ca ba 
Min bi din!» 31Ewa na nav hev da 
şê wi rîn û go tin: «He ger em bê jin: 
‹Ji e’z mên bû›, Ewê bê je: ‹Lê we 
çi ma ew ba wer ne kir?› 32Lê he ger 

* 11:17 Îşa ya 56:7. 
** 11:17 Yê re mî ya 7:11. 
* 11:26 Nav dest ni vî sa rêd qenc da r’êza 26-a t’une. 
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em bê jin: ‹Ji me ri va bû?..›» Ew ji 
e’la le tê di tir sî yan, çim kî h’e mû ya 
qe bûl ki ri bû ku Yû h’en na r’ast 
p’ê xem ber bû. 33Ca ba Îsa dan û 
go tin: «Em ni za nin». Îsa wan r’a 
got: «Ez jî we r’a na bê jim ku Ez bi 
çi h’u ku mî van ki ra di kim». 

Meselar’ezêftirîya
ûr’ezvana

(Metta21:33‑46;Lûqa20:9‑19)

121Û bi me se la dest bi xe-
ber da nê kir, wan r’a got: 

«Me ri ve kî r’e zêf ti rî ya da nî, do ra 
wê sûr kir, h’ew ze kî ti rî h’in ci r’an-
di nê tê da k’o la, hê la ne ke no be da ra 
çê kir û ew bi k’i rê da r’ez va na, 
çû we la te kî din. 2Wext da xu la-
mek şan de cem r’ez va na, we kî 
ji wî r’e zî be rê p’a ra xwe ji wan 
bis tî ne. 3Lê wa na ew girt, k’u tan 
û dest va la ve r’ê ki rin. 4Û wî dî sa 
xu la me kî din şan de cem wan, lê 
wa na se rî lê şkê nand û ew r’o bet 
ki rin. 5Ewî ye kî din şand, wa na 
ew jî kuşt. Wî ge le kêd din şan din, 
wa na hi nek ji wan k’u tan û hi nek 
jî kuş tin. 6Bo na wî t’e nê yek ma bû 
ku bi şan da, ku r’ê xwe yî de lal. Xu-
le se r’a bû ew jî şand û got: ‹Hil bet 
wê ji ku r’ê min şerm bi kin›. 7Lê 
ev r’ez va nêd han li hev şê wi rîn û 

go tin: ‹Ev wa rê wî ye! We rin em 
vî bi ku jin, mî ra t’êf me r’a bi mî ne›. 
8Hin gê ew gir tin kuş tin û cin ya zê 
wî ji r’ez der xis ti ne der. 9De îjar 
xwe yê r’ez wê çi bi ke? Ne ewê bê 
qi r’a r’ez va na bî ne û r’ez bi de hi-
ne kêd din? 10Çi ma we ew ni vî sar 
ne xwen dî ye? 
 ‹Ew ke vi rê ku hos ta t’ex sîr kir, 
 ew bû se rê e’nîş kêf. 
11 Ev yek ji alî yê Xu dan da qe wi mî 
 û li ber ç’e’ vê me h’eyr-h’uj-

me k’ar e!›*» 
12Ser wê rêd ci hû yaf fe’m ki rin, ku 
Îsa ev me se le anî ser wan, ki rin ku 
Wî bi gi rin, lê ji e’la le tê tir sî yan, 
k’er ba Ew hiş tin û çûn. 

Pirsaxercdayînûnedayînê
(Metta22:15‑22;Lûqa20:20‑26)

13Paşê wa na hi ne ke ji fê ri sî ya 
û pişt gi rêd Hê ro des şan di ne cem 
Wî, we kî Wî bi xe be rêd de vê Wî 
bi gi rin. 14Ewa na ha tin û jê r’a go tin: 
«Ders dar! Em za nin ku Tu ye kî 
r’ast î. Mi ne tê ji ke sî na kî, çim kî 
nav me ri va da fir qî yê da nay nî, lê 
r’î ya Xwe dê r’ast hîn di kî. Ge lo r’ast 
e ku em xerc bi di ne Qey serf yan 
na? Em bi din, yan ne din?» 15Lê 
du r’û tî ya wan ku Îsa va e’yan bû 
got: «Çi ma hûn Min di cê r’ibî nin? 

* 12:11 Ze bûr 118:22-23. 
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Min r’a zî ve kî bî nin ku Ez bi bî nim». 
16Wa na jê r’a zî vek anî. Ewî ji wan 
pir sî: «Ev na vê ni vî sar û si fetf yê k’ê 
ye?» Wa na got: «Yêd Qey ser in». 
17Îsa wan r’a got: «We kî usa ye, çi 
ku yêd Qey ser in bi di ne Qey ser û 
çi ku yêd Xwe dê ne bi di ne Xwe dê». 
Û ser Wî e’cêb ma yî man. 

Pirsar’abûnamirîya
(Metta22:23‑33;Lûqa20:27‑40)

18Sa dû qîf, ku di bê jin r’a bû na 
mi rî ya t’une, hi ne ke ji wan ha ti ne 
cem Îsa û jê pir sîn: 19«Ders dar! 
Mû sa me r’a ni vî sî ye: ‹He ger birê 
ye kî bê zu r’et bi mi re û ji nê stû xar 
bi hê le, bi ra birê wî ji na wî bis tî ne 
û wa rê birê xwe şîn ke›*. 20Awa 
h’eft bi ra he bûn. Birê me zin ji nek 
stand, bê zu r’et mir. 21Bi ç’û kê wî 
ew jin stand, ew jî bê zu r’et mir, 
usa jî ha te se rê yê si sî ya. 22Xu le se 
van her h’eft bi ra jî ew jin stand û 
bê zu r’et mi rin, pey wan r’a jî ew jin 
mir. 23De îjar wê R’o jaf R’a bû nê, 
ga va mi rî r’a bin, eva ji na wê k’î jan 
bi ra yî r’a bi k’e ve? Çim kî her h’ef ta 
jî ewa stan di bû». 

24Îsa li wan ve ge r’and û got: 
«Ne hûn ji dest vê ye kê xa li fî ne, 
ku ne ni vî sa ra za nin, ne jî qe wa ta 
Xwe dê? 25Ga va yêd mi rî ji mi ri nê 
r’a bin, wê ne bi ze wi cin û ne jî mêr 
kin, çim kî ewê mî na mil ya k’e têd 
e’z ma na bin. 26Lê der he qa r’a bû na 
mi rî ya da, çi ma we K’i tê ba Mû-
sa da* ne xwen dî ye ser ha tî ya da ra 
di r’î yê da ku ça wa Xwe dê Mû sa r’a 
di bê je: ‹Ez Xwe dê yê Bi ra hîmf, 
Xwe dê yê Îs haqf û Xwe dê yê Aqûbf 
im›**? 27Ew ne Xwe dê yê mi rî ya 
ye, lê Xwe dê yê zên dî ya ye. Hûn 
lap xa li fî ne!» 

T’emîyasert’emîyar’a
(Metta22:34‑40;Lûqa10:25‑28)

28Qa nûn za ne kî ku şer’-de’wê 
wan bi hîst û dî na xwe jî da yê, 
ku Îsa ça wa qenc ca ba wan da, 
nê zî kî Îsa bû û jê pir sî: «K’î jan 
t’e mî ser h’e mû t’e mî ya r’a ye?» 
29Îsa lê ve ge r’and: «Ev e t’e mî ya 
ser t’e mî ya r’a: ‹Bi bi hê, Îsra êl! 
Xu dan Xwe dê yê me Xu da nek 
e*. 30Xu dan Xwe dê yê xwe h’iz 
bi ke, bi t’e ma mî ya di lêf xwe, bi 

* 12:19 Qa nû na Du ca rî 25:5. 
* 12:26 «K’i tê ba Mû sa» tê fe’m ki ri nê: «Her pênc k’i tê bêd pê şi ne Pey ma naf 
Ke vin». 
** 12:26 Der k’e tin 3:6. 
* 12:29 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Xu dan Xwe dê yê me, t’e nê Ew e Xu dan». 
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t’emamî ya ca nî ya xwe, bi t’e ma-
mî ya h’i şê xwe û bi t’e ma mî ya 
qe wa ta xwe›*. 31Ya du da jî ev e: 
‹He va lê xwe we ke xwe h’iz bi ke›*. 
Ji van mes tir t’u t’e mî t’une». 32Îjar 
qa nûn zan Wî r’a got: «R’ast e, 
Ders dar! Te r’ast got, ku ‹Xu dan 
yek e û ji Wî pêş tir ye kî ma yîn 
t’une›*. 33Û ‹bi t’e ma mî ya dil, 
bi t’e ma mî ya aqil, bi t’e ma mî ya 
qe wa tê Xwe dê h’iz ki rin› û ‹he-
va lê xwe jî we ke xwe h’iz ki rin› 
ser her dî y a rî y êdf t’e va y î şe wa tê 
û qur ba nêd ma yîn r’a ye»*. 34Îsa 
dî na Xwe da yê, ku wî bi aqi lî 
ca ba xwe da, jê r’a got: «Tu ji 
P’ad şa tî ya Xwe dê ne dûr î». Pey 
vê ye kê r’a, îdî t’u ke sî ne wê ri bû 
tiş tek ji Wî bi pir sî ya. 

Mesîhkur’êk’êye?
(Metta22:41‑46;Lûqa20:41‑44)

35Ga va ku Îsa p’a rist ge hê da 
hîn di kir, got: «Qa nûn zan ça wa 
di bê jin ku Mesîh ku r’ê Da wid 
e? 36Ne Da wid xwe xa pê R’u h’ê 
Pî roz di bê je? 

 ‹Xu dan go te Xu da nê min: 
 Li mi lê Mi nî r’as tê r’û nê, 
 h’e ta ku Ez dij mi nêd Te bi ki me 

bi nê p’î yêd Te›*. 
37Awa Da wid xwe xa ku Wî ‹Xu-
dan› h’e sab di ke, îdî Ew ça wa 
di be ku r’ê Da wid?» 

Qanûnzanêddur’û
(Metta23:1‑36;Lûqa20:45‑47)

Wê e’la le ta gi ran bi dil û eşq 
guh da rî ya Îsa di kir. 38Hîn ki ri-
na Xwe da Ewî got: «H’ev za xwe 
ji wan qa nûn za na bi kin, yêd ku 
h’iz di kin bi çu xêd di rêj bi ge r’in, 
ba za ra da si la vê bi di ne wan, 39k’i-
nîş ta da k’ur sî yêd pê şin bi gi rin û 
şa yî ya da jî he re maf jor in r’û nên. 
40Eva na alî kî va ma lêd ji ne bî ya 
h’û fî xwe di kin, alî yê din va jî bo-
na xwe k’if ş ki ri nê dua yê xwe di rêj 
di kin. Dî wa na wa nê hê gi ran be». 

Dîyarîyajinebîyabelengaz
(Lûqa21:1‑4)

41Îsa li pêş be rî p’e re dan gaf p’a-
rist ge hê r’û nişt û dî na Xwe da yê, 

* 12:30 Qa nû na Du ca rî 6:4-5. 
* 12:31 Qa nû na K’a hîn tî yê 19:18. 
* 12:32 Qa nû na Du ca rî 6:4; 4:35; Îşa ya 45:21. 
* 12:33 Qa nû na Du ca rî 6:5; Qa nû na K’a hîn tî yê 19:18; P’ad şa tî I, 15:22; Ho-
sêya 6:6. 
* 12:36 Ze bûr 110:1. 
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ku e’la le tê ça wa p’e re da vî ti ne 
p’e re dan gê. Ge lek dew le tî ya ge-
lek avî ti nê. 42Ji ne bî ke be len gaz jî 
hat û du polf, ku di ki re qu r’û şek, 
avî tê. 43Îsa şa gir têd Xwe ga zî cem 
Xwe ki rin û wan r’a got: «Ez r’ast 
we r’a di bê jim, ku evê ji ne bî ya 
be len gaz ji van h’e mû ya ze’f tir 
avî te p’e re dan gê, 44Van h’e mû-
ya ji zê de ya he bû ka xwe avî ti nê. 
Lê evê vê be len ga zî ya xwe da çî 
wê he bû ku pê e’bû rê xwe bi ki ra 
h’e mû avî tê». 

Îsapêşdaderheqawêranbûna
p’aristgehêdadibêje

(Metta24:1‑2;Lûqa21:5‑6)

131Ga va Îsa ji p’a rist ge hê 
der k’et, ji şa gir têd Wî ye kî 

Wî r’a got: «Ders dar! He la dî na 
Xwe bi dê ev çi ke vir in û çi ava yî 
ne!» 2Îsa li wî ve ge r’and û go tê: 
«Tu van ava yî yêd me zin di bî nî? 
Ev h’e mû yê jî wê ran bin, li vir 
ke vi rê li ser ke vir qet ne mî ne!» 

Tengasîûzêrandin
(Metta24:3‑14;Lûqa21:7‑19)

3Ga va Îsa li ç’î ya yê Zey t’û nê, 
li pêş be rî p’a rist ge hê r’û niş ti bû, 
Pet rûs, Aqûb, Yû h’en na û En dra-
wis baş qe jê pir sîn: 4«Bê je me, ew 
tişt wê k’en gê bi qe wi min? Û be rî 

qe wi man di na wan h’e mû ya, çi 
nî şa nê bi bin?» 5Hin gê Îsa dest-
pê kir û wan r’a got: «Haş ji xwe 
he bin, ku t’u kes we ne xa pî ne. 
6Ge lek wê pê na vê Min bên û 
bê jin: ‹Ez im Mesîh› û wê ge le-
ka bi xa li f î nin. 7Ga va hûn den gê 
şe r’a û be’ sa şe r’a bi bi hên, hûn 
xwe un da ne kin. Ge re kê ev tişt 
bi qe wi min, lê ew hê ne axi rî ye. 
8Mi le tê r’a be ser mi let, p’ad şa-
tî yê r’a be ser p’ad şa tî yê, cî-cî ya 
wê e’rd h’ej û xe la yî-ce layê bi bin. 
Lê ev h’e mû mî na êşa k’ul fe tê ye, 
ku dest pê di ke pê di gi re. 
9Lê hûn haş ji xwe he bin! Wê 

we bi bi ne ber dî wa na û k’i nîş ta da 
we bi k’u tin. Bo na Min wê we ber 
we lîf û p’ad şa bi di ne se ki nan di nê, 
we kî hûn ber wan şe’ de tî yê bi din. 
10Ge re kê pê şî yê Miz gî nî h’e mû 
mi le ta r’a bê da yî nê. 11Ga va ku we 
bi gi rin bi bi ne ber dî wa nê, pêş da 
xem ne kin ku hû nê çi bê jin. Lê 
wê de mê çi we r’a bê da yî nê, wê 
jî bê jin, çim kî ne ku hû nê xe ber 
din, lê R’u h’ê Pî roz. 12Bi ra wê 
birê xwe bi de kuş ti nê û bav ku r’ê 
xwe. Za r’ê r’a bi ne ser dê û ba vê 
xwe û wan bi di ne kuş ti nê. 13Û 
bo na na vê Min hû nê ber ç’e’ vê 
h’e mû ya r’eş bin. Lê ewê ku h’e ta 
xi la zî yê te yax ke, ewê xi laz be. 
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H’eramîyaWêrankirinê
(Metta24:15‑21;Lûqa21:20‑24)

14Awa ça xê hûn wê ‹h’e ra mî ya 
wê ran ki ri nê›* bi bî nin, li wî cî yê 
ne ca yîz se ki nî», (ewê ku di xû ne 
bi ra fe’m bi ke) «hin gê ewêd ku 
Ci hûs ta nê da ne bi ra bi r’e vi ne 
ç’î ya. 15Û ewê ku ser xa nî ye 
bi ra jor da ne yê xwa rê û ne k’e ve 
hin dur’, we kî tiş te kî hil de. 16Û 
ewê ku k’ew şên da ye bi ra ve ne-
ge r’e ku p’o tê xwe hil de. 17Lê 
wey li h’em la û dest der gû şa wan 
r’o ja da! 18Dua bi kin ku ev yek 
zi vis ta nê da ne qe wi me. 19Çim kî 
wan r’o ja da wê ten ga sî ke usa bi-
be, we kî ji r’o ja ku Xwe dê din ya 
e’fi ran dî ye h’e ta ni ha ne bû ye û 
ne jî wê bi be. 20He ger Xu dan ew 
r’oj kin ne ki ri na, t’u kes xi laz 
ne di bû, lê bo na xa ti rê wan bi-
jar tî yêd ku Wî bi jar ti ne, ew r’oj 
kin ki ri ne. 
21Hin gê, he ger yek we r’a bê-

je: ‹Mesîh va ye li vir e›, yan jî: 
‹Wa ye de ra han e›, ba wer ne kin. 
22Çim kî mesîh û p’ê xem be rêd 
de rew wê de rên. Wê nî şan û k’e-

re me ta bi kin, he ger dest wan va 
bê, wê bi jar tî ya jî bi xa li f î nin. 
23Lê hûn haş ji xwe he bin! Min 
her tişt pêş da we r’a got. 

HatinaKur’êMêriv
(Metta24:29‑31;Lûqa21:25‑28)

24Lê wan r’o ja da, pey wê ten-
ga sî yê r’a, 
 ‹r’û yê r’o yê wê bê gir ti nê 
 û hî vê r’o na ya xwe ne de, 
25 steyr kê ji e’z mên bi k’e vin, 
 û t’o pêd e’z ma na wê ji r’î yêd 

xwe de rên*›**. 
26Û hin gê wê bi bî nin, Ku r’ê 

Mê riv bi qe wa ta me zin û r’û met 
e’w ra va tê*. 27Wî ça xî Ewê mil-
ya k’e têd Xwe bi şî ne û bi jar tî yêd 
Xwe ji her çar qul ba be rev ke, ji 
p’e r’êd e’r dê gir tî h’e ta p’e r’êd 
e’z mên. 

Dersadarahêjîrê
(Metta24:32‑35;Lûqa21:29‑33)

28Ji da ra hê jî rê der se kê hîn 
bin: Ça xê ku ç’i qi lêd wê ter’ 
di bin û bel gêd wê di biş ki vin, 
îdî hûn za nin ku ha vîn nê zîk e. 
29Usa jî ga va hûn bi bî nin ku ev 

* 13:14 Da nî yêl 9:27; 11:31; 12:11. 
* 13:25 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Qe wa têd e’z ma na wê bi h’e jin». 
** 13:25 Îşa ya 13:10; 34:4; Yoêl 2:10, 31; 3:15. 
* 13:26 Da nî yêl 7:13. (Bi xû nin: E’yantî 1:7.) 
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yek di qe wi min, bi za ni bin ku Ew 
nê zîk e, li ber şê mî kê ye. 30Ez 
r’ast we r’a di bê jim, eva ni si la 
der baz na be, h’e ta ku ev h’e mû 
tişt ne qe wi min. 31E’rd û e’z ma nê 
der baz bin, lê go ti nêd Min t’u 
car der baz na bin. 

R’ojûsih’etnee’yane
(Metta24:36‑44)

32Lê bo na wê r’o jê û wê si h’e tê 
t’u kes ni za ne, ne mil ya k’e têd 
e’z mên û ne jî Kur’, lê t’e nê 
Bav. 33Haş ji xwe he bin! H’iş yar 
bi mî nin!* Çim kî hûn ni za nin 

k’en gê wex tê pê r’a bi gi hî je. 34Ev 
yek mî na me ri ve kî ye, ku ma la 
xwe di hê le û der di k’e ve r’ê wî tî yê. 
Be rî çû yî nê t’e mî ya ma la xwe 
di de xu la mêd xwe, şi xu lê wan 
her ke sî di dê û e’mi rî ser der-
geh van di ke, ku h’iş yar bi mî ne. 
35Bo na vê ye kê h’iş yar bi mî nin, 
çim kî hûn ni za nin mal xê ma lê 
wê k’en gê bê, êva rê yan nî vê şe vê, 
yan wex tê bang da na dî ka, yan 
se rê si be hê. 36Ne be ku niş kê va 
Ew bê û we xe wê da bi gi re. 37Ez 
çi we r’a di bê jim, h’e mû ya r’a di-
bê jim: H’iş yar bi mî nin!» 

* 13:33 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Û dua bi kin». 

Girtin,xaçkirinfûr’abûnaÎsa

ŞêwirakuştinaÎsa
(Metta26:1‑5;Lûqa22:1‑2;

Yûh’enna11:45‑53)

141Awa du r’oj şûn da wê 
Ce ji naf Der baz bû nê û Ce-

ji naf Na nê Şke va bi bû ya. Se re kêd 
k’a hî na û qa nûn za na me ca le kê 
di ge r’î yan, ku ça wa Îsa di zî va bi 
fêl ba zî yê bi gi rin, bi ku jin 2û di-
go tin: «Bi ra ev yek ce ji nê da nî be, 
we kî cim e’t r’a ne be ser ni ga». 

ÎsaBeytanyayêda
têr’ûnkirinêf

(Metta26:6‑13;Yûh’enna12:1‑8)

3Ga va Îsa li Bey tan ya yê ma la 
Şim h’û nê k’o tî da, li ser sif rê r’û niş tî 
bû, k’ul fe tek hat, der da ne kef wê ye 
ala bas ti rê yî r’û nê nar dêyîf sa fî û 
ge le kî bi ha he bû. Wê ew şû şe şkê-
nand û ew r’ûn r’ê te ser se rê Îsa. 

4Hi ne ke wir hêrs k’e tin û hev r’a 
di go tin: «H’ey fa vî r’û nî! Çi ma 
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eva zî ya na bû? 5Me di ka ri bû ev 
r’û na sê sid zî vî zê de tir bi fi ro ta û 
be la yî fe qî ra ki ra». Bi vî awayî ew 
k’ul fe ta r’e zîl ki rin. 

6Lê Îsa got: «Ji wê k’ul fe tê ve ge-
r’in! Çi ma hûn xa ti rê wê di k’e vin? 
Ewê tiş te kî qenc bo na Min kir. 
7Fe qî rê her gav t’e vî we bin. K’en gê 
hûn bi xwa zin, hûn di ka rin qen cî yê 
wan r’a bi kin. Lê Ezê her gav nav 
we da nî bim. 8Çi ji des tê wê di hat 
ewê kir. Ewê pêş da be de na Min 
de fin ki ri nê r’af r’ûnf kir. 9Ez r’ast 
we r’a di bê jim, din ya yê da k’î de rê 
eva Miz gî nî ya bê dan na sîn ki ri nê, 
wê ki ri na vê k’ul fe tê jî bo na bîr-
anî na wê bê go ti nê». 

CihûdanemamîyafÎsadike
(Metta26:14‑16;Lûqa22:3‑6)

10Hin gê Ci hû da yê Îs xer yo tî, ye kî 
ji her donz de ha, çû cem se re kêd 
k’a hî na, we kî Îsa bi de des tê wan. 
11Wan jî ga va ev yek bi hîst, şa bûn 
û p’e re wî r’a soz dan. Û Ci hû da 
ji hin gê va me ca le kê di ge r’î ya ku 
ça wa Îsa bi de des tê wan. 

Îsat’evîşagirtaşîva
CejinaDerbazbûnêdixwe
(Metta26:17‑25;Lûqa22:7‑14,
21‑23;Yûh’enna13:21‑30)

12R’o ja pê şi ne Ce ji na Na nê 
Şke va da ku ber xê qur ba na Ce ji na 

Der baz bû nê di ha te ser jê ki ri nê, 
şa gir ta ji Îsa pir sî: «Tu li k’u di-
xwa zî Şî va Ce ji na Der baz bû nê 
bi xwî, we kî em he r’in te r’a ha zir 
kin?» 13Îsa du şa gir têd Xwe şan-
din û wan r’a got: «He r’i ne ba jêr. 
Me ri ve kê r’as tî we bê, cê r’ê avê 
li ser mi la. Pey wî he r’i ne wê 
ma la ku ew di çê 14û bê ji ne xwe-
yê ma lê: ‹Ders dar di bê je: K’a nê 
ew oda mê va na, ya ku Ezê tê da 
t’e vî şa gir têd Xwe şî va Ce ji na 
Der baz bû nê bi xwim?› 15Hin gê 
ewê li qa tê jor in ode ke me zi ne 
hev da yî û ha zir nî şa nî we ke, li 
wê de rê şî vê bo na me ha zir kin». 
16Şa gir ta da ser r’ê çû ne ba jêr û 
ça wa ku wa na r’a go ti bû usa jî 
dî tin û şî va Ce ji na Der baz bû nê 
ha zir ki rin. 
17Ga va r’o çû ava, Îsa t’e vî her 

donz de ha çû wê de rê. 18Ça xê li 
ser sif rê r’û niş tin û na nê xwe 
di xwa rin, Îsa got: «Ez r’ast we r’a 
di bê jim, ye kî ji we wê ne ma mî yaf 
Min bi ke, yê ku t’e vî Min nên 
di xwe». 19Ew ber xwe k’e tin û 
dest pê kir in yek-yek ji Wî pir sîn: 
«Di be ku ez im?» 20Ewî wan r’a 
got: «Ew yek na va we her donz-
de ha da ye, yê ku pe’ rî yê xwe t’e vî 
Min t’a sê da di ke. 21R’ast Ku r’ê 
Mê riv wê usa he r’e ça wa ku bo na 
Wî ha tî ye ni vî sa rê. Lê wey li wî 



114

MAR QOS, 14  

me ri vê ku ne ma mî ya Ku r’ê Mê riv 
bi ke! Wî r’a hê qenc bû ku ew qet 
di nê ne k’e ta». 

ŞîvaXudan
(Metta26:26‑30;Lûqa22:14‑23;

Korint’îI,11:23‑25)

22Ga va wa na hê nan di xwar, 
Îsa nan hil da şi ki rî da, ker kir da 
şa gir ta û got: «Han hil din! Eva 
be de na Min e». 23Pey r’a k’as hil da 
şi ki rî da û da wan. H’e mû ya jî ji 
wê ve xwar. 24Û wan r’a got: «Eva 
xû na Min e bo na pey ma nêf*, ku 
bo na ge le ka tê r’ê ti nê. 25Ez r’ast 
we r’a di bê jim, îdî Ez ji vir şûn da 
t’u car ji me ya ti rî yê ve na xwim, 
h’e ta wê r’o ja ku Ezê P’ad şa tî ya 
Xwe dê da ji ya nû ve xwim». 
26Paşê wa na ze bû rekf sti ra, 

der k’e tin çû ne ç’î ya yê Zey t’û nê. 

Îsaderheqaînk’arîya
Petrûsdadibêje

(Metta26:31‑35;Lûqa22:31‑34;
Yûh’enna13:36‑38)

27Û Îsa wan r’a got: «Hûn h’e-
mû yê jî ji Min p’işk bin he r’in, 
çim kî ni vî sar e: 
 ‹Ezê li şi vên xim û pe zê jî be-

la-be la yî be›*. 

28Lê ga va ku Ez ji mi ri nê r’a-
bim, Ezê be rî we he r’i me Ce lî lê». 
29Pet rûs jê r’a got: «He ger h’e mû 
jî ji Te p’işk bin he r’in, lê ez na». 
30Îsa wî r’a got: «Ez r’ast te r’a 

di bê jim, he ma îşev hê be rî ku dîk 
du ca ra bang de, tê sê ca ra Min 
în k’ar kî». 31Lê Pet rûs ser ya xwe 
di ma û di got: «He ger cî bê, ezê t’e vî 
Te bi mi rim jî, lê t’u car Te în k’ar 
na kim!» H’e mû ya jî aha di got. 

ÎsaliGêtşemanîyêduadike
(Metta26:36‑46;
Lûqa22:39‑46)

32Pey wê ye kê r’a ew çû ne wî cî yê 
ku jê r’a Gêt şe ma nî di bê jin û Ewî 
şa gir têd Xwe r’a got: «Vi ra r’û nên, 
h’e ta ku Ez dua bi kim». 33Wî Pet-
rûs, Aqûb û Yû h’en na t’e vî Xwe 
bi rin û dest pê kir k’e ser k’i şand 
û Xwe da şe wi tî. 34Wî wan r’a got: 
«Di lê Min ha qas derd û k’e der e, 
mî na ber mi ri nê. Vi ra bi mî nin û 
h’iş yar bin». 35Hi ne kî pêş da çû, 
Xwe de ve r’û avî te e’r dê û dua kir, 
ku he ger me cal he be, eva si h’e ta ser 
Wî r’a der baz be. 36Û got: «Abbaf, 
Ba vo! Her me cal ji des tê Te tê. 
Evê k’a sê ji Min dûr xe. Lê bi ra 
xwes ti na Min nî be, lê ya Te be». 

* 14:24 Nav hi nek dest ni vî sa ra da «pey ma na nû» he ye. 
* 14:27 Ze ke rî ya 13:7. 



115

MAR QOS, 14  

37Paşê ha te cem şa gir ta, ew r’a-
za yî dî tin û go te Pet rûs: «Şim h’ûn, 
tu r’a za yî? Te ni ka ri bû ku si h’e te kê 
tu h’iş yar bi ma yî? 38H’iş yar bi mî nin 
û dua bi kin, we kî hûn ne k’e vi ne 
na va cê r’i ban di nê. Be lê r’uh’ r’a zî 
ye, lê be den sist e». 
39Dî sa çû dua kir, xût ew xe ber 

go tin. 40Û hat dî sa ew xe wê da 
dî tin, çim kî ç’e’ vêd wan ji xe wê 
ve ne di bûn. Û ni za ni bûn çi ca ba 
Wî bi da na. 41Ca ra si sî ya jî hat û 
wan r’a got: «Hûn he la hê r’a za yî 
ne û r’i h’et di bin? Bes e! Wext 
pê r’a gi hîşt. Va ye Ku r’ê Mê riv 
di k’e ve des tê gu ne k’a ra. 42R’a bin 
em he r’in. Va ye ewê ku ne ma mî ya 
Min di ke nê zîk bû». 

GirtinaÎsa
(Metta26:47‑56;Lûqa22:47‑53;

Yûh’enna18:3‑12)

43He ma hin gê ga va Wî hê xe-
ber di da, Ci hû da yê ku yek ji her 
donz de ha bû, hat. Ewî t’e vî xwe 
ji alî yê se re kêd k’a hî na, qa nûn-
za na û r’ûs pî ya da e’la le te ke gi-
ran anî bû, bi da ra û şû ra. 44Awa 
ne ma mê Wî e’şe ret da bû wan û 
go ti bû: «Ez k’î ja nî ku r’a mû sim, 
Ew e, Wî bi gi rin û bi fe sal bi bin». 

45He ma hin gê jî Ci hû da ha te cem 
Îsa û got: «Ders dar!*» û r’a mû sa. 
46Wa na dest avî te Îsa û Ew gir-
tin. 47Lê ye kî ji yêd ku t’e vî Wî 
se ki nî bûn, şû rê xwe k’i şand li 
xu la mê se rek k’a hîn xist û gu hê wî 
pe kand. 48Hin gê Îsa wan r’a got: 
«Tê bê jî we ser qa ça xe kî da gir tî ye, 
ku hûn bi da ra û şû ra ha ti ne Min 
bi gi rin? 49Ne Ez her r’oj t’e vî we 
p’a rist ge hê da bûm Min hûn hîn 
di ki rin, lê we Ez ne di gir tim. Lê 
bo na ku ni vî sar bê ne sê rî, ev yek 
qe wi mî». 50Hin gê h’e mû şa gir ta 
Ew hişt û r’e vîn. 51Xor tek pey Wî 
di çû, p’ar ç’e kî k’i ta nê li be de na 
wî ye te’ zî p’ê ç’a yî bû. E’la le tê 
ew girt, 52lê wî ew k’i tan hişt û 
r’ût-te’ zî ji des tê wan r’e vî. 

Îsalibercivînafgiregira
(Metta26:57‑68;Lûqa22:54‑55,
63‑71;Yûh’enna18:13‑14,19‑24)

53Îsa bi ri ne cem se rek k’a hîn. 
H’e mû se re kêd k’a hî na, r’ûs pî û 
qa nûn zan wir ci vî yan. 54Pet rûs 
dûr va p’ê-p’ê pey Wî çû, h’e ta 
k’e te h’ew şa se rek k’a hîn. Wir t’e vî 
no be da ra li ber êgir r’û nişt û xwe 
germ di kir. 55Se re kêd k’a hî na û 
t’e ma mî ya ci vî naf gi re gi ra jî li 

* 14:45 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «R’ab bî». «R’ab bî» bi zi ma nê ara mî 
tê fe’m ki ri nê: «Ders dar». 
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şe’ de tî ke mi qa bi lî Îsa di ge r’î yan, 
we kî Wî bi ku jin, lê ne di dî tin. 
56Ge le ka mi qa bi lî Wî şe’ de tî ya 
de rew di da, lê şe’ de tî ya wan hev du 
ne di girt. 57Hin gê hi nek r’a bûn û 
mi qa bi lî Wî şe’ de tî ya de rew dan 
û go tin: 58«Me bi hîst ku Vî me-
ri vî got: ‹Ezê vê p’a rist ge ha ku 
bi des ta ha tî ye çê ki ri nê hil şî nim 
û sê r’o ja da p’a rist ge he ke di ne 
bê dest lê k’e tin çê kim›». 59Lê 
şe’ de tî ya wan jî hev du ne di girt. 
60Hin gê se rek k’a hîn r’a bû na va 
wan da se ki nî û ji Îsa pir sî: «Bo na 
van şe’ de tî ya ku eva na mi qa bi lî 
Te di din Tu çi ma ca be kê na dî?» 
61Lê Ewî den gê Xwe ne kir û t’u 
cab ne da. Se rek k’a hînf dî sa ji Wî 
pir sî û go tê: «Tu yî Mesîh, Ku r’ê 
Yê hê ja yî şi ki rî yê?» 62Îsa go tê: «Ez 
im. Û hû nê Ku r’ê Mê riv li k’ê le kaf 
Yê He rî Zor, li mi lê wî yî r’as tê 
r’û niş tî û li ser e’w rêd e’z mên tê 
bi bî nin»*. 63Hin gê se rek k’a hîn 
k’in cêd xwe qe laş tin û got: «Îdî 
şe’ de çî me r’a ne? 64We bi hîst 
Ewî ça wa Xwe dê bê hur met kir! 
We va ça wa xuya di be?» H’e mû ya 
jî Ew ne heq ki rin go tin, ku Ew 
yê kuş ti nê ye. 65Hin gê hi ne ka 

dest pê kir t’û yî Wî ki rin, r’û yê 
Wî ni xam tin, da ne ber k’ul ma 
û jê r’a go tin: «De p’ê xem ber tî yê 
bi ke!» No be da ra jî Ew bir û da ne 
ber şe ma qa. 

PetrûsÎsaînk’ardike
(Metta26:69‑75;Lûqa22:56‑62;
Yûh’enna18:15‑18,25‑27)

66Ga va Pet rûs li jê rê h’ew şê da 
bû, ji ca rî yêd se rek k’a hîn yek ha te 
wir. 67Ewê ku dît Pet rûs xwe li ber 
êgir germ di ke, li wî ni hê r’î û got: 
«Tu jî t’e vî ewî nis re tîf bû yî, t’e vî 
Îsa». 68Lê ewî în k’ar kir û got: 
«Ez ni za nim û fe’m na kim ku tu 
çi di bê jî». Ew ji h’ew şê der k’et çû 
siv de ra li ber der geh, dîk bang da. 
69Ga va ku ca rî yê ew li wê de rê dît, 
dî sa go te yêd dor-be ra se ki nî bûn: 
«Eva jî ye kî ji wan e». 70Lê ewî dî-
sa în k’ar kir. Û xê le kê şûn da, yêd 
ku wir se ki nî bûn, dî sa Pet rûs r’a 
go tin: «He be-t’u ne be tu jî ji wan 
î, çim kî tu ji Ce lî lê yî û xe ber da na 
te jî te di fi ro şe*». 71Lê Pet rûs dest 
bi ni fi r’a kir, sond xwar û got: «Ez 
Wî me ri vî nas na kim, bo na k’î ja nî 
hûn di bê jin». 72Pê r’a-pê r’a dîk ca ra 
du da bang da. Û Pet rûs ew go ti na 

* 14:62 Ze bûr 110:1; Da nî yêl 7:13. 
* 14:70 Nav dest ni vî sa rêd he re qenc da ev yek t’une: «Û xe ber da na te jî te 
di fi ro şe». 
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Îsa ku wî r’a go ti bû anî bî ra xwe: 
«Be rî ku dîk du ca ra bang de, tê 
sê ca ra Min în k’ar kî». Li ser vê 
ye kê dest pê kir gi rî ya. 

ÎsaliberPîlatof
(Metta27:1‑2,11‑14;Lûqa
23:1‑5;Yûh’enna18:28‑38)

151Se rê si be hê zû se re kêd 
k’a hî na t’e vî r’ûs pî ya, qa-

nûn za na û t’e ma mî ya ci vî na gi re-
gi ra r’a şê wi rîn. Îsa gi rê dan û bi rin 
da ne des tê Pî la tof. 2Pî la to ji Wî 
pir sî û got: «Tu yî P’ad şê ci hû ya?» 
Ewî cab da û got: «Te bi de vê xwe 
got». 3Hin gê se re kêd k’a hî na ge lek 
tiş ta da avî ti ne Wî. 4Pî la to dî sa ji 
Wî pir sî û got: «Tu qet ca be kê na dî? 
Dî na Xwe bi dê, ku çi qa sî da vê ji ne 
Te!» 5Lê Îsa îdî t’u cab ne da wî, 
h’e ta ku Pî la to şaş ma. 

Dîwanêdah’ukumêkuştinê
liserÎsaderdixin

(Metta27:15‑26;Lûqa23:13‑25;
Yûh’enna18:39–19:16)

6Awa her Ce ji na Der baz bû nê da 
e’de tê we lî bû, ku gir tî kî cim e’ tê-
r’a ber’ de, k’î jan ku wan bi xwes ta. 
7Gir tîk ke lê da he bû na vê wî Ba ra-
bas, ku t’e vî r’a be rî k’a rêd he va lêd 
xwe ser hil da nê da mêr kuş ti bûn. 
8E’la let ci vî ya û ji we lî xwest ku 
ew li ane go rî wî e’de tê xwe xwes-

ti na wan bi ke. 9Pî la to jî wan r’a 
got: «Hûn di xwa zin we kî ez bo na 
we P’ad şê ci hû ya ber’ dim?» 10Ewî 
za ni bû ku se re kêd k’a hî na ji dest 
h’ev sû dî yê Îsa da bû ne des tê wî. 
11Lê se re kêd k’a hî na hê nav e’la le tê 
dan, ku bi xwa zin we kî Ba ra bas 
bo na wan bê ber’ da nê. 12Pî la to 
dî sa ji wan pir sî û got: «Lê ez îdî 
Ewî ça wa bi kim, yê ku hûn jê r’a 
P’ad şê ci hû ya di bê jin?» 13Wa na 
ki re qî r’în û go tin: «Wî xaçf ke!» 
14Pî la to wan r’a got: «Çi ma? Evî çi 
xi ra bî ki rî ye?» Lê wa na hê di ki re 
qî r’în: «Wî xaç ke!» 15Pî la to xwest 
ku e’la let r’a zî ki ra, Ba ra bas bo na 
wan ber’ da. Û Îsa da ber qam çî ya 
û da des tê wan, we kî bê xaç ki ri nê. 

EskerqerfêxweliÎsadikin
(Metta27:27‑30;
Yûh’enna19:2‑3)

16Hin gê es ke ra Ew bi re hin du r’ê 
se ra yê, awa go tî h’ew şa qe si ra we lî 
û h’e mû r’e fa es ke ra li ser ci van din. 
17Çu xe kî şîrkf lê ki rin û t’a cek ji 
sti rî ya ve gir tî da ne sê rî. 18Dest pê-
kir in si lav da nê û go tin: «Xweş be 
P’ad şê ci hû ya!» 19Pê qa mîşf li se rê 
Wî di xis tin, t’û yî Wî di ki rin û li 
ser ço ka li ber Wî ta di bûn. 20Lê 
pey qerf ki ri nê r’a, ew çu xê şîrk jê 
êxis tin, k’in cêd Wî lê ki rin û bi ri ne 
der va ku Wî xaç kin. 
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XaçkirinaÎsa
(Metta27:32‑44;Lûqa23:26‑43;

Yûh’enna19:17‑27)

21Şim h’û nê ji Kû rê nê, ba vê 
Skender û R’ûfo wir r’a der baz 
di bû, ku ji k’ew şên di hat. Es ke ra 
p’ê yî ser wî ki rin ku xa çê Îsa hil de. 
22Îsa bi ri ne wî cî yê ku jê r’a Gol go ta 
di go tin, ku tê fe’m ki ri nê: «Cî yê 
Qa fa». 23Şe ra va zi mirf* t’ev ki rî 
da nê ku ve xwe, lê Wî ve ne xwar. 
24Ew xaç ki rin, ser k’in cêd Wî 
p’eşk avî tin, k’a k’ê r’a wê çi bi-
k’e ve, na va xwe da be la ki rin*. 25Û 
si be hê si h’et ne he bû, ga va Ew xaç 
ki rin. 26Ni vî sa ra ne he qî ya Wî aha 
ni vî sar bû: «P’AD ŞÊ CI HÛ YA». 
27T’e vî Wî du qa çax jî xaç ki rin, 
yek li mi lê Wî yî r’as tê, yê din li 
mi lê Wî yî ç’e pê. 28Bi vî awayî ew 
ni vî sar ha te sê rî, ya ku di bê je: «Ew 
t’e vî zul m k’a ra ha te h’e sa bê»*. 29Û 
ewêd ku wir r’a di çûn-di ha tin, ew 
bê hur met di ki rin, se rê xwe di h’e-
jan din û di go ti nê: «Hê yî! Ne Te yê 
p’a rist geh hil şan da û sê r’o ja da 
çê ki ra, 30de Xwe xi laz ke, ji xaç 
we re xwa rê!» 31Usa jî se re kêd k’a-

* 15:23 Hin gê «zi mir» ber êşê va di da ne ne xweş. 
* 15:24 Ze bûr 22:18. 
* 15:28 Nav dest ni vî sa rêd he re qenc da r’êza 28-a t’une. 
* 15:34 Ze bûr 22:1. 

hî na t’e vî qa nûn za na nav xwe da 
qer fê xwe lê di ki rin û di go tin: 
«Xelq xi laz kir, lê Xwe ni ka re xi laz 
ke! 32De bi ra ni ha Mesîh, P’ad şê 
Îsra êlê ji xa çê bê xwa rê, we kî em 
bi bî nin û ba wer bi kin». Yêd t’e vî 
Wî ha ti bû ne xaç ki ri nê jî te’n li 
Wî di xis tin. 

MirinaÎsa
(Metta27:45‑56;Lûqa23:44‑49;

Yûh’enna19:28‑30)

33Nîv ro ji si h’e ta donz de ha h’e-
ta si h’e ta si sî ya, t’e ma mî ya e’r dê 
bû te’ rî. 34Û si h’e ta si sî ya Îsa bi 
den ge kî bi lind ki re qî r’în û got: 
«Êlo yî, Êlo yî, la ma sa bax ta nî?» 
ku tê fe’m ki ri nê: «Xwe dê yê Min, 
Xwe dê yê Min, Te çi ma Ez hiş tim?»* 

35Ewê ku nê zîk se ki nî bûn, ga va 
ev xe ber bi hîs tin, go tin: «Bi ni-
hê r’in, Ew ga zî Êl yas di ke». 36Ji 
wan yek be zî, lû fi kaf be’ rê hil da 
sir kê da kir, qa mî şe kî va da nî û 
di rê jî Wî kir, ku ve xwe û got: 
«Bi se ki nin. Em bi bî nin k’a Êl ya sê 
bê Wî bî ne xwa rê». 
37Îsa bi den ge kî bi lind ki re 

qî r’în û r’u h’ê Xwe da. 38Wî ça xî 
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p’er’ da p’a rist ge hê ji sê rî h’e ta bi nî 
qe li şî, bû du tîşaf. 39Ser sedê ku 
li pêş be rî Îsa se ki nî bû, ga va dît 
ku Îsa ça wa r’u h’ê Xwe da*, got: 
«R’as tî jî eva Me ri va Ku r’ê Xwe dê 
bû!» 40Li wê de rê k’ul fet jî he bûn, 
ku dûr va li vê ye kê di ni hê r’în. 
Mer ye ma Mej de la nî, Mer ye ma 
dî ya her du bi ra, Aqû bê bi ç’ûk û 
Yû sês û usa jî Se lo ma nav wan da 
bûn. 41Eva na hin gê, ga va Îsa li 
Ce lî lê bû, pey Wî di çûn û jê r’a 
xiz met k’a rî di ki rin. Pêş ti rî van, 
ge lek k’ul fe têd din jî wir he bûn, 
ku t’e vî Îsa ha ti bû ne Or şe lî mê. 

DefinkirinaÎsa
(Metta27:57‑61;Lûqa23:50‑56;

Yûh’enna19:38‑42)

42Ev yek r’o jaf t’iv da rek ki ri nê 
bû, awa go tî r’o ja be rî şe mî yê. 
Be rê êva rê 43Ûsi vêf Arî met ya yî 
hat, ew ye kî xwe yî qe dir û en de mê 
ci vî na gi re gi ra bû. Ew xwe xa jî li 
hî vî ya P’ad şa tî ya Xwe dê bû. Wî 
tu ruş kir, çû cem Pî la to, cin ya-
zê Îsa jê xwest. 44Pî la to bi hîst 
ku Îsa îdî mi rî ye, e’cêb ma yî 
ma. Ga zî ser sedf kir û jê pir sî: 
«R’ast e ku Ew usa zû mi rî ye?» 
45Ga va ew ji ser sed e’se yî pê 
h’e sî ya, cin yaz da Ûsiv. 46Wî 

qe de kê k’i ta nî k’i r’î, cin yaz anî 
xwa rê, pê k’e fenf kir, t’ir be kê da 
da nî, ya ku qe yê da k’o la yî bû. 
Ke vi rek hol ki re ber de rê t’ir bê. 
47Mer ye ma Mej de la nî û Mer-
ye ma dî ya Yû sês dî tin ku ew li 
k’u de rê ha te de fin ki ri nê. 

Îsajimirinêr’adibe
(Metta28:1‑8;Lûqa24:1‑12;

Yûh’enna20:1‑10)

161Pey r’o ja şe mî yê r’a Mer-
ye ma Mej de la nî, Mer-

ye ma dî ya Aqûb û Se lo ma çûn 
bi ha retf k’i r’în, we kî he r’in li 
cin ya zê Îsa din. 2R’o ja h’ef tî yê ye 
pê şin se rê si be hê zû, wex tê r’o 
der k’et, ew çû ne ser t’ir bê. 3Wa na 
r’êva hev r’a di got: «K’î wê bo na 
me ke vir ji ber de rê t’ir bê hol 
ke?» 4Çim kî ke vir ge le kî me zin 
bû. Û ga va ku li jo rê ni hê r’în, 
dî na xwe da nê, ku ke vir ji ber hol 
ki rî ye. 5Û ça xê çû ne hin du r’ê 
t’ir bê, dî na xwe da nê, xor te kî 
çu xê si pî wer gir tî wê li alî yê 
r’as tê r’û niş tî ye. K’ul fet ge lek 
zen de gir tî man. 6Lê ewî wan r’a 
got: «Zen de gir tî ne mî nin! Hûn 
li wî Îsayê Nis re tê di ge r’in, Yê 
ku ha te xaç ki ri nê. Ew ji mi ri nê 
r’a bû ye! Ew ne li vir e. Va ye ew 

* 15:39 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «ki re qa r’în û r’u h’ê Xwe da». 
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cî yê ku Ew lê da nî bû. 7De ni ha 
he r’in bê ji ne şa gir têd Wî û Pet-
rûs, ku Ewê be rî we he r’e Ce lî lê. 
Li wir hû nê Wî bi bî nin, ça wa ku 
Ewî we r’a go tî ye». 8Ew k’ul fet 
ji t’ir bê der k’e tin r’e vîn, çim kî 
r’i sa sê ew gir ti bûn û di le ri zîn. 
Ke sî r’a jî tiş tek ne go tin, çim kî 
sa wê li wan gir ti bû. 

ÎsaXwenîşanî
MeryemaMejdelanîdike

(Metta28:9‑10;Yûh’enna20:11‑18)

9Ga va Îsa r’o ja h’ef tî yê ye pê şin 
si be hê zû ji mi ri nê r’a bû, Wî pê şî yê 
Xwe nî şa nî Mer ye ma Mej de la nî 
kir, ya ku h’eft cin jê der xis ti bû*. 
10Ewê jî çû ew yek gî han de ewêd 
ku t’e vî Îsa ge r’î ya bûn, ku şîn di-
ki rin û di gi rî yan. 11Lê ga va wa na 
bi hîst ku Îsa sax e û Xwe nî şa nî 
Mer ye mê ki rî ye, ba wer ne ki rin. 

ÎsaXwenîşanî
duşagirtêdXwedike
(Lûqa24:13‑35)

12Pey van yeka r’a Ewî Xwe dil-
qe kî din da nî şa nî ji wan du da kir, 
yêd ku di çû ne k’ew şên. 13Ewa na jî 
çûn ew xe ber gî han di ne yêd ma yîn. 
Lê go ti na wan jî ba wer ne ki rin. 

ÎsaXwenîşanî
yanzdehşagirtadike

(Metta28:16‑20;Lûqa24:36‑49;
Yûh’enna20:19‑23;
K’arêdŞandîya1:6‑8)

14Pey vê ye kê r’a Îsa Xwe nî şa nî 
yanz de ha kir, ga va ew li ser sif rê 
r’û niş ti bûn. Ewî li wan hi lat bo na 
ne ba we rî û ser h’iş kî ya wan, çim kî 
wa na yêd ku Ew ji mi ri nê r’a bû yî 
dî ti bûn ba wer ne ki rin. 15Û wan-
r’a got: «He r’i ne her çar alî yêd 
din ya yê û Miz gî nî yê bi di ne her 
me ri vî. 16Ewê ku ba wer bi ke û bê 
ni xu man di nê wê xi laz be, lê ewê 
ku ba wer ne ke dî wa na wî wê bi be. 
17Ewê ku ba wer di kin, ev nî şa nê 
wan r’a dî yar bin: Bi na vê Min 
wê ci na der xin, bi zi ma nêd nû 
wê xe ber din, 18wê me’ ra bi des tê 
xwe bi gi rin û he ger ew tiş te kî je’r 
jî ve xwin, t’u zi ra rê li wan ne be. 
Ewê des têd xwe day ni ne ser ne-
xwe şa û ne xwe şê qenc bin». 

JorhilatinaÎsa
(Lûqa24:50‑53;

K’arêdŞandîya1:9‑11)

19Awa Xu dan Îsa pey wê xe-
ber da na t’e vî wan r’a hil k’i şî ya 

* 16:9 Nav hi nek dest ni vî sar û wel ge r’an di nêd ke vin da ji r’êza 9-a h’e ta ya 
20-î t’une ye. 
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e’z mên û li mi lê Xwe dê yî r’as tê 
r’û nişt. 20Şa girt jî çûn, li her cî yî 
dan na sîn ki rin. Xu dan piş to va nê 

wan bû û bi van nî şa na xe be ra 
Xwe di da îz bat ki ri nê, k’î ja nêd 
ku bi des tê wan di bûn. 
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Pêşgotin

Lû qa ye kî yû na nî dox tor (h’e kîm) û dî rok zan (t’a rîx zan) bû. Evî t’e vî 
Paw los ge le kî r’ê wî tî ki rî ye (Fi lî mon 24; Ko lo sî 4:14; Tî mo t’ê yo II, 4:11) 
û na va şi xu lê şan dî tî yaf Paw los da jî ge le kî alî k’a rî ya wî ki rî ye. 

Bi fi ki ra ge lek zana eva Miz gî nî yaf nê zî kî sa la 80-î ha tî ye ni vî sa rê, 
cî kî ne e’ yan ji Fi lis tî nê der. 

Dest pê bû na k’i tê bê da der he qa bû yî na Yû h’en na yêf ni xum darf, miz gî nî ya 
bû yî na Îsaf û şi kir da yî na çend me ri va daf ni vî sar e, k’î ja na ha ti na Îsaye ji 
Xwe dê da di da ne k’if şê. Vê Miz gî nî yê da bo na e’mi rê Îsa hê ge le kî di bê je, 
ji bû yî na Yû h’en na yê ni xum dar gir tî h’e ta ji nav mi rî ya r’a bû na Îsa. Lû qa 
xwes tî ye der he qa e’mi rê Îsada bi hûr-gi lî bi ni vî se. Pey mi rin-r’a bû na wî r’a 
Lû qa der he qa be la bû na Miz gî nî yê da k’i tê ba «K’a rêd Şan dî ya» ni vî sî ye. 

«Miz gî nî ya li go ra Lû qa» e’yan di ke ku Îsa ça wa Xi laz ki rêf soz da yî 
bo na Îsra êlêf ji Xwe dê da şan dî ye û usa jî Xi laz ki rê h’e mû me ri va ye. Eva 
Miz gî nî ya bi ti he re kî baş qe h’iz ki ri na Xwe dê di de k’if şê, îla hîf hin da va 
me ri vêd şkes tî da. Ge le ka na vê vê miz gî nî yê da nî ye: «Miz gî nî ya bo na 
gu ne k’a raf, şkes tî ya, be len ga za, bê xwe ya, ji ne bî ya û xe rî ba». 

Vê Miz gî nî yê da fi ki ra «şa bûn û şi kir da yî nê» jî he ye, îla hî se rî yêd pê-
şin da, ku li ser e’lam ki ri na ha ti na Îsa di ni vî se. Çend k’u la mêd şi kir da yî nê 
jî vi ra he ne û xwe dê na sa ge lek qur’ na da bi van k’u la ma h’e ban di na xwe 
der baz ki ri ne. Me se le, k’u la ma mil ya k’e taf (2:14), ya Mer ye mêf (1:46-55), 
ya Ze ke rî ya (1:68-79) û ya Şim h’ûn (2:29-32). Xi la zî ya k’i tê bê da jî nê ta 
şa bû nê k’ifş di be, li k’u Îsa di çe e’z mên û yêd li pey Îsa p’a rist ge hê daf 
di ci vin, şi ki rî ya xwe di di ne Xwe dê (24:52-53). 

Hi nek p’a rêd ber bi ç’e’v jî ew in, ku çend ser ha tî û me se le t’e nê vê 
miz gî nî yê da he ne. Awa me se le: K’u la ma mil ya k’e ta, de ma bû yî na Îsa, 
ha zi rî ya şi va na, Îsayê donz deh sa lî p’a rist ge hê da, me se la «ku r’ê un da-
bû yî û birê wî», t’o be ki ri naf qa ça xe kî ser xa çêf û tiş têd ma yîn. 



123

LÛ QA, 1  

Serecemafikirak’itêbê

Pêş go ti na Lû qa (1:1-4) 
Bû yî na Yû h’en na yê ni xum dar, bû yî na Îsa û za r’o tî ya wan 

(1:5–2:52) 
Qu li xê Yû h’en na yê ni xum dar (3:1-20) 
Ni xu man dinf û cê r’i ban di naf Îsa (3:21–4:13) 
Dan na sî nî û şi xu lêd Îsaye li Ce lî lê daf (4:14–9:50) 
R’î ya Îsaye ji Ce lî lê h’e ta Or şe lî mêf (9:51–19:27) 
H’ef tî ya Îsaye xi la zî yê li Or şe lî mê û dor-be rêd wê da (19:28–

23:56) 
R’a bû na Îsaye ji mi ri nê, xu ya bû na Wî şa gir ta vaf û jor hi la ti na Wî 

(24:1-53) 

PêşgotinaLûqaT’êyofîlor’a

11T’ê yo fî lo yê xwe yî qe dir, ni ha 
ge le ka dest pê ki rî ye ser ha tî ya 

wan tiş têd na va me da bû yî usa 
r’êz kin, 2ça wa ewêd ku pê şî yê bi 
ç’e’ vê xwe dî ti bûn û ev Miz gî nîf 
be la di ki rin, me r’a go tin. 3Ez jî 
ça wa ye kî hê zû va r’ast pey wan 
h’e mû tiş ta di çûm, min r’ê tê r’a 
dît ku bi hûr-gi lî te r’a bi ni vî sim, 
4we kî tu r’as tî ya wan tiş têd ku hîn 
bû yî, bi za ni bî. 

Mizgînîyamilyak’etfbona
bûyînaYûh’ennayêfnixumdarf
5Ça xê Hê ro des p’ad şa yê Ci-

hûs ta nêf bû, k’a hî nekf ji be re ka 
Ebî ya he bû, na vê wî Ze ke rî ya 

bû. Ji na wî jî ji e’si lê Ha rûnf bû, 
na vê wê Êlî za bêt. 6Eva na her du 
jî li ber Xwe dê r’ast bûn û nav 
h’e mû t’e mî û qa nû nêd Xu dan daf 
bê qu sûr di çûn. 7Lê za r’êd wan 
t’une bûn, çim kî Êlî za bê tê zar’ 
ne da nîn û her du ya jî e’mi rê xwe 
der baz ki ri bûn. 

8Awa ça xê Ze ke rî ya do ra be re ka 
xwe da xiz met k’a rî ya k’a hîn tî yê 
li ber Xwe dê di kir, 9bi e’de tê 
k’a hîn tî yê da p’eşk wî r’a k’et, ku 
he r’e p’a rist ge haf Xu dan, bi xû rêf 
bi şe wi tî ne. 10Û de ma şe wi tan di na 
bi xû rê, t’e ma mî ya cim e’ tê der va 
dua di kir. 11Hin gê mil ya k’e têf Xu-
dan wî va xuya bû û alî yê r’as tê va 
k’ê le kaf go rî ge haf bi xû rê se ki nî. 
12Ça xê Ze ke rî ya dît, t’e vî hev bû 
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* 1:15 Eva za r’a, awa go tî Yû h’en na yêf ni xum darf ye kî «ne zîrf» di ha te h’e sa bê. 
Bo na cû r’e-cû r’e qey de-qa nû nêd ne zîr Ji mar 6:1-21-da bi xû nin. 
* 1:17 Ma la xî 4:5-6. 
* 1:18 Dest pê bûn 18:11. 
* 1:19 Da nî yêl 8:16; 9:21. 

û saw k’e te ser wî. 13Lê mil ya-
k’et wî r’a got: «Ze ke rî ya, ne tir se! 
Dua te ha te bi hîs ti nê, k’ul fe taf te 
Êlî za bê tê te r’a ku r’e kî bî ne û tê 
na vê wî Yû h’en naf day nî. 
14 Ewê te r’a bi be eşq û şa yî 
 û ge le kê bi bû yî na wî şa bin. 
15 Çim kî ewê li ber Xu dan me zin 

be. 
 T’u car ge re kê şe rav-ara qê 

ve ne xwe*. 
 Û hê zi kê dî ya xwe da, wê bi 

R’u h’êf Pî roz t’i jî be. 
16 Wê ji za r’êd Îsra êlêf ge le ka 

ber bi Xu dan Xwe dê yê wan 
ve ge r’î ne. 

17 Ewê bi r’uh’ û qe wa ta Êl yasf 
p’ê xem berf pê şî ya Xu dan va 
he r’e*, 

 wê di lê ba va ser za r’a da û ne-
êli ma ber bi fe’m da rî ya r’as ta 
ve ge r’î ne, 

 we kî cim e’ te kê bo na Xu dan 
ha zir ke». 

18Ze ke rî ya mil ya k’et r’a got: «Ezê 
vê ye kê ça wa bi za ni bim? Ez kal 
im û k’ul fe ta min jî e’mi rê xwe 
îdî der baz ki rî ye»*. 

19 Mil ya k’etf lê ve ge r’and û go tê: 
 «Ez Cib ra yîl im, ku li ber 

Xwe dê di se ki nim. 
 Û ez ha ti me şan di nê, 
 ku te r’a bê jim û vê miz gî nî yê 

bi di me te*. 
20 Va tê lal bî û ni ka ri bî xe ber dî, 
 h’e ta wê r’o ja ku ev tişt bê ne 

sê rî, 
 çim kî te ew go ti nêd min ba wer 

ne ki rin, 
 ku wê wex tê xwe da bê ne sê rî». 
21H’e ta hin gê cim e’t hî vî ya 

Ze ke rî ya bû û e’cêb ma yî di man, 
ku ew p’a rist ge hê da de ren gî di-
k’et. 22Û ça xê ew der k’e te der va, 
îdî ni ka ri bû wa na r’a xe ber da. 
Wa na şik bir, ku p’a rist ge hê da 
tişt ha tî ye li ber ç’e’ va. Û ewî bi 
nî şa na wa na r’a xe ber di da û lal 
ma. 23Ga va r’o jêd xiz met ki ri na 
wî xi laz bûn, çû ma la xwe. 24Pey 
wan r’o ja r’a, k’ul fe ta wî, Êlî za bêt 
h’em le der k’et, pênc me ha ewê xwe 
ve di şart û di got: 25«Ev çi yek bû 
van r’o ja da Xu dan bo na min kir, 
h’a lê min da ni hê r’î û qa ra min ji 
nav me ri vaf da hil da nê». 
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Mizgînîyamilyak’et
bonabûyînaÎsaf

26Me ha şe şa da Xwe dê mil ya k’etf 
Cib ra yîl şan de ba ja re kî Ce lî lêf ku 
na vê wî Nis ret bû, 27cem qî ze ke 
bi k’irf, ya ku me ri ve kî bi na vê 
Ûsi vêf ma laf Da wid r’af nî şan ki-
rî bû. Na vê qî zi kê Mer yemf bû. 
28Mil ya k’et wê va xuya bû û go tê: 
«Si lav li te qî zi ka k’e remf lê bû-
yî yê, Xu dan t’e vî te ye*». 29Ewa 
ser go ti na wî t’e vî hev bû û fi ki rî: 
«Ge lo ev çi si lav e?» 30Û mil ya-
k’et jê r’a got: «Mer yem, ne tir se! 
Çim kî te k’e rem ji Xwe dê stand. 
31Va tê h’em le de rê yî Ku r’e kî bî nî 
û na vê Wî Îsaf day nî. 
32 Ewê me zin be û Ku r’ê Yê He rî 

Jor in wê bê go ti nê. 
 Û Xu dan Xwe dê wê t’ex tê ba vê 

Wî Da wid bi de Wî. 
33 Ewê h’e ta-h’e ta yê p’ad şa tî yê 

ser ma laf Aqûbf bi ke 
 û xi la zî ya P’ad şa tî ya Wî wê 

t’u ne be». 
34Mer ye mê mil ya k’et r’a got: «Ev 

ye kê ça wa bi be, çim kî ez he la hê 
qîz im?» 35Mil ya k’et lê ve ge r’and 
û got: «R’u h’ê Pî roz wê bê ser te 
û qe wa ta Yê He rî Jor in wê ser te 

bi ke sî. Bo na vê ye kê ew Pî ro zê 
ku wê ji te bi be, ew Ku r’êf Xwe dê 
wê bê go ti nê. 36Va ye omi da te 
Êlî za bêt jî, ya ku bê zu r’et di ha te 
go ti nê, wê me zi na yî ya xwe da eva 
me ha şe şa ye ku r’e kî da h’em le ye. 
37Çim kî cem Xwe dê tiş te kî ne bû-
yî nê t’une». 38Wî ça xî Mer ye mê 
got: «Ez ca rî ya Xu dan im. Bi ra 
ane go rî go ti na te bo na min bi be». 
Û mil ya k’et ji cem wê çû. 

Meryemserîkî
Êlîzabêtêdixe

39Wan r’o ja da Mer yem r’a bû lez 
çû alî yê ç’î ya, ba ja re kî Ci hû daf. 
40Ew k’e te ma la Ze ke rî ya û si lav 
da Êlî za bê tê. 41Ga va Êlî za bê tê 
si la va Mer ye mê bi hîst, za r’ok zi kê 
wê da li vî ya. Êlî za bêt R’u h’ê Pî-
roz va t’i jî bû 42û bi den ge kî bi lind 
ki re ga zî got: «Tu nav k’ul fe ta da 
bim ba rek î û be rê zi kê te da jî 
bim ba rek e. 43Ev çi bex te wa rîk 
e ku dî ya Xu da nê min ser min da 
hat? 44Ga va den gê si la va te k’e-
te gu hê min, za r’ok zi kê min da 
ji şa bû na lîst. 45Xwe zî li wê, ku 
go ti na Xu dan ba wer di ke, ku çi 
jê r’a ha tî ye go ti nê, wê bê sê rî». 
46Mer ye mê got*: 

* 1:28 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Tu nav k’ul fe ta da bim ba rek î». 
* 1:46-55 P’ad şatî I, 2:1-10. 
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 «Nef sa min pe si nê Xu dan di de 
47 û r’u h’ê min bi Xwe dê Xi laz-

ki rêf min şa di be, 
48 çim kî Ewî be rê Xwe mi lûk tî ya 

ca rî ya Xwe da kir. 
 Va ji vir şûn da h’e mû ni si lêf 

xwe zî ya xwe li min bî nin, 
49 çim kî Xwe dê yê Zor bo na min 

tiş têd p’ir’ me zin ki rin. 
 Na vê Wî pî roz e. 
50 R’e’ ma Wî qir’ ne-qir’ ne li ser 

wan e, 
 yêd ku ji Wî di tir sin. 
51 Qe wa ta des tê Xwe Ewî da k’if şê 
 û yêd ku di lêf xwe da k’u bar-ba-

bax in be la-be la yî ki rin. 
52 Yêd qe wat ji k’ur sî ya anîn 

xwa rê 
 û yêd mi lûk bi lind ki rin*. 
53 Yêd bir’ çî bi tiş têd qenc t’êr 

ki rin 
 û yêd dew le tî dest va la ve r’ê-

ki rin. 
54 R’e’ ma Xwe anî bî ra Xwe, 
 alî xu la mê Xwe, Îsra êl kir, 
55 ça wa kal-ba vêd me, Bi ra hîmf û 

zu r’e ta wî r’a bo na h’e ta-h’e-
ta yê sozê Xwe da bû»*. 

56Mer yem we ke sê me ha cem 
Êlî za bê tê ma, paşê ve ge r’î ya ma-
la xwe. 

BûyînaYûh’ennayênixumdar
57Awa de ma we li dan di na Êlî-

za bê tê pê r’a gi hîşt, ku r’ek jê r’a 
bû. 58He val-ho gi rêd wê bi hîs tin 
ku Xu dan r’e’ ma xwe ye me zin 
bo na wê ki rî ye, t’e vî wê şa di bûn. 
59R’o ja h’eyş ta da ha tin ku 

ku r’ik si netf kin û na vê ba vê wî 
Ze ke rî ya lê kin. 60Lê dî ya wî got: 
«Na, na vê wî ge re kê Yû h’en na be». 
61Wê r’a go tin: «Na va me ri vêd te da 
bi wî na vî ke sek t’une». 62Hin gê 
wa na bi nî şa na ji ba vê wî pir sîn 
ku çi na vî di xwa ze wî ke. 63Ewî 
jî t’ex tek xwest û li ser ni vî sî: 
«Na vê wî Yû h’en na ye». H’e mû 
e’cêb ma yî man. 64Dest xwe da 
zar-zi ma nêf wî ve bû, xe ber da, 
şi ki rî da Xwe dê. 65Tir sê h’e mû 
cî na rêd wan girt û t’e ma mî ya 
ç’î ya yêd Ci hûs ta nê da bo na vê 
ye kê di ha te go ti nê. 66H’e mû yêd 
ku di bi hîs tin, bî ra xwe da xwey 
di ki rin, di go tin: «Ge lo ev ku r’i-
kê bi be çi?» Çim kî des tê Xu dan 
pê r’a bû. 

P’êxembertîyafZekerîya
67Ba vê wî Ze ke rî ya bi R’u h’ê 

Pî roz t’i jî bû, p’ê xem ber tî kir û got: 

* 1:52 Îbo 12:19; 5:11. 
* 1:55 Mî xa 7:20; Dest pê bûn 17:7. 
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68 «Şi kir ji Xu dan Xwe dê yê Îsra-
êlê r’a 

 ku se rîk da cim e’ ta Xwe û aza yî 
jê r’a anî*. 

69 Ji ma la xu la mê Xwe Da wid 
 bo na me Xi laz ki re kîf zor* r’a-

kir, 
70 ça wa Ewî hê be rê da bi de vê 

p’ê xem be rêd Xwe ye pî rozf 
go tî ye, 

71 ku em ji dij mi nêd xwe 
 û des tê h’e mû xêr ne xwa zaf 

xi laz bin*, 
72 r’e’ mê kal-ba vêd me bi ke, 
 pey ma naf Xwe ye pî roz 
73 û wê son da ku ba vê me Bi ra-

hîm r’a xwar bîr bî ne*, 
74 we kî ji des tê dij mi na aza bû yî, 
 em bi ka ri bin bê tirs û xof, 
75 h’e mû r’o jêd e’mi rê xwe da, 
 r’ast û h’e lal Wî bi h’e bî nin. 

76 Tu, lo ku r’i ko, tê p’ê xem be rê 
Yê He rî Jor in bê yî go ti nê, 

 tê pê şî ya Xu dan va he r’î, we kî 
r’î ya Wî ha zir kî* 

77 û za ne bû na aza yî yê bi dî cim e’ ta 
Wî 

 bi bax şan di na gu nêd wan. 
78 Ji r’e’m û h’u ba Xwe dê yê me 
 ça wa jor da r’o ku der tê, usa 

wê se rî kî bi de me, 
79 we kî yêd ku te’ rîs ta nî yê û bin 

sî ya mi ri nê da di mî nin r’o-
na yî ke 

 û ni gêd me day ne ser r’î ya 
e’di la yî yê»*. 

80Ku r’ik me zin di bû û bi r’uh’ 
qe wat di girt û h’e ta r’o ja Îsra êlê va 
xuya bû jî li be r’î yêf di ma. 

BûyînaÎsa
(Metta1:18‑25)

21Wan r’o ja da ji Aw gûs to yê 
Qey serf e’mir der k’et, ku 

h’e mû me ri vêd Îm pê ra to rî ya R’o-
ma yê bê ne nav ni vî sa rê. 2Ev nav-
ni vî sa ra pê şin hê na Kû rên yo yê 
we lî yêf Sûr ya yê da ha te ki ri nê. 
3H’e mû di çû ne ba ja rê xwe, ku 
her kes na vê xwe bi de ni vî sa rê. 
4Ûsiv jî ji ba ja rê Nis re ta Ce lî lê 

* 1:68 Ze bûr 41:13; 111:9. 
* 1:69 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Sti rû kî xi laz ki ri nê». Sti rû ge lek ca ra 
ça wa nî şa na qe wa tê ye. 
* 1:71 Ze bûr 106:10. 
* 1:73 Ze bûr 106:45-46; Ze bûr 105:8-9; Dest pê bûn 17:7. 
* 1:76 Îşa ya 40:3; Ma la xî 3:1. 
* 1:79 Ma la xî 4:2; Îşa ya 9:2; 58:8; 60:1-2. 
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r’a bû hev raz çû Ci hûs ta nê, ba ja rêf 
bû yî na Da wid, ku jê r’a Beyt le-
h’mf di go tin, çim kî ew ji mal û 
qe bî la Da wid bû. 5Ew çû ku t’e vî 
Mer ye ma der gîs tî ya xwe bi k’e ve 
nav ni vî sa rê. Mer yem jî h’em le bû. 
6Ça xê ewa na li Beyt le h’mê bûn, 
r’o ja we li dan di na wê pê r’a gi hîşt 
7û ku r’ê xwe yî Ni xu rî anî, Ew 
p’ê ç’e kê da p’ê ç’a û afir’ da da nî, 
çim kî mê van xa nê da bo na wan 
cî t’une bû. 

Milyak’etûşivan
8Li wir ço lê şi van he bûn, ku 

wê şe vê xwe yî tî ya ke rî yê pe zêd 
xwe di ki rin. 9Mil ya k’e tê Xu-
dan wan va xuya bû û r’û me ta 
Xu dan do ra wan şewq da, ew 
ge le kî tir sî yan. 10Lê mil ya k’et 
wa na r’a got: «Ne tir sin! Va ye ez 
Miz gî nî ya şa bû ne ke me zin di di me 
we, ku wê bo na t’e ma mî ya mi let 
be. 11Îro we r’a ba ja rêf Da wid da 
Xi laz ki rekf bû, ew Mesîhf Xu dan 
e. 12Eva we r’a bi be nî şan: Hû nê 
za r’o ke kê p’ê ç’e kê da p’ê ç’a yî 
afir’ da bi bî nin». 13Niş kê va t’e vî 
wî or dî ke mil ya k’e têd e’z ma na-
ye me zin k’ifş bû, pe si nê Xwe dê 
di dan û di go tin: 

14 «Şi kir Xwe dê yê He rî Jo rin r’a, 
 e’di la yî ser di nê wan me ri va r’a, 
 ji k’î ja na Xwe dê r’a zî ye*». 
15Ga va mil ya k’et ji wan dûr 

k’e tin hi la ti ne e’z mên, şi va na 
hev r’a got: «De we rin em he r’i-
ne Beyt le h’mê, ev tiş tê bû yî, ku 
Xu dan em pê h’e san din, bi bî nin». 
16Û bi lez ha tin, Mer yem, 

Ûsiv û Za r’a afir’ da r’a za yî dî-
tin. 17Ga va Ew dî tin, çi ku bo na 
Ku r’ik wan r’a ha ti bû e’lam ki ri nê, 
go tin. 18Her ke sê ku ji şi va na ev 
tişt di bi hîs tin, zen de gir tîf di man. 
19Lê Mer ye mê ev h’e mû tişt di lê 
xwe da xwey di ki rin û li ser wan 
di fi ki rî. 20Şi van ve ge r’î yan, bo na 
tiş têd bi hîs tî û dî tî pe sin û şi ki rî 
di da ne Xwe dê. Ev h’e mû usa bûn 
ça wa wa na r’a ha ti bû go ti nê. 

NavdanînaÎsa
21R’o ja h’eyş ta ga va ku r’ik si net 

ki rin, na vê Wî Îsaf da nîn, ça wa ku 
hê be rî h’em le bû na dê, mil ya k’et 
bo na vê ye kê go ti bû. 

Îsadibinep’aristgehê,
kup’êşk’êşîfXwedêkin

22Ça xê ane go rî Qa nû naf Mû-
saf r’o jêd pa qij bû na wan t’e mam 

* 2:14 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Li ser di nê e’di la yî, nav me ri va da 
xwe şî tî». 
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bûn, ku r’ik bi ri ne Or şe lî mêf, ku 
Wî p’êş k’ê şî Xu dan kin*, 23ça wa 
ku Qa nû na Xu dan da ni vî sar e: 
«Her ni xu rî kî nê rîn ku be t’i nê 
ve di ke, ne di rêf Xu dan be»* 24û 
li go ra go ti na Qa nû na Xu dan: 
«Co tek fa ti mokf yan jî du cû cû-
kêd ke vot ka»* h’e dîf bê da yî nê. 
25Hin gê me ri vek Or şe lî mê da 

he bû, na vê wî Şim h’ûn bû. Ew 
me ri ve kî r’ast, xwe dê xof û li hî-
vî ya ber di lî yaf* Îsra êlê bû. R’u h’ê 
Pî roz jî li ser wî bû 26û wî r’a go-
ti bû: «H’e ta ku tu Mesîhê Xu dan 
ne bî nî, na mi rî». 27Hin gê ew bi 
r’ê be rî ya R’uh’ ha te p’a rist ge hê. 
Ça xê dê û ba vê va Îsayê bi ç’ûk 
anîn ku li go ra e’de tê Qa nû nê 
bo na Wî bi kin, 28Şim h’ûn Ku r’ik 
hil da da h’e mê za xwe, şi ki rî da 
Xwe dê û got: 
29 «Ya Xwe yî, ni ha li go ra sozê 

Xwe 
 bi xêr û si la met ber des tî yê Xwe 

ber’ de. 

30 Çim kî ç’e’ vê min aza ki ri na Te 
dît, 

31 ya ku Te ber ç’e’ vê h’e mû mi-
le ta ha zir ki rî ye*, 

32 ku bi be r’o na yî ya ber ç’e’ vê 
ne ci hû yaf 

 û qe dir-hur metf cim e’ ta Te 
Îsra êl r’a»*. 

33Dê û ba vê Wî ser tiş têd ku 
Şim h’ûn bo na Wî di go tin, zen-
de gir tî ma bûn. 34Şim h’ûn dua 
wan kir û dî ya Wî Mer ye mê r’a 
got: «Bi bi hên, Eva ewî k’ifş ki rî 
ye, Yê ku wê Îsra êlê da bi be se-
be bê k’e tin-r’a bû na ge le ka, usa jî 
bi be nî şa nek, ku ge le kê mi qa bi lî 
Wî r’a bin 35û bi vî awayî fi ki rêd 
ge lek di la wê e’yan bin. Û di lê 
te r’a jî mî na tî re kê wê der baz be». 

36Li wir ji r’i k’in ya ta Aşêr, qî ze ke 
Fa no wê le p’ê xem ber he bû, na vê 
wê Ha na. Ewê ge lek e’mir der baz 
ki ri bû, pey qîz tî ya xwe r’a h’eft sa la 
cem mê rê xwe ma bû. 37Ew ji ne bî ke 
h’eyş tê çar sa lî bû* û ji p’a rist ge hê 

* 2:22 Qa nû na K’a hîn tî yê 12:3, 6. 
* 2:23 Der k’e tin 13:2, 12, 15. 
* 2:24 Qa nû na K’a hîn tî yê 12:8. 
* 2:25 Bi go ti ne ke din: «Ba ris ta nî ya Îsra êlê, bo na xi laz ki rinf yan aza bû na 
Îsra êlê». 
* 2:31 Îşa ya 40:5; 52:10. 
* 2:32 Îşa ya 42:6; 49:6; 52:10. 
* 2:37 Aha tê fe’m ki ri nê, yan: «E’mi rê wê h’eyş tê çar sa lî bû» yan jî: «H’eyş-
tê çar sa la ji ne bî ma bû». 
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dûr ne di k’et, şev û r’oj bi dua û 
r’o jî yaf Xwe dê di h’e band. 38Eva 
jî wê de mê hat, şi ki rî da Xwe dê û 
t’e vî h’e mû yêd ku ç’e’v ni hê r’î ya 
aza bû na Or şe lî mê bûn, der he qa 
ku r’ik da xe ber da. 

Meryem,ÛsivûÎsayêbiç’ûk
vediger’ineNisretê

39Ga va Ûsiv û Mer ye mê her 
tişt li go ra Qa nû na Xu dan ki rin, 
ve ge r’î ya ne Ce lî lê, ba ja rê xwe 
Nis re tê 40Ku r’ik me zin û qe wat 
di bû, bi ser wax tî yêf t’i jî di bû, k’e-
re ma Xwe dê jî bi Wî r’a bû. 

Îsayêdonzdehsalî
p’aristgehêda

41Dê û ba vê Wî her sal Ce ji naf 
Der baz bû nê da di çû ne Or şe lî mê. 
42Ça xê Ew bû donz deh sa lî, li 
go ra e’det ewa na hev raz çû ne 
ce ji nê. 43Ga va r’o jêd ce ji nê xi-
laz bûn û paş da ve di ge r’î ya ne 
ma la xwe, Îsayê xi şîm li Or şe-
lî mê ma. Lê dê û ba vê Wî haş ji 
Wî t’une bûn, 44wa na t’i rêf t’e vî 
r’ê wî ya ye. R’î ya r’o je kê ha tin, 
nav he val-ho gi rêd xwe da li Wî 
ge r’î yan. 45Ga va Ew ne dî tin, 
paş da ve ge r’î ya ne Or şe lî mê, li 
Wî ge r’î yan. 46R’o ja si sî ya wa na 
Ew p’a rist ge hê da dît. Ew t’e vî 
ders da ra r’û niş ti bû, guh da rî ya 

wan di kir û pirs di da ne wan. 
47H’e mû yêd ku xe ber da na Wî 
di bi hîs tin, ser za ne bûn û ca bêd 
Wî zen de gir tî di man. 48Ga va dê 
û ba vê Wî ew dî tin, h’e yî rîn û 
dî ya Wî jê r’a got: «La wo! Te çi-
ma usa se rê me kir? Ez û ba vê te 
k’el-bîn li Te di ge r’î yan». 49Ewî 
wan r’a got: «Hûn çi ma li Min 
di ge r’î yan? We ni za ni bû ge re kê 
Ez ma la Ba vêf Xwe da bim?» 50Lê 
wa na fe’m ne kir Ewî çi got. 51Ew 
t’e vî wan ve ge r’î ya ha te Nis re tê 
û gu r’af wan da bû. Lê dî ya Wî 
ev h’e mû tişt di lê xwe da xwey 
di ki rin. 52Û Îsa bi ser wax tî yê û 
be ji nê da pêş da di çû û li Xwe dê 
û me ri va xweş di hat. 

DannasînîyaYûh’ennayê
nixumdar

(Metta3:1‑12;Marqos1:1‑8;
Yûh’enna1:19‑28)

31Panz deh sa lî ya p’ad şa tî ya 
Tî ber yo yê Qey ser da, Pî la-

to yêf Pon tî yo we lî yê Ci hûs ta nê 
bû, Hê ro des ser wê rê Ce lî lê bû, 
Fî lî po yê birê wî ser wê rê qe za 
Îtûr ya yê û Tra xo nî da yê bû û 
Lû san yas ser wê rê Avê lîn ya yê 
bû, 2He nan û Qe ya fa jî se rek-
k’a hîn bûn. Hin gê xe be ra Xwe dê 
be r’î yê da Yû h’en na yê ku r’ê Ze-
ke rî ya r’a hat 3û Yû h’en na ha te 
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h’e mû dor-be rêd ç’e mê Ûr du nê 
dan na sîn di kir, ku cim e’t ji gu-
ne ki ri nê ve ge r’ef û bi avê bê 
ni xu man di nêf, we kî Xwe dê wan 
bi bax şî ne. 4Ça wa k’i tê ba Îşa yaf 
p’ê xem ber da ni vî sar e ku di bê je: 
 «Den gê be r’î yê da di ke ga zî: 
 ‹R’î ya Xu dan ha zir bi kin 
 û şi ve r’î yêdf Wî r’ast bi kin. 
5 H’e mû ge lî bi ra t’i jî bin, 
 ç’î ya-ba nî ni miz bin, 
 r’î yêd xa ro-ma ro r’ast bin 
 û ç’e’l-ç’ûl dûz bin. 
6 Û her ke sê aza yî ya Xwe dê

bi bî ne›»*. 
7Ge lek di ha ti ne cem Yû h’en na, 

ku ji wî bê ne ni xu man di nê. Ewî 
wan r’a di got: «Ç’ê ji kêdf me’ ra! 
K’ê we r’a got, ku hûn ji xe ze ba 
tê bi r’e vin? 8De bi ki rêd qenc 
bi di ne k’if şê, ku hûn ji gu ne ki ri nê 
ve ge r’î ya ne. Û r’a ne bin ne bê jin: 
‹Bi ra hîm ba vê me ye›. Ez we r’a 
di bê jim, ku Xwe dê ji van ke vi ra 
jî di ka re za r’a Bi ra hîm r’a der xe. 
9Va ye bi virf li ser r’a wêf da rê ye. 
Her da ra ku be rê qenc ney ne, wê 
bê bi r’î nê û avî ti nê na va êgir». 
10E’la le tê ji wî pir sî û got: «Lê 
em çi bi kin?» 11Ewî li wan ve ge-
r’and û got: «Du dest k’in cê k’ê 
he ne, bi ra ye kî bi de wî, yê k’ê 

ku t’une û xu re kê k’ê he ye, bi ra 
dî sa usa bi ke». 12Xerc girf jî ha tin 
ku bê ne ni xu man di nê û wî r’a 
go tin: «Ders darf, em çi bi kin?» 
13Ewî wan r’a got: «Çi qas ji we tê 
xwes ti nê ji wî zê de tir nes tî nin». 
14Es ke ra jî ji wî pir sî: «Lê em çi 
bi kin?» Ewî wan r’a got: «Ke sekî 
ne şê lî nin, bê bex tî yê li xel qê ne kin 
û bi he qê xwe r’a zî bin». 
15H’e mû hî vî yê bûn û bo na 

Yû h’en na di lê xwe da di go tin: 
«Ge lo ev e Mesîh?» 16Yû h’en na 
li h’e mû ya ve ge r’and û got: «Ez 
we bi avê di ni xu mî nim, lê Ye kî 
ji min qe wat tir wê bê. Ez ne hê ja 
me be nê ça ri xêd Wî jî ve kim. 
Ewê we pê R’u h’ê Pî roz û êgir 
bi ni xu mî ne. 17Mel h’e ba Wî des tê 
Wî da ye. Ewê bê de ra Xwe pa qij 
ke, ge nim bi ke e’m ba ra Xwe, lê 
ka yê wê bi agi rê ku na te mi re 
bi şe wi tî ne». 
18Awa Yû h’en na bi ge lek tiş têd 

din jî xelq şî ret di kir û Miz gî nî 
di da. 19Lê ga va Yû h’en na li Hê ro-
de sê ser wêr jî hi latf bo na Hê ro dî ya 
ji na birê wî û h’e mû xi ra bî yêd ku 
wî di ki rin, 20hin gê Hê ro des ser 
van ki ri na da ev ne he qî jî kir, ku 
Yû h’en na avî te ke lê. 

* 3:6 Îşa ya 40:3-5. 
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Îsatênixumandinê
(Metta3:13‑17;Marqos1:9‑11)

21Ga va h’e mû cim e’t di ha te 
ni xu man di nê, Îsa jî ha te ni xu-
man di nê. Wê de mê ku dua di kir, 
e’z man ve bû 22û R’u h’ê Pî roz bi 
be de nî mî na ke vot ke kê ser Wî 
da nî û den gek ji e’z mên hat û 
got: «Tu ku r’ê Mi nî de lal î, ku Ez 
ji Te r’a zî me». 

R’ik’inyataÎsa
(Metta1:1‑17)

23Îsa nê zî kî sî sa lî bû, ga va 
Ewî dest bi k’a rê Xwe kir û wan 
t’i rê Ew ku r’ê Ûsiv bû, Ûsi vê Elî, 
24Elîyê Me tat, Me ta tê Lê wî, Lê-
wî yê Mel k’ê, Mel k’ê yê Yan nay, 
Yan na yê Ûsiv, 25Ûsi vê Me tî tî ya, 
Me tî tî ya yê Amos, Amo sê Ne hûm, 
Ne hû mê Hes lî, Hes lî yê Ne cay, 
26Ne ca yê Me hat, Me ha tê Me tî tî ya, 
Me tî tî ya yê Şê me yîn, Şê me yî nê 
Yû sêx, Yû sê xê Yo da, 27Yo da yê 
Yû he nan, Yû he na nê R’êşa, R’êşa yê 
Ze rû ba bel, Ze rû ba be lê Şal tî yêl, 
Şal tî yê lê Ne rî, 28Ne rî yê Mel k’ê, 
Mel k’ê yê Êdî, Êdî yê Qo sam, 
Qo sa mê Êl me dam, Êl me da mê 
Er, 29Erê Yê şû, Yê şû yê Êlî ya zêr, 
Êlî ya zê rê Yo rîm, Yo rî mê Me tat, 
Me ta tê Lê wî, 30Lê wî yê Şim h’ûn, 
Şim h’û nê Ci hû da, Ci hû da yê Ûsiv, 

Ûsi vê Yo nam, Yo na mê Êl ya qîm, 
31Êl ya qî mê Mel yo, Mel yo yê Me-
na, Me na yê Me tî tî ya, Me tî tî ya yê 
Na t’an, Na t’a nê Da wid, 32Da widê 
Yê şaf, Yê şa yê Ovêd, Ovêdê Bo-
waz, Bo wa zê Sel mon, Sel mo nê 
Neh şon, 33Neh şo nê Amî na dav, 
Amî na da vê Ad mîn, Ad mînê Aram, 
Ara mê Hes rûn, Hes rû nê Pê rês, 
Pê rê sê Ci hû da, 34Ci hû da yê Aqûb, 
Aqû bê Îs haqf, Îs ha qê Bi ra hîm, 
Bi ra hî mê Têrah, Têrahê Ne hor, 
35Ne ho rê Se rûx, Se rû xê R’êwo, 
R’êwo yê Pêlêg, Pê lê gê Eber, Ebe rê 
Şe lah, 36Şe la hê Qê nan, Qê na nê 
Ar pex şad, Ar pex şadê Sam, Samê 
Nuhf, Nuhê La mex, 37La me xê 
Me tû şe la, Me tû şe la yê He nox, 
He no xê Ya rêd, Ya rê dê Ma ha la-
lêl, Ma ha la lê lê Qê nan, 38Qê na nê 
Enoş, Eno şê Sêt’, Sêt’ê Ademf û 
Ade mê Xwe dê. 

Cêr’ibandinafÎsa
(Metta4:1‑11;Marqos1:12‑13)

41Îsa bi R’u h’ê Pî roz va t’i jî 
ji Ûr du nê ve ge r’î ya, R’uh’ 

be r’î yê da r’ê be rî ya Wî di kir, 
2çil r’o jî ji mî rê cinf ha te cê r’i-
ban di nêf. Ewî wan r’o ja da tiş tek 
ne xwar û ga va ew r’oj der baz 
bûn, bir’ çî bû. 
3Hin gê mî rê cin Wî r’a got: 

«He ger Tu Ku r’ê Xwe dê yî, vî 
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ke vi rî r’a bê je ku bi be nan». 4Îsa lê 
ve ge r’and û got: «Ni vî sar e: ‹În san 
t’e nê bi nên na jî›* **». 
5Hin gê mî rê cin Ew r’a ki re 

ser cî kî bi lind, de qê da h’e mû 
p’ad şa tî yêd din ya yê nî şa nî Wî 
dan 6û go te Wî: «Ezê r’ewş û 
ser wêr tî ya van h’e mû ya bi di me 
des tê Te, çim kî min r’a ha tî ye 
da yî nê û k’ê r’a ku bi xwa zim ezê 
bi di mê. 7He ger ni ha Tu se rê xwe 
li ber min day nî, ev h’e mû wê 
p’a ra Te bin». 8Îsa lê ve ge r’and 
û got: «Ni vî sar e: ‹Se rê xwe li 
ber Xu dan Xwe dê yê xwe day ne 
û t’e nê Wî bi h’e bî ne!›*» 
9Paşê mî rê cin Îsa bi re Or-

şe lî mê, Ew ser bi lind cî ya ba nê 
p’a rist ge hê da se ki nan di nê û go te 
Wî: «He ger Tu Ku r’ê Xwe dê yî, de 
Xwe ji vir ba vê je xwa rê. 10Çim-
kî ni vî sar e: ‹Xwe dê wê t’e mî ya 
Te bi de mil ya k’e têd Xwe, ku Te 
xwey kin› 11û: ‹Ewê Te ser des tê 
xwe bi gi rin, we kî ni gê Te ke vir 
ne k’e ve›*». 12Îsa lê ve ge r’and û 
got: «Ha tî ye go ti nê ku: ‹Xu dan 

Xwe dê yê xwe ne cê r’i bî ne!›*» 13Û 
ga va mî rê cin h’e mû cê r’i ban din 
xi laz ki rin, de me kê ji Wî dûr k’et. 

ÎsaqezaCelîlêda
destbik’arêXwedike

(Metta4:12‑17;Marqos1:14‑15)

14Îsa bi qe wa ta R’uh’ ve ge r’î-
ya Ce lî lê û nav-den gê Wî h’e mû 
alî yêd wî we la tî da be la bû. 15Ewî 
k’i nîş têdf wan da hîn di kir û h’e-
mû ya pe si nê Wî di dan. 

BajarêNisretê,lik’uÎsa
mezinbibû,Wîqebûlnake
(Metta13:53‑58;Marqos6:1‑6)

16Ew ha te Nis re tê, wî cî yê ku 
Ew lê me zin bibû, mî na e’de tê Xwe 
r’o jaf şe mî yê Ew k’e te k’i nîş tê û 
r’a bû ku bi xû ne. 17K’i tê ba Îşa ya 
p’ê xem ber da ne Wî û ga va k’i tê ba 
gu lo matk ki rî ve kir, ew cî dît ku 
aha ni vî sar bû: 
18 «R’u h’ê Xu dan li ser Min e, 
 çim kî Ewî Ez bi r’ûn ki ri nêf 

k’ifş ki rim, 
 we kî Miz gî nî yê bi di me fe qî ra, 

* 4:4 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Ne ku t’e nê în san bi nên di jî, lê bi 
her xe be re ke Xwe dê». 
** 4:4 Qa nû na Du ca rî 8:3. 
* 4:8 Qa nû na Du ca rî 6:13. 
* 4:11 Ze bûr 91:11-12. 
* 4:12 Qa nû na Du ca rî 6:16. 
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 û Ez şan di me hê sî ra r’a boy 
ser bes tî yêf 

 û ko ra r’a boy dî ti nê dan na sîn 
kim, 

 aza yî yê bi di me bin des ta 
19 û sa la Xu da ne r’e’ mê* jî bi di me 

nas ki ri nê»**. 
20Û k’i têb gu lo matk kir da ber-
des tî r’û nişt û k’i nîş tê da h’e mû 
zûr’ bi bûn li Wî di ni hê r’în. 21Ewî 
dest pê kir wa na r’a got: «Eva ni vî-
sa ra îro ha te sê rî, ga va we bi hîst». 
22H’e mû ya jî bo na Wî qenc xe ber 
di dan û ser xe ber da na Wî ye me’ rî fet 
zen de gir tî ma bûn û di go tin: «Eva 
ne ku r’ê Ûsiv e?» 23Ewî wan r’a 
got: «Hû nê r’ast vê go ti nê ser Min 
bê jin: ‹H’e kî mo! De h’e kîm tî yê li 
xwe bi ke. Û ew tiş têd me bi hîs tin 
ku Te Ke fer na hû mê da ki rin, li 
vir cî-mis k’e nê xwe da jî bi ke›». 
24Û got: «Ez r’ast we r’a di bê jim, 
p’ê xem ber cî-mis k’e nê xwe da 
bê qe dir e. 25Ez r’as tî yê we r’a 
di bê jim, ge lek ji ne bî Îsra êlê da 
hê na Êl yas da he bûn, ça xê sê sal 
û şeş me ha e’z man ha te gir ti nê 
û t’e ma mî ya we lêt da bû xe la yî-
ke gi ran. 26Lê Êl yas ke se kî r’a 

ne ha te şan di nê, pêş ti rî ji ne bî ya 
ji ba ja rê Se rep ta Say dê r’a*. 27Û 
ge lek k’o tîf jî Îsra êlê da hê na Êlî şaf 
p’ê xem ber da he bûn û ji wan t’u 
kes pa qij ne bû, pêş ti rî Ne’ ma nêf 
ji Sûr ya yê»*. 28Ga va h’e mû yêd 
k’i nîş tê da ev yek bi hîs tin, hêrs 
k’e tin. 29R’a bûn Ew ji ba jêr der-
xis tin, bi rin ser wî ç’î ya yê li k’u 
ba ja rê wan ha ti bû çê ki ri nê, we kî 
Wî ji ken dêl da ba vê jin. 30Lê Ew 
nav wan r’a der baz bû çû. 

Îsar’uh’êfh’eramfderdixe
(Marqos1:21‑28)

31Îsa ber jêr bû ha te ba ja rê Ke-
fer na hû ma Ce lî lê û r’o ja şe mî yê 
ew hîn di ki rin. 32Ew li ser hîn ki-
ri na Wî zen de gir tî ma bûn, çim kî 
xe ber da na Wî bi h’u kum bû. 33Û 
k’i nîş tê da me ri vek he bû, ku r’u h’êf 
ci na yîf h’e ramf pê r’a he bû. Ewî bi 
den ge kî bi lind ki re qî r’în: 34«We yê! 
Tu çi ji me di xwa zî Îsayê Nis re tê? 
Tu ha tî yî qi r’a me bî nî? Ez za nim 
Tu k’î yî. Tu Pî ro zê Xwe dê yî!» 
35Îsa lê hi lat û got: «Ker’ be û jê 
der k’e ve!» Cin ew ber wan li e’r dê 
xist û bê zi rar da yîn ji wî der k’et. 

* 4:19 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Sa la qe bûl ki ri na Xu dan». 
** 4:18-19 Îşa ya 61:1-2. 
* 4:25-26 P’ad şa tî III, 17:8-16. 
* 4:27 P’ad şa tî IV, 5:1-14. 
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36H’e mû zen de gir tî man, hev r’a 
di go tin: «Ev çi go tin e? Ew bi 
h’u kum û qe wa tê e’mi rî li r’u h’êd 
h’e ram di ke û der di k’e vin?» 37Û 
be’ sa Wî h’e mû dor-be ra be la di bû. 

Îsageleknexweşaqencdike
(Metta8:14‑17;Marqos1:29‑34)

38Ew ji k’i nîş tê der k’et çû ma la 
Şim h’ûnf. Xwe sî ya Şim h’ûn te’l 
t’a yê da di ne’ lî ya û bo na wê ji Wî 
hî vî ki rin. 39Îsa ser wê r’a se ki nî, 
li t’a yê hi lat û t’a yê jê ber’ da. 
Dest xwe da r’a bû ser xwe, ber des tî 
wan r’a kir. 40Ga va r’o di çû ava, 
h’e mû yêd ku cû r’e-cû r’e ne xwe-
şî yêd wan he bûn anî ne cem Wî. 
Ewî des tê Xwe da nî ser wan her 
ye kî û ew qenc ki rin. 41Ji ge le ka 
jî cin der di k’e tin, di ki ri ne qî r’în 
û di go tin: «Tu Ku r’ê Xwe dê yî!» 
Lê Îsa li wan hi lat û ne di hişt ew 
xe ber din, çim kî za ni bûn ku Ew 
Mesîh e. 

Dannasînîya
t’emamîyaCihûstanê

42Si beh ku ze lal bû, Îsa r’a bû çû 
cî kî xew le. E’la let li Wî di ge r’î yan 
û h’e ta cem Wî ha tin, ne di hiş tin 
ku Ew dest ji wan bi k’i şî ne. 43Lê 
Ewî wan r’a got: «Ge re kê Ez ba ja-

rêd din da jî Miz gî nî ya P’ad şa tî yaf 
Xwe dê bi dim, çim kî Ez bo na wê 
ye kê ha ti me şan di nê». 44Û k’i nîş-
têd Ci hûs ta nê da* dan na sîn di kir. 

ÎsagazîşagirtêdfXweye
pêşindike

(Metta4:18‑22;Marqos1:16‑20)

51Ca re kê Îsa li ber go la Cê-
nî sar tê se ki nî bû û e’la le tê 

do ra Wî girt, ku xe be ra Xwe dê 
bi bi hê. 2Û Ewî du qe yik de vê 
go lê dî tin, me’ sî gir ji wan der-
k’e ti bûn û t’o r’êd xwe di şûş tin. 
3Îsa k’e te qe yi ke ke ji wan, ku ya 
Şim h’ûn bû, hî vî ji wî kir, ku qe-
yi kê hi ne kî ji be jêf dûr xe. Û Ew 
r’û nişt, ji qe yi kê e’la let hîn kir. 
4Ça xê Ewî xe ber da na Xwe xi laz 
kir, Şim h’ûn r’a got: «Qe yi kê bi be 
cî yê k’ûr û t’o r’êd xwe ba vê ji ne 
nê ç’î rê». 5Şim h’ûn lê ve ge r’and 
û got: «Ma mos ta, me t’e ma mî ya 
şe vê kir-ne kir tiş tek ne girt, lê bo-
na xa ti rê Te ezê t’o r’a ba vê ji mê». 
6Û ga va usa ki rin, ha qas me’ sî 
k’e ti nê, ku t’o r’êd wan di qe tî yan. 
7Û bi nî şa na ga zî he va lêd xwe ye 
qe yi ka din da di ki rin, ku bên alî 
wan bi kin. Û ewa na ha tin her du 
qe yik jî t’i jî ki rin, hin dik ma bû 
nuq bû na. 8Ga va Şim h’ûn-Pet rûs 

* 4:44 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Ce lî lê da». 
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ev yek dît, xwe avî te ço kê Îsa û 
got: «Xu dan, dû rî min he r’e, ez 
ye kî gu ne k’arf im». 9Çim kî bo-
na wan me’ sî yêd gir tî xofê wî û 
h’e mû yêd pê r’a gir ti bû, 10usa jî 
Aqûbf û Yû h’en na yêf ku r’êd Ze-
be dî, ku he va lêd Şim h’ûn bûn. Û 
Îsa Şim h’ûn r’a got: «Ne tir se! Ji 
vir şûn da tê me ri va mî na me’ sî ya 
bi gi rî». 11Û qe yik der xis ti ne be jê, 
her tişt hiş tin pey Wî çûn. 

Îsayekîjik’otîbûnê
paqijdike

(Metta8:1‑4;Marqos1:40‑45)

12Ga va Îsa ba ja re kî da bû, li wir 
me ri ve kî ser da pê da k’o tî he bû. 
Ça xê ewî Îsa dît, xwe de ve r’û ya 
avît jê la va kir û got: «Xu dan! 
He ger bi xwa zî, Tu di ka rî min 
pa qij kî». 13Û Îsa des tê Xwe di rêj 
ki rê, lê k’et û got: «Ez di xwa zim. 
Pa qij be!» Û dest xwe da k’o tî bûn jê 
çû. 14Îsa t’e mî da wî, ku vê ye kê 
ke sî r’a ne bê je, lê got: «He r’e xwe 
nî şa nî k’a hîn ke û ça wa Mû sa 
t’e mî da ye, h’e dî ya pa qij bû na 
xwe bi de, we kî h’e mû ya r’a bi be 
şe’ de tî, ku tu pa qij bû yî». 15Nav 
û den gê Îsa hê be la di bû û p’ir’ 
e’la let di ci vî ya ku guh da rî ya Wî 
bi kin û ji ne xwe şî yêd xwe qenc 
bin. 16Lê Ewî Xwe li cî yê xew le 
di girt û dua di kir. 

Îsaşilûşe’tekîqencdike
ûgunêdwîdibaxşîne

(Metta9:1‑8;Marqos2:1‑12)

17R’o je kê ça xê Ewî hîn di-
kir, fê ri sîf û ders da rêd Qa nû nê jî 
r’û niş ti bûn, ku ji h’e mû gun dêd 
Ce lî lê, Ci hûs ta nê û ji Or şe lî mê 
ha ti bûn. Qe wa ta Xu dan ha zir 
bû, we kî Îsa ne xwe şêd wan qenc 
bi ke. 18Wê de mê çend me rî ya 
ye kî şi lû şe’t ni vî nê va anîn û di-
xwes tin ew bi bi ra na hin dur’ û li 
ber Îsa da nî na. 19Û ga va wa na ji 
dest e’la le ta gi ran t’u r’ê ne dî tin 
ku wî bî ni ne hin dur’, r’a bû ne ser 
xê nî, k’er mîd ve ki rin, ni vî nê va 
da xis ti ne na va ma lê, li ber Îsa. 
20Ga va Ewî ba we rî ya wan dît, 
go te yê şi lû şe’t: «E’v do, gu nêd te 
ha ti ne bax şan di nê». 21Qa nûn zan 
û fê ri sî ya dest pê kir fi ki rîn û hev r’a 
go tin: «Ev k’î ye aha Xwe dê bê hur-
met di ke? Pêş ti rî Xwe dê k’î di ka re 
gu na bi bax şî ne?» 22Fi ki rêd wan 
Îsa va e’yan bûn û li wan ve ge r’and 
got: «Hûn çi di lê xwe da di fi ki rin? 
23K’î jan r’i h’et tê go ti nê: ‹Gu nêd 
te ha ti ne bax şan di nê›, yan: ‹R’a be 
û bi ge r’e?› 24Lê we kî hûn bi za ni bin 
ku h’u ku mê Ku r’êf Mê riv he ye li 
ser di nê gu na bi bax şî ne», go te yê 
şi lû şe’t: «Ez te r’a di bê jim, r’a be 
ni vî na xwe hil de he r’e ma la xwe». 
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25Ew jî ber ç’e’ vê wan pê r’a-pê r’a 
r’a bû û ni vî na ku li ser p’al da yî bû 
hil da çû ma la xwe û şi ki rî di da 
Xwe dê. 26H’e mû h’eyr-h’uj me k’ar 
man û şi ki rî di da ne Xwe dê, bi 
xofa me zin di go tin: «Îro me tiş têd 
ne bû yî dî tin». 

ÎsagazîLêwîfdike
(Metta9:9‑13;Marqos2:13‑17)

27Pey wê ye kê r’a Îsa der k’et, li 
cî yê xerc hil da nê xerc gi re kî r’û niş tî 
dît ku na vê wî Lê wîf bû û go tê: 
«Pey Min we re». 28Ewî jî her tişt 
hişt, r’a bû pey Wî çû. 29Lê wî ma la 
xwe da hur me te ke me zin jê r’a kir. 
T’e vî wan ge lek xerc gir û hi ne kêd 
ma yîn jî li ser sif rê r’û niş ti bûn. 
30Fê ri sî ya û qa nûn za nêd wan bî na 
xwe teng ki rin û şa gir têdf Wî r’a 
go tin: «Çi ma hûn t’e vî xerc gir û 
gu ne k’a ra di xwin û ve di xwin?» 31Îsa 
li wan ve ge r’and û got: «Sax lem 
ne h’ew cê h’e kîm in, lê ne xweş. 
32Ez ne ha ti me ga zî yêd r’ast kim, 
lê ga zî gu ne k’a ra bo na t’o be yî yêf». 

Pirsar’ojîgirtinê
(Metta9:14‑17;Marqos2:18‑22)

33Wa na ji Îsa pir sî: «Çi ma şa gir-
têd Yû h’en na û usa jî yêd fê ri sî ya 
t’i mê r’o jî di gi rin û dua di kin, lê 

şa gir têd Te di xwin û ve di xwin?» 
34Ewî jî go te wan: «Hûn di ka rin 
bê ji ne xwen dî yêd de’ wa tê: ‹R’o jî 
bi gi rin›, h’e ta ku ze’ va t’e vî wan 
e? 35Lê r’o jê bên, ga va ze’ va ji wan 
bê hil da nê, hin gê wan r’o ja da wê 
r’o jî bi gi rin». 
36Ewî me se lek jî wan r’a got: 

«Ke sek ji p’ar ç’ê nû na bi r’e û 
k’in ca ke vin p’î ne na ke. He ger 
usa bi ke, hin p’ar ç’ê nû di qe lê şe, 
hin jî ke vin û nû li hev na kin. 
37Û ne jî ke sek şe ra va nû di ke 
meş kêd ke vin. He ger usa bi ke, 
şe ra va nû wê meş ka bi t’e qî ne û 
bi r’i je, meş kê jî xi rab bin. 38Lê 
ge re kê şe ra va nû bi ki ne meş kêd 
nû*. 39Û ke sek pey şe ra va ke vin r’a 
na xwa ze ya nû ve xwe, çim kî ya 
ke vin hê lê xweş tê». 

Pirsar’ojafşemîyê
(Metta12:1‑8;Marqos2:23‑28)

61R’o je ke şe mî yê Îsa na va ze-
vî ya r’a der baz di bû, şa gir têd 

Wî sim bil êd ge nim di çi nîn, des têd 
xwe da di fi ri kan din û di xwa rin. 
2Lê ji fê ri sî ya hi ne ka got: «Çi ma 
hûn tiş tê ne ca y î zî r’o jaf şe mî yê 
di kin?» 3Îsa li wan ve ge r’and û 
got: «We ne xwen dî ye ku Da wid 
çi kir, ga va ew û yêd pê r’a bir’ çî 

* 5:38 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Ku her du jî bê ne xwey ki ri nê». 
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bûn? 4Ne ew k’e te Xa naf Xwe dê 
û na nêf Xwe dê r’a da yî hil da, hin 
xwe xa xwar, hin jî da yêd t’e vî 
xwe, we kî t’u ke sî r’a ne ca yîz bû 
bi xwa ra, pêş ti rî k’a hî na?»* 5Û 
ve ge r’î ya wan r’a got: «Ku r’ê Mê riv 
Xu da nê şe mî yê ye jî». 

Îsar’ojaşemîyêmerivêku
destêwîk’işîyabûqencdike
(Metta12:9‑14;Marqos3:1‑6)

6Û r’o ja şe mî ke din Îsa çû k’i-
nîş tê, ku hîn bi ke. Me ri vek li wir 
he bû, ku des tê wî yî r’as tê k’i şî ya-
bû. 7Ç’e’ vê qa nûn zan û fê ri sî ya li 
ser Wî bûn, ge lo wê r’o ja şe mî yê 
ne xwe şa qenc ke yan na, we kî 
me’ nî ke wan he be, ku xey ba Wî 
bi kin. 8Lê fi ki rêd wan Îsa va e’yan 
bûn û wî me ri vê dest k’i şî ya yî r’a 
got: «R’a be vê go ve kê bi se ki ne». 
Ew jî r’a bû se ki nî. 9Hin gê Îsa 
wan r’a got: «Ezê pir se kê ji we 
bi kim. R’o ja şe mî yê çi ca yîz e 
bi kin: Qen cî yan xi ra bî, r’u h’e kî 
xi laz kin yan un da kin?» 10Û Îsa 
li h’e mû yêd do ra Xwe ni hê r’î, wî 
me ri vî r’a got: «Des tê xwe di rêj 
ke». Ewî jî usa kir û des tê wî dî sa 
qenc bû. 11Hin gê wa na ji hêr sa 
xwe di xwar, nav hev da di şê wi rîn, 
ku çi bî ni ne se rê Îsa. 

Bijartina
herdonzdehşandîyaf

(Metta10:1‑4;Marqos3:13‑19)

12Wan r’o ja da Îsa çû se rê ç’î yê, 
ku dua bi ke û t’e ma mî ya şe vê ber 
Xwe dê bi dua der baz kir. 13Ça xê 
si beh ze lal bû, Ewî ga zî şa gir têd 
Xwe ki rin û donz deh me riv ji 
nav wan bi jar tin, ku na vêd wan 
jî «şan dîf» da nî: 14Şim h’û nê ku 
na vê wî da nî Pet rûsf û birê wî 
En dra wis, Aqûb û Yû h’en na, 
Fî lî po û Ber to lo me yo, 15Met ta û 
T’û ma, Aqû bêf Hal fa wo û Şim h’û-
nê ku we lat p’a ristf di ha te go ti nê. 
16Ci hû da yê Aqûb û Ci hû da yêf 
Îs xer yo tî, ku ne ma mî yaf Wî kir. 

Îsadannasîndike,
hîndikeûqencdike
(Metta4:23‑25)

17Ew bi t’e vî wan ber jêr bû hat, 
r’as te kê se ki nî. Li wê de rê k’o me-
ke şa gir ta ye me zin û cim e’ te ke 
gi ran ji t’e ma mî ya Ci hûs ta nê, 
Or şe lî mê û ji de vê be’ ra Sû rê 
û Saydê ci vî ya yî bûn. 18Ewa-
na ha ti bûn, we kî guh da rî ya Wî 
bi kin û ji ne xwe şî yêd xwe qenc 
bin. Û yêd ji r’u h’êd h’e ram ce fa 
di k’i şan din jî qenc di bûn. 19Û 

* 6:4 Qa nû na K’a hîn tî yê 24:9; P’ad şa tî I, 21:1-6. 
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t’e ma mî ya e’la le tê jî di ce’ dand, 
we kî des tê xwe bi da na Wî, çim kî 
qe wat ji Wî der di k’et û her kes ji 
wan qenc di bû. 

Yêdxwezilîûnexwezilî
(Metta5:1‑12)

20Îsa be rê Xwe da şa gir têd 
Xwe û got: 
 «Xwe zî li we fe qî ra, 
 çim kî P’ad şa tî yaf Xwe dê ya we 

ye. 
21 Xwe zî li we, ku hûn ni ha bir’ çî 

ne, 
 çim kî hû nê t’êr bin. 
 Xwe zî li we, ku hûn ni ha di-

gi rîn, 
 çim kî hû nê bi k’e nin. 
22 Xwe zî li we, ga va hûn bo na 

Ku r’ê Mê riv ber ç’e’ vê me-
rî ya r’eş bin, 

 ga va we qe bûl ne kin, we bê-
hur met kin 

 û na vê xi rab ser we der xin. 
23Wê r’o jê eşq bin û ji şa bû na bi-
ra ni gêd we e’rd ne gi re, çim kî va 
he qê we li e’z mên ge lek e, çim kî 
kal-ba vêd wan jî se rê p’ê xem be ra 
usa di ki rin. 
24 Lê wey li we dew le tî ya, 
 çim kî hûn gi hîş ti ne me re mê 

xwe. 
25 Wey li we, ku hûn ni ha t’êr in, 
 çim kî hû nê bir’ çî bin. 

 Wey li we, ku hûn ni ha di k’e-
nin, 

 çim kî hû nê bi gi rîn û şî nê bi-
kin. 

26 Wey li we, ku h’e mû me riv 
bo na we qenc xe ber di din, 

 çim kî kal-ba vêd wan jî p’ê xem-
be rêd de rew r’a usa di ki rin. 

Dijminêdxweh’izbikin
(Metta5:38‑48;7:12a)

27Lê Ez we r’a, yêd ku di bi hên 
di bê jim, dij mi nêd xwe h’iz bi kin, 
xêr ne xwaz êd xwe r’a qen cî yê bi-
kin. 28Ni fir’ ki rêd xwe bim ba rek 
kin û bo na yêd xi ra bî yê we di kin, 
dua bi kin. 29He ger yek r’û yê te 
xe, yê din jî bi de ber û yê ku 
p’o tê te ji te bis tî ne, ki ra sê xwe 
jî jê r’a bi hê le. 30Bi de wî, k’î ji te 
di xwa ze û k’î ji te dis tî ne paş da 
ne xwa ze. 31Û ça wa hûn di xwa-
zin me riv bo na we bi kin, hûn jî 
usa wan r’a bi kin. 32He ger hûn 
wan h’iz bi kin, k’î jan ku we h’iz 
di kin, çi fey de? Ne gu ne k’ar jî 
wan h’iz di kin, k’î jan ku wan h’iz 
di kin? 33Û he ger hûn qen cî ki rêd 
xwe r’a qen cî yê bi kin, çi fey de? 
Ne gu ne k’ar jî usa di kin? 34Û 
he ger hûn deyn di di ne yêd usa, 
ji k’î ja na gu ma na we he ye paş da 
bis tî nin, çi fey de? Ne gu ne k’ar jî 
deyn di di ne gu ne k’a ra, ku dî sa 
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ha qa sî paş da bis tî nin? 35Lê hûn 
dij mi nêd xwe h’iz bi kin, qen cî yê 
bi kin, deyn bi din û hî vî ya ve ge-
r’an di nê ne mî nin. He qê we yê 
ge lek be û hû nê bi bi ne za r’êd 
Yê He rî Jor in. Çim kî Ew bo na 
bê şê ki ra jî, ne r’as ta jî qenc e. 
36Dil r’e’m bin, ça wa Ba vêf we 
dil r’e’m e. 

Hînkirinaderheqa
lomekirinêdaf
(Metta7:1‑5)

37Lo ma ne kin û lo me yê li we 
ne bin, ne he qî yê ne kin, ne he qî wê 
li we ne be, bi bax şî nin we r’a wê bê 
bax şan di nê. 38Bi din, we r’a wê bê 
da yî nê, bi pî va ne ke t’i jî h’e jan dî, 
de wi san dî, se rî qûç’ wê bi ki ne p’ê şa 
we. Çim kî bi çi ça pê hûn bi pî vin, 
bi wê jî we r’a wê bê pî va nê». 39Ewî 
me se lek jî wan r’a got: «Ge lo kor 
di ka re r’ê be rî yê ko ra bi ke? Ne her 
du yê jî bi k’e vi ne ç’e’ lê? 40Şa girt 
ji ders da rê xwe ne mes tir e, lê 
ewê ku xwen di na xwe r’ind pêk 
tî ne, di ka re mî na ders da rê xwe 
be. 41Tu çi ma qir şi kê ç’e’ vê birê 
xwe da di bî nî, lê k’ê ra nê ç’e’ vê 
xwe da na bî nî? 42Yan jî ça wa tu 
di ka rî bê jî birê xwe: ‹Bi ra, bi hê le 
ku ez qir şik ji ç’e’ vê te der xim›, lê 
tu k’ê ra nê ç’e’ vê xwe da na bî nî? 
Du r’û! Pê şî yê k’ê ra nê ç’e’ vê xwe 

der xe. Paşê tê qenc bi bî nî ku ça-
wa qir şik ji ç’e’ vê birê xwe der xî. 

Darûberêwê
(Metta7:17‑20;12:34b,35)

43Da ra qenc be rê xi rab na de, 
ne jî da ra xi rab be rê qenc. 44Her 
dar ji be rê xwe tê nas ki ri nê, ke sek 
ji sti rî ya hê jî ra na çi ne û ne jî ji 
di r’î yê ti rî ya. 45Me ri vê qenc, ji 
xiz na di lê xwe yî qenc, qen cî yê 
der tî ne, lê me ri vê xi rab, ji xiz na 
di lê xwe yî xi rab xi ra bî yê der tî ne. 
Çim kî di lê wî çi va t’i jî ye zar jî 
ewê di bê je. 

H’îmêddumala
(Metta7:24‑27)

46Hûn çi ma Min r’a ‹Xu dan! 
Xu dan!› di bê jin û wan tiş têd ku 
Ez we r’a di bê jim na kin? 47Her 
ke sê ku tê cem Min go ti nêd Min 
di bi hê û di qe dî ne, Ez we r’a bê jim 
mî na k’ê ye. 48Ew mî na me ri ve kî 
ye, yê ku ma lê çê di ke, e’r dê di k’o-
le k’ûr di ke, h’î mê wê li ser kê vir 
da tî ne. Û ga va lê yîf r’a di be, ç’em 
li wê ma lê di xe, ew na h’e je, çim kî 
r’ind ha ti bû çê ki ri nê. 49Lê ewê 
xe be rêd Min di bi hê û na qe dî ne, 
mî na me ri ve kî ye, yê ku ser xwe lî yê 
bê h’îm ma lê xwe r’a çê di ke. Ga va 
ç’em lê di xe, dest xwe da hil di şê, 
wê ran di be, li ber mî ra t’ê di çe». 
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Îsaxulamêsersedekîf
qencdike

(Metta8:5‑13;Yûh’enna4:43‑54)

71Ga va Îsa ew go ti nêd ku 
wê guh da ra r’a bi go ta xi-

laz ki rin, çû Ke fer na hû mê. 2Û 
xu la mê ser se de kîf, ku bo na wî 
ye kî hê ja bû, ne xweş ber mi ri nê 
bû. 3Ga va ewî bo na Îsa bi hîst, 
r’ûs pî yêdf ci hû yaf şan di ne cem 
Wî û jê hî vî kir, ku bê xu la mê 
wî xi laz ke. 4Ewa na ha ti ne cem 
Îsa, ge le kî hî vî jê ki rin û go tin: 
«Ew hê ja ye ku Tu evê qen cî yê 
jê r’a bi kî, 5çim kî ew mi le tê me 
h’iz di ke û k’i nî şt jî bo na me 
çê ki rî ye». 6Hin gê Îsa t’e vî wan 
çû. Ga va nê zî kî ma lê bû, ser sed 
çend dos têd xwe şan di ne pê şî ya 
Wî, Wî r’a got: «Xu dan, ze’ me tê 
ne bî ne, çim kî ez ne hê ja me ku 
Tu bê yî ma la min. 7Bo na vê ye-
kê min xwe la yî qî Te ne girt, ku 
bi ha ta ma pey Te jî. T’e nê xe be-
re kê bê je û xu la mê mi nê qenc be. 
8Çim kî ez xwe xa jî me ri ve kî bin 
h’u kum da me û bin des tê min da 
jî es ker he ne. Ez ye kî r’a di bê jim: 
‹He r’e›, di çe, ye kî din r’a di bê jim: 
‹We re›, tê û ji xu la mê xwe r’a 
di bê jim: ‹Evî tiş tî bi ke›, di ke». 
9Ga va Îsa ev yek bi hîst, ser wî 
zen de gir tî ma û ve ge r’î ya ser wê 

cim e’ ta ku pey Wî di çû, got: «Ez 
we r’a di bê jim, Min Îsra êlê da jî 
ba we rî ke aha ye kî da ne dî tî ye». 
10Û ewêd şan dî ve ge r’î ya ne mal, 
dî tin ku wê ew xu lam qenc bû ye. 

Saxbûnakur’êjinebîyê
11R’o je ke din Îsa çû ba ja re kî, 

ku na vê wî Na yîn bû û şa gir têd 
Wî jî t’e vî e’la le te ke gi ran Wî r’a 
di çûn. 12Ga va nê zî kî der ge hê 
ba jêr bû, va mi rîk der di xis tin. 
Ew ku r’ê ji ne bî ke ta yê t’e nê bû û 
ge lek he wa rî jî ji ba jêr pê r’a di çûn. 
13Ga va Xu dan dê dît, gu nê Wî lê 
hat û wê r’a got: «Ne gi rî». 14Ew 
nê zî kî dar be stê bû girt û ewêd ku 
di bir in se ki nîn, Îsa got: «Xor to! 
Ez te r’a di bê jim, r’a be!» 15Mi rî 
r’a bû r’û nişt, dest pê kir xe ber da 
û Îsa ew da dî ya wî. 16Û saw k’e te 
ser h’e mû ya, şi ki rî di da ne Xwe dê 
û di go tin: «P’ê xem be re kî me zin 
na va me da der k’e tî ye!» û: «Xwe dê 
se rîk da ye mi le tê Xwe!» 17Nav û 
den gê Wî t’e ma mî ya Ci hûs ta nê 
û dor-be rê wê be la bû. 

Îsacabapirsa
Yûh’ennayênixumdardide

(Metta11:1‑19)

18Şa gir têd Yû h’en na Yû h’en-
na r’a bo na van h’e mû tiş ta go tin. 
Yû h’en na jî ga zî du şa gir têd xwe 
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kir 19û ew şan di ne cem Xu dan, 
we kî jê bi pir sin: «Tu Ew î, Yê ku 
ge re kê bi ha ta, yan em hî vî ya ye kî 
din bin?» 20Ew me rî ha ti ne cem 
Îsa û go tin: «Yû h’en na yê ni xum-
darf em şan di ne cem Te, ku ji Te 
bi pir sin, Tu Ew î, Yê ku ge re kê 
bi ha ta, yan em hî vî ya ye kî din 
bin?» 21Û wê de mê Îsa ge lek ji 
ne xwe şî ya, der ba, ji r’u h’êd xi rab 
qenc ki rin û ç’e’ vêd ge lek ko ra 
ve ki rin. 22Îsa li wan ve ge r’and û 
got: «He r’in, çi ku we dît û bi hîst 
Yû h’en na r’a bê jin: Kor di bî nin, 
se qet di ge r’in, k’o tî pa qij di bin, 
ker’ di bi hên, mi rî r’a di bin û fe-
qî ra r’a jî Miz gî nî tê da yî nê. 23Û 
xwe zî li wî, ku ji Min p’işk na be». 
24Ga va ewêd ku Yû h’en na şan-

di bûn çûn, Îsa bo na Yû h’en na 
e’la le tê r’a dest pê kir got: «Hûn 
der k’e ti ne be r’î yê çi bi bî nin? Qa-
mî şe kîf ku ji ba yê di h’e je? 25Yan 
der k’e tin çi bi bî nin? Me ri ve kî 
k’in cê na zikf li xwe ki rî? Ne 
ewêd ku k’in cê na zik xwe di kin 
û e’mi rê r’ind der baz di kin, ew 
ma lêd p’ad şa da ne? 26Yan hûn 
der k’e tin çi bi bî nin? P’ê xem be-
re kî? Be lê, Ez we r’a di bê jim, ji 
p’ê xem be re kî jî mes tir e. 27Eva 

ew e, bo na k’î ja nî ni vî sar e: ‹Va 
ye Ezê qa si dê Xwe pê şî ya Te va 
bi şî nim. Ewê r’î ya Te pê şî ya Te va 
ha zir ke›*. 28Ez we r’a di bê jim, 
ji na va ewêd ku ji k’ul fe ta di nê 
k’e ti ne, t’u kes ji Yû h’en na mes tir 
ne bû ye, lê P’ad şa tî ya Xwe dê da yê 
he rî bi ç’ûk ji wî mes tir e». 29Ga va 
t’e ma mî ya cim e’ tê, usa jî xerc gi ra 
ev yek bi hîst, t’iv dî ra Xwe dê r’ast 
h’e sab ki rin, çim kî bi ni xu man di na 
Yû h’en na ha ti bû ne ni xu man di nê. 
30Lê fê ri sî û qa nûn za na bo na xwe 
t’iv dî ra Xwe dê t’ex sîrf ki rin, çim kî 
wa na ne xwest ku ji Yû h’en na bê ne 
ni xu man di nê. 
31Îsa ser da zê de kir got: «Ez 

me ri vêd vî ni si lî mî na çi bi şi bî nim? 
Yan ew mî na çi ne? 32Ew mî na 
wan za r’a ne, yêd ku ba za rê da 
r’û niş tî ne, ga zî hev du di kin û 
di bê jin: ‹Me bo na we zur’ nê xist, 
hûn ne r’e qi sîn û bo na we beyt’f 
got, hûn ne gi rî yan›. 33Yû h’en na yê 
ni xum dar hat, ne nan di xwar, ne 
jî şe rav ve di xwar*, we di got: ‹Cin 
wî da he ye›. 34Ku r’ê Mê riv hat, 
di xwe û ve di xwe, hûn bo na Wî 
di bê jin: ‹Va Ew ye kî pey xwa rin 
û ve xwa ri nê k’e tî ye, dos tê xerc gir 
û gu ne k’a ra ye›. 35Lê h’e mû yêd 

* 7:27 Ma la xî 3:1. 
* 7:33 Yû h’en na yê ni xum dar ye kî «ne zîrf» di ha te h’e sa bê. 



143

LÛ QA, 7  

ku pey ser wax tî yê di çin ew k’ifş 
di kin ku ser wax tî r’ast e*». 

ÎsamalaŞimh’ûnda
k’ulfetagunek’ardibaxşîne
36Ye kî fê ri sî hî vî ji Îsa kir, ku 

t’e vî wî xwa ri nê bi xwe. Ew jî çû 
ma la wî fê ri sî yî, ser sif rê r’û nişt. 
37Û wî ba ja rî da k’ul fe te ke ç’e’v derf 
he bû. Ga va wê bi hîst ku Ew ma la 
fê ri sî da ser sif rê r’û niş tî ye, der da-
ne kef ala bas ti rê yî r’û nê bîn xweş 
anî, 38piş tê va ber ni gêd Wî se ki nî 
gi rî ya, bi hê si rêd xwe ni gêd Wî şil 
ki rin û bi p’o r’ê se rê xwe jî zi ha 
ki rin. Paşê ni gêd Wî r’a mû san, 
bi r’û nê bîn xweş jî r’ûnf ki rin. 
39Ga va wî fê ri sî yê ku ew t’eg lîf 
ki ri bû ev yek dît, di lê xwe da got: 
«He ger Eva p’ê xem ber bû ya, wê 
bi za ni bû ya ku k’î ye û ye ke ça-
wa ye des tê xwe da ye Wî», çim kî 
ye ke ç’e’v der bû. 40Îsa wî r’a got: 
«Şim h’ûn, Ez di xwa zim tiş te kî 
te r’a bê jim». Ewî jî got: «K’e rem 
ke bê je, ders dar». Îsa got: 41«Du 
deyn da rêd ye kî he bûn, yek pên sid 
zî vîf deyn da rê wî bû, yek jî pên cî. 
42Lê çim kî tiş te kî wan t’une bû ku 
dey nê xwe bi da na, ewî bax şan-

de her du ya jî. Ni ha ji wan her 
du ya k’î ja nê ge le kî wî h’iz bi ke?» 
43Şim h’ûn lê ve ge r’and û go tê: 
«T’ex mî na min ewê ku ge lek jê r’a 
ha te bax şan di nê». Îsa wî r’a got: 
«Te r’ast tê der xist». 44Û ser k’ul-
fe tê da ve ge r’î ya, Şim h’ûn r’a got: 
«Vê k’ul fe tê tu di bî nî? Ez ha ti me 
ma la te, bo na ni gêd Min te av 
ne da, lê evê bi hê si rêd xwe ni gêd 
Min şil ki rin û bi p’o r’ê se rê xwe jî 
zi ha ki rin. 45Te r’a mû sa nek ne da 
Min, lê ji hin gê va ku Ez ha ti me 
vir, evê dest ji r’a mû sa na ni gêd 
Min ne k’i şan dî ye. 46Te se rê Min 
r’ûnf ne kir, lê evê bi r’û nê bîn xweş 
ni gêd Min r’ûn ki rin. 47Bo na vê 
ye kê Ez te r’a di bê jim, gu nêd vê 
ku ge lek bûn ha ti ne bax şan di nê, 
le ma evê ge lek h’iz kir. Çim kî 
k’ê r’a ge lek tê ne bax şan di nê, ge lek 
jî h’iz di ke. Lê k’ê r’a hin dik tê ne 
bax şan di nê, ew hin di kî h’iz di ke». 
48Û wê r’a got: «Gu nêd te ha ti ne 
bax şan di nê». 49Hin gê ewêd ku 
t’e vî Wî ser sif rê r’û niş ti bûn nav 
xwe da di go tin: «Eva k’î ye, h’e ta 
ku gu na jî di bax şî ne?» 50Û Îsa wê 
k’ul fe tê r’a got: «Ba we rî ya te tu 
xi laz ki rî. Bi xêr û si la met he r’e». 

* 7:35 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Ser wax tî ji h’e mû za r’êd xwe r’ast 
k’ifş di be». Hi nek jî aha fe’m di kin: «Ser wax tî ji h’e mû e’me lêd xwe k’ifş 
di be ku ew r’ast e». 
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K’ulfetêdkupeyÎsadiçûn

81Pey vê ye kê r’a Îsa gund û ba-
ja ra di ge r’î ya, dan na sîn di kir, 

Miz gî nî ya P’ad şa tî ya Xwe dê di da 
û her donz deh şa girt jî Pê r’a bûn, 
2usa jî çend k’ul fe têd ku ji r’u h’êd 
xi rab û ne xwe şî ya qenc bi bûn: Mer-
ye ma ku jê r’a Mej de la nî di go tin, 
ya ku h’eft cin jê der k’e ti bûn 3û 
Yo ha na, ji na Xû za yê we k’îl xer cêf 
ma la Hê ro des, So sin û ge le kêd 
ma yîn, ku wa na bi he bû kaf xwe va 
wan r’a ber des tî di ki rin. 

Meselat’oximr’eşf
(Metta13:1‑9;Marqos4:1‑9)

4Û ga va e’la le te ke gi ran ji ge lek 
ba ja ra cem Îsa ci vî ya, Ewî me se-
lek got: 5«T’o xim r’eşf r’a bû çû ku 
t’ox im bi r’e şî ne. Ga va di r’e şand, 
hi nek k’e ti ne de vê r’ê ha ti ne p’ê-
pes ki ri nê û tey re dêd e’z mên ha tin 
ew xwa rin. 6Û hi nek jî k’e ti ne 
cî yê ke vi rî, ga va şîn bûn, ji dest 
kê ma sî ya şi la yê h’işk bûn. 7Û 
hi nek jî k’e ti ne na va sti rî ya, sti rî 
jî pê r’a şîn bûn û ew xe ni qan din. 
8Hi ne kêd din jî k’e ti ne na va e’r dê 
qenc û şîn bûn, sed car ber dan». 
Ga va ev yek got, ki re ga zî: «Gu hê 
k’ê yî bi hîs ti nê he ye bi ra bi bi hê!» 

Îsaçimabimesela
xeberdide

(Metta13:10‑17;
Marqos4:10‑12)

9Şa gir têd Wî jê pir sîn: «Me’ na 
evê me se lê çi ye?» 10Ewî got: «We-
r’a ha tî ye da yî nê, ku hûn su r’êd 
P’ad şa tî ya Xwe dê bi za ni bin, lê 
yêd ma yîn r’a bi me se la tê xe ber-
da nê ku: ‹Bi ni hê r’in û ne bî nin, 
bi bi hên û fe’m ne kin›*. 

Şirovekirina
meselat’oximr’eş
(Metta13:18‑23;
Marqos4:13‑20)

11Ev e me’ na vê me se lê: T’ox-
im xe be ra Xwe dê ye. 12T’o xi mêd 
ku k’e ti ne de vê r’ê ew in, yêd ku 
xe be rê di bi hên, lê mî rê cin tê xe-
be rê ji di lê wan der di xe, ku ne be 
ba wer bi kin û xi lazf bin. 13T’o-
xi mêd ku k’e ti ne cî yê ke vi rî ew 
in, yêd ku ga va xe be rê di bi hên, 
bi eşq û şa qe bûl di kin. Lê çim kî 
r’a wêd wan t’une ne, de me ke kin 
ba wer di kin û wex tê cê r’i ban di nê 
di k’e vin. 14T’o xi mêd ku k’e ti ne 
na va sti rî ya ew in, yêd ku xe be rê 
di bi hên, xe mêd di nê va, dew let û 
şa bû na vî e’mi rî va mi jûl di bin, 

* 8:10 Îşa ya 6:9. 
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di xe ni qin û be rêd wan na gi hî-
jin. 15Û t’o xi mêd k’e ti ne nav 
e’r dê qenc ew in, yêd ku bi di lê 
sax û qenc xe be rê di bi hên, di lê 
xwe da xwey di kin û bi se bir be rê 
xwe di din. 

Ç’iraserp’êç’irêf
(Marqos4:21‑25)

16T’u kes ç’i ra vê xis tî na ke bin 
fi ra qê, ne jî di ke bin cî-ni vî nê, lê 
da tî ne ser p’ê ç’i rêf, we kî ewêd ku 
di k’e vi ne hin dur’, r’o na yê bi bî nin. 
17Çim kî tiş te kî ve şar tî t’une ku 
der ne yê û ne jî tiş te kî di zî va, ku 
xuya ne be û ne yê ber r’o na yê. 
18Awa dî na xwe bi di nê ku hûn 
ça wa di bi hên, çim kî k’ê r’a ku 
he ye, wê hê lê zê de be û k’ê r’a 
ku t’une, ewê ku wî t’i rê he ye jî, 
wê jê bê stan di nê». 

DêûbirayêdÎsa
(Metta12:46‑50;
Marqos3:31‑35)

19Hin gê dê û bi ra yêd Wî ha ti ne 
cem Wî, lê ji dest ze’f bû na e’la le tê 
ni ka ri bûn nê zî kî Wî bû na. 20Cab 
da ne Wî ku: «Dî ya Te û bi ra yêd 
Te der va se ki nî ne û di xwa zin Te 
bi bî nin». 21Ewî jî li wan ve ge r’and 
û got: «Dê û bi ra yêd Min ew in, 
yêd ku xe be ra Xwe dê di bi hên û 
di qe dî nin». 

Îsafirtonêfdiseqir’îne
(Metta8:23‑27;Marqos4:35‑41)

22R’o je kê Îsa şa gir têd Xwe va 
k’e te qe yi kê û go te wan: «Em 
der ba zî wî be rî go lê bin». Û r’ê-
k’e tin. 23Ga va qe yi kê da di çûn, 
Ew xew r’a çû. Û fir to nekf li go lê 
r’a bû, qe yik t’i jî av di bû, ew qe-
zî yê da bûn. 24Hin gê şa girt nê zî kî 
Wî bûn, Ew h’iş yar ki rin û go ti nê: 
«Ma mos ta, Ma mos ta! Em un da 
di bin!» Ew r’a bû, li ba yê û pê lêd 
avê hi lat, ew se ki nîn û se qi r’în. 
25Hin gê Ewî wan r’a got: «Ba we-
rî ya we k’a nê ye?» Û wa na bi xof, 
e’cêb ma yî hev r’a go tin: «Ge lo ev 
k’î ye, ku e’mi rî ser bê û avê jî 
di ke û êli mîf Wî di bin?» 

Îsayekîcinak’etîf
qencdike

(Metta8:28‑34;Marqos5:1‑20)

26Ewa na bi qe yi kê çû ne t’op-
ra xêd Gi ra sî nê, pêş be rî Ce lî lê. 
27Ga va Ew der k’e te be jê, ji wî 
ba ja rî me ri vek der k’e te pê şî ya Wî, 
ku cin nav wî da bûn. Ewî zû va ne 
k’inc li xwe di ki rin û ne jî mal da 
di se ki nî, na va go r’is ta na da di ma. 
28Ga va ewî Îsa dît, ki re qî r’în 
k’e te ber Wî û bi den ge kî bi lind 
got: «Tu çi ji min di xwa zî Îsayê 
Ku r’ê Xwe dê yê He rî Jor in? Ez 
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r’e ca ji Te di kim, min ne de ce fê!» 
29Çim kî Îsa e’mi rî ser r’u h’ê h’e ram 
ki ri bû, ku ji wî me ri vî der k’e ve. 
Ew ge lek ca ra ci na di k’et, ga va 
bi qeyd û zin cî ra jî gi rê di dan, 
ewî dî sa qeyd di qe tan din û ci na 
ew ço la di xist. 30Hin gê Îsa ji wî 
pir sî û go tê: «Na vê te çi ye?» Ewî 
got: «K’o mesker*», çim kî ge lek 
cin k’e ti bû ne na va wî. 31Û ci na 
la va Wî di kir, ku e’mir ne ke ew 
he r’i ne ge lî yêf hey-wayê. 32Li wî 
cî yî sû rî kî be ra za yî me zin he bû, ku 
se rê ç’î yê di ç’ê rî ya. Ci na r’e ca jê 
di kir, ku îzi nê bi de wan, ew he r’in 
bi k’e vi ne na va be ra za. Ewî îzin da. 
33Û cin ji nav wî me ri vî der k’e tin, 
çûn k’e ti ne na va be ra za û ew sû rî 
jor da r’e vî, xwe ji ken dêl da avî ti ne 
go lê xe ni qîn. 34Ga va be raz va na ev 
yek dît, r’e vîn çû ne ba jar û gun da, 
ev yek gi lî ki rin. 35Me riv r’a bûn 
çûn, ku tiş tê bû yî bi bî nin. Ga va 
ha ti ne cem Îsa, dî na xwe da nê, 
wê ew me ri vê ku cin jê der k’e ti-
bûn, k’in cê wî lê, ser h’i şê xwe da 
ha tî, li ber ni gêd Îsa r’û niş tî ye. 
Hin gê ew tir sî yan. 36Ewêd ku ev 

yek dî ti bûn, yêd ma yîn r’a go tin, 
ku ça wa ewî ci na k’e tîf qenc bû. 
37Hin gê h’e mû bi ne lî yêdf dor-be-
rêd Gi ra sî nê hî vî ji Îsa ki rin, ku ji 
wan dûr k’eve, çim kî sa we ke me zin 
ew gir ti bûn. Ew jî k’e te qe yi kê û 
paş da ve ge r’î ya. 38Lê ew me ri vê 
ku cin jê der k’e ti bûn la va Wî kir, 
ku ew jî t’e vî Wî he r’e. Lê Îsa ew 
ve r’ê kir û got: 39«Ve ge r’e ma la 
xwe û çi ku Xwe dê bo na te kir 
gi lî ke». Û ew çû, çi ku Îsa bo na 
wî ki ri bû t’e ma mî ya ba jêr da di got 
û di ki re den gî. 

Qîzamirîûk’ulfetanexweş
(Metta9:18‑26;Marqos5:21‑43)

40Û ça xê Îsa ve ge r’î ya, e’la le-
tê Ew qe bûl kir, çim kî h’e mû jî 
hî vî ya Wî bûn. 41Hin gê me ri ve kî 
na vê wî Ya yî ro, ser wê rê k’i nîş tê, 
hat xwe avî te ni gêd Îsa û hî vî jê 
kir, ku he r’e ma la wî. 42Çim kî 
t’e nê qî ze ke wî ye donz deh sa lî 
he bû û ew jî ber mi ri nê bû. Ga-
va Îsa di çû, e’la le tê ze’ met di da 
Wî. 43Wir k’ul fe tek jî he bû, ku 
donz deh sa lê wê bûn*, ser xû nê 

* 8:30 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Lê gê yon», awa go tî «k’o me ke ci na ye 
bê h’e sab». 
* 8:43 Ane go rî Qa nû na Mû sa k’ul fe ta ser xû nê ve bû yî h’e r’i mî di ha te h’e sa bê. 
Her ke sê ku wê di k’et di h’e r’i mî (ne pa qij di ha te h’e sa bê). Îzi na wê t’une bû 
ku nê zî kî tiş te kî pî roz bû ye. Bi xû nin: Qa nû na K’a hîn tî yê 15:19-31. 
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ve bi bû. Ewê h’e mû he bû ka xwe 
da bû h’e kî ma, lê t’u ke sî ç’a re lê 
ne ki ri bû. 44Eva piş tê va hat li r’î-
şî yêd k’in cê Wî k’et û dest xwe da 
xûn jê ç’i kî ya. 45Îsa got: «Ew k’î 
bû ku li Min k’et?» Ga va h’e mû ya 
în k’arf kir, Pet rûs* got: «Ma mos-
ta, e’la let Te de’f di de, ten ga sî yêf 
di de Te**». 46Lê Îsa got: «Yek li 
Min k’et, çim kî Ez pê h’e sî yam 
ku ji Min qe wat der k’et». 47Û ga va 
k’ul fe tê dît ku ne ha te ve şar ti nê, 
le ri zî, hat xwe avî te ber Wî û 
li ber t’e ma mî ya cim e’ tê Wî r’a 
got, ku bo na çi li Wî k’et û ça wa 
pê r’a-pê r’a qenc bû. 48Ewî wê r’a 
got: «E’vdê!* Ba we rî ya te tu qenc 
ki rî. Bi xêr û si la met he r’e». 49Ewî 
hê xe ber di da, ji ma la ser wê rê 
k’i nîş tê ye kî hat û got: «Qî za te 
mir, îdî ze’ me tê ne de ders dar». 
50Ga va Îsa ev yek bi hîst, wî r’a 
got: «Ne tir se, t’e nê ba wer bi ke û 
wê qenc be». 51Ga va Ew çû mal, 
ne hişt ke sek he r’e hin dur’, pêş ti rî 
Pet rûs, Yû h’en na, Aqûb û dê û 
ba vê qî zi kê. 52H’e mû di gi rî yan û 
şî na wê di ki rin, lê Îsa got: «Ne-
gi rîn. Ew ne mi rî ye, lê hê ni jî ye». 

53Wa na qer fê xwe Pê di kir, çim kî 
za ni bûn ku ewa mi rî ye. 54* Û Îsa 
des tê wê girt, deng da wê û got: 
«Qî zik, r’a be!» 55Û r’u h’ê wê lê 
ve ge r’î ya, pê r’a-pê r’a r’a bû ser xwe. 
Îsa e’mir kir, ku xu rek bi di ne wê. 
56Dê û ba vê wê zen de gir tî man. 
Lê Ewî t’e mî li wan kir, ku vê 
ye kê ke sî r’a ne bê jin. 

Şandinaherdonzdeha
(Metta10:5‑15;Marqos6:7‑13)

91Îsa ga zî her donz deh şa gir têd 
Xwe kir, qe wat û h’u kum da 

wan, ku h’e mû ci na der xin û ji 
ne xwe şî ya qenc kin. 2Ew şan din, 
ku P’ad şa tî ya Xwe dê dan na sîn kin 
û ne xwe şa qenc kin 3û wa na r’a 
got: «Bo na r’ê tiş te kî hil ne din, ne 
şiv dar, ne tû rik, ne nan, ne p’e re, 
ne jî du dest ki ras. 4Çi ma la ku 
hûn he r’i nê, wir bi mî nin û ji wir 
r’ê k’e vin. 5Û ew de ra ku we qe bûl 
ne kin, ga va ji wî ba ja rî der tên, 
t’o za ni gêd xwe daw şî nin, we kî 
wa na r’a bi be şe’ de tî». 6Û şa girt 
r’a bûn, gund-gund ge r’î yan û 
her de ra Miz gî nî dan, ne xweş 
qenc ki rin. 

* 8:45 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Û yêd pê r’a». 
** 8:45 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Û Tu di bê jî, k’î bû, li Min k’et?» 
* 8:48 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Ser xwe be!» 
* 8:54 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Îsa h’e mû der xis ti ne der va...» 
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ŞaşîyaHêrodes
(Metta14:1‑12;Marqos6:14‑29)

7Awa Hê ro de sê ser wêr bo na 
h’e mû ki ri nêd Îsa bi hîst û t’e-
vî hev bû, çim kî hi ne ka di got: 
«Eva Yû h’en na ye, ji nav mi rî ya 
r’a bû ye» 8û hi ne ka jî di got: «Êl yas 
e k’ifş bû ye» û hi ne kêd ma yîn jî 
di go tin: «Eva yek ji p’ê xem be rêd 
be rê ye sax bû ye». 9Hê ro des got: 
«Min se rê Yû h’en na da lê xis ti nê, 
lê Eva k’î ye ku ez der he qa Wî da 
van tiş ta di bi hêm?» Û wî di xwest 
Îsa bi dî ta. 

Îsapênch’ezarat’êrdike
(Metta14:13‑21;
Marqos6:30‑44;
Yûh’enna6:1‑14)

10Ga va şan dî ve ge r’î yan, çi 
ku wan ki ri bû Îsar’a gi lî ki rin. 
Ewî t’e nê şan dî yêd Xwe t’e vî Xwe 
hil dan û çû ne ber bi ba ja rê Beyt-
say da yê. 11Ga va e’la let pê h’e sî ya, 
pey Wî çû. Îsa ew qe bûl ki rin û 
t’e vî wan bo na P’ad şa tî ya Xwe-
dê xe ber di da û ewêd ku h’ew cê 
qenc bû nê bûn qenc ki rin. 12Be rê 
êva rê her donz deh ha ti ne cem Wî 
û jê r’a go tin: «E’la le tê ber’ de, ku 
he r’in gund û ber gêd dor-be ra 
cî-war bin û xwe r’a xu rek dest 
xin, çim kî em li cî kî xi kî-xwe lî 

ne». 13Lê Îsa wan r’a got: «Hûn 
xu rek bi di ne wan». Wa na jî lê 
ve ge r’and û go tin: «Pêş ti rî pênc 
nan û du me’ sî ya we kî ma yîn 
tiş te kî me t’une, he ger em ne-
çin t’e ma mî ya cim e’ tê r’a xu rek 
ne k’i r’in?» 14Çim kî we ke pênc 
h’e zar mê rî bûn. Ewî şa gir têd 
Xwe r’a got: «Cim e’ tê pên cî-pên cî 
bi di ne r’û niş tan di nê». 15Û usa 
ki rin, h’e mû jî da ne r’û niş tan di-
nê. 16Ewî ew pênc nan û her du 
me’ sî hil dan, be rê Xwe e’z mên da 
kir şi ki rî da, ker kir û da şa gir ta, 
ku be la yî e’la le tê kin. 17H’e mû ya 
jî xwar t’êr bûn û donz deh se le 
jî hû ri kêd ber ma yî be rev ki rin. 

Petrûsşe’detîyê
liserÎsadide
(Metta16:13‑19;
Marqos8:27‑29)

18Ca re kê Îsa bi t’e nê t’e vî 
şa gir têd Xwe dua di kir, ji wan 
pir sî: «Bi t’ex mî na cim e’ tê Ez 
k’î me?» 19Wa na lê ve ge r’and û 
go tin: «Hi nek di bê jin ‹Yû h’en na yê 
ni xum dar e›, hi ne kêd din di bê jin 
‹Êl yas e›, hi ne kêd ma yîn jî di bê jin 
‹yek ji p’ê xem be rêd be rê ye sax 
bû ye›». 20Ewî ji wan pir sî: «Lê 
hûn çi di bê jin? Bi t’ex mî na we 
Ez k’î me?» Pet rûs lê ve ge r’and 
û got: «Tu Mesîhê Xwe dê yî». 



149

LÛ QA, 9  

Îsaderheqacefa
ûmirinaXwedadibêje

(Metta16:20‑28;
Marqos8:30–9:1)

21Hin gê Îsa h’işk t’e mî da wan, 
ku wê ye kê ke sî r’a ne bê jin. 22Û ewî 
got: «Ku r’ê Mê riv ge re kê ge le kî 
ce fa bi k’i şî ne, ji alî yê r’ûs pî ya, 
se re kêd k’a hî na û qa nûn za na da 
bê t’ex sîr ki rin û kuş ti nê, lê r’o ja 
si sî ya wê ji mi ri nê r’a be». 

Xaçêfxwehildeûlipeyminwere
23Û Îsa h’e mû ya r’a got: «He ger 

yek di xwa ze li pey Min bê, bi ra 
xwe în k’ar ke û her r’oj xa çêf xwe 
hil de û li pey Min bê. 24Çim kî k’î 
ku di xwa ze e’mi rê xwe xi laz ke, 
ewê un da ke û k’î ku e’mi rê xwe 
bo na Min un da ke, ewê xi laz ke. 
25Çi fey de, he ger me riv t’e ma mî ya 
din ya yê qa zinc ke, lê e’mi rê xwe 
un da ke yan zi ra rê xe? 26Û k’î Min 
û xe be rêd Min şerm h’e sab ke, Ku-
r’ê Mê riv jî wê wî şerm h’e sab ke, 
ga va Ew bi r’û me ta Xwe, r’û me ta 
Ba vê û mil ya k’e têd pî roz va bê. 
27Ez r’ast we r’a di bê jim, hi ne kêd 
li vir se ki nî wê mi ri nê ne bî nin, 
h’e ta ku P’ad şa tî ya Xwe dê bi bî nin». 

ŞagirtÎsanavanûr
ûr’ûmetêdadibînin

(Metta17:1‑8;Marqos9:2‑8)

28Pey vê xe ber da nê r’a we ke h’ef-
tê kê şûn da, Îsa Pet rûs, Yû h’en na 
û Aqûb hil dan çû ne se rê ç’î yê ku 
dua bi kin. 29Ga va Îsa dua di kir, 
r’en gê r’û yê Wî ha te gu has ti nê, 
k’in cêd Wî çîl-qer qaş bûn, bi ri qîn. 
30Û va du me ri va t’e vî Wî xe ber 
di dan, yek Mû sa bû, yek jî Êl yas. 
31Ewa na bi r’û met k’ifş bûn û 
bo na mi ri na Wî xe ber di dan, ku 
Or şe lî mê da wê bi bû ya. 32Ç’e’ vêd 
Pet rûs û ewêd t’e vî wî ji xe wê 
gi ran bi bûn, lê ga va h’iş yar bûn, 
r’û me ta Wî û her du me ri vêd cem 
Wî se ki nî dî tin. 33Ça xê ewa na ji 
Wî dûr k’e tin, Pet rûs Îsar’a got: 
«Ma mos ta, ça wa r’ind e ku em 
vir in! De emê sê h’o li ka çê kin, 
ye kê Te r’a, ye kê Mû sa r’a û ye kê 
jî Êl yas r’a». Çim kî ewî ni za ni bû 
ew çi di bê je. 34Ga va ewî hê xe ber 
di da, e’w rek hat û ser wan ki re sî. 
Û ça xê k’e ti ne bin wî e’w rî, ewa na 
tir sî yan. 35Û ji wî e’w rî den gek hat 
û got: «Ev e Ku r’ê Min, Bi jar tî-
yê Minf*! Guh da rî ya Wî bi kin!» 
36Ga va ew deng hat, Îsa t’e nê ma. 

* 9:35 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «bi jar tî» «de la lî» he ye. Li go ra Îşa ya 
42:1 Mesîh bi jar tî yê Xwe dê ye. 
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Û wa na den gê xwe bi r’î, wan r’o-
ja da çi ku dî ti bûn ke sî r’a ne go tin. 

Îsakur’ikekîcinak’etîqencdike
(Metta17:14‑18;Marqos9:14‑27)

37R’o ja di nê, ga va ewa na ji ç’î-
yê ha ti ne xwa rê, e’la le te ke gi ran 
pê şî ya Wî da hat. 38Hin gê ji nav 
e’la le tê me ri ve kî ga zî kir û got: 
«Ders dar, ez hî vî ji Te di kim, bi 
ç’e’ vê r’e’ mê li ku r’ê min bi ni hê r’e. 
Ew ta yê mi nî t’e nê ye. 39R’u h’e-
kî xi rab wî di gi re û niş kê va di ke 
qî r’în ve di ç’i r’i ke, k’ef ser di k’e ve 
hûr de xwe şî di be û bi zo re kê ji wî 
dûr di k’e ve. 40Min la va ji şa gir têd 
Te kir, ku cin jê der xin, lê wa na 
ni ka ri bû». 41Îsa got: «Ni si lê ne ba wer 
û xa li fîf! H’e ta k’en gê Ezê t’e vî we 
bim û li we se bir kim? Ku r’ê xwe 
bî ne vir». 42Ga va hê di hat, cin ew 
e’r dê xist û ve ç’i r’i kî. Îsa li r’u h’ê 
h’e ram hi lat, ku r’ik qenc kir û da 
ba vê wî. 43T’e ma mî ya cim e’ tê ser 
me zi na yî ya Xwe dê zen de gir tî ma bû. 

Îsadîsaderheqa
mirinaXwedadibêje

(Metta17:22‑23;Marqos9:30‑32)

Û ça xê h’e mû ser her tiş têd 
ku Îsa di ki rin e’cêb ma yî ma bûn, 
Ewî şa gir têd Xwe r’a got: 44«Hûn 
van xe be ra bî ra xwe da xwey kin: 
Ku r’ê Mê riv wê bi k’e ve des tê 

me ri va». 45Lê wa na ev yek fe’m 
ne kir, çim kî ev ji wan ve şar tî bû 
ku fe’m ne kin û tu ruş ne di ki rin 
jî bo na wê ye kê ji Wî bi pir sî ya na. 

K’îyeyêherîmezin?
(Metta18:1‑5;Marqos9:33‑37)

46Nav şa gir ta da pirs pêş da 
hat, ku na va wan da k’î ye yê he rî 
me zin. 47Lê nê têd di lê wan Îsa va 
e’yan bûn, za r’o kek anî cem Xwe 
da se ki nan di nê 48û wan r’a got: 
«K’î ku evê za r’o kê bi na vê Min 
qe bûl ke, ew Min qe bûl di ke. Û 
k’î ku Min qe bûl ke, Yê ku Ez 
şan di me qe bûl di ke. Awa ewî na va 
we h’e mû ya da yê he rî bi ç’ûk e, 
ew e yê he rî me zin». 

Yênemiqabilîweye,
ewalîyêweye
(Marqos9:38‑40)

49Yû h’en na r’a bû û got: «Ma-
mos ta, me me ri vek dît ku bi na vê 
Te cin der di xis tin, lê me kir ku em 
ne hê lin, çim kî ew pey me na yê». 
50Lê Îsa wî r’a got: «Pê şî yê li wî 
ne gi rin, çim kî ewê ku ne mi qa bi lî 
we ye, ew piş ta we ye». 

Gundekîsamerîyaf
Îsaqebûlnake

51Û ça xê ew r’o jêd ku Îsayê 
bi ha ta hil da nê nê zîk bûn, Ewî 
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be rê Xwe da Or şe lî mê, ku he r’e 
wir. 52Û pê şî ya Xwe me rî şan din, 
ewa na çû ne gun de kî Sa mer ya yêf 
ku bo na Wî ha zi rî yê bi bî nin. 53Lê 
sa me rî yaf Ew li wir qe bûl ne kir, 
çim kî be rê Wî k’e ti bû Or şe lî mê. 
54Ga va şa gir têd Wî Aqûb û Yû-
h’en na ev yek dît, go tin: «Xu dan, 
Tu di xwa zî em ji e’z mên agir 
bi xwa zin ku bi ba re û qi r’a van 
bî ne?*»** 55Lê Ew ve ge r’î ya, li 
wan hi lat*. 56Û çû ne gun de kî din. 

Cabdarîya
yêdkupeyÎsadiçin
(Metta8:19‑22)

57Û ça xê ewa na r’ê da bûn, 
ye kî Wî r’a got: «Tu k’u da jî he r’î 
ezê pey Te bêm». 58Îsa go te wî: 
«R’û vî ya r’a qul he ne, tey re dêd 
e’z mên r’a jî hê lîn, lê bo na Ku-
r’ê Mê riv cîk t’une ku se rê Xwe 
lê day ne». 59Îsa ye kî din r’a got: 
«Pey min we re». Ewî jî got: «Xu-
dan! Îzi nê bi de min, ku ez pê şî yê 
he r’im ba vê xwe de fin kim». 60Lê 

Îsa wî r’a got: «Bi ra mi rî mi rî yê 
xwe de fin kin. Tu he r’e P’ad şa tî ya 
Xwe dê dan na sîn ke». 61Ye kî din 
jî got: «Ezê pey te bêm Xu dan, lê 
t’e nê îzi nê bi de min, ku ez pê şî yê 
xa ti rê xwe ji ne fe rêd ma la xwe 
bi xwa zim». 62Îsa got: «K’î ku 
des tê xwe da tî ne ser k’o ta nê û li 
pişt xwe va di ni hê r’e, ew ne hê ja yî 
P’ad şa tî ya Xwe dê ye». 

Şandinah’eftêduşagirta

101Pey vê ye kê r’a Xu dan 
h’ef tê du* şa gir têd din jî 

k’ifş ki rin û ewa na du du-du du 
pê şî ya Xwe va şan di ne wan cî û 
ba ja ra, k’î de rê Xwe xa wê bi çûyayê 
2û wa na r’a got: «Nan di rûnf ge lek 
e, lê p’a le hin dik in. Awa hî vî ji 
Xwe yê nan di rû nê bi kin, we kî 
p’a la nan di rû na Xwe r’a bi şî ne. 
3He r’in, Ez va we mî na ber xa 
di şî ni me na va gu ra. 4Xwe r’a ne 
k’î sik hil din, ne tû rik, ne jî ça ri xa. 
Û r’êva si la vê* ne di ne t’u ke sî, 5çi 
ma la ku hûn he r’i nê, pê şî yê bê jin: 

* 9:54 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Ça wa Êl yas kir». 
** 9:54 P’ad şa tî IV, 1:9-16. 
* 9:55 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Û got: ‹Hûn ni za nin xwe yê çi 
r’u h’î ne. Çim kî Ku r’ê Mê riv ne hat, ku r’u h’ê me ri va un da ke, lê xi laz ke›». 
* 10:1 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «H’ef tê». 
* 10:4 Aha tê fe’m ki ri nê: «R’êva ne se ki nin, we kî bi si lav da yî nê wex tê xwe 
un da ne kin». 
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‹E’di la yî vê ma lê r’a›. 6Û he ger li 
wir me ri ve kî hê ja yî e’di la yî yê he be, 
e’di la yî ya we yê li ser wî bi mî ne. 
Lê he ger t’u ne be, wê li we ve ge r’e. 
7Û wê ma lê da bi mî nin, çi xwa-
ri nê jî bi di ne we, ewê jî bi xwin û 
ve xwin, çim kî p’a le hê ja yî he qê 
xwe ye. Û mal bi mal ne ge r’in. 
8K’î jan ba ja rê ku hûn he r’i nê û 
we qe bûl kin, çi day ni ne ber we, 
bi xwin. 9Ne xwe şêd nav da qenc 
kin û wan r’a bê jin: ‹P’ad şa tî ya 
Xwe dê nê zî kî we bû ye›. 10Lê ew 
ba ja rê ku hûn he r’i nê û we qe bûl 
ne kin, de rê ne mey da na û bê jin: 
11‹Em wê t’o za ku ji ba ja rê we 
ni gêd me va gir tî ye jî li ser we da 
daw di şî nin. Lê vê ye kê bi za ni-
bin ku P’ad şa tî ya Xwe dê nê zî kî 
we bû ye›. 12Ez ji we r’a di bê jim, 
R’o jaf Ax re tê h’a lê So do mêf wê ji 
ya wî ba ja rî çê tir be*. 

Bajarêdnebawer
(Metta11:20‑24)

13Wey li te Xo ra zîn! Wey li te 
Beyt say da! He ger ew k’e re me têd 
ku na va we da bûn, Sûr û Sayda-
yê da* bi bû na, ewa na yê zû va bi 
k’urxf nav k’o zî yê daf r’û niş tî t’o be 

bi ki ra na. 14Lê R’o ja Ax re tê h’a lê 
Sûr û Say da yê wê ji h’a lê we çê tir 
be. 15Û tu Ke fer na hûm, te t’i rê 
tê h’e ta e’z mên bi lind bî? Lê tê 
h’e ta dî ya rêf mi rî ya he r’î xwa rê! 
16Ewê guh da rî ya we di ke, guh-

da rî ya Min di ke û ewê we t’ex sîr 
di ke, Min t’ex sîr di ke, lê ewê Min 
t’ex sîr di ke, yê ku Ez şan di me 
t’ex sîr di ke». 

Veger’andinah’eftêduda
17Ew h’ef tê du şa girt bi eşq û şa 

ve ge r’î yan û go tin: «Xu dan, cin 
jî sa ya na vê Te êli mî me di bûn». 
18Ewî wa na r’a got: «Min mî rê cin 
dît, ça wa bi rûs ka ji e’z mên jor da 
k’e tî. 19Awa Min h’u kum da ye we, 
ku hûn me’r û dû p’iş ka û t’e ma-
mî ya qe wa ta dij min p’ê pes kin û 
qet t’u tiş tê zi ra rê ne de we. 20Lê 
bi wê ye kê şa ne bin ku cin êli mî 
we di bin, lê şa bin, ku na vêd we 
li e’z ma na ni vî sar e». 

ŞabûnaÎsa
(Metta11:25‑27;13:16‑17)

21Wî ça xî Ew bi R’u h’ê Pî roz şa 
bû û got: «Şi kir na vê Te be Ba vo, 
Xu da nê e’rd û e’z man, ku Te ev 

* 10:12 Dest pê bûn 19. 
* 10:13 Xo ra zîn û Beyt say da ba ja rêd ci hû ya bûn, lê Sûr û Sayda ew ba ja rêd 
ne ci hû ya bûn, awa go tî p’ût p’a rist bûn. 
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tişt ji zana û bî la naf ve şar tin û li 
ber za r’a ve kir. Be lê Ba vo, çim kî 
aha li Te xweş hat. 22Her tişt ji 
Ba vê Min Min r’a ha tî ye da yî nê. 
Ke sek ni za ne Kur’f k’î ye, pêş ti rî 
Ba vê û ke sek ni za ne Bav k’î ye, 
pêş ti rî Kur’ û yêd ku Kur’ bi xwa ze 
wan va Ba vê bi de nas ki ri nê». 23Û 
wê ga vê ser şa gir têd Xwe da ve ge-
r’î ya û wa na r’a baş qe got: «Xwe zî 
li wan ç’e’ va, çi ku hûn di bî nin 
ew jî di bî nin. 24Çim kî Ez we r’a 
di bê jim, ku ge lek p’ê xem ber û 
p’ad şa xwes tin ew tiş têd ku hûn 
di bî nin bi dî ta na, lê ne dî tin û ew 
tiş têd ku hûn di bi hên bi bi hîs ta na, 
lê ne bi hîs tin». 

Meselasamerîyêqenc
25Hin gê qa nûn za nek r’a bû Ew 

cê r’i band û got: «Ders dar, ez çi 
bi kim, we kî jî yî naf h’e ta-h’e ta yê 
bis tî nim?» 26Ewî jî wî r’a got: 
«Qa nû nê da çi ni vî sar e? Tu ça wa 
di xû nî?» 27Ewî lê ve ge r’and û got: 
«‹Xu dan Xwe dê yê xwe h’iz bi ke, bi 
t’e ma mî ya di lêf xwe, bi t’e ma mî ya 
ca nî ya xwe, bi t’e ma mî ya qe wa ta 
xwe û bi t’e ma mî ya h’i şê xwe›*, 
‹he va lê xwe jî we ke xwe h’iz bi-
ke›**». 28Û Îsa wî r’a got: «Te r’ast 

got. Usa bi ke û tê bi jî yî». 29Lê ewî 
xwest xwe r’ast der xe, Îsar’a got: 
«He va lê min k’î ye?» 30Îsa lê ve-
ge r’and û got: «Me ri vek he bû, ew 
ji Or şe lî mê ber jê rî Erî ha yê di bû. 
Ew k’e te des tê qa ça xa û wa na ew 
te’ zî kir, k’u tan û nîv kuş tî hiş tin 
çûn. 31Usa qe wi mî ku k’a hî nek 
wê r’ê da di hat. Ga va ew dît, ber r’a 
der baz bû çû. 32Usa jî ye kî lê wîf 
hat, gi hîş te wî cî yî, li wî ni hê r’î, 
ber r’a der baz bû çû. 33Paşê r’ê wî kî 
sa me rî hat. Ga va ew dît, gu nê wî 
lê hat. 34Ew nê zî kî wî bû, bi zir û 
şe rav li bi rî nêd wî xis tin, p’ê ç’a 
û ew da nî ser k’er k’e da nê xwe 
bi re mê van xa nê û bo na wî xem 
kir. 35R’o ja di nê du zîv der xis tin 
da ne xwe yê mê van xa nê û got: 
‹Xwe yî tî yê li vî bi ke, tu çi jî ser wî 
zê de xerc kî, ga va ez ve ge r’î yam, 
ezê li te ve ge r’î nim›. 
36Ni ha t’ex mî na te, ji wan her-

sê ka k’î jan bû he va lê wî me ri vê 
ku k’e te des tê qa ça xa?» 37Ewî jî 
got: «Ewê ku gu ne lê anî». Îsa 
wî r’a got: «He r’e tu jî usa bi ke». 

ÎsamalaMert’aûMeryemêda
38Ça xê r’ê k’e tin çûn, Îsa k’e te 

gun de kî. K’ul fe tek ku na vê wê 

* 10:27 Qa nû na Du ca rî 6:5. 
** 10:27 Qa nû na K’a hîn tî yê 19:18. 
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Mer t’a bû Ew bi re ma la xwe. 
39Xûş ke ke wê jî he bû, na vê wê 
Mer yem. Ewa ber ni gêd Xu dan 
r’û niş ti bû û guh da rî ya xe be rêd Wî 
di kir. 40Mer t’a jî ku ge lek t’iv da-
rek dî ti nê va gî ro bû, hat se ki nî û 
Îsar’a got: «Xu dan, qet xe ma Te 
nî ne ku xûş ka min na va vê t’iv-
da rek dî ti nê da ez t’e nê hiş ti me? 
Bê je wê ku alî min bi ke». 41Xu-
dan lê ve ge r’and û go tê: «Mer t’a, 
Mer t’a, tu bo na ge lek tiş ta xe ma 
di kî û t’e vî hev di bî. 42Lê t’e nê 
tiş tek la zim e, ew p’a ra qenc jî 
Mer ye mê xwe r’a bi jart û ji wê 
na yê stan di nê». 

Hînkirinabonaduakirinê
(Metta6:9‑13;7:7‑11)

111Ca re kê Îsa cî kî dua di kir, 
ga va xi laz kir, ji şa gir têd 

Wî ye kî jê r’a got: «Xu dan, me 
hî nî dua ki ri nê ke, ça wa Yû h’en-
na şa gir têd xwe hîn ki rin». 2Ewî 
wa na r’a got: «Ga va hûn dua di kin, 
aha bê jin: 
 Ba vo*, 
 Na vê Te pî roz be. 
 P’ad şa tî ya Te bê**. 

3 Na nê me yî r’o jê r’oj bi r’oj bi de 
me. 

4 Û gu nêd me bi bax şî ne, 
 çim kî em jî di bax şî ni ne h’e mû 

deyn da rêd xwe 
 û me ne be cê r’i ban di nê*». 
5Û wa na r’a got: «Ji we k’î jan 

e ku dos te kî wî he be û nî vê şe vê 
he r’e ma la wî jê r’a bê je: ‹Dos to, 
sê na na dey nî bi de min. 6Çim kî 
pis ma me kî min ji r’ê da ge r’î ya-
ye ha tî ye ma la min, tiş te kî mi nî 
xwa ri nê t’une, ku day ni me ber wî›. 
7Û ew jî hin dur’ da lê ve ge r’î ne û 
bê je: ‹De rî îdî da da ye, ez û za r’êd 
xwe va jî na va cî-ni vî na da ne, ze’-
me tê ne de min, ez ni kar im r’a bim 
bi di me te›. 8Ez we r’a di bê jim, 
he ger ew bo na dos tî yê jî r’a ne be 
nên ne de wî, lê bo na bê ar zî ya wî 
wê r’a be çi qas jê r’a la zim be bi de 
wî. 9Ez we r’a di bê jim, bi xwa zin 
hû nê bis tî nin, bi ge r’in hû nê bi-
bî nin, de rî xin wê ber we ve be. 
10Çim kî k’î ku di xwa ze dis tî ne, 
k’î ku di ge r’e di bî ne û k’î ku de rî 
di xe ber wî ve di be. 
11Ji we k’î jan e ew bav, ku ku r’ê 

wî me’ sî bi xwa ze, dew sa me’ sî 

* 11:2 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Ba vê me yî e’z ma na». 
** 11:2 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «E’mi rê Te be, ça wa li e’z mên 
usa jî li ser e’r dê». 
* 11:4 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Lê me ji yê xi rab xi laz ke». 
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me’r bi dê*, 12yan jî hê kê bi xwa ze, 
dû p’iş kê bi dê? 13Hûn ku xi rab in, 
za nin tiş têd qenc bi di ne za r’êd 
xwe, lê Ba vê e’z ma na wê çi qas 
zê de R’u h’ê Pî roz bi de ewêd ku 
ji Wî di xwa zin». 

ÎsaûBelzebûlf
(Metta12:22‑30;
Marqos3:20‑27)

14Ca re kê Îsa ci nê lal ji ye kî 
der di xist, ça xê ku cin der k’et, ewî 
lal xe ber da û e’la let zen de gir tî 
ma. 15Lê ji wan hi ne ka got: «Ew 
bi h’u ku mê Bel ze bû lêf ser wê rê 
ci na ci na der di xe». 16Hi ne ka jî 
Ew di cê r’i band, nî şa nêd e’z mên 
ji Wî di xwes tin. 17Lê nê têd di lê 
wan Îsa va e’yan bûn û wa na r’a got: 
«Her p’ad şa tî ya ku na va wê da t’i faqf 
t’u ne be wê wê ran be û ma la ku 
bê t’i fa qî bi k’e vê, ew mal na mî ne. 
18Hûn di bê jin, ku Ez bi h’u ku mê 
Bel ze bûl ci na der di xim. Lê he ger 
mî rê cin na va xwe da bê t’i faq be, 
p’ad şa tî ya wî wê ça wa bi mî ne? 
19Û he ger Ez bi Bel ze bûl ci na 
der di xim, lê yêd ku pey we tên* 
bi çi der di xin? He ger usa be, ewê 
we lo me k’ar kin. 20Lê he ger Ez 
bi t’i lî ya Xwe dê ci na der di xim, 

we kî usa ye P’ad şa tî ya Xwe dê 
gi hîş tî ye we. 21Ça xê ye kî qe wat bi 
ç’ek xwe yî tî yê ma la xwe di ke, t’u 
tiş tê wî zirar lê na be. 22Lê ga va 
ye kî ji wî qe wat tir bê û wî bi gi re, 
wê ew ç’e kê ku wî gu ma na xwe 
da bû ser jê bis tî ne, he bû ka wî jî 
be la ke. 23K’î ku ne t’e vî Min e, 
mi qa bi lî Min e û k’î ku t’e vî Min 
t’op na ke, be la di ke. 

Veger’andinar’uh’êh’eram
(Metta12:43‑45)

24Ça xê r’u h’ê h’e ram ji mê riv 
der tê, cî yê bê av di ge r’e, ku r’i h’e-
tî yê bi bî ne û ga va na bî ne, di bê je: 
‹Ez ve ge r’i me wê ma la xwe ye ku jê 
der k’e ti me›. 25Û ga va tê, pa qij ki rî 
û hev da yî di bî ne. 26Hin gê di çe 
h’eft ci nêd di ne ji xwe xi rab tir jî 
tî ne, di k’e vi ne wir di jîn. Û axi rî ya 
wî me ri vî ji pê şî yê xi rab tir di be». 

Xwezilîyar’ast
27Ça xê Îsa hê xe ber di da, ji na va 

e’la le tê k’ul fe te kê den gê xwe bi lind 
kir û Wî r’a got: «Xwe zî li wî be t’i-
nî, ku Tu xwe da xwey ki rî û wan 
bis ta na, ku şîr da ne Te». 28Lê Ewî 
got: «Hê xwe zî li wan, yêd ku xe-
be ra Xwe dê di bi hên û pêk tî nin». 

* 11:11 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Ku r’ê wî nan jê bi xwa ze, ke vir bi dê?» 
* 11:19 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Za r’êd we». 
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K’eremetekê
çawanîşandixwazin

(Metta12:38‑42;Marqos8:12)

29Ça xê e’la let ser Wî di ci vî ya, 
Îsa dest pê kir û got: «Eva ni si la 
xi rab e, nî şa ne kê di xwa ze, lê jê r’a 
nî şa ne ke din na yê da yî nê pêş ti rî 
nî şa na Ûnisf p’ê xem ber. 30Ça wa 
Ûnis bo na Nî ne wa ya bû nî şan, 
usa jî Ku r’ê Mê riv wê vî ni si lî r’a 
bi be nî şan*. 31P’ad şa Ba şû rêf wê 
R’o ja Ax re tê t’e vî me ri vêd vî ni si lî 
r’a be û wan ne heq ke, çim kî ewa 
ji se rê di nê hat, ku ser wax tî ya 
Si lê manf bi bi hê û va ye Ye kî ji 
Si lê man mes tir li vir he ye*. 32Me-
ri vêd Nî ne wa yê R’o ja Ax re tê wê 
t’e vî vî ni si lî r’a bin û wan ne heq 
kin, çim kî ewa na bi dan na sî nî ya 
Ûnis ji gu ne ki ri nê ve ge r’î yan. Va 
ye Ye kî ji Ûnis mes tir li vir he ye. 

Ç’irabedenê
(Metta5:15;6:22‑23)

33Ke sek ç’i rê vê na xe û da nay ne 
cî yê xew le, ne jî di ke bi nê fi ra qê, 
lê da tî ne ser p’ê ç’i rê, we kî ewê ku 
di k’e vi ne hin dur’, r’o na yê bi bî nin. 
34Ç’i ra be de na te ç’e’ vê te ye. 
He ger ç’e’ vê te p’ak e, t’e ma mî ya 

be de na te yê r’o na yî be. Lê he ger 
ç’e’ vê te xi rab e, be de na te yê jî 
te’ rî be. 35Awa haş ji xwe he be, 
di be ku ew r’o na ya na va te da te’ rî 
ye. 36He ger t’e ma mî ya be de na te 
r’o na yî ye û p’a re ke te’ rî t’une, 
h’e mû yê jî r’o na yî be, ça wa ç’i ra 
bi şew qa xwe te r’o na yî di ke». 

Îsafêrisîûqanûnzana
neheqdike

(Metta23:1‑36;Marqos
12:38‑40;Lûqa20:45‑47)

37Ga va xe ber da na Xwe xi laz kir, 
ye kî fê ri sî hî vî jê kir ku he r’e t’e vî 
wî nan bi xwe. Ew jî çû, li ser sif rê 
r’û nişt. 38Ga va fê ri sî dît ku Ewî 
pê şî ya nan xwa ri nê li go ra e’de tê 
dîn des têd Xwe ne şûş tin, zen de-
gir tî ma. 39Lê Xu dan wî r’a got: 
«Awa hûn fê ri sî ya t’as û fîn ca na 
r’û yê der va va pa qij di kin, lê di lê 
we hin dur’ va bi ti ma yê û xi ra-
bî ya va t’i jî ye. 40Bê fe’ mno! Ewê 
ku der va çê kir, hin dur’ çê ne kir? 
41Awa bi çi va t’as û fîn ca nêd we 
t’i jî ne, bi wan xwe r’a xê ra bi kin 
û her tiş tê we r’a h’e lalf be. 42Lê 
wey li we fê ri sî ya! Hûn de he kêf 
pûn gêf, ce’ t’rî yêf û h’e mû p’in ca-
r’a di din, lê he qî yê û h’iz ki ri na 

* 11:30 Ûnis 3. 
* 11:31 P’ad şa tî III, 10:1-13. 
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Xwe dê da vê ji ne pişt gu hê xwe. 
We ge re kê ev yek bi ki ra na û dest 
ji yêd ma yîn ne k’i şan da. 43Wey 
li we fê ri sî ya, ku hûn k’i nîş ta da 
k’ur sî yêd pê şin h’iz di kin, ba za-
ra da jî si la va. 44Wey li we! Hûn 
mî na t’ir bêd bê nav-nî şan in, ku 
me riv ser wan di ge r’in û ni za nin». 
45Ji qa nûn za na ye kî lê ve ge r’and 
û got: «Ders dar, Tu bi van xe be ra 
me jî bê hur met di kî». 46Ewî got: 
«Wey li we qa nûn za na jî, çim kî 
hûn ba rêd gi ran di di ne ser mi lê 
me ri va, lê t’i lî ke xwe jî na di ne 
wan ba ra. 47Wey li we, ku hûn 
t’ir bêd wan p’ê xem be ra çê di kin, 
yêd ku kal-ba vêd we ew kuş ti ne. 
48Bi wê ye kê hûn şe’ de tî ya xwe 
di din, ku hûn ha vi jî ya xwe ki ri-
nêd kal-ba vêd xwe tî nin. Ewa na 
p’ê xem ber di kuş tin û hûn t’ir bêd 
wan çê di kin. 49Le ma jî ser wax-
tî ya Xwe dê got: ‹Ezê p’ê xem ber 
û şan dî ya bi şî ni me cem wan, ji 
wan hi ne ka wê bi ku jin, hi ne ka jî 
bi zê rî nin›. 50Bo na vê ye kê xû na 
h’e mû p’ê xem be ra, ku ji wex tê e’fi-
ran di na din ya yê da ha tî ye r’ê ti nê, ji 
vî ni si lî wê bê xwes ti nê, 51ji xû na 
Ha bîlf h’e ta xû na Ze ke rî ya, ya ku 
nav go rî ge hêf û p’a rist ge hê da ha te 
r’ê ti nê. Ez r’ast we r’a di bê jim, ji 
vî ni si lî wê bê xwes ti nê. 52Wey li 
we qa nûn za na, ku we k’i lî ta za-

ne bû nê hil da ye. Ne hûn k’e ti nê û 
ne jî we hiş tî ye yêd ku di xwa zin 
bi k’e vi nê». 53Û ga va Ew r’a bû ku 
he r’e, qa nûn zan û fê ri sî qil qi lîn, 
bo na ge lek tiş ta Wî r’a k’e ti ne 
de’wê. 54Û ber de vê Wî se ki nî 
bûn, we kî bi xe be re kê bi ka ri bin 
Wî bi gi rin û gu ne k’ar kin. 

Hînkirinaderheqa
dur’ûtîyêda

121Wî ça xî, ga va bi h’e za ra 
me rî ci vî yan, usa ku ser 

hev r’a der baz di bûn, Ewî pê şî yê 
dest pê kir şa gir têd Xwe r’a got: 
«H’ev za xwe ji he vîr tir’ş kêf fê ri sî-
ya bi kin, Ez tî ni me ser du r’û tî ya 
wan. 2Tiş te kî di zî va t’une ku 
der ne yê û ne jî ve şar tî ku k’ifş 
ne be. 3We çi te’ rî yê da go tî ye, ewê 
r’o na yê da bê bi hîs ti nê û we çi li 
ma lê gu ha da xe ber da ye, ewê ser 
ba na bi be den gî. 

Bizanibinkutirsawe
jik’êhebe

(Metta10:28‑31)

4Ez we pis ma mêd Xwe r’a di-
bê jim, ji wa na ne tir sin, yêd ku 
be de nê di ku jin, ji wê pêş tir tiş te kî 
din ni ka rin bi kin. 5Lê Ezê we r’a 
bê jim, ku hûn ji k’ê bi tir sin. Ji 
Wî bi tir sin, Yê ku pey kuş ti nê-
r’a jî h’u ku mê Wî he ye ba vê je 
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ce’ ni mêf. Be lê, Ez we r’a di bê jim 
ji Wî bi tir sin! 6Ne pênc ç’i vîk bi 
du di ra vêd çar qu r’û şê tê ne fi ro-
ta nê? Lê Xwe dê ji wan ye kî jî bîr 
na ke. 7Usa jî her t’ê le kî p’o r’êd 
se rê we ji mar tî ye. Ne tir sin, hûn 
ji ge lek ç’i vî ka qî met tir in. 

Îqrarfûînk’arkirinaÎsa
(Metta10:32‑33;12:32;10:19‑20)

8Ez we r’a di bê jim, k’î ku ber 
me ri va Min îq rarf ke, Ku r’ê Mê riv 
jî wê wî ber mil ya k’e têd Xwe dê 
îq rar ke. 9Û k’î ku Min ber me ri va 
în k’ar ke, ewê jî ber mil ya k’e têd 
Xwe dê bê în k’ar ki ri nê. 10Û k’î ku 
tiş te kî mi qa bi lî Ku r’ê Mê riv bê je, 
wê bê bax şan di nê. Lê k’î ku go ti-
ne ke xi rab mi qa bi lî R’u h’ê Pî roz 
bê je, li wî na yê bax şan di nê. 11Û 
ga va we bi bi ne k’i nîş ta yan ber 
h’ak im yan ser wê rêd h’u ku me tê, 
hûn xem ne kin ku hû nê ça wa ca ba 
xwe bi din yan çi bê jin. 12Çim kî 
R’u h’ê Pî roz ewê de mê wê we 
hîn ke, çi la zim e ku hûn bê jin». 

Dewletîyêbêfe’m
13Ji na va e’la le tê ye kî Wî r’a got: 

«Ders dar, bê je birê min, bi ra mî-
ra t’af ba vê min min r’a p’a re ve ke». 
14Ewî wî r’a got: «He val, k’ê Ez 
ser we h’ak im yan jî p’ar kir k’ifş 
ki ri me?» 15Û go te wan: «Haş ji 

xwe he bin û h’ev za xwe ji her cû r’e 
ti ma yê bi kin, çim kî e’mi rê în sên 
zê de bû na he bû ka wî va gi rê da yî 
nî ne». 16Ewî me se lek jî wan r’a 
got: «Ze vî ya me ri ve kî dew le tî 
ge lek ber da. 17Û ewî di lê xwe da 
got: ‹Ez ça wa bi kim? Cî jî t’une 
ku de re me ta xwe tê ki mê›. 18Û got: 
‹Ezê aha bi kim, e’m ba rêd xwe 
hil şî nim û hê yêd me zin çê kim, 
h’e mû de re met û he bû ka xwe jî 
bi ki me wir. 19Û xwe xa xwe r’a 
bê jim: E’v do! Te bo na xwe t’ê ra 
ge lek sa la, ge lek he bûk da ye ser 
hev, r’û nê bi xwe, ve xwe û şa be›. 
20Lê Xwe dê go te wî: ‹Bê fe’ mo! Îşev 
r’u h’ê te yê ji te bê stan di nê. Ev 
he bû ka te be rev ki rî ye wê k’ê r’a 
bi mî ne?› 21Usa jî wê bê se rê her 
ke sî, yê ku bo na xwe xiz nê t’op 
di ke û pê Xwe dê dew le tî na be». 

Hînkirinaderheqa
xemkirinêda
(Metta6:25‑34)

22Hin gê Ewî şa gir têd Xwe r’a 
got: «Le ma Ez we r’a di bê jim, bo na 
e’mi rê xwe xe ma ne kin, ku hû nê çi 
bi xwin, ne jî bo na be de na xwe, ku 
hû nê çi li xwe kin. 23Çim kî e’mir 
ji xwa ri nê qî met tir e û be den jî ji 
k’in ca. 24Dî na xwe bi di ne qar’ qa-
r’af, ne di r’e şî nin, ne di di rûn û ne 
jî e’m bar yan k’î le rêd wan he ne, lê 
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Xwe dê r’is qê wan di gi hî ne. Hûn 
çi qa sî ji tey re da qî met tir in! 25Îdî ji 
we k’î di ka re bi xe mêd xwe de qe kê 
ser e’mi rê xwe da zê de ke*? 26He-
ger hûn wî tiş tê he rî bi ç’ûk ni ka rin 
bi kin, îdî çi ma bo na tiş têd ma yîn 
xem di kin? 27Dî na xwe bi di ne so-
si na, ça wa şîn di bin, ne di xe bi tin 
û ne di r’ê sin. Ez we r’a di bê jim, 
ku Si lê man jî na va t’e ma mî ya wê 
xêr-xiz na xwe da mî na ji wan ye kê 
xwe ne kir. 28He ger gî ha yê ço lê, ku 
îro he ye û si bê da vê ji ne na va êgir, 
Xwe dê usa di xe mi lî ne, lê çi qas 
zê de wê li we ke, kêm ba wer no? 
29Li van tiş ta ne ge r’in, ku hû nê 
çi bi xwin yan çi ve xwin. Ber xwe 
ne k’e vin. 30Çim kî p’ût p’a ris têdf 
din ya yê li pey wan h’e mû tiş ta 
di k’e vin, lê Ba vê we zane ku hûn 
h’ew cê wan tiş ta ne. 31Lê ber wê va 
hûn li P’ad şa tî ya Wî bi ge r’in û ewê 
we r’a bê ne da yî nê. 

Xiznae’zmana
(Metta6:19‑21)

32Ne tir se, ke rî yê pê zî bi ç’ûk! 
Çim kî li Ba vê we xweş hat, ku 
p’ad şa tî yê bi de we. 33He bû ka 
xwe bi fi ro şin û xwe r’a xê ra bi kin. 
Xwe r’a k’î si kê ku na r’i ze û xiz na 
e’z ma na ye ku kêm na be qa zinc 

kin. Li wê de rê ne di zê nê zîk bê 
û ne jî wê bi zû zê bi xwe. 34Çim kî 
xiz na we k’î de rê be, di lê we yê jî 
li wê de rê be. 

Xulamêh’işyar
(Metta24:45‑51)

35Bi ra piş ta we gi rê da yî û ç’i-
rêd we vê xis tî bin. 36Hûn mî na 
wan me ri va bin, yêd ku hî vî ya 
axa yê xwe ne, ku ewê k’en gê ji 
de’ wa tê ve ge r’e, ku ça xê bê dê rî 
xe, pê r’a-pê r’a r’a bin dê rî ve kin. 
37Xwe zî li wan xu la ma, ku ça xê 
axa yê wan bê, wan h’iş yar bi bî ne. 
Ez r’ast we r’a di bê jim, ewê piş ta 
xwe gi rê de, wan ser sif rê bi de 
r’û niş tan di nê û ber des tî yê wan r’a 
bi ke. 38Û he ger axa yê wan nî vê şe vê 
yan jî ber ban ga si be hê bê û wan 
usa bi bî ne, ew xu la ma na xwe zi lî 
ne. 39Lê hûn vê ye kê bi za ni bin, 
he ger xwe yê ma lê bi za ni bû ya 
ku di zê k’î jan si h’e tê bi ha ta, wê 
ne hiş ta ku ma la wî de re ve ki ra. 
40Awa hûn jî ha zir bin, çim kî ew 
si h’e ta ku di lê we r’a der baz na be, 
Ku r’ê Mê riv wê bê». 

Xulamêaminûxulamêbêamin
41Pet rûs got: «Xu dan, eva me-

se la te t’e nê bo na me got yan 

* 12:25 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Bi hus te kê li ser be ji na xwe di rêj ke». 
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bo na h’e mû ya?» 42Xu dan got: 
«K’î ye ew we k’îl xer cêf amin û 
ser waxt, ku axa yê wî, wê wî ser 
xu la mêd xwe ser wêr k’ifş ke, ku 
wext da xwa ri na wan bi de wan. 
43Xwe zî li wî xu la mî, ku ça xê 
axa yê wî bê, ewî usa bi bî ne. 
44Ez r’ast we r’a di bê jim, ewê wî 
bi ke ser wê rê t’e ma mî ya he bû ka 
xwe. 45Lê he ger ew xu lam di lê 
xwe da bê je: ‹Axa yê min ha ti na 
xwe de ren gî dê xe› û dest pê ke li 
xu lam û ca rî ya xe, bi xwe, ve xwe 
û serx weş be, 46axa yê wî xu la-
mî wê r’o je ke usa bê, ku ew ne 
hî vî yê ye û si h’e te ke usa, ku ew 
ni za ne. Wê wî qet-qe tî ke û p’a ra 
wî t’e vî p’a ra bê ami na ke. 47Û 
ew xu la mê ku xwes ti na axa yê 
xwe zane û k’a rê xwe na ke, ne 
jî li go ra xwes ti na wî di ke, wê 
ge le kî bê k’u ta nê. 48Lê ewê ku ji 
ne za nî ya xwe tiş te kî hê ja yî k’u-
ta nê di ke, wê hin di kî bê k’u ta nê. 
K’ê r’a ge lek ha tî ye da yî nê, ge lek 
jî wê jê bê xwes ti nê û k’ê r’a ge lek 
ha tî ye spar ti nêf, cab da rî ya wî jî 
wê ge lek be. 

Îsadibesebebêcudebûnê
(Metta10:34‑36)

49Ez hat im, we kî êgir ba vê ji me 
ser di nê û Min ça wa di xwest we kî 
îdî alav bi da. 50Lê ni xu man di ne ke 

Min he ye, ku Ez ge re kê pê bê-
me ni xu man di nê û di lê Min qet 
ne r’i h’et e h’e ta ku ew bê sê rî. 
51We t’i rê Ez hat im e’di la yî yê 
bi di me di nê? Ez we r’a di bê jim 
na, lê bo na cu de bû nê. 52Ji vir 
şûn da ma le kê da pênc me ri vê ji 
hev cu de bin, si sê wê mi qa bi lî 
du da bin, du du mi qa bi lî si sî ya. 
53Ba vê r’a be mi qa bi lî kur’, kur’ 
jî ba vê, dê qî zê, qîz jî dê, xwe sî 
bû kê û bûk jî xwe sî yê». 

Nîşanêdzemên
(Metta16:2‑3;5:25‑26)

54Û Ewî e’la le tê r’a jî got: «Ça xê 
ji r’o ava yê e’wr der tê, hûn dest-
xwe da di bê jin: ‹Ba ra nê bi ba re› û 
usa jî di be. 55Û ga va ba yê ba şû rê 
tê, hûn di bê jin: ‹He wa yê germ 
be› û usa di be. 56Du r’û no! Hûn 
r’û yê e’z mên e’ne ne di kin he-
wa yê ça wa be, lê ça wa vî ze ma nî 
e’ne ne na kin? 
57Hûn çi ma xwe xa na di ne li 

ber h’e sa ba, ku k’î jan e r’ast? 
58Ça xê ne ya rê te te k’a şî cem 
h’ak im di ke, usa bi ke, ku r’êva 
t’e vî wî li hev bê yî. Ne be ew te 
bi de des tê h’ak im, h’ak im jî te 
bi de des tê ser es ker û ew jî te ba-
vê je ke lê. 59Ez te r’a di bê jim, tu ji 
wir t’u car der na k’e vî h’e ta po lêf 
paş in ne dî». 
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Jigunekirinêveger’inf,
kuundanebin

131Wî ça xî hi nek ha tin bo na 
wan ce lî lî ya Îsar’a go tin, 

xû na k’î ja na Pî la to t’e vî xû na 
qur ba nêdf wan ki ri bû. 2Îsa li wan 
ve ge r’and û got: «We t’i rê ew ce-
lî lî yêd ku ev yek ha te se rê wan, ji 
h’e mû ce lî lî yêd ma yîn gu ne k’ar-
tir bûn? 3Ez we r’a di bê jim, na! 
Lê be lê he ger hûn ji gu ne ki ri nê 
ve ne ge r’in, hûn h’e mû yê jî r’o ja 
wan da he r’in. 4Yan jî ew h’îj deh 
me ri vêd ku ke laf Sîl wamê ser 
wan da k’et mi rin, we t’i rê ewa-
na ji h’e mû bi ne lî yêd Or şe lî mê 
gu ne k’ar tir bûn? 5Na! Ez we r’a 
di bê jim, he ger hûn ji gu ne ki ri nê 
ve ne ge r’in, hûn h’e mû yê jî r’o ja 
wan da he r’in». 

Meseladarahêjîrêyebêber
6Ewî eva me se la jî got: «Me ri vek 

he bû, na va r’e zêf ti rî yê wî da da re ke 
hê jî rê ye ni kan dî he bû. R’o je kê 
ew hat, ku ser wê ber bi ge r’e, lê 
ne dît. 7Wî ça xî r’ez van r’a got: 
‹Eva mux da rê sê sa la ye ez têm, 
be rê vê da ra hê jî rê di ge r’im, lê 
na bî nim. Evê bi bi r’e! Ba dî he-
waf çi ma cî gir tî ye?› 8R’ez van 
lê ve ge r’and û got: ‹Axa, îsal jî 
wê se bir ke. Ezê do ra wê ve dim 

û p’eynf bi ki mê. 9He ger sa le ke 
din ber bi de, qenc e, lê he ger 
ne de, paşê bi bi r’e›». 

R’ojaşemîyê
qenckirinak’ulfetaqoncikî
10R’o je ke şe mî yê Îsa k’i nîş te kê-

da hîn di kir. 11Li wir k’ul fe te ke 
qon ci kî he bû, ku h’îj deh sa lêd 
wê bû, r’u h’ê ne xwe şî yê pê r’a 
bû. Ewê qet ni ka ri bû xwe r’ast 
ki ra. 12Ga va Îsa ew dît, ga zî wê 
kir û go tê: «E’vdê! Tu ji ne xwe-
şî ya xwe aza yî!» 13Û Ewî des têd 
Xwe da nîn ser wê, ew pê r’a-pê r’a 
r’ast bû û şi ki rî di da Xwe dê. 14Lê 
ser wê rê k’i nîş tê hêrs k’et, ku Îsa 
r’o ja şe mî yê ne xweş qenc kir û 
e’la le tê r’a got: «Şeş r’oj bo na 
şi xul ki ri nê he ne, hûn na va wan 
r’o ja da di ka rin bên qenc bin, ne 
ku r’o ja şe mî yê». 15Xu dan lê ve-
ge r’and û go tê: «Du r’û no! Ji we 
k’î jan r’o ja şe mî yê ga yê xwe yan 
k’e ra xwe ji afir’ ve na ke û na be 
ser avê? 16Ne eva jî qî za Bi ra hîm 
e, ku eva mux da rê h’îj deh sa lêd 
wê bûn, mî rê cin ew gi rê da bû. Ne 
la zim bû ku ew r’o ja şe mî yê ji wê 
qey dê ve bû ya?» 17Û ga va ev yek 
got, h’e mû yêd ku mi qa bi lî Wî bûn 
şer mî man. Û t’e ma mî ya e’la le tê 
bo na wan k’e re me têd Wî ye r’û me tî 
ku Wî di ki rin şa di bû. 
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Dumeselêd
liserP’adşatîyaXwedê

(Metta13:31‑33;
Marqos4:30‑32)

18Pey r’a Îsa got: «P’ad şa tî ya 
Xwe dê mî na çi ye? Û Ez wê him-
be rî çi kim? 19Ew mî na h’e be ke 
t’o xi mê xer da lê ye, ku me ri ve kî 
hil da bax çê xwe da çand. Û ga va 
ew me zin bû, bû dar, tey re dêd 
e’z mên hê lî nêd xwe ser ç’i qi lêd 
wê çê ki rin». 
20Ewî dî sa got: «Ez P’ad şa tî ya 

Xwe dê him be rî çi kim? 21Ew mî na 
he vîr tir’şk e, ku k’ul fe te kê hil da 
na va sê kod* ar da sti ra, h’e ta ku 
h’e mû hi lat». 

Derêteng
(Metta7:13‑14,21‑23)

22Îsa gund û ba ja ra r’a der baz 
di bû, hîn di kir û ber bi Or şe lî mê 
di çû. 23Ye kî Wî r’a got: «Xu dan, 
ge lo hin dik in, ewêd ku wê xi laz 
bin?» Ewî wan r’a got: 24«Bi ce’ dî-
nin, ku hûn de rê teng r’a bi k’e vi ne 
hin dur’, çim kî Ez we r’a di bê jim, 
ge le kê bi xwa zin bi k’e vi nê û wê 
ni ka ri bin. 25Û pey r’a, ku xwe yê 
ma lê r’a be de rî bi gi re, hin gê hû nê 
der va bi mî nin û de rî xin bê jin: 

‹Em xu lam, de rî li me ve ke›. Ewê 
li we ve ge r’î ne û bê je: ‹Ez ni za-
nim hûn ji k’u ne›. 26Hin gê hû nê 
bê jin: ‹Me t’e vî Te xwar, ve xwar 
û Te k’û çêd me da hîn di kir›. 
27Lê Ewê bê je: ‹Ez we r’a di bê jim, 
Ez ni za nim ku hûn ji k’u ne. Ji 
Min dûr k’evin, hûn h’e mû yêd 
ku ne he qî yê di kin!› 28Li wir wê 
bi be gi rî û ç’ir ke-ç’ir ka di ra na, 
ga va hûn Bi ra hîm, Îs haq, Aqûb 
û h’e mû p’ê xem be ra P’ad şa tî ya 
Xwe dê da bi bî nin, xwe jî der va 
avî tî. 29Û wê ji r’o hi lat-r’o ava yê 
û ba kurf-ba şû rê bên, P’ad şa tî ya 
Xwe dê da ser sif rê r’û nên. 30Awa 
bi za ni bin ku hi ne kêd paş wê bi bi ne 
pêş û hi ne kêd pêş wê bi bi ne paş». 

ÎsaliserOrşelîmê
dilovîne

(Metta23:37‑39)

31Wê de mê çend fê ri sî ha tin 
û Wî r’a go tin: «R’a be ji vir he-
r’e, çim kî Hê ro des di xwa ze Te 
bi ku je». 32Û Ewî wan r’a got: 
«He r’in wî r’û vî yî r’a bê jin: ‹Va 
Ez îro, si bê ci na der di xim, ne-
xwe şa qenc di kim û r’o ja si sî ya 
Ezê bi gi hî ji me me re mê Xwe›. 
33Lê ge re kê Ez îro, si bê, du si be 
r’î ya Xwe da he r’im, çim kî na be 

* 13:21 Sê ko dêd ci hû yaf di kir qa sî 25 kî lo gra ma. 
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ku p’ê xem be rek ji Or şe lî mê der 
un da be. 34Or şe lîm! Or şe lîm! Tu 
ku p’ê xem be ra di ku jî û şan dî yêd 
cem xwe di dî ber ke vi ra. Çend 
ca ra Min xwest ku za r’êd te usa 
bi ci van da, ça wa mi rîşk cû cû kêd 
xwe bin bas kêd xwe da di ci vî ne, 
lê te ne xwest! 35Va ma la te wê 
xi ra be bi mî ne. Ez we r’a di bê jim, 
îdî hûn Min t’u car na bî nin, h’e ta 
ku hûn bê jin: ‹Bim ba rek e Ewê 
ku bi na vê Xu dan tê›*». 

Îsalimalafêrisîda
nexweşekîqencdike

141R’o je ke şe mî yê Îsa bo-
na nan xwa ri nê çû ma la 

ser wê re kî fê ri sî ya. Wa na ç’e’ vê 
xwe ji ser Wî ne di bi r’î. 2Li wir 
pêş be rî Wî me ri ve kî bi ne xwe şî ya 
av zêf he bû. 3Îsa ji qa nûn zan û 
fê ri sî ya pir sî û got: «R’o ja şe mî-
yê qenc ki rin ca yîz e yan na?» 
4Wa na den gê xwe ne kir. Hin gê 
Ewî ne xweş girt, qenc kir û ve-
r’ê kir. 5Paşê Ewî wan r’a got: 
«Ji we k’î jan e, he ger ku r’ê* wî 
yan ga yê wî bi k’e ve bî rê, r’o ja 
şe mî yê pê r’a-pê r’a dest ne vê jê 
der ne xe?» 6Ni ka ri bûn ca ba vê 
pir sa Wî bi da na. 

Hînkirinaderheqa
yêdkulinavêxwediger’in

7Û ga va Ewî dît, we kî me ri vêd 
t’eg lîf ki rî ça wa xwe cî yê jor in di-
gir tin, me se lek wan r’a got: 8«Ga va 
yek te ga zî de’ wa tê di ke, cî yê jor in 
r’û ne nî, ne be ku ye kî ji te qe dir-
tir jî alî yê wî da t’eg lîf ki rî be, 9û 
xwe yê de’ wa tê, awa go tî t’eg lîf-
ki rî yê we her du ya, bê te r’a bê je: 
‹K’e re ma xwe cî bi de fi lan ke sê›. 
Hin gê tê ji şer ma xwe r’a bî cî yê 
jêr in r’û nê yî. 10Lê ça xê te t’eg lîf 
di kin, he r’e cî yê jêr in r’û nê, ku 
ça xê xwe yê de’ wa tê bê te r’a bê je: 
‹Pis mam, k’e rem ke, der ba zî jo rê 
be!› Hin gê qe di rê te yê ber ç’e’ vê 
h’e mû r’û niş tî ya bi lind be. 11Awa 
her ke sê ku xwe bi lind ke, wê 
ni miz be û k’î ku xwe ni miz ke, 
wê bi lind be». 

12Û Îsa t’eg lîf ki rî yê Xwe r’a got: 
«Ça xê tu fi ra vî nê yan şî vê da tî nî, 
ga zî he val-ho gir, bi ra-pis mam yan 
jî der-cî na rêd xwe ye dew le tî ne ke, 
ne be ew jî te t’eg lîf kin û qen cî ya 
te li te ve ge r’î nin. 13Lê ga va tu 
xwa ri ne kê da tî nî, ga zî fe qîr, se qet, 
yêd di ku lin û ko ra ke. 14Hin gê tê 
xwe zi lî bî, çim kî ewa na ni ka rin 

* 13:35 Ze bûr 118:26. 
* 14:5 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «kur’» «k’er» he ye. 
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qen cî ya te li te ve ge r’î nin, lê be lê 
R’o jaf R’a bû na r’as ta ye ji mi ri nê 
wê li te bê ve ge r’an di nê». 

Meselaşayîyagiran
(Metta22:1‑10)

15Ga va ji ha zi ra ye kî ev yek 
bi hîst, Wî r’a got: «Xwe zî li wî, ku 
P’ad şa tî ya Xwe dê da nên bi xwe». 
16Lê Îsa wî r’a got: «Me ri ve kî şa yî ke 
gi ran ha zir kir û ge lek me rî t’eg lîf 
ki rin. 17Ga va wex tê şa yî yê pê r’a 
gi hîşt, ewî xu la mê xwe şand, ku 
h’e mû t’eg lîf ki rî ya r’a bê je: ‹Her 
tişt îdî ha zir e, k’e rem kin we rin›. 
18Lê her ye kî dest pê kir me’ nî girt. 
Yê pê şin wî r’a got: ‹Min xwe r’a 
e’rd k’i r’î ye, ez e’se yî ge re kê he r’im 
bi bî nim. Ez hî vî ji te di kim, min 
bi bax şî ne›. 19Û yê din got: ‹Min 
pênc cot ga k’i r’î ne, ez di çim ku 
wan bi cê r’i bî nim. Ez hî vî ji te di-
kim, min bi bax şî ne›. 20Yê si sî ya jî 
got: ‹Ez ze wi cî me, le ma ni kar im 
bêm›. 21Û ew xu lam ve ge r’î ya 
hat, ev h’e mû axa yê xwe r’a gi lî 
ki rin. Hin gê axa hêrs k’et, xu la mê 
xwe r’a got: ‹Zû he r’e mey dan û 
k’û çêd ba jêr, fe qî ra, qo pa, se qe ta 
û ko ra t’op ke bî ne vir›. 22Pey r’a 
xu lêm go tê: ‹Axa yê min, te ça wa 
e’mir kir, min usa jî kir, lê dî sa 
cî he ye›. 23Û axê xu lêm r’a got: 
‹Der k’e ve se rê r’ê û dir ba, zo rê 

li her ke sî bi ke bî ne vir, ku ma la 
min t’i jî be. 24Ez we r’a di bê jim, 
ku ji wan me ri vêd t’eg lîf ki rî t’u 
kes ji şa yî ya min wê tiş te kî te’m 
ne ke›». 

ÇawabibineşagirtêÎsa
(Metta10:37‑38)

25Pey vê ye kê r’a e’la le te ke gi-
ran t’e vî Îsa di çû û Ew ser wan da 
ve ge r’î ya û got: 26«He ger yek pey 
Min bê û Min ji dê û ba vê xwe, 
ji jin û za r’êd xwe, ji xûşk û bi ra-
yêd xwe û usa jî ji xwe ze’f tir h’iz 
ne ke, ni ka re bi be şa gir tê Min. 
27Û k’î ku xa çê xwe hil ne de pey 
Min ne yê, ew ni ka re bi be şa gir tê 
Min. 28Ji we k’î jan e, ku bi xwa ze 
bi lind cî ke no be da ra çê ke, pê şî yê 
r’û ne nî ne de ber h’e sêb, ge lo qe-
wa ta wî yê bi gi hî jê bî ne sê rîf yan 
na? 29Ne be ku h’î mê wê day ne û 
ni ka ri be bî ne sê rî, yêd ku bi bî nin 
lê bi k’e nin 30û bê jin: ‹Evî me ri vî 
dest pê kir çê ke û ni ka ri bû ba nî ya 
sê rî›. 31Yan jî k’î jan p’ad şa p’ad-
şa kî r’a de rê şêr’, pê şî yê r’û ne nî 
ne şê wi re, ge lo wê bi ka ri be bi de he 
h’e za ra ber ye kî ku bi bîst h’ezarî 
tê ser wî bi ke şer’? 32He ger ew pê 
ni ka re, ga va hê dûr e wê qa si dê 
xwe bi şî ne, bo na li hev ha ti nê hî vî 
jê bi ke. 33Awa ji we her kes, k’î 
ku des tê xwe ji t’e ma mî ya he bûna 
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xwe ne k’i şî ne, ew ni ka re bi be 
şa gir tê Min. 

Xwêyabête’m
(Metta5:13;Marqos9:50)

34Xwê tiş te kî qenc e. Lê he-
ger ew te’ ma xwe un da ke, paşê 
ewê bi çi te’ mê bis tî ne? 35Ne wê 
dew sa xwe lî yê bi gi re û ne jî dew sa 
p’eyn. Wê ba vê ji ne wê da. Gu hê 
k’ê yî bi hîs ti nê he ye bi ra bi bi hê». 

Pezaundabûyî
(Metta18:12‑14)

151Awa h’e mû xerc gir û gu-
ne k’ar nê zî kî Wî di bûn, ku 

gu hê xwe bi da na ser go ti nêd Wî. 
2Lê fê ri sî û qa nûn za na bî na xwe 
teng di kir û di go tin: «Eva gu ne-
k’a ra qe bûl di ke û t’e vî wan nan 
di xwe». 3Û Îsa eva me se la wan r’a 
got: 4«Ji we k’î ye ew me rî, ku 
sed pe zêd wî he bin û ga va ye kî 
ji wan un da ke, nod ne ha çol û 
bes ta ne hê le û pey ya un da bû yî 
ne k’e ve, h’e ta ku wê bi bî ne? 5Û 
ga va bi bî ne, wê ji şa bû na day ne 
ser mi lê xwe, 6ve ge r’e ma lê, 
ga zî der û cî na ra ke û wan r’a 
bê je: ‹T’e vî min şa bin! Min pe za 
xwe ye un da bû yî dît›. 7Ez we r’a 
di bê jim, usa jî li e’z mên bo na 
gu ne k’a re kî ku t’o be di ke, hê 
wê bi be şa bû ne ke me zin, ne ku 

bo na nod ne hêd r’ast, k’î ja na r’a 
t’o be ki rin ne h’ew ce ye. 

Zîvêundabûyî
8Yan k’î jan e ew k’ul fe ta ku 

de he zî vêd wê he bin û ga va ye kî 
ji wan un da ke, wê ç’i rê vê ne xe, 
ma lê gê zî ne ke û qenc lê na ge r’e, 
h’e ta ku zî vê xwe bi bî ne? 9Û ça xê 
ew bi bî ne, wê ga zî der û cî na ra ke 
û wan r’a bê je: ‹T’e vî min şa bin! 
Min zî vê xwe yî un da ki rî dît›. 10Ez 
we r’a di bê jim, usa jî mil ya k’e têd 
Xwe dê bo na gu ne k’a re kî ku t’o be 
di ke, şa di bin». 

Kur’êundabûyîûbirêwî
11Û Îsa got: «Du ku r’êd me ri ve kî 

he bûn. 12Yê bi ç’ûk go te ba vê xwe: 
‹Ba vo, ji he bû ka xwe çi ku p’a ra 
min di k’e ve, bi de min›. Û ewî 
wa na r’a he bûk p’a re ve kir. 13Pey 
çend r’o ja r’a ku r’ê bi ç’ûk her tiş tê 
xwe t’op kir çû we la te kî dûr. Li wir 
ewî e’mi rê tol tî yê der baz kir, h’e mû 
he bû ka xwe p’ûç’ kir. 14Û ga va tiş-
tek dêst da ne ma, wî we la tî da jî bû 
xe la yî ke me zin û ew k’e te h’a le kî 
gi ran. 15Çû xwe li ba jar va ne kî wî 
we la tî girt û ewî ew şan de k’ew şên 
ber be ra za. 16Ew h’ew ce bû ku zi kê 
xwe bi wan xir nû fêdf ku be ra za 
di xwar t’êr bi ki ra, lê ke sekî ew jî 
ne di da wî. 17Lê ga va ew ser h’i şê 



166

LÛ QA, 16  

xwe da hat, got: ‹Çi qas p’a le ma la 
ba vê min da he ne, ku nan di xwin û 
ber wan di mî ne, lê ez vi ra bir’ çî na 
di mi rim. 18Ez r’a bim he r’i me cem 
ba vê xwe û wî r’a bê jim: Ba vo, min 
ber te û e’z mên gu ne kir. 19Ez îdî 
ne hê ja yî kur’ tî ya te me. T’e nê 
mî na p’a le kî xwe min qe bûl ke›. 
20Û r’a bû ha te cem ba vê xwe. Lê 
ga va hê dûr va ba vê ew dît, di lê 
wî ser şe wi tî, ber bi wî be zî, ew 
h’e mêz kir û r’a mû sa. 21Kur’ jê r’a 
got: ‹Ba vo, min ber te û e’z mên 
gu ne kir. Ez îdî ne hê ja yî kur’ tî ya 
te me›. 22Lê ba vê xu la mêd xwe-
r’a got: ‹Zû bi kin, çu xê la pî r’ind 
bî nin lê kin, gus tî lê tê ki ne t’i lî yê 
û sola jî bi ki ne ni ga. 23Ca ne ga yê 
der ma lî ki rî bî nin, ser jê kin, em 
bi xwin û şa bin. 24Çim kî ev ku r’ê 
min mi rî bû, sax bû, un da bû yî bû, 
ha te dî ti nê›. Û dest bi şa yî yê ki rin. 
25Wî ça xî ku r’ê wî yî me zin li 

k’ew şên bû. Ga va hat nê zî kî ma lê 
bû, den gê sti ran û r’e qa sê bi hîst. 
26Ewî ga zî ji xu la ma ye kî kir û jê 
pir sî: ‹Ev çi h’e wal e?› 27Xu lêm 
wî r’a got: ‹Birê te ha tî ye, ba vê te 
ca ne ga yê der ma lî ki rî ser jê ki rî ye, 
çim kî ew sax û si la met ve ge r’î ya ye›. 
28Bi ra hêrs k’et û ne xwest ku he r’e 
hin dur’. Bav der k’e te der va, la va 
wî kir. 29Ewî li ba vê xwe ve ge r’and 
û got: ‹Eva mux da rê çend sa la ne 

ku ez te r’a xu lam tî yê di kim û ji 
gu r’a te qet der ne k’e ti me, te qet 
ka rek jî ne da ye min ku min t’e vî 
he val-ho gi rêd xwe k’êf bi ki ra. 30Lê 
ga va ew ku r’ê te yî ku he bû ka te bir, 
t’e vî qa vaf p’ûç’ kir hat, te bo na 
wî ca ne ga yê der ma lî ki rî ser jê kir›. 
31Ba vê jê r’a got: ‹La wo, tu her gav 
t’e vî min î û h’e mû he bû ka min ya 
te ye. 32Ge re kê em eşq û şa bû na, 
çim kî ev birê te mi rî bû, sax bû û 
un da bû yî bû, ha te dî ti nê›». 

Wek’îlxercêfbêamin,
lêserwaxt

161Îsa şa gir têd Xwe r’a got: 
«Me ri ve kî dew le tî he bû, 

we k’îl xer ce kî wî he bû. R’o je kê 
gi lî gi hîş te wî, yan çî yef we k’îl-
xer cê wî he bû ka wî p’ûç’ di ke. 
2Ewî jî ga zî wî kir û go tê: ‹Ev 
çi yek e ku ez bo na te di bi hêm? 
Heq-h’e sa bê we k’îl xerc tî ya xwe 
bi de, çim kî îdî tu ni ka rî we k’îl-
xerc tî yê bi kî›. 3We k’îl xerc di lê 
xwe da got: ‹Ez çi bi kim? Axa yê 
min ji we k’îl xerc tî yê min der-
di xe, e’rd k’o lan li min na be, ji 
p’ars ki ri nê jî şerm di kim. 4Ez 
za nim ezê ni ha çi bi kim, ku ma lêd 
xwe da min qe bûl kin, ga va ez ji 
we k’îl xerc tî yê der k’e vim›. 5Ewî 
yek-yek ga zî deyn da rêd axa yê xwe 
kir û yê pê şin r’a got: ‹Tu çi qa sî 
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deyn da rê axa yê min î?› 6Ewî got: 
‹Sed k’ûp* bi zi rê zey t’û nê› û wî-
r’a got: ‹Han ni vî sa ra xwe hil de 
û zû r’û nê bi ni vî se pên cî›. 7Paşê 
yê din r’a got: ‹Tu çi qa sî deyn dar 
î?› Ewî jî got: ‹Sed ç’e’l* ge nim› û 
wî r’a got: ‹Han ni vî sa ra xwe hil de 
û bi ni vî se h’eyş tê›. 8Û axa pe si nê 
we k’îl xer cê bê am in da, we kî ewî 
bi aqi lî kir. Awa me ri vêd vê di nê 
hin da va xwe da ji me ri vêd r’o na yê 
ser waxt tir in. 9Ez we r’a di bê jim, 
hûn bi he bû ka vê di nê he va la 
xwe r’a dest xin û ga va he bûk kêm 
be, we bin ko nêd h’e ta-h’e ta yê da 
qe bûl kin. 10Ewê ku na va tiş têd 
hin di kî da amin e, na va tiş têd 
ge le kî da jî amin e, lê ewê ku na va 
tiş têd hin di kî da bê am in e, na va 
tiş têd ge le kî da jî bê am in e. 11He-
ger hûn na va he bû ka vê di nê da 
bê am in bûn, k’ê wê he bû ka r’ast 
bi de we? 12He ger hûn nav tiş tê 
yê xe rîb da amin nî bin, ya we k’ê 
wê bi de we? 13Xu la mek ni ka re 
du axa r’a xu lam tî yê bi ke, çim kî 
yan wê h’î lê wî ji ye kî he r’e û yê 
di nê h’iz bi ke, yan jî wê qe di rê 
ye kî bi gi re û yê di nê bê hur met 

ke. Hûn ni ka rin hin Xwe dê r’a, 
hin jî he bû kê r’a xu lam tî yê bi kin». 

QanûnûP’adşatîyaXwedê
(Metta11:12‑13;5:31‑32;

Marqos10:11‑12)

14Ga va fê ri sî ya ev h’e mû tişt 
bi hîs tin, qer fê xwe li Îsa di ki rin, 
çim kî p’e re h’iz bûn. 15Îsa wan r’a 
got: «Hûn ew in yêd ku xwe ber 
me ri va r’ast di di ne k’if şê, lê Xwe-
dê di lê we zane. Bi za ni bin ku ew 
tiş tê nav me ri va da xwe yî qe dir e, 
ew li ber Xwe dê h’e ramf e. 16Ze-
ma nê Qa nûn û p’ê xem be ra h’e ta 
Yû h’en na k’i şand, ji wir şûn da 
P’ad şa tî ya Xwe dê tê dan na sîn ki-
ri nê û her kes di ce’ dî ne bi qe wa tê 
bi k’e ve wir. 17Lê e’rd û e’z ma nê hê 
r’i h’et der baz bin, ne ku ji Qa nû nê 
nok tek un da be. 18K’î ku ji na xwe 
ber’ de û ye ke din bis tî ne, zi nê k’a-
rî yê di ke. Û k’î ku ya mêr ber’ da yî 
dis tî ne, zi nê k’a rî yê di ke. 

Merivêdewletî
ûLazarêfeqîr

19Me ri ve kî dew le tî he bû, ku 
k’in cê r’ewş û na zik* li xwe di kir û 

* 16:6 K’û pe kî ci hû ya qa sî 35 lî tir av hil di da. 
* 16:7 Ç’e’ le ke ci hû ya qa sî h’ew ze kî 390 lî ti rî bû. 
* 16:19 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «K’in cê şîrkf û k’i ta nê xas», ku hin gê 
ge le kî bi ha bûn. 
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her r’oj bi eşq-şa k’êf di kir. 20Me-
ri ve kî fe qîr jî he bû, na vê wî La zar. 
Ew na va p’i zi kêd p’îs da ber de rê 
yê dew le tî k’e tî bû. 21Û ç’e’ vê wî 
ber ma yî yê sif ra dew le tî da di ma, ku 
di xwest kur mê xwe pê biş kê nan da. 
Se jî di ha tin, bi rî nêd wî da las tin. 
22R’oj hat fe qîr mir, mil ya k’e ta ew 
bi ri ne cem Bi ra hîm. Yê dew le tî jî 
mir, de fin ki rin. 23Ga va yê dew le tî 
dî ya rê mi rî ya da ce fa di k’i şand, se rê 
xwe bi lind kir, ji dûr va Bi ra hîm 
dît û La zar h’e mê zê da. 24Ewî 
deng da yê û go tê: ‹Ba vê Bi ra hîm, 
li min we re r’e’ mê. La zar bi şî ne, 
ku se rê t’i lî ya xwe avê da ke bî ne 
za rê min şil ke, çim kî ez k’û ra vî 
agi rî da di şe wi tim›. 25Lê Bi ra hîm 
go tê: ‹La wo! Bî ne bî ra xwe, ku te 
qen cî yêd p’a ra xwe nav ze ma nê 
e’mi rê xwe da stan di ne, lê La zar 
ze lû lî k’i şan dî ye. Ni ha jî di lê wî 
li vir r’i h’et e, lê tu na va ce fa da 
yî. 26Û pêş ti rî vê ye kê jî, ge lî kî 
bê bi nî na va me û we da he ye. Ne 
yê vir di ka rin der ba zî cem we bin, 
ne jî yê wir di ka rin der ba zî cem 
me bin›. 27Hin gê ewî go tê: ‹Ba vo, 
we kî usa ye, ez hî vî ji te di kim, tu 
ewî bi şî ne ma la ba vê min, 28çim kî 
pênc bi ra yêd min jî he ne, bi ra he r’e 
t’e mî yê bi de wan, we kî ew jî ne yê ne 
vî cî yê ce fa›. 29Lê Bi ra hîm go tê: 
‹Mû sa û p’ê xem be rêd wan he ne. 

Bi ra guh da rî ya wan bi kin›. 30Ewî 
jî got: ‹Na, ba vê Bi ra hîm, he ger 
ji mi rî ya yek he r’e cem wan, wê 
ji gu ne ki ri nê ve ge r’in›. 31Hin gê 
Bi ra hîm wî r’a got: ‹He ger guh-
da rî ya Mû sa û p’ê xem be ra na kin, 
yek ji mi rî ya r’a be jî, dî sa ewa na 
ba wer na kin›». 

ÇendgotinêdÎsaderheqa
gunekirinê,baxşandinê,
bawerkirinêûborcdayînêda

(Metta18:6‑7,21‑22;Marqos9:42)

171Îsa şa gir têd Xwe r’a got: 
«Na be ku se be bî ya ji r’ê k’e-

ti nê t’u ne be, lê wey li wî, ku bi be 
se be bê vê ye kê. 2Wî r’a hê qenc e, 
ku be ra şek stû yê wî va bê gi rê dan 
û avî ti nê na va be’ rê, ne ku ji va nêd 
bi ç’ûk ye kî ji r’ê der xe. 3Haş ji xwe 
he bin! He ger birê te gu na bi ke, lê 
hi lê, he ger ser ki ri na xwe p’oş man 
be, wî bi bax şî ne. 4Û he ger na va 
r’o jê da h’eft ca ra ne he qî yê li te 
bi ke û ve ge r’e, te r’a bê je: ‹Ez t’o be 
di kim›, wî bi bax şî ne». 
5Şan dî ya Xu dan r’a got: «Ba-

we rî ya me zê de ke». 6Xu dan got: 
«He ger ba we rî ya we we ke h’e be ke 
t’o xi mê xer da lê he be û vê da ra t’û-
tê r’a bê jin: ‹Ji vir r’a be û be’ rê da 
da ç’i ke›, ewê ya we bi ke. 
7Ji we k’î jan e, ewê ku xu la-

me kî wî yî cot k’ar yan şi van he be, 
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ga va ew ji k’ew şên bê, wî r’a bê je: 
‹Bi le zî ne k’e rem ke ser sif rê›? 
8Wê pê şî yê jê r’a ne bê je: ‹Şî va 
min ha zir ke, piş ta xwe gi rê de 
û ber des tî yê min r’a bi ke. Ez bi-
xwim û ve xwim, paşê jî tu bi xwe 
û ve xwe›? 9Ge lo bo na ew tiş têd 
ku xu lêm r’a ha ti ne e’mir ki ri nê û 
wî ki ri ne, axa yê wî wê jê r’a bê je: 
‹Ze’f r’a zî me›? 10Usa jî hûn, 
ga va ew h’e mû tiş têd ku we r’a 
ha ti ne e’mir ki ri nê bi kin, bê jin: 
‹Em xu la mêd bê kêr in. Çi ku li 
me di k’et, me ew kir›». 

Qenckirinadehek’otîya
11Ga va Îsa ber bi Or şe lî mê di-

çû, na va Sa mer ya yê û Ce lî lê r’a 
der baz di bû. 12Ça xê Ew di k’e te 
gun de kî, de he me ri vêd k’o tî r’as tî 
Wî ha tin dûr se ki nîn 13û bi den gê 
bi lind go ti nê: «Îsayê ma mos ta, 
li me we re r’e’ mê». 14Û ga va Îsa 
ew dî tin, wan r’a got: «He r’in xwe 
nî şa nî k’a hî na kin». Û ça xê ew hê 
di çûn, pa qij bûn. 15Lê ga va ji wan 
ye kî dît ku ew pa qij bû ye, paş da 
ve ge r’î ya, bi den ge kî bi lind şi ki rî 
di da Xwe dê. 16Ewî xwe de ve r’û 
avî te ber ni gêd Îsa û r’a zî bûn di da 
Wî. Ew sa me rî bû. 17Hin gê Îsa 
got: «Ne her de he jî pa qij bûn, lê 

k’a nê ne her ne hêd din? 18Çi ma 
pêş ti rî evî me ri vê xe rîb ke sek ji 
wan ve ne ge r’î ya, ku bi ha ta şi ki rî 
bi da Xwe dê?» 19Û wî r’a got: «R’a be 
he r’e. Ba we rî ya te tu qenc ki rî». 

HatinaP’adşatîyaXwedê
(Metta24:23‑28,37‑41)

20Ga va fê ri sî ya ji Îsa pir sî, P’ad-
şa tî ya Xwe dê wê k’en gê bê, Ewî li 
wan ve ge r’and û got: «P’ad şa tî ya 
Xwe dê aş ke re na yê. 21Ne jî wê bê-
jin: ‹Va ye vir e!› yan jî: ‹Wê de ra 
han e!› Çim kî P’ad şa tî ya Xwe dê 
na va we da ye». 22Û şa gir têd Xwe-
r’a got: «Wê r’o jê bên, ku hû nê 
h’iz re ta r’o je ke Ku r’ê Mê riv bin, 
lê na bî nin. 23Û he ger we r’a bê jin: 
‹Va ye vir e!› yan: ‹De ra han e!› 
pey ne k’e vin ne çin. 24Çim kî ça wa 
bi rûsk ji alî kî e’z mên birq di de û 
t’e ma mî ya e’z mên r’o na yî di ke, 
Ku r’ê Mê riv jî wê r’o ja xwe da usa 
be. 25Lê pê şî yê ge re kê Ew ge le-
kî ce fa bi k’i şî ne û ji vî mi le tî bê 
t’ex sîr ki ri nê. 26Ça wa r’o jêd Nuh da 
di qe wi mîn, usa jî wê r’o jêd Ku r’ê 
Mê riv da bi qe wi min. 27Hin gê di-
xwa rin, ve di xwa rin, di ze wi cîn û 
mêr di ki rin, h’e ta wê r’o ja ku Nuh 
k’e te ge mî yê, lê yî r’a bû qi r’a h’e-
mû ya anî*. 28Û usa jî ça wa r’o jêd 

* 17:27 Dest pê bûn 6-8. 
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Lût daf bûn, di xwa rin, ve di xwa rin, 
di k’i r’în, di fi ro tin, di r’e şan din û 
çê di ki rin. 29Lê ew r’o ja ku Lût ji 
So do mê der k’et, agir û k’ir k’ûtf ji 
e’z mên ba rî, qi r’a h’e mû ya anî*. 
30Ew r’o jê jî wê usa be, ga va Ku r’ê 
Mê riv k’ifş be. 
31Wê r’o jê k’î ser xê nî ye û 

he bû ka wî jî mal da ye, bi ra jor-
da ne yê, ku tiş te kî hil de û ewê li 
k’ew şên e, bi ra paş da ve ne ge r’e. 
32Ji na Lût bî ni ne bî ra xwe*. 33K’î 
ku di xwa ze e’mi rê xwe xi laz ke, 
wê un da ke, lê k’î ku e’mi rê xwe 
un da ke, wê xi laz ke. 34Ez we r’a 
di bê jim, wê şe vê he ger du me rî 
ni vî ne kê da bin, ye kê bê hil da nê, 
ye kê bê hiş ti nê. 35Û he ger du 
k’ul fet ser des ta r’e kî bin, ye kê 
bê hil da nê û ya din bê hiş ti nê»*. 
37Wa na lê ve ge r’and û go tin: «Xu-
dan, evê li k’î de rê bi be?» Ewî ji 
wan r’a got: «Be re t’ef li k’u he be, 
tey rê jî li wir bi ci vin». 

Meselajinebîyêûh’akim

181Îsa me se lek bo na wê ye-
kê şa gir ta r’a got, we kî her 

gav dua bi kin û aciz ne bin 2û got: 

«Ba ja re kî da h’a ki mek he bû, ew ne 
ji Xwe dê di tir sî ya û ne jî minet ji 
mê riv di kir. 3Wî ba ja rî da ji ne bîk 
jî he bû, her gav di ha te cem wî û 
di got: ‹He qî yê bi ke, min ji des tê 
ne ya rê min xi laz ke›. 4H’ak im 
ge lek wext guh ne di da wê, lê paşê 
xwe xa xwe r’a got: ‹Ez ji Xwe dê 
na tir sim û ji mê riv jî mi ne tê na-
kim, 5lê bo na xa ti rê wê ye kê, ku 
eva ji ne bî ya tê ze’ me tê di de min, 
ezê he qî yê jê r’a bi kim, ku her gav 
ne yê min aciz ne ke›». 6Û Xu dan 
got: «Bi bi hên ku h’a ki mê ne r’ast 
çi got. 7Ge lo Xwe dê jî bi jar tî yêd 
Xwe r’a wê he qî yê ne ke, yêd ku şev 
û r’oj he wa ra xwe Wî da tî nin? Yan 
Ewê ca ba wan de ren gî bê xe? 8Ez 
we r’a di bê jim, wê dest xwe da he qî-
yê bi ke. Lê ga va Ku r’êf Mê riv bê, 
ge lo ser di nê wê ba we rî yê bi bî ne?» 

Meselafêrisîûxercgir
9Ev me se le jî wan r’a got, yêd ku 

xwe xa xwe da gu man bûn, yan çî ye 
ewe r’ast in û h’e mû yêd ma yîn ber 
tiş te kî h’e sab ne di ki rin. 10«Du 
me rî hil k’i şî ya ne p’a rist ge hê, ku 
dua bi kin. Yek fê ri sî bû, yek jî 

* 17:29 Dest pê bûn 19. 
* 17:32 Dest pê bûn 19:23-26. 
* 17:35 Nav hi nek dest ni vî sa ra da r’êza 36-a jî he ye: «Û he ger du me riv li 
k’ew şên bin, ye kê bê hil da nê û yê di nê bê hiş ti nê». 
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xerc gir. 11Ewê fê ri sî t’e nê se ki-
nî bû xwe da gu man bi vî cû r’e yî 
dua di kir: ‹Xwe dê yê min, şi kir dar 
im, ku ez ne mî na wan me ri va 
me, yêd ku t’a la nî yê, ne he qî yê, 
zi nê k’a rî yê di kin û ne jî mî na 
vî xerc gi rî me. 12Lê ez h’ef tî yê 
du ca ra r’o jî di gi rim û de he kê ji 
h’e mû k’a ra xwe jî di dim›. 13Lê 
ewî xerc gir dûr se ki nî bû, r’û yê wî 
ne di girt li e’z mên jî bi ni hê r’î ya, 
sîn gê xwe di xist û di got: ‹Xwe dê, 
li min gu ne k’a rî we re r’e’ mê›. 
14Ez we r’a di bê jim, ku ev xerc gi ra 
r’ast h’e sab bû yîf çû ma la xwe, ne 
ku yê din. Awa her ke sê ku xwe 
bi lind ke, wê ni miz be, lê k’î ku 
xwe ni miz ke, wê bi lind be». 

Îsaduazar’okadike
(Metta19:13‑15;
Marqos10:13‑16)

15T’i fal jî anî ne cem Îsa, ku des tê 
Xwe day ne ser wan. Ga va şa gir ta ev 
yek dît, li yêd da nîn hi la tin. 16Lê 
Îsa ga zî za r’o ka kir û got: «Bi ra ew 
za r’ok bê ne cem Min, pê şî ya wan 
ne gi rin, çim kî P’ad şa tî ya Xwe dê 
p’a ra yêd aha ye. 17Ez we r’a r’ast 
di bê jim, k’î P’ad şa tî ya Xwe dê mî na 
za r’o ke kê qe bûl ne ke, ew t’u car 
na k’e ve na va wê». 

Serwêrekîcihûyayîdewletî
lijîyînah’eta‑h’etayêdiger’e

(Metta19:16‑30;
Marqos10:17‑31)

18Ser wê re kî ji Wî pir sî û got: 
«Ders da rê qenc, ez çi bi kim, we-
kî jî yî na h’e ta-h’e ta yê war bim?» 
19Îsa wî r’a got: «Tu çi ma Min r’a 
di bê jî qenc? Qenc t’e nê Xwe dê 
ye, pêş ti rî Wî ke sekî din t’une. 
20Tu t’e mî ya zanî: ‹Zi nê k’a rî yê 
ne ke, ne ku je, ne di ze, şe’ de tî ya 
de rew ne de, qe di rê dê û ba vê 
xwe bi gi re›*». 21Ewî jî got: «Ev 
h’e mû jî min ji ca hil tî ya xwe da 
xwey ki ri ne». 22Ga va Îsa ev yek 
bi hîst, wî r’a got: «Tiş te kî te hê 
kêm e, her tiş tê xwe bi fi ro şe, 
be la yî fe qî ra ke, hin gê xiz na te 
wê li e’z ma na he be. Û pey Min 
we re». 23Ga va ewî ev yek bi hîst, 
eş qa wî şkest, çim kî ge le kî dew le tî 
bû. 24Îsa dît ku be şe ra wî ne xweş 
e, got: «Çi qa sî ze’ met e bo na yêd 
xwe yî he bûk ku bi k’e vi ne P’ad şa tî ya 
Xwe dê. 25De ve wê qu la der zî yê r’a 
hê r’i h’et der baz be, ne ku dew-
le tî bi k’e ve P’ad şa tî ya Xwe dê». 
26Ewêd ku di bi hîs tin, go tin: «Îdî 
k’î di ka re xi laz be?» 27Û Îsa got: 
«Ew tiş tê ku ji des tê mê riv na yê, 

* 18:20 Der k’e tin 20:12-16; Qa nû na Du ca rî 5:16-20. 
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Xwe dê di ka re bi ke». 28Pet rûs got: 
«Awa me her tiş têd xwe hiş ti ne û 
pey Te ha ti ne». 29Ewî wan r’a got: 
«Ez r’ast we r’a di bê jim, her ke sê 
ku bo na P’ad şa tî ya Xwe dê mal, 
yan jin û zar’, yan xûşk û bi ra, 
yan dê û bav hiş ti be, 30wê vê di nê 
hê zê de bis tî ne û din ya din da jî 
jî yî na h’e ta-h’e ta yê». 

Îsacarasisîyaderheqa
mirinaxwedadibêje
(Metta20:17‑19;
Marqos10:32‑34)

31Ewî her donz deh da ne alî kî û 
wan r’a got: «Bi bi hên! Em hev raz 
di çi ne Or şe lî mê û h’e mû tiş têd ku 
bi des tê p’ê xem be ra bo na Ku r’ê 
Mê riv ha ti ne ni vî sa rê, wê bê ne 
sê rî. 32Ewê bi k’e ve des tê ne ci hû ya, 
wê qer fê xwe lê bi kin, bê hur met 
kin, t’û ki nê, 33bi di ne ber qam çî-
ya, Wî bi ku jin. Û r’o ja si sî ya wê ji 
mi ri nê r’a be». 34Şa gir ta t’u tişt ji 
van xe be ra fe’m ne ki rin. Ev yek 
ji wan ve şar tî bû û ev go tin se rê 
wan da r’û ne di nişt. 

Îsap’arskirekîkor
bajarêErîhayêdaqencdike

(Metta20:29‑34;
Marqos10:46‑52)

35Ga va Ew nê zî kî Erî ha yê bû, 
ye kî kor li ser r’ê r’û niş tî p’ars 

di kir. 36Û ga va bi hîst ku e’la let 
ber wî r’a der baz di be, pir sî: «Ev 
çi h’e wal e?» 37Wî r’a go tin: «Îsayê 
Nis re tê der baz di be». 38Hin gê ewî 
ki re qî r’în û got: «Îsa, Ku r’ê Da-
widf, li min we re r’e’ mê!» 39Û yê 
ku pê şî yê di çûn, li wî hi la tin, ku 
den gê xwe bi bi r’e, lê ewî hê di ki re 
qî r’în: «Ku r’ê Da wid, li min we re 
r’e’ mê!» 40Îsa cî da se ki nî û e’mir 
kir, ku ewî bî ni ne cem Wî. Û ga-
va kor nê zî kî Wî bû, ji wî pir sî û 
got: 41«Tu çi ji Min di xwa zî ku Ez 
bo na te bi kim?» Ewî got: «Xu dan, 
di xwa zim ç’e’ vêd min bi bî nin». 
42Û Îsa wî r’a got: «Bi ra bi bî nin, 
ba we rî ya te tu qenc ki rî!» 43Û 
dest xwe da ç’e’ vêd wî dî tin, da 
pey Îsa çû û şi ki rî di da Xwe dê. 
T’e ma mî ya wê cim e’ tê ku ev yek 
dît, pe si nê Xwe dê di dan. 

Îsaûxercgir

191Îsa k’e te Erî ha yê û wê-
r’a der baz di bû. 2Li wir 

me ri ve kî dew le tî he bû, ser wê rê 
xerc gi ra, na vê wî Ze xa yo. 3Ewî 
di kir ku Îsa bi dî ta k’a Ew k’î ye, lê 
dest e’la le tê ni ka ri bû bi dî ta, çim kî 
be ji nê da kin bû. 4Ew pêş da be zî 
r’a bû ser da re ke hê jî rê ye sti rîn, 
we kî Îsa bi bî ne, çim kî Ewê he ma 
li wir r’a der baz bi bû ya. 5Û ça xê 
Îsa ha te wî cî yî, li jor ni hê r’î û 
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go te wî: «Ze xa yo! Zû bi ke ji wir 
we re xwa rê, çim kî Ez ge re kê îro 
ma la te da bi mî nim». 6Ze xa yo le-
zand jor da ha te xwa rê û bi eşq-şa 
Ew qe bûl kir. 7H’e mû yêd ku ev 
yek dî tin, bî na xwe teng di ki rin 
û di go tin: «Ew bû mê va nê me ri-
ve kî gu ne k’ar». 8Lê Ze xa yo pêş 
h’e mû ya va se ki nî û go te Xu dan: 
«Xu dan, ez va nî vê he bû ka xwe 
di di me fe qî ra û min ne he qî k’ê jî 
ki ri be, ezê çar car lê ve ge r’î nim». 
9Îsa wî r’a got: «Îro ev mal xi laz 
bû, çim kî eva jî za r’a Bi ra hîm 
e. 10Bo na vê ye kê Ku r’ê Mê riv 
hat, we kî li yêd un da bû yî bi ge r’e 
û xi laz ke». 

Meseladehezêr’a
(Metta25:14‑30)

11Û wa na hê ev tişt di bi hîs tin, 
Îsa me se le ke din jî anî ser wê ye-
kê, ku Ew nê zî kî Or şe lî mê di bû 
û wa na t’i rê P’ad şa tî ya Xwe dê 
wê zû ti re kê k’ifş be. 12Ewî got: 
«Me ri ve kî e’sil za de çû we la te kî 
dûr, ku p’ad şa tî ya xwe bis tî ne û 
ve ge r’e. 13Ga zî de he xu la mêd 
xwe kir, de he zêr’ da ne wan û 
got: ‹Van bi di ne xe ba tê, h’e ta 
ku ez ve ge r’im›. 14Lê ba jar va na 
k’î na wî gir ti bû, qa sid li pey wî 
şan din û go tin: ‹Em na xwa zin 
ew p’ad şa tî yê li ser me bi ke›. 15Û 

ga va ewî p’ad şa tî ya xwe stand 
ve ge r’î ya, ga zî wan xu la ma kir, 
k’î ja nêd ku ewî p’e re da bû ne 
wan, we kî bi za ni be k’a her ye-
kî çi qas ki rî ye k’ar. 16Yê pê şin 
hat û go tê: ‹Ez xu lam, zê r’e kî te 
de he zêr’ ki re k’ar›. 17Axa yê wî 
jê r’a got: ‹E’fe rim, xu la mê qenc! 
Tu na va wî tiş tê hin di kî da amin 
ma yî, ser wêr tî yê de he ba ja ra bi-
ke›. 18Yê du da jî hat û got: ‹Ez 
xu lam, zê r’e kî te pênc zêr’ ki re 
k’ar›. 19Axa yê wî jê r’a got: ‹Tu jî 
ser pênc ba ja ra be›. 20Paşê ye kî 
din hat û got: ‹Ez xu lam, va ye 
zê r’ê te, min dest ma lê da p’ê ç’a yî 
hil da bû. 21Çim kî ez ji te di tir sî yam, 
min za ni bû tu me ri ve kî h’işk î, çi 
ku te da ne nî ye, hil di dî û çi ku te 
ne çan dî ye, di di rû yî›. 22Û wî jê r’a 
got: ‹Ezê he ma bi de vê te dî wa na 
te bi kim, xu la mê xi rab! He ger te 
za ni bû ku ez me ri ve kî h’işk im, 
çi ku min da ne nî ye, hil did im û 
çi ku ne çan dî ye, di di rûm, 23te 
çi ma p’e rê min ne da k’ar ki ra, ku 
ez bi ha ta ma min bi se lef bis tan-
da?› 24Û ha zi ra r’a got: ‹Wî zê r’î ji 
wî bis tî nin û bi di ne ewê ku de he 
zê r’êd wî he ne›. 25Wî r’a go tin: 
‹Xu dan, de he zê r’êd wî he ne›. 
26Ewî got: ‹Ez we r’a di bê jim, yê 
k’ê ku he ye, wî r’a wê bê da yî nê, 
lê yê k’ê ku t’une, çi he ye jî wê jê 
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bê stan di nê. 27Lê be lê wan ne ya-
rêd min jî, k’î ja na ne di xwest ez 
p’ad şa tî yê li ser wan bi kim, bî ni ne 
vir, ber ç’e’ vê min wan bi ku jin›». 

Îsabir’ûmetdik’eve
Orşelîmê

(Metta21:1‑11;Marqos11:1‑11;
Yûh’enna12:12‑19)

28Îsa pey vê xe ber da nê r’a pêş da 
çû, we kî hev raz he r’e Or şe lî mê. 
29Û ga va nê zî kî gun dêd Beyt fa cê 
û Bey tan ya yê bû, wî cî yê ku jê r’a 
di go tin ç’î ya yêf Zey t’û nê, hin gê 
du şa gir têd Xwe şan din 30û got: 
«He r’i ne wî gun dê pêş be rî xwe, 
ga va hûn bi k’e vi nê, hû nê ce’ şi ke ke 
gi rê da yî bi bî nin ku hê ke sek lê 
sî yar ne bû ye. Ewê ve kin û bî nin. 
31He ger yek ji we bi pi rse: ‹Hûn 
çi ma wê ve di kin?› bê jin, ku Xu-
dan r’a la zim e». 32Ewêd şan dî 
çûn, ça wa ku wan r’a ha ti bû go ti nê, 
usa jî dî tin. 33Û wa na hê ce’ şik 
ve di kir, xwe yêd wê wan r’a go tin: 
«Hûn çi ma vê ce’ şi kê ve di kin?» 
34Şa gir ta got: «Xu dan r’a la zim e». 
35Û ew anî ne cem Îsa, k’in cêd xwe 
avî ti ne ser wê û Îsa lê sî yar ki rin. 
36Ga va di çû, cim e’ tê k’in cêd xwe 

ser r’ê r’a di xis tin. 37Û ga va Ew 
nê zî kî p’ê ber jê rê ç’î ya yê Zey t’û-
nê bû, t’e ma mî ya k’o ma şa gir ta 
dest pê kir in şa di bûn û bi den gê 
bi lind bo na h’e mû k’e re me têd ku 
dî ti bûn şi ki rî di da ne Xwe dê 38û 
di go tin: «Bim ba rek e ew P’ad şa yê 
ku bi na vê Xu dan tê!* E’di la yî li 
e’z mên û şi ki rî li Yê He rî Jor in**!» 
39Lê ji nav e’la le tê çend fê ri sî ya 
Îsar’a got: «Ders dar, li şa gir têd 
Xwe hi lê». 40Ewî li wan ve ge r’and 
û got: «Ez we r’a di bê jim, he ger 
eva na den gê xwe bi bi r’in, ke vi rê 
bi ki ne qî r’în». 

ÎsabonaOrşelîmêdigirî
41Û ga va nê zî kî Or şe lî mê bû, 

li ba jêr ni hê r’î, ser da gi rî ya 42û 
got: «Xwe zî te he ma îro bi za ni-
bû ya e’di la yî ya te çi va gi rê da yî 
ye! Lê ni ha ji ber ç’e’ vê te ha te 
ve şar ti nê. 43Wê r’oj ser te da bên, 
ku dij mi nêd te yê do ra te çe pe r’ê 
gi rê din û ji her alî ya va h’i cû mî 
ser te kin. 44Wê te û za r’êd te 
na va te da bi kin ax-xwe lî û ke vir 
li ser ke vir na hê lin. Çim kî wex-
tê ku Xwe dê se rîk da te, tu xwe 
ne h’e sî ya yî». 

* 19:38 Ze bûr 118:26. 
** 19:38 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Şi ki rî bi lin da yî yê da». «Bi lin da yî» 
be’ sa cî yê Xwe dê di ke. 
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Îsap’aristgehêda
(Metta21:12‑17;Marqos11:15‑19;

Yûh’enna2:13‑22)

45Û k’e te p’a rist ge hê, dest-
pê kir yêd ku di fi ro tin der xis tin 
46û wan r’a got: «Ni vî sar e: ‹Ma la 
Min wê ma la dua be›*. Lê we ew 
ki rî ye ‹şkef ta qa ça xa›**». 47Û 
her r’oj p’a rist ge hê da hîn di kir, 
lê se re kêd k’a hî na, qa nûn zan û 
gi re gi rêd cim e’ tê pey k’e ti bûn, ku 
ça wa Wî bi ku jin. 48Lê ni ka ri bûn 
tiş tek bi ki ra na, çim kî t’e ma mî ya 
cim e’ tê Wî va gi rê da yî bû û guh-
da rî ya Wî di kir. 

Pirsaderheqah’ukumêÎsada
(Metta21:23‑27;
Marqos11:27‑33)

201Û r’o je ke ji wan r’o ja da, 
ga va Ewî p’a rist ge hê da 

xelq hîn di kir û Miz gî nî di da, 
se re kêd k’a hî na û qa nûn zan t’e vî 
r’ûs pî ya ha ti ne cem Wî 2û go tin: 
«Bê je me, Tu bi çi h’u ku mî van 
ki ra di kî? K’ê ev h’u kum da ye 
Te?» 3Ewî li wan ve ge r’and û got: 
«Ez jî tiş te kî ji we bi pir sim û hûn 
Min r’a bê jin: 4H’u ku mê ni xu-
man di na Yû h’en na ji e’z mên bû 

yan ji me ri va?» 5Ewa na nav hev da 
şê wi rîn û go tin: «He ger em bê jin: 
‹Ji e’z mên bû›, Ewê bê je: ‹Lê we 
çi ma ew ba werf ne kir?› 6Lê he ger 
em bê jin: ‹Ji me ri va bû›, t’e ma mî-
ya cim e’ tê wê me bi de ber ke vi ra, 
çim kî ew e’se yî ba wer di kin, ku 
Yû h’en na p’ê xem ber bû». 7Wa na 
ca ba Wî da û go tin: «Em ni za nin 
ji k’u bû». 8Îsa wan r’a got: «Ez jî 
we r’a na bê jim, ku bi çi h’u ku mî 
van ki ra di kim». 

Meselar’ezêtirîyaûr’ezvana
(Metta21:33‑46;Marqos12:1‑12)

9Û Îsa dest pê kir ev me se le 
cim e’ tê r’a got: «Me ri ve kî r’e zê 
ti rî ya da nî û ew bi k’i rê da r’ez-
va na, wex te kî di rêj çû we la te kî 
din. 10Û wext da xu la mek şan de 
cem r’ez va na, we kî ji wî r’e zî be rê 
p’a ra wî wî r’a bi şî nin, lê r’ez va na 
xu la mê wî k’u ta û dest va la ve r’ê-
ki rin. 11Axê xu la me kî din jî şand, 
wa na ew jî k’u ta, ew r’o bet ki rin 
û dest va la ve r’ê ki rin. 12Yê si sî ya 
jî şand, va na eva jî bi rîn dar kir 
û ji r’ez der xis tin. 13Xwe yê r’ez 
got: ‹Ez çi bi kim? Ku r’ê xwe yî 
de lal bi şî nim, hil bet wê ji wî 
şerm bi kin›. 14Lê ga va r’ez van 

* 19:46 Îşa ya 56:7. 
** 19:46 Yê re mî ya 7:11. 
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ç’e’v wî k’e tin, li hev şê wi rîn û 
go tin: ‹Ev wa rê wî ye! We rin em 
wî bi ku jin, ku mî ra t’af wî me r’a 
bi mî ne›. 15Û ew ji r’ez der xis ti-
ne der û kuş tin. Awa xwe yê r’ez 
wê çi bî ne se rê wan? 16Ne ewê 
bê qi r’a wan r’ez va na bî ne û r’ez 
bi de hi ne kêd din». Ga va ev yek 
bi hîs tin, go tin: «Xwe dê ne ke». 
17Û Îsa li wan ni hê r’î û got: «Lê 
ew çi ye, ku ni vî sar e? 
 ‹Ew ke vi rê ku hos ta t’ex sîr kir, 
 ew bû se rê e’nîş kêf›*. 
18Her ke sê ku bi k’e ve ser wî ke vi rî, 
wê hûr de xwe şî be û ew ke vir bi-
k’e ve ser k’ê, wê wî bi h’in ci r’î ne». 
19Se re kêd k’a hî na û qa nûn za na wê 
de mê ki rin ku Wî bi gi rin, çim kî 
fe’m ki rin, ku Ewî ev me se le anî 
ser wan, lê ji cim e’ tê tir sî yan. 

Pirsaxercdayînûnedayînê
(Metta22:15‑22;
Marqos12:13‑17)

20Û ç’e’ vêd wan li Îsa bûn, 
çend me ri vêd ce’ sûs şan din, ku 
bi du r’û tî xwe dew sa r’as ta da nî-
bûn, we kî Wî bi xe be ra bi gi rin û 
bi di ne des tê h’u ku me tê û dî wa na 
we lî. 21Wa na ji Wî pir sî û go ti nê: 

«Ders dar, em za nin ku Tu r’ast 
xe ber di dî û hîn di kî, nav me ri va da 
fir qî yê jî da nay nî, lê r’î ya Xwe dê 
r’ast hîn di kî. 22Ge lo r’ast e ku em 
xerc bi di ne Qey ser yan na?» 23Ewî 
ku fêl ba zî ya wan za ni bû wa na r’a 
got*: 24«Zî ve kî nî şa nî Min kin. Ev 
na vê ni vî sar û si fetf yê k’ê ye ser?» 
25Wa na got: «Yêd Qey ser in». Ewî 
wan r’a got: «We kî usa ye, çi ku 
yêd Qey ser in, bi di ne Qey ser û çi 
yêd Xwe dê ne bi di ne Xwe dê». 26Û 
ni ka ri bûn ber cim e’ tê na va xe be ra 
Wî da Ew bi gir ta na, ser cab da yî na 
Wî zen de gir tî den gê xwe bi r’în. 

Pirsar’abûnamirîya
(Metta22:23‑33;
Marqos12:18‑27)

27Sa dû qîf, ku di bê jin r’a bû na 
mi rî ya t’une, hi ne ke ji wan ha-
ti ne cem Wî ji Wî pir sîn û go tin: 
28«Ders dar, Mû sa me r’a ni vî-
sî ye: ‹He ger birê ye kî bi ze wi ce 
û bê zu r’et bi mi re, bi ra birê wî 
ji na wî bis tî ne û wa rê birê xwe 
şîn ke›*. 29Awa h’eft bi ra he bûn. 
Birê me zin ji nek stand, bê zu r’et 
mir. 30Pey r’a yê du da 31û paşê yê 
si sî ya ew jin stand, hey ne ser wan 

* 20:17 Ze bûr 118:22. 
* 20:23 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Hûn çi ma Min di cê r’i bî nin?» 
* 20:28 Qa nû na Du ca rî 25:5. 
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her h’ef ta jî ew jin stand û zar’ 
pey wan ne k’e tin, mi rin. 32Pey 
giş ka r’a ew k’ul fe ta jî mir. 33De 
îjar wê R’o ja R’a bû na mi rî ya ew 
k’ul fe tê bi be ji na k’î ja nî? Çim kî 
her h’ef ta jî ew stan di bû». 34Îsa 
li wan ve ge r’and û got: «Me ri vê 
vê di nê di ze wi cin û mêr di kin. 
35Lê ewêd ku hê ja yî wê di nê bin 
û bi gi hî ji ne r’a bû na mi rî ya, ne wê 
bi ze wi cin û ne jî mêr kin. 36Ewê 
îdî ni ka ri bin bi mi rin, ew we ke 
mil ya k’e ta ne. Ew za r’êd Xwe dê 
ne, çim kî p’a ra r’a bû na mi rî ya 
ne. 37Lê bo na r’a bû na mi rî ya, 
Mû sa jî da ye k’if şê. Ew ser ha tî ya 
da ra di r’î yê da bo na Xu dan di bê-
je: ‹Xwe dê yê Bi ra hîm, Xwe dê yê 
Îs haq, Xwe dê yê Aqûb›*. 38Awa 
Xwe dê ne Xwe dê yê mi rî ya ye, lê yê 
zên dî ya ye, çim kî bo na Wî h’e mû 
jî sax in». 39Ji qa nûn za na hi ne ka 
lê ve ge r’and û go ti nê: «Ders dar, 
Te qenc got». 40Û îdî ke sekî ne-
wê ri bû ku tiş te kî jî ji Wî bi pi rse. 

Mesîhkur’êk’êye?
(Metta22:41‑46;
Marqos12:35‑37)

41Û Îsa wa na r’a got: «Ça wa 
di bê jin ku Mesîh ku r’ê Da wid 

e? 42Da wid xwe xa k’i tê ba Ze bû-
ra daf di bê je: 
 ‹Xu dan go te Xu da nê min: 
 Li mi lê Mi nî r’as tê r’û nê, 
43 h’e ta ku dij mi nêd Te bi ki me 

bi nê p’î yêd Te›*. 
44Awa he ger Da wid Wî ‹Xu dan› 
h’e sab di ke, îdî Ew ça wa di be 
ku r’ê Da wid?» 

H’evzaxwejiqanûnzanabikin
(Metta23:1‑36;Marqos12:38‑40;

Lûqa11:37‑54)

45Hê t’e ma mî ya cim e’ tê guh da rî 
di kir, Ewî şa gir têd Xwe r’a got: 
46«H’ev za xwe ji wan qa nûn za na 
bi kin, yêd ku h’iz di kin bi çu xêd 
di rêj bi ge r’in, ba za ra da si la vê 
bi di ne wan, k’i nîş ta da k’ur sî yêd 
pê şin bi gi rin û şa yî ya da jî he re-
maf jor in r’û nên. 47Eva na alî kî va 
ma lêd ji ne bî ya h’û fî xwe di kin, 
alî yê din va jî bo na xwe k’if ş ki ri nê 
dua yê xwe di rêj di kin. Dî wa na 
wa nê hê gi ran be». 

Dîyarîyajinebîyabelengaz
(Marqos12:41‑44)

211Îsa dî na Xwe da yê û dît 
ku dew le tî ya h’e dî yêd xwe 

da vî ti ne p’e re dan gaf p’a rist ge hê. 

* 20:37 Der k’e tin 3:6. 
* 20:43 Ze bûr 110:1. 
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2Ewî be len ga ze ke ji ne bî jî dît ku 
du pol avî te wir 3û Îsa got: «Ez 
r’ast we r’a di bê jim, ku evê ji ne bî-
ya be len gaz ji van h’e mû ya ze’f tir 
avî tê. 4Çim kî wan h’e mû ya ji 
ber ma yî yêd xwe avî ti ne na va h’e-
dî ya, lê evê vê be len ga zî ya xwe da 
h’e mû tiş tê ku wê pê e’bû rê xwe 
bi ki ra avî tê». 

Îsapêşdaderheqawêranbûna
p’aristgehêdadibêje

(Metta24:1‑2;Marqos13:1‑2)

5Û ça xê hi ne ka bo na p’a rist ge-
hê di go tin, ku bi ke vi rê be dew û 
p’êş k’ê şa ha tî ye xe mi lan di nê, Ewî 
got: 6«Van h’e mû tiş têd ku hûn 
di bî nin, r’o jê bên ke vi rê li ser ke vir 
ne mî ne, h’e mû yê jî wê ran bin!» 

Tengasîûzêrandin
(Metta24:3‑14;Marqos13:3‑13)

7Û ji Wî pir sîn go ti nê: «Ders dar, 
ev tişt wê k’en gê bi qe wi min? Û 
çi nî şa nê bi be, ga va ev yek bi qe-
wi min?» 8Ewî got: «Haş ji xwe 
he bin, ku hûn ne yê ne xa pan di nê, 
çim kî ge lek wê pê na vê Min bên û 
bê jin: ‹Ez im Mesîh› û: ‹Ew wext 
nê zîk e›, pey wan ne çin. 9Ga va 
hûn bo na şer’ û de’wa bi bi hên, 
ne tir sin, çim kî ge re kê pê şî yê ev 
tişt bi qe wi min, lê axi rî ya di nê 
ne hin gê ye». 10Hin gê wan r’a 

got: «Mi le tê r’a be li ser mi let, 
p’ad şa tî li ser p’ad şa tî ya, 11cî-cî ya 
e’rd h’e jêd me zin, xe la yî-ce layê û 
mî na ne xwe şî ya h’al wê bi bin, li 
e’z mên jî tiş têd xof û tirs û nî şa-
nêd me zin wê bi qe wi min. 12Lê 
be rî van h’e mû tiş ta, wê dest 
ba vê ji ne we, we bi zê rî nin, bi bi ne 
ber dî wa na k’i nîş ta û bi ki ne ke la. 
Bo na na vê Min wê we bi bi ne ber 
p’ad şa û we lî ya. 13Evê we r’a bi be 
me’ nî, ku hûn bo na Min şe’ de tî yê 
bi din. 14Û awa vê ye kê bi ki ne bî ra 
xwe, ku pêş da xem ne kin hû nê 
çi ca ba xwe bi din. 15Çim kî Ezê 
zar-zi man û ser wax tî yê bi di me 
we, ku dij mi nêd we yê ni ka ri bin 
li ber we xe ber din yan bi se ki nin. 
16Dê û ba vêd we, bi ra-pis mam û 
dos têd we wê we bi di ne gir ti nê û 
ji we hi ne ka jî wê bi ku jin. 17Bo na 
na vê Min hû nê ber ç’e’ vê h’e mû ya 
r’eş bin. 18Lê t’u mû kê ji se rê we 
kêm ne be. 19Bi se bi ra xwe hû nê 
r’u h’ê xwe xi laz kin. 

Îsaderheqawêranbûna
Orşelîmêdaxeberdide

(Metta24:15‑21;
Marqos13:14‑19)

20Lê ga va hûn bi bî nin ku or-
dî ya do ra Or şe lî mê gir tî ye, hin gê 
bi za ni bin ku wê ran bû na wê nê zîk 
e. 21Hin gê ewêd ku Ci hûs ta nêda 
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ne, bi ra bi r’e vi ne ç’î ya û ewêd 
ku Or şe lî mê da ne, bi ra de rên, 
ewêd k’ew şên da ne, bi ra ne k’e vi-
ne ba jêr. 22Çim kî ew r’oj, r’o jêd 
h’eyf hil da nê ne, we kî her çi ku 
ha tî ye ni vî sa rê bê sê rî. 23Lê wey 
li h’em la û dest der gû şa wan r’o ja-
da, çim kî ten ga sî ke me zin wê bê 
se rê di nê û xe zeb evê cim e’ tê r’a. 
24Ewê bi de vê şûr bi k’e vin û nav 
h’e mû mi le ta da hê sîr bê ne bi ri nê. 
Or şe lî mê jî ber p’î yêd mi le têd 
p’ût p’a rist he r’e, h’e ta ku wex tê 
wan mi le ta xi laz be. 

HatinaKur’êMêriv
(Metta24:29‑31;
Marqos13:24‑27)

25Û ser r’o yê, hî vê û steyr ka 
nî şa nê bi bin. Li ser di nê jî mi le tê 
ji dest den gê xu şî nî ya pê lêd be’ rê 
bi biz din û xwe un da kin. 26Di lê 
me ri va jî ji tir sa wê bi se ki ne, bo na 
ew tiş têd ku wê bê ne se rê t’e ma mî ya 
di nê, çim kî t’o pêd e’z ma na wê ji 
r’î yêd xwe de rên*. 27Û hin gê wê 
bi bî nin ku ‹Ku r’ê Mê riv e’w ra va 
bi qe wat û r’û me ta me zin tê›*. 
28Ga va ev tişt dest pê bi bin, hûn 
r’a bin se rê xwe bi lind kin, çim kî 
aza bû na we îdî nê zîk e». 

Dersadarahêjîrê
(Metta24:32‑35;
Marqos13:28‑31)

29Û me se lek wan r’a got: «Hûn 
dî na xwe bi di ne da ra hê jî rê û h’e-
mû da ra. 30Ga va di biş ki vin, hûn 
bi wê ye kê za nin ku ha vîn nê zîk 
e. 31Usa jî ga va hûn bi bî nin ku 
ev yek di qe wi min, bi za ni bin ku 
P’ad şa tî ya Xwe dê nê zîk e. 32Ez 
r’ast we r’a di bê jim, ku eva ni si la 
der baz na be, h’e ta ku ev h’e mû 
tişt ne qe wi min. 33E’rd û e’z ma nê 
der baz bin, lê go ti nêd Min t’u car 
der baz na bin. 

R’anezên
34Mi qa tî xwe bin, ne be ku 

di lê we p’ir’xurîyê, ser xwe şî yê 
û xe mêd vê din ya yê va gi rê da yî 
be, niş kê va ew R’oj ser we da bê. 
35Çim kî ew r’o jê mî na t’e lê bê 
se rê h’e mû me ri vêd li ser di nê. 
36H’iş yar bi mî nin û her gav dua 
bi kin, we kî hûn bi ka ri bin ji wan 
h’e mû tiş têd ku wê bi qe wi min 
bi r’e vin-xi laz bin û li ber Ku r’ê 
Mê riv r’ûs pî bi se ki nin». 37Îsa 
r’o jê p’a rist ge hê da hîn di kir, lê 
şe vê di çû se rê wî ç’î ya yî di ma, ku 

* 21:26 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Qe wa têd e’z ma na wê bi h’e jin». 
* 21:27 Da nî yêl 7:13. (Bi xû nin: E’yantî 1:7.) 
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jê r’a di go tin ç’î ya yê Zey t’û nê. 38Û 
t’e ma mî ya cim e’ tê si be hê zû di çû 

p’a rist ge hê cem Wî, ku xe be rêd 
Wî bi bi hên. 

Girtin,xaçkirinfûr’abûnaÎsa

ŞêwirakuştinaÎsa
(Metta26:1‑5,14,16;
Marqos14:1‑2,10‑11;
Yûh’enna11:45‑53)

221Ce ji naf Na nê Şke va nê zîk 
bû, ya ku jê r’a Ce ji naf Der-

baz bû nê di bê jin. 2Se re kêd k’a hî na 
û qa nûn za na me ca le kê di ge r’î yan 
ku Wî bi ku jin, çim kî ji cim e’ tê 
di tir sî yan. 3Hin gê mî rê cin k’e te 
qel pê di lê Ci hû da yêf ku Îs xer yo tî 
di ha te go ti nê, ew yek ji wan her 
donz de ha bû. 4Eva r’a bû çû t’e vî 
se re kêd k’a hî na û ser wê rêd no be-
da rêd p’a rist ge hê, wan r’a xe ber da, 
we kî Îsa bi de des tê wan. 5Eva na 
şa bûn û wî r’a qayl bûn, ku p’e ra 
bi di ne wî. 6Ci hû da r’a zî bû û hil-
da ser xwe, ku me ca lê bi bî ne Ewî 
bi di zî cim e’ tê va bi de des tê wan. 

T’ivdarekdîtinaşîva
CejinaDerbazbûnê

(Metta26:17‑25;Marqos14:12‑21;
Yûh’enna13:21‑30)

7R’o ja Ce ji na Na nê Şke va hat, 
ku e’det bû ber xê qur ba na Ce ji na 
Der baz bû nê bi ha ta ser jê ki ri nê. 8Îsa 

Pet rûs û Yû h’en na şan din û got: 
«He r’in Şî va Ce ji na Der baz bû nê 
me r’a ha zir kin, we kî em bi xwin». 
9Wa na jê pir sî: «Tu li k’u di xwa zî 
ku em ha zir kin?» 10Ewî jî wa na r’a 
got: «Ga va ku hûn bi k’e vi ne ba-
jêr, va me ri ve kê r’as tî we bê, cê r’ê 
avê li ser mi la. Pey wî he r’i ne wê 
ma la ku ew di çê, 11û xwe yê ma-
lê r’a bê jin: ‹Ders dar te r’a di bê je: 
K’a nê ew oda mê va na, ya ku Ezê 
tê da t’e vî şa gir têd Xwe şî va Ce ji na 
Der baz bû nê bi xwim?› 12Hin gê 
ewê li qa tê jor in ode ke me zi ne 
hev da yî nî şa nî we ke û wir jî hûn 
ha zir kin». 13Ewa na çûn, ça wa ku 
wa na r’a go ti bû usa jî dî tin û şî va 
Ce ji na Der baz bû nê ha zir ki rin. 

ŞîvaXudan
(Metta26:26‑30;Marqos14:22‑26;

Korint’îI,11:23‑25)

14Û ga va wext pê r’a gi hîşt, Ew 
bi t’e vî şan dî ya li ser sif rê r’û nişt 
15û wan r’a got: «Ez ge le kî h’iz re ta 
vê Şî va Ce ji na Der baz bû nê bûm, 
ku Min t’e vî we be rî ce fê Xwe bi-
xwa ra. 16Çim kî Ez we r’a di bê jim, 
Ez îdî ji vê t’u car na xwim, h’e ta 
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ku P’ad şa tî ya Xwe dê da bi be». 
17Û k’as hil da, şi ki rî ya Xwe ji 
Xwe dê anî û got: «Hil din evê û 
nav xwe da be la kin. 18Ez we r’a 
di bê jim, we kî Ez îdî t’u car ji 
me ya ti rî yê ve na xwim, h’e ta ku 
P’ad şa tî ya Xwe dê bê». 19Û nan 
hil da şi ki rî da, ker kir da wan û 
got: «Eva be de na Min e, ku bo na 
we tê da yî nê. Vê ye kê bo na bîr-
anî na Min bi kin». 
20Usa jî k’as pey şî vê r’a hil da 

û got: «Eva k’a sa pey ma na nû ye, 
pê xû na Min gi rê da yî, ku bo na 
we tê r’ê ti nê. 21Lê va des tê yê ku 
ne ma mî ya Min bi ke, li ser vê sif rê 
t’e vî Min e. 22R’ast Ku r’ê Mê riv 
wê usa he r’e, ça wa ku bo na Wî 
ni vî sar e, lê wey li wî me ri vî, ku 
wê ne ma mî ya Ku r’ê Mê riv bi ke». 
23Û wa na dest pê kir nav hev da ji 
hev pir sîn: «Ge lo k’î ye ewî nav 
me da, ku vê ye kê wê bi ke?» 

De’wabonamezinayîyê
24Û nav wan da de’w pêş da hat, 

ku ji nav wan da k’î jan wê yê he rî 
me zin bê h’e sa bê. 25Îsa wan r’a 
got: «P’ad şa yêd mi le ta cim e’ ta 
xwe bin dest di kin û ewêd ser wan 
h’u kum di kin xêr xwa zêd wan tê ne 
go ti nê. 26Lê hûn usa ne bin, yê nav 
we da yî he rî me zin, bi ra bi be mî na 
yê he rî bi ç’ûk û bi ra yê ser wêr tî yê 

di ke jî bi be mî na yê xu lam tî yê 
di ke. 27Ni ha k’î ye me zin, yê li 
sif rê r’û niş tî yan ber des tî? Ne yê 
li sif rê r’û niş tî? Û Ez na va we da 
mî na ber des tî kî me. 

28Hûn in, yêd ku na va cê r’i ban-
di nêd Min da h’e ta ni ha t’e vî Min 
ma ne. 29Û Ezê P’ad şa tî yê bi di me 
we, ça wa Ba vê Min ew da Min, 
30we kî hûn P’ad şa tî ya Min da ji 
sif ra Min bi xwin û ve xwin û ser 
k’ur sî ya r’û nên, dî wa na donz deh 
qe bî lêdf Îsra êlê bi kin. 

Îsaderheqaînk’arîya
Şimh’ûn‑Petrûsdadibêje

(Metta26:31‑35;Marqos14:27‑31;
Yûh’enna13:36‑38)

31Şim h’ûn! Şim h’ûn! Va ye mî-
rê cin xwest we kî we mî na ge nim 
bê jin gê xe. 32Lê Min bo na te dua 
kir, we kî ba we rî ya te kêm ne be û 
ga va tu ve ge r’î, dil bi dî ber bi ra-
yêd xwe». 33Û Pet rûs Wî r’a got: 
«Xu dan, ez ha zir im t’e vî Te bê me 
gir ti nê û kuş ti nê jî». 34Îsa wî r’a 
got: «Pet rûs! Ez te r’a di bê jim, 
îro hê be rî bang da na dîk, tê sê 
ca ra bê jî, we kî tu Min nas na kî». 

Derheqatengasîyamezinda
35Û Îsa wan r’a got: «Ga va 

Min hûn bê k’î sik, tû rik û ça rix 
şan din, hûn h’ew cê tiş te kî bûn?» 
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Wa na got: «Na». 36Hin gê got: «Lê 
ni ha k’î si kê k’ê he ye bi ra hil de 
û usa jî tû rik. Û yê ku bê şûr e, 
bi ra k’in cê xwe bi fi ro şe û xwe r’a 
şû re kî bi k’i r’e. 37Lê Ez we r’a di-
bê jim, ku ge re kê eva ni vî sa ra ser 
Min bê sê rî, ku: ‹Ew t’e vî ne r’as ta 
ha te h’e sa bê›*. Û çi ku bo na Min 
ni vî sar e, ser qe wi man di nê ye». 
38Şa gir ta Wî r’a got: «Xu dan, va 
ne vi ra du şûr he ne». Ewî wan r’a 
got: «Bes e». 

Îsaserêç’îyayê
Zeyt’ûnêduadike

(Metta26:36‑46;Marqos14:32‑42)

39Û Îsa li go ra e’de tê Xwe r’a bû 
çû ç’î ya yê Zey t’û nê, şa gir têd Wî 
jî li pey çûn. 40Û ga va gi hîş te cî, 
wan r’a got: «Dua bi kin, ku hûn 
ne k’e vi ne na va cê r’i ban di nê». 41Û 
Xwe xa qa sî ke vi ra vî ti ne kê ji wan 
dûr k’et, çok da dua kir 42û got: 
«Ba vo, he ger e’mi rê Te ye, evê 
k’a sê ji Min dûr xe. Lê bi ra xwes-
ti na Te be, ne ku ya Min». 43Û 
ji e’z mên mil ya k’e tek Wî va xuya 
bû û Ew qe wat kir. 44Ewî na va 
ce fê gi ran da, hê bi di lê k’el dua 
di kir. Xû da na Wî mî na di lo pêd 
xû nê ye gir di r’i jî ya ne e’r dê.* 45Û 

ji dua r’a bû, ha te cem şa gir têd 
Xwe, ewa na k’er ba k’e de rê r’a-
za yî dî tin. 46Û wan r’a got: «Hûn 
çi ma r’a di zên? R’a bin dua bi kin, 
ku ne k’e vi ne na va cê r’i ban di nê». 

GirtinaÎsa
(Metta26:47‑56;Marqos

14:43‑50;Yûh’enna18:3‑11)

47Ewî hê xe ber di da, niş kê va 
e’la le te kê ser Wî da girt û ye kî ji 
her donz de ha, na vê wî Ci hû da, 
pê şî ya wan k’e ti bû û nê zî kî Wî bû 
ku Wî r’a mû se. 48Îsa wî r’a got: 
«Ci hû da! Tu bi r’a mû sa nê Ku r’ê 
Mê riv di dî des tê wan?» 49Ga va 
ewêd t’e vî Wî dî tin ku wê çi bi-
qe wi me, Wî r’a go tin: «Xu dan, em 
bi şûr li wan xin?» 50Û ji wan ye kî 
bi şûr li xu la mê se rek k’a hîn xist û 
gu hê wî yî r’as tê pe kand. 51Hin gê 
Îsa got: «Bes e, bi hê lin». Û dest 
da gu hê wî, qenc kir. 52Paşê Îsa 
go te se re kêd k’a hî na, ser wê rêd 
no be da rêd p’a rist ge hê û r’ûs pî-
yêd ku ha ti bû ne ser Wî: «Tê bê jî 
hûn bi şûr û da ra ha ti ne pê şî ya 
qa ça xe kî? 53Ne Ez her gav t’e vî 
we p’a rist ge hê da bûm, we des tê 
xwe ne di da Min. Lê ni ha wex tê 
we ye û h’u ku mê te’ rîs ta nî yê ye». 

* 22:37 Îşa ya 53:12. 
* 22:43-44 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ji r’êza 43-a h’e ta ya 44-a t’une ye. 
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PetrûsÎsaînk’ardike
(Metta26:57‑58,67‑75;
Marqos14:53‑54,66‑72;
Yûh’enna18:12‑18,25‑27)

54Û Ew gir tin, bi rin ki ri ne 
ma la se rek k’a hîn. Pet rûs jî dûr va 
p’ê-p’ê li pey Wî di çû. 55Ga-
va wa na go ve ka h’ew şê da agir 
vê xist û do rê r’û niş tin, Pet rûs 
jî li wir t’e vî wan r’û nişt. 56Û 
ca rî kê ew li ber agir r’û niş tî dît, 
li wî ni hê r’î û got: «Eva jî t’e vî 
Wî bû». 57Lê Pet rûs în k’ar kir û 
go tê: «Ez Wî nas na kim, e’vdê!» 
58Xê le kê şûn da ye kî din ew dît û 
got: «Tu jî ji wan î». Pet rûs wî r’a 
got: «Pis mam, ez ne ji wan im». 
59Û we ke si h’e te kê jî der baz bû, 
ye kî din jî di da zo ra xwe û di-
go tê: «He be-t’u ne be eva me ri va 
t’e vî Wî bû, çim kî ji Ce lî lê ye». 
60Lê Pet rûs got: «Fi lan kes! Ez 
ni za nim tu çi di bê jî». Û xe ber 
hê dêv da bû, dest xwe da dîk bang 
da. 61Xu dan ser Pet rûs da ve ge-
r’î ya li wî ni hê r’î, hin gê Pet rûs 
go ti na Xu dan anî bî ra xwe, ku 
wî r’a go ti bû: «Îro hê be rî bang-
da na dîk, tê sê ca ra Min în k’ar 
kî». 62Û Pet rûs der k’e te der va 
k’e le-k’el gi rî ya. 

Îsadibepêk’enîûtêk’utanê
63Û ewêd ku no be da rî li Îsa 

di ki rin, qer fê xwe li Wî di ki rin, 
di k’u tan. 64Ç’e’ vêd Wî gi rê dan 
û ji Wî di pir sîn, di go tin: «De 
p’ê xem ber tî yê bi ke, k’a k’î bû 
ku Te xist?» 65Û bi ge lek go ti nêd 
ma yîn jî Ew bê hur met di ki rin. 

Îsalibercivînafgiregira
(Metta26:59‑66;
Marqos14:55‑64;
Yûh’enna18:19‑24)

66Û ga va si beh ze lal bû, k’o ma 
r’ûs pî yêd cim e’ tê, se re kêd k’a hî na 
û qa nûn za na ci vî yan. Îsa k’a şî 
dî wan xa na xwe ki rin 67û go ti-
nê: «He ger Tu yî Mesîh, me r’a 
bê je?» Îsa wan r’a got: «He ger Ez 
we r’a bê jim jî, yek e hûn dî sa ba-
wer na kin. 68Û he ger pir se kê jî 
bi di me we, hû nê dî sa ca ba Min 
na din. 69Ji vir şûn da Ku r’ê Mê riv 
wê li k’ê le ka Xwe dê yê He rî Zor, 
li mi lê Wî yî r’as tê r’û nê»*. 70Û 
h’e mû ya bi hev r’a got: «We kî usa 
ye Tu Ku r’ê Xwe dê yî?» Ewî wan-
r’a got: «Hûn xwe xa di bê jin ku 
Ez Ew im». 71Û wa na got: «Îdî 
şe’ de çî me r’a ne? Me xwe xa ji 
de vê Wî bi hîst». 

* 22:69 Ze bûr 110:1. 
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ÎsaliberPîlato
(Metta27:1‑2,11‑14;
Marqos15:1‑5;

Yûh’enna18:28‑38)

231Û t’e ma mî ya e’la le ta wan 
r’a bû, Îsa bi ri ne cem Pî-

la to. 2Û dest bi xey bê ki rin go tin: 
«Me Ev me ri va dît ku mi le tê me 
di xa li f î ne û ne jî di hê le ku xerc 
bi di ne Qey ser. Bo na Xwe jî di bê je: 
‹Ez Mesîh P’ad şa me›». 3Pî la to 
ji Wî pir sî û go tê: «Tu yî p’ad şê 
ci hû yaf?» Ewî lê ve ge r’and û go-
tê: «Te bi de vê xwe got». 4Pî la to 
se re kêd k’a hî na û e’la le tê r’a got: 
«Ez t’u ne he qî yê Vî me ri vî da 
na bî nim». 5Lê ewa na ser ya xwe 
man û go tin: «Evî me ri vî na va 
t’e ma mî ya Ci hûs ta nê, ji Ce lî lê 
dest pê ki rî h’e ta vi ra, cim e’t bi 
hîn ki ri na Xwe va t’e vî hev ki rî ye». 

ÎsaliberHêrodes
6Ga va Pî la to bo na Ce lî lê bi-

hîst, pir sî: «Ev me ri va ji Ce lî lê 
ye?» 7Ga va pê h’e sî ya, ku Ew 
bin h’u ku mê Hê ro des da ye, Ew 
şan de cem Hê ro des, ku ew jî wan 
r’o ja da ha ti bû Or şe lî mê. 8Ga va 
Hê ro des ç’e’v Îsa k’et, ge le kî şa 

bû. Ewî hê zû va di xwest ku Ew 
bi dî ta, çim kî ewî ge lek tişt bo na 
Wî bi hîs ti bûn û h’iz re ta Wî bû, 
ku k’e re me te kê bi des tê Wî bi bî ne. 
9Hê ro des ge lek pirs da ne Wî, lê 
Îsa ca ba t’u pir sê ne da. 10Se re kêd 
k’a hî na û qa nûn za na jî se ki nî bûn 
û ge le kî da vî ti ne Wî. 11Hê ro des jî 
bi es ke rêd xwe va Ew bê qe dir kir, 
pê k’e nî yan, paşê k’in cê r’ewş da 
lê ki ri nê, dî sa paş da şan de cem 
Pî la to. 12Wê r’o jê Pî la to û Hê-
ro des li hev ha tin, çim kî pê şî yê 
na va wan da dij mi na tî he bû. 

Dîwanêdah’ukumêkuştinê
liserÎsaderdixin

(Metta27:15‑26;Marqos15:6‑15;
Yûh’enna18:39–19:16)

13Pî la to ga zî se re kêd k’a hî na, 
ser wê ra û cim e’ tê kir, 14wan r’a 
got: «We Ev me ri va anî cem min, 
ça wa Ye kî cim e’ tê di xa li f î ne. 
Awa min li ber we her tişt ji Wî 
pir sî, lê ji wan xi ra bî yêd ku hûn 
gi lî di kin, min t’u tişt li ser Vî 
me ri vî ne dît. 15Û ne jî Hê ro des 
dît, le ma jî wî Ew li ser me da ve-
ge r’and. Evî tiş te kî usa ne ki rî ye 
ku bê kuş ti nê. 16Ezê Wî bi di me 
ber qam çî ya û ber’ dim»*. 18Lê 

* 23:16 Nav hi nek dest ni vî sa ra da r’êza 17-a jî he ye: «Awa e’se yî la zim bû Pî-
la to ce ji nê da gir tîk wan r’a ber’ da». 
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t’e ma mî ya e’la le tê bi hev r’a ki re 
qî r’în û got: «Wî li r’û ba rî di nê 
ne hê le! Ba ra bas bo na me ber’ de!» 
19Ba ra bas ye kî bo na ser hil da nê 
û mêr kuş ti na ba jêr da bû yî ha ti bû 
gir ti nê. 20Pî la to dî sa dest pê kir 
xe ber da, çim kî wî di xwest ku 
Îsa bi da ber’ da nê. 21Lê wa na hê 
di ki re qî r’în û di got: «Xaçf ke! 
Ewî xaç ke!» 22Ewî ca ra si sî ya 
wan r’a got: «Evî çi xi ra bî ki rî ye? 
Min li ser Vî ne he qî ne dît ku Ew 
bê kuş ti nê. Ez Wî bi di me ber 
qam çî ya û ber’ dim». 23Lê ewa na 
bi den gê bi lind ser ya xwe bûn û 
di xwes tin ku Ew bê xaç ki ri nê. 
Sew ta wan ser k’et. 24Pî la to qi-
ra ra xwe da, ku bi xwes ti na wan 
be. 25Ane go rî xwes ti na wan, yê 
ku bo na ser hil da nê û mêr kuş ti nê 
ke lê da bû, ber’ da. Lê Îsa hiş te ser 
xwes ti na di lê wan. 

XaçkirinaÎsa
(Metta27:31‑44;Marqos

15:21‑32;Yûh’enna19:17‑27)

26Û ga va es ke ra Ew da ne pê şî-
ya xwe bi rin, ye kî kû rê nî na vê wî 
Şim h’ûn, ku ji k’ew şên di hat, ew 

* 23:29 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Xwe zî li wan k’ul fe têd bê zu r’et û wan be t’i na 
ku zar’ ne anî ne û wan bis ta na ku ne mê jan di ne». 
* 23:30 Ho sêya 10:8. 
* 23:34 Ze bûr 22:18. 

gir tin û xaç danî ne ser mi lê wî, 
ku li pey Îsa bi be. 27Û e’la le te ke 
cim e’ tê ye gi ran li pey Wî di çû, 
usa jî k’ul fe têd ku şî na Wî di ki-
rin û di gi rî yan. 28Îsa li ser wan da 
ve ge r’î ya û got: «Qî zêd Or şe lî mê! 
Ser Min da ne gi rîn, lê ser xwe û 
za r’êd xwe da bi gi rîn. 29Çim kî va 
wê r’o jê bên ku wê bê jin: ‹Xwe zî 
li wan k’ul fe têd bê zu r’et, ku zar’ 
ne anî ne û ne mê jan di ne›*. 30Hin gê 
me ri vê dest pê kin bê jin: ‹Ç’î ya no! 
Li ser me da bi k’e vin. Gir no! Me 
ve şê rin›*. 31He ger se rê da ra Ter’ 
aha di kin, lê h’a lê da ra h’işk wê 
ça wa be?» 
32Du me ri vêd ne heq jî anîn, 

ku Pê r’a bê ne kuş ti nê. 33Û ga va 
gi hîş ti ne wî cî yê ku Qaf tê go tin, 
li wir Ew xaç ki rin. Û ewêd ne-
heq jî yek li mi lê r’as tê xaç ki rin 
û yek jî li mi lê ç’e pê. 34Hin gê Îsa 
got: «Ba vo, bi bax şî ne van, çim kî 
ni za nin çi di kin». Ser k’in cêd Wî 
p’eşk avî tin we kî na va xwe da be la 
kin*. 35Û cim e’t se ki nî bû di ni hê r’î. 
Ser wê ra jî qer fê xwe li Wî di ki rin 
û di go tin: «Xelq xi laz ki rin, de 
bi ra Xwe jî xi laz ke, he ger Ew e 
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Mesîh, bi jar tî yêf Xwe dê». 36Es ker 
jî li Wî di k’e nî yan, pêş da di ha tin, 
sir kef di da nê 37û di go tin: «He ger 
Tu yî p’ad şa yê ci hû ya, de Xwe xa 
Xwe xi laz ke». 38Û fê za se rê Wî jî 
ni vî sar bû*, ku: «EVA P’AD ŞA YÊ 
CI HÛ YA YE». 
39Ji wan ne he qêd dar da ki rî, 

ye kî Îsa bê hur met di kir û di go tê: 
«Tu ne Mesîh î? De me xi laz ke, 
Xwe jî pê r’a». 40Lê he va lê wî lê 
hi lat û got: «Tu ji Xwe dê na tir sî? 
Ne tu jî xût wî ce za yî da yî? 41Ev 
he qê me ye, ku ez û tu ane go rî 
e’me lêd xwe di k’i şî nin, lê Evî t’u 
xi ra bî ne ki rî ye». 42Û Îsar’a got: 
«Îsa, min bîr bî nî, ga va P’ad şa tî ya 
Xwe va bê yî*». 43Îsa wî r’a got: «Ez 
r’ast te r’a di bê jim, îro tê t’e vî Min 
bu hiş tê daf bî». 

MirinaÎsa
(Metta27:45‑56;Marqos

15:33‑41;Yûh’enna19:28‑30)

44Ga va nîv ro si h’et nê zî kî donz-
de ha bû, t’e ma mî ya e’r dê h’e ta 
si h’e ta si sî ya bû te’ rî 45û r’û yê 
r’o yê ha te gir ti nê. P’er’ da p’a rist-
ge hê nî vî da bû du tîşaf. 46Û Îsa 

bi den gê bi lind ki re ga zî û got: 
«Ba vo, r’u h’ê Xwe di di me des tê 
Te»*. Û ga va ev yek got, r’u h’ê 
Xwe da. 47Ser sed ev tiş tê bû yî ku 
dît, şi ki rî da Xwe dê û got: «R’as tî 
Eva me ri ve kî r’ast bû». 48Û t’e-
ma mî ya e’la le tê, ku li wir bo na 
t’e ma şê ci vî ya yî bû, ev ye ka dît, 
sîn gêd xwe di xis tin, paş da ve di-
ge r’î ya ne ma lêd xwe. 49H’e mû 
na sêd Wî jî û ew k’ul fe têd ku ji 
Ce lî lê ha ti bûn, dûr se ki nî bûn û 
ev tişt di dî tin. 

DefinkirinafÎsa
(Metta27:57‑61;Marqos

15:42‑47;Yûh’enna19:38‑42)

50Me ri ve kî qen cî şîr h’e lal û 
en de mê ci vî na gi re gi ra ci hû ya 
he bû, na vê wî Ûsivf. 51Eva ji 
ba ja rê Arî met ya Ci hûs ta nê bû û 
xwe xa jî hî vî ya P’ad şa tî ya Xwe dê 
bû. Ew t’e vî şê wir û ki ri na ci vî na 
wan ne bi bû. 52Ew r’a bû çû cem 
Pî la to û cin ya zê Îsa ji wî xwest. 
53Cin yaz ji xa çê anî xwa rê, qe-
de kê k’i ta nî da k’e fenf kir û da nî 
nav t’ir ba qe yê da k’o la yî, ku t’u 
car wê da ke sek ne ha ti bû da nî nê. 

* 23:38 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Û fê za se rê Wî bi yû na nî, la tî nî û 
îb ra nîf ni vî sar bû». 
* 23:42 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Ga va Tu bi gi hî jî P’ad şa tî ya Xwe». 
* 23:46 Ze bûr 31:5. 
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54Û ew r’o jaf t’iv da rek ki ri nê da bû 
û êva ra şe mî yê dest pê di kir. 55Û 
ew k’ul fe têd ku ji Ce lî lê t’e vî Îsa 
ha ti bûn, ew jî pey wî çûn û ew 
t’ir ba ku ça wa cin ya zê Wî tê da 
ha te da nî nê, dî tin. 56Û paş da 
ve ge r’î yan, bi ha retf û r’û nêf bîn-
xweş ha zir ki rin û ane go rî t’e mî ya 
Qa nû nê r’o ja şe mî yê r’i h’et bûn. 

Îsajimirinêr’adibe
(Metta28:1‑10;Marqos16:1‑8;

Yûh’enna20:1‑10)

241R’o ja yek şe mê si be hê zû, 
wan k’ul fe ta bi ha re têd 

ha zir ki rî hil dan çû ne ser t’ir bê. 
2Lê wa na ke vir ji ber t’ir bê hol-
ki rî dît. 3Ga va k’e ti ne hin dur’, 
cin ya zê Xu dan Îsa ne dî tin. 4Ga va 
ewa na hê bo na vê ye kê me t’el-
ma yî ma bûn, niş kê va du me rî bi 
k’in cê nû ra nî li ber wan se ki nîn. 
5Û ga va k’ul fet ji tir sa k’e ti ne ser 
r’û yê xwe, wan me ri va wan r’a 
got: «Hûn çi ma li Yê sax na va 
mi rî ya da di ge r’in? 6Ew ne li vir 
e, Ew ji mi ri nê r’a bû ye. Bî ni ne 
bî ra xwe, ku ça xê hê Ce lî lê da bû, 
çi we r’a got: 7‹Ge re kê Ku r’ê Mê riv 
bi k’e ve des tê me ri vêd ne r’ast, bê 
xaç ki ri nê û r’o ja si sî ya ji mi ri nê 

r’a be›». 8Û wa na go ti na Îsa bîr 
anîn 9û ji t’ir bê ve ge r’î yan, eva 
ye ka her yanz de ha û h’e mû yêd 
ma yîn r’a go tin. 10Yêd ku şan dî-
ya r’a go tin, eva na bûn: Mer ye ma 
Mej de la nî, Yo ha na û Mer ye ma 
dî ya Aqûb, bi t’e vî hi ne kêd ma-
yîn. 11Şan dî ya va ça wa go ti ne ke 
p’ûç’ xuya bû û wa na k’ul fet ba wer 
ne ki rin. 12Lê Pet rûs r’a bû ber bi 
t’ir bê be zî, qûz bû ni hê r’î, t’e nê 
k’e fe nê Wî wir bû û me t’el ma yî 
çû, di fi ki rî ge lo ça wa bû. 

LiserR’îyaEmwasê
(Marqos16:12‑13)

13Wê r’o jê du şa girt di çû ne 
gun de kî, ku ji Or şe lî mê donz deh 
kî lo mê ti rî dûr bû, na vê wî Em was 
bû. 14Wa na bi hev r’a bo na her tiş-
tê qe wi mî xe ber di dan. 15Û ga va 
ewa na nav hev da xe ber di dan û 
di şê wi rîn, Îsa Xwe xa jî nê zî kî wan 
bû, t’e vî wan çû. 16Lê ç’e’ vêd wan 
gir tî bûn, ku Wî nas ne kin. 17Îsa 
wan r’a got: «Hûn vê r’ê y ê da çi 
hev r’a xe ber di din?» Ewa na me’-
de ki rî se ki nîn*. 18Ye kî ji wan, ku 
na vê wî Klê pas bû, lê ve ge r’and û 
got: «Ew ça wa ji Or şe lî mê t’e nê Te 
ne bi hîs tî ye ku van r’o jêd pa şin da 

* 24:17 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Hûn vê r’ê y ê da çi hev r’a xe ber 
di din û me’ de ki rî ne?»
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wir çi qe wi mî ye?» 19Ewî ji wan 
pir sî û got: «Çi bû ye?» Wa na lê 
ve ge r’and go tê: «Bo na Îsayê Nis-
re tê, ku Ew bi e’mel û xe be rêd 
Xwe li ber Xwe dê û t’e ma mî ya 
mi let p’ê xem be re kî zor bû 20û 
ça wa se re kêd k’a hî na û ser wê rêd 
me ne ma mî ya kuş ti na Wî ki rin, 
xaç ki rin. 21Em wê gu ma nê bûn 
ku Ewî wê Îsra êlê aza bi ki ra. 
We kî din jî eva r’o ja si sî ya ye, ku 
ev tişt bû ne. 22Lê çend k’ul fe têd 
nav me da jî em e’cêb ma yî ki rin. 
Ewa na si be hê zû çû bû ne ser t’ir bê 
23û cin ya zê Wî li wir ne dî ti bûn, 
ve ge r’î yan ha tin me r’a go tin, ku: 
‹Me mil ya k’et dî tin, me r’a go tin, 
ku Ew sax e›. 24Û ji me hi nek 
jî çû ne ser t’ir bê, ça wa ku wan 
k’ul fe ta go ti bû, usa bû, lê Ew 
ne dî tin». 25Hin gê Ewî wan r’a got: 
«Hey în sa nêd bê fi kir, hûn çi qa sî 
gi ran h’e mû go ti nêd p’ê xem be ra 
ba wer di kin? 26Ne ge re kê Mesîh 
ce fa bi k’i şan da û bi k’e ta r’û me ta 
Xwe?» 27Û Wî dest pê kir ji Mû sa 
û h’e mû p’ê xem be ra, çi ku wan 
k’i tê ba da bo na Wî ni vî sar bûn, 
wa na r’a şi ro ve ki rin. 
28Ga va nê zî kî wî gun dê ku 

di çû nê bûn, Ewî usa da k’if şê, 
yan çî ye Ew di çe cî kî dûr. 29Lê 
wa na zor li Wî kir û got: «Îşev 
li cem me bi mî ne, çim kî êvar e, 

r’o çû ye ava». Û Ew çû hin dur’, 
ku li cem wan bi mî ne. 30Lê ga va 
Ew t’e vî wan ser sif rê r’û nişt, nan 
hil da, şi ki rî ya Xwe ji Xwe dê anî, 
ker kir da wan. 31Hin gê ç’e’ vêd 
wan ve bûn, Ew nas ki rin û Ew 
ber ç’e’ vê wan be ta ve bû. 32Wa-
na hev r’a got: «Le ma, ga va Ewî 
r’ê da me r’a xe ber di da û ni vî sar 
me r’a şi ro ve di ki rin, agir di lê me 
di k’et». 33Ew wê ga vê r’a bûn ve-
ge r’î ya ne Or şe lî mê û her yanz deh 
t’e vî yêd ma yîn ci vî ya yî dî tin, 
34go tin: «R’as tî Xu dan sax bû ye 
û Şim h’ûn va xuya bû ye!» 35Paşê 
wan her du ya gi lî kir, ku ça wa 
r’ê da r’as tî Wî ha tin û ça xê Wî 
nan ker kir, Ew nas ki rin. 

ÎsaXwenîşanî
şagirtêdXwedike

(Metta28:16‑20;Marqos16:14‑18;
Yûh’enna20:19‑23;
K’arêdŞandîya1:6‑8)

36Wa na hê bo na vê ye kê xe-
ber di da, Îsa na va wan da se ki nî 
û wan r’a got: «E’di la yî we r’a». 
37Ewa na ji tir sa biz dî yan û wan 
t’i rê xe ya le kîf di bî nin. 38Lê Ewî 
wan r’a got: «Hûn çi ma şaş ma yî 
ma ne û du di lî ne? 39Awa li dest 
û p’î yêd Min bi ni hê r’in, ku Ez 
Xwe xa me. Û des tê xwe bi di ne Min 
û bi bî nin, çim kî goşt û hestû yêd 
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r’uh’ t’une ne, ça wa ku hûn di-
bî nin yêd Min he ne». 40Ga va ev 
yek got, dest û p’î yêd Xwe nî şa nî 
wan ki rin. 41Û hê ji şa bû na ba wer 
ne di ki rin, h’eyr-h’uj me k’ar ma-
bûn, Ewî wan r’a got: «Qet tiş te kî 
xwa ri nê li cem we he ye?» 42Wa na 
çî tî me’ sî yê pi jan dî da Wî*. 43Ewî 
hil da li ber ç’e’ vê wan xwar 44û 
wa na r’a got: «Ev bûn ew go ti nêd 
ku ga va Ez t’e vî we bûm, Min we-
r’a go ti bûn: ‹Ge re kê her tiş têd ku 
bo na Min Qa nû na Mû sa, ni vî sa rêd 
p’ê xem be ra û Ze bû ra daf ni vî sar 
bûn bi ha ta na sê rî›». 45Hin gê fe’ mê 
wan ve kir, ku ni vî sa ra fe’m bi kin. 
46Û wan r’a got: «Awa ni vî sar e, 
ku Mesîh ge re kê ce fa bi k’i şî ne û 
r’o ja si sî ya ji mi ri nê r’a be 47û ji 

* 24:42 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Û mir t’o xa hin giv». 

Or şe lî mê gir tî bi na vê Wî t’o be-
yî û bax şan di na gu na nav h’e mû 
mi le ta da wê bê dan na sîn ki ri nê. 
48Û hûn in şe’ dêd van h’e mû tiş ta. 
49Û va Ezê sozê Ba vê Xwe we r’a 
bi şî nim. Or şe lî mê da bi mî nin, 
h’e ta hûn qe wa tê ji jor bis tî nin». 

JorhilatinaÎsa
(Marqos16:19‑20;

K’arêdŞandîya1:9‑11)

50Û ew h’e ta Bey tan ya yê bi rin, 
des tê Xwe bi lind kir, dua wan kir. 
51Û hê dua di kir, ji wan qe tî ya, 
ber bi e’z mên ha te hi la ti nê. 52Şa-
gir ta jî se rê xwe ber Wî da nî, bi 
eşq û şa ve ge r’î ya ne Or şe lî mê. 
53Û her gav p’a rist ge hê da bûn, 
pe si nê Xwe dê di dan. 
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Pêşgotin

Li go ra fi ki ra ge lek zana, ni vîs k’a rê vê k’i tê bê xi la zî ya sed sa lî ya pê-
şin da eva ser ha tî ya ni vî sî ye. Ni vîs k’ar xwe xa na vê xwe k’i tê bê da na de. 
Lê tê fe’m ki ri nê, ku ni vîs k’ar yek ji her donz deh şa gir têdf Îsaf bû ye, 
awa go tî Yû h’en na yêf ku r’ê Ze be dî. Îsa hin gê ga zî wî kir, ga va ew hê 
me’ sî gir bû (Met ta 4:21; Mar qos 1:19; Lû qa 5:10). Usa jî tê fe’m ki ri nê, 
ku Yû h’en na ew şa girt bû, bo na k’î ja nî ku aha ni vî sar e: «Şa gir tê ku Îsa 
jê h’iz di kir» (Yû h’en na 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20, 24). 

Yû h’en na ser pir sa jî yî naf h’e ta-h’e ta yê di se ki ne, k’î ja nî ku me rivf 
di ka re bis tî ne. Be lê Yû h’en na di ni vî se ku me re mê vê ni vî sa rê ev e, we kî 
xwen de van ba wer bi ke, ku Îsa ye Xi laz ki rêf soz da yî, Ku r’êf Xwe dê û pê 
vê ba we rî yêf jî yî na h’e ta-h’e ta yê bis tî ne (20:31). 

«Miz gî nî yaf li go ra Yû h’en na» hin da va her sê Miz gî nî yêd ma yîn da 
(ya Met ta, Mar qos û Lû qa) ti he re kî din ber ç’e’v di be. Vê Miz gî nî yê da 
xwen de van r’as tî çend qe wi man di na tên, yêd ku miz gîndarêdf ma yîn 
ni vî sa rêd xwe da ne da ne k’if şê. Me se le: de’ wa ta Qa na yê da, xe ber da na 
Îsaye t’e vî Nî ko dê mo, k’ul fe taf sa me rîf, qenc bû na yê Beyt has ta yê da û 
yê ji zik ma kî yê da kor, usa jî sax ki ri na La za rê mi rî. Miz gîndarêd ma yîn 
Met ta, Mar qos û Lû qa ge le kî li ser ki rêd Îsaye Ce lî lê daf di se ki nin, lê 
Yû h’en na li ser ki rêd Or şe lî mê daf di se ki ne. Usa jî k’i tê bê da çend ca ra 
ev go tin he ne: «Ez im fi lan tişt yan bê van tişt» û ge lek ji wan go ti na jî 
bi nî şa nêd (k’e re me têd) Îsa va gi rê da yî ne. Me se le, Ew der he qa Xwe da 
aha di bê je: «Ez im na nê jî yî nê» (6:35), «Ez im r’o na ya din ya yê» (8:12), 
«Ez im de rê pêz» (10:7), «Ez im şi va nê qenc» (10:11), «Ez im r’a bûn û 
jî yîn» (11:25), «Ez im r’ê, r’as tî û jî yîn» (14:6) û «Ez im k’o la ti rî yê ye 
r’ast» (15:1). 

Miz gîndarêd ma yîn hîn ki ri na Îsa bi me se la di bê jin, lê Yû h’en na 
aş ke re bo na he le qe tî ya Îsaye t’e vî Ba vêf Xwe Xwe dê di bê je. Usa jî Îsa 
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navêXwedêtîyêbonaXwebik’artîne:«EZEWIM»(8:24,28;13:19)
û«EZHEME»(8:58).
K’itêbbelayîserçendp’aradibe.PêşgotinaxwedaYûh’ennadinivîse

kuXeberaXwedêyeh’eta‑h’etayêûÎsayekin.
P’arak’itêbêyepêşinjiserê2‑ah’eta11‑abonagelekk’eremetadibêje

ûewh’emûjîe’yandikinkuÎsaMesîhfe,EwXilazkirêsozdayîyeû
Kur’êXwedêye.Evp’arak’itêbêderheqawanmerivadadibêje,yêdku
bawerîyaxweÎsaanînbûnepeyçûyêdWî,lêh’erçêmayînmiqabilîWî
sekinînûnexwestinWîbawerbikin.
P’aradudajiserê13‑ah’eta17‑adibêje,kuÎsaberîgirtinûxaçbûnaf

Xwet’evîşagirtaçawapismamxeberdide,kuwanbişidîne.
P’arasisîyadajîjiserê18‑ah’eta21‑êderheqagirtin,xaçbûn,mirin,

jimirin‑r’abûnêûjorhilatinaWîdadibêje.
K’itêbaMizgînîyaYûh’ennadidek’ifşêkuÎsa«XeberaXwedê»ye,

kubibedenîhatnavamedahêwirî.EweXilazkirêdinyayê(4:42),R’o‑
nayîyakuh’emûmerivar’onayîdike(1:9),EwXwexanîşanah’izkirina
Xwedêye,hindavah’emûmerivêddinyayêda(3:16).Yûh’ennadînaxwe
dideserdannasînîûfikiraÎsa,bik’îjanaXwedêtîyaÎsaûgelekr’astîyêd
dine’yandibin.NavadannasînîyêdÎsadafikiramêrivdiçeserwanxe‑
bera,yêdkuherr’ojtênebik’aranînê,lêÎsaewçawanîşanêdsur’nava
r’astîyar’uh’anîdadanexebatê,kuyekbikaribefe’mbike.Awamesele:
nan,av,r’onayî,şivan,pez,baxçeûtiştêdmayîn.

Serecemafikirak’itêbê

Pêşgotin(1:1‑18)
Yûh’ennayêfnixumdarfûşagirtêdÎsayepêşin(1:19‑51)
ŞixulêdÎsayelidor‑berêç’emêÛrdunêûnavCelîlê(2:1–12:50)
ÎsaxatirêXwejişagirtêdXwedixwaze,dildideliberwanûbo‑
nawanduadike(13:1–17:26)

Girtin,dîwankirin,xaçkirinûdefinkirinafÎsa(18:1–19:42)
R’abûnaÎsayejimirinêûxuyabûnaWî(20:1‑31)
Paşgotin:XuyabûnekedinCelîlêda(21:1‑25)
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* 1:16 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «K’e rem ji ber k’e re mê va stand», awa go tî k’e re ma 
Pey ma naf Nû ye Îsaf Mesîhf cî yê k’e re ma Pey ma naf Ke vi ne ç’î ya yê Sî na yêf 
gir tî ye. Hi nek jî fe’m di kin, ku ji k’e re ma Îsa, k’e rem e’mi rê ba wer men da da 
he ye û hê zê de di be. 
* 1:18 Nav dest ni vî sa rêd he re qenc da aha ye: «Yê Bê şi rî kî-Bê he val ku h’e mê za 
Ba vê da ye». Nav hi nek dest ni vî sa rêd din da jî aha ye: «Ku r’ê Bê şi rî kî-Bê-
he val ku h’e mê za Ba vê da ye». 

PêşgotinaYûh’enna:
DestpêbûnêdaXeberhebû

11Dest pê bû nê da Xe ber he bû. 
Xe ber t’e vî Xwe dê bû û Xe ber 

Xwe xa Xwe dê bû. 2Ew dest pê bû nê-
da t’e vî Xwe dê bû. 3Her tişt bi Wî 
e’fi rîn û bê yî Wî t’u tişt ne qe wi mî, 
çi ku qe wi mî. 4Ka nî ya jî yî nê Ew 
bû û jî yîn jî r’o na ya me ri vaf bû. 
5R’o na yî te’ rîs ta nî yê da şewq di de 
û te’ rîs ta nî yê Pê ni ka ri bû ye. 

6Me ri ve kî ji alî yê Xwe dê da şan dî 
he bû, ku na vê wî Yû h’en naf bû. 
7Ew bo na şe’ de tî yê hat, we kî bo na 
R’o na yê şe’ de tî yê bi de, ku h’e mû 
pê wî ba wer bi kin. 8Ew xwe xa 
ne ew R’o na yî bû, lê ew hat ku 
şe’ de tî ya R’o na yê bi de. 9R’o na ya 
r’ast Ew e, k’î jan ku tê din ya yê û 
h’e mû me ri va r’o na yî di ke. 10Ew 
din ya yê da bû û din ya pê Wî e’fi-
rî, lê din ya yê Ew nas ne kir. 11Ew 
ha te ser wa rê Xwe, lê cim e’ ta Wî 
Ew qe bûl ne kir. 12Lê ewêd ku Ew 
qe bûl ki rin û ba we rî yaf xwe na vê 
Wî anîn, Ewî da, ku he qî ya wan 

he be bi bi ne za r’êd Xwe dê. 13Eva na 
ne ji xû nê, ne ji xwes ti na be de nê 
û ne jî ji xwes ti na me ri va yê bû ne, 
lê ew ji Xwe dê bû ne. 
14Û Xe ber bû xûn û goşt, bi 

k’e remf û r’as tî yê va t’i jî nav me da 
ko nê Xwe da nî. Me r’û me ta Wî 
dît, ew r’û me ta Ku r’ê Ba vê yîf ta yê 
t’e nê. 15Yû h’en na bo na Wî şe’ de tî 
da û bi den ge kî bi lind got: «Eva 
ye, bo na K’î ja nî min go ti bû: ‹Ewê 
ku pey min tê Ew ser min r’a ye, 
çim kî Ew be rî min he bû›». 16Me 
h’e mû ya ji t’êr-t’i jîya Wî k’e rem 
ser k’e re mê da stand*. 17Çim kî 
Qa nûn bi des tê Mû saf ha te da-
yî nê, k’e rem û r’as tî bi des tê Îsaf 
Mesîhf. 18T’u ke sî t’u car Xwe dê 
ne dî tî ye, lê Yê Ta yê T’e nê yî ku 
xût Xwe dê ye* û h’e mê za Ba vê da 
ye, Ewî Ew da e’yan ki ri nê. 

Şe’detîyaYûh’ennayênixumdarf
(Metta3:1‑12;Marqos1:1‑8;

Lûqa3:15‑17)

19Ev bû Şe’ de tî ya Yû h’en na: 
Ga va ci hû yaf ji Or şe lî mêf k’a hînf 
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û lê wîf şan din, we kî ji Yû h’en na 
bi pir sin, ku ew k’î ye, Yû h’en na 
hil da ser xwe, 20în k’arf ne kir û 
aş ke re got: «Ez ne Mesîh me». 
21Wa na jê pir sî: «Lê tu k’î yî? 
Êl yasf î?»* Ewî got: «Na». «Ew 
p’ê xem be rêf** soz da yî yî?» Cab 
da: «Na». 22Hin gê jê r’a go tin: «De 
bê je, tu k’î yî, we kî em ca be kê 
wan r’a bi bin, yêd ku em şan di ne. 
Tu bo na xwe çi di bê jî?» 23Ewî 
got: «Ez ew deng im ku be r’î yê-
daf di ke ga zî: ‹R’î ya Xu danf r’ast 
bi kin!›* ça wa ku Îşa yaf p’ê xem ber 
go tî ye». 24Ewêd ku ha ti bû ne şan-
di nê ji fê ri sî yaf bûn. 25Wa na jê 
pir sî: «Lê îdî çi ma di ni xu mî nîf, 
he ger tu ne Mesîh î, ne Êl yas û 
ne jî p’ê xem ber?» 26Yû h’en na li 
wan ve ge r’and û got: «Ez bi avê 
di ni xu mî nim, lê Yek nav we da 
he ye, ku hûn Wî nas na kin. 27Ew 
e, Yê ku pey min tê, ku ez ne 
hê ja me, we kî be nê ça ri xêd Wî 
jî ve kim». 28Ev h’e mû li wî be rî 
Ûr du nê, li Bey tan ya yê, wî cî yê 
ku Yû h’en na li wir di ni xu mand 
qe wi mîn. 

BerxêXwedê
29R’o ja di nê Yû h’en na dît ku Îsa 

ber bi wî tê, ewî got: «Va ye! Ber xê 
Xwe dê, Yê ku gu nêd din ya yê hil di de! 
30Ev e bo na K’î ja nî min go ti bû: 
‹Pey min r’a Ye kê bê, ku ser min-
r’a ye, çim kî Ew be rî min he bû›. 
31Min ni za ni bû Ew k’î ye, lê ez 
ha ti me bi avê di ni xu mî nim, we kî 
Wî Îsra êlê vaf bi di me e’yan ki ri nê». 
32Yû h’en na eva şe’ de tî ya da û 

got: «Min dît ku R’uh’ ji e’z mên 
mî na ke vot ke kê hat ser Wî da nî 
û ma. 33Min ni za ni bû Ew k’î ye, 
lê Ewê ku ez şan dim, ku bi avê 
bi ni xu mî nim, min r’a got: ‹Tu 
k’î ja nî bi bî nî ku r’uh’ tê ser da-
tî ne û di mî ne, Ew e ku bi R’u h’êf 
Pî roz di ni xu mî ne›. 34Min jî dît û 
şe’ de tî da ku Ev e Ku r’êf Xwe dê». 

Şagirtêdfpêşîyê
35R’o ja di nê Yû h’en na dî sa t’e vî 

du şa gir têdf xwe se ki nî bû. 36Dît 
ku Îsa wi ra r’a der baz di be, got: 
«Va ye Ber xê Xwe dê!» 37Ev yek 
ku bi hîs tin, her du şa girt pey Îsa 

* 1:21 Ma la xî 4:5. 
** 1:21 Ge lek ci hûf li hî vî ya p’ê xem be re kî bûn, ye kî mî na Mû sa yan jî ye kî ji 
wî qe wat tir, ku wê bi ha ta wex tê ha ti na Mesîh e’lam bi ki ra (Qa nû na Du ca rî 
18:15, 18; Yû h’en na 6:14; 7:40). 
* 1:23 Îşa ya 40:3. 
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çûn. 38Îsa li pişt Xwe va ve ge r’î ya 
û dît ku wa na da ye pey Wî tên, 
wan r’a got: «Hûn çi di xwa zin?» 
Wa na jê r’a got: «R’ab bî», ku tê 
fe’m ki ri nê: «Ders darf», «Tu li k’u 
de rê di mî nî?» 39Ewî wan r’a got: 
«We rin hû nê bi bî nin». Wa na çû û 
dît ku Ew li k’u di mî ne. Îdî si h’et 
nê zî kî ça ra bû û wê r’o jê ew li 
cem Wî man. 
40Ji wan her du ya, yêd ku ji 

Yû h’en na bi hîs tin û pey Îsa çûn, 
yek En dra wi sê birê Şim h’ûn-Pet-
rûs bû. 41Ewî pê r’a-pê r’a birê 
xwe Şim h’ûnf dît û jê r’a got: «Me 
Mesîhf dît», ku tê fe’m ki ri nê: «Yê 
K’ifş ki rî»*. 42Wî ew anî cem Îsa. 
Îsa li Şim h’ûn ni hê r’î û go tê: «Tu, 
Şim h’û nê ku r’ê Yû h’en na, tê Kî fas 
bê yî go ti nê» (awa go tî «Pet rûsf», 
ku tê fe’m ki ri nê: «Qe ya»). 

ÎsagazîFîlîpo
ûNatanyêldike

43R’o ja di nê Îsa qi rar kir ku 
he r’e Ce lî lêf. Wî Fî lî po dît û jê r’a 
got: «Pey min we re!» 44Fî lî po ji 
Beyt say da yê bû, ji ba ja rê En dra wis 
û Pet rûs. 45Fî lî po çû Na tan yêl dît û 
jê r’a got: «Me Ew dît, bo na k’î ja nî 

Mû sa Qa nû nê da û p’ê xem be ra jî 
ni vî sa rêd xwe da sa li xê Wî da bûn, 
Îsayê Ku r’ê Ûsi vêf ji Nis re tê». 
46Na tan yêl jê pir sî: «Qet di be ku 
tiş te kî p’ak ji Nis re tê der k’e ve?» 
Fî lî po jê r’a got: «We re û bi bî ne!» 
47Ga va Îsa dît ku Na tan yêl ber bi 
Wî tê, der he qa wî da got: «Va ye 
îsra êlî kî he qî-h’e lal ku di lê wî da 
mi xe ne tî t’une». 48Na tan yêl jê 
pir sî: «Ça wa min nas di kî?» Îsa lê 
ve ge r’and û go tê: «Hê Fî lî po ga zî 
te ne ki ri bû, ga va ku tu li bi nê da ra 
hê jî rê r’û niş tî bû yî, Min tu dî tî». 
49Na tan yêl jê r’a got: «Ders dar, Tu 
Ku r’ê Xwe dê yî! Tu P’ad şê Îsra êlê 
yî!» 50Îsa lê ve ge r’and û go tê: «Tu 
bo na vê ye kê ba wer di kî, we kî 
Min te r’a got: ‹Min tu li bi nê da ra 
hê jî rê dî tî?› Tê tiş têd ji vê mes tir 
bi bî nî». 51Û jê r’a got: «Ez r’ast bê 
xê lif we r’a di bê jim, hû nê bi bî nin 
e’z man ve bû ye û mil ya k’e têdf 
Xwe dê ça wa ji ser Ku r’êf Mê riv 
hil di k’i şin, pe ya di bin»*. 

De’wataligundê
QanayaCelîlê

21Du r’o ja şûn da ba ja rê Qa na ya 
Ce lî lê da de’ wa tek he bû. Dî ya 

* 1:41 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «XRÎSTOS». «XRÎSTOS» bi zi ma nê 
yû na nî tê fe’m ki ri nê: «Yê K’ifş ki rî», «Yê Bi jar tîf» û «Yê R’ûn ki rîf». 
* 1:51 Dest pê bûn 28:12. 
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Îsa jî li wê de rê bû, 2Îsa û şa gir-
têd Wî jî bo na de’ wa tê ha ti bû ne 
t’eg lîf ki ri nê. 3Ga va kê ma sî k’e te 
şe ra vê, dî ya Îsa jê r’a got: «Şe ra va 
wan ne ma». 4Îsa lê ve ge r’and û 
go tê: «E’vdê, çî te Min k’e tî ye? 
Hê ne wex tê Min e». 5Dî ya Wî 
ber des tî ya r’a got: «Çi ku we r’a 
bê je, bi kin». 6Û şeş k’û pêd ke vi rî 
he bûn, ku li go ra e’de têd ci hû ya 
bo na şûş tin-ve şûş ti na wa na li wir 
da nî bûn. Ji wa na her ye kî ji h’eyş-
tê h’e ta sed bîst lî tir av hil di da. 
7Îsa wan r’a got: «Van k’û pa t’i jî 
av kin». Û wa na jî lê va r’a da girt. 
8Paşê wa na r’a got: «Ni ha hi ne kî 
da gi rin, bi bin bi di ne ser de’ wa tî». 
Ewa na jî ew bir. 9Ga va ser de’ wa tî 
ji wê ava ku bibû şe rav te’m kir, 
wî tê der ne xist ku ew ji k’u hat, 
lê ber des tî yêd ku av k’i şan di bûn 
za ni bûn. Ser de’ wa tî ga zî ze’ vê 
kir 10û jê r’a got: «Her kes pê şî yê 
şe ra va xwe ye r’ind da tî ne ser t’ex-
te û paşê ga va ve xwa rî ne, ew ya 
ne r’ind der di xe. Lê te şe ra va r’ind 
h’e ta ni ha xwey ki rî ye». 
11Eva nî şa na Îsaye pê şin bû, 

ku Wî Qa na ya Ce lî lê da kir. Bi 
vî awayî Ewî r’û me ta Xwe da xu-
ya ki ri nê û şa gir têd Wî ba we rî ya 
xwe Wî anîn. 

12Pey vê ye kê r’a, Îsa t’e vî dî ya 
Xwe, bi rêd Xwe û şa gir têd Xwe 
çû Ke fer na hû mê, lê ge lek r’o ja 
Ew li wê de rê ne man. 

Îsap’aristgehêfpaqijdike
(Metta21:12‑13;Marqos
11:15‑17;Lûqa19:45‑46)

13Ce ji naf ci hû ya ye Der baz bû nê 
nê zîk bû, Îsa hev raz çû Or şe lî mê. 
14P’a rist ge hê daf Ewî yêd ku de war, 
pez û ke votk di fi ro tin, usa jî yêd 
p’e re gu hêr’ r’û niş tî dî tin. 15De îjar 
Wî ji be na qam çîk çê kir, h’e mû ji 
p’a rist ge hê pez û de wa rêd wan-
va der xis tin, p’e rêd p’e re gu hê r’a 
r’ê tin û t’ex têd wan wel ge r’an din. 
16Ke votk fi ro şa r’a got: «Va na ji vê 
de rê hil din! Îdî ma la Ba vê Min 
ne ki ne ba zar geh!» 17Ha te bî ra 
şa gir têd Wî ku aha ha tî ye ni vî-
sa rê: «Xî re ta hin da va ma la Te da 
agir Min di xe»*. 18Hin gê ci hû ya 
jê pir sî: «Tê çi nî şa nê nî şa nî me 
kî, ku h’u ku mê Te he ye van tiş ta 
bi kî?» 19Îsa li wan ve ge r’and û got: 
«Vê p’a rist ge hê hil şî nin, Ezê na va 
sê r’o ja da r’ak im». 20Hin gê ci hû ya 
jê r’a got: «Na va çil şeş sa la da eva 
p’a rist ge ha ha tî ye çê ki ri nê. Ça wa 
Tê wê na va sê r’o ja da r’a kî?» 21Lê 
Îsa der he qa p’a rist ge ha be de na 

* 2:17 Ze bûr 69:9. 
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Xwe da xe ber di da. 22Pey r’a ga va 
Ew ji mi ri nê r’a bû, şa gir ta ew 
go ti na Wî anî bî ra xwe û wa na ew 
ni vî sar û go ti na Îsa ba wer ki rin. 

Dilêfhermerivî
Îsavae’yane

23Awa ga va ku Îsa Ce ji na Der-
baz bû nê da li Or şe lî mê bû, ge le ka 
ew nî şa nêd ku Wî di ki rin dî tin, 
ba we rî ya xwe na vê Wî anîn. 24Lê 
Îsa ba we rî ya Xwe li wan ne da nî, 
çim kî di lêf h’e mû me ri va Wî va 
e’yan bû. 25Ne h’ew ce bû, ku ye kî 
hin da va me ri ve kî da şe’ de tî bi da, 
çim kî Wî di lê me ri va za ni bû. 

ÎsaûNîkodêmo

31Ji fê ri sî ya me ri vek he bû, 
na vê wî Nî ko dê mo, ku se-

re ke kî ci hû ya bû. 2Eva şev ha te 
cem Îsa û jê r’a got: «Ma mos ta, 
em za nin ku Tu ji Xwe dê da ça wa 
ders dar ha tî yî, çim kî ew nî şa nêd 
ku Tu di kî, he ger Xwe dê ne pê r’a 
be, t’u kes ni ka re bi ke». 
3Îsa lê ve ge r’and û go tê: «Ez 

r’ast bê xê lif te r’a di bê jim, he ger 
me ri vek dî sa nû ne be*, ew ni ka re 
P’ad şa tî yaf Xwe dê bi bî ne». 4Nî ko-

dê mo jê pir sî: «Me riv ku îdî me zin 
bû ye, ew ça wa di ka re dî sa nû bi be? 
Qet di be ku ew ca re ke din bi k’e ve 
zi kê dî ya xwe û ji dî ya xwe dî sa 
bi be?» 5Îsa lê ve ge r’and û go tê: «Ez 
r’ast bê xê lif te r’a di bê jim, h’e ta 
ku me riv ji avê û R’uh’ ne be, ew 
ni ka re bi k’e ve P’ad şa tî ya Xwe dê. 
6Yê ku ji be de nê di be be den e, 
yê ku ji R’uh’ di be r’uh’ e. 7Tu 
e’cêb ma yî ne mî ne ku Min te r’a 
got: Ge re kê hûn dî sa nû bi bin*. 
8Ba* li k’u de rê di xwa ze r’a di be. 
Tu den gê wî di bi hê yî, lê ni za nî ew 
ji k’u tê û k’u da di çe. Her ke sê ku 
ji R’uh’* di be jî usa ye». 
9Nî ko dê mo jê pir sî: «Ew ça wa 

di be?» 10Îsa lê ve ge r’and û go tê: 
«Tu ders da rê Îsra êlê yî û hê van 
ye ka ni za nî? 11Ez r’ast bê xê lif 
te r’a di bê jim, tiş tê ku em za nin wê 
di bê jin, tiş tê ku me dî tî ye şe’ de tî ya 
wê di din. Lê be lê hûn şe’ de tî ya me 
qe bûl na kin. 12He ger Ez der he qa 
tiş têd li vê di nê da we r’a di bê jim 
hûn ba wer na kin, lê we kî der he qa 
tiş têd li e’z ma na bê jim, hû nê ça wa 
ba wer bi kin? 13Ke sek hil ne k’i şîyaye 
e’z mên, pêş ti rî Ewî ku ji e’z mên 
pe ya bû, Ku r’ê Mê riv. 14Ça wa 

* 3:3 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «He ger me ri vek ji jor ne be». 
* 3:7 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ge re kê hûn ji jor bi bin». 
* 3:8 Bi zi ma nêd yû na nî û îb ra nîf xe be ra «Ba» û «R’uh’» yek in. 
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ku Mû sa be r’î yê daf me’r bi lind 
kir, usa jî ge re kê Ku r’ê Mê riv bê 
bi lind ki ri nê, 15we kî her ke sê ku 
ba we rî ya xwe Wî bî ne, jî yî na wî ye 
h’e ta-h’e ta yê he be. 
16Çim kî Xwe dê usa din ya h’iz 

kir, ku Ku r’êf Xwe yî ta yê t’e nê 
ber va da, we kî her ke sê ku ba-
we rî ya xwe Wî bî ne un da ne be, 
lê jî yî na wî ye h’e ta-h’e ta yê he be. 
17Çim kî Xwe dê Ku r’ê Xwe ne şan de 
din ya yê, ku dî wa na di nê bi ke, lê 
we kî din ya pê Wî xi lazf be. 18Yê 
ku ba we rî ya xwe Wî bî ne, dî wa na 
wî na be, lê ewê ku ba we rayî xwe 
Wî nay ne, îdî dî wa na wî bû ye 
jî, çim kî ewî ba we rî ya xwe na vê 
Ku r’ê Xwe dê yî ta yê t’e nê ne anî. 
19Dî wan bi vî awayî di be: R’o na yî 
ha te din ya yê, lê me ri va te’ rîs ta nî 
ji r’o na yê zê de tir h’iz kir, çim kî 
ki rêd wan xi ra bî bûn. 20Her ke sê 
ku xi ra bî yê di ke, r’o na yî ber ç’e’ va 
r’eş e. Ew xwe li r’o na yê na gi re, 
we kî ki ri nêd wî xuya ne bin. 21Lê 
ewê ku r’as tî yê di ke, ew xwe li 
r’o na yê di gi re, we kî e’yan be, ku 
ki rêd wî Xwe dê da ha ti ne ki ri nê». 

ÎsaûYûh’ennayênixumdarf
22Pey vê ye kê r’a Îsa û şa gir têd 

Wî çû ne qe za Ci hûs ta nêf. Îsa li wê 
de rê t’e vî wan di ma û di ni xu mand. 
23Yû h’en na jî li E’y no na nê zî kî 

Salîmê di ni xu mand, çim kî av li 
wir ge lek bû. Me riv di ha ti ne wê 
de rê û di ni xu mîn. 24Yû h’en na hê 
ne avî ti bû ne ke lê. 
25Hin gê nav şa gir têd Yû h’en-

na û ci hû kî da li ser pir sa e’de têd 
şûş tin-ve şûş ti nê de’w pêş da hat. 
26Ew şa girt çû ne cem Yû h’en na 
û jê r’a go tin: «Ders dar, Ewî ku 
li wî be rî ç’e mê Ûr du nê t’e vî te 
bû û te bo na Wî şe’ de tî da, va 
Ew Xwe xa di ni xu mî ne û h’e mû 
di çi ne cem Wî». 
27Yû h’en na cab da û got: «Me-

ri vek ni ka re tiş te kî hil de ser xwe, 
he ger ew ji e’z mên jê r’a ne ha ti be 
da yî nê. 28Hûn xwe xa şe’ dêd min 
in, ku min go tî ye: ‹Ez ne Mesîh 
im, lê yê li pê şî ya Wî şan dî me›. 
29Bûk bo na k’ê be ze’ va ew xwe-
xa ye. Lê ça wa des te bi ra kê ze’ vê 
se ki nî bo na wî di bi hê û bi den gê 
wî şa di be, usa jî ni ha di lê min 
şa bû nê va t’i jî bû. 30Ew ge re kê 
me zin be, lê ez bi ç’ûk bim. 

Yêkujie’zmanatê
31Ewê ku ji jor ha tî ye, Ew ser 

h’e mû ya r’a ye. Ewê ku ji vê di nê 
ye, ew yê vê di nê ye û ew ji vê 
di nê xe ber di de. Lê Ewê ku ji 
e’z mên ha tî ye, Ew ser h’e mû ya r’a 
ye. 32Wî çi dît û çi bi hîst bo na 
wê ye kê şe’ de tî yê di de, lê t’u kes 
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şe’ de tî ya Wî qe bûl na ke. 33Yê ku 
şe’ de tî ya Wî qe bûl di ke, ew mak 
di ke ku Xwe dê r’ast e. 34Ewê ku 
Xwe dê şan dî ye Ew go ti nêd Xwe dê 
di bê je, çim kî Xwe dê R’uh’ bê çap 
di de Wî. 35Bav Kur’ h’iz di ke û 
her tişt da ye des tê Wî. 36Ewê ku 
ba we rî ya xwe Kur’ tî ne, jî yî na wî ye 
h’e ta-h’e ta yê he ye. Ewê ku gu r’af 
Kur’ na ke, ew jî yî nê na bî ne, lê 
xe ze ba Xwe dê li ser wî di mî ne». 

Avajîyînafh’eta‑h’etayê
ûh’ebandina

bir’uh’ûr’astîyê

41Fê ri sî ya bi hîst ku Îsa ji Yû-
h’en na zê de tir şa gir ta di ci vî ne 

û bi avê di ni xu mî ne, 2lê r’ast Îsa 
Xwe xa ne di ni xu mand, lê şa gir têd 
Wî di ni xu man din. 3Hin gê Îsa ku 
vê ye kê pê h’e sî ya, Ewî Ci hûs tan 
hişt û dî sa çû Ce lî lê. 
4Usa qe wi mî ku ge re kê Ew 

Sa mer ya yê r’af der baz bi bû ya. 
5Ew ha te ba ja re kî Sa mer ya yê ku 
na vê wî Sûxar bû. Ew der nê zî kî 
wî e’r dî bû, ku Aqûbf da bû ku r’ê 
xwe Ûsivf. 6Bî ra Aqûb li wê de rê 
bû. Îsa usa ji r’ê wî tî yê wes tî ya yî, 
li k’ê le kaf bî rê r’û nişt. Îdî r’oj 
nîv ro bû. 

7K’ul fe te ke sa me rîf hat ku avê 
bi k’i şî ne. Îsa wê r’a got: «Ave kê 
bi de Min, Ez ve xwim». 8Şa gir têd 
Wî jî çû bû ne ba jêr, ku xu rek bi-
k’i r’in. 9Wê k’ul fe taf sa me rî jê r’a 
got: «Tu ci hû yî û ez jî k’ul fe te ke 
sa me rî me. Tu ça wa ji min avê 
di xwa zî?» Çim kî t’u he le qe tî ya 
ci hû ya t’e vî sa me rî ya t’une bû*. 
10Îsa lê ve ge r’and û go tê: «He ger 
te da yî na Xwe dê bi za ni bû ya û 
bi za ni bî K’î ye ku te r’a di bê je: 
‹Ave kê bi de Min Ez ve xwim›, 
te yê ji Wî av bi xwes ta û Ewî wê 
ava jî yî nê bi da te». 11K’ul fe tê 
jê r’a got: «Ez xu lam, tiş te kî Te yî 
ku Tu pê avê bi k’i şî nî t’une û bîr 
jî k’ûr e! De îjar Tê ava jî yî nê ji 
k’u de rê bî nî? 12Çi ma Tu ji ba vê 
me Aqûb mes tir î, yê ku eva bî ra 
da ye me û ji vê ewî, za r’êd wî, 
pez û de wa rêd wî jê ve xwa ri ne?» 
13Îsa ca ba wê da û go tê: «Her ke-
sê ku ji vê avê ve xwe, ewê dî sa t’î 
be. 14Lê ewê ku ji wê avê ve xwe, 
ya ku Ez bi di mê, ewê t’u car t’î 
ne be. Be lê ew ava ku Ezê bi di me 
wî, wê di lê wî da bi be ka nî ke avê, 
ku wê bo na jî yî na h’e ta-h’e ta yêf 
bilq bi de». 15K’ul fe tê jê r’a got: 
«Ez xu lam, de bi de min wê avê, 

* 4:9 Aha tê fe’m ki ri nê, ew der da nêdf ku sa me rî ya di da ne xe ba tê ci hû ya ew 
h’e ramf h’e sab di ki rin. 
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ku ez îdî t’î ne bim û ne yêm ji vir 
avê ne k’i şî nim». 

16Îsa lê ve ge r’and û go tê: «He r’e 
ga zî mê rê xwe ke û we re vi ra». 
17K’ul fe tê ca ba Wî da û got: «Mê rê 
min t’une». Îsa jê r’a got: «Te r’ast 
got: ‹Mê rê min t’une›, 18çim kî 
pênc mê rêd te he bû ne û yê ku 
ni ha jî tu pê r’a yî ne mê rê te ye. 
Te ev ye ka r’ast got». 19K’ul fe tê 
jê r’a got: «Ez xu lam, ez di bî nim 
Tu p’ê xem ber î. 20Kal û ba vêd me 
li se rê vî ç’î ya yî Xwe dê h’e ban-
di ne, lê hûn di bê jin cî yê Xwe dê 
h’e ban di nê ge re kê li Or şe lî mê be». 
21Îsa jê r’a got: «E’vdê, Min ba wer 
bi ke, wex tê bê, ku hû nê ne li vî 
ç’î ya yî û ne jî li Or şe lî mê Ba vê 
bi h’e bî nin. 22Hûn sa me rî Wî di h’e-
bî nin, K’î ja nî ku hûn nas na kin, 
lê em ci hû Wî di h’e bî nin, K’î ja nî 
em nas di kin, çim kî xi laz bûn ji 
ci hû ya tê. 23Lê be lê wex tê bê, 
îdî pê r’a gi hîş tî ye jî, ku yêd r’ast 
di h’e bî nin wê bi R’uh’ û R’as tî yê 
Ba vê bi h’e bî nin, çim kî Bav yêd 
aha di h’e bî nin di ge r’e. 24Xwe dê 
R’uh’ e û yêd ku Wî di h’e bî nin 
jî ge re kê bi R’uh’ û R’as tî yê Wî 
bi h’e bî nin». 25K’ul fe tê jê r’a got: 

«Ez za nim ku Mesîhêf bê», (awa 
go tî «Yê K’ifş ki rî»). «Ga va Ew bê, 
Ewê der he qa her tiş tî da me r’a gi lî 
ke». 26Îsa jê r’a got: «EZ EW IM*, 
ku t’e vî te xe ber di dim».

27Ser xe ber da na wan da şa gir têd 
Îsa ha tin. Ew ge le kî e’cêb ma yî man, 
ku Wî t’e vî k’ul fe tê xe ber di da, 
lê ke sî ne go tê: «Tu çi di xwa zî?» 
yan «bo na çi t’e vî wê xe ber di dî?» 
28Hin gê k’ul fe tê cê r’ê xwe hişt, çû 
ba jêr û cim e’ tê r’a got: 29«We rin 
Wî me ri vî bi bî nin, Yê ku h’e mû 
tiş têd ku min be rê ki ri bûn min r’a 
go tin. Ge lo Ev e Mesîh?» 30Ew ji 
ba jêr der k’e tin û ha ti ne cem Wî. 
31Wî wex tî da şa gir têd Wî la va jê 

di ki rin û di go ti nê: «Ders dar, tiş-
te kî bi xwe!» 32Lê Ewî wan r’a got: 
«Xu re kê Mi nî xwa ri nê he ye, hûn 
ni za nin». 33Şa gir ta ji hev du pir sî: 
«Ge lo ke sekî jê r’a xwa rin anî ye?» 
34Îsa wan r’a got: «Xwa ri na 

Min ew e, ku Ez xwes ti na Yê ku 
Ez şan di me bi kim û şi xu lêd Wî 
bî ni me sê rîf. 35Çi ma hûn xwe xa 
na bê jin: ‹H’e ta nan di rû nêf hê 
çar meh he ne›? Va ye Ez we r’a 
di bê jim, ç’e’ vêd xwe ve kin û dî na 
xwe bi di ne ze vî ya, ew ça wa zer 

* 4:26 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «EZ HE ME, ku t’e vî te xe ber di dim». Pey ma na 
Ke vin da «EZ HE ME» na ve kî Xwe dê ye (Der k’e tin 3:13-14). Şi ro ve ki ri na 
vê bin r’êza Yû h’en na 8:58-da bi xû nin. 



200

YÛ H’EN NA, 4  

bû ne, di rû ti nê r’a ha zir in! 36Yê 
ku di di rû he qê xwe dis tî ne û 
bo na jî yî na h’e ta-h’e ta yê ber t’op 
di ke, we kî yê di çî ne û yê di di rû 
bi hev r’a şa bin. 37Vi ra ev go tin 
r’ast e, ku: ‹Yek di çî ne û ye kî din 
di di rû›. 38Min hûn şan din ku 
hûn wê bi di rûn, ser k’î ja nê hûn 
ne xe bi tî ne, hi ne kêd din xe bi tîn û 
hûn li ser xe ba ta wan r’û niş tin». 

Cime’tasamerîyê
bawerîyaxweÎsatînin

39Ge lek sa me rî yêd ji wî ba ja rî 
ba we rî ya xwe li Wî anîn, bo na go-
ti na wê k’ul fe tê ku di got: «H’e mû 
tiş têd ku min ki ri bûn, Ewî min r’a 
go tin». 40Û ga va sa me rî ha ti ne 
cem Wî, la va jê ki rin, ku Ew li 
cem wan bi mî ne. Ew jî du r’o ja 
li wê de rê ma. 41Ge le ka bo na wê 
xe ber da na Wî ba we rî ya xwe li Wî 
anîn 42û wê k’ul fe tê r’a go tin: «Em 
îdî ne ku pê go ti na te ba wer di kin, 
lê me xwe xa bi hîst û em za nin ku 
ev e r’ast Xi laz ki rêf din ya yê». 

Îsakur’êqulixk’arekî
qencdike

(Metta8:5‑13;Lûqa7:1‑10)

43Pey van her du r’o ja r’a Îsa ji 
wir r’a bû çû Ce lî lê. 44Îsa xwe xa 
şe’ de tî da bû, ku r’û me ta p’ê xem ber 
cî-mis k’e nê wî da t’une. 45Ga va ku 

Ew ha te Ce lî lê, ce lî lî ya Ew qe bûl 
kir, çim kî ewa na xwe xa jî bo na 
Ce ji na Der baz bû nê çû bû ne Or şe lî-
mê û tiş têd ku Wî ki ri bûn dî ti bûn. 
46Îsa dî sa çû Qa na ya Ce lî lê, 

k’î de rê av ki ri bû şe rav. Wê de rê qu-
lix k’a re kî qe si rê he bû, ku ku r’ê wî 
li Ke fer na hû mê ne xweş bû. 47Ga va 
ewî bi hîst ku Îsa ji Ci hûs ta nê ha-
tî ye Ce lî lê, ha te cem Wî û la va jê 
kir, ku he r’e Ke fer na hû mê ku r’ê 
wî yî ber te lef qenc ke. 48Îsa wî r’a 
got: «H’e ta ku hûn nî şan û k’e re-
me ta ne bî nin, hûn t’u car ba wer 
na kin». 49Qu lix k’a rê qe si rê jê r’a 
got: «Ez xu lam, we re em he r’in, 
he la hê ku r’ê min ne mi rî ye». 50Îsa 
lê ve ge r’and û go tê: «He r’e, ku r’ê 
te sax-si la met e». Wî me ri vî jî ew 
go ti na Îsa ba wer kir û çû. 51Ew hê 
ne gi hîş ti bû yê, xu la mêd wî pê şî ya 
wî da ha tin û jê r’a go tin: «Ku r’ê te 
sax-si la met e». 52Ewî ji xu la mêd 
xwe pir sî: «K’î jan si h’e tê da ew 
ber bi qenc bû nê çû?» Wa na go te 
wî: «Du hu pey nîv ro r’a si h’e ta ye kê 
t’a yê jê ber’ da». 53Hin gê ba vê ku-
r’ik tê der xist, ku ew wê si h’e tê da 
bû, ga va Îsa jê r’a got: «Ku r’ê te 
sax-si la met e». Bi vî awayî wî û 
t’e ma mî ya ne fe rêd ma la wî ba-
wer ki rin. 54Eva nî şa na du da bû 
ku Îsa kir, ga va Ew ji Ci hûs ta nê 
ha te Ce lî lê. 
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Nexweşêsîûh’eyştsala
qencdibe

51Pey vê ye kê r’a ce ji ne ke 
ci hû ya hat û Îsa hev raz çû 

Or şe lî mê. 
2Li Or şe lî mê, li ber der ge hê Pêz 

h’ew zek he bû, ku bi îb ra nîf jê r’a 
di bê jin Be yt za t’a, pênc hê wan ge-
hêd wê he bûn. 3Wan hê wan ge ha da 
ge lek ne xweş p’al da yî bûn: Yêd 
kor, şi lû şe’t û k’ût. 4Eva na hî vî ya 
li hev k’e ti na avê bûn, çim kî car-ca ra 
mil ya k’e te kî Xu dan di k’e te avê û 
li hev di xist. Û pey li hev k’e ti na 
avê r’a, k’ê be rî h’e mû ya bi k’e ta avê, 
ew ji ne xwe şî ya xwe qenc di bû*. 
5Me ri vek li wê de rê he bû, ku ne-
xwe şê sî h’eyşt sa la bû. 6Îsa ga va 
ew li wir p’al da yî dît û za ni bû jî ku 
ew zû va ne xweş e, wî r’a got: «Tu 
di xwa zî qenc bî?» 7Yê ne xweş lê 
ve ge r’and û go tê: «Ez xu lam, ke-
sekî min t’une, we kî ga va av li hev 
di k’e ve, min ba vê je h’ewz. H’e ta 
ez h’i zî di di me xwe xwe ba vê ji mê, 
ye kî din be rî min xwe da vê jê». 8Îsa 
jê r’a got: «R’a be be r’a xwe hil de 
û bi ge r’e». 9Pê r’a-pê r’a ew me riv 
qenc bû, be r’a xwe hil da û ge r’î ya. 

Ew r’o jaf şe mî yê bû. 10Hin gê 
ci hû ya wî me ri vê qenc bû yî r’a got: 

«Îro şe mî ye! Qa nûn îzi nê na de 
ku tu be r’a xwe hil dî». 11Ewî li 
wan ve ge r’and û got: «K’ê ez qenc 
ki rim Ewî min r’a got: ‹Be r’a xwe 
hil de û bi ge r’e›». 12Wa na jê pir sî: 
«Ew k’î bû ku te r’a got: ‹Be r’a xwe 
hil de û bi ge r’e?›» 13Lê yê qenc bû yî 
ni za ni bû Ew k’î bû, çim kî Îsa Xwe 
na va e’la le ta wir da be ta ve kir. 14Pey 
vê ye kê r’a Îsa ew p’a rist ge hê da dît 
û jê r’a got: «Bi ni hê r’e, tu qenc 
bû yî! Îdî gu na ne ke, we kî tiş te kî 
hê xi rab ne yê se rê te». 
15Wî me ri vî çû ci hû ya r’a gi lî 

kir, Yê ku ew qenc ki rî ye Îsa ye. 
16Bo na vê ye kê îdî ci hû pey Îsa 
k’e tin, çim kî Wî ev ye ka na r’o ja 
şe mî yê da di ki rin. 17Hin gê Îsa li 
wan ve ge r’and û got: «Ba vê Min 
h’e ta ni ha şi xu lê Xwe di ke, Ez jî 
di kim». 18Bo na vê ye kê ci hû ya hê 
di kir ku Wî bi ku jin, çim kî Wî ne 
t’e nê r’o jaf şe mî yê t’e r’i ban di bû, 
lê Xwe dê ki ri bû Ba vê Xwe û Xwe 
him be rî Xwe dê ki ri bû. 

Xwedêh’ukumdayeKur’
19Le ma Îsa wan r’a got: «Ez 

r’ast bê xê lif we r’a di bê jim, ku 
Kur’ ni ka re xwe se rî xwe tiş te kî 
bi ke, ew t’e nê wan tiş têd ku di-
bî ne Bav di ke, Ew jî di ke. Bav çi 

* 5:4 Nav dest ni vî sa rêd he re qenc da r’êza 4-a t’une. 
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di ke Kur’ jî usa di ke. 20Çim kî 
Bav Kur’ h’iz di ke û her tiş têd 
ku Xwe xa di ke nî şa nî Wî di ke. 
Ewê hê tiş têd me zin nî şa nî Wî 
bi ke û hû nê e’cêb ma yî bi mî nin. 
21Ça wa ku Bav di ka re mi rî ya sax 
ke û jî yî nê bi de wan, usa jî Kur’f 
di ka re k’î ja na Ew di xwa ze, jî yî nê 
bi de wan. 22Ser da jî Bav dî wa na 
t’u ke sî na ke, lê h’e mû h’u ku mê 
dî wan ki ri nê da ye Kur’, 23we kî 
h’e mû qe di rê Kur’ bi za ni bin, ça wa 
qe di rê Ba vê za nin. Yê ku qe di rê 
Kur’ ni za ne, ew qe di rê Ba vê ku 
Ew şan dî ye jî ni za ne. 
24Ez r’ast bê xê lif we r’a di bê-

jim: Her ke sê ku guh bi de go ti nêd 
Min û Wî ba wer bi ke, Yê ku Ez 
şan di me, jî yî na wî ye h’e ta-h’e ta yê 
he ye. Dî wa na wî na yê ki ri nê, lê 
ew ji mi ri nê der ba zî jî yî nê bû ye. 
25Ez r’ast bê xê lif we r’a di bê jim, 
wext tê û pê r’a gi hîş tî ye jî, ku 
mi rî yê den gê Ku r’ê Xwe dê bi bi-
hên û ewêd ku bi bi hên wê bi jîn. 
26Çim kî ça wa Bav ka nî ya jî yî nê 
ye, usa jî kir we kî Kur’ Xwe xa 
ka nî ya jî yî nê be. 27Ewî h’u ku-
mê dî wan ki ri nê jî da Wî, çim kî 
Ew Ku r’êf Mê riv e. 28Li vê ye kê 
e’cêb ma yî ne mî nin, çim kî wext 
nê zîk di be, ku h’e mû yêd t’ir ba da 
wê den gê Wî bi bi hên 29û der k’e-
vin. Yêd ku qen cî ki ri ne wê bo na 

jî yî nê r’a bin, yêd ku xi ra bî ki ri ne 
bo na dî wa nê. 
30Ez Xwe xa ni kar im tiş te kî bi-

kim. Ça wa ku Ez di bi hêm, usa jî 
dî wa nê di kim. Dî wan ki ri na Min 
r’ast e, çim kî Ez ne ku li xwes ti na 
Xwe di ge r’im, lê xwes ti na Yê ku 
Ez şan di me. 

Şe’detîyabonaÎsa
31He ger Ez bo na Xwe şe’ de tî yê 

bi dim, şe’ de tî ya Min ne r’ast e. 
32Lê ye kî din he ye ku bo na Min 
şe’ de tî yê di de û Ez za nim ew 
şe’ de tî ya ku Ew bo na Min di de 
r’ast e. 33We me riv şan di ne cem 
Yû h’en na û wî şe’ de tî ya r’as tî yê 
da. 34Lê Ez ne h’ew cê şe’ de tî ya 
me ri va me, Ez t’e nê van tiş-
ta di bê jim, we kî hûn xi laz bin. 
35Yû h’en na ç’i rak bû ku di şi xu lî 
û r’o na yî di da. We xwest ku hi nek 
wext bi r’o na ya wî şa bin. 36Lê ew 
şe’ de tî ya bo na Min ser şe’ de tî ya 
Yû h’en na r’a ye. Çim kî ew şi xu lêd 
ku Ba vê spar ti nef Min, we kî Ez 
wan bî ni me sê rî, he ma ew şi xul in, 
yêd ku Ez di kim, şe’ de tî yê bo na 
Min di din, ku Ba vê Ez şan di me. 
37Û Bav ku Ez şan di me, Wî Xwe xa 
bo na Min şe’ de tî da ye. We t’u car 
ne den gê Wî bi hîs tî ye, ne r’û yê 
Wî dî tî ye 38û ne jî go ti na Wî di lê 
we da di mî ne, çim kî hûn Ewî ku 
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Wî şan dî ye ba wer na kin. 39Hûn 
ni vî sa ra da k’ûr di bin, çim kî hûn 
di bê jin, jî yî na we ye h’e ta-h’e ta-
yê wan da ye û he ma ew xwe xa 
şe’ de tî ya Min di din. 40Lê hûn 
na xwa zin bê ne cem Min, we kî 
jî yî na we he be. 

41Ez ne h’ew cê şi kir da yî na me-
ri va yê me, 42lê Ez we nas di kim 
û za nim ku di lêf we da h’iz ki ri na 
Xwe dê t’une. 43Ez bi na vê Ba vê 
Xwe hat im û hûn Min qe bûl na kin. 
Lê he ger ye kî din bi na vê xwe bê, 
hû nê wî qe bûl kin. 44Hû nê ça wa 
bi ka ri bin Min ba wer bi kin, he-
ger hûn nav hev da r’û me ta na vê 
xwe di ge r’in, lê ew r’û me ta ku ji 
Xwe dê yê bê şi rî kî-bê he va le na ge-
r’in? 45Ne fi ki rin ku Ezê we li ber 
Ba vê ne heq kim. Yek he ye, ku we 
ne heq di ke, he ma ew Mûsa ye ku 
we gu ma na xwe da nî ye ser wî. 
46He ger we Mû sa ba wer bi ki ra, 
we yê Ez jî ba wer bi ki ra ma, çim kî 
ewî der he qa Min da ni vî sî ye. 47Lê 
he ger hûn ni vî sa rêd wî ba wer 
na kin, hû nê ça wa go ti nêd Min 
ba wer bi kin?» 

Îsapênch’ezarat’êrdike
(Metta14:13‑21;Marqos
6:30‑44;Lûqa9:10‑17)

61Pey vê ye kê r’a Îsa der ba zî 
wî be rî go la Ce lî lê bû, ku 

jê r’a Te be rî ya di bê jin. 2E’la le te ke 
gi ran pey Wî di çû, çim kî wan ew 
nî şa nêd k’e re met dî ti bûn, yêd ku 
Wî li ser ne xwe şa ki ri bûn. 3Îsa 
r’a bû se rê ç’î yê û li wê de rê t’e vî 
şa gir têd Xwe r’û nişt. 4Ce ji na 
ci hû ya ye Der baz bû nê nê zîk bû. 
5Ga va Îsa li do ra Xwe ni hê r’î, 

dît ku e’la le te ke gi ran ber bi Wî 
tê, go te Fî lî po: «Emê nên ji k’u 
de rê bi k’i r’in, we kî ev me ri va-
na bi xwin?» 6Ewî ev yek got, 
ku wî bi cê r’i bî nef, çim kî Xwe xa 
za ni bû ku wê çi bi ki ra. 7Fî lî po 
lê ve ge r’and û go tê: «Ba hê du sid 
zî vîf nan jî t’ê ra van na ke, he ma 
we kî her ye kî r’a pe’ rîk jî bi k’e ve!» 
8Ji şa gir ta ye kî, En dra wi sê birê 
Şim h’ûn-Pet rûs go te Wî: 9«Vir 
xor tek he ye, ku pênc na nêd ceh 
û du me’ sî yêd wî he ne. Lê bo na 
ha qas me ri va ev çi ye?» 

10Îsa got: «Me ri va li e’r dê bi di ne 
r’û niş tan di nê». Şî na yî ya wir ge lek 
bû, ew mê rêd ku r’û niş tin, we ke 
pênc h’e za ra bûn. 11Hin gê Îsa 
ew nan hil dan şi ki rî da û be la yî 
r’û niş tî ya kir. Bi vî awayî jî me’ sî 
be la ki rin, çi qas ku xwes tin. 12Û 
ga va t’êr xwa rin, Ewî şa gir têd 
Xwe r’a got: «Wan hû ri kêd ber-
ma yî bi di ne hev, we kî tiş tek p’ûç’ 
ne be». 13Şa gir ta jî ji ber ewêd 
ku pênc na nêd ceh xwa ri bûn, 
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donzdeh se le ji hû ri kêd ber ma yî 
t’i jî be rev ki rin. 
14Ga va van me ri va dît ku Îsa 

ev nî şan kir, go tin: «R’ast Ev e ew 
p’ê xem be rê ku wê bi ha ta din ya yê!» 
15Hin gê Îsa pê h’e sî ya ku ewê bên 
û Wî bi zo rê bi bin bi ki ne p’ad şa, 
dî sa Ew t’e nê hil k’i şî ya ç’î yê. 

Îsap’îyaliseravêr’adiçe
(Metta14:22‑27;
Marqos6:45‑52)

16Ga va r’o çû ava, şa gir têd Wî 
ber jê rî de vê go lê bûn. 17Ew k’e-
ti ne qe yi ke kê û r’ê k’e tin, we kî 
der ba zî Ke fer na hû mê, wî be rî 
go lê bin. Îdî te’ rî k’e ti bû e’r dê, lê 
Îsa hê Xwe wan r’a ne gî han di bû. 
18Fir to ne kef qa yîm r’a bû, go lê 
da ber pê la. 19Ga va wan bêr k’i-
şan din qa sî pênc-şeş kî lo mê ti ra 
pêş da çûn, wan dît ku Îsa pe ya 
ser go lê r’a tê nê zî kî qe yi kê di be. 
R’i sa sê ew gir tin, 20lê Îsa wan r’a 
got: «Ne tir sin, Ez im!» 21Hin gê 
wan xwest ku Ew hil da na qe yi kê. 
Qe yik pê r’a-pê r’a gi hîş te wî alî yê 
ku wan di xwest bi çû na yê. 

MerivliÎsadiger’in
22R’o ja di nê ew e’la le ta ku li 

wî be rî go lê ma bû, za ni bû ku li 
wir alî yê wan t’e nê qe yi kek he bû, 
ew jî şa gir têd Wî t’e nê k’e ti bû nê 

der baz bi bûn, lê Îsa ne k’e ti bû wê 
qe yi kê. 23Ji alî yê Te be rî ya yê hi-
nek qe yi kêd din ha tin nê zî kî wî 
cî yî bûn, k’î de rê pey şi kir da yî na 
Xu dan r’a nan xwa ri bûn. 24Ga va 
me ri va dît ku ne Îsa li wir e û ne 
jî şa gir têd Wî, hin gê ew xwe xa jî 
k’e ti ne qe yi ka û çû ne Ke fer na hû-
mê, we kî li Îsa bi ge r’in. 

Îsayenanêjîyîna
h’eta‑h’etayê

25Ga va wan Îsa li wî be rî go-
lê dît, jê r’a go tin: «Ders dar, Tu 
k’en gê ha tî vê de rê?» 26Îsa li wan 
ve ge r’and û got: «Ez r’ast bê xê lif 
we r’a di bê jim, hûn li Min di ge-
r’in, ne ku bo na wê ye kê, ku we 
nî şan dî ti ne, lê bo na wê ye kê, 
ku we ji wî na nî xwar û t’êr bûn. 
27Bo na xwa ri na p’ûç’ ne xe bi tin, 
lê bo na wê xwa ri nê bi xe bi tin, ya 
ku jî yî na h’e ta-h’e ta yê da di mî ne, 
k’î ja nê Ku r’ê Mê riv wê bi de we, 
çim kî Bav Xwe dê mo ra Xwe li 
Wî xis tî ye». 
28Û wan jê pir sî: «Ge re kê em 

çi bi kin, we kî wan şi xu lêd Xwe dê 
bî ni ne sê rî?» 29Îsa li wan ve ge r’and 
û got: «Şi xu lê Xwe dê ev e, ku hûn 
ba we rî ya xwe Wî bî nin, Yê ku Ewî 
şan dî ye». 30Wa na ser vê ye kê jê r’a 
got: «Ku usa ye Tê çi nî şa nê bi kî, 
we kî em bi bî nin û Te ba wer bi kin? 
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Tê çi şi xu lî bi kî? 31Kal û ba vêd me 
be r’î yê da ma naf xwa rin, ça wa ku 
ha tî ye ni vî sa rê: ‹Wî ji e’z mên bo na 
xwa ri na wan nan da›*». 
32Îsa wan r’a got: «Ez r’ast bê 

xê lif we r’a di bê jim, ew ne ku Mû sa 
bû ku ji e’z mên nan da we, lê Ba vê 
Min bû. Be lê Ew Ba vê Min e, ku 
wî na nê r’ast ji e’z mên di de we! 
33Çim kî ew na nê Xwe dê di de ew 
e, ku ji e’z mên tê xwa rê û jî yî nê 
di de din ya yê». 34Wan lê ve ge r’and 
û go ti nê: «Em xu lam, de her gav 
vî na nî bi de me». 
35Îsa wan r’a got: «Ez im na nê 

jî yî nê. Her ke sê ku bê cem Min, 
ew qet bir’ çî na be û her ke sê ku 
ba we rî ya xwe Min bî ne, t’u car 
t’î na be. 36Lê ça wa ku Min we-
r’a got, we Ez dî tim jî, lê hûn hê 
ba wer na kin. 37Ew h’e mû yêd ku 
Bav di de Min, wê bê ne cem Min 
û her ke sê ku bê cem Min, Ez t’u 
car be rî wî na dim. 38Çim kî Ez 
ji e’z mên ha ti me xwa rê, ne ku 
xwes ti na Xwe bi kim, lê xwes ti na 
Wî, Yê ku Ez şan di me. 39Xwes ti na 
Yê ku Ez şan di me ev e, we kî Ez ji 
h’e mû yêd ku Wî da ne Min t’u ke sî 
un da ne kim, lê R’o jaf Ax re tê da ji 
mi ri nê r’ak im. 40Çim kî xwes ti na 

Ba vê Min ev e, we kî her ke sê ku 
Kur’ bi bî ne û ba we rî ya xwe Wî 
bî ne, jî yî na Wî ye h’e ta-h’e ta yê 
he be. Û R’o ja Ax re tê da jî Ezê wî 
ji mi ri nê r’ak im». 
41Ci hû ya hin da va Wî da bî na 

xwe teng kir, çim kî Wî got: «Na nê 
ku ji e’z mên ha te xwa rê Ez im». 
42Û di go tin: «Ne eva Îsayê ku r’ê 
Ûsiv e, ku em dê û ba vê Wî nas 
di kin? Îdî eva ça wa di bê je: ‹Ez ji 
e’z mên ha ti me xwa rê›?» 
43Îsa cab da û wan r’a got: «Nav 

hev da ne ki ne p’is te-p’ist. 44T’u 
kes ni ka re bê cem Min, h’e ta 
Ba vê ku Ez şan di me, wî ber bi 
Min ne k’i şî ne. Û R’o ja Ax re tê 
Ezê wî ji mi ri nê r’ak im. 45Li alî yê 
ni vî sa rêd p’ê xem be ra da ha tî ye ni-
vî sa rê: ‹H’e mû yê ji alî yê Xwe dê da 
bê ne hîn ki ri nê›*. Her ke sê ku ji 
Bav bi bi hê û hîn be wê bê cem 
Min. 46Bi vê ye kê Ez na bê jim, 
ku ke sekî Bav dî tî ye. Ewê ku ji 
Xwe dê ye, t’e nê Ewî Bav dî tî ye. 
47Ez r’ast bê xê lif we r’a di bê jim, 
ewê ku ba wer di ke jî yî na wî ye 
h’e ta-h’e ta yê he ye. 48Ez im na nê 
jî yî nê. 49Kal û ba vêd we be r’î yê da 
ma na xwa rin û mi rin. 50Lê ev e 
ew na nê ku ji e’z mên ha tî ye xwa rê, 

* 6:31 Der k’e tin 16:4; Ze bûr 78:24. 
* 6:45 Îşa ya 54:13. 
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we kî her ke sê ku jê bi xwe ne mi re. 
51Ez im na nê jî yî nê ku ji e’z mên 
ha ti me xwa rê. K’î ku ji Vî na nî 
bi xwe, wê h’e ta-h’e ta yê bi jî. Ew 
na nê ku Ezê bo na jî yî na din ya yê 
bi dim, ew be de na Min e». 
52Li ser vê ye kê ci hû hev r’a 

k’e ti ne de’wê û go tin: «Eva ça wa 
di ka re be de na Xwe bi de me ku em 
bi xwin?» 53Hin gê Îsa wan r’a got: 
«Ez r’ast bê xê lif we r’a di bê jim, 
h’e ta ku hûn be de na Ku r’ê Mê riv 
ne xwin û xû na Wî ve ne xwin, jî-
yî nê na va we da t’u ne be. 54Yê ku 
be de na Min bi xwe û xû na Min 
ve xwe, wê jî yî na wî ye h’e ta-h’e-
ta yê he be û Ezê wî R’o ja Ax re tê 
ji mi ri nê r’ak im. 55Çim kî be de na 
Min xwa ri na r’ast e û Xû na Min 
jî ve xwa ri na r’ast e. 56Ewê ku 
be de na Min di xwe û xû na Min 
ve di xwe, ew na va Min da di mî ne, 
Ez jî na va wî da. 57Ça wa Bav, ka-
nî ya jî yî nê* Ez şan dim û bi des tê 
Ba vê Ez sax im, bi vî awayî jî yê 
ku Min bi xwe, wê bi des tê Min 
sax bi mî ne. 58Ev e Ew na nê ku ji 
e’z mên ha tî ye xwa rê. Ev ne mî na 
wî ma na yî ye, ku kal û ba vêd we 
xwa rin, lê mi rin. Ewê ku Vî na nî 
bi xwe, wê h’e ta-h’e ta yê bi jî». 59Îsa 

ev xe ber k’i nîş tê daf go tin, ga va Wî 
Ke fer na hû mê da hîn di kir. 

Xeberêdjîyînah’eta‑h’etayê
60Ji şa gir têd Wî ge le ka ga va ev 

xe ber bi hîs tin, go tin: «Ev çi xe ber-
ne gi ran in! K’î di ka re guh da rî ya 
go ti nêd Wî bi ke?» 61Lê Îsa va e’yan 
bû ku şa girt li ser vê ye kê na va 
hev da di ki ne p’is te-p’ist, wan r’a 
got: «Ev yek we p’işkf di ke? 62Lê 
hin gê hû nê çi bê jin, he ger bi bî nin 
Ku r’ê Mê riv r’a di be wî cî yê ku be rê 
lê bû? 63R’uh’ jî yî nê di de, be den 
ber ga tiş te kî na gi re. Ew xe be rêd 
ku Min we r’a go tin, R’uh’ û jî yîn 
in. 64Lê na va we da hi nek he ne 
ba wer na kin». Îsa hê se rê sê rî da 
za ni bû ku k’î ba wer na ke û k’î ye 
ewî ku wê ne ma mî yaf Wî bi ke. 
65Û Wî got: «Bo na vê ye kê Min 
we r’a got: Ke sek ni ka re bê cem 
Min h’e ta ku ew ji alî yê Ba vê da 
jê r’a ne ha ti be da yî nê». 
66Bo na vê ye kê ji şa gir têd Wî 

ge lek paş da çûn û îdî t’e vî Wî 
ne di ge r’î yan. 67Hin gê Îsa ji her 
donz de ha pir sî: «Di be ku hûn jî 
di xwa zin he r’in?» 68Şim h’ûn-Pet-
rûs lê ve ge r’and û go tê: «Xu dan, 
emê he r’i ne cem k’ê? Go ti nêd 

* 6:57 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Ba vê sax» ku tê fe’m ki ri nê, jî yîn ji 
wî der tê. 
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jî yî na h’e ta-h’e ta yê cem Te ne. 
69Û me ba wer ki rî ye û em za nin 
ku Tu yî Pî ro zê Xwe dê». 70Îsa li 
wan ve ge r’and û got: «Çi ma Min 
hûn her donz deh ne bi jar tin? Lê 
be lê yek ji we cinf e». 71Wî ev yek 
bo na Ci hû da yêf ku r’ê Şim h’û nê 
Îs xer yo tî di got, çim kî r’ast e ew 
yek ji her donz de ha bû, lê dî sa wê 
ne ma mî ya Îsa bi ki ra. 

ÎsaûbirêdXweva

71Pey vê ye kê r’a Îsa Ce lî lê da 
di ge r’î ya. Wî ne di xwest ku 

Ci hûs ta nê da bi ge r’î ya, çim kî ci hû 
pey k’e ti bûn ku bi kuş ta na. 2Ga va 
Ce ji naf ci hû ya ye H’o lik çê ki ri nê 
nê zîk bû, 3bi rêd Wî jê r’a go tin: 
«Ji vir r’a be he r’e Ci hûs ta nê, we kî 
şa gir têd Te ew ki rêd ku Tu di kî 
bi bî nin. 4Çim kî me ri vê ku di xwa ze 
aş ke re xwe bi de nas ki ri nê, ki ri nêd 
xwe ve na şê re. He ger Tu xwe yê van 
ki ra yî, xwe din ya yê va e’yan ke». 
5Bi rêd Wî jî ba we rî ya xwe jê ne da-
nîn. 6Îsa wan r’a got: «Wex tê Min 
hê ne ha tî ye, lê her t’im wext des tê 
we da ye. 7Din ya ni ka re bi je ne we, 
lê di je ne Min, çim kî Ez şe’ de tî yê 
di dim, ku ki rêd wê xi rab in. 8Hûn 
xwe xa hev raz he r’i ne vê ce ji nê, lê 
Ez he la hê* na yê mê, çim kî wex tê 

Min hê t’am ne ha tî ye». 9Ew yek 
wan r’a got û li Ce lî lê ma. 

Îsat’evîcejinêdibe
10Lê ça xê bi rêd Wî hev raz 

çû ne ce ji nê, Ew jî r’a bû çû wir, 
ne ku aş ke re, lê bi di zî va. 11Wî 
ça xî ci hû ce ji nê da lê di ge r’î yan 
û di go tin: «Ew k’a nê ye?» 12Nav 
e’la le tê da bo na Wî ge lek xe ber dan 
di çû. Hi ne ka di got: «Ew me ri ve kî 
qenc e», hi ne ka jî di got: «Na, Ew 
cim e’ tê ji r’ê der di xe». 13Lê ji tir sa 
ci hû ya, ke sî ne wê ri bû aş ke re bo na 
Wî tiş tek bi go ta. 
14Lê nî vê ce ji nê da Îsa hev raz çû 

k’e te p’a rist ge hê û dest bi hîn ki ri-
nê kir. 15Ci hû e’cêb ma yî di man û 
di go tin: «Evî ne xwen dî ye, ew ça wa 
ha qas ni vî sar zane?» 16Îsa li wan 
ve ge r’and û got: «Hîn ki ri na Min 
ne ji Min e, lê ji Wî ye, Yê ku Ez 
şan di me. 17He ger me ri vek bi xwa-
ze e’mi rê Wî bi qe dî ne, wê hin gê 
bi za ni be ev hîn ki ri na Min ge lo 
ji Xwe dê ye, yan Ez xwe se rî xwe 
xe ber di dim. 18Yê ku xwe se rî xwe 
xe ber di de, ew li na vê xwe di ge r’e, 
lê Ewê ku li na vê Yê ku Ew şan dî ye 
di ge r’e, Ew ye kî r’ast e û li cem 
Wî qel pî t’une. 19Ne Mû sa Qa nûn 
da we? Û ji we t’u kes jî Qa nû nê 

* 7:8 Nav dest ni vî sa rêd qenc da «he la hê» t’une. 
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na qe dî ne. Hûn çi ma di xwa zin Min 
bi ku jin?» 20Cim e’ tê lê ve ge r’and û 
go tê: «Tu ci na k’e tîf yî! K’î di xwa ze 
Te bi ku je?» 21Îsa li wan ve ge r’and 
û got: «Min k’e re me tek kir, hûn 
h’e mû jî e’cêb ma yî ma ne. 22Mû sa 
si net ki rinf da we, (ew jî ne ku ji 
Mû sa hat, lê ji kal û ba va) û hûn 
r’o ja şe mî yê mê riv si net di kin. 
23He ger hûn r’o ja şe mî yê za r’a 
si net di kin we kî Qa nû naf Mû sa 
ne t’e r’i be, îdî çi ma hûn hêr sa xwe 
li ser Min r’a di kin, we kî Min r’o ja 
şe mî yê da me ri vek ser da-pê da qenc 
kir? 24Li ane go rî dî ti na ç’e’ vêd 
xwe dî wa nê ne kin, lê li ane go rî 
r’as tî yê dî wa nê bi kin». 

ŞikaserÎsa
25Hin gê hi ne ke ji Or şe lî mê 

go tin: «Eva ne ew e, yê ku di-
xwes tin bi kuş ta na? 26Û va ye Ew 
aş ke re xe ber di de û t’u kes jî jê r’a 
tiş te kî na bê je. Di be ku ser wêr pê 
h’e sî ya ne, ku Eva Mesîh e? 27Lê 
r’ast em za nin ku eva ji k’u ye. Lê 
ga va ku Mesîh bê, ke sê ni za ni be 
ku ew ji k’u ye». 

28Hin gê Îsa p’a rist ge hê da wex tê 
hîn ki ri nê den gê Xwe bi lind kir û 
got: «Hûn Min nas di kin û za nin 
ku Ez ji k’u me? Ez xwe se rî xwe 
ne ha ti me. Lê Yê ku Ez şan di me, 
Ew ser r’as tî yê ye, hûn Wî nas 

na kin. 29Ez Wî nas di kim, çim kî 
Ez ji Wî me û Ewî Ez şan di me». 
30Hin gê ki rin ku Wî bi gi rin, 

lê ke sekî ni ka ri bû Ew bi gir ta, 
çim kî hê wex tê Wî ne ha ti bû. 
31Lê ji e’la le tê ge le ka ba we rî ya 
xwe Wî anî û go tin: «Ga va ku 
Mesîh bê, Ewê ji ki ri nêd vî zê-
de tir nî şa na bi ke?» 

BonagirtinaÎsa
nobedartêneşandinê

32Fê ri sî ya ew go te-go ta der he-
qa Wî da ji na va cim e’ tê bi hîst û 
se re kêd k’a hî na no be dar şan din, 
we kî Wî bi gi rin. 33Îsa got: «Ezê 
hi nek wext jî t’e vî we bi mî nim, 
paşê Ezê he r’i me cem Wî, Yê 
ku Ez şan di me. 34Hû nê li Min 
bi ge r’in, lê Min na bî nin. Cî yê 
ku Ezê lê bi mî nim, hûn ni ka rin 
bên». 35Hin gê ci hû ya hev du r’a 
go tin: «Ev me ri vê k’u da he r’e, 
ku emê Wî ne bî nin? Qey nê ta 
Wî he ye he r’e cem cim e’ ta me ye 
ku li nav yû na na daf be la bû ye û 
yû na na hîn ke? 36Ev çi xe ber dan 
e ew di ke: ‹Hû nê li Min bi ge r’in 
û Min ne bî nin, cî yê ku Ezê lê 
bi mî nim, hû nê ni ka ri bin bên›?» 

Ç’emêdavajîyînê
37R’o ja xi la zî yê, r’o ja ce ji nê ye 

he re e’zîz, Îsa se ki nî û bi den ge kî 
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bi lind got: «He ger yek t’î ye, bi ra 
bê cem Min û ve xwe. 38Ewê ku 
ba we rî ya xwe Min bî ne*, ça wa 
ku ni vî sar di bê je: ‹Wê ji nav-di lê 
wî ç’e mêd ava jî yî nê bi k’i şin›»**. 
39Îsa ev go tin bo na wî R’u h’ê Pî-
roz got, k’î jan ku ba wer men dêd 
Wî wê bis tan da na. R’u h’ê Pî roz 
hê ne ha ti bû da yî nê, çim kî Îsa hê 
ne ha ti bû r’û met ki ri nê. 

Dutîretîyanave’laletê
40Ga va wa na ev go tin bi hîst, 

hi ne kêd ji e’la le tê go tin: «R’as tî 
jî eva ew p’ê xem ber e». 41Hi ne ka 
jî got: «Eva Mesîh e», lê hi ne kêd 
din jî go tin: «Çi ma Mesîhê ji 
Ce lî lê bê? 42Ne ni vî sar di bê je, 
ku Mesîhê ji zu r’e ta Da widf û ji 
gun dê Da wid wê bê, awa go tî ji 
Beyt le h’mêf?» 43Bi vî awayî nav 
e’la le tê da, li ser Wî du tî re tî pêş da 
hat. 44Hi ne kêd ji wan xwes tin Ew 
bi gir ta na, lê t’u ke sî dest ne da Wî. 

Nebawerîyaserwêrêdcihûya
45Hin gê no be dar ve ge r’î ya ne 

cem fê ri sî û se re kêd k’a hî na. Wa na 
ji no be da ra pir sî: «We çi ma Ew ne-
anî?» 46No be da ra li wan ve ge r’and 

û go tin: «T’u ke sî t’u ca ra mî na 
wî me ri vî xe ber ne da ye!» 47Hin gê 
fê ri sî ya li wan ve ge r’and û go tin: 
«Îdî ewî hûn jî ji r’ê der xis ti ne? 
48T’u ji ser wêr û fê ri sî ya ke sekî 
ba we rî ya xwe jê anî ye, 49pêş ti rî 
vê cim e’ ta me’ rim, ku Qa nû nê 
ni za ne û ni fir’ lê ye?» 50Nî ko dê-
mo, yê ku be rê çû bû cem Îsa û ji 
fê ri sî ya bû, wan r’a got: 51«Ge lo 
Qa nû na me dî wa na mê riv di ke, 
h’e ta ku guh da rî ya wî ne ke û 
ni za ni be ku ew çi di ke?» 52Li wî 
ve ge r’an din û go tin: «Di be ku tu 
jî ji Ce lî lê yî? K’ûr e’ne ne ke, tê 
bi bî nî ku ji Ce lî lê t’u p’ê xem ber 
der na k’e vin». 

Jinagunek’arf
têbaxşandinê

53Û her kes çû ma la xwe, 

81lê Îsa çû ç’î ya yêf Zey t’û-
nê. 2Se rê si be hê zû Ew dî sa 

ve ge r’î ya p’a rist ge hê, t’e ma mî ya 
cim e’ tê ha te cem Wî. Ew r’û nişt û 
dest pê kir ew hîn ki rin. 3Qa nûn zanf 
û fê ri sî ya ji ne ke ku zi nê k’a rî yê da 
ha ti bû gir ti nê anîn û li ber h’e mû ya 
da ne se ki nan di nê. 4Wa na jê r’a got: 
«Ders dar, eva ji na zi nê k’a rî yê da 

* 7:38 Xi la zî ya r’êza 37-a û se rê r’êza 38-a aha jî tê fe’m ki ri nê: «He ger yek t’î 
ye, bi ra bê cem min û ewê ku Min ba wer bi ke, bi ra ve xwe». 
** 7:38 Îsaya 58:11; He ze kî y êl 47:1; Ze ke rî ya 14:8. 
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ha te gir ti nê. 5Qa nû nê da Mû sa 
t’e mî da ye me, ku em yêd aha bi-
di ne ber ke vi ra. Awa Tu çi di bê jî?» 
6Bi vê go ti nê Ew di cê r’i ban din, 
we kî ni gê wan cî bi gi re, Wî ne heq 
der xin. Lê Îsa Xwe qûz kir û bi 
t’i lî ya Xwe li ser e’r dê ni vî sî. 7Lê 
ga va wan ser hev-ser hev di pir sîn, 
Ewî se rê Xwe bi lind kir û wan r’a 
got: «Na va we da k’î bê gu ne ye, 
bi ra ke vi rê pê şin ew ba vê je wê». 
8Û dî sa Wî Xwe qûz kir û bi t’i-
lî ya Xwe ser e’r dê ni vî sî. 9Wa na 
ku ev yek bi hîst, ji me zi na gir tî 
yek-yek der k’e tin. Îsa t’e nê ma û 
k’ul fet jî li wir se ki nî ma bû. 10Îsa 
se rê Xwe bi lind kir û wê r’a got: 
«E’vdê, k’a nê ne? Ke sekî tu ne heq 
ne ki rî?» 11Ewê go te Wî: «T’u kes 
ne ma, ez xu lam!» Û Îsa go tê: «Ez 
jî te ne heq na kim. He r’e û îdî ji 
vir şûn da gu na ne ke»*. 

R’onayadinyayê
12Îsa dî sa t’e vî wan xe ber da û 

got: «Ez im r’o na ya din ya yê. Ewê 
ku pey Min bê, wê t’u car te’ rî yê da 
ne ge r’e, lê wê r’o na ya wî ye jî yî nê 
he be». 13Fê ri sî ya lê ve ge r’and û 
go ti nê: «Tu şe’ de tî yê bo na Xwe di dî, 
şe’ de tî ya Te ne r’ast e». 14Îsa ca ba 

wa na da û got: «He ger Ez Xwe xa 
bo na Xwe şe’ de tî yê di dim, şe’ de-
tî ya Min r’ast e, çim kî Ez za nim 
Ez ji k’u ha ti me û k’u da di çim. 
Lê hûn ni za nin ku Ez ji k’u têm, 
yan k’u da di çim. 15Hûn li ane go rî 
dî ti na ç’e’ va dî wa nê di kin, lê Ez 
dî wa na t’u ke sî na kim. 16Lê he ger 
Ez dî wa nê bi kim jî, dî wan ki ri na 
Min r’ast e, çim kî Ez ne t’e nê me, 
Ez û Bav em hev r’a ne, yê ku Ez 
şan di me. 17Qa nû na we da jî ni vî sar 
e, ku şe’ de tî ya du me ri va r’ast e*. 
18Ez bo na Xwe şe’ de tî yê di dim û 
Ba vê ku Ez şan di me jî bo na Min 
şe’ de tî yê di de». 
19Hin gê wan jê pir sî: «K’a nê ye 

Ba vê Te?» Îsa li wan ve ge r’and û 
got: «Hûn ne Min nas di kin, ne 
jî Ba vê Min. He ger we Ez nas 
bi ki ra ma, we yê Ba vê Min jî nas 
bi ki ra». 20Îsa ev xe ber p’a rist ge hê da 
wex tê hîn ki ri na Xwe go tin, li wê 
oda ku dî ya rî tê da di ha te t’op ki-
ri nê, lê ke sî Ew ne girt, çim kî hê 
wex tê Wî ne ha ti bû. 

Îsanejivêdinêye
21Wî dî sa wan r’a got: «Ez di-

çim, hû nê li Min bi ge r’in û hû nê 
nav gu nêd xwe da bi mi rin. Hûn 

* 8:11 Nav dest ni vî sa rêd he re qenc da ji 7:53-a h’e ta 8:11-a t’une ye. 
* 8:17 Qa nû na Du ca rî 19:15. 
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ni ka rin bê ne wî cî yê ku Ezê he-
r’i mê». 22Ser vê ye kê ci hû ya got: 
«Di be ku evê Xwe bi ku je ku di-
bê je: ‹Hûn ni ka rin bê ne wî cî yê 
ku Ezê he r’i mê›?» 
23Îsa wan r’a got: «Hûn ji jê rê 

ne, Ez ji jo rê me, hûn ji vê din ya-
yê ne, lê Ez ne ji vê din ya yê me. 
24Bo na vê ye kê Min we r’a got, ku 
hû nê nav gu nêd xwe da bi mi rin. 
He ger hûn ba wer ne kin ku EZ 
EW IM*, hû nê nav gu nêd xwe da 
bi mi rin». 25Hin gê jê pir sîn: «Tu k’î 
yî?» Îsa wan r’a got: «Ez Ew im, 
Yê ku se rê sê rî da we r’a di bê jim. 
26Ge lek tişt he ne, ku Ez der he qa 
we da bê jim û dî wa na we bi kim. 
Lê Yê ku Ez şan di me ser r’as tî yê 
ye û çi ku Min ji Wî bi hîs tî ye, Ez 
din ya yê r’a wê di bê jim». 

27Wa na xe ber da na Wî fe’m ne kir, 
ku Wî anî ser Ba vê. 28Hin gê Îsa 
wan r’a got: «K’en gê hûn Ku r’ê 
Mê riv bi lind kin, hû nê hin gê 
bi za ni bin ku EZ EW IM* û Min 
qet t’u tişt xwe se rî xwe ne ki rî ye, 
lê Ba vê ça wa Ez hîn ki ri me, Ez 
usa xe ber di dim. 29Û Yê ku Ez 
şan di me t’e vî Min e û Wî Ez t’e-
nê ne hiş ti me, çim kî Ez her gav 
ki ri nêd ku Wî xweş tên, di kim». 

30Ga va Îsa aha xe ber da, ge lek 
me ri va ba we rî ya xwe Wî anî. 

R’astîyêweazake
31Hin gê Îsa go te wan ci hû ya, yêd 

ku ba we rî ya xwe Wî anîn: «He ger 
hûn ser hîn ki ri na Min bi mî nin, 
hû nê r’ast şa gir têd Min bin. 32Hû nê 
r’as tî yê nas kin û r’as tî yê we aza 
ke». 33Wa na lê ve ge r’and û go ti nê: 
«Em ji zu r’e ta Bi ra hîmf in û t’u 
car me xu lam tî ke sî r’a ne ki rî ye. 
Tu ça wa di bê jî: ‹Hû nê aza bin›?» 
34Îsa li wan ve ge r’and û got: 

«Ez r’ast bê xê lif we r’a di bê jim, 
her ke sê ku gu na di ke, ew xu la mê 
gu na ye. 35Xu lam h’e ta-h’e ta yê 
ma lê da na mî ne, lê kur’ h’e ta-h’e-
ta yê di mî ne. 36Awa he ger Ku r’ê 
Xwe dê we aza ke, hû nê r’as tî aza 
bin. 37Ez za nim ku hûn ji zu r’e ta 
Bi ra hîm in, lê hûn di kin ku Min 
bi ku jin, çim kî xe be rêd Min di lê 
we da cî na bin. 38Min çi ku cem 
Ba vê Xwe dî tî ye, Ez wê di bê jim, 
we jî çi ku cem ba vê xwe bi hîs ti ne 
wê ye kê di kin». 

Zar’êdmîrêcin
39Wa na lê ve ge r’and û go ti nê: 

«Ba vê me Bi ra hîm e». Îsa wan r’a 

* 8:24 Şiro ve ki ri nê bin r’êza Yû h’en na 8:58-da bi xû nin. 
* 8:28 Şiro ve ki ri nê bin r’êza Yû h’en na 8:58-da bi xû nin. 
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got: «He ger hûn za r’êd Bi ra hîm 
bû na, we yê ki rêd Bi ra hîm bi ki-
ra na. 40Lê ni ha hûn di kin ku 
Min bi ku jin, ye kî usa ku r’as tî 
ji Xwe dê bi hîs tî ye, we r’a di bê je. 
Bi ra hîm tiş te kî aha ne kir. 41Hûn 
ki rêd ba vê xwe di kin». Hin gê 
Wî r’a go tin: «Em r’î ya zi nê k’a-
rî yê da di nê ne k’e ti ne! Ba ve kî 
me he ye, Ew jî Xwe dê ye». 42Îsa 
wan r’a got: «He ger Xwe dê Ba vê 
we bû ya, we yê Ez h’iz bi ki ra ma, 
çim kî Ez ji cem Xwe dê r’a bûm 
ha ti me vir. Ez ne ku xwe se rî-
xwe ha ti me, lê Ewî Ez şan di me. 
43Çi ma hûn tiş têd ku Ez di bê jim 
fe’m na kin? Çim kî hûn ni ka rin 
go ti nêd Min bi bin. 44Hûn ba vê 
xwe da ji mî rê cin in û di xwa zin 
xwes ti nêd ba vê xwe bî ni ne sê rî. 
Ew ji se rê sê rî da qe t’il bû û wî t’u 
car xwe r’as tî yê ne gir tî ye*, çim kî 
na va wî da r’as tî t’une. Ga va ew 
de re wa di ke, ew go ra bin ya t’a 
xwe di ke, çim kî ew de re wîn e û 
ba vê de re wa ye. 45Lê çim kî Ez 
r’as tî yê di bê jim, hûn Min ba wer 
na kin. 46Ji we k’î di ka re îz bat ke, 
ku gu nê Min he ye? Awa he ger 
r’as tî yê di bê jim, çi ma hûn Min 
ba wer na kin? 47Ewê ku ji Xwe dê 
ye, go ti nêd Xwe dê di bi hê. Bo na 

wê ye kê hûn go ti nêd Xwe dê na bi-
hên, çim kî hûn ne ji Xwe dê ne». 

ÎsaûBirahîm
48Ci hû ya lê ve ge r’and û go ti nê: 

«Çi ma em r’ast na bê jin, ku Tu 
sa me rî yî û ci na di k’e vî?» 49Îsa 
wan r’a got: «Ez ci na na k’e vim. Ez 
qe di rê Ba vê Xwe di gi rim, lê hûn 
Min bê hur met di kin. 50Ez r’û me ta 
na vê Xwe na ge r’im, lê yek he ye 
ku lê di ge r’e û ser da di ni hê r’e. 
51Ez r’ast bê xê lif we r’a di bê jim, 
he ger yek go ti na Min xwey ke, ew 
t’u car mi ri nê na bî ne». 52Hin gê 
ci hû ya jê r’a got: «Îdî em za nin 
ku Tu ci na di k’e vî! Bi ra hîm jî 
mir, p’ê xem ber jî mi rin û ni ha 
Tu di bê jî: ‹He ger yek go ti na Min 
xwey ke, t’u car na mi re›. 53Çi ma 
Tu ji ba vê me Bi ra hîm çê tir î? 
Ew mir, p’ê xem ber jî mi rin. Tu 
Xwe dew sa k’ê da tî nî?» 
54Îsa cab da: «He ger Ez xwe xa 

r’û me ta na vê Xwe bi lind kim, 
r’û me ta na vê Min ne tiş tek e. 
Ew, Ba vê Min e, Yê ku r’û me ta 
na vê Min bi lind di ke, k’î ja nî r’a 
hûn di bê jin: ‹Xwe dê yê me ye›. 
55Hûn Wî qet nas na kin, lê Ez 
Wî nas di kim. He ger Ez bê jim, 
Ez Wî nas na kim, Ezê jî mî na 

* 8:44 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ew t’u car ne bû alî yê r’as tî yê». 
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we de rew de rêm, lê Ez Wî nas 
di kim û go ti na Wî xwey di kim. 
56Ba vê we Bi ra hîm h’ey ra wê 
r’o ja Min da bû, wî dît û şa bû». 
57Bo na vê ye kê ci hû ya jê r’a got: 
«Tu hê pên cî sa lî t’une yî! Te Bi-
ra hîm jî dî tî ye?» 58Îsa wan r’a got: 
«Ez r’ast bê xê lif we r’a di bê jim, 
hê be rî Bi ra hîm EZ HE ME»*. 
59Hin gê wan ke vir hil dan ku 
ba vê ji ne Wî, lê Îsa Xwe ji wan 
ve di zî û ji p’a rist ge hê der k’e te 
der va çû. 

Vebûnaç’e’vêd
yekîzikmakîyêdakor

91Ga va ku Îsa der baz di bû, 
Ewî me ri ve kî ji zik ma kî-

yê da kor dît. 2Şa gir têd Wî jê 
pir sîn: «Ders dar, gu nê k’ê ye ku 
ev me ri va kor ji dî ya xwe bû ye? 
Gu nê wî ye, yan yê dê û ba vê 
wî ye?» 3Îsa li wan ve ge r’and 
û got: «Ne gu nê wî ye, ne jî yê 
dê û ba vê wî ye, lê ev yek aha 
bû ye, we kî ki rêd Xwe dê li ser wî 
bê ne e’yan ki ri nê. 4H’e ta ku r’oj 
he ye, ge re kê em ki rêd Wî bi kin, 
Yê ku Ez şan di me. Şev tê, hin gê 
t’u ke sê ni ka ri be tiş te kî bi ke. 
5H’e ta ku Ez din ya yê da me, 
r’o na ya din ya yê me». 

6Ewî ev yek ku got, t’û yî e’r dê 
kir, ji t’û kê h’e r’î çê kir, ew h’e-
r’î ç’e’ vê wî me ri vî da 7û jê r’a 
got: «He r’e ser ç’e’ vê xwe h’ew zê 
Sîl wa mê da bi şo», (ku ev nav tê 
fe’m kir in «Şan dî»). Ewî jî çû 
ser ç’e’ vê xwe şûşt û bi ç’e’ vêd 
ve bû yî ve ge r’î ya. 

8Cî na rêd Wî û ewêd ku be rê ew 
dî ti bûn ku wî p’ars di kir, di go tin: 
«Eva ewî kor nî ne, ku r’û di nişt û 
p’ars di kir?» 9Hi ne ka di got: «Eva 
ew e», hi ne ka jî di got: «Na, ne ew 
e, lê mî na wî ye». Lê wî xwe xa 
di got: «Ez ew im». 10Hin gê jê 
pir sîn: «Ku usa ye ç’e’ vêd te ça wa 
ve bû ne?» 11Ewî li wan ve ge r’and 
û got: «Ew me ri vê ku jê r’a di bê jin 
Îsa, Ewî h’e r’î çê kir û li ç’e’ vêd 
min dan û min r’a got: ‹He r’e 
h’ew zê Sîl wamê û ser ç’e’ vê xwe 
bi şo›. Ez jî çûm, min ser ç’e’ vê 
xwe şûşt û ç’e’ vêd min ve bûn». 
12Wa na jê pir sî: «K’a Ew k’u ye?» 
Ewî got: «Ez ni za nim». 

Fêrisîgilîya
jiyêqencbûyîdik’işînin

13Wa na ew me ri vê ku be rê kor 
bû, bi ri ne cem fê ri sî ya. 14Ew r’o-
ja ku Îsa h’e r’î çê kir û ç’e’ vêd wî 
ve ki rin, şe mî bû. 15Fê ri sî ya jî jê 

* 8:58 Der k’e tin 3:13-14. 
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pir sî, k’a ça wa ç’e’ vêd wî ve bû ne? 
Ewî wan r’a got: «H’e r’î li ç’e’ vêd 
min da, min ser ç’e’ vê xwe şûşt û 
ni ha ez di bî nim». 16Hin gê hi ne-
ke ji fê ri sî ya got: «Ev me ri va ne ji 
Xwe dê ye, çim kî Ew r’o ja şe mî yê 
xwey na ke». Lê hi ne ka jî di got: 
«Me ri ve kî gu ne k’ar ça wa di ka re van 
k’e re me ta bi ke?» Bi vî awayî nav 
wan da bû du tî re tî. 17Hin gê, dî sa 
go ti ne yê ku kor bû: «Tu çi di bê jî 
bo na Ewî ku ç’e’ vêd te ve ki rin?» 
Ewî jî got: «Ew p’ê xem ber e». 
18Lê ci hû ya ba wer ne di kir ku 

ew kor bû ye û ç’e’ vêd wî ve bû ne, 
h’e ta ga zî dê û ba vê wî ne ki rin 
19û ji dê û ba vê wî ne pir sîn: «Ev 
e ew ku r’ê we yî ku hûn di bê jin, ji 
zik ma kî yê da kor e? Eva ça wa ni ha 
di bî ne?» 20Dê û ba vê wî li wan 
ve ge r’an din û go tin: «Em za nin ku 
eva ku r’ê me ye û ji zik ma kî yê da 
kor e. 21Lê ni ha ew ça wa di bî ne, 
em ni za nin, yan k’ê ç’e’ vêd wî 
ve ki ri ne, em wê jî ni za nin. Ew 
îdî me zin e, ji wî bi pir sin, bi ra 
ew ca ba xwe bi de». 22Dê û ba vê 
wî ji tir sa ci hû ya aha go tin, çim kî 
ci hû ya pêş da ya xwe ki ri bû ne yek: 
«He ger k’î bê je Îsa Mesîh e, ewê 
ji k’i nîş tê bê der xis ti nê». 23Le ma 

dê û ba vê wî go tin: «Ew îdî me zin 
e, ji wî bi pir sin». 
24Awa ca ra du da wa na ga zî wî 

me ri vê ku kor bû ki rin û go ti nê: 
«Ber Xwe dê r’ast bê je!* Em za nin 
ku Ew Me ri va gu ne k’ar e». 25Ewî 
li wan ve ge r’and û got: «Ez ni-
za nim Ew gu ne k’ar e, yan na, lê 
ez t’e nê tiş te kî za nim ku ez kor 
bûm û ni ha di bî nim». 26Dî sa ji 
wî pir sîn: «Ewî çi te kir? Ç’e’ vêd 
te ça wa ve ki rin?» 27Ewî li wan 
ve ge r’and û got: «Min hê ja we r’a 
got, lê we guh da rî ne kir. Çi ma 
hûn di xwa zin dî sa bi bi hên? Di be 
ku hûn jî di xwa zin bi bi ne şa gir-
têd Wî?» 28Wa na ew bê hur met 
kir û go tin: «Tu yî şa gir tê Wî, lê 
em şa gir têd Mû sa ne! 29Em za-
nin ku Xwe dê t’e vî Mû sa xe ber 
da ye, lê bo na Vî em ni za nin ku 
Ew ji k’u ye!» 
30Evî me ri vî li wan ve ge r’and û 

got: «He ma ev e e’cê ba gi ran, ku 
hûn ni za nin Ew ji k’u ye, lê Wî 
ç’e’ vêd min ve ki rin. 31Em za nin 
ku Xwe dê den gê gu ne k’a ra na bi hê. 
Lê he ger me ri vek xwe dê nas e û 
xwes ti na Wî di ke, Xwe dê den gê 
wî di bi hê. 32Hê be rê da t’u ca ra 
qet ne ha tî ye bi hîs ti nê, ku ye kî 

* 9:24 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Şi ki rî yê bi de Xwe dê», ça wa wî bi di ne 
son dê (Yê şû 7:19). 
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ç’e’ vêd me ri ve kî zik ma kî yê da kor 
ve ki ri bin. 33He ger Eva Me ri va ji 
Xwe dê da nî bû ya Wî ni ka ri bû t’u 
tişt bi ki ra». 34Ca ba wî dan û go tin: 
«Tu ser da-pê da nav gu na da di nê 
k’e tî yî û me hîn di kî?» Û ew ji 
k’i nîş tê der xis ti ne der. 

Korbûnar’uh’anî
35Ga va Îsa bi hîst ku ew der-

xis ti ne der, ew dît û jê r’a got: «Tu 
ba we rî ya xwe Ku r’ê Mê riv tî nî?» 
36Ewî pir sî û go tê: «Ez xu lam, Ew 
K’î ye, we kî ez ba we rî ya xwe Wî 
bî nim?» 37Îsa jê r’a got: «Te Ew dît 
û Ew e Yê ku ni ha t’e vî te xe ber 
di de». 38Ewî got: «Xu dan, ez ba-
wer di kim!» û ber Wî ta bû. 39Îsa 
got: «Ez bo na dî wan ki ri nê ha ti me 
vê din ya yê, we kî yêd ku na bî nin 
bi bî nin û yêd ku di bî nin kor bin». 
40Hi ne ke ji fê ri sî ya li wir ha zir 

bûn, ga va ev yek bi hîs tin, jê r’a 
go tin: «Çi ma em jî kor in?» 41Îsa 
go te wan: «He ger hûn kor bû na, 
gu nêd we yê t’une bû na. Lê ni ha 
hûn ku di bê jin: ‹Em di bî nin›, 
di di ne k’if şê ku hûn na va gu nêd 
xwe da di mî nin. 

Şivanûpezêdwî

101Ez r’ast bê xê lif we r’a 
di bê jim, ewê ku dê rî r’a 

na k’e ve axi lê pêz, lê cî kî din r’a 

di k’e vê, ew diz û qa çax e. 2Lê ewê 
ku dê rî r’a di k’e vê, ew şi va nê pêz 
e. 3Der geh van de rî li ber ve di ke, 
pez den gê wî di bi hê û ew bi na va 
ga zî pe zêd xwe di ke û wan der di xe 
der va. 4Ga va ew pe zêd xwe giş kî 
der di xe, pê şî yê di k’e ve û pez jî pey 
wî di çe, çim kî den gê wî nas di kin. 
5Ew t’u car pey ye kî xe rîb na çin, 
lê ji wî di r’e vin, çim kî den gê yê 
xe rîb nas na kin». 
6Îsa ev me se le wan r’a got, lê 

wan fe’m ne kir, ku Ew çi wan r’a 
di bê je. 

Şivanêqenc
7Awa Îsa dî sa wan r’a got: «Ez 

r’ast bê xê lif we r’a di bê jim, Ez im 
de rê pêz. 8Ew h’e mû yêd ku be rî 
Min ha ti ne diz û qa çax in, lê pêz 
guh da rî ya wan ne ki rî ye. 9Ez im 
de rî. Yê ku bi des tê Min bi k’e ve 
hin dur’, wê xi laz be. Ewê bi k’e ve 
hin dur’, der k’e ve û ç’ê rê bi bî ne. 
10Diz t’e nê bo na di zî yê, kuş ti nê 
û qir’ ki ri nê tê. Lê Ez ha ti me ku 
jî yî na wan he be, jî yî na ser jî yî nê. 
11Ez im şi va nê qenc. Şi va nê 

qenc e’mi rê Xwe bo na pe zê Xwe 
di de. 12Lê yê p’î garf, ku ne şi van 
e û pez jî ne yê wî ye, ga va di bî ne 
gur tê, ew pêz di hê le û di r’e ve. 
Gur jî di k’e ve na va pêz t’ûr’-t’û r’î 
di ke. 13P’î gar di r’e ve, çim kî ew 
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p’î gar e û li ber pêz na k’e ve. 14Ez 
im şi va nê qenc. Ez yêd Xwe nas 
di kim û yêd Min jî Min nas di kin, 
15ça wa ku Bav Min nas di ke, Ez 
jî usa Wî nas di kim û e’mi rê Xwe 
bo na pe zêd Xwe di dim. 16Pe zêd 
Mi ne din jî he ne, yêd ku ne vî 
ax lî da ne. Ge re kê Ez wa na jî bî-
nim û ewê den gê Min bi bi hên û 
bi bi ne ke rîk ber şi va ne kî. 17Bo na 
vê ye kê Bav Min h’iz di ke, çim kî 
Ez e’mi rê Xwe di dim, we kî Ez wê 
dî sa bis tî nim. 18T’u kes wî e’mi rî 
ji Min nas tî ne, lê Ez Xwe xa wî 
di dim. H’u ku mê Min he ye, Ez wî 
bi dim û h’u ku mê Min he ye dî sa 
wî bis tî nim. Min ev t’e mî ji Ba vê 
Xwe stan dî ye». 
19Bo na vê xe ber da nê dî sa na va 

ci hû ya da bû du tî re tî. 20Ji wan 
ge le ka di got: «Eva ci na k’e tîf ye 
û dîn e. Çi ma hûn guh da rî ya Wî 
di kin?» 21Hi ne kêd din jî di go tin: 
«Eva xe ber da na ne ya ci na k’e tî ya 
ye. Qet cin di ka rin ç’e’ vêd ko ra 
ve kin?» 

Nebawerîyacihûya
22Hin gê li Or şe lî mê Ce ji naf 

Pî roz ki ri na P’a rist ge hê* hat û 

zi vis tan bû. 23Îsa li p’a rist ge hê 
hê wan ge ha Si lê man daf di ge r’î ya. 
24Ci hû ya li do ra Wî girt û jê pir-
sîn: «H’e ta k’en gê Tê me şi kê da 
bi hê lî? He ger Tu yî Mesîh, me r’a 
aş ke re bê je!» 
25Îsa li wan ve ge r’and û got: 

«Min we r’a got, lê we ba wer 
ne kir. Ew ki rêd ku Ez bi na vê 
Ba vê Xwe di kim, ew bo na Min 
şe’ de tî yê di din, 26lê hûn ba wer 
na kin, çim kî hûn ne ji pe zêd 
Min in. 27Pe zêd Min den gê Min 
di bi hên, Ez jî wan nas di kim û 
ew pey Min tên. 28Ez jî yî na h’e-
ta-h’e ta yê di di me wan û ew t’u 
car un da na bin û t’u ke sê wan 
ji des tê Min der ne xe. 29Ewêd 
ku Ba vê Min da ne Min, ser her 
tiş tî r’a ne* û t’u kes ni ka re wan 
ji des tê Ba vê Min der xe. 30Ez û 
Bav yek in». 
31Li wir ci hû ya dî sa ke vir hil-

dan, ku Wî bi di ne ber ke vi ra. 32Îsa 
wan r’a got: «Min ji Ba vê ge lek 
ki rêd qenc nî şa nî we ki rin. Hûn 
bo na k’î jan ki rî Min di di ne ber 
ke vi ra?» 33Ci hû ya lê ve ge r’and û 
go ti nê: «Em bo na ki rêd qenc Te 
na di ne ber ke vi ra, lê çim kî Tu 

* 10:22 Bi go ti ne ke din: «Bu hur tî-ji ba re ki ri na P’a rist ge hê». 
* 10:29 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Ba vê Mi nî ku ew da ne Min, ser 
h’e mû ya r’a ye». 
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Xwe dê bê hur met di kî! Tu me riv 
î, lê Xwe di kî Xwe dê». 

34Îsa li wan ve ge r’and û got: «Ne 
Qa nû na we da ni vî sar e, ku Xwe dê 
got: ‹Hûn Xwe dê ne›*? 35He ger Ew 
wan ‹Xwe dê› h’e sab di ke, k’î ja na-
r’a xe be ra Xwe dê ha tî ye da yî nê 
(û na be jî ku ew ni vî sar be tal be), 
36de îjar hûn Wî r’a ça wa di bê jin: 
‹Tu Xwe dê bê hur met di kî›, Yê ku 
Ba vê pî rozf kir* û şan de din ya yê, 
çim kî Min got: ‹Ez Ku r’ê Xwe dê 
me›. 37He ger Ez ki rêd Ba vê Xwe 
na kim, Min ba wer ne kin. 38Lê we kî 
di kim, he ger hûn Min ba wer na kin 
jî, he ma wan ki rêd ku Ez di kim 
ba wer bi kin, we kî hûn bi za ni bin 
û fe’m kin, ku Bav na va Min da 
ye û Ez na va Wî da me». 39Hin gê 
dî sa xwes tin ku Wî bi gi rin, lê Îsa 
ji des tê wan der k’et. 

40Îsa dî sa der ba zî wî alî yê ç’e mê 
Ûr du nê bû û li wê de rê ma, wî cî yê 
ku Yû h’en na pêş da di ni xu mand. 
41Ge lek me riv di ha ti ne cem Wî 
û nav xwe da di go tin: «Yû h’en na 
t’u nî şan ne kir, lê çi tiş têd ku 
Yû h’en na der he qa Vî me ri vî da 
go ti ne, h’e mû r’ast der k’e tin». 
42Û li wê de rê ge le ka ba we rî ya 
xwe Wî anî. 

MirinaLazar

111Me ri vek he bû na vê wî 
La zar, ew ne xweş k’et. 

Ew ji Bey tan ya yê bû, ji wî gun dê 
Mer ye mêf û xûş ka wê Mer t’a yê. 
2Eva ew Mer ye maf bû, ya ku r’û nê 
bîn xweş li Xu dan da bû û bi p’o r’ê 
xwe ni gêd Wî pa qij ki ri bûn, ew 
La za rê birê wê bû ne xweş. 3Awa 
her du xûş ka Îsar’a cab şan din û 
go tin: «Xu dan, va ewî ku Tu jê 
h’iz di kî ne xweş e». 4Îsa ga va ev 
yek bi hîst, got: «Ev ne ne xwe şî ya 
mi ri nê ye, lê bo na r’û me ta Xwe dê 
ye, we kî bi wê ye kê r’û me ta Ku r’ê 
Xwe dê bi lind be». 
5Îsa Mer t’a, xûş ka wê û La za rê 

birê wan h’iz di ki rin. 6Lê ga va Wî 
bi hîst ku La zar ne xweş e, Ew du 
r’o jêd din jî li wî cî yî de ren gî bû. 
7Pey r’a Wî şa gir têd Xwe r’a got: 
«We rin em dî sa he r’i ne Ci hûs ta-
nê». 8Şa gir ta jê r’a got: «Ders dar, 
çen dek pêş da ci hû ya di kir ku Te 
bi di ne ber ke vi ra, Tu dî sa di çî wê 
de rê?» 9Îsa li wan ve ge r’and û got: 
«Ne r’oj donz deh si h’et e? He ger 
yek r’o jê bi ge r’e ew na li k’u me, 
çim kî r’o na ya vê din ya yê di bî ne. 
10Lê he ger yek şe vê bi ge r’e, ew 

* 10:34 Ze bûr 82:6. 
* 10:36 Bi go ti ne ke din: «Bu hur tî-ji ba re kir, baş qe kir». 
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di li k’u me, çim kî t’e vî wî r’o na yî 
t’une». 11Pey vê xe ber da nê r’a Ewî 
wan r’a got: «Pis ma mê me La zar 
xew r’a çû ye, lê Ezê he r’im ku 
wî h’iş yar kim». 12Şa gir ta jê r’a 
got: «Xu dan, he ger ew r’a za ye, 
wê r’a be ser xwe». 13Îsa der he qa 
mi ri na wî da di got, lê wan t’i rêf 
ku Ew bo na r’a za na wî di bê je. 
14Hin gê Îsa aş ke re wan r’a got: 
«La zar mir. 15Û Ez şa me ku ne 
li wi ra bûm, çim kî eva ye ka wê 
bo na k’a ra ba we rî ya we be. Lê 
dî sa we rin em he r’i ne cem wî». 
16Hin gê T’û ma yê ku di go ti nê 
«He val-cê wî», şa gir têd he va lêd 
xwe r’a got: «Em jî he r’in, ku t’e vî 
Wî bi mi rin». 

Îsayer’abûnamirîya
ûjîyîn

17Ga va Îsa çû, Wî dît ku îdî ew 
çar r’o jê La zar bû de fin ki ri bûn. 
18Bey tan ya nê zî kî Or şe lî mê bû, 
we ke sê kî lo mê ti ra jê dûr bû. 
19Ge lek ci hû ha ti bû ne serx we şî ya 
Mer t’a û Mer ye mê, bo na mi ri na 
birê wan. 
20Ga va Mer t’a yê bi hîst ku Îsa 

tê, ew pê şî ya Wî da çû, lê Mer yem 
mal da ma. 21Mer t’a yê go te Îsa: 
«Xu dan, he ger Tu vir bûya yî, birê 
min ne di mir. 22Lê ni ha jî ez za nim 
Tu çi ji Xwe dê bi xwa zî, Ewê bi de 

Te». 23Îsa go te wê: «Birê te yê ji 
mi ri nê r’a be». 24Mer t’a yê lê ve-
ge r’and: «Ez za nim R’o ja Ax re tê, 
R’o jaf R’a bû nê ewê r’a be». 25Îsa 
go te wê: «Ez im r’a bûn û jî yîn! 
Ewê ku ba we rî ya xwe Min bî ne, 
he ger bi mi re jî wê bi jî. 26Û ewê 
ku di jî û ba we rî ya xwe Min tî ne, 
ew qet na mi re. Tu vê ye kê ba wer 
di kî?» 27Mer t’a yê Wî r’a got: «Be lê 
Xu dan, ez ba wer di kim, ku Tu 
Mesîh î, Ku r’ê Xwe dê, Yê ku wê 
bi ha ta din ya yê». 

Îsadigirî
28Pey vê go ti nê r’a, çû ga zî xûş ka 

xwe Mer ye mê kir û di zî va go tê: 
«Ders dar ha tî ye û ga zî te di ke». 
29Ga va ku wê bi hîst, zû r’a bû 
çû. 30Îsa hê ne k’e ti bû gund, lê 
li wî cî yî ma bû, k’î de rê Mer t’a 
r’as tî Wî ha ti bû. 31Ci hû yêd ku 
ma lê da t’e vî wê bûn û li ber di-
lê wê da di ha tin, ga va dî tin ku 
Mer yem zû r’a bû der k’e te der va, 
da ne pey wê çûn. Wan t’i rê ku 
ew di çe ser t’ir bê bi gi rî. 32Ga va 
Mer yem gi hîş te wî cî yî ku Îsa lê 
bû, Ew dît, xwe avî te ber ni ga 
û go tê: «Xu dan, he ger Tu li vê 
de rê bûya yî, birê min ne di mir». 
33Ga va ku Îsa ç’e’v gi rî yê wê û 
gi rî yê ci hû yêd ku pê r’a ha ti bûn 
k’et, k’e se ra k’ûr ha tê û di lê Wî 
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êşî ya. 34Û ji wan pir sî: «We ew 
li k’u de fin ki rî ye?» Wî r’a go tin: 
«Xu dan, we re û bi bî ne». 35Îsa gi-
rî ya. 36Hin gê ci hû ya got: «Dî na 
xwe bi di nê, çi qas jê h’iz di kir!» 
37Ji wan hi ne ka jî got: «Evî ku 
ç’e’ vêd yê kor ve ki rin, ni ka ri bû usa 
bi ki ra, ku ev me ri va jî ne mi ra?» 

ÎsaLazarêmirîsaxdike
38Li ser vê ye kê Îsa dî sa k’ûr 

k’e ser k’i şand û çû ser t’ir bê. Ew 
t’irb şkef tek bû û ke vi rek ber de vê 
wê bû. 39Îsa got: «Vî ke vi rî wê da 
kin». Xûş ka yê mi rî, Mer t’a yê 
Wî r’a got: «Xu dan, îdî ni ha bîn 
k’e tî yê, îro ça rê wî ye mi rî ye». 
40Îsa go te wê: «Min te r’a ne got, 
he ger tu ba wer bi kî, tê r’û me ta 
Xwe dê bi bî nî?» 41Hin gê ke vir 
wê da ki rin. Îsa se rê Xwe bi lind 
kir û got: «Ba vo, Ez ze’f r’a zî me 
ku Te den gê Min bi hîst. 42Ez 
za nim ku Tu her gav den gê Min 
di bi hê yî, lê Min bo na xa ti rê vê 
cim e’ ta se ki nî got, we kî ba wer 
bi kin ku Te Ez şan di me». 
43Pey vê go ti nê r’a bi den ge kî 

bi lind ki re ga zî: «La zar, der k’e-
ve!» 44Yê mi rî jî dest û p’î yêd wî 
bi k’i tan k’e fen ki rîf û ser ç’e’ vê wî 
bi dest ma le kê ni xam tî der k’e te 
der va. Îsa wan r’a got: «Wî ve kin 
û bi hê lin bi ra he r’e». 

ŞêwirakuştinaÎsa
(Metta26:1‑5;Marqos14:1‑2;

Lûqa22:1‑2)

45Hin gê ge lek ci hû yêd ku ha-
ti bû ne cem Mer ye mê, ev ki ri na 
Îsa ku dî tin, ba we rî ya xwe Wî 
anîn. 46Lê ji wan hi nek jî çû ne 
cem fê ri sî ya û ev ki ri na Îsa wan r’a 
go tin. 47Û hin gê fê ri sî û se re kêd 
k’a hî na ci vî naf gi re gi ra gî han di ne 
hev û go tin: «Emê çi bi kin? Eva 
me ri va ge lek nî şa na di ke. 48He-
ger em Wî aha bi hê lin, h’e mû wê 
ba we rî ya xwe Wî bî nin û r’o ma yî 
jî wê bên, cî yê me yî pî rozf wê ran 
kin û k’o ka mi le tê me jî bî nin». 
49Ye kî ji wan, Qe ya fa yê ku wê 

sa lê se rek k’a hîn bû, wan r’a got: 
«Hûn qet tiş te kî fe’m na kin! 50Ne 
jî di gi hî ji ne gi lî ya ku me r’a hê dest 
di de me ri vek bi mi re bo na cim e’ tê, 
ne ku t’e ma mî ya mi let un da be». 
51Ev ye ka ewî h’em dê xwe ne got, 
lê çim kî ew se rek k’a hî nê wê sa lê 
bû, p’ê xem ber tîf kir, ku Îsayê ber 
mi let va bi mi re. 52Û ne ku t’e nê 
bo na mi let, lê bo na za r’êd Xwe-
dê ye be la bû yî jî, ku wan bi ci vî ne û 
bi ke yek. 53Awa îdî pey wê r’o jê r’a 
şê wi ra kuş ti na Îsa ki rin. 
54Bo na vê ye kê Îsa îdî aş ke re 

na va ci hû ya da ne di ge r’î ya, lê ji 
wir çû be r’î yê cî kî nê zî kî ba ja rê 
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ku jê r’a Ef ra yîm di go tin û t’e vî 
şa gir têd Xwe li wê de rê ma. 
55Ce ji na ci hû ya ye Der baz bû nê 

nê zîk bû, ge lek me ri vêd ji dor-be ra 
be rî ce ji nê hev raz çû ne Or şe lî mê, 
we kî li go ra e’det xwe bi şon-ve şon. 
56Hin gê ewa na li wê de rê Îsa di-
ge r’î yan û p’a rist ge hê da di se ki nîn, 
ji hev du di pir sîn: «Hûn çi di bê jin? 
Ewê e’se ne yê vê ce ji nê?» 57Fê ri sî 
û se re kêd k’a hî na jî e’mir der xis-
ti bûn, he ger ke sek bi za ni be Ew li 
k’u de rê ye, ge re kê gu hê wan pê 
xin, we kî ew Wî bi gi rin. 

ÎsaBeytanyayêda
têr’ûnkirinêf

(Metta26:6‑13;Marqos14:3‑9)

121Şeş r’oj be rî Ce ji na Der-
baz bû nê, Îsa ha te Bey tan-

ya yê, wî cî yê ku La zar lê di ma, yê 
ku Îsa ew ji nav mi rî ya r’a ki ri bû. 
2Li wê de rê wa na qe di rek jê r’a 
ki rin. Mer t’a yê xiz met k’a rî di kir, 
La zar jî t’e vî Îsa na va wan da li ser 
sif rê r’û niş tî bû. 3Hin gê Mer ye mê 
lî ti re kî r’o ma yî* bi r’û nê nar dêyîf 
sa fî û bi ha hil da, ser ni gêd Îsada 
kir û pê p’o r’ê xwe ni gêd Wî zi ha 
ki rin. Bî na r’û nê nar dê mal hil da. 

4Lê ji şa gir têd Wî ye kî, Ci hû da yê 
Îs xer yo tî, yê ku wê paşê ne ma mî ya 
Wî bi ki ra got: 5«Çi ma ev r’û nê 
nar dê sê sid zî vî* ne ha te fi ro ta nê, 
ku li be len ga za bi ha ta be la ki ri nê?» 
6Ewî ev yek di got, ne ku xe ma wî 
be len gaz bûn, lê çim kî ew diz bû, 
k’î si kê p’e ra cem wî bû û çi ku 
di k’e tê, ewî jê di ç’o pand. 
7Hin gê Îsa go te wî: «Ji wê 

k’ul fe tê ve ge r’e. Îdî çi ma vî r’û nî 
h’e ta r’o ja de fin ki ri naf Min xwey 
ke?* 8Fe qî rê her gav t’e vî we bin, 
lê Ezê her gav t’e vî we nî bim». 

ŞêwirakuştinaLazar
9Ji ci hû ya ge le ka bi hîst ku Îsa li 

wê de rê ye ha tin. Ew ne ku t’e nê 
bo na Îsa ha tin, lê we kî La za rê ku 
ji nav mi rî ya r’a ki rî ye jî bi bî nin. 
10Hin gê se re kêd k’a hî na şê wi rîn 
ku La zar jî bi ku jin, 11çim kî r’û yê 
wî da ge lek ci hû di çûn ba we rî ya 
xwe Îsa da nîn. 

Îsabir’ûmetdik’eveOrşelîmê
(Metta21:1‑11;Marqos11:1‑11;

Lûqa19:28‑40)

12R’o ja di nê e’la le te ke gi ran 
ku ha ti bû ce ji nê, ga va bi hîst ku 

* 12:3 «Lî ti re kî r’o ma yî» hin gê we ke 325 gi ra mê ni ha bû. 
* 12:5 «Sê sid zîv» hin gê we ke xe ba ta p’a le kî t’e ma mî ya sa lê bû. 
* 12:7 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Bi ra vî r’û nî bo na r’o ja de fin ki ri na Min xwey ke». 
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Îsa tê Or şe lî mê, 13wa na ç’i qi lêd 
xur mê hil dan çû ne pê şî ya Wî û 
ki ri ne qî r’în: 
 «Hosannaf! Bim ba rek e Ewê 

ku bi na vê Xu dan tê*, P’ad şê 
Îsra êlê!» 

14Îsa ce’ şi kek dît û lê sî yar bû, 
ça wa ni vî sar e: 
15 «Ne tir se ba ja rê Sî yo nêf*. 
 Va ye P’ad şê te tê, li ce’ şi ka 

k’e rê sî yar bû yî»**. 
16Şa gir têd Wî pê şî yê eva ye ka 

fe’m ne ki rin, lê ga va Îsa k’e te r’û-
me ta Xwe, hin gê ha te bî ra wan, 
ku ev yek bo na Wî ha ti bû ni vî sa rê 
û bo na Wî eva ye ka ki rin. 17Ew 
cim e’ ta ku hin gê t’e vî Wî bû, ga va 
Wî La zar ji mi ri nê r’a kir û e’mir kir 
ku ji go r’ê de rê, şe’ de tî ya wê ye kê 
di da. 18Bo na vê ye kê cim e’t pê şî ya 
Wî da çû, çim kî wa na bi hîs ti bû ku 
Ewî eva nî şa na ki rî ye. 19Fê ri sî ya jî 
hev r’a got: «Hûn di bî nin eva ye ka 
ji qe wa ta me der e. Va t’e ma mî ya 
din ya yê pey Wî çû!» 

HinekyûnanliÎsadiger’in
20Nav wan da çend yû nanf jî 

he bûn, ku bo na h’e ban di nê ce-
ji nê da hev raz çû bû ne Or şe lî mê. 

21Eva na ha ti ne cem Fî lî po yê ji 
ba ja rê Beyt say da Ce lî lê hî vî jê 
ki rin û go ti nê: «Em xu lam, em 
di xwa zin Îsa bi bî nin». 22Fî lî po 
çû eva ye ka En dra wis r’a got, 
En dra wis û Fî lî po jî çûn Îsar’a 
go tin. 23Îsa li wan ve ge r’and û 
got: «Ew si h’e ta ku Ku r’ê Mê riv 
wê bê r’û met ki ri nê pê r’a gi hîşt. 
24Ez r’ast bê xê lif we r’a di bê jim, 
he ger h’e ba gê nim ne k’e ve e’r dê 
û ne mi re, ewê t’e nê bi mî ne, lê 
he ger ew bi mi re, wê ge lek ber 
bi de. 25Yê ku e’mi rê xwe h’iz 
di ke, ewê un da ke, lê ewê ku li 
vê din ya yê di je ne e’mi rê xwe, ew 
wî bo na jî yî na h’e ta-h’e ta yê xwey 
di ke. 26Ewê ku bi xwa ze Min r’a 
xiz met k’a rî yê bi ke, bi ra pey Min 
bê. Ez li k’u de rê bim, xiz met k’a rê 
Min jî wê li wê de rê be. He ger yek 
Min r’a xiz met k’a rî yê di ke, Bav jî 
wê qe di rê wî bi gi re. 

ÎsamirinaXwee’lamdike
27Ni ha agir di lê Min k’e tî ye. 

Ez çi bê jim? Bê jim: ‹Ba vo, Min 
ji vê si h’e tê xi laz ke›? Ne Ez bo na 
vê si h’e tê ha ti me? 28Ba vo, na vê 
Xwe bi lind ke». Hin gê den gek ji 

* 12:13 Ze bûr 118:25-26. 
* 12:15 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Qî za Sî yo nê». 
** 12:15 Ze ke rî ya 9:9. 
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e’z mên hat: «Min bi lind kir û Ezê 
dî sa bi lind kim!» 

29Ew e’la le ta ku li wir se ki nî bû 
di bi hîst got: «Gu r’î nî ya e’z mên bû». 
Hi ne ka jî di got: «Mil ya k’e te kî t’e vî 
Wî xe ber da». 30Îsa cab da û got: 
«Eva den ga bo na Min ne hat, lê 
bo na we. 31Ni ha ye wex tê dî wa na 
vê din ya yê, ni ha ser wê rê vê din ya yê 
wê bê avî ti nê der va. 32Ga va Ez ji 
e’r dê ber bi jor bê me hil da nê, Ezê 
h’e mû ya ber bi Xwe bi k’i şî nim». 
33Ewî bi vê go ti nê di da fe’m ki ri nê, 
ku Ewê bi çi cû r’e yî bi mi re. 

34Hin gê e’la le tê lê ve ge r’and û 
go tê: «Me ji Qa nû nê bi hîs tî ye ku 
Mesîhê h’e ta-h’e ta yê bi mî ne. Îdî Tu 
ça wa di bê jî: ‹Ge re kê Ku r’ê Mê riv 
ber bi jor bê hil da nê›? K’î ye ew 
‹Ku r’ê Mê riv›?» 35Îsa wan r’a got: 
«Hi nek wext jî r’o na yî wê t’e vî we 
be. H’e ta ku r’o na yî t’e vî we ye, 
bi me şin, ne be ku te’ rî ser we da bê. 
Ewê ku te’ rî yê da di me şe, ew ni za ne 
k’u da di çe. 36H’e ta ku r’o na yî t’e vî 
we ye, ba we rî ya xwe r’o na yê bî nin, 
we kî hûn bi bi ne za r’êd r’o na yê». 

Nebawerîyacihûya

Ga va Îsa ev ye ka na go tin çû 
û Xwe ji ber wan ve şart. 37Ser 

ha qas nî şa na r’a ku Wî li ber wan 
ki rin, lê wa na dî sa ba we rî ya xwe 
li Wî ne da nîn. 38Ev yek aha bû, 
we kî ew go ti na Îşa ya p’ê xem ber 
bê sê rî: 
 «Xu dan, k’ê ew go ti na ku me 

got ba wer kir? 
 Û zen da Xu dan k’ê va e’yan 

bû?»* 
39Bo na wê ye kê wa na ni ka ri bû 

ba wer bi ki ra na, çim kî Îşa ya aha 
jî go tî ye: 
40 «Xwe dê ç’e’ vêd wan kor ki rin 
 û ava r’eş anî ser h’i şê wan, 
 we kî bi ç’e’ va ne bî nin, 
 bi h’i şa fe’m ne kin 
 û ve ne ge r’in ku Ez wan qenc 

kim»*. 
41Îşa ya aha got, çim kî wî r’û-

me ta Îsa dît û li ser Wî xe ber da. 
42Lê be lê dî sa jî ji ser wê ra ge le ka 
ba we rî ya xwe Wî anî. Lê ji tir sa 
fê ri sî ya, li xwe mu kur’ ne di ha tin, 
ku ji k’i nîş tê ne yê ne der xis ti nê. 
43Li wan hê xweş di hat ku me riv 
pe si nê wan bi din, ne ku Xwe dê. 

GotinaÎsa
h’akimêR’ojaAxretêye

44Hin gê Îsa bi den ge kî bi lind 
got: «Ewê ku ba we rî ya xwe Min 

* 12:38 Îşa ya 53:1. 
* 12:40 Îşa ya 6:10. 
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tî ne, ew ba we rî ya xwe Min nay ne, 
lê Yê ku Ez şan di me. 45Û ewê 
ku Min di bî ne, yê ku Ez şan di-
me di bî ne. 46Ez ça wa r’o na yî dar 
ha ti me din ya yê, we kî her ke sê ku 
ba we rî ya xwe Min bî ne, te’ rî yê da 
ne mî ne. 47He ger yek go ti na Min 
bi bi hê û ne qe dî ne, Ez dî wa na wî 
na kim. Ez ne ha ti me ku dî wa na 
din ya yê bi kim, lê we kî din ya yê 
xi laz kim. 48Ewê ku Min t’ex sîrf 

di ke û go ti nêd Min qe bûl na ke, 
yek he ye ku wê dî wa na wî bi ke, 
awa go tî ew go ti na ku Min go tî ye, 
ewê R’o ja Ax re tê dî wa na wî bi ke. 
49Çim kî Min xwe se rî xwe ne go-
tin, lê Ba vê ku Ez şan di me, Ewî 
t’e mî da ye Min ku Ez çi bê jim û 
çi xe ber dim. 50Û Ez za nim ku 
t’e mî ya Wî jî yî na h’e ta-h’e ta yê 
ye. Awa çi ku Ez di bê jim, ça wa 
Ba vê go tî ye Min Ez usa di bê jim». 

* 13:1 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Û h’e ta xi la zî yê jî ew h’iz ki rin». 

T’emîûgotinêdÎsayeaxirîyê

Îsanigêdşagirtadişo

131Be rî Ce ji na Der baz bû nê, 
Îsa za ni bû ku si h’e ta Wî 

pê r’a gi hîş tî ye ku ji vê din ya yê 
de rê û he r’e cem Ba vê. Ewî h’e-
mû yêd Xwe ye ku vê din ya yê da h’iz 
ki ri bûn, h’e ta de re ca he re bi lind jî 
ew h’iz ki rin*. 2Wex tê şîv xwa ri-
nê, mî rê cin qel pê xi rab avî te di lê 
Ci hû da yê ku r’ê Şim h’û nê Îs xer-
yo tî, ku ne ma mî ya Îsa bi ke. 3Îsa 
za ni bû ku Ba vê her tişt da ye des tê 
Wî, Ew ji cem Xwe dê ha tî ye û wê 
dî sa ve ge r’e cem Xwe dê. 4Hin gê 
Ew ji ser şî vê r’a bû, p’o tê Xwe da-
nî alî kî û p’êş gî rek hil da li piş ta 
Xwe gi rê da. 5Paşê av ki re t’eş tê û 

dest pê kir ni gêd şa gir têd Xwe şûş tin 
û bi p’êş gî ra gi rê da yî zi ha ki rin. 
6Ga va dor gi hîş te Şim h’ûn-Pet rûs, 
ewî go tê: «Xu dan, Tê ni gêd min 
bi şo yî?» 7Îsa lê ve ge r’and û go tê: 
«Ez ni ha çi di kim tu fe’m na kî, 
lê paşê tê fe’m bi kî». 8Pet rûs jê r’a 
got: «T’u car Tê ni gêd min ne şo yî!» 
Îsa lê ve ge r’and û go tê: «He ger Ez 
ni gêd te ne şom, p’a ra te wê t’e vî 
Min t’u ne be». 9Şim h’ûn-Pet rûs 
Wî r’a got: «Xu dan, ku usa ye ne 
t’e nê ni gêd min, lê dest û se rê min 
jî bi şo!» 10Îsa go tê: «Ewê ku ha tî ye 
şûş ti nê, pêş ti rî ni ga, we kî ma yîn 
ne h’ew ce ye de re ke din bê şûş ti-
nê. Ew xwe xa t’e mam-pê va pa qij 
e. Hûn pa qij in, lê ne ku h’e mû». 
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11Çim kî Îsa za ni bû k’î wê ne ma-
mî ya Wî bi ke, bo na wê ye kê got: 
«Hûn h’e mû ne pa qij in». 

12Ga va ni gêd wan şûş tin, p’o-
tê Xwe avî te ser Xwe û dî sa li ser 
sif rê r’û nişt. Ji wan pir sî: «Ge lo 
hûn za nin ku Min bo na we çi kir? 
13Hûn Min Ders dar û Xu dan h’e-
sab di kin, hûn r’ast di kin, Ez he ma 
usa jî he me. 14Awa he ger Min bi 
vê Xu dan û Ders da rî ya Xwe va ni-
gêd we şûş tin, ge re kê hûn jî ni gêd 
hev du bi şon. 15Min nex şek nî şa nî 
we kir, we kî ça wa Min bo na we 
kir, hûn jî usa bi kin. 16Ez r’ast bê 
xê lif we r’a di bê jim, xu lam ji axa yê 
xwe ne mes tir e, ne jî yê ku ha tî ye 
şan di nê ji yê ku ew şan dî ye mes tir 
e. 17He ger hûn vê ye kê za nin, hû nê 
xwe zi lî bin he ger bi qe dî nin. 

Îsagirtinaxwedidee’yankirinê
(Metta26:20‑25;

Marqos14:17‑21;Lûqa22:21‑23)

18Ez bo na we h’e mû ya na bê-
jim, çim kî Ez za nim Min k’î jan 
bi jar ti ne. Lê ge re kê ni vî sar bê sê rî: 
 ‹Yê ku na nê Min xwar 
 p’e h’în avî te Min›*. 
19Ez ni ha va, hê be rî qe wi man-

di nê van tiş ta we r’a di bê jim, we kî, 

ga va bi qe wi min hûn ba wer bi kin, 
ku EZ EW IM*. 20Ez r’ast bê xê lif 
we r’a di bê jim, ewê ku wî qe bûl ke, 
k’î ja nî ku Ez di şî nim, ew Min qe-
bûl di ke û ewê ku Min qe bûl di ke, 
Yê ku Ez şan di me qe bûl di ke». 
21Îsa ga va eva ye ka got, r’uh’ da 

ge le kî qil qi lî, Wî aş ke re şe’ de tî 
da û got: «Ez r’ast bê xê lif we r’a 
di bê jim, ye kî ji we wê ne ma mî ya 
Min bi ke». 
22Şa gir ta şaş ma yî li hev du ni-

hê r’î, ge lo ew bo na k’ê di bê je. 
23Ye kî ji şa gir têd Wî, yê ku Îsa jê 
h’iz di kir, xwe avî ti bû h’e mê za Îsa. 
24Şim h’ûn-Pet rûs wî r’a bi ç’e’ va 
di kir ku bi pi rse: «K’a Ew bo na k’ê 
di bê je». 25Ewî jî xwe da ber sîn gê 
Îsa pir sî: «Xu dan, ew k’î ye?» 
26Îsa cab da û got: «Ew e, yê ku 

Ez vî pe’ rî yê nan xwa ri nê da kim 
bi di mê». Û pe’ rî yê nan xwa ri nê da 
kir, da Ci hû da yê ku r’ê Şim h’û nê 
Îs xer yo tî. 27Ewî he ma ça wa pe’ rî 
ji dêst girt, mî rê cin k’e te na va wî. 
Îsa wî r’a got: «Tê çi bi kî zû bi ke». 
28Lê yêd ku li ser sif rê r’û niş ti-
bûn, t’u ke sî fe’m ne kir, ku Ewî 
çi ma wî r’a aha got. 29K’î si kê 
p’e ra ku cem Ci hû da bû, le ma 
hi ne ka t’i rê, ku Îsa wî r’a di bê je: 

* 13:18 Ze bûr 41:9. 
* 13:19 Şiro ve ki ri nê bin r’êza Yû h’en na 8:58-da bi xû nin. 
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«Tiş têd ku ce ji nê da me r’a la zim 
in bi k’i r’e», yan jî «tiş te kî bi de 
be len ga za». 30Ewî jî ga va ew pe’ rî 
hil da, pê r’a-pê r’a der k’e te der va. 
Îdî şev bû. 

T’emîyanû:
Jihevduh’izbikin

31Ga va ew der k’e te der va, Îsa 
got: «Ni ha Ku r’ê Mê riv ha te r’û-
met ki ri nê û Xwe dê jî bi Wî ha te 
r’û met ki ri nê. 32He ger Xwe dê pê 
Wî ha te r’û met ki ri nê, Xwe dê jî wê 
pê Xwe Wî r’û met ke û zû ti rê wê 
Wî r’û met ke. 33Law no! Ez ge lek 
wext t’e vî we na mî nim. Hû nê li 
Min bi ge r’in, lê ni ha Ez we r’a 
di bê jim, ça wa ku Min ci hû ya r’a 
jî got, hûn ni ka rin bê ne wî cî yê 
ku Ez di çi mê. 
34Ez t’e mî ke nû di di me we: 

Hev du h’iz bi kin. Ça wa ku Min 
hûn h’iz ki rin, hûn jî usa hev du 
h’iz bi kin. 35Bi vê ye kê h’e mû yê 
za ni bin hûn şa gir têd Min in, he ger 
hûn hev du h’iz bi kin». 

Îsaderheqaînk’arîya
Petrûsdadibêje

(Metta26:31‑35;Marqos
14:27‑31;Lûqa22:31‑34)

36Şim h’ûn-Pet rûs go te Wî: 
«Xu dan, Tê k’u da he r’î?» Îsa lê 
ve ge r’and û go tê: «Wî cî yê ku Ez 

di çi mê, tu ni ha ni ka rî pey Min 
bê yî, lê paşê tê pey Min bê yî». 
37Pet rûs go te Wî: «Xu dan, çi ma 
ez ni ha ni kar im pey Te bêm? Ezê 
e’mi rê xwe jî bo na Te bi dim». 38Îsa 
lê ve ge r’and û go tê: «Tê e’mi rê xwe 
bo na Min bi dî? Ez r’ast bê xê lif 
te r’a di bê jim, hê be rî bang da na 
dîk tê sê ca ra Min în k’ar kî. 

R’îyakudibeberbiBavê

141Bi ra di lê we ne qil qi le. 
Ba we rî ya xwe Xwe dê bî-

nin û ba we rî ya xwe Min jî bî nin. 
2Ma la Ba vê Min da ge lek cî yêd 
ma yînê he ne, Ez ni ha di çim we r’a 
cî ha zir kim. He ger usa nî bû ya, 
Min we r’a ne di got? 3Ga va Ez 
he r’im û we r’a cî ha zir kim, Ezê 
dî sa bêm û we bi bi me cem Xwe, 
we kî Ez li k’u bim, hûn jî li wê 
de rê bin. 4Hûn r’î ya wî cî yê ku 
Ez di çi mê za nin». 
5T’û ma jê r’a got: «Xu dan, em 

ni za nin Tu k’u da di çî, emê ça wa 
r’ê bi za ni bin?» 6Îsa wî r’a got: 
«Ez im, r’ê, r’as tî û jî yîn. T’e nê 
pê Min yek di ka re bê cem Ba vê. 
7He ger we Ez nas ki ri me, hû nê 
Ba vê Min jî nas bi kin*. Awa ji 
vir şûn da hûn Wî nas di kin û we 
Ew dî tî ye». 
8Fî lî po jê r’a got: «Xu dan, k’a 

Ba vê nî şa nî me ke, be sî me ye!» 
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9Îsa jê r’a got: «Fî lî po! Ha qas wext 
Ez t’e vî we me û hê tu Min nas 
na kî? Yê ku Ez dî ti me, Bav dî tî ye. 
Tu ça wa di bê jî: ‹Ba vê nî şa nî me 
ke›? 10Tu ba wer na kî ku Ez na va 
Ba vê da me û Bav na va Min da ye? 
Ev xe be rêd ku Ez we r’a di bê jim, 
ne ku xwe se rî xwe di bê jim, lê ew 
Ba vê ku na va Min da di mî ne, Ew 
e ku ya Xwe di ke. 11Min ba wer 
bi kin, ku Ez na va Ba vê da me û 
Bav jî na va Min da ye. Lê he ger 
na, he ma pê van ki rêd Min ba wer 
bi kin. 12Ez r’ast bê xê lif we r’a di-
bê jim, ewê ku ba we rî ya xwe Min 
bî ne, ew ki rêd ku Ez di kim, ewê 
xwe xa jî bi ke. Û ji van ki ra mes tir 
jî wê bi ke, çim kî Ez di çi me cem 
Ba vê Xwe. 13Pê na vê Min hûn çi 
bi xwa zin, Ezê bi kim, we kî Bav 
pê Kur’ bê r’û met ki ri nê. 14He ger 
hûn pê na vê Min tiş te kî bi xwa zin 
Ezê bi kim. 

Îsasozdide
kuR’uh’êPîrozbişîne

15He ger hûn Min h’iz di kin, 
hû nê t’e mî yêd Min xwey kin. 
16Ezê jî ji Ba vê hî vî kim û Ewê 
Piş to va ne kî din bi de we, we kî 

h’e ta-h’e ta yê t’e vî we bi mî ne. 
17Ew e ew R’u h’ê* ku r’as tî yê 
e’lam di ke û din ya ni ka re Wî 
qe bûl ke, çim kî ne Wî di bî ne û 
ne jî Wî nas di ke. Lê hûn Wî nas 
di kin, çim kî Ew t’e vî we di mî ne 
û wê na va we da be. 
18Ez we sê wîf na hê lim, Ezê 

dî sa ser we da bêm. 19Hi ne kî 
şûn da îdî din ya yê Min ne bî ne, 
lê hû nê Min bi bî nin. Çim kî Ez 
di jîm, hû nê jî bi jîn. 20Wê r’o jê 
hû nê bi za ni bin ku Ez na va Ba vê 
Xwe da me, hûn na va Min da ne 
û Ez jî na va we da me. 
21Ewê ku t’e mî yêd Min qe bûl 

di ke û wan xwey di ke, ew e yê ku 
Min h’iz di ke. Û ewê ku Min h’iz 
di ke, ewê ji alî yê Ba vê Min da bê 
h’iz ki ri nê. Ezê jî wî h’iz bi kim û 
Xwe wî va e’yan kim». 
22Ci hû daf, ne yê Îs xer yo tî go te 

Wî: «Xu dan, ewê ça wa be, ku Tê 
Xwe me va e’yan kî, lê din ya yê-
va na?» 
23Îsa lê ve ge r’and û go tê: «Her 

ke sê ku Min h’iz bi ke, wê go ti na 
Min xwey ke, Ba vê Mi nê jî wî 
h’iz bi ke û Emê bê ne cem wî, 
t’e vî wî bi mî nin. 24Ewê ku Min 

* 14:7 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «He ger we Ez nas bi ki ra ma, we yê 
Ba vê Min jî nas bi ki ra». 
* 14:17 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «R’u h’ê R’as tî yê ku din ya ni ka re Wî qe bûl ke». 
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h’iz na ke, ew go ti nêd Min xwey 
na ke. Evê go ti na ku hûn di bi hên 
ne ya Min e, lê ya Ba vê Min e, ku 
Ez şan di me. 25He la hê ku Ez li 
cem we me, Min ev ye ka na we r’a 
go tin. 26Lê Piş to van, awa go tî 
R’u h’êf Pî roz, ku Bav wê bi na vê 
Min bi şî ne, Ewê we hî nî h’e mû 
tiş tî ke û her tiş têd ku Min we r’a 
go ti ne, wê bî ne bî ra we. 
27Ez e’di la yî yê we r’a di hê lim, 

wê e’di la yî ya Xwe di di me we. 
Ez usa na dim ça wa ku din ya 
di de we. Bi ra di lê we ne qil qi le 
û ne tir sin! 28We bi hîst ku Min 
we r’a got: ‹Ezê he r’im, lê dî sa 
ser we da bêm!› He ger we Ez h’iz 
bi ki ra ma, hû nê şa bi bû na ku Ez 
di çi me cem Ba vê, çim kî Bav ser 
Min r’a ye. 29Û ni ha ev ye ka na 
Min be rî qe wi man di nê we r’a go-
tin, we kî ga va ew yek bi qe wi min, 
hûn ba wer bi kin. 30Îdî Ezê t’e vî 
we ge le kî xe ber ne dim, çim kî va 
ye ser wê rê vê din ya yê tê. H’u ku-
mê wî qet ser Min t’une, 31lê bi ra 
din ya bi za ni be we kî Ez Ba vê h’iz 
di kim û Ba vê ça wa t’e mî li Min 
ki rî ye Ez usa di kim. 

R’a bin, em ji vir he r’in. 

K’olatirîyêyer’ast

151Ez im k’o la ti rî yê ye r’ast, 
Ba vê Min jî r’ez van e. 2Her 

ç’i qi lê Min va ku ber na de ew di-
bi r’e. Lê ew ç’i qi lê ku ber di de ji 
çir pî ya pa qij di ke, we kî hê ge le kî 
ber bi de. 3Hûn îdî pa qij in bi wê 
go ti nê ya ku Min we r’a go tî ye. 
4Nav Min da bi mî nin, Ez jî nav 
we da. Ça wa ç’i qil xwe xa ni ka re 
ber bi de, he ger k’o lê va ne mî ne, 
usa jî hûn ni ka rin, he ger Min va 
ne mî nin. 
5Ez im k’o la ti rî yê, hûn jî ç’i qil 

in. Ewê ku Min va di mî ne û Ez 
jî wî va di mî nim, ewê ge le kî ber 
bi de. Çim kî bê yî Min hûn ni ka rin 
t’u tiş tî bi kin. 6He ger yek Min va 
ne mî ne, ew mî na ç’i qi le kî wê da 
avî tî ye, ku h’işk di be. Û t’op di kin 
da vê ji ne na va êgir di şe wi tî nin. 
7He ger hûn na va Min da bi mî nin 
û go ti nêd Min jî na va we da bi mî-
nin, hûn çi di xwa zin bi xwa zin, wê 
we r’a bê da yî nê. 8Bi vê ye kê Ba vê 
Mi nê bê r’û met ki ri nê, ga va hûn 
pê ge lek ber da yî nê bi di ne k’if şê, 
ku hûn bû ne şa gir têd Min. 
9Bav ça wa Min h’iz di ke, Ez 

jî usa we h’iz di kim. H’iz ki ri na 
Min da bi mî nin. 10He ger hûn 
t’e mî yêd Min xwey kin, hû nê 
h’iz ki ri na Min da bi mî nin, ça wa 
ku Min t’e mî yêd Ba vê Xwe xwey 
ki rin û h’iz ki ri na Wî da di mî nim. 
11Min ev ye ka na we r’a go tin, we kî 
şa bû na Min na va we da bi mî ne 
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û şa bû na we t’e mam be. 12Ev e 
t’e mî ya Min: Hev du h’iz bi kin, 
ça wa ku Min hûn h’iz ki rin. 13T’u 
h’iz ki rin ser wê h’iz ki ri nê r’a t’une, 
ku yek e’mi rê xwe ber dos têd xwe va 
bi de. 14Hûn dos têd Min in, he ger 
hûn wan t’e mî yêd ku Ez di di me 
we xwey di kin. 15Ji vir şûn da Ez 
we ‹xu lam› h’e sab na kim, çim kî 
xu lam haş pê t’une ku axa yê wî çi 
di ke. Min hûn dost h’e sab ki rin, 
çim kî her tiş têd ku Min ji Ba vê 
Xwe bi hîs tin we va da ne e’yan-
ki ri nê. 16Ne ku we Ez bi jar tim, 
lê Min hûn bi jar tin û k’ifş ki rin, 
we kî hûn he r’in ber bi din û be rê 
we bi mî ne. Hin gê hûn çi ku pê 
na vê Min ji Ba vê bi xwa zin, Ewê 
bi de we. 17Ez t’e mî ya vê ye kê 
di dim, ku hûn hev du h’iz bi kin. 

Neyartîyadinyayê
18He ger din ya bi je ne we, bi za-

ni bin ku be rî we je nî ya ye Min. 
19He ger hûn p’a ra din ya yê bû na, 
din ya yê yêd xwe h’iz bi ki ra. Lê 
Min hûn ji din ya yê bi jar ti ne, hûn 
ne p’a ra din ya yê ne, le ma din ya 
di je ne we. 20Wê xe be ra ku Min 
we r’a go tî ye bî ni ne bî ra xwe, ku: 
‹Xu lam ne ser axa yê xwe r’a ye›. 
He ger Ez zê ran di me, wê we jî bi-

zê rî nin. He ger go ti na Min xwey 
ki ri ne, wê go ti na we jî xwey kin. 
21Lê van h’e mû tiş ta bo na na vê 
Min wê bî ni ne se rê we, çim kî Wî 
nas na kin, Yê ku Ez şan di me. 
22He ger Ez ne ha ta ma û Min 

wan r’a xe ber ne da, gu nêd wa nê 
t’une bû na. Lê ew ni ha ni ka rin 
ca ba gu nêd xwe bi din. 23Ewê ku 
di je ne Min, ew di je ne Ba vê Min 
jî. 24He ger Min nav wan da ne ki ra-
na, ew ki rêd ku t’u ke sî ne ki ri ne, 
gu nêd wa nê t’une bû na. Lê ni ha 
dî tin, hin je nî ya ne Min, hin jî 
Ba vê Min. 25Lê be lê ev yek bû, 
we kî ew go ti na ku Qa nû na wan da 
ha tî ye ni vî sa rê bê sê rî: 
 ‹Cî kî ba dî he waf je nî ya ne Min›*. 
26Ga va ew Piş to van bê, k’î ja-

nî Ezê ji Ba vê we r’a bi şî nim, ew 
R’u h’ê ku wê r’as tî yê we r’a gi lî ke, 
Yê ku ji Ba vê der tê, hin gê Ewê 
bo na Min şe’ de tî yê bi de. 27Hû nê 
jî şe’ de tî yê bi din, çim kî se rê sê rî da 
hûn t’e vî Min bû ne. 

161Min ev ye ka na we r’a go-
tin, we kî hûn p’işkf ne bin. 

2Ewê we ji k’i nîş ta der xi ne der va. 
Wex tê jî bê, we kî k’î ku we bi ku je 
jî, wê bi fi ki re yan çî ye ew Xwe dê r’a 
qu lix di ke. 3Wê van tiş ta bi kin, 

* 15:25 Ze bûr 35:19; 69:4. 
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çim kî wa na ne Bav nas kir û ne 
jî Ez nas ki rim. 4Lê be lê Min ev 
ye ka na we r’a go tin, we kî ga va 
ew wext bê, hûn bî ni ne bî ra xwe 
ku Min ev ye ka na we r’a go ti ne. 

K’arêR’uh’êPîroz

Min se rê sê rî da ev tişt we r’a 
ne go tin, çim kî Ez t’e vî we bûm. 
5Lê ni ha Ez di çi me cem Yê ku 
Ez şan di me û ji we t’u kes ji Min 
na pir se: ‹Tê k’u da he r’î?› 6Min ku 
ev ye ka na we r’a go tin, le ma di lê 
we k’e se rê va t’i jî bû ye. 7Lê be lê 
Ez r’as tî yê we r’a di bê jim, bo na 
we hê r’ind e ku Ez he r’im. He-
ger Ez ne çim, Piş to van wê ne yê 
cem we, lê he ger Ez he r’im, Ezê 
Wî bi şî ni me cem we. 8Ga va Ew 
bê, Ewê gu nêd me ri vêd di nê bi de 
r’û yê wan, he qî-ne he qî yê li ber 
wan ve ke û dî wa na Xwe dê wan va 
e’yan ke. 9Bo na gu na wê e’yan ke, 
çim kî ewa na ba we rî ya xwe Min 
nay nin. 10Bo na he qî-ne he qî yê wê 
e’yan ke, çim kî Ez di çi me cem 
Ba vê Xwe û îdî hû nê Min ne bî-
nin. 11Bo na dî wa na Xwe dê wê 
e’yan ke, çim kî dî wa na ser wê rê 
vê din ya yê bû ye. 
12Hê ge lek tişt he ne ku Ez 

we r’a bê jim, lê ni ha hûn ni ka rin 
wan bi bin. 13Lê ga va ew R’u h’ê 
R’as tî yê bê, Ewê we ber bi t’e ma-

mî ya r’as tî yê bi be. Çim kî Ewê ne 
ku xwe se rî xwe xe ber de, lê çi ku 
bi bi hê, Ewê wê ye kê bê je û tiş têd 
ku hê ne qe wi mî ne wê we r’a gi lî 
ke. 14Ewê r’û me ta na vê Min bi-
lind ke, çim kî Ewê ji Min bis tî ne 
û we r’a gi lî ke. 15Her tiş têd Ba vê 
ku he ne ew yêd Min in. Le ma 
Min got, ku R’u h’ê ji Min bis tî ne 
û we r’a gi lî ke. 

Berxwek’etinûşabûn
16Hi ne kî şûn da hû nê Min ne-

bî nin û dî sa hi ne kî şûn da hû nê 
Min bi bî nin». 17Hin gê şa gir têd 
Wî hi ne ka hev du r’a go tin: «Eva 
çi go tin e ku Ew me r’a di bê je? 
‹Hi ne kî şûn da hû nê Min ne bî-
nin› û dî sa ‹hi ne kî şûn da hû nê 
Min bi bî nin›. Di bê je jî: ‹Çim kî 
Ez di çi me cem Ba vê Xwe›?» 18Û 
wa na di got: «Ev ‹hi nek wext› ku 
di bê je, ew çi ye? Em fe’m na kin 
ku Ew çi di xwa ze bê je». 
19Îsa za ni bû ku ew di xwa zin jê 

bi pir sin, hin gê wan r’a got: «Hûn 
bo na vê go ti na Min ji hev di pir sin, 
ku Min got: ‹Hi ne kî şûn da hû nê 
Min ne bî nin› û dî sa ‹hi ne kî şûn-
da hû nê Min bi bî nin›? 20Ez r’ast 
bê xê lif we r’a di bê jim, hû nê şîn 
û gi rî bin, lê din ya yê şa be, hû nê 
ber xwe k’evin, lê ber xwe k’e ti na 
we yê bi be şa bûn. 21Ga va ji nek 
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di k’e ve ber za r’ê, ce fê di k’i şî ne, 
çim kî si h’e ta wê pê r’a gi hîş tî ye. 
Lê ga va zar’ jê r’a di be, îdî ce fa 
na yê bî rê ji dest wê şa bû nê, ku 
me rîk ha te di nê. 22R’ast e hûn jî 
ni ha ber xwe di k’e vin, lê Ezê we 
dî sa bi bî nim û di lê we yê bi eşq 
û şa bû nê va t’i jî be û t’u ke sê wê 
şa bû nê ji we nes tî ne. 23Ewê r’o jê 
hû nê ji Min t’u tiş tî ne pir sin. Ez 
r’ast bê xê lif we r’a di bê jim, ku hûn 
pê na vê Min çi ji Ba vê bi xwa zin, 
Ewê bi de we. 24H’e ta ni ha we pê 
na vê Min t’u tişt ne xwes tî ye. Bi-
xwa zin, hû nê bis tî nin, usa we kî 
şa bû na we t’e mam be. 

Mindinyabindestkir
25Min ev ye ka na we r’a bi me se la 

go tin. Wex tê bê Ezê îdî bi me se la 
we r’a xe ber ne dim, lê aş ke re der-
he qa Ba vê da we r’a bê jim. 26Wê 
r’o jê hû nê pê na vê Min bi xwa zin. 
Ez we r’a na bê jim ku Ezê bo na we 
hî vî ji Ba vê bi kim. 27Bav Xwe xa 
we h’iz di ke, çim kî we Ez h’iz 
ki ri me û ba wer ki rî ye ku Ez ji 
cem Xwe dê ha ti me. 28Ez ji Ba vê 
qe tî yam û ha ti me din ya yê. Dî sa 
Ez din ya yê di hê lim û di çi me 
cem Ba vê». 

29Şa gir têd Wî go ti nê: «Va ye Tu 
ni ha aş ke re xe ber di dî, ne ku pê 
me se la. 30Ni ha em fe’m di kin, ku 

Tu her tiş tî zanî û ne h’ew ce ye ku 
ji Te bi pir sin, Tu pêş da ca bê di dî. 
Bo na vê ye kê em ba wer di kin, ku 
Tu ji cem Xwe dê ha tî yî». 
31Îsa wan r’a got: «Ni ha hûn 

ba wer di kin? 32Va wex tê bê û 
ha tî ye jî, ku hû nê be la-be la yî bin, 
her ke sê he r’e cî yê xwe û Min 
t’e nê bi hê le. Lê Ez ne t’e nê me, 
çim kî Bav t’e vî Min e. 33Min ev 
ye ka na we r’a go tin, we kî pê Min 
hûn xwe yê e’di la yî yê bin. Hû nê 
din ya yê da ten ga sî yêf bi bî nin, lê 
mêr xas bin! Min din ya ki re bin-
des tê Xwe». 

Îsabonabawermenda
duadike

171Ça xê Îsa ev ye ka na go tin, 
be rê Xwe e’z mên da kir û 

got: «Ba vo, wext pê r’a gi hîş tî ye. 
Ku r’ê Xwe r’û met ke, we kî Kur’ 
jî Te r’û met ke. 2Te h’u ku mê li 
ser t’e ma mî ya me ri va yê da Wî, 
we kî jî yî na h’e ta-h’e ta yê bi de 
h’e mû yêd ku Te da ne Wî. 3Ev e 
jî yî na h’e ta-h’e ta yê, we kî ew Te 
nas kin, ça wa Xwe dê yê r’as tî bê-
şi rî kî-bê he val û usa jî Îsa Mesîhê 
ku Te şan dî ye. 4Min Tu li ser r’û yê 
e’r dê r’û met ki rî, ew şi xu lê Te 
da bû Min ku Ez bi kim Min anî 
sê rî. 5Ba vo, bi wê r’û me ta Mi ne 
ku hê be rî e’fi ran di na din ya yê li 
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cem Te he bû ni ha Min r’û met 
ke li ber Xwe. 
6Min Tu wan me ri va va e’yan 

ki rî, yêd ku Te ji din ya yê da ne 
Min. Ew yêd Te bûn, Te ew da ne 
Min û wa na go ti na Te xwey kir. 
7Ni ha ew îdî za nin her tiş têd ku 
Te da ne Min ew ji Te ne. 8Ew 
xe be rêd ku Te da ne Min, Min jî 
da ne wan û wa na ew qe bûl kir, 
ewê r’as tî yê pê h’e sî yan, ku Ez ji 
Te ha ti me û ba wer ki rin ku Te 
Ez şan di me. 
9Ez bo na wan hî vî di kim. Ne 

ku bo na din ya yê hî vî di kim, lê 
bo na yêd ku Te da ne Min, çim kî 
ew yêd Te ne. 10Çi ku yêd Min 
in, ew yêd Te ne, çi ku yêd Te 
ne, ew yêd Min in. Û Ez bi wan 
r’û met ki rî me. 11Ni ha Ez tê me 
cem Te, Ez îdî ne din ya yê da me, 
lê ewa na din ya yê da ne. Ya Ba vê 
Pî roz! Pê wî na vê Xwe yî ku Te 
da ye Min van xwey ke*, we kî 
bi bin yek, ça wa Ez û Tu yek in. 
12Ga va Ez t’e vî wan bûm, Min 
ew pê na vê Te xwey di ki rin, pê 
wî na vê ku Te da ye Min, Min 
xwe yî tî li wan kir. Ji wa na t’u kes 

un da ne bû, pêş ti rî yê mi ri nê r’a 
da yî, we kî ni vî sar bê sê rî. 13Lê 
ni ha Ez tê me cem Te û van ye ka 
din ya yê da di bê jim, we kî şa bû-
na Min di lê wan da t’e mam be. 
14Min xe be ra Te gî han de wan û 
din ya je nî ya wan, çim kî ew ne 
ji din ya yê ne, ça wa ku Ez ne ji 
din ya yê me. 15Ez hî vî na kim ku 
Tu wa na ji din ya yê hil dî, lê we kî 
Tu wan ji yê Xi rab xwey kî. 16Ew 
ne ji din ya yê ne, ça wa ku Ez ne 
ji din ya yê me. 17Wan bi r’as tî ya 
Xwe bu hur tî-ji ba re ke. Xe be ra Te 
r’as tî ye. 18Ça wa ku Te Ez şan-
di me din ya yê, Min jî ew şan di ne 
din ya yê. 19Bo na wan Ez Xwe 
bu hur tî-ji ba re di kim, we kî ew 
jî bi r’as tî yê bu hur tî-ji ba re bin. 
20Ez ne t’e nê bo na wan hî vî 

di kim, lê bo na wan jî, yêd ku bi 
go ti na wan wê ba we rî ya xwe Min 
bî nin, 21we kî h’e mû jî bi bi ne yek. 
Ba vo, ça wa Tu na va Min da yî û Ez 
na va Te da me, usa jî bi ra ew na va 
Me da bin*, bi vî awayî din ya yê ba-
wer bi ke, ku Te Ez şan di me. 22Ew 
r’û me ta ku Te da Min, Min da 
wan, we kî ew bi bin yek, ça wa Ez 

* 17:11 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Pê na vê Xwe van xwey ke, yêd ku 
Te da ne Min». 
* 17:21 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «usa jî bi ra ew na va Me da bin» aha 
ye: «usa jî bi ra ew t’e vî Me bi bi ne yek». 
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û Tu yek in: 23Ez na va wan da, Tu 
jî na va Min da, we kî ew t’i fa qê daf 
lap gi hîş tî bin û din ya bi za ni be 
ku Te Ez şan dim û usa wan h’iz 
di kî, ça wa Min h’iz di kî. 
24Ya Ba vo, Ez di xwa zim we kî 

yêd ku Te da ne Min, Ez li k’u 
bim, ew jî t’e vî Min bin, we kî ew 
r’û me ta ku Te da ye Min bi bî nin, 

çim kî hê be rî e’fi ran di na din ya yê 
Te Ez h’iz ki ri me. 25Ya Ba vê r’ast! 
Din ya Te nas na ke, lê Ez Te nas 
di kim û eva na jî za nin we kî Te 
Ez şan di me. 26Min Tu wan va 
da yî e’yan ki ri nê û Ezê hê bi di me 
e’yan ki ri nê, we kî ew h’iz ki ri na ku 
Te Ez pê h’iz ki ri me na va wan da 
be û Ez jî na va wan da bim». 

Girtin,xaçkirinfûr’abûnaÎsa

GirtinaÎsa
(Metta26:47‑56;Marqos
14:43‑50;Lûqa22:47‑53)

181Pey vê xe ber da nê r’a Îsa 
t’e vî şa gir têd Xwe der ba zî 

wî alî yê ne wa la Qid ro nê bû. Li 
wê de rê bax çek he bû, Îsa şa gir têd 
Xwe va k’e ti nê. 2Ci hû da jî yê ku 
wê ne ma mî ya Wî bi ki ra ew cî za-
ni bû, çim kî Îsa û şa gir têd Xwe va 
ge lek ca ra li wê de rê di ci vî yan. 
3Awa Ci hû da k’o me ke es ke ra û 
no be da ra xwe r’a ji alî yê fê ri sî û 
se re kêd k’a hî na da hil da bû, bi 
fe ne ra, agir û ç’e ka ha te wî cî yî. 
4Îsa her tişt za ni bû ku wê çi bê 
se rê Wî, pêş da çû û wan r’a got: 
«Hûn li k’ê di ge r’in?» 5Wa na 

lê ve ge r’and û go ti nê: «Li Îsayê 
Nis re tê!» Îsa go te wan: «EZ IM». 

Ci hû da yê ku ne ma mî ya Wî 
ki ri bû jî t’e vî wan bû. 6Ga va got 
ku: «EZ IM*!» ser piş tê çûn û 
k’e ti ne e’r dê. 7Hin gê Îsa dî sa ji 
wan pir sî: «Hûn li k’ê di ge r’in?» 
Wan got: «Îsayê Nis re tê». 

8Îsa li wan ve ge r’and û got: «Min 
we r’a got, ku Ez im. Awa he ger 
hûn li Min di ge r’in, bi hê lin bi ra 
eva na he r’in». 9Ev yek bû we kî ew 
xe be ra wî ye ku be rê go ti bû r’ast 
de rê: «Ewêd ku Te da ne Min, 
Min ji wan t’u kes un da ne kir»*. 
10Hin gê Şim h’ûn-Pet rûs ew 

şû rê ku pê r’a bû k’i şand û avî te 
xu la mê se rek k’a hîn û gu hê wî yî 
r’as tê pe kand. Na vê wî xu la mî 

* 18:6 Şiro ve ki ri nê bin r’êza Yû h’en na 8:58-da bi xû nin. 
* 18:9 Yû h’en na 6:39. 
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Mal xo bû. 11Îsa Pet rûs r’a got: 
«Şûr tê ke qa vêf! Ezê ça wa wê k’a sa 
ku Ba vê da ye Min ve ne xwim?» 

Îsaberserekk’ahîn
(Metta26:57‑58;Marqos14:53‑54;

Lûqa22:54)

12Pey vê ye kê r’a k’o ma es ke ra û 
ser da rê wan û no be da rêd ci hû ya 
Îsa gir tin û gi rê dan. 13Pê şî yê Ew 
bi ri ne cem He na nê xe zû rê Qe ya fa. 
Qe ya fa se rek k’a hî nê wê sa lê bû. 
14Eva ew Qe ya fa bû, yê ku ci hû 
şî ret ki ri bûn û go ti bû: «Hê r’ind 
e, bi ra yek bo na cim e’ tê bi mi re». 

PetrûsÎsaînk’ardike
(Metta26:69‑70;
Marqos14:66‑68;
Lûqa22:55‑57)

15Şim h’ûn-Pet rûs û şa gir te kî 
din pey Îsa di çûn. Ew şa girt ku 
na sê se rek k’a hîn bû, t’e vî Îsa k’e te 
h’ew şa se rek k’a hîn, 16lê Pet rûs 
der va li ber dê rî se ki nî. Paşê ew 
şa gir tê na sê se rek k’a hîn der k’et û 
t’e vî der geh va nê xe ber da, Pet rûs 
bi re hin dur’. 17Hin gê wê ca rî ya 
der geh van ji Pet rûs pir sî: «Di be 
ku tu jî ji şa gir têd Vî me ri vî yî?» 
Pet rûs go tê: «Na, ez nî nim». 
18Wî ça xî, he wa ku sar bû, 

xu lam û no be da ra pê k’o mi rê 
agir vê xis ti bûn, se ki nî bûn û xwe 

germ di ki rin. Pet rûs jî li cem wan 
se ki nî bû, xwe germ di kir. 

Pirsaserekk’ahîn
(Metta26:59‑66;

Marqos14:55‑64;Lûqa22:66‑71)

19Hin gê se rek k’a hîn ji Îsa 
der he qa şa gir têd Wî û hîn ki ri na 
Wî da pir sî. 20Îsa cab da û got: 
«Min din ya yê r’a aş ke re xe ber 
da ye, her gav k’i nîş ta da usa jî 
p’a rist ge hê da, k’î de rê ku h’e mû 
ci hû di ci vî yan hîn di ki rin. Min 
t’u tişt di zî va ne go tî ye. 21Tu çi ma 
ji Min di pir sî? Ji yêd ku bi hîs ti ne 
bi pi rse, k’a Min wan r’a çi go tî ye. 
Ew za nin Min çi go tî ye». 
22Ga va Îsa ev yek got, no-

be da re kî li wir se ki nî şe ma qek 
li Wî xist û got: «Tu ça wa ca ba 
se rek k’a hîn di dî?» 23Îsa lê ve ge-
r’and û go tê: «He ger Min xi rab 
xe ber da, xi ra bî ya Min bê je. Lê 
he ger Ez r’ast di bê jim, tu çi ma 
Min di xî?» 24Hin gê He nan Ew 
gi rê da yî şan de cem Qe ya fa yê 
se rek k’a hîn. 

PetrûsdîsaÎsaînk’ardike
(Metta26:71‑75;Marqos14:69‑72;

Lûqa22:58‑62)

25Şim h’ûn-Pet rûs hê li wir se-
ki nî xwe germ di kir. Ji wî pir sîn: 
«Di be ku tu jî ji şa gir têd Wî yî?» 
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Ewî în k’ar kir û got: «Na, ez nî-
nim». 26Xu la me kî se rek k’a hîn, ji 
xwe xa tî ya wî, yê ku Pet rûs gu hê wî 
pe kan di bû, jê pir sî: «Ne bax çe da 
min tu t’e vî Wî dî tî?» 27Hin gê 
Pet rûs dî sa în k’ar kir û wê de mê 
dîk bang da. 

ÎsaliberPîlatof
(Metta27:1‑2,11‑14;

Marqos15:1‑5;Lûqa23:1‑5)

28Wî ça xî Îsa ji cem Qe ya fa 
bi ri ne qe si ra we lîf. Se rê si be hê zû 
bû û ci hû ne k’e ti ne qe si rê, we kî 
xwe li go ra e’de têd şûş tin-ve şûş ti nê 
ne h’e r’i mî nin, ku bi ka ri bin xwa-
ri na Ce ji naf Der baz bû nê bi xwin. 
29Hin gê Pî la tof der k’e te der va, 
ha te cem wan û pir sî: «Hûn Vî 
me ri vî çi da ne heq di kin?» 
30Wa na lê ve ge r’and û go ti nê: 

«He ger Ew ne ye kî zulm k’ar bû ya, 
me Ew ne di da des tê te». 31Hin-
gê Pî la to wan r’a got: «Ha nê hûn 
xwe xa Vî bi bin û li ane go rî qa nû na 
xwe dî wa na Wî bi kin». Ci hû ya 
lê ve ge r’and û go ti nê: «Îzi na me 
t’une ku em t’u ke sî bi ku jin». 
32Ev ye ka bû, ku ew go ti na Îsa 
bê sê rî, ku da bû fe’m ki ri nê, Ewê 
ça wa bi mi re. 

33Hin gê Pî la to dî sa k’e te qe si ra 
we lî, ga zî Îsa kir û jê pir sî: «Tu yî 
P’ad şê ci hû ya?» 34Îsa lê ve ge r’and 

û go tê: «Tu vê ye kê xwe xa di bê jî, 
yan hi ne kêd din bo na Min te r’a 
go ti ne?» 

35Pî la to got: «Çi ma ez ci hû me? 
Mi le tê Te û se re kêd k’a hî na Tu 
da ne des tê min. Te çi ki rî ye?» 36Îsa 
cab da û got: «P’ad şa tî ya Min ne 
ji vê din ya yê ye. He ger p’ad şa tî ya 
Min ji vê din ya yê bû ya, ber des tî yêd 
Mi nê şer’ ki ra na ku Ez ne k’e ta ma 
des tê ci hû ya. Lê p’ad şa tî ya Min 
ne ji vê din ya yê ye». 
37Hin gê Pî la to jê r’a got: «We kî 

usa ye Tu p’ad şa yî?» Îsa cab da û 
got: «Tu xwe xa di bê jî Min ku: ‹Tu 
p’ad şa yî›. Ez bo na vê ye kê bû me 
û bo na vê ye kê ha ti me din ya yê, 
we kî bo na r’as tî yê şe’ de tî yê bi dim. 
Her ke sê ku ji alî yê r’as tî yê ye, 
guh di de den gê Min». 
38Pî la to jê pir sî: «R’as tî çi ye?» 

Dîwanêdah’ukumêkuştinê
liserÎsaderdixin
(Metta27:15‑31;

Marqos15:6‑20;Lûqa23:13‑25)

Pey vê pir sê r’a, Pî la to dî sa der-
k’e te der va cem ci hû ya û wan r’a 
got: «Ez t’u ne he qî yê Vî da na bî-
nim. 39Lê ev e’de tê we ye ku ez 
Ce ji na Der baz bû nê da ye kî gir tî 
bo na we ber’ dim. Hûn di xwa zin 
ku ez bo na we P’ad şê ci hû ya 
ber’ dim?» 
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40Hin gê wan hê ki re qî r’în, go-
tin: «Ne ku Vî me ri vî, lê Ba ra bas 
ber’ de!» Ba ra bas jî qa ça xek bû. 

191Hin gê Pî la to Îsa bir û 
da ber qam çî ya. 2Es ke ra 

jî t’a cek ji sti rî ya ve gir tin û da ne 
se rê Wî û çu xe kî şîrkf li Wî ki rin. 
3Li ber Wî di se ki nîn û di go tin: 
«Xweş be, P’ad şê ci hû ya!» Û şe-
maq li Wî di xis tin. 
4Pî la to dî sa der k’e te der va û 

wan r’a got: «Va ye ni ha ez Wî 
tî ni me der va cem we, we kî hûn 
bi za ni bin ku min t’u sûc Wî da 
ne dî tî ye». 5Hin gê Îsa t’a cê sti-
rî li sê rî û çu xê şîrk lê der k’e te 
der va. Pî la to wan r’a got: «Va ye 
Ew me ri va!» 
6Ga va se re kêd k’a hî na û no-

be da ra Ew dît, ki ri ne qî r’în û 
go tin: «Wî xaçf ke, Wî xaç ke!» 
Pî la to wan r’a got: «Hûn Wî bi bin 
xaç kin. Ez xwe xa t’u sûcî Wî da 
na bî nim». 
7Ci hû ya lê ve ge r’and û go ti nê: 

«Qa nû ne ke me he ye û ane go rî 
wê qa nû nê* ge re kê Ew bê kuş ti-
nê, çim kî Wî Xwe Ku r’ê Xwe dê 
h’e sab kir». 
8Ga va Pî la to ev yek bi hîst, hê 

tirs k’e te ser. 9Ew dî sa çû hin du r’ê 

qe si ra we lî û Îsar’a got: «Tu ji k’u 
yî?» Lê Îsa ca ba wî ne da. 10Pî la to 
go te Wî: «Tu t’e vî min xe ber na dî? 
Tu ni za nî ku h’u ku mê min he ye 
ez Te ber’ dim û h’u ku mê min 
he ye Te bi di me xaç ki ri nê?» 

11Îsa lê ve ge r’and û go tê: «He ger 
ji jor te r’a ne ha ta da yî nê, t’u h’u-
ku mê te wê li ser Min t’une bû ya. 
Le ma gu nê wî, yê ku Ez da me 
des tê te hê me zin e». 
12Pey wê ye kê r’a Pî la to di kir 

ku Îsa ber’ da, lê ci hû ya ki re qî-
r’în û go tin: «He ger tu Vî me ri vî 
ber’ dî, tu ne dos tê Qey serf î! Her 
ke sê ku xwe p’ad şa h’e sab di ke, 
ew ne ya rê Qey ser e!» 
13Ga va Pî la to ev yek bi hîst, 

Îsa der xis te der va û ew li he re maf 
dî wa nê r’û nişt, wî cî yê ku jê r’a 
di go tin «Se lê Ke vi rî», bi îb ra nî 
Ga ba ta. 14R’o jaf t’iv da rek ki ri na 
Ce ji na Der baz bû nê bû, nîv ro 
nê zî kî si h’e ta donz de ha Pî la to 
ci hû ya r’a got: «Va ye P’ad şê we!» 
15Lê wa na ki re qî r’în: «Wî bi-

be, Wî bi be! Wî xaç ke!» Pî la to 
wan r’a got: «P’ad şê we xaç kim?» 
Se re kêd k’a hî na lê ve ge r’an din: 
«Pêş ti rî Qey ser p’ad şa kî din bo-
na me t’une!» 16Hin gê ewî Îsa 
da des tê wan, we kî bê xaç ki ri nê. 

* 19:7 Qa nû na K’a hîn tî yê 24:16. 
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XaçkirinaÎsa
(Metta27:32‑44;Marqos
15:21‑32;Lûqa23:26‑43)

Wan Îsa hil da bi rin. 17Îsa Xwe-
xa xa çê Xwe hil da û der k’e te wî 
cî yê ku jê r’a di bê jin «Cî yê Qaf», 
bi îb ra nî «Gol go ta». 18Li wê de rê 
Ew t’e vî du me ri vêd din xaç ki-
rin, her yek li k’ê le ke kê, Îsa na va 
wan da bû. 19Pî la to t’ex tek jî ni vî sî 
û fê za xa çê xist, ku aha ni vî sar 
bû: «ÎSAYÊ NIS RE TÊ, P’AD ŞÊ 
CI HÛ YA». 20Ge lek ci hû ya ev 
ni vî sa ra ser t’ex te xwen din, çim kî 
ew cî yê ku Îsa lê ha ti bû xaç ki ri nê 
nê zî kî ba jêr bû û bi îb ra nî, la tî nî 
û yû na nî ha ti bû ni vî sa rê. 21Se-
re kêd k’a hî nêd ci hû ya Pî la to r’a 
go tin: «Ne ni vî se ‹P’ad şê ci hû ya›! 
Lê bi ni vî se ku ‹Wî got: Ez P’ad şê 
ci hû ya me›». 22Pî la to got: «Min 
çi ni vî sî, ni vî sî». 
23Ga va es ke ra Îsa xaç ki rin, 

k’in cêd Wî hil dan, ki ri ne çar p’a ra, 
her ye kî r’a p’a rek. Lê k’in ca Wî ye 
ser jî he bû, ku ji sê rî h’e ta bi nî 
hû nan dî û bê di rûn bû. 24Hin gê 
hev du r’a go tin: «We rin em vî ne-
qe lê şin, em p’eşk ba vê jin, k’a wê 
k’ê r’a bi k’e ve». Ev yek bû, we kî 
ni vî sar bê sê rî: 

 «K’in cêd Min nav xwe da p’a-
re ve ki rin 

 û ser p’o tê Min p’eşk avî tin»*. 
Es ke ra jî he ma ev yek kir. 
25Li ber xa çê Îsa dî ya Wî, xa-

tî ya Wî, Mer ye ma ji na Klo pas û 
Mer ye ma Mej de la nî se ki nî bûn. 
26Îsa ku dî ya Xwe û ew şa gir tê ku 
Wî jê h’iz di kir li wê de rê se ki nî 
dî tin, dî ya Xwe r’a got: «E’vdê! Va 
ye ku r’ê te!» 27Paşê go te şa girt: 
«Va ye dî ya te!» Ji hin gê va evî 
şa gir tî ew bi re ma la xwe. 

MirinaÎsa
(Metta27:45‑56;Marqos
15:33‑41;Lûqa23:44‑49)

28Pey vê ye kê r’a Îsa za ni bû her 
tiş têd ku wê bi bû na îdî qe wi mîn, 
hin gê Wî got: «Ez t’î me», we kî 
ni vî sar bê sê rî. 29Li wir fi ra qe ke 
sir kê va da gir tî he bû. Wa na lû fi-
kaf be’ rê sir kê da kir, se rê da ri ka 
zo xê vaf da nîn û di rê jî ber de vê Wî 
ki rin. 30Ga va ku Îsa sir kef ve xwar, 
got: «T’e mam qe wi mî!» Se rê Xwe 
ber jêr kir û r’u h’ê Xwe da. 

Gotinap’êxembertêsêrî
31Ev yek ku r’o jaf t’iv da rek ki-

ri nê da qe wi mî, ci hû ya ne di xwest 
we kî cin yaz li ser xa çê bi ma na, 

* 19:24 Ze bûr 22:18. 
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çim kî ew şe mî bo na wa na r’o je-
ke ge lek e’zîz bû. Wa na ji Pî la to 
hî vî kir, we kî hes tû yêd r’e’ nêd 
xaç bû yî ya bê ne şkê nan di nê û ji 
wir bê ne hil da nê. 32Hin gê es ker 
ha tin, pê şî yê hes tû yêd r’e’ nêd ye kî 
şkê nan din û pey r’a r’e’ nêd yê din, 
ku t’e vî wî ha ti bû xaç ki ri nê. 33Lê 
ga va ku ew nê zî kî Îsa bûn û dî tin 
ku Ew îdî mi rî ye, wa na hes tû yêd 
r’e’ nêd Wî neş kê nan din. 34Lê dî sa 
ji es ke ra ye kî r’im nek’ sa Wî r’a kir 
û pê r’a-pê r’a av û xû nê avît. 35Yê 
ku ev yek dît şe’ de tî da, we kî hûn 
jî ba wer bi kin. Şe’ de tî ya wî r’ast e 
û ew zane ku r’as tî yê di bê je. 36Ev 
ye ka qe wi mî, we kî ew ni vî sar bê sê rî: 
 «T’u hes tû yê Wî wê ne yê şkê-

nan di nê»*. 
37Ni vî sa re ke din jî aha di bê je: 
 «Ewê li Wî bi ni hê r’in, nek’ sa 

k’î ja nî qul ki rin»*. 

DefinkirinaÎsa
(Metta27:57‑61;Marqos15:42‑47;

Lûqa23:50‑56)

38Pey vê ye kê r’a, Ûsi vêf ji Arî-
met ya yê ku şa gir tê Îsa bû, lê ji 

tir sa ci hû ya xwe e’yan ne di kir, 
hî vî ji Pî la to kir ku cin ya zê Îsa ji 
xa çê pe ya ke û Pî la to îzin da yê. 
Hin gê ew çû cin ya zê Îsa ji xa çê 
pe ya kir. 39Nî ko dê mo jî t’e vî wî 
hat, yê ku pêş da şev ha ti bû cem 
Îsa, nê zî kî sî kî lo gram* ûdf û 
zi mirf t’ev hev ki rî anî. 40Cin ya-
zê Îsa hil dan, li ane go rî e’de tê 
de fin ki ri na ci hû ya, bi ha retf lê 
dan û Ew qe de kê k’i ta nî da k’e fen 
ki rin. 41Li wî cî yê ku Îsa lê ha-
ti bû xaç ki ri nê bax çek he bû û wî 
bax çe yî da jî t’ir be ke nû he bû ku 
hê t’u kes tê da ne ha ti bû da nî nê. 
42Îsa ki ri ne wê t’ir bê, çim kî r’o ja 
t’iv da rek ki ri na ci hû ya bû, t’irb jî 
nê zîk bû. 

T’irbavala
(Metta28:1‑10;Marqos16:1‑8;

Lûqa24:1‑12)

201R’o ja yek şe mê*, qe re ber-
ban ga si be hê zû, Mer ye ma 

Mej de la nî çû ser t’ir bê. Dî na xwe 
da yê, wê ke vir ji ber de rê t’ir bê 
wê da ki rî ye. 2Dest xwe da r’e vî 
çû cem Şim h’ûn-Pet rûs û wî 

* 19:36 Der k’e tin 12:46; Ji mar 9:12; Ze bûr 34:20. 
* 19:37 Ze ke rî ya 12:10. 
* 19:39 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Sed lî tir». Sed lî ti rêd r’o ma yî ya ye 
hin gê qa sî sî kî lo gra mêd îro yîn e. 
* 20:1 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «R’o ja h’ef tî yê ye pê şin», çim kî bo na 
ci hû ya r’o ja h’ef tî yê ye pê şin yek şem bû, awa go tî «le’d». 
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şagir tê din, yê ku Îsa jê h’iz di-
kir û wan r’a got: «Xu dan ji t’ir bê 
der xis ti ne û em ni za nin ku Ew 
danî ne k’u de rê!» 
3He ma hin gê Pet rûs û şa gir tê 

din der k’e ti ne der va û ber bi t’ir bê 
çûn. 4Her du jî hev r’a di r’e vî yan, 
lê şa gir tê din ji Pet rûs zû tir di-
r’e vî ya û ew pê şî ya wî gi hîş te ser 
t’ir bê. 5Wî xwe qûz kir û dî na 
xwe da yê, wê k’e fen li wir e, lê 
xwe xa ne k’e te hin dur’. 6Hin gê 
Şim h’ûn-Pet rûs ku pey wî di hat 
gi hîş tê, k’e te hin du r’ê t’ir bê, dî na 
xwe da yê, wê k’e fen li wir e 7û 
dest ma la sê rî ne t’e vî k’e fen bû, 
lê qat ki rî alî kî da nî bû. 8Paşê 
şa gir tê din jî k’e te hin dur’, yê ku 
pê şî yê gi hîş ti bû ser t’ir bê. Ewî dît 
û ba wer kir. 9Wan hê ni vî sar fe’m 
ne ki ri bû, ku ge re kê Îsa ji mi ri nê 
r’a bû ya. 10Pey vê ye kê r’a şa girt 
ve ge r’î ya ne cî yêd xwe. 

ÎsaXwenîşanî
MeryemaMejdelanîdike

(Marqos16:9‑11)

11Lê Mer yem ji t’ir bê der se-
ki nî bû û di gi rî ya. Wê bi gi rî xwe 
qûz kir û li hin du r’ê t’ir bê ni hê r’î, 
12hin gê dî na xwe da yê, wê du 
mil ya k’e têd k’inc si pî, li wî cî yê ku 
cin ya zê Îsa lê da nî bû r’û niş ti ne, 
yek ber se rî yê û yê din bin p’î yê. 

13Mil ya k’e ta wê r’a got: «E’vdê! 
Tu çi ma di gi rî yî?» Mer ye mê got: 
«Xu da nê min hil da ne û ez ni za nim 
Ew danî ne k’u de rê». 14Ga va ewê 
ev yek got, li pişt xwe va ve ge r’î ya 
û dît ku Îsa li wê de rê se ki nî ye, lê 
wê ni za ni bû ku ew Îsa ye. 15Îsa 
go te wê: «E’vdê, tu çi ma di gi rî-
yî? Tu li k’ê di ge r’î?» Mer ye mê 
t’i rê qey ew r’ez van e, ewê go tê: 
«Ez xu lam, he ger te Ew hil da ye, 
min r’a bê je te Ew da nî ye k’u de-
rê, we kî ez Wî ji wê de rê hil dim». 
16Îsa go tê: «Mer yem!» Mer ye mê 
be rê xwe da Wî û bi îb ra nî go tê: 
«R’abbo nî!» ku tê fe’m ki ri nê: 
«Ders dar». 
17Îsa go te wê: «Min ne gi re, 

çim kî Ez hê r’a ne bû me cem 
Ba vê. Lê he r’e cem bi rêd Min 
û wan r’a bê je. ‹Ezê r’a bi me cem 
Ba vê Xwe û cem Ba vê we, cem 
Xwe dê yê Xwe û cem Xwe dê yê 
we›». 18Mer ye ma Mej de la nî çû 
cem şa gir ta û wan r’a got: «Min 
Xu dan dît» û tiş têd ku Îsa wê r’a 
go ti bû wan r’a gi lî kir. 

ÎsaXwenîşanî
şagirtêdXwedike

(Metta28:16‑20;Marqos16:14‑18;
Lûqa24:36‑49)

19Xût wê êva rê, r’o ja yek şe mê, 
ga va şa girt ci vî ya yî bûn, ji tir sa 
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ci hû ya jî de rî li ser wan da da yî 
bûn, hin gê Îsa hat na va wan da 
se ki nî û wan r’a got: «E’di la yî 
we r’a». 20Ev tişt got, dest û nek’ sa 
Xwe nî şa nî wan ki rin. Hin gê şa-
girt ge le kî şa bûn, ga va ku Xu dan 
dî tin. 21Paşê Îsa dî sa wan r’a got: 
«E’di la yî we r’a. Ça wa ku Ba vê Ez 
şan dim, usa jî Ez we di şî nim». 
22Ev yek ku got, p’i f î ser wan 
kir û wan r’a got: «Ha nê R’u h’ê 
Pî roz bis tî nin. 23Hûn gu nêd k’ê 
bi bax şî nin, ewê bê ne bax şan di nê, 
gu nêd k’ê ne bax şî nin, ewê ney ne 
bax şan di nê». 

ÎsaûT’ûma
24T’û ma yê ye kî ji her donz de-

ha, ku jê r’a «He val-cê wî» di go tin, 
ne t’e vî wan bû ga va ku Îsa hat. 
25Hin gê şa gir têd ma yîn wî r’a 
go tin: «Me Xu dan dît». Ewî wan-
r’a got: «H’e ta ku ez dew sa mi xa 
des têd Wî da ne bî nim, t’i lî ya xwe 
ne di me ser dew sa mi xa û des tê 
xwe jî ne ki me nek’ sa Wî, ez t’u 
car ba wer na kim». 
26Pey h’eyşt r’o ja r’a, şa gir têd 

Îsa dî sa mal da bûn û T’û ma jî 
t’e vî wan bû. De rî da da yî bûn, lê 
Îsa hat, na va wan da se ki nî û got: 
«E’di la yî we r’a». 27Paşê T’û ma r’a 
got: «T’i lî ya xwe bî ne vir û des têd 
Min bi ni hê r’e, des tê xwe jî bî ne 

û bi ke nek’ sa Min. Ne ba we rî yê 
ne ke, lê ba wer bi ke!» 
28T’û ma lê ve ge r’and û go tê: 

«Xu da nê min û Xwe dê yê min!» 
29Îsa go te wî: «Te Ez dî tim le ma 
ba wer kir? Xwe zî li wan, yêd ku 
ne dî ti ne, lê ba wer di kin!» 

Meremêvêk’itêbê
30Îsa li ber şa gir têd Xwe hê 

ge lek nî şa nêd din jî ki rin, ku vê 
k’i tê bê da ne ha ti ne ni vî sa rê. 31Lê 
be lê ev ha ti ne ni vî sa rê, we kî hûn 
ba wer bi kin, ku Îsa ye Mesîh, 
Ku r’ê Xwe dê û bi vê ba we rî ya pê 
na vê Wî jî yî na we he be. 

Îsaûgirtiname’sîya

211Pey vê ye kê r’a Îsa dî sa 
Xwe li de vê go la Te be-

rî ya yê nî şa nî şa gir têd Xwe kir. 
Ew bi vî awayî qe wi mî: 2Şim-
h’ûn-Pet rûs, T’û ma yê ku jê r’a 
di go tin «He val-cê wî», Na tan yê lê 
ji Qa na ya Ce lî lê, ku r’êd Ze be dî û 
du şa gir têd Îsaye din hev r’a bûn. 
3Şim h’ûn-Pet rûs wan r’a got: «Ez 
di çim ku me’ sî ya bi gi rim». Wa na 
wî r’a got: «Em jî t’e vî te tên». Hin gê 
ew r’a bûn çûn k’e ti ne qe yi ke kê, 
lê wê şe vê t’u tişt ne gir tin. 
4Si beh sa fî bû, Îsa li de vê go-

lê se ki nî, lê şa gir ta ni za ni bû ku 
Ew Îsa ye. 5Hin gê Îsa go te wan: 
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* 21:15 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Tu Min ji wan ze’f tir h’iz di kî?» 

«La wik no! We tişt ne gir tî ye?» 
Wa na lê ve ge r’and û go ti nê: «Na». 
6Ewî go te wan: «T’o r’ê ba vê ji ne 
alî yê qe yi kê yî r’as tê hû nê bi gi-
rin». Wa na jî t’or’ avî tê û ji dest 
ge lek bû na me’ sî ya ni ka ri bûn ku 
t’or’ bi k’i şan da na. 
7Hin gê wî şa gir tê ku Îsa jê h’iz 

di kir Pet rûs r’a got: «Ew Xu dan 
e!» Ga va Şim h’ûn-Pet rûs bi hîst 
ku ew Xu dan e, k’in ca xwe avî te 
ser xwe, çim kî ew te’ zî bû û xwe 
avî te go lê. 8Lê şa gir têd ma yîn 
t’or’ me’ sî ya va k’i şan din û pê 
qe yi kê gi hîş ti ne be jêf, çim kî ew 
ne dûr bûn, lê qa sî sed mê ti rî 
dû rî be jê bûn. 

Îsat’evîşagirtêdxwe
nandixwe

9Ga va ew der k’e ti ne be jê, wir 
agi rê ji k’o mi rê vê xis tî dî tin, me’ sî 
li ser û nan jî li ber. 10Îsa wan r’a 
got: «Hi nek ji wan me’ sî yêd ku we 
hê ja gir ti ne bî nin». 11Şim h’ûn-Pet-
rûs jî k’e te qe yi kê û t’or’ k’i şan de 
be jê, ya ku sed pên cî sê me’ sî yêd 
gir tê da bûn. Ha qas ge lek bûn jî, 
lê dî sa t’or’ ne qe li şî. 
12Îsa wan r’a got: «We rin te’ş-

tê bi xwin». Ji şa gir ta t’u ke sî jî 
tu ruş ne kir ku jê bi pir sî ya: «Tu 

k’î yî?» Çim kî wa na za ni bû ku 
Ew Xu dan e. 13Hin gê Îsa nê zîk 
bû, ew nan hil da da wan û usa 
jî me’ sî. 14Eva îdî ca ra si sî ya bû 
ku Îsa pey mi rin-r’a bû na Xwe r’a 
şa gir têd Xwe va xuya bû. 

ÎsaûPetrûs
15Ga va wan te’ş tê xwar, Îsa ji 

Şim h’ûn-Pet rûs pir sî: «Şim h’û nê 
ku r’ê Yû h’en na, tu Min ge le kî 
h’iz di kî, yan ew Min ge le kî h’iz 
di kin?*» Pet rûs jê r’a got: «Be lê 
Xu dan, Tu zanî ku ez Te h’iz di-
kim». Îsa wî r’a got: «Ber xêd Min 
bi ç’ê rî ne». 

16Îsa ca ra du da wî r’a got: «Şim-
h’û nê ku r’ê Yû h’en na, tu Min h’iz 
di kî?» Ewî got: «Be lê Xu dan, Tu 
zanî ez Te h’iz di kim». Îsa jê r’a 
got: «Şi van tî yê pe zêd Min bi ke». 
17Îsa ca ra si sê ya ji Pet rûs pir-

sî: «Şim h’û nê ku r’ê Yû h’en na, 
tu Min h’iz di kî?» Hin gê di lê 
Pet rûs êşî ya ku Wî sê ca ra wî r’a 
got: «Tu Min h’iz di kî?» û got: 
«Xu dan, Tu her tiş tî zanî, Tu zanî 
ku ez Te h’iz di kim». Îsa wî r’a 
got: «Pe zêd Min bi ç’ê rî ne. 18Ez 
r’ast bê xê lif te r’a di bê jim, ga va 
ku tu xort bû yî, te xwe xa qa yî şa 
xwe gi rê di da û k’u da te di xwest 
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di çû yî. Lê ga va ku tu kal bî, tê 
des têd xwe bi lind kî û ye kî di nê 
piş ta te gi rê de û te bi be wî cî yê ku 
tu na xwa zî he r’ê yî». 19Wî ev yek 
got, da e’yan ki ri nê ku ewê bi çi 
cû r’e mi ri nê r’û me tê bi de Xwe dê. 
Pey vê ye kê r’a Wî Pet rûs r’a got: 
«Pey Min we re». 

Îsaûşagirtêh’izkirî
20Pet rûs pişt xwe va zi vi r’î, dît 

ew şa gir tê ku Îsa jê h’iz di ke pey 
wan tê. Eva ew şa girt bû, yê ku 
şî va êva rê da xwe avî ti bû h’e mê za 
Îsa û go ti bû: «Xu dan ew k’î ye, ku 
wê ne ma mî ya Te bi ke?» 21Pet rûs 
ga va ew dît, ji Îsa pir sî: «Xu dan, 
lê îjar evê ça wa be?» 

22Îsa wî r’a got: «He ger Ez bi-
xwa zim ku ew bi mî ne h’e ta Ez 
bêm, çî te r’a ye? Tu pey Min we re!» 
23Eva go ti na na va xûşk-bi ra da 

be la bû, ya nê ew şa gir tê ne mi re. 
Lê be lê Îsa bo na wî ne go ti bû, ku 
ew na mi re, lê go ti bû: «He ger Ez 
bi xwa zim ku ew bi mî ne h’e ta Ez 
bêm, çî te r’a ye?» 
24Eva ew şa girt e, yê ku bo na 

van ye ka şe’ de tî yê di de, usa jî ev 
yek ni vî sîn. Em za nin ku şe’ de-
tî ya wî r’ast e. 
25Hê ge lek ki rêd din jî he ne, 

yêd ku Îsa ki ri ne. He ger ew bi 
hûr-gi lî bi ha ta na ni vî sa rê, bi 
t’ex mî na min, ew k’i tê bêd ni vî sar 
wê din ya yê da cî ne bû na.



242

K’ARÊDŞANDÎYA

Pêşgotin

K’i tê ba «K’a rêd Şan dî ya» dû ma yî ya «Miz gî nî yaf Lû qa» ye, ya ku 
bi des tê Lû qa ha tî ye ni vî sa rê. Me re mê k’i tê bê ew e, ku şi ro ve ke pey-
çû yêd Mesîhf ça wa bi r’ê be rî ya R’u h’êf Pî roz li Or şe lî mêf, Ci hûs ta nêf, 
Sa mer ya yêf û we la têd ma yîn da bû ne şe’ dêd Wî (1:8). Usa jî di de k’if şê, 
ku ci vî naf nû bi çi ze lû lî yê û te’ lî-ten gî yê h’î mê xwe girt û bi alî k’a rî ya 
R’u h’ê Pî roz ça wa na va wan oxir mêd gi ran da pêş da di çû. Alî kî din va 
jî ga va hê k’ûr di bî, di bî nî ku eva k’i tê ba t’a rî xa me sî hî yêf ye, ku ji Fi-
lis tî nê na va ci hû yaf dest pê bû û paşê bû ba we rî kef t’e ma mî ya din ya yê. 

Em di ka rin K’a rê Şan dî ya ser sê p’a ra p’a re ve kin: 
1. Be la bû na me sî hî yê Or şe lî mê da, pey jor hi la ti na Îsar’a (1:1–8:3) 
2. Be la bû na me sî hî yê ji Or şe lî mê û Ci hûs ta nê da gir tî h’e ta Sa mer ya yê, 
Şa mê û cî yêd di ne dor-be rêd Fi lis tî nê (8:4–12:25) 
3. Be la bû na me sî hî yê na va we la têd dor-be rê Be’ ra Si pî (Be’ ra Nav be rê), 
h’e ta R’o ma yêf (13:1–28:31) 

Ji wan qe wi man di nêd vê k’i tê bê da ye ke he re ber bi ç’e’v bo na ki rêd 
R’u h’ê Pî roz ni vî sar e, ku R’o jaf Pên cî ye h’e sab da li Or şe lî mê ser ba-
wer men da da ça wa qe wat ba rî û r’ê be rî ya ci vî nê kir, ci vîn û ser wê rêd 
wê nav xe ba ta wan da qe wat ki rin. Hîn ki ri nêd me sî hî yêd pê şin na va 
dan na sîn ki ri na da xuya di be. Awa me se le, na va dan na sî nî ya Pet rû sêf 
şan dî daf pey stan di na R’u h’ê Pî roz r’a (2:14-36), na va dan na sî nî ya p’a-
rist ge hê daf pey qenc bû na yê nig se qet r’a (3:11-26), cab da yî na Stey fan da 
ber ci vî na gi re gi rêd Or şe lî mê (7:1-53) û go ti nêd Paw los da (13:16-41; 
17:22-31; 20:18-35; 22:1-21; 24:10-21; 26:2-23). Ew qe wi man di nêd k’i-
tê bê da ku tê ne bîr anî nê di di ne k’if şê, ku ça wa dan na sîn kir in û hîn ki-
ri nêd şan dî ya bi wê qud re tê tê ne ki ri nê, ya ku bi qe wa ta R’u h’ê Pî roz 
ci vî nê da na va e’mi rê ba wer men da da tê k’if şê û bi ci vî nê Miz gî nî ya Îsa 
Mesîh din ya yê da be la di be. 
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* 1:1 Lû qa 1:1-4. 
* 1:4 Lû qa 24:49. 
* 1:5 Met ta 3:11; Mar qos 1:8; Lû qa 3:16; Yû h’en na 1:33. 

Serecemafikirak’itêbê

Ha zir ki ri na şe’ de tî ya şan dî ya (1:1-26) 
1. Soz û t’e mî ya Îsaye xi la zî yê (1:1-14) 
2. Bi jar ti na Ma tî yo dew sa Ci hû da yêf Îs xer yot (1:15-26) 

Şe’ de tî ya Or şe lî mê da (2:1–8:3) 
Şe’ de tî ya we la têd Ci hûs ta nê û Sa mer ya yê da (8:4–12:25) 
Qu li xê Paw los (13:1–28:31) 

1. R’ê wî tî ya Paw lo sê şan dî ye pê şin (13:1–14:28) 
2. Şê wi ra ci vî na Or şe lî mê da (15:1-35) 
3. R’ê wî tî ya Paw lo sê şan dî ye du da (15:36–18:22) 
4. R’ê wî tî ya Paw lo sê şan dî ye si sî ya (18:23–21:16) 
5. Paw lo sê gir tî Or şe lî mê da, Qey se rî yê da û r’ê wî tî ya wî ye 

h’e ta R’o ma yê û axi rî (21:17–28:31) 

BonaR’uh’êfPîrozîsozdayî
(Lûqa24:49)

11T’ê yo fî lo yê xwe yî qe dir, min 
k’i tê ba xwe ye pê şin da* der-

he qa wan h’e mû tiş ta da ni vî sî, 
çi ku Îsa kir û hîn kir, ji sê rî da 
2h’e ta wê r’o ja ku ber bi e’z mên 
ha te hi la ti nê. Lê hê be rî e’z mên 
hi la ti nê Ewî bi R’u h’êf Pî roz t’e mî 
li şan dî yêdf Xwe ye bi jar tî kir. 3Pey 
wan ce fa yêd Xwe r’a Ewî ge lek ca ra 
Xwe nî şa nî wan di da, r’ast di da 
îz bat ki ri nê ku Ew sax e. Nav be ra 
çil r’o jî da wan va xuya di bû û der-

he qa P’ad şa tî yaf Xwe dê da wa na r’a 
xe ber di da. 4Ca re kê ga va Ewî t’e vî 
wan nan di xwar, t’e mî da wan û 
got: «Ji Or şe lî mêf der ne k’e vin, lê 
be lê hî vî ya sozê Ba vêf bi se ki nin, 
bo na k’î ja nî we ji Min bi hîst*. 
5Yû h’en naf bi avê ni xu mand, lê 
hû nê çend r’o ja şûn da bi R’u h’ê 
Pî roz bê ne ni xu man di nêf»*. 

JorhilatinaÎsa
(Marqos16:19‑20;
Lûqa24:50‑53)

6Ga va şa girtf hev r’a cî kî bûn, 
ji Îsa pir sîn û go ti nê: «Xu danf, vî 
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ze ma nî da Tê P’ad şa tî ya Îsra êlêf 
li wan ve ge r’î nî?» 7Ewî li wan 
ve ge r’and û got: «Ew ne îşê we 
ye ku hûn wan wext û ze ma na 
bi za ni bin yêd ku Ba vê bi h’u ku mê 
Xwe k’ifş ki ri ne. 8Lê ga va R’u h’ê 
Pî roz bê ser we, hû nê qe wa tê 
bis tî nin û ji Or şe lî mê da gir tî 
t’e ma mî ya Ci hûs ta nêf, Sa mer-
ya yêf û h’e ta se rê di nê jî bi bi ne 
şe’ dêd Min»*. 9Ga va ev yek got, 
ber ç’e’ vê wan ber bi e’z mên ha te 
hi la ti nê û e’w re kî ji ber ç’e’ vê 
wan Ew ve şart*. 
10Ew hê zûr’ bi bûn li çû yî-

na Wî ye e’z mên di ni hê r’în, va 
du me ri vêdf k’inc si pî cem wan 
se ki nîn 11û go tin: «Ge lî ce lî lî-
yaf! Hûn çi ma usa se ki nî ne û li 
e’z mên di ni hê r’in? Ew Îsayê ku 
ji nav we ha te hi la ti nê, wê usa jî 
bê, ça wa we dît Ew çû e’z mên». 

BijartinaMatîyo
dewsaCihûdayêfÎsxeryotî

(Metta27:3‑10)

12Hin gê ewa na ji ç’î ya yêf Zey-
t’û nê ve ge r’î ya ne Or şe lî mê, ku 

r’î ya r’o je ke şe mî yê* dû rî Or-
şe lî mê bû. 13Ga va ha ti ne ba jêr, 
çû ne oda me zi ne jor in, ew cî yê 
ku Pet rûsf û Yû h’en naf, Aqûbf, 
En dra wis, Fî lî po, T’û ma, Ber-
to lo me yo, Met ta, Aqû bêf Hal-
fa wo, Şim h’û nê we lat p’a ristf û 
Ci hû da yêf Aqûb tê da di man*. 
14Van h’e mû ya her gav hev r’a 
t’e vî k’ul fe taf û Mer ye maf dî ya 
Îsa û bi ra yêd Wî dua di ki rin. 
15Wan r’o ja da Pet rûs na va ba-

wer men da da r’a bû, (ku li wir 
qa sî sed bîst me ri vî bûn) û got: 
16«Ge lî bi ra! Ge re kê ev ni vî sa ra 
bi ha ta sê rî, ça wa ku be rî vê ye kê 
R’u h’ê Pî roz bi de vê Da widf bo na 
Ci hû daf go ti bû, ku ew bû r’ê be rê 
wan, yêd ku Îsa gir tin. 17Ew t’e vî 
me nav h’e sa bê me da bû û p’a ra 
wî jî na va vî qu li xî daf bû». 
18(Ewî bi he qê ki rê xwe yî ne-

heq e’r dek stand û li wir ser sê rî 
k’et, zik lê qe li şî dil-h’i na vê wî 
h’e mû r’i jî yan. 19Eva ye ka h’e mû 
bi ne lî yêdf Or şe lî mê va e’yan bû, 
h’e ta bi zi ma nê xwe jî wî e’r dî r’a 

* 1:8 Met ta 28:19; Mar qos 16:15; Lû qa 24:47-48. 
* 1:9 Mar qos 16:19; Lû qa 24:50-51. 
* 1:12 Bi go ti ne ke din: «Kî lo mê ti re kê». 
* 1:13 Met ta 10:2-4; Mar qos 3:16-19; Lû qa 6:14-16. 
* 1:19 Met ta 27:3-8. 
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He qil di ma go tin, awa go tî «E’r dê 
xû nê».)* 
20Pet rûs dû ma yî kir got: «Ça-

wa k’i tê ba Ze bû ra daf jî ni vî sar e: 
 ‹De bi ra ma la wî xi ra be be, 

ke sek tê da ne mî ne›* 
û: 
 ‹De bi ra qu li xê wî yî ser wêr tî yê 

ye kî din bis tî ne›**. 
21Awa ge re kê yek ji wan mê ra be, 
k’î jan ku t’e ma mî ya wî wex tî t’e-
vî me bû ne ga va Xu dan Îsa t’e vî 
me di çû di hat, 22ji ni xu man di na 
Yû h’en na da gir tî h’e ta wê r’o ja ku 
Ew ji nav me ber bi e’z mên ha te 
hi la ti nê. Ew ge re kê t’e vî me bi be 
şe’ dê r’a bû na Wî ye ji mi ri nê». 
23Du me rî da ne se ki nan di nê, 

yek Ûsi vêf ku jê r’a Bar sa bo di go-
tin (ku na vê wî da nî bûn Yûs to) 
û yê din Ma tî yo. 24Dua ki rin û 
go tin: «Xu dan, Tu ku di lêf her 
ke sî zanî, ji van her du ya k’î ja nî 
ku Tu di bi jê rî bi de k’if şê, 25we kî 
evî qu li xê şan dî tî yê bis tî ne, ji 
k’î ja nî Ci hû daf jê k’et ku he r’e 
cî yê xwe». 26P’eşk ser wan avî tin, 
p’a ra Ma tî yo k’et û ew ser h’e sa bê 
yanz deh şan dî ya da zê de bû. 

HatinaR’uh’êPîroz
R’ojafPêncîyeh’esabda

21Ga va R’o ja Pên cî ye h’e sab 
hat*, h’e mû jî hev r’a cî kî bûn. 

2Niş kê va ji e’z mên mî na den gê ba yê 
qa yîm den gek hat û t’e ma mî ya wê 
ma la ku tê da r’û niş ti bûn t’i jî kir. 
3Hin gê zi ma nêd mî na ala va êgir 
wan va xuya bûn û li ser her ye kî ji 
wan da nîn. 4H’e mû bi R’u h’ê Pî-
roz t’i jî bûn û dest pê kir in zi ma nêd 
ma yîn xe ber dan, ça wa ku R’u h’ê 
Pî roz ew di da ne xe ber da nê. 
5Wî ça xî Or şe lî mê da ci hû yêdf 

xwe dê xof di man, ew ji nav h’e-
mû mi le têd bin p’e r’ê e’z mên da 
ha ti bûn. 6Ga va ew deng hat, 
cim e’ te ke gi ran ci vî ya û t’e vî hev 
bû, çim kî di bi hîs tin ku ewa na bi 
zi ma nêd wan her ye kî xe ber di dan 
7û h’eyr-h’uj me k’ar, zen de gir tîf 
ma yî di go tin: «Ev h’e mû yêd ku 
xe ber di din ne ji Ce lî lêf ne? 8Lê 
ça wa ji me her yek wî zi ma nî di bi-
hê, yê ku em nav da di nê k’e ti ne? 
9Par to yî, me dî, e’la mî, bi ne lî yêd 
Me so po tam ya yê, Ci hûs ta nê, Ke-
pe dok ya yê, Pon to sê, As ya yê*, 

* 1:20 Ze bûr 69:25. 
** 1:20 Ze bûr 109:8. 
* 2:1 Qa nû na K’a hîn tî yê 23:15-21; Qa nû na Du ca rî 16:9-11. 
* 2:9 Wî ça xî «As ya» kêm û zê de we ke T’ir kya îro yîn nas di ki rin. 
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10Fi rîg ya yê, Pam fîl ya yê, Mi si rêf û 
yêd li alî yê Lîb ya ya nê zî kî Kû rê nê 
û usa jî yêd xe rî be ji R’o mêf ha tî, 
11ci hûf û ne ci hû yêdf ku ha ti ne ser 
ba we rî yaf ci hû ya, usa jî ki rê tî û 
e’reb. Em di bi hên ku eva na bi 
zi ma nê me ki rêd Xwe dê ye me zin 
di bê jin». 12H’e mû ya h’eyr-h’uj-
me k’ar şaş ma yî hev du r’a di go tin: 
«Ev çi h’e wal e?» 13Lê hi ne ka jî 
qer fê xwe di ki rin û di go tin: «Pê 
şe ra va nû serx weş bû ne». 

DannasînîyaPetrûse
peyhatinaR’uh’êPîrozr’a
14Hin gê Pet rûs t’e vî her yanz-

de ha r’a bû den gê xwe hil da û 
cim e’ tê r’a got: «Ge lî ci hû ya û 
h’e mû yêd ku Or şe lî mê da di mî nin! 
Bi ra ev ye ka we va e’yan be û guh 
bi di ne xe be rêd min. 15Eva na ne 
serx weş in, ça wa ku hûn di fi ki rin, 
hê si beh zû si h’et ne he ye*. 16Lê 
eva ew yek e, çi ku Yoêl p’ê xem-
berf go tî ye: 
17 ‹R’o jêd axi rî yê da Xwe dê di bê je 

wê aha be: 
 Ezê ji R’u h’ê Xwe ser h’e mû 

me ri va da bi ba rîn im, 

 kur’ û qî zêd we yê p’ê xem ber-
tî yêf bi kin, 

 ca hi lêd we yê dî ti no ka bi bî nin 
 û kal-pî rêd we yê jî xew na. 
18 Be lê, Ezê wan r’o ja da R’u h’ê 

Xwe ser xu lam û ca rî yêd 
Xwe da jî bi ba rîn im 

 û wê p’ê xem ber tî yê bi kin. 
19 Jor li e’z mên 
 tiş têd e’cêb ma yî bi di me k’if şê 
 û jêr ser e’r dê jî nî şa na, 
 xûn û agir, dû û dû xan. 
20 R’o yê bi qa re 
 û hî vê jî sor be mî na xû nê, 
 hê be rî ha ti na R’o jaf Xu da ne 

me zin û na ve nî şan. 
21 Û wê usa be, her ke sê ku ga-

zî na vê Xu dan ke wê xi lazf 
be›*. 

22Ge lî îsra êlî ya, van xe be ra 
bi bi hên! Îsayê Nis re tê, me ri ve kî 
ku ji alî yê Xwe dê da k’ifş ki rî bû, 
Xwe dê pê Wî na va we da nî şan, 
k’e re met û ki rêd qe wat ki rin, ça wa 
ku hûn xwe xa jî za nin. 23Bo na Wî 
Xwe dê hê pêş da qi rar ki ri bû û bi 
za ne bû na Wî Ew k’e te des tê we, 
we jî bi des tê ne r’as ta dar mi xê 
xist kuşt*. 24Lê Xwe dê qey dêd 

* 2:15 Ci hû ya li go ra e’de tê xwe se rê si bê nan ne di xwa rin h’e ta si h’e ta ne ha 
pey dua r’a. 
* 2:21 Yoêl 2:28-32. 
* 2:23 Met ta 27:35; Mar qos 15:24; Lû qa 23:33; Yû h’en na 19:18. 
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mi ri nê ye ce fê ve ki rin, Ew ji mi-
ri nê r’a kir, çim kî mi ri nê ni ka ri bû 
h’u ku mî ser Wî bi ki ra*. 25Da wid 
bo na Wî di bê je: 
 ‹Min t’i mê Xu dan pê şî ya xwe 

di dît, 
 çim kî Ew li alî yê mi nî r’as tê 

ye, ku ez ne li k’u mim. 
26 Bo na wê ye kê di lê min şa bû, 
 zi ma nê min jî ji eş qa ne se ki nî, 
 be de na mi ne mi rî jî wê bi gu-

man bi jî, 
27 çim kî Tu min dî ya rêf mi rî ya da 

na hê lî, 
 ne jî Tê bi hê lî ku Pî ro zê Te 

bi r’i ze. 
28 Te r’î yêd e’mir min va e’yan 

ki rin 
 û Tê şa bû na dîn da ra Xwe va 

min t’i jî kî›*. 
29Ge lî bi ra! H’ew ce ye ku ez 

aş ke re bo na Da widê bav e’şîr we-
r’a bê jim, ku ew mir de fin ki rin, 
t’ir ba wî h’e ta r’o ja îro jî na va 
me da ye. 30Lê ew ku p’ê xem ber 
bû, wî za ni bû ku Xwe dê bi sond 
wî r’a soz da ye, wê ji be de na wî 
Ye kî day ne ser t’ex tê wî*. 31Ewî 

ev yek hê pêş da dît û bo na r’a-
bû na Mesîhf got, ku Ewê dî ya rê 
mi rî ya da ne mî ne, ne jî be de na 
Wî yê bi r’i ze*. 32Eva ew Îsa bû, 
yê ku Xwe dê Ew ji mi ri nê r’a-
kir, ku em h’e mû jî şe’ de ne. 
33Xwe dê Ew hil k’i şand da k’ê-
le kaf Xwe ye r’as tê, Ewî jî R’u h’ê 
Pî ro zî soz da yî ji Ba vê stand û 
jor da ba rand, ça wa ku hûn ni-
ha di bî nin û di bi hên. 34R’ast e 
Da wid ne çû bû e’z ma na, lê wî 
xwe xa ev yek got: 
 ‹Xu dan go te Xu da nê min, 
 k’ê le ka Mi ne r’as tê r’û nê, 
35 h’e ta ku Ez dij mi nêd Te bi ki me 

bi nê p’î yêd Te›*. 
36Ni ha bi ra t’e ma mî ya ma la Îsra êl 
r’ind za ni be ew Îsayê ku we xaçf 
kir, Xwe dê Ew hin ki re Xu dan, 
hin jî Mesîh». 

37Cim e’ tê ev yek ku bi hîst, mî-
na tî re kê di lê wan k’et, Pet rûs û 
şan dî yêd ma yîn r’a go tin: «Em çi 
bi kin, ge lî bi ra?» 38Pet rûs wan r’a 
got: «T’o bef kin û bi ra ji we her 
yek bi na vê Îsa Mesîh bo na bax-
şan di na gu na bê nixuman di nêf 

* 2:24 Met ta 28:5-6; Mar qos 16:6; Lû qa 24:5. 
* 2:28 Ze bûr 16:8-11. 
* 2:30 P’ad şa tî IV, 7:12-13; Ze bûr 132:11. 
* 2:31 Ze bûr 16:10. 
* 2:35 Ze bûr 110:1. 
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û hû nê R’u h’êf Pî roz p’êş k’êşf 
bis tî nin. 39Ev soz bo na we û za-
r’êd we ye, usa jî bo na h’e mû yêd 
dûr e ku Xu dan Xwe dê me yê ga zî 
wan ke». 
40Pet rûs bi ge lek xe be rêd ma-

yîn bi me’ rî fe tî t’e mî da û hî vî ji 
wan kir û got: «Xwe ji vî ni si lêf 
ne heq xi laz kin». 41Ewêd ku 
xe be rêd wî qe bûl ki rin, pê avê 
ha ti ne ni xu man di nêf û wê r’o jê 
we ke sê h’e za ra li hev zê de bûn. 
42Wan t’i mê xwe li hîn ki ri na 
şan dî ya di girt, li hev di ci vî yan, 
nan ker di ki rin* û dua di ki rin. 

E’mirêbawermenda
43Xof û tirs di k’e te ser her ke sî 

û bi des tê şan dî ya ge lek k’e re met 
û nî şan di bûn. 44H’e mû ba wer-
mend hev r’a bûn û her tiş têd 
wan yek bû. 45He bûkf û mil k’ê 
xwe jî di fi ro tin û be la yî h’e mû-
yêd h’ew ce di ki rin. 46Her r’oj bi 
t’i faqf di çû ne p’a rist ge hêf, ma la da 
nan ker di ki rin û eşq-şa bi di lê 
sax xwa rin di xwa rin, 47şi ki rî ya 
xwe Xwe dê da nîn û t’e ma mî ya 
cim e’ tê li wan xweş bû. Xu dan 
jî r’oj bi r’oj h’e sa bê xi laz bû yî yaf 
zê de di kir. 

Qencbûnayênigadaseqet
p’aristgehêda

31Ca re kê Pet rûs û Yû h’en na 
wex tê dua yê si h’e ta si sî ya hil-

di k’i şî ya ne p’a rist ge hê. 2Me ri ve kî 
ji zik ma kî yê da ni ga da se qet he bû, 
ku her r’oj da nîn ber der ge hê p’a-
rist ge hê yî ku Be dew di ha te go ti nê 
da da nîn, ku ji yêd di ha ti ne p’a rist-
ge hê p’ars ki ra. 3Evî ku dît Pet rûs 
û Yû h’en na di k’e vi ne p’a rist ge hê, 
la va wan kir ku p’ar sê bi di nê. 4Pet-
rûs t’e vî Yû h’en na li wî ni hê r’î û 
go tê: «Li me bi ni hê r’e!» 5Ewî jî li 
wan ni hê r’î û ç’e’ vê wî lê bû, ku 
wê tiş te kî ji wan bis tî ne. 6Hin gê 
Pet rûs go tê: «Zêr’ û zî vê min t’une, 
lê çî min he ye ezê Wî bi di me te. 
Bi na vê Îsa Mesîhê Nis re tê r’a be 
bi ge r’e». 7Des tê wî yî r’as tê girt 
r’a kir, pê r’a-pê r’a qu dû mê ço ka û 
gû ze kêd wî şi dî yan. 8Ewî banz da 
ser xwe se ki nî, dest pê kir ge r’î ya û 
t’e vî wan k’e te p’a rist ge hê di ge r’î-
ya, banz di da û şi ki rî di da Xwe dê. 
9Ga va t’e ma mî ya cim e’ tê dît ku 
ew di ge r’e û şi ki rî yê di de Xwe dê, 
10nas ki rin ku ew e, yê ku bo na 
p’ar sê ber der ge hê p’a rist ge hê yî 
Be dew r’û di nişt û bo na tiş tê ku 

* 2:42 Li vê de rê tê fe’m ki ri nê, ku ba wer men da pê şî yê nan di xwar, paşê Şî va 
Xu dan der baz di ki rin. 
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t’e vî wî qe wi mî zen de gir tî ma bûn 
û di h’e yî rîn. 

PetrûshêwangehaSilêmandaf
dannasîndike

11Evî ku Pet rûs û Yû h’en na 
ber’ ne di dan, t’e ma mî ya cim e’-
tê e’cêb ma yî ber bi r’î wan be zî, 
h’e ta wî cî yê ku jê r’a di go tin hê-
wan ge ha Si lê man. 12Pet rûs ku 
ev yek dît, cim e’ tê r’a got: «Ge lî 
îsra êlî ya! Hûn çi ma bo na vê ye kê 
e’cêb ma yî ma ne? Çi ma ti he re kî 
li me di ni hê r’in? Tê bê jî qey me 
bi qe wat yan xwe dê p’a ris tî ya xwe 
ew da ge r’ê? 13Xwe dê yê Bi ra hîmf, 
Îs haqf, Aqûb û Xwe dê yê kal-ba vêd 
me, Ber des tî yê Xwe Îsa r’û met 
kir*. We ne ma mî yaf Wî kir û ber 
Pî la tof t’ex sîr kir, ga va ewî qi rar 
ki ri bû ku Wî ber’ de. 14We yê Pî-
rozf û r’ast t’ex sîr kir û yê mêr kuj 
xwest ku we r’a bê ber’ da nê*. 15We 
Ç’e’v ka nî yê jî yî nê kuşt, lê Xwe dê 
Ew ji mi ri nê r’a kir û em xwe xa 
şe’ de ne. 16Û qe wa ta na vê Wî eva 
me ri va qenc kir, k’î ja nî ku hûn 
di bî nin û nas di kin. Be lê wê ba-

we rî yaf bi na vê Wî eva ber ç’e’ vê 
we h’e mû ya sax-si la met kir. 

17Ni ha ge lî bi ra, ez za nim ku we 
jî mî na ser wê rêd xwe bi ne za nî ya 
xwe ki rî ye. 18Lê Xwe dê ça wa be rî 
vê ye kê bi de vê h’e mû p’ê xem be-
ra bo na ce fê Mesîhê Xwe go ti bû, 
usa jî kir. 19Awa t’o be kin û ber bi 
Xwe dê ve ge r’inf, ku gu nêd we 
bê ne r’e sît ki ri nê. 20Hin gê wex têd 
jî yîn da rî yê ji h’i zû rî ya Xu dan wê 
bên û Ewê Îsa bi şî ne, wî Mesîhê 
ku be rê da bo na we k’ifş ki rî ye. 
21La zim e Ew li e’z mên bi mî ne, 
h’e ta ku Xwe dê her tiş tî nû çê ke*, 
ça wa ku hê be rê pêş da Xwe dê bi 
de vê p’ê xem be rêd Xwe ye pî roz 
go ti bû. 22Be lê Mû saf got: ‹Xu dan 
Xwe dê yê we wê ji nav bi ra yêd we-
da P’ê xem be re kî mî na min we r’a 
der xe. Her çi ku we r’a bê je, ge re kê 
hûn guh da rî ya Wî bi kin. 23Her 
k’î ku guh da rî ya Wî p’ê xem be rî 
ne ke, ji nav cim e’ tê wê bê qe tan din 
û un da ki rinê›*. 24Û h’e mû p’ê-
xem be ra jî, ji Sa mû êlf gir tî û yêd 
pey r’a çi ku go ti ne, bo na van r’o ja 
xe ber da ne. 25Hûn mî rat’ xu rêdf 

* 3:13 Der k’e tin 3:14-15. 
* 3:14 Lû qa 23:13-23. 
* 3:21 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «H’e ta ku Xwe dê her tiş tî bî ne sê rî», awa go tî her 
tiş têd ku bi de vê p’ê xem be ra der he qa Îsa Mesîh da ha ti ne go ti nê. 
* 3:23 Qa nû na Du ca rî 18:15, 18, 19. 



250

K’A RÊD ŞAN DÎ YA, 4  

p’ê xem be ra û wê pey ma nêf ne, 
ya ku Xwe dê t’e vî kal-ba vêd we* 
gi rê da. Ewî go te Bi ra hîm: ‹Bi 
zu r’e ta te ezê dua h’e mû mi le têd 
din ya yê bi kim›**. 26Xwe dê Ber-
des tî yê Xwe Îsa mi let r’a der xist 
û pê şî yê şan de cem we, ku dua 
we bi ke û bi vî awayî we her ke sî 
ji xi ra bî yêd we ve ge r’î ne». 

PetrûsûYûh’enna
libercivînafgiregira

41Pet rûs û Yû h’en na hê cim-
e’ tê r’a xe ber di dan, k’a hî naf 

û ser wê rê no be da rêd p’a rist ge hê 
t’e vî sa dû qî yaf ser wan da gir tin. 
2Ewa na aciz bi bûn, çim kî wa na 
cim e’t hîn di kir, ku Îsa ji mi ri nê 
r’a bû ye, îz bat di ki rin ku mi rî yê 
r’a bin. 3Ew gir tin ki ri ne ke lê h’e-
ta r’o ja di nê, çim kî îdî êvar bû. 
4Lê ge le kêd ku xe ber di bi hîs tin 
ba wer ki rin, h’e sa bê wan gi hîş te 
pênc h’e za ra. 
5R’o ja di nê ser wêr, r’ûs pîf û 

qa nûn zanf ci vî ya ne Or şe lî mê. 
6He na nê se rek k’a hîn, Qe ya fa, 
Yû h’en na, Skender û h’e mû yêd 
ma yî ne ji xûn-qi nê ta se rek k’a hîn 
jî li wir bûn, 7Pet rûs û Yû h’en na 

na va xwe da da ne se ki nan di nê û 
pir sîn: «We bi çi qe wa tê yan bi 
çi na vî ev ye ka kir?» 8Wê de mê 
Pet rûs bi R’u h’ê Pî roz t’i jî wa-
na r’a got: «Ge lî ser wê rêd cim e’ tê 
û r’ûs pî ya! 9He ger hûn îro bo na 
vê qen cî ya ku vî se qe tî r’a bû ji 
me di pir sin, ku ew ça wa qenc 
bû ye, 10bi ra we û t’e ma mî ya mi-
le tê Îsra êlê va e’yan be, ku eva bi 
sa ya na vê Îsa Mesîhê Nis re tê li 
ber we qenc bû yî se ki nî ye, Ewê 
ku we xaç kir û Xwe dê ji mi ri nê 
r’a kir. 11Ew e ‹Ew ke vi rê ku ji we 
hos ta ha te bê r’û met ki ri nê û bû 
se rê e’nîş kêf›*. 12Bi ke sekî ma yîn 
xi laz bûnf t’une, çim kî bin p’e r’ê 
e’z mên da na ve kî din me ri va r’a 
ne ha tî ye da yî nê, ku em bi ka ri bin 
bi wî xi laz bin». 
13Ga va wa na mêr k’î mî ya Pet-

rûs û Yû h’en na dît û pê h’e sî yan 
ku eva na me riv ne ne xwen dî û 
ne zan in, e’cêb ma yî man û nas 
ki rin, ku eva na t’e vî Îsa bû ne. 
14Lê ew me ri vê qenc bû yî ku t’e-
vî wan se ki nî dî tin û ni ka ri bûn 
tiş tek bi go ta na. 15Hin gê e’mi rî 
li wan ki rin, ku ew ji ci vî naf 
gi re gi ra de rên û hev r’a şê wi rîn, 

* 3:25 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «we» «me» he ye. 
** 3:25 Dest pê bûn 22:18; 26:4. 
* 4:11 Ze bûr 118:22. 
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16go tin: «Em van me ri va ça wa 
bi kin? Çim kî h’e mû bi ne lî yêd 
Or şe lî mê va e’yan e ku bi des tê 
van k’e re me te ke ber bi ç’e’v bû û 
em ni ka rin în k’ar kin. 17Lê we kî 
na va cim e’ tê da hê be la ne be, em 
ge fê li wan bi xwin, ku t’u car bi 
Wî Na vî ke sî r’a xe ber ne din». 
18Dî sa ga zî wan ki rin, t’e mî 

da ne wan, ku t’u car bi na vê Îsa 
xe ber ne din û hîn ne kin. 19Lê 
Pet rûs û Yû h’en na li wan ve ge-
r’an din û go tin: «K’a hûn xwe xa 
bi fi ki rin, ge lo ev yek ber Xwe dê 
r’ast e ku em gu r’af we bi kin, ne 
ya Xwe dê? 20Em ni ka rin bo na 
wan tiş têd ku me xwe xa dî tin û 
bi hîs tin ne ki ne den gî». 21Wa na 
dî sa gef li wan xwar û ber’ dan. 
Ber cim e’ tê me’ nîk ser wan ne-
dî tin ku ce za bi da na wan, çim kî 
h’e mû ya jî bo na ew tiş tê qe wi mî 
şi ki rî di da ne Xwe dê. 22E’mi rê wî 
me ri vê ku ev k’e re me ta qenc bû nê 
jê r’a bû çil sa lî jor tir bû. 

Duayêbawermenda
23Ga va Pet rûs û Yû h’en na 

ha ti ne ber’ da nê, ew çû ne cem 
k’o ma xwe û wan r’a her tişt gi-

lî ki rin, çi ku se re kêd k’a hîn û 
r’ûs pî ya wa na r’a go ti bûn. 24Wa na 
jî ga va bi hîst, hev r’a den gê xwe 
hil dan ga zî Xwe dê ki rin û go tin: 
«Ya Xwe yî, E’fi ran da rê e’rd û 
e’z mên, be’ rê û h’e mû yêd nav 
wan da*, 25Te bi R’u h’ê Pî roz 
pê de vê ba vê me, ber des tî yê Xwe 
Da wid got: 
 ‹Çi ma ne ci hû qil qi lîn û mi let 

jî bo na tiş têd p’ûç’ fi ki rîn? 
26 P’ad şêd din ya yê ha zir se ki nîn 

û ser wêr hev r’a mi qa bi lî Xu-
dan û Mesîhê Wî ci vî yan›*. 

27Be lê r’ast vî ba ja rî da ser ber-
des tî yê Te Îsayê pî roz, Yê ku Te 
bi r’ûn ki ri nêf k’ifş kir, Hê ro desf 
û Pî la to yê Pon tî yo t’e vî ne ci hû ya 
û mi le tê Îsra êlê ci vî yan*, 28we-
kî wan tiş ta bi kin, çi ku Te hê 
be rê da ane go rî qe wat û e’mi rê 
Xwe k’ifş ki ri bû bi bin. 29Ni ha 
ya Xu dan, ser gef û gu r’î ya wan-
da bi ni hê r’e, k’e re mê xu la mêd 
Xwe r’a bi ke, we kî em mêr k’î mî 
xe be ra Te xe ber din, 30des tê Xwe 
di rêj ke, we kî bi na vê ber des tî yê 
Te Îsayê pî roz ji ne xwe şî ya qenc 
bin, nî şan û k’e re met bi qe wi min». 
31He ma ça wa wa na dua xi laz 

* 4:24 Der k’e tin 20:11; Ne he mî ya 9:6; Ze bûr 146:6. 
* 4:26 Ze bûr 2:1-2. 
* 4:27 Met ta 27:1-2; Mar qos 15:1; Lû qa 23:1-11; Yû h’en na 18:28-29. 
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kir, ew cî yê ku ew ci vî ya yî bûn 
h’e jî ya û h’e mû bi R’u h’ê Pî roz 
t’i jî bûn, xe be ra Xwe dê mêr k’î mî 
xe ber di dan. 

Hertiştêbawermendayekbû
32Dil û r’u h’ê t’e ma mî ya cim-

e’ ta ba wer men da yek bû. Ji wa na 
t’u ke sî he bû ka xwe r’a ne di got 
ku: «Ya min e», lê her tiş têd wan 
yek bû. 33Şan dî ya bi qe wa ta zor 
şe’ de tî ya mi rin-r’a bû na Xu dan 
Îsa di dan û k’e re me kef me zin ser 
wan h’e mû ya bû. 34Na va wan da 
t’u kes h’ew cê tiş te kî nî bû. Ewêd 
ku xwe yê e’r da yan ma la bûn, 
di fi ro tin û qî me tê wan tiş têd 
fi ro tî da nîn 35ber p’î yêd şan dî ya 
da da nîn û wa na jî k’ê r’a çi la zim 
bû ya be la di ki rin. 36Awa ye kî lê-
wîf ji Qub ri sê, na vê wî Ûsivf, ku 
şan dî ya jê r’a di got Bar na basf, ku 
tê fe’m ki ri nê: «Yê Dil da yî nê*», 
37e’r de kî wî he bû fi rot, qî me tê 
wî anî ber p’î yêd şan dî ya da nî. 

GunêHananîyaûSafêrîyayê

51Lê me ri ve kî na vê wî Ha-
na nî ya t’e vî ji na xwe Sa fê-

rî ya yê mil k’ek fi rot, 2ji qî me tê 
wê hi nek ve şart, ku jin jî haş pê 

he bû, hi nek jî anî li ber p’î yêd 
şan dî ya da nî. 3Hin gê Pet rûs wî r’a 
got: «Ha na nî ya! Ev ça wa bû ku 
mî rê cinf qel pê xi rab ki re di lê te, 
ku tu R’u h’ê Pî roz r’a de re wa bi kî 
û ji qî me tê e’r dê hi ne kî ve şê rî? 
4Be rî fi ro ta nê ne ew ya te bû? 
Û pey fi ro ta nê r’a jî qî me tê wê 
des tê te da nî bû? Te çi ma ev yek 
ki re di lê xwe? Te ne ku me ri va r’a 
de rew kir, lê Xwe dê r’a». 5Ga va 
Ha na nî ya ev xe ber bi hîs tin, k’et 
r’u h’ê xwe da û tir se ke me zin 
h’e mû yêd ku bi hîs tin girt. 6Xort 
jî r’a bûn ew k’e fenf ki rin û bi ri ne 
der va de fin ki rin. 
7We ke sê si h’e ta der baz bû, 

ji na wî ku ni za ni bû çi qe wi mî ye, 
k’e te hin dur’. 8Pet rûs jê pir sî got: 
«Min r’a bê je, we he bû ka xwe he-
ma ha qa sî fi rot?» Ewê got: «Be lê, 
he ma ha qa sî». 9Hin gê Pet rûs 
wê r’a got: «Hûn çi ma bû ne yek 
ku R’u h’ê Xu dan bi cê r’i bî ninf? 
Va ne den gê ni gêd wan me ri vêd 
ku mê rê te de fin ki ri ne ji pişt 
dê rî tên, wê te jî der xi ne der va». 
10Pê r’a-pê r’a ew k’ul fet k’e te ber 
ni gêd wî û r’u h’ê xwe da. Hin gê 
xort k’e ti ne hin dur’, ewa mi rî tî 
dî tin, hil dan bi rin k’ê le ka mê rê 

* 4:36 Na vê «Bar na bas» bi zi ma nê ara mîf xe ber bi xe ber: «Ku r’ê Dil da yî nê». 
Aha tê fe’m ki ri nê: «Yê ku dil di da ber în sên». 
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wê de fin ki rin. 11Tir se ke me zin 
k’e te ser t’e ma mî ya ci vî nêf û h’e-
mû yêd ku ev yek bi hîs tin. 

K’eremetêdbidestê
şandîya

12Bi des tê şan dî ya ge lek nî şan 
û k’e re met nav cim e’ tê da di bûn. 
(H’e mû ba wer mend hev r’a hê-
wan ge ha Si lê man da di ci vî yan. 
13T’u ke sî ji yêd ma yîn ne wê ri bû 
nê zî kî wan bû ya, lê be lê cim e’ tê 
jî qe di rê wan di girt. 14Lê dî sa 
e’la le ta ji na û mê ra hê-hê zê-
de di bûn, yêd ku ba we rî ya xwe 
Xu dan da nîn.) 15Bo na vê ye kê 
xel qê ne xweş der di xis ti ne se rê 
r’î ya, da da nî ne ser dar bes ta û 
be r’a, we kî ga va Pet rûs der baz 
be, t’e nê sî ya wî bi k’e ve ser ji 
wan hi ne ka. 16E’la let jî ji ba ja rêd 
dor-be ra di ha ti ne Or şe lî mê, t’e vî 
xwe ne xweş û yêd ku ji r’u h’êdf 
h’e ramf ce fa di k’i şan din da nîn 
û h’e mû jî qenc di bûn. 

Zêrandinaşandîya
17Se rek k’a hînf û h’e mû yêd t’e vî 

wî, ku ji k’o me la sa dû qî ya bûn, 
h’ev sû dî yê va da gir tî r’a bûn 18dest 
avî ti ne şan dî ya, avî ti ne ke laf cim-
e’ tî yê. 19Lê mil ya k’e te kîf Xu dan 
wê şe vê der ge hêd ke lê ve ki rin, 
ew der xis ti ne der va û go te wan: 

20«He r’in p’a rist ge hê da bi se ki nin 
û cim e’ tê r’a van h’e mû go ti nêd vê 
jî yî nê bê jin». 21Wa na jî guh da rî 
kir, si be hê zû k’e ti ne p’a rist ge hê, 
dest pê kir in hîn ki rin. 

Hin gê se rek k’a hîn k’o ma xwe va 
hat, t’e vî t’e ma mî ya k’o ma r’ûs pî-
yêd Îsra êlê, ci vî na gi re gi ra ci vand 
û şan di ne ke lê ku şan dî ya bî nin. 
22Lê ga va ber des tî çûn, ew ke lê da 
ne dî tin, ve ge r’î yan ha tin û go tin: 
23«Ke la ji her alî ya va da da yî bû 
û no be dar jî li ber der ge ha bûn, 
lê ga va me ve kir, me hin dur’ da 
t’u kes ne dît». 24Ga va ser wê rê 
no be da rêd p’a rist ge hê û se re kêd 
k’a hî na ev xe ber bi hîs tin, ser wan 
e’cêb ma yî man di go tin: «Ge lo 
çi qe wi mî ye?» 25Wê de mê ye kî 
hat wan r’a got: «Va ew me ri vêd 
we avî ti bû ne ke lê, p’a rist ge hê da 
se ki nî ne û cim e’ tê hîn di kin!» 
26Wî ça xî ser wê rê no be da ra ber-
des tî ya va t’e va yî çûn ew anîn, lê 
ne bi zor be tî yê, çim kî ji cim e’ tê 
di tir sî yan, ku wan ne di ne ber 
ke vi ra. 
27Ew bi rin ber ci vî na gi re gi ra 

da ne se ki nan di nê, se rek k’a hîn ji 
wan pir sî 28û got: «Me h’işk t’e mî 
li we ne kir, ku bi Wî Na vî hîn ne-
kin? Lê va we Or şe lîm bi hîn ki ri na 
xwe va t’i jî ki rî ye, hûn di xwa zin 
cab da rî ya xû na Wî Meri vî bi ki ne 
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stû yê me»*. 29Pet rûs û şan dî yêd 
ma yîn va cab dan û go tin: «Em 
ge re kê gu r’a Xwe dê bi kin, ne ku 
ya me ri va. 30Xwe dê yê kal-ba vêd 
me Îsa ji mi ri nê r’a kir, Ewê ku 
we dar va dar da kir kuşt. 31Xwe dê 
Ew bi lind kir da nî li mi lê Xwe yî 
r’as tê, ku bi be R’ê ber û Xi laz kirf, 
we kî me ca la t’o be yê û bax şan di na 
gu na bi de Îsra êlê. 32Em şe’ dê van 
tiş ta ne, usa jî R’u h’ê Pî roz, k’î-
jan Xwe dê da wan, yêd ku gu r’a 
Wî da ne». 

33Ga va wa na ev yek bi hîst, ge le kî 
hêrs k’e tin û di xwes tin wan bi ku jin. 
34Lê fê ri sî kîf ders da rêf Qa nû nê 
he bû, na vê wî Ga mal yêl û na va 
t’e ma mî ya cim e’ tê da jî xwe yî qe-
dir bû. Eva ci vî na gi re gi ra da r’a bû 
se ki nî e’mir kir ku şan dî ya xê le kê 
der xi ne der va 35û wan r’a got: «Ge lî 
îsra êlî ya! Hin da va van da haş ji xwe 
he bin ku hû nê çi bi kin. 36Wex-
te kê T’ew das pêş da hat, ku xwe 
da nî bû dew sa ye kî me zin û we ke 
çar sid me ri vî jî xwe lê gir ti bûn, ew 
ha te kuş ti nê, h’e mû pey çû yêd wî jî 
t’ûr’-t’û r’î bûn û kes ne ma. 37Pey 
wî r’a Ci hû da yê Ce lî lê jî r’o jêd nav-
ni vî sa rê da r’a bû e’la le te ke gi ran li 

pey xwe bir, lê ew ha te kuş ti nê û 
h’e mû yêd pey wî di çûn jî be la-be la yî 
bûn. 38Û ni ha ez vî h’a lî da we r’a 
di bê jim, ji van me ri va ve ge r’in û 
wan ber’ din. He ger ew şê wir yan 
şi xul me ri va tî be, wê be tal be, 39lê 
he ger ji Xwe dê da ye, hûn ni ka rin 
be tal kin. Mi qa tî xwe bin ne be ku 
hûn r’a bi ne ber Xwe dê». 

Ci vî na gi re gi ra gu r’a wî kir, 
40ga zî şan dî ya ki rin, ew da ne ber 
qam çî ya, e’mi rî ser wan ki rin, ku 
îdî bi na vê Îsa xe ber ne din û ber’-
dan. 41Eva na jî ji ci vî na gi re gi ra 
çûn, şa di bûn ku bo na na vê Îsa 
hê ja yî r’e zîl ki ri nê bû ne. 42Her 
r’oj li p’a rist ge hê û ma la da t’i mê 
Miz gî nîf di dan û hîn di ki rin ku 
Mesîh, Îsa ye. 

Bijartinah’eftk’omekdara

61Wan r’o ja da ga va şa girt zê de 
di bûn, ci hû yêd ku yû na nîf 

xe ber di dan hin da va ci hû yêd îb-
ra nî daf* bî na xwe teng di ki rin, 
çim kî xu re kê ku her r’oj di ha te 
be la ki ri nê ne di gi hîş te ji ne bî yêd 
wan. 2Wî ça xî her donz de ha ga zî 
k’o ma şa gir ta kir û go tin: «Ev yek 
ne r’ast e ku em dan na sî nî ya xe be ra 

* 5:28 Met ta 27:25. 
* 6:1 «Ci hû yêd îb ra nî» ew bûn ku li we la tê xwe da me zin bi bûn zi ma nê Îb ra nî 
yan Ara mî xe ber di dan. 



255

K’A RÊD ŞAN DÎ YA, 7  

Xwe dê bi hê lin, xu rek be la ki ri nê va 
mi jûl bin. 3Ni ha ge lî bi ra, ji na va 
xwe da h’eft me ri vêd bi şe’ de tî ya 
na vê qenc bi bi jê rin, ku bi îz ba tî 
R’u h’ê Pî roz û ser wax tî yê vaf t’i jî 
ne, we kî em wan day ni ne ser vî 
şi xu lî. 4Lê emê xwe bi di ne dua û 
dan na sî nî ya xe be rê». 5Eva ye ka 
h’e mû ba wer men da xweş hat û ev 
me ri va na bi jar tin: Stey fan, me ri-
ve kî bi ba we rî û R’u h’ê Pî roz va 
t’i jî, Fî lî po, Pro ko ro, Nî ka nor, 
Tî mon, Par mê nas û Nî ko lo yê ji 
En tak ya yê, ku ji p’ût p’a ris tî yêf 
ha ti bû ser ba we rî ya ci hû ya. 6Eva-
na ber şan dî ya da ne se ki nan di nê, 
şan dî ya jî dua ki rin û des têd xwe 
da ne ser wan. 7Û xe be ra Xwe dê 
pêş da di çû, e’la le ta şa gir ta Or şe lî-
mê da ge le kî zê de di bû û ji k’a hî na 
jî ge le ka ba we rî qe bûl di ki rin. 

GirtinaSteyfan
8Stey fan, ew me ri ve kî bi k’e-

rem û qe wa ta Xwe dê va t’i jî bû, 
nav cim e’ tê da k’e re met û nî şa nêd 
me zin di ki rin. 9Lê hi ne kêd ji 
k’i nîş taf ku Aza yî* di ha te go ti nê, 
ci hû yêd ji Kû rê nê û Skender ya yê 
û usa jî ci hû yêd ji qe za yêd Kî lîk-
ya yê û As ya yê r’a bûn t’e vî Stey fan 

k’e ti ne de’wê. 10Lê ni ka ri bûn li 
ber wê ser wax tî yê û wî R’u h’ê ku 
pê xe ber di da bi se ki nî ya na. 11Wî 
ça xî di zî va se rê çend me rî ya t’i jî 
ki rin ku bê jin: «Me bi hîst ku eva 
tiş têd mi qa bi lî Mû sa û Xwe dê 
di bê je». 12Bi vî awayî cim e’t, 
r’ûs pî û qa nûn zan t’e vî hev ki rin, 
r’a hiş ti ne Stey fan, ew gir tin û k’a şî 
ci vî na gi re gi ra ki rin. 13Şe’ dêd 
de rew anîn da ne se ki nan di nê û 
wan got: «Eva t’er ka xe ber da na 
mi qa bi lî vî cî yê pî roz û Qa nû-
naf Mû sa na ke. 14Me ji de vê wî 
bi hîst ku got: ‹Îsayê Nis re tê wê 
vê P’a rist ge hê hil şî ne û e’de têd 
ku Mû sa da ne me bi gu hê ze›». 
15H’e mû yêd ci vî na gi re gi ra da 
r’û niş tî ga va li wî ni hê r’în, dî na 
xwe da nê r’eng-r’û yê wî mî na 
r’eng-r’û yê mil ya k’e ta bû. 

CabdayînaSteyfan
libercivînagiregira

71Hin gê se rek k’a hîn Stey-
fan r’a got: «Ev yek r’ast in?» 

2Ewî got: «Ge lî bav û bi ra, bi bi-
hên! Ga va ba vê me Bi ra hîm hê 
Me so po tam ya yê da di ma, ku hê 
ne çû bû ba ja rê H’a ra nê, Xwe dê yê 
r’û me tê wî va xuya bû 3û jê r’a got: 

* 6:9 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Li ber tîn», ku tê fe’m ki ri nê: «Aza-
yî ya xu la ma». 
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‹Ji we lat û pis ma mêd xwe bi qe te 
û he r’e wî we la tê ku ezê nî şa nî te 
kim›*. 4Hin gê Bi ra hîm ji we la tê 
k’il da nî ya der k’et li H’a ra nê ma. 
Pey mi ri na ba vê wî r’a Xwe dê ew 
war gu has te vî we la tê ku hûn ni ha 
tê da di mî nin. 5Li vê de rê war geh 
ne da wî, ne jî dew sa ni ge kî, lê soz 
da ku vî we la tî ça wa milk’ bi de 
wî û pey wî r’a jî bi de zu r’e ta wî, 
ga va ku hê za r’êd wî t’une bûn*. 
6Xwe dê wî r’a aha got: ‹Zu r’e ta 
te yê we la tê xel qê da xe rî bî yê da 
be, wê wan bi ki ne xu lam û çar sid 
sa lî bi di ne ce fê. 7Lê dî wa na wî 
mi le tê ku wê jê r’a bi bi ne xu lam› 
Xwe dê got, ‹Ezê bi kim, pey wê 
ye kê r’a ewê de rên, li vî cî yî Min 
bi h’e bî nin›*. 8Paşê si netf ça wa 
nî şa na pey ma nê da Bi ra hîm. Awa 
ga va Îs haq jê r’a bû, r’o ja h’eyş ta 
ew si net kir û Îs haq jî Aqûb usa 
kir, Aqûb jî her donz deh ku r’êd 
xwe ye bav e’şî rêd me usa ki rin*. 
9Bav e’şî ra jî ji h’ev sû dî yê Ûsivf 

ça wa xu lam fi ro tin, ku wî bi bi ne 

Mi si rê, lê Xwe dê t’e vî wî bû*, 
10ew ji h’e mû ten ga sî yêd wî xi laz 
kir. Ga va ew ber Fi re wi nêf p’ad şê 
Mi si rê se ki nî, Xwe dê k’e rem û 
ser wax tî da yê, p’ad şê jî Ûsiv ser 
Mi si rê û t’e ma mî ya ma la xwe 
ki re ser wêr*. 11Hin gê t’e ma mî ya 
we la tê Mi si rê û Ke na nê daf bû 
xe la yî û k’e ti ne oxir mê gi ran, 
kal-ba vêd me ni ka ri bûn xu rek 
dest xis ta na.* 12Aqûb ku bi hîst li 
Mi si rê ge nim dest di k’e ve, ca ra 
pê şin kal-ba vêd me şan din. 13Ca ra 
du da Ûsiv xwe bi ra yêd xwe va da 
nas ki ri nê û e’si lê wî Fi re win va 
e’yan bû. 14Hin gê Ûsiv şand ga zî 
ba vê xwe Aqûb û t’e ma mî ya ma la 
wî kir, ku ser hev h’ef tê pênc ne fs 
bûn. 15Aqûb ber jê rî Mi si rê bû, 
ew û kal-ba vêd me wir mi rin. 
16Cin ya zêd wan bi ri ne Şe xe mê 
ki ri ne wî me ze lê ku Bi ra hîm bi 
qî me te kî zî va ji ku r’êd Ha mo rê 
Şe xe mê k’i r’î bû*. 
17Ga va ew wex tê ku Xwe dê bi 

sond Bi ra hîm r’a soz da bû nê zîk 

* 7:3 Dest pê bûn 12:1. 
* 7:5 Dest pê bûn 17:8; 48:8. 
* 7:7 Dest pê bûn 15:13-14; Der k’e tin 3:12. 
* 7:8 Dest pê bûn 17:10-14. 
* 7:9 Dest pê bûn 37:11-28; 39:2, 21. 
* 7:10 Dest pê bûn 37:1-36; 39:1–41:46. 
* 7:11-15 Dest pê bûn 41:53–47:31; 49:33. 
* 7:16 Yê şû 24:32. 
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di bû, cim e’t Mi si rê da ge le kî zê de 
bibû. 18Wî ça xî p’ad şa kî din Mi-
si rê da r’a bû, ku der he qa Ûsiv da 
tiş tek ni za ni bû*. 19Ewî h’i le k’a rî 
li mi le tê me kir û kal-ba vêd me 
da ne ce fê, p’ê yî ser wan kir, ku 
ew za r’o kêd xwe ba vê ji ne der va, 
ku ne jîn*. 20Wî ça xî Mû sa ji dî ya 
xwe bû, ew ye kî ge le kî be dew bû 
û sê me ha ma la ba vê xwe da me-
zin bû.* 21Ga va ew ha te avî ti nê, 
qî za Fi re win ew hilda bir, ça wa 
kur’ xwe r’a me zin kir. 22Mû sa 
t’e ma mî ya ser wax tî ya mi si rî ya 
hîn bû, xe ber dan û şi xu lê xwe da 
jî zor bû. 

23Ga va çil sa lî ya wî t’e mam bû, 
di lê wî r’a der baz bû ku se rî kî bi de 
xûşk-bi ra yêd xwe za r’êd Îsra êl. 
24Ewî ye kî îsra êlî dît ku ye kî mi si rî 
ne he qî lê di kir, çû piş ta wî, h’eyf 
hil da yê mi si rî kuşt. 25Mû sa t’i rêf 
xûşk-bi ra yêd wî yê fe’m bi kin, ku 
Xwe dê wê bi des tê wî xi laz bû nê 
bi de wan, lê fe’m ne ki rin. 26R’o-
ja di nê r’as tî du îsra êlî ya hat ku 
şer’ di ki rin, xwest ku wan li hev 

bî ne û got: ‹E’v dno! Hûn bi ra ne, 
çi ma ne he qî yê li hev du di kin?› 
27Lê ewê ku ne he qî li he va lê xwe 
di kir, ew de’f da û go tê: ‹K’ê tu 
ser me ser wêr û h’ak im k’ifş ki rî? 
28Yan tu di xwa zî min jî mî na wî 
mi si rî yê du hu bi ku jî?›* 29Ga va 
Mû sa ev yek bi hîst, r’e vî we la tê 
Mid ya nê xe rî bî yê da ma û li wir 
du kur’ jê r’a bûn*. 
30Pey çil sa lî r’a be r’î yê da li 

ç’î ya yê Sî na yêf mil ya k’e tek na va 
ala va agi rê di r’î yê da wî va xuya 
bû.* 31Mû sa ku dît, li ser wê 
ye kê e’cêb ma yî ma. Ga va nê zîk 
di bû yê ku bi bî ne, den gê Xu dan 
bi hîst: 32‹Ez Xwe dê yê kal-ba vêd 
te, Xwe dê yê Bi ra hîm, Îs haq û 
Aqûb im›. Mû sa di le ri zî û ne wê-
ri bû bi ni hê r’î ya. 33Hin gê Xu dan 
go tê: ‹Ça ri xêd ni gêd xwe bê xe, 
çim kî ew cî yê ku tu lê se ki nî yî 
e’r dê pî roz e. 34Be lê Min ce fê 
cim e’ ta Xwe Mi si rê da dît û za-
rî nî ya wan bi hîst, pe ya bûm ku 
wan xi laz kim. De ni ha we re Ez 
te bi şî ni me Mi si rê›. 

* 7:18 Der k’e tin 1:7-8. 
* 7:19 Der k’e tin 1:10-11, 22. 
* 7:20-22 Der k’e tin 2:1-10. 
* 7:28 Der k’e tin 2:14. 
* 7:29 Der k’e tin 2:11-22; 18:3-4. 
* 7:30-34 Der k’e tin 3:1-10. 
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35Ew Mû sa yê ku t’ex sîr ki rin 
û go ti nê: ‹K’ê tu ser me ser wêr 
û h’ak im k’ifş ki rî?› Xwe dê bi 
des tê wî mil ya k’e tê ku nav di-
r’î yê da wî va xuya bû, ew ça wa 
ser wêr û xi laz kir şand*. 36Ewî ew 
ji Mi si rê der xis tin, Mi si rê, be’ ra 
Sor û be r’î yê daf çil sa lî nî şan û 
k’e re met ki rin*. 37Mû sa he ma 
ew bû, yê ku za r’êd Îsra êl r’a 
got: ‹Xwe dê wê ji nav bi ra yêd 
we da p’ê xem be re kî mî na min 
bo na we r’a ke›*. 38Mû sa ew bû, 
yê ku be r’î yê da na va cim e’ tê 
bû, li se rê ç’î ya yê Sî na yê jî t’e vî 
wî mil ya k’e tî bû, k’î ja nî t’e vî wî 
kal-ba vêd me r’a xe ber di da. Eva 
ew bû, yê ku ew xe be rêd jî yî nê 
hil di dan ku bi de me*. 
39Lê kal-ba vêd me ne xwes tin 

gu r’a wî bi kin, ew t’ex sîrf ki rin, 
di lêd xwe da ve ge r’î ya ne Mi si-
rê 40û Ha rûn r’af go tin: ‹Me r’a 
xwe dê ya çê ke, ku pê şî ya me 
k’evin, çim kî ew Mû sa yê ku em 
ji we la tê Mi si rê der xis tin, em 

ni za nin çi ha te se rê wî›*. 41He ma 
wan r’o ja da p’û te kî mî na go li ka 
çê ki rin, qur banf wî p’û tî r’a dan 
û bo na şi xu lê des tê xwe k’êf ki-
rin*. 42Hin gê Xwe dê be rê Xwe ji 
wan gu hast û hişt ku ew steyr kêd 
e’z mên bi h’e bî nin, ça wa k’i tê ba 
p’ê xem be ra da ni vî sar e: 
 ‹Ge lo çil sa lî qur ban û h’e dîf 

we be r’î yê da Min r’a dan, 
Ma la Îsra êl? 

43 Na, lê we ko nê Mo lox xwe dê 
û steyr ka R’em fan xwe dê yê 
xwe hil di dan, 

 ev sû ret in, yêd ku we çê ki rin, 
 we kî hûn wan bi h’e bî nin. 
 Bo na vê ye kê Ezê we bi gu hê zi me 

wî alî yê we la tê Ba bî lo nêf›*. 
44Ko nêf Şe’ de tî yê be r’î yê da t’e vî 

kal-ba vêd me bû. Ew usa ha te çê-
ki ri nê, ça wa Ewê ku Mû sa r’a xe ber 
da, e’mir kir ku mî na wî şi ki lê 
ku dî ti bû çê ke*. 45Paşê kal-ba vêd 
me jî ew ko nê ku ji pê şî ya wan r’a 
ma bû, hil dan anî ne vî we la tî, wî 
wex tê ku wan t’e vî Yê şûf ji wan 

* 7:35 Der k’e tin 2:14; 3:2. 
* 7:36 Der k’e tin 7:3; 14:21; Ji mar 14:33. 
* 7:37 Qa nû na Du ca rî 18:15. 
* 7:38 Der k’e tin 19:1–20:17; Qa nû na Du ca rî 5. 
* 7:40 Der k’e tin 32:1. 
* 7:41 Der k’e tin 32:2-6. 
* 7:43 Amos 5:25-27. 
* 7:44 Der k’e tin 25:8-9, 40. 
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mi le ta zeft ki ri bûn û Xwe dê ji ber 
kal-ba vêd me va be rî wan mi le ta 
da bû. Ew kon li wir ma h’e ta 
wex tê Da wid*. 46Da wid jî k’e rem 
ji Xwe dê stand, xwest ku xa ne kê 
bo na Xwe dê yê Aqûb çê ke*. 47Lê 
Si lê man bo na Wî xa nek çê kir*. 
48Lê be lê Yê He rî Jor in ma lêd 
bi des ta çê ki rî da na mî ne, ça wa 
p’ê xem ber di bê je: 
49 ‹E’z man k’ur sî ya Min e, 
 e’rd jî bi nê p’î yêd Min e. 
 Hû nê çi ma lê Min r’a çê kin? 

Xu dan di bê je. 
 Yan jî çi cî yî bo na r’i h’e tî ya 

Min? 
50 Ne des têd Min ev her tişt çê-

ki ri ne?*› 
51Ser h’işk no! K’a fir û gu ha da 

ker’ no!* Hûn t’i mê mi qa bi lî R’u-
h’ê Pî roz di se ki nin, kal-ba vêd 
we ça wa bû ne, hûn jî usa ne**. 
52Kal-ba vêd we ji p’ê xem be ra 
k’î jan ne zê ran din? Ewêd ku hê 
be rê da bo na ha ti na Yê R’ast di-
go tin, di kuş tin. Û va ni ha jî we 

ne ma mî ya Wî kir û kuşt. 53We r’a 
Qa nûn bi des tê mil ya k’e ta ha te 
da yî nê, lê we xwey ne kir!» 

KuştinaSteyfan
54Ga va ev tişt di bi hîs tin, he-

wa wan di k’et û di ra nêd xwe ser 
wî di ç’i r’i kan din. 55Lê Stey fan 
bi R’u h’ê Pî roz t’i jî be rê xwe 
e’z mên da kir, r’û me ta Xwe dê û 
Îsa li mi lê Xwe dê yî r’as tê se ki nî 
dît 56û got: «Va ye ez e’z ma na 
ve bû yî di bî nim û Ku r’êf Mê riv 
li mi lê Xwe dê yî r’as tê se ki nî!» 
57Wî ça xî wa na ki re qî r’în û 
gu hêd xwe gir tin, h’e mû hev r’a 
r’a hiş ti ne wî, 58ew ji ba jêr der-
xis tin, da ne ber ke vi ra. Şe’ da jî 
k’in cêd xwe danî ne ber ni gêd 
xor te kî na vê wî Şa wûl. 59Ga va 
ke vir da vî ti nê, Stey fan dua kir 
û got: «Xu dan Îsa, r’u h’ê min 
bis tî ne». 60Hin gê wî çok da, bi 
den gê bi lind ki re ga zî: «Xu dan, 
vê ye kê va na r’a gu nef h’e sab ne-
ke». Aha ku got, hê ni jî*. 

* 7:45 Yê şû 3:14-17. 
* 7:46 P’ad şa tî II, 7:1-16; Dî rok I, 17:1-14. 
* 7:47 P’ad şa tî III, 6; Dî rok II, 3:1-17. 
* 7:50 Îşa ya 66:1-2. 
* 7:51 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Dil û gu ha da bê si net no». 
** 7:51 Îşa ya 63:10. 
* 7:60 Bi za ra ve kî din: «K’e te xe wê». Aha tê fe’m ki ri nê: «R’u h’ê xwe da, mir». 
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81Şa wûl jî qayl bû, ku ew bê 
kuş ti nê. 

Şawûlpey
bawermendadik’eve

Ewê r’o jê mi qa bi lî ci vî naf 
Or şe lî mê da zê ran di ne ke gi ran 
dest pê bû. Pêş ti rî şan dî ya h’e mû-
yêd ba wer mend be la yî t’op ra xêd 
Ci hûs ta nê û Sa mer ya yê bûn. 
2Me ri vêd xwe dê xof Stey fan de fin 
ki rin û şî ne ke gi ran ser ki rin. 
3Lê Şa wûl ge lek zirar di da ci vî-
nê, mal-mal di ge r’î ya jin û mêr 
k’a şî der va di ki rin da vî ti ne ke lê*. 

FîlîpoSameryayêda
Mizgînîyêdide

4Ewêd be la-be la yî bi bûn di ge-
r’î yan, Miz gî nî ya xe be rê di dan. 
5Fî lî po jî ber jê rî ba ja re kî Sa-
mer ya yê bû, wan r’a bo na Mesîh 
dan na sîn di kir. 6E’la le tê bi dil 
guh da rî ya go ti nêd Fî lî po di kir, 
ga va di bi hîs tin û di dî tin ew k’e-
re me têd ku wî di ki rin. 7Ji ge lek 
ci na k’e tî yaf r’u h’êd h’e ram bi den gê 
bi lind di ki ri ne qî r’în der di k’e tin 
û ge lek şi lû şe’t, ni ga da se qet qenc 
di bûn. 8Hin gê şa bû ne ke me zin 
k’e te wî ba ja rî. 

9Me ri vek wî ba ja rî da he bû na vê 
wî Şim h’ûn, ewî hê zû va sêr ba zîf 
di kir û sa me rîf e’cêb ma yî di ki rin 
û xwe jî da nî bû dew sa ye kî me zin. 
10T’e ma mî ya cim e’ tê ji bi ç’û ka 
h’e ta me zi na bi dil guh di da ne 
wî û di go tin: «Ev e ew ‹Qe wa ta 
Xwe dê ye me zin› ku di bê jin». 
11Bi dil guh di da ne wî, çim kî 
ewî zû va bi sêr ba zî yêd xwe ew 
e’cêb ma yî ki ri bûn. 12Lê ga va ewî 
ew miz gî nî ya Fî lî po ba wer kir, 
ya ku bo na P’ad şa tî ya Xwe dê û 
na vê Îsa Mesîh di da, hin mêr 
hin jin, h’e mû jî pê avê ha ti ne 
ni xu man di nê. 13Şim h’ûn xwe xa 
jî ba wer kir ha te ni xu man di nê û 
t’i mê t’e vî Fî lî po bû. Û ga va ew 
nî şan û k’e re me têd zor ku di bûn 
di dît, e’cêb ma yî di ma. 
14Şan dî yêd Or şe lî mê da ga va 

bi hîs tin, we kî Sa mer ya yê xe be-
ra Xwe dê qe bûl ki rî ye, Pet rûs 
û Yû h’en na şan di ne cem wan. 
15Ew ku ber jêr bûn, bo na wan 
dua ki rin ku R’u h’ê Pî roz bis-
tî nin, 16çim kî h’e ta hin gê hê 
R’u h’ê Pî roz ne ha ti bû ser ji wan 
t’u ke sî, t’e nê bi na vê Xu dan Îsa 
ha ti bû ne ni xu man di nê. 17Hin gê 
Pet rûs û Yû h’en na des têd xwe 

* 8:3 K’a rêd Şan dî ya 22:4-5; 26:9-11. 
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danî ne ser wan û wa na R’u h’ê 
Pî roz stand. 
18Ga va Şim h’ûn dît, we kî bi 

dest da nî na şan dî ya R’u h’ê Pî roz 
dis tî nin, p’e re di rê jî wan kir 19û 
got: «Evî h’u ku mî bi di ne min jî, 
ku ez des tê xwe day ni me ser k’ê, 
R’u h’ê Pî roz bis tî ne». 20Lê Pet rûs 
wî r’a got: «Zî vê te bi ra t’e vî te 
bi t’e r’i be! Te t’i rê p’êş k’ê şa Xwe dê 
p’e re tî tê stan di nê! 21P’a ra te vê 
ye kê da tiş tek t’une, çim kî di lê te 
li ber Xwe dê ne r’ast e. 22Ni ha 
ji wê xi ra bî ya xwe ve ge r’e, r’e ca 
ji Xu dan bi ke, bel kî ev nê ta te ye 
xi rab bê bax şan di nê, 23çim kî ez 
te na va te’ la yî ya zi rav û qey dêd 
ne he qî yê da di bî nim». 24Şim h’ûn 
lê ve ge r’and û got: «Hûn bo na 
min hî vî ji Xu dan bi kin, we kî 
ji ew go ti nêd we t’u tişt ne yê 
se rê min». 

25Ga va wa na şe’ de tî da û xe be ra 
Xu dan xe ber dan, paş da ve ge r’î-
ya ne Or şe lî mê û li ser r’î ya xwe 
ge lek gun dêd Sa mer ya yê da jî 
Miz gî nî di dan. 

Fîlîpoûnemêrêf
jiwelatêEtyûpîyê

26Hin gê mil ya k’e te kî Xu dan 
Fî lî po r’a got: «R’a be he r’e alî yê 

ba şû rêf, ser wê r’î ya ku ji Or şe-
lî mê ber jê rî Gaz zayê di be», ku 
çol-bes tek bû. 27Ew jî r’a bû çû û 
dî na xwe da yê, va ye ne mê re kîf 
ji Et yû pî yê we zî rê Ken da kê, awa 
go tî p’ad şa Et yû pî yê, ku we k’î lê 
t’e ma mî ya xiz na wê bû, bo na 
h’e ban di nê ha ti bû Or şe lî mê. 
28Ew ji wir ve di ge r’î ya û e’re ba 
xwe da k’i tê ba Îşa yaf p’ê xem ber 
di xwend. 29R’uh’ Fî lî po r’a got: 
«Pêş da he r’e û r’ex e’re bê va he-
re». 30Fî lî po jî be zî nê zîk bû yê, 
bi hîst ku ew k’i tê ba Îşa ya p’ê-
xem ber di xû ne û jê pir sî: «Çi ku 
tu di xû nî fe’m di kî?» 31Ewî go tê: 
«Ezê ça wa bi ka ri bim fe’m bi kim, 
he ger yek min r’a şi ro ve ne ke?» Û 
hî vî ji Fî lî po kir ku r’a be r’ex wî 
r’û nê. 32Ew cî yê ku wî ni vî sa rê da 
di xwend ev bû: 
 «Mî na pe za bo na ser jê ki ri nê 

ha te bi ri nê 
 û ça wa ber xa li ber qu sê sê xwe 

na ke k’a lîn, 
 de vê Xwe ve na ke. 
33 Ew ni miz ki rin û he qê Wî jê 

stan din. 
 Der he qa zu r’e ta Wî da k’ê wê 

gi lî ke? 
 Çim kî e’mi rê Wî ji r’û ba rê 

di nê ha te hil da nê»*. 

* 8:33 Îşa ya 53:7-8. 
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34Ne mêr ji Fî lî po pir sî û go tê: 
«Ez hî vî di kim min r’a bê je, p’ê-
xem ber van tiş ta bo na k’ê di bê je? 
Bo na xwe yan bo na ye kî ma yîn?» 
35Fî lî po r’a bû wê ni vî sa rê da dest-
pê kir der he qa Miz gî nî ya Îsada 
wî r’a şi ro ve kir. 
36‑37Ga va r’î ya xwe da di çûn, 

ew gi hîş ti ne ave kê û ne mêr got: 
«Va ye av, îdî çi na hê le ku ez 
bê me ni xu man di nê?»* 38Û ne-
mêr e’mir kir, ku e’re bê bi di ne 
se ki nan di nê, her du jî k’e ti ne 
avê û Fî lî po ne mêr ni xu mand. 
39Ga va ewa na ji avê der k’e tin, 
R’u h’ê Xu dan Fî lî po hil da, îdî 
ne mêr Fî lî po ne dît, ew eşq û 
şa r’î ya xwe da çû. 40Lê Fî lî po 
Aş do dê da xuya bû û di ge r’î ya, 
Miz gî nî di da her ba ja rî, h’e ta 
Qey se rî yê jî hat. 

ÇawaŞawûlliÎsavediger’e
(K’arêdŞandîya22:6‑16;

26:12‑18)

91Şa wûl jî h’e ta hin gê hê gef 
li şa gir têd Xu dan di xwar ku 

wan bi de kuş ti nê. Ew çû cem 
se rek k’a hîn, 2des tûr ne’ me ser 
k’i nîş têd Şa mê ji wî xwes tin, we kî 
h’u ku mê wî he be jin û mê rêd ku 
li pey vê R’ê di çin he ger bi bî ne, 
wan bi gi re gi rê da yî bî ne Or şe-
lî mê. 3Ga va di çû nê zî kî Şa mê 
bû, niş kê va ji e’z mên r’o na yî kê 
do ra wî şewq da. 4Ew k’e te e’r dê 
û den gek bi hîst ku wî r’a di got: 
«Şa wûl, Şa wûl! Tu çi ma Min 
di zê rî nî?» 5Ewî jî got: «Tu k’î yî, 
Xu dan?» Wî den gî go tê: «Ez ew 
Îsa me, Yê ku tu di zê rî nî*. 6De 
ni ha r’a be he r’e ba jêr, wê te r’a bê 
go ti nê tê çi bi kî». 7Ew me ri vêd 
ku t’e vî wî di çûn sar bûn se ki-
nîn û zar-zi man k’e tin. Wan ew 
deng di bi hîst, lê ke sek ne di dî tin. 
8Şa wûl ji e’r dê r’a bû, ç’e’ vêd wî 
ve ki rî bûn, lê tişt ne di dît. Hin-
gê des tê wî gir tin bi ri ne Şa mê. 
9Ew sê r’o ja kor ma, ne xwar û 
ne jî ve xwar. 
10Şa mê da şa gir te kî na vê wî 

Ha na nî ya he bû, Xu dan dî ti no-
kê da ha te ber ç’e’ va û wî r’a got: 

* 8:36-37 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Fî lî po wî r’a got: ‹He ger tu bi 
t’e ma mî ya di lê xwe ba wer di kî, di ka rî›. Ewî lê ve ge r’and û got: ‹Ez ba wer 
di kim, ku Îsa Mesîh Ku r’êf Xwe dê ye›». 
* 9:5 Nav hi nek wel ge r’an di nêd ke vin da ev jî he ye: «‹Tu çif ta xwe ni ka rî ba vê jî 
şi va ser tûj›. Ew jî le ri zî û şaş ma yî got: ‹Xu dan, Tu çi di xwa zî ez bi kim?› Û 
Xu dan wî r’a got». 
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«Ha na nî ya!» Ewî got: «Ez vi ra 
me, Xu dan». 11Xu dan wî r’a got: 
«R’a be he r’e wê k’û ça ku jê r’a 
R’ast di bê jin, ma la Ci hû da da 
bo na ye kî ji Tar sû sê na vê wî Şa-
wûl bi pi rse, çim kî va ye ew dua 
di ke, 12dî na xwe da yê, va me rîk 
dî ti no kê da ha te ber ç’e’ va, na vê 
wî Ha na nî ya, ew hat des têd xwe 
danî ne ser wî, ku ew dî sa bi bî ne». 
13Ha na nî ya lê ve ge r’and û got: 
«Xu dan, bo na vî me ri vî min ji 
ge le ka bi hîs tî ye, we kî Or şe lî mê da 
wî çi qas xi ra bî li cim e’ ta Te ki rî ye. 
14Vir jî alî yê se re kêd k’a hî na da 
h’u ku mê wî he ye, h’e mû yêd ku 
ga zî na vê Te di kin bi gi re». 15Lê 
Xu dan jê r’a got: «Tu he r’e, çim kî 
Min ew ça wa ha ce tek bi jar tî ye, 
we kî na vê Min ne ci hû ya, p’ad şa 
û za r’êd Îsra êlê va bi de nas ki ri-
nê. 16Ezê Xwe xa nî şa nî wî kim, 
ku çi qa sî ge re kê bo na na vê Min 
ce fê bi k’i şî ne». 
17Ha na nî ya jî çû k’e te wê ma-

lê, des tê xwe da nî ser wî û go tê: 
«Şa wûl bi ra! Xu dan ez şan di me, 
ew Îsayê r’êva r’as tî te hat, we kî 
tu dî sa bi bî nî û bi R’u h’ê Pî roz 
t’i jî bî». 18Dest xwe da ji ç’e’ vêd wî 
mî na ka pe kê tişt jê wa rî yan, dît, 

r’a bû pê avê ha te ni xu man di nê, 
19xwa rin xwar û qe wa ta wî ha te cî. 

ŞawûlbajarêŞamêda
Mizgînîyêdide

Çend r’o ja Şa wûl cem şa gir-
têd Şa mê da ma. 20Dest xwe da 
Şa wûl dest pê kir k’i nîş ta da bo na 
Îsa dan na sîn kir û got ku: «Ew 
Ku r’ê Xwe dê ye». 21H’e mû yêd 
ku di bi hîs tin, e’cêb ma yî di man û 
di go tin: «Eva ew nî ne, ku Or şe lî-
mê da yêd ku ga zî Vî Na vî di ki rin 
di kuş tin? Û bo na wê ye kê ha tî ye 
vir jî, we kî wan bi gi re û bi be bi de 
des tê se re kêd k’a hî na?» 22Lê Şa-
wûl hîn ki ri nê da hê qe wat di bû, 
îz bat di kir ku Mesîh he ma Îsa ye 
û den gê h’e mû ci hû yêd Şa mê da 
di da bi r’î nê. 
23Ga va ge lek r’oj der baz bûn, 

ci hû şê wi rîn ku wî bi ku jin, 24lê 
Şa wûl nê ta wa ne xi rab h’e sî ya. 
Ew şev û r’oj ber der ge hêd ba jêr 
bûn ku wî bi ku jin, 25lê şa gir têd 
wî jî şev ew bi zem bî lê dî wêr va 
da xis tin*. 

ŞawûlOrşelîmêda
26Ga va Şa wûl ha te Or şe lî mê, 

wî di kir ku t’e vî şa gir ta be, lê 

* 9:25 Ko rin t’î II, 11:32-33. 



264

K’A RÊD ŞAN DÎ YA, 9  

h’e mû ji wî di tir sî yan, wan ba wer 
ne di ki rin ku ew jî bû ye şa girt. 
27Hin gê Bar na bas ew hil da bi re 
cem şan dî ya û wan r’a gi lî kir, 
ku ewî r’ê da ça wa Xu dan dî tî ye 
û t’e vî wî xe ber da ye, Şa mê da jî 
ça wa mêr k’î mî na vê Îsa dan na sîn 
ki rî ye. 28Şa wûl Or şe lî mê da t’e vî 
wan r’a di bû-r’û di nişt û bi na vê 
Îsa Xu dan mêr k’î mî dan na sîn 
di kir. 29Usa jî t’e vî ci hû yêd ku bi 
yû na nîf xe ber di dan bi xe ber da nê 
di k’e te de’wê, wa na jî di kir ku ew 
bi kuş ta. 30Ga va bi ra vê ye kê h’e-
sî yan, ew ber jêr bi ri ne Qey se rî yê 
û der ba zî Tar sû sê ki rin. 

31Awa ci vîn li t’e ma mî ya Ci hûs-
ta nê, Ce lî lê û Sa mer ya yê de me kê 
e’di la yî yê da bû, r’u h’a nî yê da ava 
di bû, bi xofa Xu dan û bi dil da yî na 
R’u h’ê Pî roz pêş da di çû, ba wer-
mend zê de di bûn. 

QencbûnaEynêyas
32Pet rûs jî h’e mû cî ya di ge r’î ya 

û ber jê rî cem cim e’ ta Xwe dê ye 
Lî da yê jî bû. 33Wir me ri vek dît 
na vê wî Ey nê yas, ku h’eyşt sa-
lêd wî bûn, şi lû şe’t cî-ni vî na da 
p’al da yî bû. 34Pet rûs wî r’a got: 
«Ey nê yas! Îsa Mesîh te qenc 
di ke. R’a be û ni vî na xwe bi de 
hev». Ew pê r’a-pê r’a r’a bû ser 
xwe. 35H’e mû bi ne lî yêd Lî da yê 

û deş ta Şa ro nê ew dî tin û ber bi 
Xu dan ve ge r’î yan. 

SaxbûnaTabît’ayê
36Ya fa yê da k’ul fe te ke şa girt 

he bû, na vê wê Ta bî t’a, ku «Xe-
zal» tê wel ge r’an di nê. Eva na va 
h’e mû qen cî û xêr ki ri na da ma bû. 
37Wan r’o ja da ewa ne xweş k’et mir 
û ew şûş tin oda jo rin da da nîn. 
38Ya fa nê zî kî Lî da yê bû. Ga va 
şa gir ta bi hîst ku Pet rûs li wir e, 
du me rî şan din hî vî ki rin û go-
tin: «De ren gî ne be zû we re cem 
me». 39Pet rûs jî r’a bû t’e vî wan 
hat. Ga va gi hîş te wir, ew bi ri ne 
oda jor in, h’e mû ji ne bî ya do ra wî 
girt û bi gi rî ew k’inc û ki ra sêd 
ku sa xî ya xwe da Xe za lê bo na 
wan di rû ti bûn, nî şa nî wî di dan. 
40Hin gê Pet rûs h’e mû der xis ti-
ne der va, çok da dua kir û ser 
cin yaz da ve ge r’î ya got: «Ta bî t’a! 
R’a be ser xwe». Ewê ç’e’ vêd xwe 
ve ki rin, li Pet rûs ni hê r’î, r’a bû 
r’û nişt. 41Ewî des tê xwe da wê 
r’a ki re p’î ya, paşê ga zî cim e’ ta 
Xwe dê û ji ne bî ya kir, ew sax ber 
wan da se ki nan di nê. 42Eva ye ka 
t’e ma mî ya Ya fa yê da be la bû û 
ge le ka ba we rî ya xwe Xu dan anîn. 
43Pet rûs ge lek r’o ja li Ya fa yê ma la 
Şim h’û nê ç’erm ker da ma. 
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Kor’nêlyoyênecihûf
gazîPetrûsdike
ûdîtinokaPetrûs

101Qey se rî yê da me ri ve kî 
na vê wî Kor’ nêl yo he bû, 

r’e fa «Or dî ya Îtal ya yê da» ser sedf 
bû. 2Ew ma la xwe va ye kî xwey-
îman û xwe dê xof bû, cim e’ ta 
ci hû ya r’a jî ge lek xêr di ki rin û 
her gav ber Xwe dê dua di kir. 
3Ewî nîv ro nê zî kî si h’e ta si sî ya 
dî ti no kê da ber ç’e’ vê xwe aş ke re 
mil ya k’e te kî Xwe dê dît ku ha te 
cem wî û wî r’a got: «Kor’ nêl yo!» 
4Ewî ku li wî ni hê r’î, saw k’e te 
ser û got: «Çi ye Xu dan?» Mil-
ya k’et go tê: «Xwe dê dua û xê rêd 
te qe bûl ki rin û ew bîr na ke. 5De 
ni ha me rî ya bi şî ne Ya fa yê, ga zî 
Şim h’ûnf ke, yê ku jê r’a Pet rûs 
di bê jin. 6Ew ça wa mê van ma la 
Şim h’û nê ç’erm ker da ber be’ rê 
di mî ne». 7Ga va ew mil ya k’e tê ku 
wî r’a xe ber di da çû, ewî ga zî du 
xu la mêd ma lê û es ke re kî ber des tî yî 
xwey îman kir 8û her tişt wan r’a 
gi lî kir şan di ne Ya fa yê. 
9R’o ja di nê ewa na hê di çûn û 

nê zî kî ba jêr di bûn, Pet rûs nê zî kî 
si h’e ta donz de ha r’a bû ser xê nî 
ku dua bi ke. 10Ew bir’ çî bû xwest 
ku nan bi xwe. Hê ga va nan ha zir 
di ki rin, mî na si h’e te kê ser wî r’a 

der baz bû. 11Û wî dî na xwe da-
yê, va e’z man ve bû, tiş te kî mî na 
des te xa na me zin her çar go şa va 
dar dabû, di ha te xwa rê ser e’r dê. 
12Ser wê her cû r’e h’ey wa nêd çar p’ê, 
şû li kî yêd e’r dê û tey re dêd e’z mên 
he bûn. 13Deng ha te wî: «R’a be 
Pet rûs, ser jê ke û bi xwe». 14Lê 
Pet rûs got: «H’a şa ji min Xu dan, 
min t’u car tiş te kî h’e ramf yan p’îs 
ne xwa rî ye». 15Ca ra du da ew deng 
ha te wî: «Ew tiş tê ku Xwe dê h’e lalf 
ki rî ye tu h’e ram h’e sab ne ke». 16Eva 
ye ka sê ca ra qe wi mî û hin gê ew 
des te xan e’z mên va ha te hi la ti nê. 

17Pet rûs hê e’cêb ma yî nav xwe-
da di fi ki rî: «Ev çi dî ti nok bû min 
dît?» va ew me ri vêd ku Kor’ nêl yo 
şan di bûn li ber der geh se ki nîn û 
ma la Şim h’ûn pir sîn. 18Deng dan 
go tin: «Şim h’û nê ku jê r’a Pet rûs 
di bê jin li vir mê van e?» 19Pet-
rûs hê ser wê dî ti no kê di fi ki rî, 
R’uh’ jê r’a got: «Va ne sê me rî li 
te di ge r’in. 20De îdî r’a be he r’e 
xwa rê û du di lî ne be t’e vî wan he-
r’e, çim kî Min ewa na şan di ne». 
21Pet rûs jî pe ya bû, çû cem wan 
me ri va û got: «Ez im ewê ku hûn 
lê di ge r’in. Hûn bo na çi ha ti ne?» 
22Wan got: «Kor’ nêl yo yê ser sed 
em şan di ne. Ew me ri ve kî r’ast, 
xwe dê xof û alî yê t’e ma mî ya mi le tê 
ci hû ya da jî xwe yî yê şe’ de tî ya qenc 
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e. Ewî e’mir ji mil ya k’e te kî pî roz 
stand, ku te ga zî ma la xwe ke û 
xe ber da na te bi bi hê». 23Hin gê 
Pet rûs ew t’eg lî fî ma lê ki rin, cî yê 
şe vê da wan. 

R’o ja di nê Pet rûs r’a bû t’e vî wan 
çû, çend ba wer men dêd Ya fa yê jî 
t’e vî wî çûn. 24R’o ja din gi hîş ti ne 
Qey se rî yê, Kor’ nêl yo jî ga zî xwe xa tî 
û dos têd xwe ki ri bû û hî vî ya wan 
bû. 25Ga va Pet rûs di k’e te hin dur’, 
Kor’ nêl yo pê şî ya wî da çû û k’e te 
ber ni ga û ber ta bû. 26Lê Pet rûs 
ew r’a ki re p’î ya û go tê: «R’a be 
bi se ki ne, ez xwe xa jî me rî me». 
27Wî r’a bi xe ber da nê k’e te hin-
dur’ û li wir ge lek ci vî ya yî dî tin. 
28Ewî wa na r’a got: «Hûn xwe xa 
za nin ku ne e’de tê mê rê ci hû ye, 
ku t’e vî ne ci hû ya r’a be-r’û nî, yan 
hev va he r’in-bên. Lê Xwe dê ber 
min ve kir, we kî ez t’u ke sî p’îs yan 
h’e ram h’e sab ne kim. 29Bo na wê 
ye kê jî ga va ga zî min ki rin, min 
na-na ne kir r’a bûm hat im. Û ez 
ni ha di pir sim, we bo na çi ga zî 
min ki rî ye?» 
30Kor’ nêl yo got: «Be rî çar 

r’o ja, nê zî kî vî ça xî min dua yê 

si h’e ta si sî ya ma la xwe da di-
kir*, niş kê va me ri vek bi k’in cê 
çîl-qer qaş li ber min se ki nî 31û 
got: ‹Kor’ nêl yo! Xwe dê dua yêd 
te bi hîs tin û xê rêd te ye ki rî jî 
bîr anîn. 32Ni ha me rî ya bi şî ne 
Ya fa yê ga zî Şim h’ûn ke, yê ku 
jê r’a Pet rûs di bê jin, ew ça wa 
mê van li ma la Şim h’û nê ç’erm-
ker da ber be’ rê di mî ne›*. 33Min 
jî pê r’a-pê r’a şan di ne cem te û 
te jî qenc kir ku tu ha tî. Ni ha 
em h’e mû jî li ber Xwe dê se ki nî 
ne, ku çi ji Xu dan te r’a ha tî ye 
e’mir ki ri nê bê jî, em jî bi bi hên». 

DannasînîyaPetrûs
malaKor’nêlyoda

34Pet rûs dest bi xe ber da nê kir 
û got: «Ez ni ha fe’m di kim, we kî 
Xwe dê r’as tî jî fir qî yê na ke na va 
mi le ta*. 35Lê ji nav her mi le tî da, 
yê ku ji Wî xof di ke û r’as tî yê di-
ke li Wî qe bûl e. 36Hûn îdî r’ind 
za nin ku Xwe dê eva xe be ra za r’êd 
Îsra êl r’a şand, bi Îsa Mesîh Miz gî-
nî ya e’di la yî yê da, Yê ku Xu da nê 
h’e mû ya ye. 37Usa jî za nin ji Ce lî lê 
gir tî t’e ma mî ya Ci hûs ta nê da çi 

* 10:30 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Be rî çar r’o ja, h’e ta vî ça xî min r’o jî 
di girt û dua yê si h’e ta si sî ya ma la xwe da di kir». 
* 10:32 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Ewê bê te r’a xe ber de». 
* 10:34 Qa nû na Du ca rî 10:17. 
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qe wi mî, pey wê ni xu man di nê r’a, 
ya ku Yû h’en na dan na sîn kir, 
38ça wa Xwe dê Îsayê Nis re tê bi 
R’u h’ê Pî roz û qe wa tê k’ifş kir, ku 
bi qen cî ki ri nê ge r’î ya û h’e mû yêd 
ku bin bin des tî ya mî rê cin da bûn 
qenc ki rin, çim kî Xwe dê t’e vî Wî 
bû. 39Em xwe xa şe’ dêd wan h’e mû 
tiş ta ne, yêd ku Ewî t’op ra xêd Ci-
hûs ta nê û Or şe lî mê da ki rin. Paşê 
Ew dar va dar da ki rin û kuş tin, 40lê 
Xwe dê Ew r’o ja si sî ya ji mi ri nê r’a-
kir, da e’yan ki ri nê, 41ne ku h’e mû 
cim e’ tê r’a, lê wan şe’ da r’a, yêd ku 
pê şî yê ji alî yê Xwe dê da ha ti bû ne 
bi jar ti nê, awa go tî me r’a, yêd ku 
pey mi rin-r’a bû na Wî r’a t’e vî Wî 
xwa rin û ve xwa rin. 42Û Ewî t’e-
mî li me kir, we kî em cim e’ tê r’a 
dan na sîn kin û şe’ de tî yê bi din ku 
Ew e h’a ki mê mi rî ya û zên dî ya 
ji Xwe dê da k’ifş ki rî. 43H’e mû 
p’ê xem ber şe’ de tî ya Wî di din, ku 
h’e mû yêd ba we rî ya xwe Wî bî nin, 
wê bi sa ya na vê Wî bax şan di na 
gu na bis tî nin». 

NecihûjîR’uh’êPîroz
distînin

44Pet rûs hê ev tişt di go tin, R’u-
h’ê Pî roz ha te ser h’e mû yêd ku ev 

go tin di bi hîs tin. 45Ba wer men dêd 
e’si lê xwe da ci hû*, yêd ku t’e vî 
Pet rûs ha ti bûn, zen de gir tî man, 
ku R’u h’êf Pî roz ça wa p’êş k’êş 
ser ne ci hû ya da** jî ba rî, 46çim kî 
bi hîs tin ku wa na bi zi ma na xe ber 
di dan û şi ki rî di da ne Xwe dê. Hin gê 
Pet rûs got: 47«Îdî k’î di ka re ne hê le 
ku eva na pê avê bê ne ni xu man di-
nêf, yêd ku mî na me R’u h’ê Pî roz 
jî stan din?» 48Wî ça xî e’mir kir ku 
bi na vê Îsa Mesîh bê ne ni xu man-
di nê. Paşê wa na hî vî ji wî kir ku 
çend r’o ja li wir bi mî ne. 

PetrûscivînaOrşelîmêr’a
şirovedikekuçimaçûbû
malayekînecihûf

111Şan dî ya û ba wer men dêd 
alî yê Ci hûs ta nê da di man, 

bi hîs tin ku ne ci hû ya jî xe be ra 
Xwe dê qe bûl ki ri ne. 2Ga va Pet rûs 
hev raz çû Or şe lî mê, ba wer men-
dêd e’si lê xwe da ci hû ew ne heq 
di ki rin û 3di go tin: «Tu çû yî cem 
me ri vêd ne si net ki rî û te t’e vî wan 
nan xwa rî ye!» 4Hin gê Pet rûs dest-
pê kir bi hûr-gi lî wan r’a şi ro ve kir 
û got: 5«Min ba ja rê Ya fa yê da dua 
di kir, mî na si h’e te kê ser min r’a 
der baz bû. Û min dî ti no kê da li 

* 10:45 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Si net ki rî». 
** 10:45 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Ne si net ki rî ya da». 
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ber ç’e’ vê xwe dît, der da ne ke 
mî na des te xa na me zin her çar 
go şa va ji e’z mên dar dabû ha te 
xwa rê, li ber min se ki nî. 6Ez 
hê zûr’ bi bûm min lê di ni hê r’î, 
min dî na xwe da yê, va ne h’ey-
wa nêd çar p’ê, r’e’ wir, şû li kî yêd 
e’r dê û tey re dêd e’z mên. 7Hin gê 
min den gek bi hîst ku min r’a got: 
‹R’a be Pet rûs, ser jê ke û bi xwe›. 
8Lê min got: ‹H’a şa ji min, Xu-
dan, t’u car tiş te kî h’e ram yan 
p’îs ne k’e tî ye de vê min›. 9Ca ra 
du da ewî den gî ji e’z mên li min 
ve ge r’and û got: ‹Ew tiş têd ku 
Xwe dê h’e lal ki rî ye, tu h’e ram 
h’e sab ne ke›. 10Eva ye ka sê ca ra 
qe wi mî û her tişt paş da e’z mên-
va ha te k’i şan di nê. 11He ma wî 
ça xî sê me rî yêd ku ji Qey se rî yê 
şan di bû ne pey min ber ma la ku 
em tê da di man se ki nîn. 12R’uh’ 
min r’a got: ‹T’e vî wan he r’e, du di lî 
ne be›. Ev her şeş bi ra jî t’e vî min 
ha tin û em çû ne ma la wî me ri vî. 
13Ewî me r’a got, ku ça wa ma la 
xwe da mil ya k’et dî tî ye, ku se ki nî 
ye wî r’a go tî ye: ‹Me rî ya bi şî ne 
Ya fa yê û ga zî Şim h’ûn ke, yê ku 
jê r’a Pet rûs di bê jin. 14Ewê te r’a 

wan go ti na bê je, bi k’î ja na tê û 
t’e ma mî ya ne fe rêd ma la xwe va 
xi laz bî›. 15Û min he ma dest bi 
xe ber da nê kir, R’u h’ê Pî roz ha te 
ser wan, ça wa pê şî yê ha te ser me. 
16Wî ça xî ha te bî ra min ew xe be ra 
ku Xu dan go ti bû: ‹Yû h’en na bi 
avê ni xu mand, lê hû nê bi R’u h’ê 
Pî roz bê ne ni xu man di nê›*. 17Awa 
he ger Xwe dê xût ew p’êş k’êş da 
wan, k’î jan da me, ga va me ba-
we rî ya xwe Xu dan Îsa Mesîh anî, 
ez k’î bûm ku mi qa bi lî Xwe dê 
bi se ki nî ya ma?» 

18Ga va ku ev ye ka bi hîs tin, den-
gê xwe bi r’în, şi ki rî da ne Xwe dê 
û go tin: «We kî usa ye Xwe dê eva 
me ca la da ne ci hû ya jî, ku ji gu-
ne ki ri nê ve ge r’in û bi jîn». 

Bawermendêd
bajarêEntakyayê

19Ewêd ku ji dest wê zê ran di na 
pey kuş ti na Stey fan r’a be la-be la yî 
bi bûn, gi hîş ti ne h’e ta Fî nîk ya yê, 
Qub ri sê û En tak ya yê û t’e nê ci-
hû ya r’a xe ber dan na sîn di ki rin*. 
20Lê na va wan da hi nek ji me ri vêd 
Qub ri sê û Kû rê nê he bûn, ku ga va 
çûn k’e ti ne En tak ya yê, yû na na r’af* 

* 11:16 K’a rêd Şan dî ya 1:5. 
* 11:19 K’a rêd Şan dî ya 8:1-4. 
* 11:20 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Me ri vêd ji we la têd ma yî ne ku yû na nî xe ber di dan». 
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jî xe ber di dan, Miz gî nî ya Xu dan 
Îsa di dan. 21Des tê Xu dan wan r’a 
bû, ge le ka ba wer kir, ber bi Xu dan 
ve ge r’î yan. 
22Bo na wan ev deng-be’ sa gi-

hîş te ci vî naf Or şe lî mê, Bar na bas 
şan di ne En tak ya yê. 23Ga va gi hîş tê 
û k’e re ma Xwe dê dît, şa bû û dil 
di da wan h’e mû ya ku bi t’e ma-
mî ya di lê xwe va Xu dan r’a amin 
bi mî nin. 24Bar na bas me ri ve kî 
qenc, R’u h’ê Pî roz û ba we rî yê va 
t’i jî bû. Ge lek cim e’t ser ba wer-
men dêd Xu dan da zê de bû. 
25Hin gê Bar na bas der ba zî 

Tar sû sê bû, ku li Şa wûl bi ge r’e, 
26ew dît anî En tak ya yê. Ewa na 
hev r’a t’e ma mî ya sa le kê t’e vî 
ci vî nêf di ci vî yan û ge lek cim e’t 
hîn di ki rin. Pê şî yê En tak ya yê da 
şa girt «me sî hîf» ha ti ne nav ki ri nê. 

27Wan r’o ja ji Or şe lî mê p’ê xem-
ber ber jê rî En tak ya yê bûn. 28Ji 
wan yek, ku na vê wî Ha ga bo bû, 
r’a bû bi R’uh’ e’lam kir, ku wê 
t’e ma mî ya din ya yê da bi be xe la yî ke 
gi ran. Û usa jî eva xe la ya hê na 
Klaw dyo Qey ser daf bû*. 29Hin gê 
şa gir têd En tak ya yê qi rar ki rin ku 
ji des tê k’ê va çi qas tê alî k’a rî yê 
bo na ba wer men dêd Ci hûs ta nê 
bi şî nin. 30Usa jî ki rin, bi des tê 

Bar na bas û Şa wûl ber pir sî ya rêd 
ci vî nê r’a şan din. 

KuştinaAqûbf
ûgirtinaPetrûs

121Wan ça xa da Hê ro desf 
p’ad şa des tê xwe hil da 

ser hi ne kêd ji ci vî nê ku wan bi de 
ce fê, 2Aqû bêf birê Yû h’en na bi 
şûr da kuş ti nê. 3Ewî dî na xwe 
da yê, ku ki ri na wî li ci hû ya xweş 
hat, r’a bû Pet rûs jî da gir ti nê. Ev 
yek r’o jêd Ce ji naf Na nê Şke va-
da qe wi mîn. 4Ga va Pet rûs girt, 
avî te ke lê spar tef çar t’a xi ma, ku 
her t’a xi mek çar-çar es ker bûn, 
we kî mi qa tî wî bin. Nê ta wî ew 
bû ku pey Ce ji na Der baz bû nê r’a 
wî der xe ber cim e’ tê, dî wa na wî 
bi ke. 5Îdî Pet rûs ke lê da gir tî bû, 
lê ci vî nê bo na wî bi dil û can, bi 
dua hî vî ji Xwe dê di kir. 

AzabûnaPetrûs
6Wê şe vê, ku si be ti rê Hê ro des 

di xwest ew der xis ta ber cim e’ tê, 
bo na dî wan ki ri nê, Pet rûs bi du 
zin cî ra gi rê da yî na va du es ke ra da 
r’a za yî bû, no be da ra jî ber dê rî 
no be da rî ya ke lê di kir. 7Niş kê va 
mil ya k’e te kîf Xu dan ber se ki nî, 
r’o na yê wî cî yî şewq da û ni ç’an de 

* 11:28 K’a rêd Şan dî ya 21:10. 
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k’ê le ka Pet rûs, ew h’iş yar kir û 
go tê: «Zû r’a be». Zin cîr ji des têd 
wî k’e tin. 8Hin gê mil ya k’et wî r’a 
got: «Piş ta xwe gi rê de û ça ri xêd 
xwe ser ni gêd xwe va ke». Ewî jî usa 
kir. Paşê wî r’a got: «Qa p’û tê xwe 
ba vê je ser xwe û pey min we re». 
9Pet rûs jî der k’et da pey wî çû, lê 
ni za ni bû ew ki ri na mil ya k’et r’ast 
e, wî t’i rê xew nê di bî ne. 10Ewa na 
ji no be da rêd pê şin û du da der baz 
bûn, h’e ta der ge hê h’e si nî ha tin, 
k’î ja nî der di xis te nav ba jêr. Der-
geh xwe xa li ber wan ve bû, ji wir 
der k’e tin k’û çe kê der baz bûn, 
niş kê va mil ya k’et ji wî qe tî ya. 
11Hin gê Pet rûs ser h’i şê xwe da 

hat, got: «Ez ni ha r’ast za nim ku 
Xu dan mil ya k’e tê Xwe şand, ez ji 
des tê Hê ro des û ji wan h’e mû tiş têd 
ku ci hû hî vî yê bûn xi laz ki rim». 
12Ga va ev yek fe’m kir, çû ma la 
Mer ye ma dî ya Yû h’en na yê ku jê r’a 
Mar qos di go tin, ku li wir ge lek 
ci vî ya bûn dua di ki rin. 13Pet rûs 
der geh xist, ca rî ke na vê wê R’o-
da çû gu hê xwe da ser. 14Den gê 
Pet rûs nas kir, ji şa bû na der geh 
ve ne kir, lê r’e vî çû hin dur’ got: 
«Pet rûs li ber der geh se ki nî ye!» 
15Wa na wê r’a got: «Te h’i şê xwe 
un da ki rî ye?» Lê ewa ser ya xwe 
bû, ku r’ast e. Wa na got: «Qey 
mil ya k’e tê wî ye?» 

16Pet rûs jî ser hev-ser hev der geh 
di xist. Ga va ve ki rin ew dî tin, h’i-
şê se rê wan çû. 17Ewî des tê xwe 
h’e jand ku ker’ bin û gi lî kir ça wa 
Xu dan ew ji ke lê der xis tî ye, usa 
jî got: «Vê ye kê Aqûbf û xûşk-bi-
ra yêd din r’a jî bê jin». Xwe xa jî 
r’a bû çû cî kî din. 
18Si beh ku sa fî bû, es ker ge le-

kî t’e vî hev bûn, ge lo çi ha te se rê 
Pet rûs? 19Ga va Hê ro des li wî ge-
r’î ya û ew ne dît, ji es ke ra her tişt 
pir sî û e’mir kir ku bê ne kuş ti nê. 
Paşê Hê ro des ji Ci hûs ta nê ber jê rî 
Qey se rî yê bû û wir ma. 

MirinaHêrodesP’adşa
20Hê ro des li mi le têd Sûr û 

Say da yê r’a bi bû xe ze bê. Eva na 
jî hev r’a r’a bûn ha tin, Bi las to 
we k’î lê ma la Hê ro des anî ne r’a yê 
û hî vî ki rin ku li hev bên, çim kî 
ba ja rêd wan ji we la tê wî p’ad şa yî 
xu rek dis tan din. 21R’o je ke k’ifş-
ki rî Hê ro des k’in cê p’ad şa tî yê 
lê, li he re maf dî wa nê r’û nişt û 
bi cim e’ tî wa na r’a xe ber di da. 
22E’la le tê jî di ki re qî r’în û di got: 
«Eva den gê xwe dê kî ye, ne yê 
me rî ya ye!» 23Dest xwe da mil ya-
k’e te kî Xu dan wî xist, bo na ku 
wî şi ki rî ne da Xwe dê, kur mî bû 
mir. 24Lê xe be ra Xwe dê ber fi re 
û zê de di bû. 
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25Bar na bas û Şa wûl ga va qu-
li xê xwe qe dan din, ji Or şe lî mê 

ve ge r’î yan, Yû h’en na yê ku jê r’a 
Mar qos di go tin jî t’e vî xwe anîn. 

* 13:1 «Nî gêr» jî ça wa «me ri vê ç’er mê r’eş» tê fe’m ki ri nê. 
** 13:1 Eva Hê ro de sa, awa go tî Hê ro des-An tî pas, ser wê rê Ce lî lê bû (Lû qa 3:1). 

R’êwîtîyaPawlosepêşin,t’evîBarnabas(13:1–14:28)

R’uh’êPîrozPawlos
ûBarnabasdişîne

131Ci vî na En tak ya yê da çend 
p’ê xem ber û ders dar he-

bûn, Bar na bas, Şim h’û nê ku jê r’a 
Nî gêr* di go tin, Lûk yo yê ji Kû rê nê, 
Me na yî nê ku t’e vî Hê ro de sêf ser-
wêr** me zin bibû û Şa wûl. 2Eva na 
ku na va h’e ban di na Xu dan da bûn 
û r’o jîf di gir tin, R’u h’êf Pî roz 
wan r’a got: «Bar na bas û Şa wûl 
Min r’a bo na wî şi xu lê ku Min 
ga zî wan ki rî ye cu de kin». 3Wî 
ça xî r’o jî gir tin, dua ki rin, des têd 
xwe danî ne ser wan û ew şan din. 

ŞandîgiravafQubrisêda
Mizgînîyêdidin

4Awa eva na ku ji R’u h’ê Pî roz 
ha ti ne şan di nê, ber jê rî Sê lûk ya yê 
bûn û ji wir bi ge mî yê der ba zî Qub-
ri sê bûn. 5Ga va gi hîş ti ne Se la mî sê, 
k’i nîş têd ci hû ya da xe be ra Xwe dê 
dan na sîn di ki rin û Yû h’en na jî 
k’o mek da rê wan bû. 6Ew t’e ma-

mî ya wê gi ra vê ge r’î yan, gi hîş ti ne 
h’e ta Pa fo sê. Li wir p’ê xem be re kî 
ci hû ya yî de rew û sêr baz dî tin ku 
na vê wî Ba ryê şû bû. 7Eva ye kî ji 
ber des tî yêd Ser gî yo Paw lo sê we lîf 
bû. Ser gî yo Paw los jî me ri ve kî 
aqil bû, evî ga zî Bar na bas û Şa-
wûl kir, ku xe be ra Xwe dê bi bi hê. 
8Lê Ba ryê şû yê sêr baz, awa go tî 
bi yû na nî Êlû mas, mi qa bi lî wan 
r’a bû û di kir ku we lî ji ba we rî yê 
bi xa li fî nef. 9Hin gê Şa wû lê ku jê r’a 
Paw los jî di bê jin, bi R’u h’ê Pî roz 
t’i jî li wî sêr ba zî ni hê r’î 10û go tê: 
«Hey mi xe ne to û h’e mû fêl ba zî ya va 
t’i jî yo! Cew ri kê mî rê cin! Dij mi-
nê t’e ma mî ya r’as tî yê! Tê h’e ta 
k’en gê t’er ka xa li fan di na r’î yêd 
Xu da ne r’ast ne kî? 11Va des tê 
Xu dan ni ha wê ser te gi ran be, 
tê kor bî û de me kê te’ vê ne bî nî». 
Û dest xwe da mij û dû man ha te 
ser wî, vir da-wê da di k’et r’ê ber 
di xwes tin. 12Wî ça xî we lî ku ev 
yek dît, ba wer kir, ser wê hîn ki-
ri na bo na Xu dan e’cêb ma yî ma. 
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PawlosûBarnabaslibajarê
EntakyaqezaPisîdyayê

13Hin gê Paw los he va lêd xwe va 
bi ge mî yê ji Pa fo sê r’ê k’e tin ha ti ne 
Per gê ya Pam fîl ya yê. Yû h’en na li 
wir ji wan qe tî ya, ve ge r’î ya Or-
şe lî mê. 14Ewa na jî ji Per gê çû ne 
En tak ya Pi sîd ya yê, r’o jaf şe mî yê 
k’e ti ne k’i nîş tê r’û niş tin. 15Pey 
xwen di na Qa nûn û ni vî sa rêd p’ê-
xem be ra r’a ser wê rêd k’i nîş tê yek 
şan di ne cem wan û go tin: «Ge lî 
bi ra, he ger go ti ne ke we he ye ku 
dil bi di ne cim e’ tê, k’e rem kin 
bê jin». 16Paw los r’a bû, des tê xwe 
h’e jand û got: 

«Ge lî cim e’ ta Îsra êlê û ne ci hû-
yêd ku ji Xwe dê di tir sin guh dar 
bin! 17Xwe dê yê vî mi le tê Îsra êlê 
kal-ba vêd me bi jar tin û mi let li 
we la tê Mi si rê xe rî bî yê da zê de kir. 
Bi des tê zor ew ji wir der xis tin*, 
18çil sa lî be r’î yê da* li wan se bir 
kir**. 19We la tê Ke na nê da k’o ka 

h’eft mi le ta anî, e’r dê wan ça wa 
cî-war da cim e’ ta Xwe*. 20H’e ta 
hin gê çar sid pên cî sal der baz bû. Ji 
wir şûn da h’ak im da ne wan h’e ta 
hê na Sa mû êl p’ê xem ber*. 21Paşê 
p’ad şa xwes tin, Xwe dê çil sa lî 
ye kî ji e’şî ra Bin ya mînf, Şa wû lê 
ku r’ê Kîs da wan*. 22Ga va ew 
avît, Da wid ser wan ki re p’ad şa, 
ku bo na wî şe’ de tî da û got: ‹Min 
Da widê Yê şaf me rîk di lê Xwe r’a 
dît, wê xwes ti na Min giş kî bî ne 
sê rîf›*. 23Ji zu r’e ta wî Xwe dê ane-
go rî sozê Xwe Îsra êl r’a Xi laz ki rek 
r’a kir, he ma xût Îsa. 24Be rî ha ti na 
Wî, pê şî yê Yû h’en na t’e ma mî ya 
mi le tê Îsra êlê r’a dan na sîn kir, 
ku ji gu ne ki ri nê ve ge r’inf û bê ne 
ni xu man di nê*. 25Ga va Yû h’en-
na şi xu lê xwe ser hev da anî, got: 
‹Hûn bo na min ça wa di fi ki rin, 
ez k’î me? Ez ne Ew im, bo na 
k’î ja nî hûn di fi ki rin. Lê va ye 
Ew pey min tê, ku ez ne hê ja me 
be nê ça ri xêd ni gêd Wî ve kim›*. 

* 13:17 Der k’e tin 1:7; 12:51. 
* 13:18 Ji mar 14:34. 
** 13:18 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «li wan se bir kir» «ew xwey ki rin» he ye. 
* 13:19 Qa nû na Du ca rî 7:1; Yê şû 14-19. 
* 13:20 H’a kim tî 2:16; P’ad şa tî I, 3:20. 
* 13:21 P’ad şa tî I, 8:5; 10:21. 
* 13:22 P’ad şa tî I, 13:14. 
* 13:24 Lû qa 3:3. 
* 13:25 Lû qa 3:16. 
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26Ge lî bi ra, za r’êd xûn-qi nê ta 
Bi ra hîm û ne ci hû yêd na va we-
da ye ku ji Xwe dê di tir sin, me r’a 
ev xe be ra ku pê xi laz di bin ha te 
şan di nê. 27Bi ne lî yêd Or şe lî mê 
û ser wê rêd wan Îsa ça wa Xi laz-
kir nas ne ki rin, lê ga va dî wa na 
Wî ki rin, go ti nêd p’ê xem be ra ye 
ku her şe mî di xû nin anî ne sê rî. 
28Ne he qî ya bo na kuş ti nê jî ser 
Wî ne dî tin, lê dî sa hî vî ji Pî la to 
ki rin ku Wî bi de kuş ti nê*. 29Ga-
va her tiş têd ku bo na Wî ni vî sar 
bûn anî ne sê rî, ji dar anî ne xwa rê 
ki ri ne t’ir bê*. 30Lê Xwe dê Ew ji 
mi ri nê r’a kir 31û ge lek r’o ja Xwe 
wan va da xu ya ki ri nê, k’î jan ji Ce-
lî lê t’e vî Wî ha ti bû ne Or şe lî mê. 
Ni ha jî ew li ber cim e’ tê şe’ dêd 
Wî ne*. 32Û em vê Miz gî nî yê di-
di ne we: Çi ku Xwe dê kal-ba vêd 
me r’a soz da bû, 33Ewî bo na me 
kir, awa go tî za r’êd wan r’a, ga va 
Îsa ji mi ri nê r’a kir. Ça wa Ze bû ra 
du da da jî ni vî sar e: 
 ‹Tu Ku r’ê Min î, 
 Tu îro Min r’a bû yî›*. 

34Bo na vê ye kê ku Ew ji mi ri nê 
r’a kir û îdî Ew t’u car na r’i ze, 
Xwe dê aha go tî ye: 
 ‹Ezê wan dua-di roz gêd pî ro ze 

amin û Da wid r’a soz da yî ser 
we da bi ba rîn im›*. 

35Ze bû re ke din da jî di bê je: 
 ‹Tu na hê lî Pî ro zê Te bi r’i ze›*. 
36Be lê Da wid ze ma nê xwe da 
qi ra ra Xwe dê r’a xu lam tî kir mir 
û gi hîş te pê şî yêd xwe, be de na wî 
r’i zî. 37Lê Ewê ku Xwe dê ji mi ri nê 
r’a kir ne r’i zî. 38Ni ha bi ra ev yek 
we va e’yan be, ge lî bi ra, ku bi sa ya 
Îsa we r’a bo na bax şan di na gu na 
tê dan na sîn ki ri nê. Û ji wan her 
tiş têd ku hûn bi Qa nû na Mû sa 
ni ka ri bûn bê sûc bû na, 39ni ha 
k’î ku ba we rî ya xwe Îsa bî ne wê 
bê sûc be. 40Haş ji xwe he bin, ne-
be ev tiş tê ku p’ê xem be ra go tî ye 
bê se rê we: 
41 ‹Bi ni hê r’in k’u bar-ba bax no, 
 e’cêb ma yî bin û be ta ve bin, 
 çim kî Ezê r’o jêd we da ki re kî 

bi kim, 
 ki re kî usa, ku yek we r’a bê je jî 

* 13:28 Lû qa 23:21-23. 
* 13:29 Lû qa 23:50-56. 
* 13:31 K’a rêd Şan dî ya 1:3. 
* 13:33 Ze bûr 2:7. 
* 13:34 Îşa ya 55:3. 
* 13:35 Ze bûr 16:10. 
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 hû nê ba wer ne kin›*». 
42Ga va Bar na bas û Paw los ji 

wir der k’e tin, hî vî ji wan ki rin, ku 
şe mî ya din jî bo na wê ye kê wan r’a 
xe ber din. 43Ga va ci vî na k’i nîş tê 
be la bû, ge lek ci hû û ji ne ci hû yêd 
ku ha ti bû ne ser ba we rî ya ci hû ya 
pey Paw los û Bar na bas di çûn. 
Wa na r’a xe ber di dan û dil di da-
ne wan, we kî t’i mê na va k’e re ma 
Xwe dê da bi mî nin. 
44R’o ja şe mî ya din nê zî kî t’e-

ma mî ya ba jêr ci vî ya, ku xe be ra 
Xu dan bi bi hê. 45Ga va ci hû ya ew 
e’la let dît, ji h’ev sû dî yê mi qa bi lî 
go ti nêd Paw los se ki nîn û ew bê-
hur met ki rin. 46Hin gê Paw los û 
Bar na bas mêr k’î mî go tin: «Ge re kê 
pê şî yê xe be ra Xwe dê we r’a bi ha ta 
xe ber da nê, lê hûn ku xe be ra Xwe dê 
t’ex sîr di kin û xwe la yî qî jî yî naf 
h’e ta-h’e ta yê na kin, va em ve di-
ge r’i ne ber bi ne ci hû ya. 47Çim kî 
Xu dan aha e’mi rî me kir: ‹Min 
Tu ki rî r’o na ya ne ci hû ya, we kî 
h’e ta se rê din ya yê bi bî me ca la 
xi laz bû nê›*». 
48Ga va yêd ne ci hû ev yek bi-

hîs tin, şa bûn şi ki rî di da ne go ti na 
Xu dan. Û ewêd ku bo na jî yî na 

h’e ta-h’e ta yê k’ifş ki rî bûn, ba-
wer ki rin. 
49Xe be ra Xu dan t’e ma mî ya 

we lêt da be la bû. 50Lê ci hû ya hê-
lan da ne k’ul fe têd xwe dê ba we re 
xwe yî qe dir, t’e vî gi re gi rêd ba jêr, 
mi qa bi lî Paw los û Bar na bas r’a-
ki rin û ji sî no rêd xwe der xis tin. 
51Wa na jî t’o za ni gêd xwe ser 
wan da daw şand, çû ne Qon ya yê* 
52û şa girt bi şa bû nê û R’u h’ê Pî-
roz va t’i jî bûn. 

PawlosûBarnabas
bajarêQonyayêda

141Qon ya yê da jî ev yek mî na 
her car qe wi mî: Paw los û 

Bar na bas k’e ti ne k’i nîş ta ci hû ya, 
usa xe ber dan, we kî e’la le te ke gi-
ran ji ci hû û ne ci hû ya ba wer ki rin. 
2Lê ci hû yêd ku ba wer ne ki rin 
di lê ne ci hû ya qil qi lan din û r’a-
ki ri ne mi qa bi lî bi ra. 3Awa ewa na 
ge lek wext li wir man, mêr k’î mî 
ser Xu dan xe ber di dan, Xu dan jî 
xe be ra k’e re ma Xwe îz bat di kir, 
bi des têd wan nî şan û k’e re met 
di da ne ki ri nê. 4Lê du tî re tî k’e te 
ba jêr, hi nek li alî yê ci hû ya bûn, 
hi nek jî li alî yê şan dî ya. 5Hin gê 

* 13:41 He ba qûq 1:5. 
* 13:47 Îşa ya 49:6. 
* 13:51 Lû qa 9:5. 
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hi ne ke ji ne ci hû ya û ci hû ya t’e vî 
ser wê rêd xwe qi rar ki rin ku wan 
bê hur met kin û bi di ne ber ke vi ra, 
6lê ew pê h’e sî yan r’e vî ne Lîs tra yê 
û Dêr bê, ba ja rêd Lû ka yon ya, usa 
jî dor-be rêd wan. 7Û li wan de ra 
Miz gî nî di dan. 

PawlosûBarnabas
LîstraûDêrbêda

8Lîs tra yê da ye kî ji zik ma kî-
yê da ni ga da şi lû şe’t r’û niş tî bû, 
ku t’u ca ra ne ge r’î ya bû. 9Ewî jî 
guh da rî ya Paw los di kir, Paw los li 
wî ni hê r’î û ga va dît ba we rî ya wî 
bo na qenc bû nê he ye, 10bi den gê 
bi lind go tê: «R’a be ser ni gêd xwe 
r’ast bi se ki ne!» Ewî jî banz da ser 
xwe, dest pê kir ge r’î ya. 11E’la le tê 
ga va ki ri na Paw los dît, den gê xwe 
hil dan bi lû ka yo nî go tin: «Xwe dê 
dil qê în sên da ha ti ne xwa rê cem 
me!» 12Bar na bas r’a Zewsf go tin, 
Paw los r’a jî Her mêsf, çim kî xe ber-
da nê da yê pêş ew bû. 13K’a hî nê 
Zew sê ku p’a rist ge ha wî li pêş be rî 
ba jêr bû, ga bi k’o f î ya vaf anî ne 
ber der geh, xwest ku t’e vî e’la le tê 
şan dî ya r’a bi ke qur ban. 14Lê ga va 
şan dî ya, Bar na bas û Paw los va ev 
yek bi hîst, k’in cêd xwe qe laş tin û 
r’e vî ne na va e’la le tê, ki ri ne ga zî 

û go tin: 15«E’v dno! Hûn çi ma vê 
ye kê di kin? Em jî bin ya t’a xwe da 
me rî ne mî na we ne, Miz gî nî yê 
di di ne we, ku hûn ji wan tiş têd 
p’ûç’ ve ge r’in ber bi Xwe dê yê sax 
bên, Yê ku e’rd û e’z man, be’r û 
h’e mû yêd na va wan da e’fi ran dî-
ye*. 16Ewî ze ma nê bi hu rî da hişt 
ku her mi let r’î ya xwe da he r’e. 
17Lê Xwe xa Xwe bê şe’ de tî ne hişt, 
qen cî we r’a kir, ji e’z mên ba ran 
ba rand, r’ezf jî dem sa la da da ne 
we, bi xu rek va hûn t’êr ki rin û 
şa bûn jî ki re di lê we». 18Bi van 
go ti na wa na bi zo re kê e’la let zeft 
kir, ku qur ba na bo na wan ne din. 

19Hin gê ji En tak ya yê û Qon ya yê 
ci hû ha tin, e’la let da ne alî yê xwe, 
Paw los da ne ber ke vi ra, ji ba jêr 
k’a şî der ki rin, wan t’i rê mi rî ye. 
20Lê ga va şa gir ta do ra wî girt, ew 
r’a bû k’e te ba jêr û r’o ja di nê t’e vî 
Bar na bas r’a bû çû Dêr bê. 

PawlosûBarnabasvediger’ine
EntakyayaqezaSûryayê

21Wa na ku wî ba ja rî da Miz gî nî 
dan û ge lek ki ri ne şa girt, ve ge r’î-
ya ne Lîs tra yê, Qon ya yê û En tak-
ya yê. 22Di lê şa gir ta di şi dan din 
û dil di da ne wan, ku ba we rî yê da 
bi mî nin û di go tin: «Ge re kê em 

* 14:15 Der k’e tin 20:11; Ze bûr 146:6. 
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bi ge lek ce fa k’i şan di nê bi k’e vi-
ne P’ad şa tî ya Xwe dê». 23Wa na 
bo na her ci vî ne kê ber pir sî yar 
k’ifş ki rin, bi r’o jî dua ki rin û ew 
spar ti ne wî Xu da nê ku ba we rî ya 
xwe jê anî bûn. 
24Ew na va Pi sîd ya yê r’a der baz 

bûn, paşê ha ti ne Pam f îl ya yê. 
25Per gê da jî xe be ra Xwe dê dan na sîn 
ki rin, ber jêr çû ne En tal ya yê. 26Ji 
wir jî bi ge mî yê çû ne En tak ya yê, 
wî cî yê ku spar tî k’e re ma Xwe dê 
bi bûn bo na wî şi xu lê ku ser hev da 
anîn. 27Ga va ha tin, ci vîn li hev 
ci van din û wan r’a gi lî ki rin, ku 
Xwe dê t’e vî wan çi tişt ki ri ne û 
ça wa der ge hê ba we rî yê ber ne ci-
hû ya jî ve kir. 28Li wir ge lek wext 
t’e vî şa gir ta man. 

ŞêwiracivînaOrşelîmêda

151Hi nek ji Ci hûs ta nê ber-
jê rî En tak ya yê bi bûn û 

bi ra hîn di ki rin di go tin: «He ger 
hûn li go ra e’de tê Mû sa ne yê ne 
si net ki ri nê, hûn xi laz na bin»*. 
2Na va wan û Paw los, Bar na bas da 
ge lek de’w-doz pêş da hat, hin gê 
bi ra qi rar kir ku bo na vê pir sê 
Paw los û Bar na bas, usa jî ji wan 

çend kes hev raz he r’i ne Or şe lî-
mê, cem şan dî û ber pir sî ya ra. 
3Ci vî nê ku ew ve r’ê ki rin, ewa na 
Fî nîk yê û Sa mer ya yê va der baz 
bûn û h’e mû ba wer men da r’a 
bo na ve ge r’an di na ne ci hû ya gi lî 
di ki rin, bi vê ye kê ew ge le kî şa 
ki rin. 4Ga va gi hîş ti ne Or şe lî mê, 
ci vî nê, şan dî ya û ber pir sî ya ra ew 
qe bûl ki rin û çi ku Xwe dê t’e vî 
wan ki ri bû wan r’a gi lî ki rin. 5Lê 
hi nek ba wer men dêd ji k’o me la 
fê ri sî ya r’a bûn go tin: «Ge re kê 
van si net kin û wa na r’a bê jin, ku 
Qa nû na Mû sa xwey kin». 
6Şan dî û ber pir sî yar ci vî yan, 

ku bo na vê ye kê bi şê wi rin. 7Pey 
ge lek de’w-do zê r’a Pet rûs r’a bû 
ser p’î ya û wan r’a got: «Ge lî bi ra! 
Hûn xwe xa za nin ku Xwe dê r’o jêd 
pê şin da ez nav we da bi jar tim, ku 
ne ci hû xe be ra Miz gî nî yê ji de vê 
min bi bi hên û ba wer bi kin*. 8Xwe-
dê yê ku di la zane da îz bat ki ri nê, 
ku ne ci hû jî Wî va qe bûl in, ga va 
R’u h’ê Pî roz da wan jî, ça wa da 
me*. 9Na va me û wan da t’u fir-
qî da ne nî, bi ba we rî yê di lê wan 
pa qij kir. 10Îdî çi ma hûn Xwe dê 
di cê r’i bî nin, nî re kî usa da tî ni ne 

* 15:1 Qa nû na K’a hîn tî yê 12:3. 
* 15:7 K’a rêd Şan dî ya 10. 
* 15:8 K’a rêd Şan dî ya 10:44; 2:4. 
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ser stû yê şa gir ta, ku ne kal-ba vêd 
me ka ri bû ne bi bin, ne jî me? 11Ev 
yek aha na be, lê em ba wer di kin, 
ku ça wa em bi k’e re ma Xu dan Îsa 
xi laz di bin, usa jî ew». 
12Hin gê t’e ma mî ya ci va tê den-

gê xwe bi r’î û gu hê xwe da ne ser 
go ti nêd Bar na bas û Paw los ku 
Xwe dê bi des têd wan çi qas nî-
şan û k’e re met na va ne ci hû ya da 
ki ri bûn. 13Ga va ewa na ker’ bûn, 
Aqûbf deng hil da û got: «Ge lî bi ra! 
Guh bi di ne min. 14Şim h’ûn gi lî 
kir, ku ça wa pê şî yê Xwe dê r’e’ ma 
Xwe li ne ci hû ya ki ri bû, ku ji na va 
wan cim e’ te kê der xe, we kî na vê 
Wî hil di ne ser xwe. 15Vê ye kê r’a 
go ti nêd p’ê xem be ra jî li hev di-
gi rin, ça wa ni vî sar e: 
16 ‹Ji vir şûn da Ezê ve ge r’im, 
 ko nê Da wi dî k’e tî dî sa ve gi rim, 
 çî wî jî ku xi rab bû ye Ezê çê-

kim 
 û wî dî sa bi di me r’a gir ti nê, 
17 we kî h’er çê me ri vêd ma yîn 
 û h’e mû ne ci hû yêd ku na vê 

Min ser wan e, 
 li Xu dan bi ge r’in. 
18 Ew Xu da nê ku van tiş ta hê ji 

dew rêd be rê da e’yan ki rî ye 
di bê je›*. 

19Bo na vê ye kê jî ez aha r’ê tê r’a 
di bî nim ku em ze’ me tê ne di ne 
ewêd ku ji ne ci hû ya ber bi Xwe-
dê tên, 20lê em ne’ me kê wan r’a 
bi ni vî sin, ku h’ev za xwe ji wan 
qur ba nêd ku p’û ta r’a tê ne da yî nê 
bi kin, usa jî ji bê na mû sî yê, goş tê 
mi rarf û xû nê*. 21Fe’m da rî ye ku 
hê qur’ nêd der baz bû yî da Qa nû na 
Mû sa her ba ja rî da tê hîn ki ri nê û 
h’e mû r’o jêd şe mî ya k’i nîş ta da 
wê di xû nin». 

Cabdayîna
civînaOrşelîmê

22Hin gê li şan dî ya, ber pir sî ya ra 
û t’e ma mî ya ci vî nê xweş hat, ku 
ji na va xwe da çend me ri va bi bi-
jê rin û t’e vî Paw los û Bar na bas 
bi şî ni ne En tak ya yê. Ev bûn yêd 
ku ha ti ne şan di nê: Ci hû da yê ku 
jê r’a di go tin Bar sa bo û Sî las. Na va 
ba wer men da da eva na e’yan bûn. 
23Bi des tê wan ev ne’ me şan din 
aha ni vî sar: 

«Em bi ra yêd we ye şan dî û ber-
pir sî yar si la va li we bi ra yêd ji 
ne ci hû ya ye En tak ya yê, Sûr ya yê 
û Kî lîk ya yê di kin. 

24Me bi hîs tî ye ku ji na va me hi-
nek der k’e ti ne, ku me xwe xa t’emî 

* 15:18 Amos 9:11-12 û Îşa ya 45:21. 
* 15:20 Der k’e tin 34:15-17; Qa nû na K’a hîn tî yê 18:6-23; 17:10-16. 
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ne da ne wan, lê wan bi xe be rêd 
xwe ze’ met da ne we û fi ki rêd we 
t’e vî hev ki ri ne*. 25Bo na vê ye kê li 
t’e ma mî ya şê wi ra ci vî na me xweş 
hat, ku em me ri va bi bi jê rin t’e vî 
bi ra yêd me ye de lal Bar na bas û 
Paw los bi şî ni ne cem we, 26yêd ku 
e’mi rê xwe da ne na vê Xu da nê me 
Îsa Mesîh. 27Awa em Ci hû da û 
Sî las di şî nin, we kî ew jî van tiş ta 
bi de vê xwe we r’a bê jin. 28Li R’u-
h’ê Pî roz xweş hat, usa jî li me, 
ku t’u ba rî ne di ne ser mi lê we, 
pêş ti rî van tiş têd h’ew ce: 29Dû rî 
qur ba nêd p’û ta, xû nê, mi ra rî yêf û 
bê na mû sî yê bin. He ger hûn xwe ji 

van tiş ta xwey kin, qenc e. Hûn 
xweş bin, de ma xa ti rê we». 
30Hin gê ew ve r’ê ki rin, ber jêr 

çû ne En tak ya yê cim e’t ci van din, 
ne’ me da ne wan. 31Ga va xwen-
din, bo na wê dil da yî nê p’ir’ şa 
bûn. 32Ci hû da û Sî las jî ku p’ê-
xem ber bûn, bi ge lek xe be ra dil 
da ne ba wer men da û ew şi dan din. 
33‑34Ge lek wext li wir man, paşê 
ba wer men da ew bi xêr û si la met 
paş da şan di ne cem wan, yêd ku 
ew şan di bûn.* 35Paw los û Bar na-
bas jî En tak ya yê da di man, t’e vî 
ge le kêd ma yîn xe be ra Xu dan hîn 
di ki rin û dan na sîn di ki rin. 

* 15:24 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Di bê jin: ‹Ge re kê hûn bê ne si-
net ki ri nê û Qa nû na Mû sa xwey kin›». 
* 15:33-34 Nav hi nek dest ni vî sar û wel ge r’an di nêd ke vin da ev jî he ye: «Lê li 
Sî las xweş hat, li wir bi mî ne». 
* 15:38 K’a rêd Şan dî ya 13:13. 

R’êwîtîyaPawloseduda(15:36–18:22)

PawlosûBarnabas
jihevdudiqetin

36Çend r’o ja şûn da Paw los go te 
Bar na bas: «We re em ve ge r’in se rî kî 
bi di ne wan xûşk-bi ra, k’î ja na r’a 
me h’e mû ba ja ra da xe be ra Xu dan 
dan na sîn ki rî ye, dî na xwe bi di nê 
k’a h’a lê wan ça wa ye». 37Bar na bas 

di xwest Yû h’en na yê ku jê r’a Mar-
qos di go tin jî t’e vî xwe bi bi ra na, 
38lê Paw los r’ê tê r’a ne di dît, yê 
Pam fîl ya yê da ji wan qe tî ya û t’e vî 
wan şi xul ne kir t’e vî xwe bi bi ra na*. 
39Hin gê ya wan li hev ne girt, ev 
bû me’ nî ji hev qe tî yan. Bar na bas 
Mar qos hil da bi ge mî yê çû Qub ri-
sê, 40Paw los jî Sî las bi jart û ji bi ra 
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spar tî k’e re ma Xu dan bûn, r’ê k’e tin 
çûn. 41Li Sûr ya yê û Kî lîk ya yê di-
ge r’î yan, ci vîn di şi dan din. 

Tîmot’êyohevaltîyêPawlos
ûSîlasr’adike

161Hin gê Paw los ha te Dêr bê 
û Lîs tra yê. Li wir şa gir tek 

he bû na vê wî Tî mo t’ê yo, ku r’ê 
k’ul fe te ke ci hû ye ba wer mend bû, lê 
ba vê wî yû nan bû. 2Ba wer men dêd 
Lîs tra yê û Qon ya yê hin da va wî da 
qenc xe ber di dan. 3Paw los xwest wî 
t’e vî xwe bi be û bo na wan ci hû yêd 
wan de ra girt ew si net kir, çim kî 
h’e mû ya jî za ni bû ku ba vê wî yû nan 
e. 4Ga va ba ja ra r’a der baz di bûn, 
ew t’e mî yêd ku şan dî ya û ber pir-
sî ya rêd Or şe lî mê qi rar ki ri bûn, 
di da ne ba wer men da ku xwey kin. 
5Awa ci vîn jî ba we rî yê da di şi dî yan 
û r’oj bi r’oj h’e sa bê wan zê de di bû. 

Mekedonîxewnêda
gazîPawlosdikin

6Na va sî no rêd Fi rîg ya û Ga-
lat ya yê da ge r’î yan, çim kî R’u h’êf 

Pî roz ne hişt ku qe za As ya yê da 
xe be ra Xwe dê bê jin. 7Ga va nê zî-
kî Mîs ya yê bûn, ki rin ku he r’i ne 
Bî tên ya yê, lê R’u h’ê Îsa îzin ne da 
wan 8û ber Mîs ya yê va der baz bûn 
ber jêr çû ne Tro ya yê. 9Şev Paw los 
dî ti no kê da ber ç’e’ vê xwe dît, ye kî 
me ke do nî se ki nî bû hî vî ji wî di kir 
û di got: «We re Me ke don ya yê alî 
me bi ke». 10Ga va wî ew dî ti nok 
dît, me* dest xwe da xwest ku he-
r’i ne Me ke don ya yê. Me fe’m kir, 
ku Xwe dê me di şî ne wir, we kî 
Miz gî nî yê bi di ne wan. 

FîlîpyayêdaLîdya
berbiXudanvediger’e

11Em ji Tro ya yê bi ge mî yê 
der k’e tin r’ast çû ne Sa mo tra xê, 
r’o ja di nê Nê ya po lî sê. 12Ji wir jî 
çû ne Fî lîp ya yê, ba ja re kî ne’ yî ya 
Me ke don ya yê yî e’yan, usa jî ku 
ba ja re kî R’o ma yê* ye. Wî ba ja rî da 
em çend r’o ja man. 13R’o ja şe mî-
yê em ji der ge hê ba jêr der k’e tin 
çû ne de vê ç’êm, ew der ça wa em 
di fi ki rîn, cî yê dua bû. Me r’û niş tî 

* 16:10 Lû qa yê ni vîs k’a rê vê k’i tê bê wî ça xî cem Paw los bû, le ma jî di bê je «me». 
* 16:12 Fî lîp ya Me ke don ya yê da bû, ne ser e’r dê Îtal ya yê bû, lê dî sa «ba ja re kî 
R’o ma yê» di ha te h’e sa bê (bi yû na nî xe ber bi xe ber di bê je, ku ew «Ko lo nî-
ya R’o ma yê» ye). He qê ba jar va nêd Fî lîp ya yê we ke he qê her ba jar va ne kî ji 
ba ja rêd Îtal ya yê ye ma yîn bû, me se le, xwe se rî xwe dî wa na xwe di ki rin, xerc 
ne di da ne R’o mê. Le ma r’ê zêd 16:21-da me ri vêd ba jêr xwe h’e sab di kin ça wa 
ba jar va nêdf R’o ma yê. 
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t’e vî k’ul fe têd ci vî ya yî xe ber di da, 
14k’ul fe te ke xwe dê ba wer ji ba ja-
rê Tî ya tî ra yê, na vê wê Lîd ya ku 
k’in cêd şîrkf di fi ro tin, guh da rî 
di kir. Xu dan di lê wê ve kir ku guh 
bi de go ti nêd Paw los. 15Ga va ew 
ne fe rêd xwe va pê avê ha ti ne ni-
xu man di nê, hî vî ji me kir û got: 
«He ger hûn min ba wer men da 
Xu dan h’e sab di kin, k’e rem ki ne 
ma la min, li wir bi mî nin». Û zor 
li me kir em bi rin. 

PawlosûSîlasbajarê
Fîlîpyayêdatênegirtinê

16Ca re kê em di çû ne cî yê dua-
ki ri nê, ca rîk r’as tî me hat, ku 
r’u h’ê k’o ç’ek tî yê pê r’a bû, evê 
bi wê k’o ç’ek tî yê xwe yêd xwe r’a 
p’ir’ k’ar da nî. 17Eva pey Paw los 
û me k’e ti bû, di ki re qî r’în û di got: 
«Ev me ri va na xu la mêd Xwe dê yê 
He rî Jor in in, ku we r’a bo na r’î ya 
xi laz bû nê dan na sîn di kin!» 18Ev 
ye ka ewê ge lek r’o ja di kir, h’e ta 
ku Paw los aciz bû, ve ge r’î ya û wî 
r’u h’î r’a got: «Bi na vê Îsa Mesîh 
e’mi rî te di kim ji wê de rê!» Û pê-
r’a-pê r’a ew ji wê der k’et. 19Ga va 
xwe yêd wê dî tin ku gu ma na k’a ra 

wan ha te bi r’î nê, Paw los û Sî las 
gir tin, k’a şî mey da na ba jêr cem 
ser wê ra ki rin, 20ew bi ri ne ber 
ser da rêd R’o ma yê û go tin: «Ev 
me ri va na ci hû ne û ba ja rê me 
t’e vî hev di kin. 21E’de tê usa me 
ba jar va nêdf R’o ma yê hîn di kin, 
ku ne me r’a ca yîz e qe bûl kin, 
ne jî bi kin». 22E’la le tê h’i cû mî 
ser wan kir, ser da ra jî k’in cêd ser 
wan qe laş tin û e’mir ki rin ku wan 
bi di ne ber şi va. 23Pey ge lek lê da-
nê r’a avî ti ne ke lê û e’mi rî ser wê rê 
ke lê ki rin, ku r’ind mi qa tî yê wan 
bi ke. 24Ewî ku ev e’mir stand, 
ew avî ti ne zin da nê û ni gêd wan 
qey da da şi dan din. 
25Nê zî kî nî vê şe vê Paw los û 

Sî las dua di ki rin û eş qî Xwe dê 
dis ti ran, gir tî ya jî gu hê xwe da-
nî bû ne ser wan. 26Niş kê va e’rd 
qa yîm h’e jî ya, h’e ta ku h’î mêd 
ke lê jî çûn-ha tin, dest xwe da h’e mû 
de rî ve bûn, qeyd-zin cî rêd h’e mû ya 
ha ti ne ve ki ri nê. 27Ga va ser wê rê 
ke lê h’iş yar bû û de rêd ke lê ve ki rî 
dî tin, şûr k’i şand ku xwe bi ku je, 
çim kî wî t’i rê gir tî r’e vî ne*. 28Lê 
Paw los bi den gê bi lind ki re ga zî û 
got: «T’u zî ya nê ne de e’mi rê xwe, 

* 16:27 Wî ça xî ga va gir tîk ji ke lê bi r’e vî ya, hin gê çi ce za ku di gi hîş te gir tî, 
ge re kê ser wê rê ke lê dew sa wî bi k’i şan da. Awa go tî, he ger ye kî hê ja yî mi ri nê 
bi r’e vî ya, hin gê ge re kê ser wê rê ke lê dew sa wî bi ha ta kuş ti nê. 
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em h’e mû jî vi ra ne!» 29Ewî ç’i ra 
xwest, r’e vî hin dur’, le ri zî xwe 
avî te ber Paw los û Sî las. 30Ew 
der xis tin û got: «Ez xu lam! Ez 
çi ge re kê bi kim ku xi laz bim?» 
31Wa na jî got: «Ba we rî ya xwe 
Xu dan Îsa bî ne, tê ne fe rêd xwe va 
xi laz bî». 32Hin gê xe be ra Xu dan 
wî û wan h’e mû ya r’a go tin, yêd 
ku ma la wî da bûn. 33He ma wê 
şe vê ser wê rê ke lê ew bi rin, bi-
rî nêd wan şûş tin û pê r’a-pê r’a 
ew ne fe rêd xwe va pê avê ha ti ne 
ni xu man di nê. 34Ew anî ne ma la 
xwe, sif re li ber wan da nî û t’e-
ma mî ya ne fe rêd xwe va şa bûn, ku 
ba we rî ya xwe Xwe dê anîn. 
35Ga va si beh sa fî bû, ser da ra 

za pi dêd xwe şan din û go tin: «Wan 
me ri va ber’ de». 36Ser wê rê ke lê ev 
yek Paw los r’a got: «Ser dar me rî 
şan di ne we kî hûn bê ne ber’ da nê. 
Ni ha r’a bin bi xêr û si la met he r’in». 
37Lê Paw los wan r’a got: «Em, 
ba jar va nêdf R’o ma yê, bê dî wan 
bi cim e’ tî da ne ber şi va avî ti ne 
ke lê! Û ni ha di xwa zin bi di zî va 
me der xin? Na, ev yek na be, bi ra 
xwe xa bên me der xin». 38Za pi da 
ev xe be ra na gî han di ne ser da ra. 
Ga va ku bi hîs tin ew ba jar va nêd 
R’o ma yê ne, tir sî yan 39ha tin xwe 
avî ti ne wan, paşê ew der xis tin û 
hî vî ki rin ku ji ba ja rê wan he r’in. 

40Ew jî ji ke lê der k’e tin çû ne ma la 
Lîd ya yê, li wir xûşk-bi ra dî tin, 
dil da ne wan û paşê r’ê k’e tin çûn. 

Qalme‑qalma
bajarêT’êsalonîkêda

171Ewa na Em fî po lîs û Apo-
lon ya yê va der baz bûn 

ha ti ne T’ê sa lo nî kê, wî cî yê ku 
k’i nîş ta ci hû ya he bû. 2Paw los jî 
mî na e’de tê xwe çû na va wan û 
sê r’o jêd şe mî yê wa na r’a di k’e te 
xe ber da nê, ji ni vî sa ra 3şi ro ve di kir 
û wan r’a îz bat di kir, ku ge re kê 
Mesîh ce fa bi k’i şan da û ji mi ri nê 
r’a bû ya û di got: «Ev Îsayê ku ez 
we r’a dan na sîn di kim, ew Mesîh 
e». 4Hi ne kêd ji wan ba wer ki rin 
xwe li Paw los û Sî las gir tin, usa jî 
e’la le te ke xwe dê ba we rêd yû nanf û 
ge lek k’ul fe têd xwe yî qe dir. 
5Lê ji ci hû ya hi ne ka ji h’ev sû-

dî yê çend me ri vêd bê kê re ne r’ast 
ci van din, ki ri ne qal me-qalm, ba jar 
t’e vî hev ki rin û h’i cû mî ser ma la 
Ya son ki rin, di xwes tin Paw los û 
Sî las ba nî na ber cim e’ tê. 6Ga-
va ew ne dî tin, Ya son t’e vî çend 
bi ra va k’a şî cem ser wê rêd ba jêr 
ki rin, di ki ri ne qî r’în di go tin: 
«Ewêd din ya t’e vî hev ki ri ne gi-
hîş ti ne vi ra jî 7û Ya son ew qe bûl 
ki ri ne ma la xwe! Eva na h’e mû jî 
mi qa bi lî e’mi rêd Qey ser di çin û 
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di bê jin: ‹P’ad şa kî din he ye, na vê 
wî Îsa ye›». 8Bi van go ti na e’la let 
û ser wê rêd ba jêr t’e vî hev ki rin. 
9Hin gê ji Ya son û yêd ma yîn 
k’e fîlf stan din, ew ber’ dan. 

PawlosûSîlas
bajarêBeroyayêda

10He ma ça wa te’ rî k’e te e’r dê, 
bi ra Paw los û Sî las şan di ne Be-
ro ya yê. Ew ku gi hîş ti ne wir, çû ne 
k’i nîş ta ci hû ya. 11Ev ci hû ji yêd 
T’ê sa lo nî kê ser waxt tir bûn, xe be ra 
Xwe dê bi dil û can qe bûl ki rin û 
her r’oj ni vî sa ra da k’ûr di bûn, k’a 
ev tişt usa ne. 12Ji wa na ge le ka 
ba wer kir, usa jî ge lek k’ul fe têd 
yû na ne xwe yî qe dir û mêr jî ne kêm 
bûn. 13Ga va ci hû yêd T’ê sa lo nî kê 
bi hîs tin ku Paw los xe be ra Xwe dê 
Be ro ya yê da jî dan na sîn di ke, ha tin 
wir jî hê lan da ne e’la le tê û ew t’e-
vî hev ki rin. 14Wî ça xî bi ra Paw los 
dest xwe da şan di ne ber be’ rê, lê 
Sî las û Tî mo t’ê yo Be ro ya yê da man. 
15Ewêd ku Paw los ve r’ê di kir in, 
ew h’e ta At’î na yê bi rin, paşê ji 
Paw los t’e mî stan din ku Sî las û 
Tî mo t’ê yo zû he r’in bi gi hî ji ne wî, 
xwe xa jî paş da ve ge r’î yan. 

PawloslibajarêAt’înayê
16Ga va At’î na yê da Paw los hî vî ya 

wan bû, di lê wî ne r’i h’et bû, çim-

kî dît ba jar na va p’ût p’a ris tî yê da 
bû. 17Awa ewî k’i nîş tê da ci hû û 
yû na nêdf xwe dê ba wer r’a û li mey-
da nê ba jêr da jî her r’oj r’as tî k’ê 
di hat wan r’a di k’e te xe ber da nê. 
18Çend fî lo so fêd êpî kû rîf û stoy-
xîf wî r’a k’e ti ne h’u ce tê û hi ne ka 
di got: «Evî dev be la yî bê t’ew şe çi 
di xwa ze bê je?» Hi ne ka jî di got: 
«Usa tê k’if şê, ku eva der he qa 
xwe dê yêd xe rîb da dan na sîn di ke». 
Aha di go tin, çim kî ewî bo na Îsa 
û r’a bû na mi rî ya dan na sîn di kir. 
19Wî ça xî ew hil dan bi ri ne ber 
ci vî na Ar yo pa go yêf û go tin: «Em 
di ka rin bo na wê hîn ki ri na nû ye 
ku tu dan na sîn di kî bi za ni bin? 
20Tu tiş têd xe rîb me di dî bi hîs-
ti nê, le ma jî em di xwa zin me’ na 
wan bi za ni bin». 21H’e mû at’î nî 
û xe rî bêd ku wir di man, tiş te kî 
ma yîn va mi jûl ne di bûn, pêş ti rî 
tiş têd nû go ti nê yan bi hîs ti nê. 
22Hin gê Paw los ber ci vî na Ar-

yo pa go yê da se ki nî û got: «Ge lî 
at’î nî ya! Ez dî na xwe di di mê, 
ku hûn ji h’e mû alî ya va ge le kî 
h’e ban di nê va mi jûl in. 23Çim kî 
ga va ez ge r’î yam, min dî na xwe 
da h’e ban di nêd we, min go rî-
ge hekf dît ku ser wê ni vî sar bû 
‹XWE DÊ YÊ NE NAS R’A›. Awa 
Ewê ku hûn nas na kin di h’e bî-
nin, ez bo na Wî we r’a dan na sîn 
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di kim. 24Xwe dê yê ku ev din ya û 
h’e mû yêd na va wê da e’fi ran dî-
ye, Ew Xu da nê e’rd û e’z mên e 
û p’a rist ge hêd bi des ta çê ki rî da 
na mî ne*, 25ne jî ç’e’ vê Wî des tê 
me ri va ye ku xiz met k’a rî ya Wî 
bi kin, ça wa Ye kî h’ew cê tiş te kî, 
lê Ew xwe xa e’mir, bî nê û her tiş tî 
di de h’e mû ya. 26H’e mû mi le têd 
din ya yê ji xû ne kî xu li qand, ku 
ser r’û yê t’e ma mî ya din ya yê bi jîn. 
Ewî ze man û sî no rêd cî-mis k’e na 
wan r’a k’ifş ki rin. 27Ewî ev ye ka na 
ki rin, we kî me riv li Wî bi ge r’in, 
bel kî bi p’e lî nin bi bî nin. Lê Ew 
Xwe dê ji me her ke sî ne dûr e jî, 
28çim kî ‹em bi Wî di jîn, di me şin 
û he ne›*. Ça wa çend şa yî rêd we jî 
go ti ne: ‹Em r’ast za r’êd Wî ne›**. 
29Awa ku em ji Xwe dê bû ne, 

ge re kê em Xwe dê aha ne şi bî nin 
mî na zêr’, zîv, yan ke vi rê ku bi 
h’iş û hos ta tî ya me ri va ha ti ne 
k’o lan di nê. 30Xwe dê dî na Xwe 
ne da ye h’e mû ze ma nêd ku me-
ri va yî yê Ew nas ne ki rî ye, lê ni ha 
her de ra t’e mî li h’e mû me ri va 

di ke, ku ji gu ne ki ri nê ve ge r’inf. 
31Çim kî Ewî r’o jek k’ifş ki rî ye, 
k’î ja nê da wê dî wa na di nê r’ast 
bi des tê Me ri ve kî bi ke, Yê ku 
Ewî k’ifş ki rî ye. Xwe dê ev ye ka-
na h’e mû ya r’a da ne îz bat ki ri nê, 
ga va Ew me riv ji mi ri nê r’a kir». 
32Ga va bo na r’a bû na mi rî ya 

bi hîs tin, hi nek pê k’e nî yan, lê 
hi ne ka jî got: «Bo na wê ye kê emê 
ca re ke din ji te bi bi hên». 33Û 
Paw los ji nav ci vî na wan der k’et 
çû. 34Lê hi ne ka xwe li wî girt, 
ba wer ki rin. Na va wan da bûn Dî-
yo nîs yo yê en de mê Ar yo pa go yê û 
k’ul fe te ke na vê wê Da me rîs, t’e vî 
hi ne kêd ma yîn. 

PawlosbajarêKorint’êda

181Ji wir şûn da Paw los ji 
At’î nê r’ê k’et ha te Ko rin t’ê. 

2Li wir ye kî ci hû na vê wî Akî la 
dît, bû yî na xwe da ji Pon to sê. Eva 
t’e vî k’ul fe ta xwe Pris kî la yê nû 
ji Îtal ya yê ha ti bû, çim kî Qey ser 
Klaw dyo e’mir ki ri bû, ku h’e mû 
ci hû ji R’o mê der k’e vin. Paw los 

* 17:24 P’ad şa tî III, 8:27. 
* 17:28 Eva go ti na ji za ne kî bi na vê Epî mê nî des bû. Ew ye kî şa yîr bû û ji ba ja rê 
Ki no so sê gi ra va Ki rê tî yê bû. Ew qa sî 600 sa lî be rî Îsa Mesîh bibû. 
** 17:28 Eva go ti na ji ni vî sa re ke Ara tûs şa yîr e, ku bo na xwe dê kî xwe ni vî sî ye, 
k’î ja nî yû na na di h’e band. Ara tûs şa yîr ji qe za Kî lîk ya yê bû, qa sî 300 sa lî 
be rî Îsa Mesîh bibû. Paw los xwe xa jî ji qe za Kî lîk ya yê bû. 
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çû cem wan, 3cem wan ma û t’e vî 
wan xe bi tî, çim kî p’ê şê wan yek 
bû, kon çê di ki rin. 4Ew h’e mû 
r’o jêd şe mî ya k’i nîş ta da ci hû û 
yû na na r’af di k’e te xe ber da nê, ew 
di da ne ba wer ki ri nê. 

5Ga va Sî las û Tî mo t’ê yo ji Me-
ke don ya yê ha tin, Paw los bi xî ret 
t’e ma mî ya wex tê xwe da hîn ki ri na 
Xe be rê* û ci hû ya r’a şe’ de tî di da 
ku Mesîh, Îsa ye. 6Ga va ew mi-
qa bi lî wî r’a bûn û ew bê hur met 
ki rin, ewî k’in cê xwe daw şand û 
go te wan: «Xû na we se rê we be, ez 
bê sûc im. Ji vir şûn da ezê he r’i me 
cem ne ci hû ya». 7Ew hin gê ji wir 
çû k’e te ma la ye kî na vê wî Tî to 
Yûs to. Ew me ri ve kî ne ci hû bû, lê 
xwe dê ba wer bû, ma la wî k’ê le ka 
k’i nîş tê bû. 8Ki rîs po yê ser wê rê 
k’i nîş tê jî ne fe rêd xwe va ba we rî-
ya xwe Xu dan anî û ji ko rin t’î ya 
ge le ka ku bi hîs tin, ba wer ki rin û 
pê avê ha ti ne ni xu man di nê. 

9Şe ve kê Xu dan dî ti no kê da ha te 
ber ç’e’ vê Paw los û go tê: «Ne tir se, 
xe ber de û xwe ker’ ne ke. 10Çim kî 
Ez t’e vî te me û ke se kê ber te r’a-
ne be zî ya nê ne de te, çim kî ge lek 

cim e’ ta Min vî ba ja rî da he ye». 
11Ew li wê de rê sa le kê û şeş me ha 
ma, ew hî nî xe be ra Xwe dê di ki rin. 
12Hê na we lî yê Ga lî yo yê Axa-

ya yê da ci hû bû ne yek, h’i cû mî ser 
Paw los ki rin û bi ri ne ber dî wa nê 
13go tin: «Eva cim e’ tê hîn di ke, ku 
ne li go ra qa nû nê Xwe dê bi h’e bî-
nin». 14Ga va Paw los wê dest pê ki ra 
xe ber da, Ga lî yo ci hû ya r’a got: 
«He ger gi lî bo na ne he qî yê û xi-
ra bî yê bû ya, ci hû no, di bû ku min 
guh da rî ya we bi ki ra, 15lê he ger 
pirs ser xe be ra, na va û qa nû na 
we ye, hûn xwe xa bi ni hê r’in. 
Ez na xwa zim bi bi me h’a ki mê 
van tiş ta». 16Û ew ji dî wan xa nê 
der xis tin. 17Hin gê h’e mû ya Sos-
tê nî sê ser wê rê k’i nîş tê gir tin, li 
ber dî wan xa nê k’u tan, lê qet xe ma 
Ga lî yo jî nî bû. 

Pawlosvediger’eEntakyayê
18Paw los ge lek r’o ja dî sa li wir 

ma, paşê xa ti rê xwe ji ba wer men da 
xwest, bi ge mî yê çû alî yê Sûr ya yê. 
Pris kî la û Akî la jî t’e vî wî bûn. 
Ewî Ken xêr ya yê da p’o r’ê xwe 
kur’ ki ri bû, çim kî ad-qi rar ki rî* 

* 18:5 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «Xe ber» «R’uh’ va» he ye, ku hin aha 
fe’m di kin: «Bi ala va R’uh’ va gi rê da yî». 
* 18:18 Wê ad-qi ra rê r’a «ne zîrf» di bê jin. Der he qa qey de-qa nû nêd ne zîr da 
Ji mar 6:1-21-da bi xû nin. 
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bû. 19Ew gi hîş ti ne Efe sê, Pris kî la 
û Akî la li wir hiş tin, xwe xa k’e te 
k’i nîş tê ci hû ya r’a k’e te xe ber da nê. 
20Wa na hî vî ji wî kir, ku hi ne kî 
di rêj li wir bi mî ne, ew qayl ne-
bû. 21Lê ga va xa ti rê xwe ji wan 
xwest, got: «Ezê dî sa ser we da 
bêm, he ger Xwe dê h’iz bi ke»*. Bi 
ge mî yê ji Efe sê çû. 22Ga va gi hîş te 
Qey se rî yê, hev raz çû Or şe lî mê 
si lav da ci vî nê, paşê ber jêr çû 
En tak ya yê. 23Ga va hi nek wext li 
wir ma, r’a bû be rê va k’e te we la tê 
Ga lat ya û Fi rîg ya, h’e mû şa girt 
ba we rî yê da di şi dan din. 

ApolobajarêEfesêda
Mizgînîyêdide

24Ci hû kî na vê wî Apo lo, bû-
yî na xwe da ji Skender ya yê, ha te 

Efe sê. Eva go tin bê je kî ser xwe û 
ni vî sa rêdf pî roz da za ne kî zor bû. 
25Ew R’î ya Xu dan da hîn bû yî bû, 
agi rê xî re tê sê rî k’e ti bû* bo na 
Îsa r’ast xe ber di da û hîn di kir, 
lê t’e nê ni xu man di na Yû h’en na 
za ni bû. 26Evî dest pê kir k’i nîş tê-
da mêr k’î mî xe ber da. Lê ga va 
Pris kî la yê û Akî la xe ber da na wî 
bi hîs tin, ew bi ri ne cem xwe, hê 
r’ast R’î ya Xwe dê wî r’a şi ro ve ki rin. 
27Apo lo ku xwest he r’e Axa ya yê, 
bi ra dil da ne ber û şa gir ta r’a jî 
ne’ mek ni vî sîn ku wî qe bûl kin. 
Ga va gi hîş te wir, ew ge le kî kê rî 
wan hat, yêd ku bi k’e re ma Xwe dê 
bi bû ne ba wer mend. 28Çim kî bi 
cim e’ tî xe ber da nê da ya wî li ser 
ya ci hû ya di k’et, bi ni vî sa rêd pî roz 
di da îz bat ki ri nê, ku Mesîh, Îsa ye. 

* 18:21 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Ez ge re kê e’se evê ce ji na ku tê Or-
şe lî mê da der baz kim. Lê ezê dî sa ser we da bêm, he ger Xwe dê h’iz bi ke». 
* 18:25 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Bi ala va R’u h’ê Xwe dê». 

R’êwîtîyaPawlosesisîya(18:23;19:1–21:16)

PawlosEfesêda

191Ga va Apo lo hê Ko rin t’ê da 
bû, Paw los cî yê jo rin r’a 

der baz bû ber jê rî Efe sê bû û li 
wir çend şa girt dî tin 2û ji wan 
pir sî: «Ga va we ba wer kir, we 

R’u h’ê Pî roz stand?» Wa na got: 
«Me qet ne bi hîs tî ye jî ku R’u h’ê 
Pî roz he ye». 3Ewî wan r’a got: «Lê 
hûn bi çi ha ti ne ni xu man di nê?» 
Wa na got: «Bi ni xu man di na Yû-
h’en na». 4Paw los got: «Yû h’en na 
bo na gu ne ve ge r’an di nê ni xu mand 



286

K’A RÊD ŞAN DÎ YA, 19  

û cim e’ tê r’a got: ‹Yê ku pey min r’a 
tê ba we rî ya xwe Wî bî nin›, awa 
go tî Îsa»*. 5Ga va ev yek bi hîs tin, 
bi na vê Xu dan Îsa ha ti ne ni xu-
man di nê. 6Û ga va Paw los des têd 
xwe danî ne ser wan, R’u h’ê Pî roz 
ha te ser wan, bi zi ma na xe ber dan 
û p’ê xem ber tî ki rin. 7Eva na we ke 
donz deh me rî ya bûn. 
8Paw los k’e te k’i nîş tê, sê me ha 

mêr k’î mî xe ber di da, bo na P’ad-
şa tî ya Xwe dê wan r’a di k’e te xe-
ber da nê û ew di da ne ba wer ki ri nê. 
9Lê ga va hi ne ke ser h’işk mi qa bil 
der k’e tin û li ber cim e’ tê R’î ya 
Xu dan bê hur met di ki rin, Paw los 
ji wan qe tî ya, şa girt baş qe ki rin û 
her r’oj ders xa na Tî ra no da wan r’a 
di k’e te xe ber da nê. 10Evê ye kê du 
sa la k’i şand, h’e ta ku h’e mû ci hû 
û yû na nêdf ku qe za As ya yê da 
di man, Xe be ra Xu dan bi hîs tin. 

Herh’eftkur’êdSkêwa
11Xwe dê bi des tê Paw los ge lek 

k’e re me têd zor di ki rin, 12h’e ta ku 
ew dest mal û şa li kêd ku Paw los lê 
di k’e tin ne xwe şa r’a di bir in, ew qenc 
di bûn û r’u h’êd xi rab der di k’e tin. 
13Çend ci hû yêd ge r’ok he bûn ku 
xwe da bû ne cin der xis ti nê, wan 

di kir ku ser yêd ku r’u h’êd xi rab 
na va wan da he bûn, pê na vê Xu dan 
Îsa be rî wan din û di go tin: «Em pê 
wî Îsayê ku Paw los dan na sîn di ke 
be rî we di din». 14Eva ye ka her h’eft 
ku r’êd Skê wa yê se rek k’a hî ne kî ci-
hû ya di ki rin. 15Ca re kê r’u h’ê xi rab 
li wan ve ge r’and û got: «Ez Îsa nas 
di kim, bo na Paw los jî za nim, lê 
hûn k’î ne?» 16Hin gê ew me ri vê 
ku r’u h’ê xi rab tê da bû, banz da ser 
wan, qe wa ta wî wan h’e mû ya da çû 
ew usa k’u tan, we kî ew ji wê ma lê 
te’ zî û bi rîn dar r’e vîn. 17Bo na vê 
ye kê h’e mû ci hû û yû na nêd ku 
Efe sê da di man pê h’e sî yan. Tirs 
k’e te ser wan h’e mû ya û na vê 
Xu dan Îsa bi lind di bû. 18Ge lek 
ba wer mend jî di ha tin gu nêd xwe 
di da ne r’û yê xwe û ki rêd xwe 
di go tin. 19Yêd sêr ba zî yê va jî ku 
mi jûl di bûn, ge le ka k’i tê bêd xwe 
t’op di ki ri ne cî kî û li ber h’e mû ya 
di şe wi tan din. Qî me tê wan h’e sab 
ki rin, pên cî h’e zar zîvf der k’et. 20Bi 
vî awayî Xe be ra Xu dan bi zo ra yî 
hê pêş da di çû û qe wat di bû. 

Şer’‑de’waEfesêda
21Ga va ev tişt bûn, Paw los qi rar 

kir* ku Me ke don ya yê û Axa yayê va 

* 19:4 Lû qa 3:1-18. 
* 19:21 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Paw los bi r’ê be rî ya R’uh’ qi rar kir». 
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der baz be he r’e Or şe lî mê û got: 
«Pey çû yî na wi ra r’a ge re kê ez 
he r’im R’o mê jî bi bî nim». 22Ewî 
du k’o mek da rêd xwe Tî mo t’ê yo 
û Êras to şan di ne Me ke don ya yê 
û ew hi ne kî jî li qe za As ya yê ma. 

23Wan ça xa da bo na R’î ya Xu dan 
ge le kî şer’-de’w pêş da hat. 24Ye kî 
zîv ker he bû na vê wî Dî mî trî yo. 
Evî p’a rist ge hêd xwe dê ya na vê 
wê Ar te mîsf cû r’ê ya e’de tî da bi 
zîv bi ç’ûk çê di ki rin û ge lek k’ar 
hos ta r’a da nî. 25Ewî ga zî wan 
h’e mû hos ta, usa jî yêd mî na 
xwe yî yê vî p’ê şe yîf ki rin û got: 
«Ge lî he va la! Hûn za nin ku k’a ra 
me vî şi xu lî da ye. 26Hûn jî di bi-
hên û di bî nin ku evî Paw lo sî ne 
ku t’e nê Efe sê da, lê ba we rî ya we 
he be t’e ma mî ya qe za As ya yê da jî 
se rê ge lek cim e’ ta t’i jî ki rî ye ji r’ê 
der xis tî ye û di bê je: ‹Ew xwe dê yêd 
ku bi des ta çê ki rî ne, ew ne xwe dê 
ne›. 27Zî ya na wê ne t’e nê ew e 
ku p’ê şê me tê bê hur met ki ri nê, 
lê p’a rist ge ha Ar te mîs xwe dê ya 
me zin wê ber tiş te kî ne yê h’e sa bê 
û wê qe di rê me zi na yî ya wê bi-
k’e ve, ya ku h’e mû qe za As ya û 
din ya di h’e bî ne». 

28Ga va ev yek bi hîs tin, bi 
k’în-box t’i jî bûn, di ki ri ne qî-
r’în û di go tin: «Ar te mî sa efe sî ya 
me zin e!» 29T’e ma mî ya ba jêr qil-
qi lî, r’a hiş te Ga yos û Erîs tar xo yê 
me ke do nî, ku he val-r’ê y êd Paw los 
bûn, hev r’a r’e vî ne dî tin da rêf. 
30Paw los jî xwest ku bi k’e ve na va 
wê e’la le tê, lê şa gir ta ne hişt. 31Ji 
hi nek ser wê rêd qe za As ya yê jî 
ku dos têd wî bûn, me rî şan di ne 
cem wî û hî vî jê ki rin, ku ne çe 
dî tin da rê. 32He ma wî wex tî da 
hi ne ka cû r’e kî, hi ne ka jî cû r’e kî 
din di ki ri ne qî r’în, çim kî k’om-
bû na wan t’e vî hev bû yî bû, ge le ka 
jî ni za ni bû ew bo na çi jî ci vî ya ne. 
33Hi ne ka ji e’la le tê Skender pêş da 
bi rin, çim kî ci hû ya ew pêş da de’f 
dan. Skender des tê xwe bi lind kir, 
xwest ca ba xwe bi de. 34Lê ga va pê 
h’e sî yan ku ew ci hû ye, h’e mû ya 
bi den ge kî we ke du si h’e ta ki ri ne 
qî r’în: «Ar te mî sa efe sî ya me zin e!» 
35Paşê k’a ti bêf* ba jêr e’la let 

se qi r’and û got: «Ge lî efe sî ya! K’î 
ni za ne ku ba ja rê Efe sê xwe yî tî yê** 
p’a rist ge ha Ar te mî sa me zin di ke, 
ya ku ke vi rê wê yî pî roz ji e’z mên 
ha tî ye xwa rê? 36Ça wa vê ye kê da 

* 19:35 K’a ti bê ba jêr ji na va k’o ma gi re gi rêd ba jêr da ye kî e’yan bû. Xe ba te ke 
wî jî ew bû, we kî qi ra rêd ci vî na ba jar va na bi ni vî se û e’lam bi ke. 
** 19:35 Bi go ti ne ke din: «Mi cê wir û ba ja rê wê p’û tê ne». 
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ku tiş te kî xê lif t’une, le ma jî ge-
re kê hûn xwe r’i h’et xwey kin û 
tiş te kî bi ber ze qî yê ne kin. 37We 
ev me ri va na anî ne vi ra, eva na ne 
t’a lan ki rêd p’a rist ge hê ne û ne 
jî xwe dê ya me bê hur met ki ri ne. 
38Awa he ger şi kî ya têf Dî mî trî yo 
û hos ta yêd t’e vî wî ser ye kî he ye, 
bi ra he r’i ne dî wan xa nê, h’ak im 
he ne. Li wir ew di ka rin şi kî ya-
tê xwe hev du bi kin. 39Lê he ger 
xwes ti na we bo na tiş te kî din e, 
bi ra ci va te ke e’de tî da bê lê ni hê-
r’an di nê. 40Çim kî zî ya na me jî vê 
ye kê da he ye û bo na şe r’ê îro yîn 
emê bê ne ne heq ki ri nêf û me’ nîk 
t’une, ku em pê bi ka ri bin bo na 
vê k’om bû nê ca ba xwe bi din». 
41Ga va ev yek got, ci vat be la kir. 

Pawlosdiçeberbi
MekedonyayêûYûnanistanêf

201Ga va qal me-qalm se qi r’î, 
Paw los ga zî şa gir ta kir, dil 

da wan û xa ti rê xwe ji wan xwest, 
r’a bû çû Me ke don ya yê. 2Li wan 
alî ya ge r’î ya, bi ge lek go ti na dil 
da ne wan. Paşê çû Yû na nis ta nêf, 
3we ke sê me ha li wir der baz kir. 
Ga va k’a rê xwe di kir ku bi çû ya 
Sûr ya yê, ci hû ya bo na wî şê wi re ke 
mi xe ne tî yê kir, ew jî fi ki rî Me-
ke don ya yê va ve ge r’e. 4T’e vî wî ji 
Be ro ya yê So pat ro yê ku r’ê Pî ro, ji 

T’ê sa lo nî kê Erîs tar xo û Sê kûn do, 
Ga yo sê ji Dêr bê û Tî mo t’ê yo, ji 
qe za As ya yê Ti xî ko û Tro fî mo çûn. 
5Eva na pê şî ya me çû ne Tro ya yê, 
li wir hî vî ya me bûn. 6Em jî pey 
r’o jêd Ce ji na Na nê Şke va r’a bi 
ge mî yê ji Fî lîp ya yê çûn, pênc r’o-
ja da gi hîş ti ne Tro ya yê, cem wan. 
Em wir h’eft r’o ja man. 

SaxbûnaEytûxoTroyayêda
7R’o ja h’ef tî yê ye pê şin em bo na 

nan ker ki ri nê ci vî ya yî bûn, Paw los 
ku wê r’o ja din bi çû ya, wa na r’a 
xe ber di da û h’e ta nî vê şe vê xe ber-
da na xwe di rêj kir. 8Ew oda em 
tê da ci vî ya yî bûn, ge lek ç’i ra tê da 
he bûn. 9Xor tek jî na vê wî Ey tû xo, 
ser p’en ce rê r’û niş tî di hê ni jî û k’e te 
xe wa k’ûr. Û ga va Paw los xe ber da na 
xwe di rêj di kir, ew xe wa k’ûr da ji 
qa tê si sî ya jor da k’et û mi rî tî ew 
hil dan. 10Paw los pe ya yî jê rê bû, 
xwe avî te ser wî, da h’e mê za xwe 
û got: «Xwe un da ne kin, çim kî 
r’u h’ê wî wî da ye». 11Paşê hil k’i-
şî ya hat, nan ker kir xwar û h’e ta 
si be hê di rêj xe ber da û r’a bû çû. 
12Xort jî sax-si la met anî ne mal, 
bê h’e sab dil ha te ber wan. 

JiTroyayêberbiMîletosê
13Em çûn k’e ti ne ge mî yê r’ê-

k’e tin û ber bi Aso sê çûn, ku ji 
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wê de rê me ge re kê Paw los hil da, 
çim kî ewî me r’a go ti bû: «Ezê pe ya 
bêm». 14Ga va li Aso sê r’as tî me 
hat, me ew hil da çû ne Mi tû la-
nê. 15Ji wir jî em çûn, r’o ja di nê 
gi hîş ti ne pêş be rî Xî ya yê, r’oj ti ra 
din gi hîş ti ne Sa mo sê*, si beh ti ra 
din jî gi hîş ti ne Mî le to sê. 16Paw los 
nê ta xwe da nî bû bi ge mî yê ber 
Efe sê r’a der baz bû ya, ku ne be 
wex tê xwe qe za As ya yê da un da 
ke, çim kî di le zand ku he ger jê r’a 
li hev bê, R’o ja Pên cî ye h’e sab ew 
li Or şe lî mê be. 

Pawlosxatirêxwe
jiberpirsîyarêd

civînaEfesêdixwaze
17Ji Mî le to sê me rî şan de Efe sê 

û ga zî ber pir sî ya rêd ci vî nêf ki rin. 
18Ga va ew ha ti ne cem wî, wan r’a 
got: «Hûn xwe xa za nin wê r’o ja 
pê şin da ga va min ni gê xwe avî te 
qe za As ya yê, h’e ta ni ha we r’a ça-
wa bû me. 19Min Xu dan r’a t’am 
şkes tî bi ge lek hê si ra, na va wan 
cê r’i ban di na da qu lix ki rî ye, k’î jan 
ku ji şê wi rêd ci hû ya di ha ti ne se rê 
min, 20Hûn za nin ku min t’u car 
xwe ji tiş têd kêr ha tî ye bo na we 

ne da ye paş, lê h’e mû we r’a go ti ne 
û aş ke re mal bi mal hûn hîn ki ri-
ne. 21Min bi me’ rî fe tî hin hî vî ji 
ci hû ya, hin jî ji ne ci hû ya kir, ku 
ve ge r’i nef ber bi Xwe dê û ba we rî ya 
xwe Xu da nê me Îsa bî nin. 22Û 
va ez bin des tê R’u h’ê Pî roz da 
di çi me Or şe lî mê, wir wê çi bê 
se rê min, ez ni za nim. 23T’e nê 
R’u h’ê Pî roz h’e mû ba ja rî da t’e-
mî yê di de min û di bê je ku: ‹Qeyd 
û ten ga sîf pê şî ya te ne›. 24Lê ez 
e’mi rê xwe la yî qî t’u tiş tî na kim, 
t’e nê di kim* bi gi hî ji me me re mê 
xwe û wê qu li xa ku min ji Xu-
dan Îsa stan dî ye bî ni me sê rî, awa 
go tî Miz gî nî ya k’e re ma Xwe dê bi 
me’ rî fe tî dan na sîn kim. 
25Ni ha ez za nim îdî hûn h’e-

mû yêd ku ez nav we da ge r’î ya me 
û P’ad şa tî ya Xwe dê dan na sîn ki-
rî ye r’û yê min na bî nin. 26Bo na 
vê ye kê ez r’o ja îro yîn li ber we 
şe’ de tî yê di dim, ku cab da rê xû na 
we t’u ke sî nî nim, 27çim kî min 
xwe ne da paş, t’e ma mî ya qi ra ra 
Xwe dê we r’a got. 28Ni ha mi qa tî 
xwe û t’e ma mî ya wî ke rê pêz bin, 
ku R’u h’ê Pî roz hûn ser ber pir sî-
yar* k’ifş ki ri ne. Şi van tî yê ci vî na 

* 20:15 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Şev ma ne Trî gîl ya yê». 
* 20:24 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «bi eşq û şa». 
* 20:28 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ser wêr». 
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Xwe dê bi kin, ya ku Wî bi xû na 
Xwe qa zinc kir. 29Ez za nim pey 
çû yî na min r’a gu rêd dev xûn wê 
bi k’e vi ne na va we û h’ey fa wan 
wê kê rî ne yê. 30Ji na va we da jî 
me ri vê de rên û tiş têd xê lif wê xe-
ber din, ku şa gir ta pey xwe bi bin. 
31Bo na vê ye kê h’iş yar bi mî nin û 
bîr ne kin, ku min hûn her kes, sê 
sa la şev û r’oj bê r’i h’e tî bi hê si ra 
şî ret ki ri ne. 
32Ni ha ez we dis pê ri mef Xwe dê 

û Xe be ra k’e re ma Wî, ku di ka re 
we r’u h’a nî yê da ava ke û p’a ra 
we t’e vî t’e ma mî ya cim e’ ta Xwe 
ke. 33Min ha vi jî ya xwe zêr’, zîv 
û k’in cê t’u ke sî ne anî ye. 34Hûn 
xwe xa za nin ez û yêd t’e vî min 
em h’ew cê çi jî bû ne, ev des têd 
min xe bi tî ne. 35Min pê h’e mû 
şi xu lêd xwe nî şa nî we ki rî ye, ku 
ça wa ge re kê bi xe bi tin k’o me kê 
bi di ne k’e tî ya û xe be ra Xu dan Îsa 
bîr bî nin ku got: ‹Xwe zî li da yî ya, 
ne ku li stan dî ya›». 

36Ga va ev yek got, t’e vî h’e mû ya 
çok da dua kir. 37H’e mû jî ge le kî 
gi rî y an, xwe avî ti ne stûyê Paw los 
û r’a mû san. 38Di lêd wan hê zê de 
bo na wê xe be ra wî di şe wi tî ku 
got: «Hûn îdî r’û yê min na bî nin». 
Paşê ew h’e ta ge mî yê ve r’ê ki rin. 

PawlosdiçeOrşelîmê

211Ga va em ji wan qe tî yan, 
bi ge mî yê r’ê k’e tin, r’ast 

çûn gi hîş ti ne Ko sê, r’o ja di nê 
R’o do sê û ji wir Pa ta ra yê. 2Me 
ge mîk dît ku di çû Fî nîk ya yê, em 
k’e ti ne wê r’ê k’e tin. 3Ga va Qub-
ri sê xuya kir, me ew mi lê ç’e pê va 
hişt. Em ber bi qe za Sûr ya yê çûn 
gi hîş ti ne ba ja rê Sû rê, çim kî ba rê 
ge mî yê wir ge re kê bi ha ta va la ki-
ri nê. 4Me şa girt dî tin, em h’eft 
r’o ja li wir man. Wa na bi R’u h’ê 
Pî roz di go te Paw los ku ne çe Or şe-
lî mê. 5Lê ga va me ew r’oj der baz 
ki rin, em r’a bûn çûn û h’e mû ya 
ji na û za r’a va h’e ta ba jêr der em 
ve r’ê ki rin û de vê be’ rê me çok da 
dua kir. 6Paşê me xa ti rê xwe ji 
hev xwest k’e ti ne ge mî yê, ewa na 
jî ve ge r’î ya ne ma lêd xwe. 

7Me r’ê wî tî bi ge mî yê ji Sû rê dû-
ma yî kir, em gi hîş ti ne Pi to lê ma yê, 
me wir xûşk-bi ra si lav ki rin, em 
r’o je kê ma ne cem wan. 8R’o ja din 
em ji wir r’ê k’e tin çû ne Qey se rî-
yê ma la Fî lî po yê miz gîn darf, ew 
yek ji wan her h’eft k’o mek da rêd 
k’ifş ki rî bû*. Em li cem wî man. 
9Çar qî zêd wî ye bi k’irf he bûn, ku 
p’ê xem ber tî di ki rin. 10Ga va em 

* 21:8 K’a rêd Şan dî ya 6:1-6; 8:5. 
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ge lek r’o ja li wir man, ji Ci hûs ta nê 
p’ê xem be re kî na vê wî Ha ga bo ber jêr 
bû*. 11Ga va ha te cem me, qa yî şa 
piş ta Paw los hil da, dest û p’î yêd 
xwe gi rê da û got: «R’u h’ê Pî roz 
aha di bê je: ‹Ew me ri vê xwe yê vê 
qa yî şê ci hû yê Or şe lî mê da aha wî 
gi rê din û bi di ne des tê ne ci hû ya›». 
12Ga va ev yek me bi hîst, t’e vî yêd 
wir me la va kir, ku ew hil ne k’i şe 
ne çe Or şe lî mê. 13Lê Paw los cab 
da û got: «Hûn çi di kin? Çi ma 
hûn di gi rîn û di lê min diş kê nin? 
Ez Or şe lî mê da bo na na vê Xu dan 
Îsa ne ku t’e nê bo na gi rê da nê, lê 
bo na kuş ti nê jî ha zir im». 14Ga va 
me ni ka ri bû ew ba nî ya ser ya xwe, 
me den gê xwe bi r’î û got: «Bi ra 
e’mi rê Xu dan be». 

15Çend r’o ja şûn da me k’a rê xwe 
kir, em hil k’i şî yan çû ne Or şe lî mê. 
16T’e vî me çend şa gir têd Qey se rî yê 
jî ha tin, em bi ri ne ma la şa gir te kî 
zû va, ku na vê wî Mi na so bû, ji 
Qub ri sê, we kî em li wir bi mî nin, 

PawlosserîkîAqûb
ûberpirsîyaradixe

17Ga va em gi hîş ti ne Or şe lî mê, 
ba wer men da em eşq û şa qe bûl 

ki rin. 18R’o ja di nê Paw los t’e vî me 
çû cem Aqûb, h’e mû ber pir sî yar jî 
ha zir bûn. 19Paw los si lav da wan, 
yek-yek çi ku Xwe dê bi qu li xê wî 
na va ne ci hû ya da ki ri bû, wa na r’a 
gi lî kir. 20Wa na ku ev yek bi hîst, 
şi ki rî da ne Xwe dê û usa jî Paw-
los r’a go tin: «Dî na xwe bi dê, çi qas 
h’e za ra ci hû yêd ba wer mend he ne 
û h’e mû jî xî ret k’ê şêd Qa nû nê ne. 
21Awa wa na bo na te bi hîs tî ye ku 
tu h’e mû ci hû yêd na va ne ci hû ya da 
hîn di kî, ku dest ji Qa nû na Mû sa 
bi k’i şîn in û di bê jî ku ew ku r’êd 
xwe si net ne kin û pey e’det jî 
ne çin. 22Ni ha em çi bi kin? Wê 
e’se bi bi hên ku tu ha tî yî. 23De 
r’a be em çi te r’a di bê jin bi ke. 
Vir cem me çar me riv he ne ku 
ad-qi rar* ki ri ne. 24Wan xwe r’a 
hil de, t’e vî wan li go ra e’det pa qij 
be û xercê wan hil de ser xwe, ku 
p’o r’ê se rê xwe kur’ kin. Hin gê 
her ke sê za ni be ew tiş têd ku bo na 
te bi hîs ti ne de rew in û tu xwe xa 
jî pey Qa nû na Mû sa di çî. 25Lê 
bo na wan ne ci hû yêd ku ha ti ne ser 
ba we rî yê, me wan r’a qi ra ra xwe 
ni vî sî ye şan dî ye, we kî ew h’ev za 
xwe ji wan qur ba nêd p’ût p’a ris tî yê, 

* 21:10 K’a rêd Şan dî ya 11:28. 
* 21:23 Wê ad-qi ra rê r’a «ne zîrf» di bê jin. Der he qa qey de-qa nû nêd ne zîr da 
Ji mar 6:13-21-da bi xû nin. 
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xû nê, goş tê mi rarf û bê na mû sî yê 
bi kin»*. 26Hin gê Paw los ew me rî 
r’o ja di nê hil dan, t’e vî wan pa qij 
bû, k’e te p’a rist ge hê û xi la zî ya 
r’o jêd pa qij bû nê da e’lam ki ri nê, 
ku wê k’en gê bo na wan her ke sî 
h’e dî* bê da yî nê. 

Pawlosp’aristgehêda
têgirtinê

27Ga va her h’eft r’oj ser hev da 
ha tin, ji ci hû yêd qe za As ya yê Paw-
los p’a rist ge hê da dî tin, t’e ma mî ya 
e’la le tê t’ev r’a ki rin, dest avî ti nê 
28û ki ri ne qî r’în go tin: «He war, 
îsra êlî no! Alî k’a rî yê bi kin! Eva 
ew me riv e, yê ku li her de ra 
h’e mû ya mi qa bi lî cim e’ ta me, 
Qa nû na Mû sa û vî cî yî hîn di ke, 
hê ser da jî yû nan ki ri ne p’a rist-
ge hê, ev cî yê pî roz h’e r’i mand». 
29Ev ye ka go tin, çim kî pê şî yê 
ba jêr da Tro fî mo yê ji Efe sê t’e vî 
wî dî ti bûn û wan t’i rê Paw los ew 
ki rî ye p’a rist ge hê. 

30T’e ma mî ya ba jêr h’e jî ya, e’la-
let bi lez k’om bû, Paw los gir tin 
ji p’a rist ge hê k’a şî der va ki rin û 
de rêd wê pê r’a-pê r’a ha ti ne gir ti nê. 
31Ga va wan di kir ku wî bi ku jin, 

cab gi hîş te ser h’e za rêf r’e fa es ke ra, 
we kî t’e ma mî ya Or şe lî mê t’e vî hev 
bû ye. 32Ewî pê r’a-pê r’a es ker û 
ser sed hil dan, bi lez çû ser wan. 
Ga va wa na ser h’e zar es ke ra va dî tin, 
dest ji Paw los k’u ta nê k’i şan din. 
33Wî ça xî ser h’e zar ha te nê zîk, 
ew girt, e’mir kir ku bi du zin cî ra 
wî gi rê din. Hin gê pir sî: «Ev k’î 
ye û çi ki rî ye?» 34Na va e’la le tê da 
bo na wî her ye kî cû r’e kî di ki re 
qa r’e-qar’. Ewî ga va ji dest qal-
me-qal ma cim e’ tê ni ka ri bû e’se yî 
bi za ni bû ya, e’mir kir wî bi bi ne 
es ker xa nê. 35Ga va Paw los gi hîş te 
p’ê pe lîn ga, es ke ra ew bi lind ki rî 
bi rin, çim kî e’la le tê zor di da wî, 
36li pey wî di çûn, di ki ri ne qî r’în 
û di go tin: «Wî bi ku jin!» 

Pawloscabaxwe
libere’laletêdide

37Îdî Paw los wê bi bi ra na hin-
du r’ê es ker xa nê, ewî ser h’e zar r’a 
got: «Îzi na min he ye t’e vî te xe-
ber dim?» Ewî got: «Tu yû na nî 
jî zanî? 38Ku usa ye tu ne ewî 
mi si rî yî, yê ku çen dek pêş da 
ki re şer’-de’w, çar h’e zar qa ça-
xêd mêr kuj der xis ti ne be r’î yê». 

* 21:25 K’a rêd Şan dî ya 15:29. 
* 21:26 Bo na ci hû yêd ku xwe pa qij di ki rin, ça wa h’e lal bû yî, wan r’a qur ban 
di ha te da yî nê. 
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39Paw los got: «Ez me ri ve kî ci hû 
me, ji Tar sû sa Kî lîk ya yê, ne ba-
jar va ne kî bê nav-nî şan im. Ez 
hî vî ji te di kim, îzi nê bi de ku ez 
vê cim e’ tê r’a xe ber dim». 40Ga va 
ewî îzin da, Paw los ser p’ê pe lîn-
ga se ki nî, des tê xwe bi lind kir, 
cim e’ tê ku den gê xwe bi r’î, ewî 
bi zi ma nê îb ra nî xe ber da û got:

 

221«Ge lî bav û bi ra! Ni ha 
guh da rî ya min bi kin, ku 

ez ca ba xwe bi dim». 2Ga va bi-
hîs tin ku ew wa na r’a bi zi ma nê 
îb ra nî k’e te xe ber da nê, ker’ bûn 
hê den gê xwe bi r’în. Û wî got: 
3«Ez me ri ve kî ci hû me, ba ja rê 
Tar sû sa Kî lîk ya yê da ji dî ya xwe 
bû me, lê vî ba ja rî da bin des tê 
Ga mal yêl da ça wa şa girt me zin 
bû me û h’e mû Qa nû na kal-ba va 
jî bi fe sal-r’ast hîn bû me, hin da va 
Xwe dê da jî xwe yî xî ret bûm, ça wa 
ku hûn h’e mû îro*. 4Min h’e ta 
kuş ti nê jî yêd ku pey vê R’ê di çûn, 
di zê ran din û qi si mê jin û mê ra 
gi rê di dan da vî ti ne ke lê*, 5ça wa 
se rek k’a hîn û t’e ma mî ya ci vî na 
r’ûs pî ya jî şe’ dê min in. Min ser 
bi ra yêd ci hû tî yê da ye Şa mê ne’ me 
ji wan hil da bûn di çûm we kî yêd 

wir jî gi rê da yî bî ni me Or şe lî mê 
ku bi di ne ce za yê. 
6Ga va ez hê r’ê di çûm, nê zî kî 

Şa mê bûm, r’o na va r’o jê niş kê va 
ji e’z mên do ra min r’o na yî ke qa-
yîm şewq da. 7Ez k’e ti me e’r dê û 
min den gek bi hîst ku min r’a got: 
‹Şa wûl! Şa wûl! Tu çi ma Min di-
zê rî nî?› 8Min lê ve ge r’and: ‹Tu k’î 
yî, Xu dan?› Ewî min r’a got: ‹Ez 
Îsayê Nis re tê me, Yê ku tu di zê-
rî nî›. 9Ewêd t’e vî min jî r’o na yî 
dî tin, lê den gê ku min r’a xe ber 
di da ne di bi hîs tin. 10Hin gê min 
got: ‹Ez çi bi kim, Xu dan?› Xu dan 
min r’a got: ‹R’a be he r’e Şa mê û li 
wir her tiş tê ku bo na te k’ifş ki rî ye 
bi kî, wê te r’a bê go ti nê›. 11Min ku 
ji dest şew qa wê r’o na yê ne di dît, 
hin gê yêd t’e vî min des tê min 
gir tin, ez bi ri me Şa mê. 
12Ye kî na vê wî Ha na nî ya, 

ane go rî Qa nû nê xwe dê xof, nav 
ci hû yêd Şa mê da jî ew xwe yî yê 
şe’ de tî ya qenc bû, 13eva hat cem 
min se ki nî û got: ‹Şa wûl bi ra, 
bi bî ne!› Min dest xwe da dît û 
li wî ni hê r’î. 14Ewî min r’a got: 
‹Xwe dê yê kal-ba vêd me tu k’ifş 
ki rî ku e’mi rê Wî bi za ni bî û Yê 
R’ast bi bî nî, xe be ra de vê Wî 

* 22:3 K’a rêd Şan dî ya 5:34-39. 
* 22:4 K’a rêd Şan dî ya 8:3; 26:9-11. 
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bi bi hê yî, 15çim kî tê ber h’e mû 
me ri va bo na wan tiş têd te dî tin 
û bi hîs tin bi bî şe’ dê Wî. 16Îdî 
çi ma de ren gî dê xî? R’a be we re 
ni xu man di nê, ga zî na vê Wî ke ji 
gu nêd xwe we re şûş ti nê›. 
17Ga va ez ve ge r’î ya me Or şe-

lî mê û p’a rist ge hê da dua di kir, 
mî na si h’e tê ser min r’a der baz 
bû, 18min Ew dît û Wî min r’a got: 
‹Bi ke bi le zî ne ji Or şe lî mê de rê, 
çim kî ew şe’ de tî ya ku tê bo na 
Min bi dî ewê qe bûl ne kin›. 19Min 
got: ‹Xu dan, ew qenc za nin ku ez 
bûm, ewî h’e mû k’i nîş ta da yêd 
ba we rî ya xwe Te da nîn, da vî ti ne 
ke lê û ew di k’u tan. 20Ga va xû na 
Stey fa nê şe’ dê Te di r’i jî ya, ez xwe-
xa jî wir ha zir û r’a zî bûm, min 
no be da rî k’in cêd yêd ew kuş tin 
di kir›*. 21Hin gê Ewî min r’a got: 
‹He r’e, Ezê te bi şî ni me dûr cem 
ne ci hû ya›». 

Pawlosbajarvantîyaxweda
r’omayîye

22H’e ta van xe be ra e’la le tê 
guh da rî ya wî kir, paşê bi den gê 
bi lind go tin: «R’û ba rî di nê wî ne-
hê le! Yêd mî na wî ge re kê ne jîn!» 
23Wa na di ki ri ne qî r’în, k’in cê 
xwe di qe laş tin da vî tin û xwe lî 

di r’e şan di ne he wa. 24Ser h’e zar 
e’mir kir, ku wî bi bi ne es ker-
xa nê û got: «Bi din ber qam çî ya 
jê bi pir sin, bi za ni bin k’a sû cê 
wî çi ye, we kî usa ser wî di ki ne 
qa r’e-qar’». 25Ga va bi qa yî şêd 
ç’erm gi rê dan, Paw los ser sedê 
se ki nî r’a got: «Ge lo eva ca yîz e 
ku hûn li ba jar va ne kî R’o ma yê 
xin, yê ku hê dî wa na wî ne bû ye?» 
26Ser sed ga va ev yek bi hîst, çû 
cem ser h’e zar û got: «Tu çi di kî? 
Eva me ri va ba jar va nêf R’o ma yê 
ye». 27Ser h’e zar nê zî kî Paw los 
bû û wî r’a got: «Min r’a bê je, tu 
ba jar va nê R’o ma yê yî?» Ewî got: 
«Be lê». 28Ser h’e zar lê ve ge r’and û 
got: «Min bi ge lek p’e ra ew ba jar-
van tî stan dî ye». Paw los got: «Lê 
ez yek r’o jî ya xwe da ba jar va nê wir 
im». 29Û dest xwe da ewêd ku wê 
lê xis ta na û gi lî jê bi k’i şan da na ji 
wî dûr k’e tin. Ser h’e zar xwe xa jî 
tir sî ya, ga va bi hîst ku ba jar va nê 
R’o ma yê ye, çim kî ewî ew da bû 
gi rê da nê. 

Pawloslibercivîna
giregira

30Si be ti ra din ser h’e zar xwest 
r’ast bi za ni be k’a ci hû çi ma şi-
kî ya tê Paw los di kin. Ew ber’ da 

* 22:20 K’a rêd Şan dî ya 7:58. 
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û e’mir kir, ku se re kêd k’a hî na 
ci vî na gi re gi ra va bê. Hin gê Paw los 
anî li ber wan da se ki nan di nê. 

231Paw los dî na xwe da ci-
vî na gi re gi ra û got: «Ge lî 

bi ra! Min bi îsa fa r’i h’et li ber 
Xwe dê e’mi rê xwe h’e ta îro der baz 
ki rî ye». 2Ha na nî ya yê se rek k’a hîn 
e’mi rî ber des tî yêd nê zî kî Paw los 
ki rin ku dêv da bi di nê. 3Hin gê 
Paw los wî r’a got: «Xwe dê yê jî li te 
xe, dî wa rê sî wax ki rî! Tu r’û niş tî 
yî ane go rî Qa nû nê dî wa na min 
di kî û ji Qa nû nê der e’mir di kî ku 
ew min xin»*. 4Yêd cem Paw los 
se ki nî go tin: «Tu se rek k’a hî nê 
Xwe dê bê hur met di kî?» 5Paw los 
got: «Bi ra no, min ni za ni bû ku 
ew se rek k’a hîn e. Ça wa ni vî sar e: 
‹Hin da va ser wê rê mi le tê xwe da 
xi rab xe ber ne de›*». 
6Hin gê Paw los pê h’e sî ya ku 

alî kî sa dû qî ne, alî kî jî fê ri sî, wê 
ci vî nê da ki re ga zî û got: «Ge lî 
bi ra! Ez fê ri sî me, ku r’ê fê ri sî ya! 
Bo na gu ma na r’a bû na mi rî ya 
dî wa na min di kin». 7Ga va ev 
yek got, fê ri sî û sa dû qî hev r’a 
k’e ti ne h’u ce tê û du tî re tî k’e-

te na va k’o mê, 8(çim kî sa dû qî 
di bê jin ne r’a bû na mi rî ya he ye, 
ne mil ya k’et, ne jî r’uh’, lê fê ri sî 
her sê ka jî qe bûl di kin)*. 9Hin gê 
qal me-qal ma me zin hê pêş da 
hat, ji qa nûn za nêd alî yê fê ri sî ya 
hi nek r’a bû ne p’î ya û deng hil dan 
mêr k’î mî go tin: «Em vî me ri vî-
da t’u xi ra bî yê na bî nin. Bel kî 
r’u h’e kî yan mil ya k’e te kî vî r’a 
xe ber da ye?» 10Ga va şer’-de’w 
zê de bû, ser h’e zar tir sî ya ku ew 
Paw los qet-qe tî kin, e’mi rî es ke ra 
kir ku he r’i ne jê rê ewî ji nav wan 
bi gi rin bi bi ne es ker xa nê. 
11Şev ti ra din Xu dan li ber wî 

se ki nî û go tê: «Ser xwe be, te ça wa 
şe’ de tî ya Min Or şe lî mê da da, usa 
jî ge re kê R’o mê da şe’ de tî yê bi dî». 

Cihût’elekêbonakuştina
Pawloshazirdikin

12Si beh ku ze lal bû, hi nek ci hû 
bû ne yek û sond xwa rin, ku h’e ta 
Paw los ne ku jin, ne bi xwin, ne jî 
ve xwin. 13Ewêd ku ew sond xwa rin 
ji çi lî zê de tir bûn. 14Eva na çû ne 
cem se re kêd k’a hîn û r’ûs pî ya 
go tin: «Me sond xwa rî ye, h’e ta 
ku em Paw los ne ku jin, tiş te kî 

* 23:3 Met ta 23:27-28. 
* 23:5 Der k’e tin 22:28. 
* 23:8 Met ta 22:23; Mar qos 12:18; Lû qa 20:27. 
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te’m ne kin. 15Awa hûn t’e vî ci-
vî na gi re gi ra bê ji ne ser h’e zar ku 
ewî si bê bî ne cem we, yan çî yef 
hûn di xwa zin der he qa wî da her 
tiş tî hê r’ast pê bi h’e sin, emê jî 
hê be rî ha ti na wî ha zir bin ku 
wî bi ku jin». 
16Lê xar zî yê Paw los bo na vê 

t’e le kê bi hîst, hat k’e te es ker xa nê 
Paw los r’a got. 17Paw los jî ga zî 
ser se de kî kir û go tê: «Evî xor tî 
bi be cem ser h’e zar, di xwa ze tiş te kî 
wî r’a bê je». 18Ewî jî xort bi re cem 
ser h’e zar û go tê: «Paw lo sê gir tî 
ga zî min kir, hî vî kir ku vî xor tî 
bî ni me cem te, tiş te kî wî yî go ti nê 
te r’a he ye». 19Ser h’e zar des tê wî 
girt, bi re alî kî û pir sî: «Tu çi di-
xwa zî e’la mî min kî?» 20Ewî got: 
«Ci hû ya qi rar ki rî ye ku hî vî ji te 
bi kin, we kî si bê Paw los bi bî ci vî na 
gi re gi ra, yan çî ye di xwa zin der he qa 
wî da her tiş tî hê r’ast bi za ni bin. 
21Lê wan ba wer ne ke, çim kî ji wan 
çil me rî ya zê de tir xwe ve şar ti ne, 
hî vî ya wî ne. Wa na sond xwa rî ye, 
ku ne bi xwin, ne jî ve xwin h’e ta 
wî ne ku jin. Wa na ni ha k’a rê xwe 
ki rî ye, hî vî ya qi ra ra te ne». 22Wî 
ça xî ser h’e zar xort ve r’ê kir û t’e mî 
da wî: «Ke sî r’a ne bê je, ku te ev 
yek min r’a go tî ye». 

PawlosdişînineQeyserîyê
cemFelîksêwelî

23Ser h’e zar ga zî du ser se da kir 
û got: «Du sid es ke rî ha zir kin, 
h’ef tê sî ya rî, du sid jî r’im dar, we kî 
şev si h’e ta ne ha h’e ta Qey se rî yê 
he r’in. 24Usa jî çend hes pa ha-
zir kin, we kî Paw los lê sî yar kin, 
ku bê qe de bê be la bi bi ne cem 
Fe lîk sê we lî». 25Ne’ mek jî bi vê 
fi ki rê ni vî sî: 
26«Ji Klaw dyo Lûs yo, 
Si lav Fe lîk sê we lî yê xwe yî-

qe dir r’a! 
27Eva me ri va ji ci hû ya ha ti bû 

gir ti nê, wê bi des tê wan bi ha ta 
kuş ti nê, ez pê h’e sî yam ku r’o-
ma yî ye, bi es ke ra va gi hîş ti mê 
û min ew xi laz kir. 28Min xwest 
ku bi za ni bim k’a bo na çi şi kî ya tê 
wî di kin, min ew bi re ber ci vî na 
gi re gi rêd wan 29û k’ifş kir, ku 
şi kî ya tê wan ser pir sêd qa nû na 
wan e, lê bo na kuş ti nê yan gir-
ti nê xi ra bî ya wî t’une ye. 30Ga va 
cab gi hîş te min, ku ci hû ya bo na 
wî me ri vî t’e le kek ha zir ki rî ye, 
min dest xwe da ew şan de cem 
te û e’mi rî li şi kî yat ki ra kir, ku 
çî wa nî mi qa bi lî wî he be, li ber 
te bê jin*». 

* 23:30 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Sa xî ya te di xwa zim». 
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31Es ke ra jî ane go rî wî e’mi rê 
ku stan din, Paw los şev hil dan 
bi ri ne En tî pet rî sê. 32R’o ja di nê 
yêd sî ya rî Paw los r’a da nîn ku 
t’e vî wî he r’in, lê yêd pe ya xwe xa 
ve ge r’î ya ne es ker xa nê. 33Ewêd 
sî ya rî gi hîş ti ne Qey se rî yê, ne’ me 
da ne we lî, Paw los jî da ne des tê 
wî. 34Ewî ew ne’ me xwend, pir sî 
ji k’î jan qe za yê ye, ku pê h’e sî ya 
ji Kî lîk ya yê ye, 35got: «Ezê hin gê 
guh da rî ya te bi kim, k’en gê şi kî yat-
kir êd te bên». Û e’mir kir, ku ew 
qe si ra Hê ro des da bê xwey ki ri nê. 

CihûşikîyatêPawlosdikin

241Pênc r’o ja şûn da Ha na-
nî ya yê se rek k’a hîn t’e vî 

hi ne ke ji r’ûs pî ya û Ter tû lo yê 
za ne bêjf ber jêr bû ha te Qey se rî yê. 
Va na bo na Paw los gi lî-ga zi nê xwe 
we lî r’a ki rin. 2‑3Ga va ga zî Paw los 
ki rin, Tertûlo dest bi şi kî ya ta kir 
û got: «Em t’i mê û her de ra wan 
ki ri nêd te di şê ki rî nin, Fe lîk sê 
xwe yî qe dir, ku sa ya se rê te evî 
mi le tê me ge lek e’di la yî dî tî ye û 
ge le kî pêş da çû ye. 4Lê we kî ge-
le kî se rê te ne ê şî nim, hî vî di kim 
ji k’e re ma xwe kin guh da rî ya me 

bi ke. 5Me ev me ri va dît, ça wa 
mî na be la kê k’e tî ye na va h’e mû 
ci hû yêd ser di nê t’e vî hev di ke û 
r’ê be rê k’o me la nis re tî yaf ye. 6Evî 
kir ku p’a rist ge hê jî bi h’e r’i mî ne, 
lê me ew girt*. 8He ger tu ji wî 
bi pi rsî, tê xwe xa bi ka ri bî ji wî 
her tiş tî bi za ni bî k’a bo na çi em 
şi kî ya tê wî di kin». 9Ci hû ya jî go-
ti na wî e’se yî ki rin, go tin: «Be lê, 
ev yek usa ye». 

Pawloscabaxweliber
Felîksêwelîdide

10Ga va we lî pê se rî ya kir ku ew 
xe ber de, Paw los lê ve ge r’and û 
go tê: «Ez za nim ku ge lek sal in 
tu h’a ki mê vî mi le tî yî, ezê jî bi 
r’e ze di lî bo na xwe ca ba xwe bi dim. 
11Ça wa ku tu di ka rî bi za ni bî, eva 
donz deh r’oj t’une, ku ez bo na 
h’e ban di nê hev raz çû bû me Or-
şe lî mê. 12Eva na ez ne dî ti me ku 
p’a rist ge hê da t’e vî ye kî tê k’e vi me 
de’wê, yan jî k’i nîş ta da usa jî cî kî 
din ba jêr da e’la le tê do ra xwe t’op 
kim. 13Û ne jî ni ha di ka rin go ti nêd 
xwe îz bat kin, ku bo na çi şi kî ya tê 
min di kin. 14Lê ezê aş ke re te r’a 
bê jim, we kî li go ra wê R’î ya ku 

* 24:6 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Me di xwest ku em dî wa na wî 
ane go rî qa nû na xwe bi kin, (r’êza 7) lê Lûs yo yê ser h’e zar ser me da girt, bi 
zo rê ji des tê me stand û e’mir kir, ku şi kî yat ki rê wî bê ne cem te». 
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ewa na jê r’a k’o me la şi h’i tîf di bê jin, 
ez he ma usa Xwe dê yê kal-ba vêd 
xwe di h’e bî nim. Û çi ku Qa nûn û 
ni vî sa rêd p’ê xem be ra da jî ni vî sar 
e, ba wer di kim. 15Ez Xwe dê da jî 
gu man im, ça wa ku ew jî wê gu-
ma nê ne, ku h’e mû heq û ne he qê 
ji mi ri nê r’a bin. 16Bo na vê ye kê 
çi qas ji min tê, ez di ce’ dî nim 
h’e mû wex tî bi îsa fa r’i h’et li ber 
Xwe dê û me ri va bim. 
17Awa pey ge lek sa la r’a ez ve-

ge r’î yam ha ti me Or şe lî mê, ku 
k’o me kê bi di me mi le tê xwe û 
h’e dî ya bi dim. 18Hin gê wî şi xu lî da 
ez p’a rist ge hê da pa qij bû yî dî tim li 
go ra e’de tê me. Ez ne t’e vî e’la le tê 
bûm, ne jî şe r’û da. 19Lê ji wan 
çend ci hû yêd qe za As ya yê li wir 
bûn. He ger hin da va min da tiş te kî 
wa nî go ti nê he bû ya, ew ge re kê bi-
ha ta na ber te bi se ki nî ya na şi kî ya tê 
min bi ki ra na. 20Yan jî bi ra eva na 
bê jin, ga va ez ber ci vî na gi re gi ra 
se ki nî bûm, çi xi ra bî ser min dî tin, 
21pêş ti rî vê ye kê, ku min bi den gê 
bi lind na va wan da go tî ye: ‹Bo na 
ba we rî ya r’a bû na mi rî ya hûn îro 
dî wa na min di kin›»*. 

22Fe lîks va ew R’ê ku r’ind e’yan 
bû, hin gê ewî şi xu lê wan paş da 
avît û got: «K’en gê Lûs yo yê ser-

h’e zar ber jêr bê, ezê hin gê bo na 
şi xu lê we qi ra ra xwe bi dim». 23Ewî 
e’mi rî ser sed kir, ku Paw los p’i-
r’î-hin di kî aza xwey kin û îzi na 
he val-ho gi rêd wî jî bi din, yê ku 
wê k’o mek da rî ya wî bi kin. 

Pawlosgirtîdimîne
24Çend r’o ja şûn da Fe lîks t’e vî 

Di rû sî la k’ul fe ta xwe ye ci hû hat, 
ga zî Paw los kir û bo na wê ba we rî ya 
ser Mesîh Îsa ji wî bi hîst. 25Paw-
los hê bo na r’as tî yê, xwe gir ti nê û 
dî wa na Xwe dê ye ku wê bê xe ber 
di da, Fe lîks saw k’i şand û got: 
«Tu ni ha he r’e. Ga va wex tê min 
he be, ezê ga zî te kim». 26Usa jî 
ew wê gu ma nê bû, ku ji Paw los 
p’e re bis tan da, bo na wê ye kê jî 
ge lek ca ra ga zî wî di kir û t’e vî 
wî xe ber di da. 
27Ga va du sal der baz bûn, 

dew sa Fe lîks Por kî yo Fês to bû 
we lî. Fe lîks jî ku di xwest qen cî 
ci hû ya r’a bi ki ra, Paw los gir tî hişt. 

Pawlosde’wadîwana
Qeyserdike

251Pey sê r’o ja r’a, ga va 
Fês to der ba zî ser qu li xa 

xwe bû, ew ji Qey se rî yê hev raz 
çû Or şe lî mê. 2Se re kêd k’a hî na 

* 24:21 K’a rêd Şan dî ya 23:6. 
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û gi re gi rêd ci hû ya bo na Paw los 
şi kî ya tê xwe li wî ki rin 3û hî vî 
ki rin ku bi ke qen cî wî bî ne Or şe-
lî mê, çim kî wa na t’e lek çê ki ri bû 
ku r’êva wî bi ku jin. 4Lê Fês to li 
wan ve ge r’and û got: «Paw los wê 
li Qey se rî yê gir tî bi mî ne û ezê 
xwe xa jî zû ti rê he r’i me wir. 5Awa 
bi ra ser wê rêd we t’e vî min ber jêr 
bin û he ger ne he qî ke wî me ri vî jî 
he be, bi ra gu ne k’a rî ya wî bê je». 
6Wir ne he-de he r’o ja nav wan-

da ma, paşê ber jêr çû Qey se rî yê, 
r’o ja din li he re ma dî wa nê r’û-
nişt, e’mir kir ku Paw los bî nin. 
7Ga va Paw los hat, ci hû yêd ku ji 
Or şe lî mê ber jêr ha ti bûn do ra wî 
gir tin û ge lek bux da nêd gi ran li 
wî di ki rin, lê ni ka ri bûn îz bat ki-
ri na. 8Paw los ca ba xwe da û got: 
«Min hin da va Qa nû na ci hû ya 
yan p’a rist ge hê yan jî Qey ser da 
t’u ne he qî ne ki rî ye». 
9Fês to jî xwest ku ci hû ya r’a 

qen cî yê bi ke, li Paw los ve ge r’and 
û got: «Tu di xwa zî hev raz he r’î 
Or şe lî mê, ku bo na van tiş ta dî-
wa na te ber min wir bê ki ri nê?» 
10Paw los got: «Ez li ber dî wa na 
Qey ser se ki nî me, li k’u jî dî wa na 
min ge re kê bi be. Min xi ra bîk li 
ci hû ya ne ki rî ye, ça wa tu xwe xa jî 
qenc zanî. 11Awa he ger ez ne heq 
im û min tiş te kî usa ki rî ye ku ge-

re kê bê me kuş ti nê, ez ji mi ri nê 
ve na k’i şim, lê he ger ne he qî ya min 
vê ye kê da t’une, ça wa ku ewa na 
şe r’a da vê ji ne min, kes ni ka re 
min bi de des tê wan. Ez de’wa 
dî wa na Qey ser di kim». 12Hin gê 
Fês to t’e vî şî ret k’a ra xe ber da, 
paşê li wî ve ge r’and û go tê: «Tu 
de’wa Qey ser di kî, ge re kê tu he r’î 
cem Qey ser». 

PawlosliberEgrîpaf
ûxûşkawîBernikê

13Çend r’oj der baz bûn, Egrî pa 
p’ad şa û Ber ni kê ha ti ne Qey se-
rî yê, ku Fês to si lav kin. 14Ga va 
ge lek r’oj li wir der baz ki rin, Fês to 
bo na Paw los e’la mî p’ad şê kir û 
got: «Vir me ri vek he ye ku ji hê na 
Fe lîks da ew gir tî ma ye. 15Ga va ez 
çû me Or şe lî mê, se re kêd k’a hî na 
û r’ûs pî yêd ci hû ya şi kî ya tê wî 
ber min ki rin û hî vî ki rin ku ez 
dî wa na wî bi kim. 16Min li wan 
ve ge r’and û got, we kî ne e’de tê 
r’o ma yî ya ye ku me ri ve kî bê xe da 
bi di ne der, h’e ta me ca lê ne di ne 
yê gu ne k’ar, ku li ber şi kî yat kir êd 
xwe bi se ki ne û r’û bi r’û ber wan 
ca ba xwe bi de. 17Ga va ewa na 
ha ti ne vi ra, min de ren gî ne ê xist, 
r’o ja di nê ez li he re ma dî wa nê 
r’û niş tim û min e’mir kir, ku wî 
me ri vî bî nin. 18Ga va yêd ku ew 
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gu ne k’ar di ki rin r’a bûn ku xe ber 
din, min bo na çi xi ra bî yêd ku şik 
di bi re wî, t’u ke sî bo na wan ye ka 
tiş tek ne got. 19Lê de’wa wan t’e vî 
wî bo na pir sa h’e ban di na wan bû 
û ser Îsakî mi rî, ku Paw los di bê je 
Ew sax e. 20Hin gê min ni za ni bû 
ku ça wa ev pir sa na e’se yî bi ki ra-
na, min ji wî pir sî: ‹Tu di xwa zî 
he r’î Or şe lî mê, ku bo na van tiş ta 
ber dî wa nê bi se ki nî?› 21Lê ça xê 
Paw los xwest ku şi xu lê wî he r’e 
ber Qey ser û bê lê ni hê r’an di nê, 
min e’mir kir ku ew gir tî bi mî-
ne, h’e ta ku ez wî bi şî ni me cem 
Qey ser». 22Egrî pa Fês to r’a got: 
«Min jî di xwest xe ber da na wî 
me ri vî bi bi hîs ta». Ewî jî got: «Tê 
si bê wî bi bi hê yî». 
23R’o ja di nê Egrî pa û Ber ni kê 

bi r’ew şa me zin t’e vî ser h’e zar û 
gi re gi rêd ba jêr ha ti ne k’o ç’ik se rê, 
Fês to e’mir kir û Paw los anîn. 
24Fês to got: «Egrî pa p’ad şa û 
h’e mû yêd ha zir! Hûn vî di bî nin, 
t’e ma mî ya cim e’ ta ci hû ya hin 
Or şe lî mê da, hin jî vi ra şi kî ya tê vî 
ber min di ki rin û di ki ri ne qî r’în 
di go tin: ‹Ew ge re kê sax ne mî ne!› 
25Lê min k’ifş kir ku evî tiş te kî 
usa ne ki rî ye ku bê kuş ti nê û xwe-
xa jî de’wa dî wa na Qey ser di ke, 
min qi rar kir ku wî bi şî nim. 26Lê 
bo na vî tiş te kî e’se yî t’une xwe yê 

xwe r’a bi ni vî sim, bo na vê ye kê 
min ev anî ber we, îla hîf ber te 
Egrî pa p’ad şa, we kî ev yek dî sa 
bê lê ni hê r’an di nê, hin gê tiş te kî 
mi nî ni vî sa rê wê he be. 27Çim kî 
tiş te kî bê aqi lî ye, he ger ez gir tî-
kî bi şî nim û bo na sû cê wî tiş te kî 
ne ni vî sim». 

CabdarîyaPawlos
liberEgrîpa

261Hin gê Egrî pa Paw los r’a 
got: «Îzi na te he ye ku tu 

bo na xwe xe ber dî». Wê de mê Paw-
los des tê xwe bi lind kir, ca ba xwe 
da. 2«Egrî pa p’ad şa, bo na h’e mû 
şi kî yat êd ku ci hû li min di kin, ez 
îro xwe bex te war h’e sab di kim ku 
ber te se ki nî me ca ba xwe di dim, 
3îla hî vê pir sê da ku tu haş ji h’e mû 
e’det û pir sêd ci hû ya he yî. Bo na 
vê ye kê ez ji te hî vî di kim, bi se bir 
guh da rî ya min bi kî. 

4H’e mû ci hû za nin ku min ça wa 
e’mi rê xwe ji za r’o tî ya xwe da gir tî 
na va mi le tê xwe û li Or şe lî mê da 
der baz ki rî ye. 5Ewa na zû va min 
nas di kin, he ger bi xwa zin, di ka rin 
şe’ de tî yê bi din, we kî ez ane go rî 
e’de tê k’o me la dî nê me yî h’işk 
jî fê ri sî bû me. 6Û ni ha jî bo na 
gu ma na wî sozê ku Xwe dê da-
ye kal-ba vêd me dî wa na min tê 
ki ri nê, 7xût bo na wî sozê ku her 
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donz deh e’şî rêd me bi dil û can, 
şev û r’oj Xwe dê h’e ban di ne, we kî 
bi gi hî ji ne ewê ye kê. Be lê bo na vê 
gu ma nê ye, ku ci hû şi kî ya tê min 
di kin, p’ad şa yî xweş be. 8Hûn 
çi ma ni ka rin ba wer bi kin, ku 
Xwe dê wê mi rî ya ji mi ri nê r’a ke? 
9Min xwe xa jî ki ri bû dey nê 

stû yê xwe, ku mi qa bi lî na vê Îsayê 
Nis re tê ge lek tişt bi ki ra 10û min 
Or şe lî mê da kir jî. Min ji se re kêd 
k’a hî na h’u kum stand û ge le kêd 
ji cim e’ ta Xwe dê da vî ti ne ke lê û 
ga va di ha ti ne kuş ti nê, min jî den-
gê xwe di da. 11H’e mû k’i nîş ta da 
ge lek ca ra min ew di da ne ce za yê 
û di kir ku zo rê bi di me wan ku 
wê ba we rî ya xwe în k’ar kin. Min 
k’î na wan gir ti bû, h’e ta ba ja rêd 
xe rîb da jî ew di zê ran din*. 
12Awa ez ca re kê bi h’u kum û 

e’mi rê se re kêd k’a hî na di çû me 
Şa mê. 13R’oj nîv ro bû, p’ad şa yî 
xweş be, r’êva min dît ji e’z mên 
r’o na yî ke ji r’o na yî ya te’ vê zor tir 
do ra min û yêd t’e vî min di ha-
tin şewq da. 14Em h’e mû k’e ti ne 
e’r dê, min den gek bi hîst ku bi 
zi ma nê îb ra nî min r’a got: ‹Şa wûl! 
Şa wûl! Tu çi ma Min di zê rî nî? Tu 

bi k’ul mê ni ka rî he r’î di rê şê*›. 
15Min got: ‹Tu k’î yî, Xu dan?› 
Xu dan got: ‹Ez ew Îsa me, Yê 
ku tu di zê rî nî. 16Ni ha r’a be ser 
ni gêd xwe, Ez bo na wê ye kê te va 
xuya bûm, ku te bi ki me ber des-
tî yê Xwe û şe’ dê wî tiş tê ku te dît 
û wan tiş têd ku Ezê paşê ber te 
ve kim. 17Ezê te ji des tê cim e’ ta 
Îsra êlê û ne ci hû ya xi laz kim. Va 
Ez te di şî ni me na va wan, 18we kî 
ç’e’ vêd wan ve kî, ji te’ rîs ta nî yê 
ber bi r’o na yê û ji h’u ku mê mî rê-
cin ber bi Xwe dê ve ge r’î nî, we kî bi 
sa ya wê ba we rî ya ser min, gu nêd 
wan bê ne bax şan di nê û t’e vî p’a ra 
cim e’ ta Min bin›. 

19Awa Egrî pa p’ad şa, ez mi qa bi lî 
wê dî ti na li ber ç’e’ va ye ji e’z mên 
ne se ki nîm. 20Lê min pê şî yê yêd 
Şa mê, Or şe lî mê û t’e ma mî ya 
t’op ra xêd Ci hûs ta nê r’a dan na sîn 
kir, usa jî ne ci hû ya r’a, ku t’o be 
kin ber bi Xwe dê ve ge r’in û ki rêd 
qenc bi kin, we kî bê k’if şê ew ji 
gu ne ki ri nê ve ge r’î ya ne*. 21Bo na 
vê ye kê ci hû ya ez p’a rist ge hê-
da gir tim, xwes tin min bi ku jin. 
22Lê min ji Xwe dê k’o mek stand 
û h’e ta îro ez ma me, şe’ de tî yê 

* 26:11 K’a rêd Şan dî ya 8:3; 22:4-5. 
* 26:14 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Tu çif ta ni ka rî ba vê jî şi va ser tûj». 
* 26:20 K’a rêd Şan dî ya 9:20-29. 
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di di me bi ç’ûk û me zi na. Tiş te kî 
zê de jî ji wan tiş têd ku p’ê xem-
be ra û Mû sa go ti bûn wê bi bin, 
min ne go tî ye: 23Ge re kê Mesîh 
ce fa bi k’i şan da, bi bû ya yê pê şin 
ji na va mi rî ya r’a bû yî û r’o na ya 
xi laz bû nê mi le têd ci hû û ne ci-
hû ya r’a dan na sîn ki ra»*. 

24Ga va Paw los aha ca ba xwe da, 
Fês to bi den gê bi lind got: «Tu xwe 
un da di kî, Paw los! P’ir’ xwen di na 
te te un da di ke». 25Paw los go tê: 
«Ez xwe un da na kim Fês to yê 
xwe yî qe dir, lê xe be rêd r’ast û çê 
di bê jim. 26P’ad şa haş ji van tiş ta 
he ye, le ma jî ez aza xe ber di dim û 
ba wer na kim ku tiş tek ji wî ve şar tî 
ma be, çim kî ev ye ka qul ç’e kî da 

ne bû ye. 27Egrî pa p’ad şa, tu p’ê-
xem be ra ba wer di kî? Za nim ku tu 
ba wer di kî». 28Egrî pa Paw los r’a 
got: «Te t’i rê tu usa zû di ka rî min 
bi kî me sî hîf?»* 29Paw los got: «Ez 
hî vî ji Xwe dê di kim, zû-de reng 
ne ku t’e nê tu, lê h’e mû yêd ku 
îro guh da rî ya min di kin, usa bin 
ça wa ez im, pêş ti rî van qey da». 
30Hin gê p’ad şa r’a bû p’î ya, 

we lî, Ber ni kê û h’e mû yêd t’e vî wî 
r’û niş tî jî pê r’a. 31Ew der k’e ti ne 
der va, hev r’a xe ber dan û go tin: 
«Eva me ri va tiş te kî usa na ke ku bê 
kuş ti nê yan gir ti nê». 32Lê Egrî pa 
Fês to r’a got: «Me di ka ri bû eva 
me ri va ber’ da, he ger evî de’wa 
dî wa na Qey ser ne ki ra». 

* 26:23 Ko rin t’î I, 15:20; Îşa ya 42:6; 49:6. 
* 26:28 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Hin dik ma ku tu min jî bi kî me sî hî». 

R’êwîtîyaPawlosepaşinh’etaR’omê(27:1–28:16)

Pawlosbigemîyê
dibinebajarêR’omê

271Ga va qi rar ki rin ku em 
bi ge mî yê he r’i ne Îtal ya yê, 

Paw los û çend gir tî yêd din da ne 
des tê ser se de kî ji r’e fa es ke rêd 
Qey ser, na vê wî Yûl yo. 2Em k’e ti ne 
ge mî ke ji Ed re mî tê, ku wê ge mî-
war ge hêd qe za As ya yê va bi çû ya 

û r’ê k’e tin. Erîs tar xo yê me ke do nî 
jî ji T’ê sa lo nî kê me r’a bû. 3R’o ja 
di nê em Say da yê pe ya bûn, Yûl yo 
qen cî Paw los r’a kir, îzin da ku 
he r’e cem dos têd xwe, we kî bo na 
wî xem bi kin. 4Ji wir r’ê k’e tin, 
dest ba yê pê şî ya me, em te’l dê 
Qub ri sê r’a der baz bûn. 5Ga va 
em na va be’ ra pêş be rî Kî lîk ya-
yê û Pam fîl ya yê va der baz bûn, 
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gihîş ti ne Lîk ya yê, ba ja rê Mî ra yê. 
6Wir ser sed ge mî ke Skender ya yê 
dît ku di çû Îtal ya yê, em ki ri ne wê 
ge mî yê. 7Hê dî-hê dî ge lek r’o ja da 
em bi zo re kê nê zî kî Ki nîd ya yê bûn. 
Bê ku r’ê ne di da me, em bi na t’a ra 
Ki rê ta yê ber Sal mo nê r’a der baz 
bûn. 8Em bi zo re kê wir r’a der baz 
bûn gi hîş ti ne cî kî, ku jê r’a di bê jin 
Ge mî war ge hêdf Be dew, ku nê zî kî 
ba ja rê La se ya yê bû. 
9Ge lek wext ku li wir der baz 

bû, r’ê wî tî ya ge mî yê jî bi qe zî ya va 
gi rê da yî bû, R’o ja R’o jî yaf* jî îdî 
der baz bibû. Paw los şî ret li wan kir 
û got: 10«Ge lî me ri va! Ez di bî nim 
ku ev r’ê wî tî ya bi ge mî yê ge lek zî-
ya nê û ce fa va gi rê da yî ye, ne ku 
t’e nê bo na bar û ge mî yê, lê bo na 
e’mi rê me jî». 11Lê ser sed hê gu r’a 
ge mî vanf û xwe yê ge mî yê di kir, ne 
ku xe be rêd Paw los. 12Ew ge mî war-
geh bo na der baz ki ri na zi vis ta nê 
ne qenc bû, le ma jî ge le ka ji wan 
qi ra ra xwe da ku ji wir he r’in, bel kî 
bi ka ri bin bi gi hî ji ne ba ja rê Fî nîk sê 
û li wir zi vis ta nê der baz kin. Eva 
ba ja ra ge mî war ge he ke gi ra va Ki-

rê ta yê ye, ku li ba şûr-r’o ava yê û 
ba kurf-r’o ava yê di ni hê r’e. 

Firtonafbe’rê
13Ga va ba yê ba şû rê yî nerm hat, 

wa na t’i rê îdî gi hîş ti ne me re mê 
xwe, len ge re k’i şan din r’ê k’e tin û 
xwe li hê şî yaf Ki rê ta yê gir tî çûn. 
14Lê xê le kê şûn da fir to ne kef qa yîm 
li me r’a bû, ku jê r’a di bê jin Êvrî-
ki lon*. 15Fir to nê li ge mî yê xist û 
ge mî ni ka ri bû mi qa bi lî wê bi çû ya, 
dest jê k’i şan dî em ji bê ha ti ne 
ajo ti nê. 16Me xwe da ber te’l dê 
gi ra ve ke bi ç’ûk, na vê wê Kaw da, 
li wir bi zo re kê qe yik girt 17k’i-
şan de jor û bi we ri sa ge mî bi nî va 
şi dan din. Ewa na tir sî yan ku ne be 
ge mî lî laf Sûr ti sê da r’û nê, ba p’êşf 
anî ne xwa rê û aha ji bê di ha ti ne 
ajo ti nê. 18Ji dest qa yî mî ya fir to nê, 
ba rê ge mî yê r’o ja din r’ê ti ne be’ rê. 
19R’o ja si sî ya wa na bi des tê xwe 
ha ce têd ge mî yê avî ti ne be’ rê. 20Ew 
çend r’oj bûn te’v û steyrk ne di ha-
ti ne xu ya nê, fir to ne jî ne di se ki nî. 
Hey ne ser bo na xi laz bû nê gu ma na 
me h’e mû ha te bi r’î nê. 

* 27:9 Bi go ti ne ke din: «R’o jî ya R’o jaf K’e wan di nê» (Qa nû na K’a hîn tî yê 16:29; 
23:26-32). R’o ja vê ce ji nê her sal hev na gi re, car na di k’e ve me ha ne ha, car na 
jî ya de ha. He ger ev ser ha tî sa la 59-da qe wi mî be ça wa hi nek zane ba wer 
di kin, hin gê ev qe wi man din di k’e ve 5-ê me ha de ha h’e sa bê ni ha. 
* 27:14 «Êvrî ki lon» bi zi ma nê yû na nî aha tê fe’m ki ri nê: «Ba yê ku ji ba-
kur-r’o hi la tê tê». 
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21Ew çend r’oj bûn jî bir’ çî ma-
bûn, Paw los na va wan da se ki nî û 
got: «Ge re kê we gu r’a min bi ki ra 
e’v dno, ji Ki rê ta yê der ne k’e ta na, 
hin gê we yê ev zî yan û ce fa ne k’i-
şan da. 22Ni ha jî ez hî vî di kim, 
ku hûn dil bi di ne ber xwe, çim-
kî pêş ti rî ge mî yê zî ya nê li me 
t’u ke sî ne be. 23Çim kî he ma vê 
şe va der baz bû yî mil ya k’e te kîf wî 
Xwe dê yê ku ez p’a ra Wî me û Wî 
di h’e bî nim, min va xuya bû 24û 
got: ‹Ne tir se, Paw los! Ge re kê tu 
li ber Qey ser bi se ki nî. Va Xwe dê 
h’e mû yêd t’e vî te ge mî yê da da ne 
xa ti rê te›. 25Ni ha dil bi di ne ber xwe 
e’v dno, çim kî ez Xwe dê da ba wer 
im, ku ça wa min r’a ha te go ti nê, 
wê usa jî bi be. 26Lê t’e nê emê 
bê ne ajo ti nê û be ja gi ra ve kê xin». 
27Şe va çar de ha bû ku em be’ ra 

Ad rî ya tî kê da ji bê di ha ti ne ajo ti-
nê. Nî vê şe vê ge mî va na k’ifş kir, 
ku di gi hîş ti ne be je kêf, 28k’ûr pîv 
avî ti nê, dî tin ku qa sî çil mê ti-
rî bû, hi ne kî jî pêş da çûn, dî sa 
avî ti nê dî tin ku qa sî sî mê ti rî 
bû. 29Hin gê em tir sî yan ku ne be 
em cî kî ke vi rî xin, pa şî ya ge mî-
yê va çar len ge re avî tin û bi dua 
ç’e’v ni hê r’î ya si be hê bûn. 30Lê 
ge mî va na xwest ku ji ge mî yê bi-
r’e vin, qe yik ji ge mî yê pe ya ki rin, 
bi wê me’ nî yê yan çî ye di xwa zin 

pê şî ya ge mî yê va jî len ge ra ba vê jin, 
31Paw los ser sed û es ke ra r’a got: 
«He ger eva na ge mî yê da ne mî nin, 
hûn ni ka rin xi laz bin». 32Hin gê 
es ke ra ka pêd qe yi kê qe tan din, 
ber’ dan ku wê da he r’e. 
33Ber ban ga si be hê Paw los hî vî 

ji wan h’e mû ya kir ku nên bi xwin 
û got: «Eva çar deh r’oj e ku hûn 
ç’e’v ni hê r’î bir’ çî ma ne û we t’u 
tişt ne xwa rî ye. 34Awa ez hî vî ji 
we di kim, na nê xwe bi xwin, ku 
ev jî bo na xi laz bû na we ye, t’ê le kî 
p’o r’ê se rê we yê un da ne be». 35Û 
ga va ev yek got, nan hil da li ber 
h’e mû ya şi ki rî ya xwe Xwe dê anî, 
ker kir û dest pê kir xwar. 36Wî ça xî 
bîn ha te ber h’e mû ya, wan jî nan 
xwar. 37Em h’e mû hev r’a ge mî yê da 
du sid h’ef tê şeş me rî bûn. 38Ga va 
nan xwa rin, t’êr bûn, ge nim r’ê ti ne 
be’ rê ge mî si vik ki rin. 

Qezîyagemîyê
39Si beh ku ze lal bû, e’rd nas 

ne di ki rin, lê de la ve ke be’ rê r’a ç’e’v 
ki rin, ku hê şî ya wê he bû û di xwes-
tin bel kî bi ka ri bin bi nê ge mî yê 
wir e’r dê xin. 40Len ge re ji bi nî 
qe tan din, be’ rê da hiş tin, hin gê jî 
we ri sêd fi ti lo kêdf zi vi r’an di nê ku 
di gir tin sist ki rin û ba p’ê şa pêş da ne 
bê, xwe li wê hê şî ya be’ rê gir tin. 
41Lê li gi re kî bi nê avê xistin, lî lê da 
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r’û nişt, po zê ge mî yê tê da ma û îdî 
ne h’e jî ya, piş ta wê jî ji dest qa yî mî-
ya pê la hûr de xwe şî di bû. 42Hin gê 
es ke ra qi rar ki rin ku gir tî ya bi ku jin, 
we kî so be k’a rî yê ne din ne r’e vin. 
43Lê ser sed ku di xwest Paw los 
xi laz ki ra, ne hişt ku ew şê wi ra 
xwe bî ni ne sê rî. Hin gê e’mir kir 
ku yêd so be k’a rî yê za nin, pê şî yê 
xwe ba vê ji ne avê de rê ne be jê, 44lê 
yêd ma yîn, hi nek ser t’ex ta, hi nek 
jî ser p’ar ç’êd ge mî yê de rên. Û 
bi vî awayî aha h’e mû xi laz bûn, 
der k’e ti ne be jê. 

GiravaMaltayêda

281Ga va em xi laz bûn, hin gê 
em pê h’e sî yan, ku na vê wê 

gi ra vê Mal ta ye. 2Bi ne lî yêd wir 
ge lek qe dir-hur metf me r’a ki rin, 
agir vê xis tin, ji ber wê ser ma yê û 
ba ra na ku dest pê kir em qe bûl ki rin. 
3Hin gê Paw los ber mi le qirş be rev 
kir da nî ser êgir, me’ rek ji dest ger-
mê der k’et, dev avî te des tê wî girt. 
4Bi ne lî ya ga va r’e’ wi rê des tê wî va 
dardabû yî dît, hev r’a go tin: «Eva 
r’as tî mêr kuj e, ji be’ rê xi laz bû, lê 
xu da nê He qî yê ne hişt ku ew bi jî». 

5Lê Paw los r’e’ wi rê des tê xwe va 
daw şan de na va êgir û zî yan li wî 
ne bû. 6Ewa na jî hî vî ya wê ye kê 
bûn ku wê bi we ri me yan niş kê va 
bi k’e ve bi mi re, ga va ge le kî hî vî yê 
man û dî tin ku t’u tişt li wî ne hat, 
fi ki rê xwe gu has tin û go tin: «Eva 
xwe dêk e». 
7Li wî cî yê dor-be rêd wan ber-

gêd ser wê rê wê gi ra vê he bûn, ku 
na vê wî Pop lî yo bû. Ewî hur met 
me r’a kir, sê r’o ja em cem xwe 
xwey ki rin. 8Ba vê Pop lî yo t’a yê da 
bi zik êşî yê ne xweş p’al da yî bû. 
Paw los çû cem wî, dua kir, des têd 
xwe danî ne ser wî û ew qenc kir. 
9Ga va ev ye ka qe wi mî, ne xwe şêd 
ma yî ne wê gi ra vê da jî di ha tin qenc 
di bûn. 10Wa na ge lek qe dir-hur met 
me r’a ki rin û ga va em r’ê k’e tin, 
ew tiş têd ku bo na r’ê wê kê rî me 
bi ha ta na me r’a da girt in. 

JiMaltayêh’etaR’omê
11Sê me ha şûn da em bi ge mî ya 

Skender ya yê r’ê k’e tin, ku wê jî 
zi vis tan li wê gi ra vê da der baz 
ki ri bû, şi ki lê her du xu da nêd He-
val-cê wî* jî ser bû. 12Em gi hîş ti ne 

* 28:11 Usa tê fe’m ki ri nê ku şi ki lê «xu da nêd He val-cê wî» ser po zê ge mî yê 
dar da k’o la yî bûn, yan jî «xu da nêd He val-cê wî» na vê ge mî yê bû. «Xu da nêd 
He val-cê wî» ew xwe xa xwe dê yêd yû na na ye he val-cê wî bûn, ku r’êd Zews, 
na vê ye kî Kas tor, na vê yê din jî Po lû ks bû. Ge mî va na ew di h’e ban din, bi 
yû na nî jî wan r’a di go tin: «Dî yos kû ro». 
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Sî re kû sê, sê r’o ja wir man. 13Ji 
wir jî em çûn gi hîş ti ne R’ê gî yo mê. 
R’o je kê şûn da ba yê ba şû rê hat, 
em du r’o ja da gi hîş ti ne Po tî yo lê. 
14Wir me xûşk-bi ra dî tin û hî vî 
ji me ki rin, ku em h’ef tê kê wir 
bi mî nin. Û bi vî awayî em gi hîş-
ti ne R’o mê. 15Xûşk-bi ra yêd wir jî 
bo na me bi hîs ti bûn, pê şî ya me da 
ha tin h’e ta Mey da na Epî yû û Sê 
Mê van xa na. Paw los ku ew dî tin, 
şi ki rî da Xwe dê û di lê wî şi dî ya. 

PawlosR’omêda
Mizgînîyêdide

16Ga va em gi hîş ti ne R’o mê*, 
îzin da ne Paw los ku t’e nê t’e vî 
wî es ke rê ku no be da rî yê wî di ke 
bi mî ne. 17Sê r’o ja şûn da Paw los 
ga zî gi re gi rêd ci hû ya kir, ga va 
ew ha tin, wan r’a got: «Ge lî bi ra! 
Min tiş te kî mi qa bi lî cim e’ tê yan 
kal û ba va ne ki rî ye, lê Or şe lî mê da 
ez gir tim da me des tê r’o ma yî ya. 
18Ga va ez anî me ber dî wa nê, 
xwes tin min ber’ din, çim kî ser 
min bo na kuş ti nê t’u xi ra bî ne dî-
tin. 19Lê ga va ci hû ya mi qa bi lî wê 
ye kê xe ber dan, min îdî bê ç’a rî ya 
xwe de’wa Qey ser kir, lê ne bo na 
wê ye kê, ku şi kî ya tê mi le tê xwe 

bi ki ra*. 20Le ma jî min hî vî kir, ku 
we bi bî nim û t’e vî we xe ber dim. 
Be lê ez bo na gu ma na Îsra êlê van 
qeyd-zin cî ra da me». 21Wa na jî wî-
r’a got: «Me bo na te ji Ci hûs ta nê 
ne ne’ me stan dî ye, ne jî ji bi ra yêd 
me kes ha tî ye bo na xi ra bî ya te gi lî 
ki rî ye yan xe ber da ye. 22Lê em 
di xwa zin ji te bi bi hên, k’a bîr û 
ba we rî ya te çi ye, çim kî bo na wê 
k’o me lê me va îdî e’yan e ku h’e-
mû cî ya mi qa bi lî wê xe ber di din». 
23Awa r’o jek k’ifş ki rin û wê r’o-

jê da ge lek ha ti ne wî cî yê ku Paw los 
tê da di ma. Ewî si bê h’e ta êva rê 
wa na r’a bo na P’ad şa tî ya Xwe dê 
şi ro ve di kir û bi me’ rî fe tî dan na sîn 
di kir, der he qa Îsada jî bi Qa nû na 
Mû sa û ni vî sa rêd p’ê xem be ra ew 
di da ne ba wer ki ri nê. 24Hi ne ka xwe 
li go ti nêd wî gir tin, hi ne ka jî ba wer 
ne kir. 25Awa be rî çû yî na wan na va 
wan da bû du tî re tî ga va Paw los ev 
yek got: «Ça wa r’ast R’u h’ê Pî roz 
bi Îşa ya p’ê xem ber t’e vî kal-ba vêd 
me xe ber da 26û got: 
 ‹He r’e cem vê cim e’ tê û bê je: 
 Hû nê bi bi hên û guh bi di nê, lê 

fe’m ne kin, 
 hû nê bi ni hê r’in û dî na xwe 

bi di nê, lê ne bî nin. 

* 28:16 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Ser sed gir tî spar ti ne ser es ker». 
* 28:19 K’a rêd Şan dî ya 25:11. 
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27 Çim kî eva cim e’ ta ser h’işk e, 
 bi gu ha gi ran di bi hên 
 û ç’e’ vêd xwe gir ti ne, 
 we kî bi ç’e’ va ne bî nin, 
 bi gu ha ne bi hên 
 û bi h’iş fe’m ne kin, ve ne ge r’in, 
 ku Ez wan qenc kim›*. 
28Awa bi ra we va e’yan be, we kî 
xi laz ki ri na Xwe dê ne ci hû ya r’a 

* 28:27 Îşa ya 6:9-10. 
* 28:28 Nav hi nek dest ni vî sa ra da r’êza 29-a jî he ye: «Û ga va ev yek got, ci hû 
der k’e ti ne der va û qi r’i ka hev di gir tin». 

ha te şan di nê û ewê guh da rî ya 
Wî bi kin»*. 
30Paw los t’am du sa la ma la 

xwe ye k’i rê ki rî da ma, k’î jî di-
ha te cem wî, h’e mû qe bûl di ki-
rin. 31Ewî P’ad şa tî ya Xwe dê bi 
mêr k’î mî bê pê şî gi rt in dan na sîn 
di kir û der he qa Xu dan Îsa Mesîh-
da hîn di kir. 
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Pêşgotin

Pey r’a bû na Mesîhef ji mi ri nê, ga va çend sal der baz bûn, me sî hîf gi-
hîş ti ne R’o ma yêf jî, awa go tî p’ay t’ex tê Îm pê ra to rî ya R’o ma yê. Paw lo sê 
ku qu li xê şan dî tî yêf ji Xwe dê stan di bû, we kî na va ne ci hû ya da bi xe bi te, 
xwest he r’e R’o ma yê û ji wir jî he r’e h’e ta Span ya yê. Be rî wê r’ê wî tî yê 
Paw los ba wer men dêd R’o ma yê r’a evê ne’ mê di ni vî se (15:24-28). Bi 
fi ki ra zana ewî eva ne’ ma sa la 56-a, 57-da ba ja rê Ko rin t’ê da ni vî sî ye. 
Ne’ mê da şi ro ve di ke, ku ça wa ba we rîf û k’e remf e’mi rê ba wer men da da 
cî di gi re û ya xwe di ke. 

Paw los aha dest pê di ke. Ew pê şî yê ci vî nêf si lav di ke û paşê bo na ba-
wer men da dua di ke, pê r’a-pê r’a nêt-me re mê ne’ mê e’yan di ke û di bê je: 
«Miz gî nîf di de k’if şê, ku Xwe dê ça wa me ri vaf r’astf (bê sûc) h’e sab di ke, 
di ke ki ra sê xwe, ev yek ji sê rî h’e ta bi nî bi ba we rî yê ye» (1:17). 

Paw los îdî bi vê fi ki rê pêş da di çe bi hûr-gi lî di ni vî se: T’e ma mî ya 
me ri va yê, he ger ci hûf bin yan ne ci hûf, h’ew cê wê ye kê ne, ku li ber 
Xwe dê r’ast bê ne h’e sa bê, çim kî h’e mû jî bin h’u ku mê gu na da di mî nin. 
Em di bî nin ku li ber Xwe dê yê r’ast ew e, k’î ba we rî ya xwe Îsa Mesîh 
tî ne. Pey r’a Paw los der he qa jî yî na nû da (e’mi rê t’e ze da) di ni vî se, ya 
ku me riv yektî ya Mesîh da dis tî ne. Ba wer mend jî t’e vî Xwe dê e’dil di-
be û sa ya R’u h’êf Pî roz ji bin des tî ya nî rê gu nef û mi ri nê xi lazf di be. Ji 
se rê 5-da h’e ta 8-a jî Paw los me re mê Qa nû na Xwe dê û qe wa ta R’u h’ê 
Xwe dê yî na va e’mi rê ba wer men da da şi ro ve di ke. Usa jî Paw los e’ne ne 
di ke, ku ci hû û ne ci hû na va qi ra ra Xwe dê da çi cî yî di gi rin. Ew tê ser 
wê fi ki rê ku t’ex sîr ki ri naf ci hû ya hin da va Mesîh da, ew p’a re ke t’iv dîr û 
qi ra ra Xwe dê ye, we kî bi ka ri be t’e ma mî ya me ri va yê bi sa ya Îsa Mesîh 
bi gi hî ne k’e re ma Xwe dê. Paw los ba wer bû, ku ci hû wê t’i mê Îsa t’ex sîr 
ne kin, ze ma nê bê ku ewê Îsa qe bûl kin. 
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Paşê Paw los di ni vî se, ku ge re kê e’mi rê ba wer men da ça wa ser h’î mê 
h’iz ki ri nê be. Şan dî pir sêd cû r’e-cû r’e e’ne ne di ke, ku ça wa Xwe dê bi-
h’e bî nin û jê r’a qu lix kin. Usa jî der he qa bor cê ba wer men da ye hin da va 
h’u ku me tê û hev du da di ni vî se, pir sêd îsa fê vaf gi rê da yî. Ne’ mê bi si la va, 
t’e mî ya û şi kir da yî nê ser hev da tî ne. 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin û fi ki ra se re (1:1-17) 
Me riv h’ew cê xi laz bû nêf ne (1:18–3:20) 
Soz-qi ra rêd bo na xi laz bû nê (3:21–4:25) 
Jî yî na nû ye yektî ya Mesîh da (5:1–8:39) 
Cim e’ ta Îsra êlêf na va qi ra ra Xwe dê da (9:1–11:36) 
R’a bûn-r’û niş ti na ba wer men da (12:1–15:13) 
Paş go tin û si lav ki rin (15:14–16:27) 

Pey ma naf Nû da, îla hî ne’ ma R’o ma yî yê da xe be ra «Qa nûn» bi h’er fa 
me zin ha tî ye ni vî sa rê ga va be’ sa Qa nû naf Mû saf di ke, awa go tî Qa nû-
na Xwe dê. Lê ga va be’ sa qa nû nêd din di ke, xe be ra «qa nûn» bi h’er fa 
bi ç’ûk ha tî ye ni vî sa rê. 

Silavkirin

11Ji Paw los, xu la mê Mesîhf 
Îsa, şan dî tî yê r’af ga zî ki rî, 

bo na be la ki ri na wê Miz gî nî yaf 
Xwe dê ye k’ifş ki rî, 2ya ku Wî hê 
pêş da ni vî sa rêdf pî roz da bi za rêf 
p’ê xem be rêdf Xwe soz da bû. 3‑4Eva 
Miz gî nî ya bo na Ku r’êf Wî, Xu da-
nêf me Îsa Mesîh e, ku bi be de nî 
ji zu r’e ta Da widf bû û bi R’u h’êf 
Pî ro zî yê, ga va ji mi ri nê r’a bû, 

qud re tê da ça wa Ku r’êf Xwe dê xuya 
bû. 5Bi Wî me k’e re maf şan dî tî yê 
stand, we kî bo na na vê Wî h’e mû 
mi le ta hîn kin, ku ba wer bi kin û 
guh dar bin. 6Hûn jî na va wan da 
ha ti ne ga zî ki ri nê, ku bi bi ne p’a ra 
Îsa Mesîh. 
7Ji we h’e mû ya r’a, h’iz ki rî yêd 

Xwe dê ye pî roz bû nê r’af ga zî ki rî, 
ku R’o ma yê da di mî nin, k’e remf 
û e’di la yî be, ji Xwe dê yê Ba vêf me 
û Xu dan Îsa Mesîh. 
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* 1:13 K’a rêd Şan dî ya 19:21. 
* 1:17 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Wê da (Miz gî nî yê da) r’as tî ya Xwe dê 
e’yan di be». Ni vî sa rêd pî roz da «r’as tî ya Xwe dê» bi çend cû r’a tê fe’m ki ri-
nê. Car na r’as tî ça wa «he qî ya Xwe dê» tê fe’m ki ri nê, ew h’u nu re kî Wî ye, 
ya nê Xwe dê Xwe xa ser r’as tî yê ye ça wa H’a ki mê heq. Lê car na jî «r’as tî ya 
Xwe dê» tê fe’m ki ri nê ça wa ki ri ne ke Wî ye, ku ça wa Ew mê riv bê sûc di ke û 
r’ast h’e sab di ke, ne ku t’e nê vê ye kê, lê mê riv t’e vî Xwe di ke yek jî, awa go tî 
Xwe dê wî «di ke ki ra sê Xwe». Hin gê în san ber ç’e’ vê Wî mî na Wî r’ast xuya 
di be. Vê ne’ ma Paw los da ew ge lek ca ra bi vî awayî tê fe’m ki ri nê. Pey ma naf 
Ke vin da jî tê hîn ki ri nê, ku me rî yê r’ast ew e, gu nêd k’î ja nî ha ti ne bax şan di nê 
(Ze bûr 32; R’o ma yî 4:4-8). We kî din jî «r’as tî ya Xwe dê» ge lek ca ra fi ki ra 
xi laz ki ri nê vaf gi rê da yî ye: Xwe dê r’ast e, amin e û xwe yê sozê Xwe ye û yê 
ku ga zî Wî di ke, go ra sozê Xwe xi laz di ke (Ze bûr 51:14; Îşa ya 46:12-13). 

Pawlosh’eyrabawermendêd
R’omayêdaye

8Be rê pê şin ez bi des tê Îsa 
Mesîh bo na we h’e mû ya r’a zî bû nê 
di di me Xwe dê yê xwe, çim kî ba-
we rî yaf we t’e ma mî ya din ya yê da 
tê go ti nê. 9Xwe dê şe’ dê min e, 
ew Xwe dê yê ku ez na va Miz-
gî nî ya Ku r’ê Wî da bi dil û can 
xu lam tî yê di kim, ez her gav we 
bîr tî nim 10û t’i mê na va dua yêd 
xwe da hî vî di kim, ku bi e’mi rê 
Xwe dê ca re kê r’ê bi k’e ve min, 
ser we da bêm. 11Çim kî ez ge le-
kî h’ey ra dî ti na we da me, we kî 
p’êş k’ê şe kef r’u h’a nî bi gi hî ni me 
we, ku hûn ba we rî yê da bi şi din. 
12Awa go tî ez jî t’e vî we, em dil 
bi di ne ber hev, bi wê ba we rî ya 
min û we ye her du alî ya va. 

13Ez di xwa zim ku hûn za ni-
bin xûşk-bi ra no, we kî ge lek ca ra 
min xwes tî ye bê me cem we, ku 
k’e da min na va we da jî he be, 
ça wa na va ne ci hû yêdf ma yîn da, 
lê h’e ta ni ha r’ê ne k’e tî ye min*. 
14Ez borc da rê h’e mû mi le ta me, 
hin yê yû na nêd pêş da çû yî û hin jî 
yê mi le têd paş da ma yî, deyn da rê 
ser wax ta û bê fe’ ma me. 15Awa ez 
bi dil û can di xwa zim Miz gî nî yê 
bi di me we jî, yêd ku R’o ma yê da 
di mî nin. 

16Be lê ez Miz gî nî yê şerm h’e sab 
na kim, çim kî ew qe wa ta Xwe dê 
ye, bo na xi laz bû naf h’e mû ba wer-
men da, pê şî yê bo na ci hû yaf, paşê 
ne ci hû yaf. 17Çim kî Miz gî nî di de 
k’if şê, ku Xwe dê ça wa me ri vaf r’ast 
h’e sab di ke, di ke ki ra sê xwe*, ev 
yek ji sê rî h’e ta bi nî bi ba we rî yê 
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ye, ça wa ni vî sar e: «Yê r’ast wê 
bi jî, çim kî ba wer di ke»**. 

H’emûmerivgunek’arfin
18Xe ze ba Xwe dê ji e’z mên ser 

h’e mû bê xwe dê tî û ne he qî ya wan 
me ri va xuya di be, k’î jan ku bi 
ne he qî yêd xwe na hê lin ku r’as tî 
xuya be. 19Çim kî çi ku ge re kê bo na 
Xwe dê bi za ni bin wan va e’yan e, 
çim kî Xwe dê wan va e’yan ki rî ye. 
20R’ast ji e’fi ran di na din ya yê da 
h’u nu rêd Wî ye ne xu ya, awa go tî 
qud re ta Wî ye h’e ta-h’e ta yê û Xwe-
dê tî ya Wî bi e’fi rî na xuya di bin, 
ze lal tê ne dî ti nê. Bi vî awayî kes 
ni ka re ca bê bi de. 21Be lê wan 
Xwe dê nas di kir, lê pe si nê Wî 
ne dan ça wa Xwe dê, ne jî ji Wî 
r’a zî bûn, lê be lê ew na va fi ki rêd 
xwe da p’ûç’ bûn û ji dest bê fe’-
mî yê şû na r’eş va çûn. 22Wa na 
got: «Eme ser waxt in», lê bê fe’m 
der k’e tin 23û r’û me ta Xwe dê yê 
ne mi rî şi ki lê me ri vê p’û ç’î-mi-
rî, tey re da, çar p’ê û şû li kî ya r’a 
gu hê r’în*. 

24Le ma jî Xwe dê ew bi xwes ti na 
di lê wan da ne des tê h’e ra mî yêf, 
ku be de na xwe na va hev da bi h’e-

r’i mî nin. 25Wa na r’as tî ya hin da va 
Xwe dê da de re wî yê r’a gu hê r’în û 
se rê xwe li ber e’fi rî na da nîn, 
ew h’e ban din, ne ku E’fi ran da rê 
h’e ta-h’e ta yê ku hê ja yî şi ki rî yê 
ye. Amînf. 
26Bo na vê ye kê Xwe dê ew da-

ne bê na mû sî yê, h’e ta ji nêd wan 
jî h’ew ce tî ya xwe ye e’de tê di nê 
h’ew ce tî ya ek’ sî e’de tî yê r’a gu-
hê r’în. 27Usa jî mê ra h’ew ce tî ya 
ji na ye e’de tî hiş tin, pê te mêd 
xwe ye xi rab bi hev r’a şe wi tîn, 
mê ra t’e vî mê ra r’o be tî di kir û 
he qê ji r’ê k’e ti na xwe ye qa zinc-
ki rî hil di da ne ser xwe. 28Û ça wa 
wa na ne xwest Xwe dê za ne bû na 
xwe da xwey ki ra na, Xwe dê jî ew 
da ne fi ki rêd bê t’ew şe, ku ewa na 
tiş têd ne ca yîz bi kin. 29Eva na her 
ne he qî yê, ne qen cî yê*, ti ma yî yê, 
xi ra bî ya va t’i jî ne: Bi h’ev sû dî yê, 
mêr ku jî yê, ber ze qî yêf, mi xe ne tî yê, 
xêr ne xwa zî yê vaf da gir tî, gi lî ge r’o, 
30bux dan bêj, ne xwe dê h’iz, bê şerm, 
poz bi lind, k’u bar-ba bax, yê xi ra-
bî yê çê di ke, ne gu r’af dê-ba va da, 
31bê fe’m, bê am in, bê îsaf, bê r’e’m. 
32Be lê eva na haş ji qa nû na Xwe-
dê he ne, ku yêd van tiş ta di kin 

** 1:17 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Yê bi ba we rî yê r’ast h’e sab bû yî wê bi jî». He ba qûq 2:4. 
* 1:23 Qa nû na Du ca rî 4:15-18. 
* 1:29 Nav hi nek dest ni vî sa ra da «qa vîf» jî he ye. 
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hê jayî mi ri nê ne, lê be lê ne ku 
t’e nê van tiş ta di kin, lê ha vi jî ya 
xwe ji ki rî ya jî tî nin. 

DîwanaXwedêyeheq

21Awa e’v do, di xwa zî k’î bî, 
ga va lo ma di kî, tu ni ka rî xwe 

bê sûc kî. Ça wa lo ma xel qê di kî, usa 
jî tu xwe lo me k’arf di kî, çim kî tu 
ku lo ma di kî, xût wan tiş ta di kî*. 
2Lê em za nin ku dî wa na Xwe dê 
wê bi r’as tî yê ser wan da bê, yêd 
ku tiş têd usa di kin. 3Awa e’v do, 
tu ku lo ma xwe yê van ki ra di kî û 
tu xwe xa jî wan tiş ta di kî, te t’i rêf 
tê ji dî wa na Xwe dê bi r’e vî? 4Yan 
jî tu ku dew le mend tî ya şî ri na yî, 
ber bi hê rî û se bi ra Wî bê hur met 
di kî, tu ni za nî ku şî ri na yî ya Xwe-
dê te di be ber bi t’o be ki ri nêf? 5Lê 
tu bi ser h’iş kî û dil ke vi rî ya xwe 
xe ze bê ser xwe da di ci vî nî, bo na 
R’o ja Xe ze bê, ga va dî wa na Xwe dê ye 
heq xuya be. 6Ewê we ke e’me lê 
her ke sî bî ne pê şî ya wan*. 7Jî yî na 
h’e ta-h’e ta yê wê bi de wan, yêd ku 
t’i mê bi dû mi ka di rêj na va ki ri nêd 
qenc da ne, ku hur me tê, r’û me tê 
û ne mi rî yê di xwa zin. 8Lê hêrs û 
xe ze bê ser wan da be, yêd ku k’a ra 

xwe di ge r’in, dest ji r’as tî yê ki ri ne 
û xwe da ne xi ra bî yê. 9Ten ga sîf û 
zul mê ser wan h’e mû ya da bê, yêd 
xi ra bî yê di kin, pê şî yê ser ci hû yaf, 
paşê ser ne ci hû ya. 10Lê hur met, 
r’û met û e’di la yî wê wan h’e mû-
ya r’a be, yêd ku qen cî yê di kin, 
pê şî yê ci hû r’a û paşê ne ci hû r’a. 
11Çim kî li cem Xwe dê fir qî t’une*. 
12Ewêd bê yî Qa nû na Mû saf ku 

gu nef di kin, bê yî Qa nûn jî wê un da 
bin, lê ewêd xwe yî qa nûn ku gu ne 
di kin, bi Qa nû nê jî wê dî wa na wan 
bi be. 13Çim kî ne ku ewêd Qa nû nê 
di bi hên li ber Xwe dê r’astf in, lê 
ewêd ku Qa nû nê di qe dî nin wê 
r’ast bê ne h’e sa bê. 14Ne ci hû yêd 
ku Qa nû na wan t’une, ga va bê 
h’em dê xwe xwes ti nêd Qa nû nê 
di qe dî nin, be lê ewe bê Qa nûn in, 
xwe xa bo na xwe di bi ne qa nûn. 
15Çim kî eva na di di ne k’if şê, ku 
xwes ti na Qa nû nê di lêf wan da 
ni vî sar e. Îsa fa wan jî şe’ de tî ya 
vê ye kê di de û fi ki rêd wan car na 
li wan ne heq di kin, car na bê sûc 
di kin. 16Wê R’o jê wê usa be, ga va 
Xwe dê bi des tê Mesîh Îsa dî wa na 
tiş têd me ri va ye di zî va bi ke, ane go rî 
Miz gî nî ya ku ez dan na sîn di kim. 

* 2:1 Met ta 7:1-2. 
* 2:6 Ze bûr 62:12; Go ti nêd Si lê man 24:12. 
* 2:11 Qa nû na Du ca rî 10:17. 
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CihûûQanûn
17Awa tu ci hû tê yî h’e sa bê, te 

xwe spar tî yef Qa nû nê û bi Xwe dê yê 
xwe di fi r’î, 18xwes ti na Wî zanî û ji 
Qa nû nê hîn bû yî, qen cî-xi ra bî yê ji 
hev der di xî. 19Û tu ser xwe gu man 
î, ku r’ê be rê ko ra yî, r’o na yî ya ber 
yêd te’ rî yê da, 20şî ret k’a rê bê fe’-
ma, ders da rê xi şî ma. Tu xwe da 
jî gu man î, ku bi Qa nû nê xût tu 
xwe yê t’er zê za ne bû nê û r’as tî yê 
yî. 21Lê be lê awa tu ku he va lê xwe 
hîn di kî, xwe xa xwe hîn na kî? 
Dan na sîn di kî, ku ne di zin, lê tu 
di di zî? 22Di bê jî: «Zi nî yê ne ke», 
lê zi nî yê di kî? Ji p’û taf zi vêr î, lê 
p’a rist ge hêdf wan t’a lan di kî*? 
23Bi Qa nû nê di fi r’î, lê Qa nû-
nê di t’e r’i bî nî, Xwe dê bê hur met 
di kî? 24Ça wa ni vî sar e: «R’û yê 
we ci hû ya da na vê Xwe dê na va 
ne ci hû ya da tê bê hur met ki ri nê»*. 
25Be lê k’a ra si ne tî yêf wê he be, 

he ger Qa nû nê bi qe dî nî. Lê he ger 
tu Qa nû nê di t’e r’i bî nî, si net bû na 
te di be bê si ne tî. 26Usa jî, he ger yê 
ne si net ki rî t’e mî yêd Qa nû nê bi qe-
dî ne, ne si ne tî ya wî wê si ne tî ne yê 

h’e sa bê? 27Û yê bin ya t’a xwe da 
ne si net ki rî ku Qa nû nê di qe dî ne, 
wê dî wa na te bi ke, ku tu xwe yê 
ni vî sar û si ne tî yê yî, lê Qa nû nê 
di t’e r’i bî nî. 28Çim kî ci hû ne ew e, 
ku der va va ye û si ne tî ne ew e, ku 
der va va ser be de nê ye. 29Lê ci hû 
ew e, yê ku di lê xwe da ci hû ye û 
si ne tî ya r’ast di lê si net bû yî ye, bi 
R’uh’, ne bi Qa nû na ni vî sar. Yê 
ha, ne ku me riv p’e yê wî di din, 
lê Xwe dê*.

31Îdî ci hû çi va zê de ye? Yan jî 
çi fey da si ne tî yê he ye? 2Ge-

le kî, bi her alî ya va. Be rê pê şin 
wê ye kê va, ku go ti nêd Xwe dê li 
wan ha ti ne spar ti nê. 3Awa he ger 
ji wan hi nek amin ne man, di be 
ku ji dest bê ami nî ya wan Xwe dê 
wê bê am in de rê? 4T’u car! De 
bi ra Xwe dê r’ast be û h’e mû me riv 
de rew, ça wa ni vî sar e: 
 «We kî go ti nêd Xwe da Tu bê sûc 

de rê yî 
 û dî wa na Xwe da Tu ser k’e vî»*. 
5Lê he ger ne he qî ya me he qî ya 

Xwe dê di de k’if şê, em çi bê jin? 
We kî usa ye Xwe dê ne heq e, ku 

* 2:22 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «P’a rist ge hê di h’e r’i mî nî». 
* 2:24 Îşa ya 52:5. 
* 2:29 Qa nû na Du ca rî 30:6. 
* 3:4 Ze bûr 51:4. 
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xe ze bê tî ne se rê me? (Bi me ri va yî 
xe ber di dim). 6T’u car! He ger ne 
usa be, Xwe dê wê ça wa dî wa na 
di nê bi ke? 
7Lê he ger r’as tî ya Xwe dê, bo na 

r’û me ta Wî, bi de re wî ya min hê 
k’ifş di be, lê îdî çi ma wê dî wa na 
min mî na gu ne k’a re kî bê ki ri nê? 
8Û ge lo heq e ku em aha bê jin: 
«Xi ra bî yê bi kin, ku bi be qen cî», 
ça wa hi nek şe r’a li me gi lî di kin, 
ya nê em usa di bê jin? Ew me riv 
wê r’ast ser be la xwe ve bin. 

Merivêr’astt’une,
h’emûgunek’arin

9Awa em îdî çi bê jin? Em ci hû 
tiş te kî va ji ne ci hû ya çê tir in? Na 
xêr! Çim kî me îdî jor da k’if şê, 
ça wa ci hû, usa jî ne ci hû, h’e mû jî 
bin h’u ku mê gu ne daf ne. 10Ça wa 
ni vî sar e: 
 «Ye kî r’ast t’une, t’u kes t’une, 
11 ke sek t’une, ku fe’m bi ke, 
 ke sek t’une, li Xwe dê bi ge r’e. 
12 H’e mû ben de xa li f îf ne, 
 bi hev r’a t’e va yî bê kêr bû ne, 

 ye kî qen cî yê bi ke t’une, t’u kes 
t’une.* 

13 Gew rî ya wa ne t’ir ba ve ki rî ye, 
 zi ma nê wa ne de re wîn e*, 
 je’ ra me’ ra bin za rê wan e**. 
14 De vê wa na t’i jî ni fir’ û te’ lî 

ye*, 
15 ni gê wa ne xûn r’ê ti nê r’a di le-

zî ne. 
16 R’î ya wa ne qe de û be la ne. 
17 R’î ya e’di la yî yê nas ne ki rî ne,* 
18 tir sa Xwe dê li ber ç’e’ va qet 

t’unî ne*». 
19Awa em za nin Qa nûn çi ku 

di bê je, wa na r’a di bê je, yêd ku 
bin h’u ku mê Qa nû nê da ne, we-
kî h’e mû dev bê ne gi rê da nê û 
t’e ma mî ya din ya yê li ber dî wa na 
Xwe dê cab dar be. 20Çim kî bi 
ki rêd Qa nû nê t’u qûl-ben de wê 
li ber Xwe dê r’astf der ne yê, lê bi 
Qa nû nê gu ne tê nas ki ri nê. 

ÎnsanliberXwedê
bibawerîyêr’asttêh’esabê
21Lê ni ha bê yî Qa nû nê, r’as-

t h’e sab ki ri na Xwe dê xuya bû ye, 

* 3:10-12 Ze bûr 14:1-3; 53:1-3; Za ne bêj 7:20. 
* 3:13 Ze bûr 5:9. 
** 3:13 Ze bûr 140:3. 
* 3:14 Ze bûr 10:7. 
* 3:15-17 Îşa ya 59:7-8. 
* 3:18 Ze bûr 36:1. 



315

R’O MA YÎ, 4  

bo na k’î ja nê Qa nûn û p’ê xem ber 
jî şe’ de tî yê di din. 22Ev e r’as t h’e-
sab ki ri na Xwe dê: K’î ba we rî ya 
xwe Îsa Mesîh tî ne, Xwe dê wan 
h’e mû ya li ber Xwe r’ast h’e sab di-
ke*. Fir qî t’une, 23çim kî h’e mû ya 
gu nef kir û ne gi hîş ti ne r’û me ta* 
Xwe dê. 24Lê ji k’e re ma Wî, bi 
aza ki ri na Mesîh Îsa r’ast h’e sab-
bû nêf p’êş k’êş dis tî nin. 25Xwe dê 
Ew k’ifş ki ri bû, ku Ew bi xû na 
Xwe li ber gu nêd wan k’eve, yêd 
ku vê ye kê ba wer bi kin. Xwe dê 
ev ye ka kir, ku r’as t h’e sab ki ri-
na Xwe bi de k’if şê, çim kî Wî bi 
se bi ra Xwe guh ne da wan gu nêd 
ku pêş da ha ti bû ne ki ri nê. 26Awa 
go tî Xwe dê bi Îsa ev yek kir, we kî 
r’as t h’e sab ki ri naf Xwe vî ze ma nî-
da bi de k’if şê, ku Xwe xa r’ast e û 
her ke sê ku ba we rî ya xwe Îsa tî ne, 
wan r’astf h’e sab di ke. 
27Awa îdî çi ma ye ku em pê 

bi fi r’in? H’e mû p’ûç’ bû çû. Çi-
ma p’ûç’ bû? Çim kî em Qa nû nê 
di qe dî nin? Na xêr, lê çim kî em 
ba wer di kin. 28Çim kî me va fe’m-

da rî ye, ku me riv bi ba we rî yê r’ast 
h’e sab di be, bê yî ki rêd Qa nû nê. 
29Yan Xwe dê t’e nê Xwe dê ci hû ya 
ye? Ne yê ne ci hû ya ye? Be lê, yê 
ne ci hû ya ye jî, 30çim kî Xwe dê yek 
e û ew yêd si net bû yî bi ba we rî yê 
r’ast h’e sab di ke û ne si net bû yî ya 
jî dî sa bi wê ba we rî yê. 31We kî usa 
ye em bi ba we rî yê Qa nû nê be tal 
di kin? T’u car, lê em Qa nû nê 
mak di kin. 

Birahîmfbibawerîyê
r’asthateh’esabê

41Em îdî çi bê jin bo na Bi-
ra hî mêf bav e’şî rê xwe, alî yê 

be de nê da? Ewî çi dît? 2He ger 
Bi ra hîm bi ki rêd xwe r’ast h’e sab 
bi bû ya, hin gê di ka ri bû bi ki rêd 
xwe bi fi r’î ya, lê ne li ber Xwe dê. 
3Lê k’a ni vî sar çi di bê je? «Bi ra hîm 
Xwe dê ba werf kir û ew yek jê r’a 
r’as tî ha te h’e sa bê»*. 4Awa he ger 
yek şi xu le kî di ke, ma şê wî jê r’a 
na yê da yîn ça wa p’êş k’êş, lê ça wa 
deyn. 5Lê he ger gu ma na ye kî ne 
ser şi xu lê wî ye, lê ba we rî ya xwe 

* 3:22 Ga la tî 2:16. 
* 3:23 Xwe dê me riv dil qê Xwe da xu li qand û ev e’fi rî nê Wî qenc bû, lê mê riv 
ne he qî kir û ne gi hîş te wê r’û met û k’a mil tî yê ku Xwe dê bo na wî ha zir ki ri bû. 
Der he qa r’û me ta Xwe dê da, ya ku ba wer men dê bis tî nin van r’êza bi xû nin: 
R’o ma yî 8:18, 21, 29, 30; Fî lî pî 3:21; Dest pê bûn 1:26-27; E’yantî 21:9-11. 
* 4:3 Dest pê bûn 15:6; Ga la tî 3:6. 
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Wî tî ne, Yê ku ne p’a ka bê sûc di-
ke, bi vê ba we rî yê ew r’ast h’e sab 
di be. 6Da wid jî aha xwe zî ya xwe li 
wî me ri vî tî ne, yê ku Xwe dê bê yî 
ki ra wî r’ast h’e sab di ke. 
7 «Xwe zî li wan, ku ne he qî yêd 

wan ha ti ne bax şan di nê 
 û gu nêd wan ha ti ne ni xam ti nê. 
8 Xwe zî li wî ben de yî, ku Xu dan 

wî r’a gu ne h’e sab na ke».* 
9Ge lo eva xwe zî ya li si net bû yî ya 

tê da yî nê, yan ne si net bû yî ya? Ça-
wa me got, ku ba we rî ya Bi ra hîm 
jê r’a r’as tî ha te h’e sa bê*. 10Lê be lê 
k’en gê ha te h’e sa bê? Pey si net bû-
nê r’a, yan be rî si net bû nê? Ne ku 
pey si net bû nê r’a, lê be rî si net bû nê. 
11Û paşê ewî si net bûn nî şan stand, 
ça wa mo ra r’ast h’e sab bû nê, bi wê 
ba we rî ya xwe ye be rî si net bû nê. Bi 
vî awayî Bi ra hîm bû ba vê h’e mû 
ba wer men dêd ne si net bû yî, we kî 
ew jî r’ast bê ne h’e sa bê* 12û usa 
jî bû ba vê si net bû yî ya, ne ku t’e nê 
yê si net bû yî ya, lê yê wan jî, k’î jan 
p’ê ga wê ba we rî yê da di çin, ya ku 

Bi ra hî mê ba vê me hê be rî si net-
bû nê ba wer kir. 

Xwedêsozêxwe
bibawerîyêdide

13Ew sozê Bi ra hîm û zu r’e ta 
wî r’a ha te da yî nê ku din ya yê war 
bin, ne ku bi ki rêd Qa nû nê bû, lê 
bi wê ye kê bû, ku wî ba wer kir û 
r’ast ha te h’e sa bê*. 14He ger t’e nê 
ewêd ji ki rêd Qa nû nê bi bû na xwe yê 
war, hin gê ba we rî wê p’ûç’ bû ya û 
sozê jî be tal bû ya*. 15Çim kî Qa-
nûn hêr sê r’a di ke. De ra ku qa nûn 
t’une, qa nûn t’e r’i ban din jî t’une. 
16Bi vî awayî soz bi ba we rî yê 

tê stan di nê, we kî soz bo na h’e-
mû zu r’e têd Bi ra hîm p’êş k’ê şe ke 
erê ki rî be, ne ku t’e nê bo na wa ne 
yêd ku qa nû nê di qe dî nin, lê bo-
na wan jî, yêd ku mî na Bi ra hîm 
ba wer di kin. Çim kî Bi ra hîm ba vê 
me h’e mû ya ye*, 17ça wa ni vî sar 
e: «Min tu ki rî ba vê ge lek mi-
le ta»*. Ew ba vê me ye, li ber wî 
Xwe dê yê ku ewî ba wer kir, we kî 

* 4:7-8 Ze bûr 32:1-2. 
* 4:9 Dest pê bûn 15:6. 
* 4:11 Dest pê bûn 17:10. 
* 4:13 Dest pê bûn 17:4-6; Ga la tî 3:29. 
* 4:14 Ga la tî 3:18. 
* 4:16 Ga la tî 3:7. 
* 4:17 Dest pê bûn 17:5. 



317

R’O MA YÎ, 5  

Ew mi rî ya sax di ke û ga zî tiş-
têd t’une ne di ke, ça wa ku he ne. 
18Wî cî yê ku gu man ne ma bû, 
Bi ra hîm bi gu man ba wer kir, ku 
ewê bi be ba vê ge lek mi le ta, ça wa 
ha ti bû go ti nê: «Zu r’e ta te yê jî wê 
ha qa sa be»*. 19Û ew ba we rî yê da 
sist ne bû, ne h’a lê qa li bê xwe da 
ni hê r’î, we kî îdî mî na mi rî ya bû, 
(çim kî ew nê zî kî sed sa lî bû) û ne 
jî be t’i na Se ra yê ye mi rî ni hê r’î*. 
20Lê ba we rî ya xwe li sozê Xwe dê 
anî û du di lî ne bû, bi ba we rî yê 
ser qe wa ta xwe da hat, şi ki rî ya 
xwe Xwe dê anî 21û wê ye kê da 
ba wer bû, ku Yê soz da ye wê 
bî ne sê rîf jî. 22Bo na vê ba we rî yê 
«jê r’a r’as tî ha te h’e sa bê»*. 23Lê 
ev go tin ne t’e nê bo na Bi ra hîm 
ha te ni vî sa rê, ku Xwe dê ew r’ast 
h’e sab kir, 24lê be lê ew bo na me 
jî ni vî sar e. R’as t bû nê me r’a jî 
bê h’e sa bê, k’î ja nêd ku ba we rî ya 
xwe Wî tî nin, Yê ku Xu da nê me 
Îsa ji mi ri nê r’a kir. 25Îsa bo na 
ne he qî yêd me ha te kuş ti nê û ji 
mi ri nê r’a bû, ku em r’ast bê ne 
h’e sa bê*. 

BiÎsaMesîhemt’evîXwedê
lihevhatine

51Awa ku em bi ba we rî yê r’ast 
ha ti ne h’e sa bê, e’di la yî ya me 

t’e vî Xwe dê he ye bi sa ya Xu da nê 
me Îsa Mesîh. 2Pê Wî me bi ba-
we rî yê me cal dît t’e vî wê k’e re mê 
bin, k’î ja nê da em se ki nî ne. Û bi 
wê gu ma na ku emê t’e vî r’û me ta 
Xwe dê bin di fi r’in. 3Û ne t’e nê bi 
vê ye kê, lê em bi ten ga sî yêd xwe jî 
di fi r’in, çim kî em za nin ku ten ga sî 
se bi rê tî ne, 4se bir jî k’e tin-r’a bû-
nê, k’e tin-r’a bûn jî gu ma nê. 5Û 
gu man jî me r’û r’eş na ke, çim kî 
h’iz ki ri na Xwe dê ser me da bi wî 
R’u h’ê Pî roz ba rî ye, Yê ku me r’a 
ha tî ye da yî nê. 6Çim kî ga va eme 
hê bê ç’a re* bûn, Mesîh bo na me 
ne p’a ka wext da mir. 7Deg me bo na 
me ri ve kî r’ast yek bi mi re, bel kî 
bo na me ri ve kî qenc ye kê bi wê re 
bi mi re, 8lê be lê Xwe dê h’iz ki ri-
na Xwe hin da va me da hin gê da 
k’if şê, ga va eme hê gu ne k’ar bûn, 
Mesîh bo na me mir. 9Ni ha em 
ku bi xû na Wî li ber Xwe dê r’ast 

* 4:18 Dest pê bûn 15:5. 
* 4:19 Dest pê bûn 17:17. 
* 4:22 Dest pê bûn 15:6. 
* 4:25 Îşa ya 53:4-5. 
* 5:6 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Bê t’a qet». 
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h’e sab bû ne, hê çi qas zê de emê 
bi Wî ji xe ze bê xi laz bin. 10He ger 
em t’e vî Xwe dê bi mi ri na Ku r’ê 
Wî li hev ha tin, ga va eme ne yar 
bûn, lê hê çi qas zê de pê wê li hev-
ha ti nê emê bi jî yî na Wî xi laz bin. 
11Û ne t’e nê ha qas, lê bi Xwe dê jî 
em di fi r’in, sa ya Xu da nê xwe Îsa 
Mesîh, bi K’î ja nî em t’e vî Xwe dê 
li hev ha ti ne. 

AdemfûMesîh
12Awa bi me ri ve kî gu ne k’e te 

di nê û ji gu ne jî mi rin hat. Bi vî 
awayî mi rin ser h’e mû me ri va be la 
bû, çim kî h’e mû ya jî gu ne kir*. 
13Be rî Qa nû nê, din ya yê da gu ne 
he bû, lê de ra ku qa nûn t’une, gu ne 
na yê h’e sa bê. 14Lê be lê mi ri nê ji 
Ademf gir tî h’e ta Mû sa h’u kum 
kir, h’e ta ser wan jî, yêd ku mî na 
Adem gu r’a Xwe dê der ne k’e tin. 

Adem mî na t’er ze kî Wî bû, Yê 
ku wê pey r’a bi ha ta. 15Lê p’êş k’ê şa 
Xwe dê mî na ne he qî ya Adem nî ne. 
Çim kî he ger bi ne he qî ya me ri ve kî 
ge lek mi rin, hê çi qas zê de k’e re maf 
Xwe dê û da yî na ku bi k’e re ma 
Me ri ve kî, ya nê ya Îsa Mesîh ser 
ge le ka zê de bû. 16Û p’êş k’êş ne usa 
ye, ça wa he qê gu nê ye kî, çim kî 
dî wa nê bi gu ne kî sûc da rî anî, lê 

p’êş k’ê şê ji ge lek ne he qî ya bê sûc 
kir. 17Çim kî he ger bi ne he qî ya 
me ri ve kî û r’û yê wî da mi ri nê 
h’u kum kir, çi qas zê de ewêd ku 
k’e re ma Xwe dê ye dew le mend û 
r’ast h’e sab bû nê p’êş k’êş dis tî nin 
wê jî yî nê da bi sa ya Ye kî, awa go tî 
Îsa Mesîh p’ad şa tî yê bi kin.
18Awa bi vî awayî pê ne he qî kê 

dî wa na t’e ma mî ya me ri va yê bû, usa 
jî bi ki ri ne ke r’ast h’e mû me riv wê 
r’ast bê ne h’e sa bê û jî yî nê bis tî nin. 
19Ça wa bi ne guh da rî ya ye kî ge lek 
bû ne gu ne k’ar, usa jî bi guh da rî ya 
Ye kî ge lek wê r’ast bê ne h’e sa bê. 
20Lê be lê Qa nûn k’e te na vê, ku 
ne he qî zê de be, lê li k’î de rê gu ne 
zê de bû, k’e rem jî li wir hê zê de 
bû, 21we kî ça wa gu ne bi mi ri nê 
h’u kum kir, usa jî k’e re ma Xwe dê 
bi r’ast h’e sab ki ri nê h’u kum bi ke, 
me bi be ber bi jî yî naf h’e ta-h’e ta yê 
bi sa ya Xu da nê me Îsa Mesîh. 

Bonagunamirî,
lêbonaMesîhsax

61Lê em ni ha çi bê jin? Em 
na va gu na da bi mî nin, ku 

k’e re maf Xwe dê ser me da zê de 
be? 2T’u car! Em ku hin da va 
gu na da mi rin, ça wa di ka rin hê 
na va wan da bi jîn? 3Hûn ni za nin 

* 5:12 Dest pê bûn 3:6. 
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em ku yektî ya Mesîh Îsada ha ti ne 
ni xu man di nêf, mi ri na Wî da ha ti ne 
ni xu man di nê? 4Bi ni xu man di nê 
em îdî t’e vî mi ri na Wî bû ne û t’e vî 
Wî ha ti ne de fin ki ri nêf, we kî ça wa 
Mesîh bi r’û me ta Ba vê ji mi ri nê 
r’a bû, usa jî emê bi ka ri bin jî yî na 
nû da bi jîn*. 
5Çim kî he ger em mî na mi ri na 

Wî mi rin t’e vî Wî bûn, emê usa jî 
mî na r’a bû na Wî ji mi ri nê r’a bin. 
6Em vê ye kê za nin ku bin ya t’a 
me ye ke vin t’e vî Wî xaçf bû, we kî 
qa li bê gu ne k’ar se rî hil ne de, ku 
ji vir şûn da em ne bi ne xu la mêd 
gu ne. 7Çim kî ewê ku mi rî ye, ew 
ji gu ne aza bû yî ye. 8Awa he ger 
em t’e vî Mesîh mi ri ne, em ba-
wer di kin, ku emê t’e vî Wî bi jîn 
jî. 9Çim kî em za nin Mesîh ku ji 
mi ri nê r’a bû ye, îdî na mi re, mi rin 
ser Wî îdî h’u kum na ke. 10Mi ri na 
Ew mir, hin da va gu ne da ca re kê 
bo na her t’im mir, lê jî yî na ku ni ha 
di jî, hin da va Xwe dê da di jî. 11Usa 
jî hûn xwe hin da va gu ne da mi rî 
h’e sab kin, lê hin da va Xwe dê da 
sax, bi sa ya Mesîh Îsa. 
12Awa bi ra îdî gu ne h’u ku mî 

ser qa li bê we yî p’û ç’î-mi rî ne ke, 
ku hûn gu r’a xwes ti nêd wî bi kin. 
13Û en de mêd qa li bê xwe ne di ne 

gu ne ku bi bi ne ha ce têd ne he qî yê, 
lê be lê xwe bi di ne des tê Xwe dê, 
ça wa ye kî ji mi ri nê r’a bû yî, bi-
ra en de mêd we bi bi ne ha ce têd 
he qî yê, bo na Xwe dê. 14Û gu ne 
wê ser wêr tî yê li we ne ke, çim kî 
hûn ne bin qa nû nê da ne, lê bin 
k’e re mê da. 

Xulamêdheqîyê
15Îdî çi? Em gu na bi kin, çim kî 

ne bin qa nû nê da ne, lê bin k’e-
re mê? T’u car! 16Hûn ha qas tişt 
ni za nin ku hûn bo na xu lam tî yê 
des tê k’ê va di çin û gu r’a k’ê di kin, 
di bi ne xu la mêd wî? He ger hûn 
xu la mêd gu ne bin, di çi ne ber bi 
mi ri nê, lê he ger hûn xu la mêd 
Xwe dê bin, gu r’a Wî da bin, di çi ne 
ber bi r’ast h’e sab bû nêf. 17Lê şi kir ji 
Xwe dê, hûn ku wex te kê xu la mêd 
gu ne bûn, lê we bi dil û can gu ra 
t’er zê wê hîn ki ri nê kir, ya ku we 
xwe spar tê. 18Hûn ji gu ne aza bûn 
û bû ne xu la mêd he qî yê. 19(Ez mî-
na e’de tê me ri va yê di bê jim, bo na 
bin ya t’a we ye me ri va yî ye bê t’a qet.) 
We ça wa wex te kê en de mêd xwe 
da ne ne he qî yê ku bi bi ne xu la mêd 
h’e ra mî yê û ne he qî yê, usa jî ni ha 
en de mêd xwe bi di ne h’e la lî yêf ku 
bi bi ne xu la mêd he qî yê. 

* 6:4 Ko lo sî 2:12. 
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20Ga va hûn xu la mêd gu ne bûn, 
ji he qî yê aza bûn. 21Hin gê we ji 
ki ri nêd xwe çi ber çi nîn, bo na 
k’î ja na ni ha hûn şerm di kin? Ew 
axi rî yê mê riv di bi ne ber bi mi ri-
nê. 22Lê ni ha hûn ji gu ne ku aza 
bûn û bû ne xu la mêd Xwe dê, be rê 
h’e la lî yê di çi nin û axi rî ya wan jî 
jî yî na h’e ta-h’e ta yê ye. 23Çim kî 
ma şê gu ne mi rin e, lê p’êş k’ê şa 
Xwe dê jî yî na h’e ta-h’e ta yê ye, bi 
sa ya Xu da nê me Mesîh Îsa. 

T’erzekîqenc
jiqanûnah’al‑zewacê

71Hûn r’ind fe’m di kin xûşk-bi-
ra no, ezê ni ha der he qa çi da 

we r’a xe ber dim, çim kî ez t’e vî wan 
xe ber di dim, yêd ku haş ji qa nû nê 
he ne: Qa nûn ser mê riv ha qas wext 
h’u kum di ke, h’e ta ku me riv sax 
e. 2Me se le, ji na mêr ki rî bi qa nû nê 
mê rê xwe yî sax va gi rê da yî ye, lê 
he ger mêr lê di mi re, ew hin gê ji 
wê qa nû na ku mêr va gi rê da yî bû 
aza di be. 3Awa he ger mê rê wê hê 
sax be ew bi be ji na mê re kî din, 
wê zi nê k’ar bê h’e sa bê, lê he ger 
mêr lê bi mi re, ew ji wê qa nû nê 
aza di be û zi nê k’ar na be, he ger 
bi be ji na mê re kî din. 4Usa jî 
hûn xûşk-bi ra yêd min, bi be de na 

Mesîh hin da va Qa nû nê da mi rin, 
ku bi bi ne p’a ra ye kî din, Yê ku ji 
mi ri nê r’a bû ye, we kî hûn Xwe dê r’a 
ber bî nin. 5Çim kî ga va me hê bi 
bin ya t’a me ri va yê di jît, te mê gu na, 
ku ji Qa nû nê se rî hil di dan, na va 
qa li bêd me da ya xwe di ki rin, ku 
em be rê mi ri nê bi din. 6Lê ni ha 
em hin da va Qa nû nê da mi rin, ji 
wê xi laz bûn, bi k’î ja nê em gir tî 
bûn, ku em bi jî yî na nû ye r’u h’a nî 
xu lam tî yê Xwe dê r’a bi kin, ne ku 
bi r’î ya Qa nû na ni vî sar. 

Qanûnûgune
7Awa em çi bê jin? Ge lo Qa nûn 

gu ne ye? Na xêr! Lê be lê mi nê 
gu ne nas ne ki ra, he ger Qa nû nê 
nî bû ya. Me se le, dil ha vi jî jî mi nê 
ni za ni bû ya gu ne ye, he ger Qa-
nû nê ne go ti bû ya: «Dil ha vi jî yê 
ne ke»*. 8Lê gu ne ji t’e mî yê me-
cal stand, na va min da her cû r’e 
dil ha vi jî pêş da anîn. Çim kî bê 
qa nûn gu ne mi rî ye. 9Ez xwe xa 
wex te kê bê yî qa nûn sax bûm, lê 
ga va t’e mî gi hîş te min, gu ne sax 
bû 10û ez mi rim. Ew t’e mî ya ku 
wê jî yîn bi da min, he ma ew jî 
bû se be bê mi ri na min. 11Çim kî 
gu ne ji t’e mî yê me cal stand ez 
xa pan dim û bi wê kuş tim. 

* 7:7 Der k’e tin 20:17; Qa nû na Du ca rî 5:21. 



321

R’O MA YÎ, 8  

12Awa Qa nûn pî roz e û t’e mî ya 
wê pî roz, r’ast û qenc e. 13We kî 
usa ye ya qenc min r’a bû mi rin? 
Na xêr! Lê ev ki rê gu ne bû, ku 
bi ya qenc mi rin ser min da anî. 
Ev yek aha bû, we kî h’u nu rê gu ne 
k’ifş be û bi t’e mî yê hê gu ne k’a rî ya 
gu ne k’ifş be. 

Şer’ênexuyayînavaînsênda
14Be lê em za nin ku Qa nûn 

r’u h’a nî ye, lê ez xûn û goşt im, 
xu la me kî gu ne r’a fi ro tî. 15Çim kî 
ez fe’m na kim çi di kim. Ne ku 
wî tiş tî di kim, çi ku di xwa zim, 
lê wî tiş tî di kim, çi ku ber ç’e’ vê 
min r’eş e*. 16Lê he ger ez tiş tê 
ne bi di lê xwe di kim, Qa nû nê r’a 
qayl im, ku ew qenc e. 17Lê awa 
ne ku ez wê ye kê di kim, lê be lê 
gu nê ku na va min da di mî ne di-
ke. 18Ez za nim ku na va min da, 
awa go tî bin ya t’a min da, t’u tiş tê 
qenc na mî ne, çim kî xî re ta min 
qe bûl na ke, lê ew yek min r’a li 
hev na yê. 19Be lê wê qen cî ya ku 
di xwa zim bi kim na kim, lê xi-
ra bî ya ku na xwa zim wê di kim. 
20He ger ez wî tiş tê ne bi di lê 
xwe di kim, îdî ne ku ez di kim, 

lê ew gu nê ku na va min da di-
mî ne, ew di ke. 
21Awa ez qa nû ne kê di bî nim: 

Ga va di xwa zim ku qen cî yê bi-
kim, bê h’em dê min di be xi ra bî. 
22Ez bi k’û ra yî ya di lê xwe qa nû na 
Xwe dê be gem di kim, 23lê qa nû-
ne ke din na va xwe da di bî nim ku 
mi qa bi lî wê qa nû na h’i şê min 
be gem ki rî ye di ke şer’ û min 
di ke hê sî rê qa nû na gu na, ya ku 
na va min da ye. 24Ez çi me ri ve kî 
hê sîr-be len gaz im! K’î wê min ji 
des tê vî qa li bê p’û ç’î-mi rî xi laz 
ke? 25(Şi kir ji Xwe dê r’a, bi sa ya 
Xu da nê me Îsa Mesîh!) 

Bi vî awayî ez xwe xa bi h’iş-aqi lê 
xwe xu lam tî yê qa nû na Xwe dê r’a 
di kim û bi qa li bê xwe xu lam tî yê 
qa nû na gu na r’a di kim. 

JîyînabiR’uh’êXwedê

81Ni ha îdî dî wa na wan na be, 
yêd ku t’e vî Mesîh Îsa bû ne 

yek*. 2Çim kî qa nû na R’u h’ê ku 
jî yî nê di de, bi sa ya Mesîh Îsa ez 
ji qa nû na gu na û mi ri nê xi lazf 
ki rim. 3Be lê çi ku Qa nû nê ji 
dest bê t’a qe tî ya bin ya t’a me ri-
va yê ni ka ri bû bi ki ra, Xwe dê ew 

* 7:15 Ga la tî 5:17. 
* 8:1 Nav dest ni vî sa rêd paş wex tî yê da ev jî he ye: «Bi bin ya t’a me ri va yî na jîn, 
lê bi R’uh’» (8:4 bi ni hê r’in). 
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yek kir, Ku r’ê Xwe dil qê bin ya t’a 
me ri va yî ye gu ne k’ar da bo na gu na 
şand. Û aha Ewî wê bin ya t’ê da 
dî wa na gu ne kir, 4we kî r’as t bû-
na t’e mî yêd Qa nû nê na va me da 
bê qe dan di nê, em ku bi bin ya t’a 
me ri va yî na jîn, lê bi R’uh’. 5Yêd 
ku li go ra bin ya t’a me ri va yê di jîn, 
ew ser tiş têd bin ya t’a me ri va yê 
di fi ki rin, lê yêd li go ra R’uh’ di-
jîn, ew ser tiş têd R’uh’ di fi ki rin. 
6Axi rî ya fi ki ra bin ya t’a me ri va yê 
mi rin e, lê axi rî ya fi ki ra R’uh’ 
jî yîn û e’di la yî ye. 7Çim kî fi ki ra 
bin ya t’a me ri va yê dij mi nê Xwe dê 
ye, ew ber qa nû na Xwe dê xwe 
naş kê ne, ne jî di ka re. 8Ewêd bi 
bin ya t’a me ri va yê di jîn, ni ka rin 
li Xwe dê xweş bên. 
9Lê hûn bi bin ya t’a me ri va yî 

na jîn, lê bi R’uh’ di jîn, he ger r’ast 
R’u h’ê Xwe dê na va we da di mî ne. 
Lê he ger R’u h’ê Mesîh di lê ye kî-
da t’une, ew ne p’a ra Wî ye. 10Û 
he ger Mesîh di lê we da ye, qa lib 
mi rî ye, çim kî we gu ne kir, lê 
R’uh’ jî yîn e bo na we, çim kî hûn 
r’ast ha ti ne h’e sa bê. 11Û he ger 
ew R’u h’ê ku Îsa ji mi ri nê r’a kir 
na va we da di jî, ku usa ye Ewê 
Mesîh ji mi ri nê r’a kir, wê bi wî 

R’u h’ê Xwe yî na va we da, jî yî nê 
bi de qa li bê we yî p’û ç’î-mi rî jî. 
12Bo na vê ye kê xûşk-bi ra no, 

em deyn dar in, lê ne deyn da rêd 
bin ya t’a me ri va yê, ku li go ra wê 
bi jîn. 13Çim kî he ger hûn li go-
ra bin ya t’a me ri va yê bi jîn, hû nê 
bi mi rin, lê he ger hûn bi R’uh’ 
ki rêd bin ya t’a me ri va yê bi ku jin, 
hû nê bi jîn. 

14Ewêd ku bi R’u h’ê Xwe dê tê ne 
r’ê be rî ki ri nê, ew in la wêd Xwe dê. 
15Çim kî we r’u h’e kî usa ne stan dî-
ye, ku we dî sa bi ke xu lam bi tir sin, 
lê we ew R’uh’ stan dî ye, Yê ku 
we di ke la wêd Xwe dê, bi K’î ja nî 
ga zî Wî di kin: «Abbaf!» awa go tî 
«Ba vo!»* 16He ma ew R’uh’ Xwe xa 
t’e vî r’u h’ê me şe’ de tî yê di de, ku 
em za r’êd Xwe dê ne. 17Û he ger 
zar’ in, usa jî xwe yî war in, wa rê 
Xwe dê ne û t’e vî war tî ya Mesîh in. 
Be lê he ger em t’e vî ce fa yê Mesîh 
bû ne, emê t’e vî r’û me ta Wî bin jî. 

R’ûmetasozdayî
18Ez aha t’ex mîn di kim, ku ce-

fê me yî vî ze ma nî, li ber r’û me ta 
wê me va* e’yan be, ne t’u tişt e. 
19H’e mû e’fi rîn jî bê se bir ç’e’v-
ni hê r’î xu ya bû na la wêd Xwedê ne. 

* 8:15-17 Ga la tî 4:5-7. 
* 8:18 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Na va me da». 



323

R’O MA YÎ, 8  

20Be lê e’fi rîn jî ber ba yê be ta lî yê 
k’e tin, ne ku bi h’em dê xwe, lê 
Xwe dê ew da ne vê ye kê*. Lê be-
lê ew gu man he bû, 21ku e’fi rî nê 
xwe xa jî ji wê xu lam tî ya p’ûç’ 
aza bin û t’e vî aza yî û r’û me ta 
za r’êd Xwe dê bin. 22Çim kî em 
za nin ku h’e mû e’fi rîn h’e ta ni ha 
bi hev r’a di ki ne za re-zar û mî na 
êşa k’ul fe têf di k’i şî nin. 23Û ne 
t’e nê e’fi rîn, lê em xwe xa jî, ku 
me ça wa be rêf de re me ta pê şin* 
R’u h’ê Pî roz stand, na va xwe da 
za re-zar in û wê hî vî yê ne, h’e ta 
em he qê law tîya Xwe dê bis tî nin, 
awa go tî em bi gi hî ji ne aza yî ya qa-
li bê xwe**. 24Be lê vê gu ma nê da 
em xi laz bûn. Lê ew gu ma na ku 
tê dî ti nê, ew ne gu man e, çim kî 
yek ça wa di ka re gu ma na wî tiş tî 
be, k’î jan li ber ç’e’ va ye? 25Lê 
he ger gu ma na me li tiş tê ne dî tî 
ye, em bi se bi rê hî vî yê bi mî nin. 

26Usa jî R’u h’êf Pî roz tê he wa ra 
bê t’a qe tî ya me, çim kî em ni za nin 

ge re kê ça wa dua bi kin*, lê R’u h’ê 
Pî roz Xwe xa bi go ti nêd k’e se re 
na yê ne ser zar-zi ma na, bo na me 
la va-nav çê tî yê di ke. 27Û Yê di la 
e’ne ne di ke zane fi ki ra R’u h’ê 
Pî roz çi ye, çim kî Ew we ke qi-
ra ra Xwe dê bo na me ri vêd Xwe dê 
la va-nav çê tî yê di ke. 

28Em za nin ku her tiş tî da Xwe dê 
di ke ku wan r’a bi be qen cî, yêd ku 
Wî h’iz di kin* û li go ra qaz-qud re ta 
Wî ga zî ki rî ne. 29Çim kî Xwe dê 
k’î jan pêş da bi jar tin, ew jî pêş da 
k’ifş ki rin, ku bi bi ne mî na Ku r’ê 
Wî, we kî Îsa na va ge lek xûşk-bi-
ra da ni xu rî be. 30K’î jan pêş da 
k’ifş ki rin, ga zî wan jî kir û ga zî 
k’î ja na kir, ew jî bê sûc ki rin û 
k’î jan bê sûc ki rin, ew jî xwe yî-
r’û met ki rin. 

H’izkirinaXwedê:HegerÎsa
yare,k’îwêneyarbe?

31Awa em çi bê jin bo na van 
tiş ta? He ger Xwe dê piş ta me ye, 

* 8:20 Dest pê bûn 3:17. 
* 8:23 Aha tê fe’m ki ri nê: «Xwe dê ça wa p’êş k’ê şa pê şin R’u h’ê Pî roz di de» 
yan jî: «R’u h’ê Pî roz ça wa be rê de re me ta Xwe dê ye pê şi ne ku Xwe dê di de 
ba wer mend dis tî nin». 
** 8:23 Ko rin t’î II, 5:1-4. 
* 8:26 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Bo na çi dua bi kin». 
* 8:28 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Em za nin ku her tişt wan r’a di bi ne 
qen cî yêd ku Xwe dê h’iz di kin». 
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k’î di ka re mi qa bi lî me be? 32Ewê 
ku h’ey fa Wî Ku r’ê Wî ne hat, lê 
bo na me h’e mû ya da der, îdî wê 
ça wa her tiş tî t’e vî Wî p’êş k’ê şî 
me ne ke? 33K’î di ka re bi jar tî yêd 
Xwe dê gu ne k’ar ke? Xwe dê ye, 
ku wan bê sûc di ke. 34K’î di ka re 
wan ne heq ke? Mesîh Îsa ye ku 
bo na wan mir, lê be lê ji mi ri nê 
r’a bû jî û k’ê le kaf Xwe dê ye r’as tê 
ye, bo na me la va-nav çê tî yê di ke. 
35Çi wê bi ka ri be me ji wê h’iz ki-
ri na Mesîh bi qe tî ne? Derd-kul, 
te’ lî-ten gî, zê ran din, xe la yî-ce la-
yî, bê si t’a rî, qe de-be la yan şûr? 
36Ça wa ni vî sar e: 
 «Bo na Te em her r’oj ber mi-

ri nê ne, 
 mî na pe za ser jê ki ri nê h’e sab 

di bin»*. 
37Lê em na va van h’e mû tiş-

ta da hê zê de ser di k’e vin, bi sa ya 
Ewî ku em h’iz ki rin. 38Çim kî 
ez e’se yî za nim ku ne mi rin, ne 
jî yîn, ne mil ya k’etf, ne şex sek, 
ne tiş têd ha zir, ne tiş têd wê bên, 
ne t’u qe wat, 39ne yêd jor in, ne 
yêd jêr in* û ne jî e’fi rî ne kî ma yîn 
di ka re me ji h’iz ki ri na Xwe dê 

bi qe tî ne, ya ku bi des tê Xu dan 
Mesîh Îsa p’a ra me k’e tî ye. 

Xwedêûmiletêwî
cihûyêbijartî

91Ez bi Mesîh bê xê lif r’ast 
di bê jim û îsa faf min jî bi sa ya 

R’u h’ê Pî roz min r’a şe’ de tî yê di de, 
2ku ez ge le kî ber xwe di k’e vim û 
ku la di lê min jî k’ûr e. 3Çim kî min 
xwe xa di xwest ni fir’ li min bi bû ya, 
t’ê la min ji Mesîh bi qe tî ya, bo na 
mi le tê mi nî ji xûn-goş tê min, 4ku 
îsra êlîf ne. Li wan di k’e ve bi bi ne 
la wêd Xwe dê, Xwe dê r’û me ta 
Xwe nî şa nî wan da, pey manf t’e vî 
wan gi rê dan, qa nû nêd Xwe da ne 
wan û ki ri ne xwe yêd h’e ban din 
û so zêd da yî*. 5Kal-bav jî ji wan 
in û Mesîh jî alî yê xûn û goşt da 
ji nav wan hat, ku ser h’e mû ya r’a 
Xwe dê yê h’e ta-h’e ta yê yî hê ja yî 
şi ki rî yê ye. Amîn. 
6Lê be lê na qe wi me ku sozê 

Xwe dê xê lif de rê, çim kî ne ku ew 
h’e mû ne îsra êlî, yêd ku ji Îsra êl 
di nê k’e ti ne 7û ne jî h’e mû yêd ji 
be de na Bi ra hîm bû ne za r’êd wî-
ye heq-h’e lal in, lê ha tî ye go ti nê: 

* 8:36 Ze bûr 44:22. 
* 8:39 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ne bi lin da yî, ne k’û ra yî». 
* 9:4 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Li wan di k’e ve bi bi ne za r’êd Xwe dê, 
xwe yêd r’û met, pey ma na, Qa nû na da yî, h’e ban din û so zêd da yî». 
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«Zur’e ta te yê Îs haq daf bê nav ki ri-
nê»*. 8Awa go tî za r’êd Xwe dê ne 
ew in, yêd ku ji be de na t’e bî ye tî 
ne, lê za r’êd soz da yî wê zu r’et bê ne 
h’e sa bê. 9Çim kî sozê go tî ev bû: 
«Sa le ke din vî ça xî ezê li ser te da 
bêm û ku r’e kê Se ra yê r’a bi be»*. 
10Lê ne t’e nê ev bû, R’ê vê kaf jî bi 
du ku r’a ji ba ve kî h’em le der k’et, 
awa go tî ji ba vê me Îs haq. 11‑12Ga va 
ku r’ik hê ne bi bûn, hê qen cî-xi ra bî 
ne ki ri bûn, R’ê vê ka yê r’a ha te go-
ti nê: «Yê me zin wê xu lam tî yê li 
yê bi ç’ûk bi ke».* Ev yek bû, we kî 
qi ra ra Xwe dê we ke bi jar ti na Wî 
de rê, ne ku ki ra va gi rê da yî be, lê 
li go ra ga zî ya Xwe dê be. 13Ça wa 
ni vî sar e: «Min Aqûbf h’iz kir, lê 
ji Esawf çûm»*. 

14Em îdî çi bê jin? Ge lo ne he qî-
ya Xwe dê he ye? Na xêr! 15Çim kî 
Mû sa r’a di bê je: «Ez k’î ja nî bê me 
r’e’ mê, Ezê bê me r’e’ mê û di lê 
Min ser k’ê bi şe wi te, wê bi şe wi-
te»*. 16Ev yek îdî ne ji xwes tin 
yan xî re ta mê riv e, lê ji r’e’ ma 

Xwe dê ye. 17Çim kî ni vî sa ra pî roz 
Fi re win r’af di bê je: «Bo na wê ye kê 
Min tu ki rî p’ad şa, we kî qe wa ta 
Xwe bi te bi di me k’if şê û na vê Min 
t’e ma mî ya din ya yê da bê go ti nê»*. 
18Awa Xwe dê k’î ja na di xwa ze 
tê r’e’ mê û k’î ja na di xwa ze wan 
ser h’işk di ke. 

Hêrsûr’e’maXwedê
19Ku usa ye tê min r’a bê jî: «Lê 

îdî çi ma Xwe dê me ne heq di ke? 
K’î di ka re li ber qi ra ra Wî r’a be?» 
20Lê tu k’î yî, e’v do, ku li ber 
go ti na Xwe dê r’a di bî? Ge lo cêr’ 
di ka re cêr’ ker r’a bê je: «Te çi ma 
ez aha çê ki ri me?»* 21Çi ma h’u-
ku mê cêr’ ker ser axê t’une ku ji 
wê h’e r’î ya sti ra yî hin der da nêdf 
bo na r’û me tê çê ke, hin jî bo na 
bê r’û me tê? 22Lê çi vê ye kê r’a 
he ye, he ger Xwe dê xwest be rî 
k’ifş ki ri na hêrs û qe wa ta Xwe, bi 
dû mi ka di rêj ge le kî se bi ra Xwe 
li wan der da nêd hê ja yî hêr sê 
bî ne, yêd ku un da bû nê r’a ha zir 

* 9:7 Dest pê bûn 21:12. 
* 9:9 Dest pê bûn 18:10, 14. 
* 9:11-12 Dest pê bûn 25:23. 
* 9:13 Ma la xî 1:2-3. 
* 9:15 Der k’e tin 33:19. 
* 9:17 Der k’e tin 9:16. 
* 9:20 Îşa ya 29:16; 45:9. 
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se ki nî ne?* 23Wî ev yek kir, we-
kî dew le mend tî ya r’û me ta Xwe 
wan der da na r’a bi de k’if şê, yêd 
ku bû ne xwe yê vê r’e’ mê, k’î jan 
ku Wî pêş da ha zir ki ri bûn, we kî 
ew t’e vî r’û me ta Wî bi bû na. 24Û 
ew der da nêd ga zî ki rî em in, ne 
ku t’e nê ji ci hû ya, lê ji ne ci hû ya 
jî, 25ça wa k’i tê ba Ho sê y a da Ew 
di bê je: 
 «Cim e’ ta ku ne cim e’ ta Min e, 

Ezê bê ji mê: ‹Cim e’ ta Min› 
 û ya ne de lal Ezê bê ji mê: ‹De-

lal›»*. 
26 Û «wê de ra ku wan r’a ha te 

go ti nê: ‹Hûn ne cim e’ ta Min 
in›, 

 he ma li wir jî ewê la wêd Xwe-
dê yê sax bê ne go ti nê»*. 

27Îşa yaf jî bo na Îsra êl di ke ga zî 
di bê je: 
 «He ger h’e sa bê za r’êd Îsra êl 

we ke qû ma be’ rê be, t’e nê 
hi nek wê jê xi laz be. 

28 Çim kî Xu dan wê kin û kurt 
zû ti rê dî wa na di nê bi ke».* 

29Û ça wa Îşa ya be rî vê ye kê 
got: «He ger Xu da nê Zor me r’a 
zu r’et ne hiş ta, emê bi k’e ta na 
r’o ja So do mêf û bi bû na mî na 
Go mo ra yê»**. 

ÎsraêlûMizgînî
30Em îdî çi bê jin? Ne ci hû yêd 

ku pey r’ast h’e sab bû nê ne di-
çûn, gi hîş ti ne r’ast h’e sab bû nê, 
wê r’ast h’e sab bû na ji ba we rî yê, 
31lê Îsra êl ku pey Qa nû nê di çû 
ku r’ast bê h’e sa bê, ne gi hîş te wê 
ye kê. 32Çi ma? Çim kî ew ne ku 
bi ba we rî yê bû, lê bi ki rêd xwe. 
Û ew ser ke vi rê li k’u man di nê da 
k’et hol bû, 33ça wa ni vî sar e: 
 «Va Ez ke vi re kî li k’u man di nê 

Sî yo nê daf da tî nim, 
 zi na re kî jê hol bû nê 
 lê her ke sê ku ba we rî ya xwe 

Wî bî ne, wê şer mî ne be»*. 

* 9:22 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Lê çi vê ye kê r’a he ye, he ger Xwe dê bi dû mi ka di rêj 
li wan der da na se bir di ke, k’î jan hê ja yî wê hêr sê ne û un da bû nê r’a ha zir se ki nî 
ne, çim kî Wî xwest hêr sa Xwe bi de k’if şê û qe wa ta Xwe wan va e’yan ke?» 
* 9:25 Ho se ya 2:23. 
* 9:26 Ho se ya 1:10. 
* 9:27-28 Îşa ya 10:22-23. 
* 9:29 Îşa ya 1:9. 
** 9:29 Dest pê bûn 19. 
* 9:33 Îşa ya 8:14; 28:16. 
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101Xûşk-bi ra no! Dua û xwes-
ti na di lê min ji Xwe dê bo na 

xi laz bû na Îsra êlê ye. 2Ez şe’ dê 
wa na me, ku ew hin da va Xwe-
dê da xwe yî xî ret in, lê ev yek bê 
za ne bûn e. 3Wa na fe’m ne kir, ku 
Xwe dê ça wa mê riv r’ast h’e sab di ke, 
xwes tin bi cû r’ê xwe h’î mê he qî yê 
day nin û li ber he qî ya Xwe dê ta 
ne bûn. 4Çim kî bi Mesîh Qa nûn 
ser hev da hat, ku her ba wer mend 
bi wî r’ast bê h’e sa bê. 

Herkesdikarexilazbe
5Bo na wê r’ast h’e sab bû na ji Qa-

nû nê Mû sa aha di ni vî se: «Me ri vê 
ku Qa nû nê bi qe dî ne, bi wê jî ewê 
bi jî»*. 6Lê r’ast h’e sab bû na ku ji 
ba we rî yê ye, aha di bê je: «Di lê xwe-
da ne bê je: K’ê wê r’a be e’z mên?»* 
(awa go tî Mesîh jor da bî ne), 7yan: 
«K’ê wê he r’e dî ya rê mi rî ya?»* (awa 
go tî Mesîh ji na va mi rî ya der xe). 
8Lê be lê ni vî sar çi di bê je? «Xe be ra 
Xwe dê li cem te ye, li ser za rê te 
ye û di lê te da ye»*, (awa go tî ew 
xe be ra ba we rî yê, ya ku em dan na-

sîn di kin). 9He ger tu bi de vê xwe 
îq rarf bi kî, ku Îsa Xu dan e û di lê 
xwe da ba wer bi kî, ku Xwe dê Ew ji 
na va mi rî ya r’a ki rî ye, tê xi laz bî. 
10Çim kî bi dil yek ba wer di ke, r’ast 
tê h’e sa bê û bi dev îq rar di ke, xi laz 
di be. 11Ça wa ni vî sar di bê je: «Her 
ke sê ku ba we rî ya xwe Wî bî ne, wê 
şer mî ne be»*. 12Li vir fir qî t’une 
na va ci hû û ne ci hû ya da, çim kî 
Xu da nê h’e mû ya yek e, hin da va 
wan h’e mû ya da jî mer’d e, k’î ja nêd 
ga zî Wî di kin. 13Çim kî ni vî sar 
di bê je: «K’î ga zî na vê Xu dan ke, 
wê xi laz be»*. 

QusûraÎsraêlê
14Lê wê ça wa ga zî Wî kin, he ger 

ba we rî ya xwe Wî ne anî ne? Yan 
wê ça wa ba we rî ya xwe Wî bî nin, 
he ger bo na Wî ne bi hîs ti ne? Yan 
wê ça wa bi bi hên, he ger xe ber 
dan na sîn ne be? 15Yan wê ça wa 
xe be rê dan na sîn kin, he ger ne yê ne 
şan di nê? Ça wa ni vî sar e: «Çi qa sî 
h’e was in ga vêd yêd miz gî nî ya 
xê rê di din!»* 

* 10:5 Qa nû na K’a hîn tî yê 18:5. 
* 10:6 Qa nû na Du ca rî 30:12. 
* 10:7 Qa nû na Du ca rî 30:13. 
* 10:8 Qa nû na Du ca rî 30:14. 
* 10:11 Îşa ya 28:16. 
* 10:13 Yoêl 2:32. 
* 10:15 Îşa ya 52:7. 
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16Lê h’e mû ya gu r’a Miz gî nî yê 
ne kir, çim kî Îşa ya di bê je: «Xu dan, 
k’ê ew go ti na ku me got ba wer 
kir?»* 17Awa ba we rî ji bi hîs ti nê tê 
û bi hîs tin jî ji go ti nêd bo na Mesîh. 

18Lê be lê ez di pir sim: Ge lo wa-
na ne bi hîst? Na qe wi me. Çim kî 
ni vî sar e: 
 «Den gê wan t’e ma mî ya e’r dê 

hil da û xe be ra wan li qul bêd 
din ya yê be la bû»*. 

19Ez dî sa di pir sim: Ge lo Îsra êl 
pê ne h’e sî ya? Pê şî yê Mû sa di bê je: 
 «Ezê bi mi le tê ne mi let hê la na 

bi di me we 
 û bi mi le te kî bê fe’m hêr sa we 

r’ak im»*. 
20Û Îşa ya mêr k’î mî di bê je: 
 «Ez wan va der k’e tim, k’î jan li 

Min ne di ge r’î yan 
 û Ez wan va e’yan bûm, k’î ja na 

bo na Min ne di pir sîn»*. 
21Lê be lê bo na Îsra êlê di bê je: 
«T’e ma mî ya r’o jê Min des tê Xwe 
di rê jî mi le te kî ser h’işk û xwe se-
rî xwe kir»*. 

R’e’maXwedêhindava
miletêWîÎsraêlêda

111Awa ez di pir sim: Ge lo 
Xwe dê dest ji cim e’ ta Xwe 

kir? Na xêr! Ez xwe xa jî îsra êlî 
me, ji zu r’e ta Bi ra hîm im, ji qe-
bî la Bin ya mînf*. 2Xwe dê dest ji 
cim e’ ta Xwe ne kir, k’î jan pêş da 
bi jar ti bû. Yan hûn ni za nin ser-
ha tî ya Êl yas daf ni vî sar çi di bê je 
ça wa, wî şi kî ya têf Îsra êlê li Xwe dê 
di kir di got? 3«Xu dan, p’ê xem be-
rêd Te kuş tin, go rî ge hêdf Te xi rab 
ki rin, t’e nê ez ma me û pey min 
jî k’e ti ne ku bi ku jin»*. 4Lê ca ba 
Xwe dê çi bû? «Min Xwe r’a h’eft 
h’e zar me rî xwey ki ri ne, yêd ku 
li ber Ba e’lf çok ne da ne»*. 5Usa 
jî ni ha vî ze ma nî da hi ne ke bi 
k’e re ma Xwe dê bi jar tî ma ne. 6Û 
he ger bi k’e re mê ye, îdî ne ji ki-
ra ye, he ger usa bû ya, k’e rem îdî 
ne di bû k’e rem. 
7Îdî çi? Îsra êl ne gi hîş te wê 

çi ku di ge r’î ya, lê yêd bi jar tî 

* 10:16 Îşa ya 53:1. 
* 10:18 Ze bûr 19:4. 
* 10:19 Qa nû na Du ca rî 32:21. 
* 10:20 Îşa ya 65:1. 
* 10:21 Îşa ya 65:2. 
* 11:1 Fî lî pî 3:5. 
* 11:3 P’ad şa tî III, 19:10, 14. 
* 11:4 P’ad şa tî III, 19:18. 
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gi hîştinê û yêd ma yîn kor bûn, 
8ça wa ni vî sar e: 
 «Xwe dê şe ve r’e şa ko ra anî ser 

wan, 
 ku bi ç’e’ va ne bî nin û bi gu ha 

ne bi hên, h’e ta r’o ja îro yîn»*. 
9Û Da wid di bê je: 
 «De bi ra t’ext-si fi rêd wan li 

wan bi bi ne t’or’ û t’e lek, 
 qe de-be la jî he qê wan be. 
10 Bi ra ava r’eş bê ser ç’e’ vêd wan, 

ne bî nin 
 û piş ta wan t’i mê te wî ya yî be».* 
11Awa ez di pir sim: Ge lo ew ji 

r’ê der k’e tin, ku un da bin? Na 
xêr! Lê ne he qî ya wan bû se be bê 
xi laz bû na ne ci hû ya, ku po zê wan 
jî bi şe wi te. 12He ger ne he qî ya wan 
bû se beb ku din ya dew le tî be û 
k’e ti na wan bû se beb ku ne ci hû 
dew le tî bin, lê wê hê çi qas k’ar 
be ga va t’e ma mî ya wan xi laz be! 

Xilazbûnanecihûya
13Ni ha ez we ne ci hû ya r’a di-

bê jim: Be lê ez şan dî yê ne ci hû ya 
me, qu li xê xwe bi lind di kim, 
14bel kî bi ka ri bim po zê yêd ji xûn 
û goş tê xwe bi di me şe wa tê û ji 
wan hi ne ka jî xi laz kim. 15Çim kî 

he ger t’ex sîr bû naf wan bû se be bê 
li hev ha ti na din ya yê t’e vî Xwe dê, 
îdî lê qe bûl bû na wa nê bi be çi, 
he ger ne sax bû na mi rî ya? 
16He ger gi ri ka he vîr, ça wa be-

rêf de re me ta pê şin Xwe dê r’a da yî 
h’e lal e, ku usa ye t’e ma mî ya şke vê 
pê va h’e lal e*. Û he ger r’aw pî roz 
in, ç’i qil jî pê r’a pî roz in. 17He ger 
ji wan ç’i qi la hi nek şkes tin, lê tu, 
ne ci hû da ra zey t’û nê ye be ya nî bû-
yî, dew sa wan ha tî ser va ki ri nê û 
t’e vî qin ya ta r’a wêd zey t’û nê bû yî, 
18tu di lê xwe li wan ç’i qi lêd şkes tî 
şa ne ke. Lê he ger di lê xwe şa kî, 
bîr bî ne, we kî ne ku te r’aw jor 
gir ti ne, lê r’a wa tu gir tî yî. 19Îdî tê 
bê jî: «Ç’i qil şkes tin, we kî ez bê me 
ser va ki ri nê». 20R’ast e. Ewa na ji 
dest ne ba we rî yê şkes tin û te bi ba-
we rî yê h’îm girt. K’u bar ne be, lê 
bi tir se. 21Çim kî he ger h’ey fa Xwe dê 
ç’i qi lêd bin ya t’î ne hat, h’ey fa Wî 
wê te jî ne yê. 22Awa dî na xwe bi-
de şî ri na yî û h’iş kîya Xwe dê, Ew 
h’işk e hin da va ji r’ê k’e tî ya da û 
şî rin e hin da va te da, he ger na va 
şî ri na yî yê da bi mî nî. Lê he ger na, 
tê jî bê yî bi r’î nê. 23Lê he ger ci hû 
na va ne ba we rî yê da ne mînin, wê 

* 11:8 Qa nû na Du ca rî 29:4; Îşa ya 29:10. 
* 11:9-10 Ze bûr 69:22-23. 
* 11:16 Ji mar 15:19, 20. 
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bê ne ser va ki ri nê, çim kî Xwe dê dî sa 
di ka re wan ser va ke. 24Çim kî he ger 
tu, ne ci hû we kî bin ya t’a xwe da 
ç’i qi lê zey t’û na be ya nî bû yî û ha tî 
bi r’în, ser wê zey t’û na qen ce ne 
ji bin ya t’a xwe ha tî ser va ki ri nê, 
lê hê çi qas r’i h’et ewê ku ç’i qi lêd 
bin ya t’î ne, wê ser zey t’û na xwe 
bê ne ser va ki ri nê. 

R’e’maXwedêye
hindavah’emûyada

25Ez na xwa zim xûşk-bi ra no, ku 
hûn haş ji vê su r’ê t’une bin, ku 
hûn xwe dew sa zana da ne yn in. 
P’a re ke mi le tê Îsra êlê wê ser h’işk 
bi mî ne, h’e ta h’e sa bê wan ne ci-
hû yêd ku wê xi laz bin t’e mam be. 
26Bi vî awayî t’e ma mî ya Îsra êlê 
wê xi laz be, ça wa ni vî sar e: 
 «Aza kir wê ji Sî yo nê bê 
 û bê xwe dê tî yê ji Aqûb dûr xe. 
27 Û ev e pey ma na Mi ne t’e vî wan, 
 ga va Ez gu nêd wan hil dim»*. 

28Miz gî nî yê ku di ni hê r’î, ewa na 
dij min in bo na xa ti rê we, lê bi jar-
ti nê ku di ni hê r’î, ewa na h’iz ki rî 
ne, bo na xa ti rê kal-ba vêd wan. 

29Çim kî Xwe dê k’î ja na di bi jê re û 
p’êş k’ê şa di de k’ê, wê ye kê da ne 
p’oş man e. 30Ça wa we jî wex te kê 
guh da rî ya Xwe dê ne di kir, lê ni ha 
bi ne guh da rî ya wa na we r’e’m dît, 
31usa jî ewa na ni ha bû ne ne guh-
dar, we kî bi r’e’m dî ti na we ew jî 
r’e’ mê bi bî nin. 32Çim kî Xwe dê 
h’e mû ki ri ne gir tî yêd ne guh da-
rî yê, we kî h’e mû ya jî bê r’e’ mê. 

PesindayînazanebûnaXwedê
33Çi qa sî k’ûr in dew le mend tî, 

ser wax tîf û za ne bû na Xwe dê! Qi-
ra rêd Wî çi qa sî ji h’iş-aqi la dûr 
in û kes se re de rî yê ji r’î yêd Wî 
na ke!* 34Ça wa ni vî sar e: 
«K’ê nê ta Xu dan pê h’e sî ya? 
Yan k’ê bû şî ret k’a rê Wî?* 
35Yan k’ê pêş da tiş tek da ye Wî, 
we kî Ew dî sa li wan ve ge r’î ne?»* 
36Çim kî her tişt ji Wî, bi Wî û 
bo na Wî ne. Şi kir ji Wî r’a h’e-
ta-h’e ta yê. Amîn*. 

Qurbanêdfsaxedurufkirî

121Awa ez hî vî ji we di-
kim xûşk-bi ra no, bo na 

* 11:27 Îşa ya 59:20-21; 27:9. 
* 11:33 Îşa ya 55:8-9. 
* 11:34 Îşa ya 40:13; Yê re mî ya 23:18. 
* 11:35 Îbo 41:11. 
* 11:36 Ko rin t’î I, 8:6. 
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wê dilşe wa tî ya Xwe dê, qa li bê xwe 
dî ya rî Xwe dê kin, ça wa qur ba ne kef 
sa xe du ruf ki rî, li Wî qe bûl, ya ku 
h’e ban di na we ye r’u h’a nî* ye. 2Û 
ne k’e vi ne ki ra sê ben dê vê din ya yê, 
lê bi nû bû y î na h’i şê xwe we ri ne 
gu has ti nê, we kî bi za ni bin çi ye 
qi ra ra Xwe dê, ku qen cî, xwe şî û 
k’a mi lî ye. 
3Ez bi wê k’e re ma ku Xwe dê 

da min, we her ke sî r’a di bê jim: 
Çi qas ji we di k’e ve, ji wê zê de tir 
ne fi ki rin, lê ser xwe bin, bi ra her 
kes we ke wê ba we rî ya ku Xwe dê 
p’a re ve kir, bi fi ki re. 4Ça wa qa li bê 
me da ge lek en dem he ne û h’e mû 
en dem ki re kî na kin,* 5usa jî em 
ge lek in, lê yektî ya Mesîh da em 
be de nek in û her kes ji me en de mêd 
hev in. 6Awa ane go rî wê k’e re ma 
me r’a ha tî ye da yî nê, p’êş k’ê şêd 
xwe ye cû r’e-cû r’e bi di ne xe ba tê. 
He ger p’êş k’ê şa p’ê xem ber tî yêf ye, 
bi ra we ke wê ça pa ba we rî yê bi di ne 
xe ba tê, 7he ger xiz met k’a rî ye, bi ra 
na va xiz met k’a rî yê da bin, he ger 
hîn ki rin e, bi ra pey hîn ki ri nê bin, 

8yê dil di de mê riv, bi ra li pey wê 
ye kê be, ewê p’a re ve di ke, bi ra bi 
mer’ da nî bi ke, ewê ser wêr e, bi ra 
xî ret be, ewê qen cî yê di ke, bi ra 
bi eşq û şa bi ke. 
9H’iz ki ri na we h’i le k’a rî nî-

be, ji xi ra bî yê zi vêr bin, xwe li 
qen cî yê bi gi rin. 10H’iz ki ri nê da 
ça wa xûşk-bi ra ser hev şe wat bin, 
qe dir ki ri nê da ji hev du der baz tir 
bin, 11xî re tê da xwe r’a ne dî tî nî bin, 
r’u h’ê xwe da* alav din, xiz met-
k’a rî ya Xu dan bi kin, 12bi gu ma nê 
şa bin, ten ga sî ya da se bir kin, her 
gav dua bi kin, 13des tê xwe di rê jî 
cim e’ ta Xwe dê ye dest teng kin, 
pey mê van h’i zî yê bin. 
14Yê we di zê rî nin hûn dua wan 

bi kin, be lê dua bi kin û ni fi r’a li 
wan ne kin*. 15T’e vî yêd şa di bin 
şa bin û t’e vî yêd di gi rîn bi gi rîn. 
16Fi ki ra we her ke sî hin da va hev da 
yek be, k’u bar-ba bax nî bin, lê t’e vî 
p’e rî şa na ni miz bin, xwe dew sa 
zana da ne yn in*. 

17Ji ber xi ra bî yê va xi ra bî yê li t’u 
ke sî ne kin. Çi li ber ç’e’ vê h’e mû 

* 12:1 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «H’e ban di na we ye r’ast», yan «H’e ban di na we ye 
t’e bî ye tî». 
* 12:4-8 Ko rin t’î I, 12:4-12. 
* 12:11 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Bi R’u h’ê Xwe dê alav din». 
* 12:14 Met ta 5:44. 
* 12:16 Go ti nêd Si lê man 3:7. 
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me ri va qenc e, wê bi kin. 18Çi qas 
ji dest we tê, t’e vî h’e mû me ri va 
e’di la yî yê da bin. 19H’ey fê hil ne din, 
de lal no, lê cî bi di ne hêr sa Xwe-
dê, çim kî ni vî sar e: «H’eyf hil dan 
des tê Min e, Ezê h’ey fê hi lî nim, 
Xu dan di bê je»*. 20Lê be lê ev jî 
he ye: «He ger dij mi nê te bir’ çî ye, 
nên bi dê û he ger t’î ye, avê bi dê, 
çim kî tu bi vê ye kê pi rîs kê êgir 
ser se rê wî t’op di kî»*. 21Ne hê le 
xi ra bî ser te k’eve, lê bi qen cî yê 
tu ser xi ra bî yê k’eve. 

Heleqetîyabawermendat’evî
serwêrûh’ukumetêdvêdinê

131Her me ri vek bi ra gu r’a 
wan h’u ku me tî ya da be, ku 

ser wî r’a ne, çim kî t’u h’u ku me tî 
bê yî des tû ra Xwe dê t’une û ewê 
ku he ne jî, ji Xwe dê da ne. 2Awa 
k’î ku ber h’u ku me tî yê r’a di be, ew 
ber e’mi rê Xwe dê r’a di be û ewê ku 
r’a di bin, dî wa na Xwe dê ser xwe da 
tî nin. 3Çim kî ser dar yêd qen cî yê 
di kin na tir sî nin, lê yêd xi ra bî yê. 
Tu di xwa zî ji h’u ku me tê ne tir sî? 
Xwe li qen cî yê bi gi re, tê bi bî şî ri nê 
wê. 4Çim kî ew xiz met k’a rê Xwe dê 

ye bo na qen cî yêd te. Lê he ger xwe 
li xi ra bî yê bi gi rî, jê bi tir se, çim kî 
wî ba dî he waf şûr gi rê ne da ye. Ew 
xiz met k’a rê Xwe dê ye, ku hêr sa 
Wî ser wan da bi r’ê je, k’î ja nêd ku 
xi ra bî yê di kin. 5Le ma em ge re kê 
gu ra h’u ku me ta da bin, ne t’e nê 
we kî em li ber hêr sê ne k’e vin, 
lê be lê we kî îsa fa me jî di lê me 
r’i h’et bi hê le. 
6Bo na vê ye kê jî hûn xerc jî 

di din, çim kî ew xu la mêd Xwe dê 
ne, borc da rêd xerc stan di nê ne*. 
7Awa k’ê r’a çi di k’e ve, li wan 
ve ge r’î nin, k’ê r’a xerc di k’e ve, 
xerc bi di nê, k’ê r’a se lef di k’e vin, 
se le fa bi di nê, ji k’ê ge re kê bi tir-
sin, bi tir sin, k’ê r’a qe dir di k’e ve, 
qe di rê wî bi gi rin. 

H’izkirinahindavahevda
8T’u tiş tî da deyn da rê t’u ke sî 

ne mî nin, pêş ti rî li hev h’iz ki ri nê, 
çim kî k’î ku he va lê xwe h’iz di ke, 
t’e ma mî ya Qa nû nê di qe dî ne. 9Ev 
t’e mî yêd ku he ne: «Zi nî yê ne ke, 
ne ku je, ne di ze, dil ha vi jî yê ne ke»* 
û her çi t’e mî yêd ku he ne, di k’e-
vi ne na va vê go ti nê: «He va lê xwe 

* 12:19 Qa nû na Du ca rî 32:35. 
* 12:20 Go ti nêd Si lê man 25:21, 22. 
* 13:6 Met ta 22:21. 
* 13:9 Der k’e tin 20:13-15, 17; Qa nû na Du ca rî 5:17-19, 21. 
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we ke xwe h’iz bi ke»**. 10H’iz ki rin 
xi ra bî yê li he va lê xwe na ke. Awa 
h’iz ki rin se rê Qa nû nê di gi re. 
11Vê ye kê bi kin, çim kî hûn za-

nin ev çi ze man e. Ni ha îdî wext 
e hûn ji xe wê h’iş yar bin, çim kî 
ni ha xi laz bûn hê nê zî kî me ye, ne 
ku hin gê ga va me ba wer kir. 12Şev 
ge lek çû ye, si beh nê zîk bû ye, awa 
ki rêd te’ rîs ta nî yê em ji xwe dûr 
xin û ç’e kêd r’o na yî yê ser xwe va 
kin. 13Usa bi jîn ça wa r’o na ya r’o-
jê, bê kû ç’ik san tî yê, ser xwe şî yê, 
bê na mû sî yê, h’e ra mî yê, şe r’û dî-
yê û h’ev sû dî yê. 14Lê Xu dan Îsa 
Mesîh li xwe bi kin mer t’al û guh 
ne di ne wan xwes ti nêd bin ya t’a 
xwe ye me ri va yî. 

Lomalibirayêxweneke

141Ewê ku ba we rî yê da sist e, 
qe bûl kin, lê ne ku bo na 

bîr-ba we rî ya wî jê r’a bi k’e vi ne 
de’wê. 2Yek ba wer di ke, ku her 
tiş tî di ka re bi xwe, lê yê sist e, 
t’e nê p’in ca r’ê di xwe. 3Ewê ku 
di xwe, bi ra yê na xwe bê hur met 
ne ke û ewê ku na xwe, bi ra lo ma 
yê di xwe ne ke, çim kî Xwe dê ew 
qe bûl ki rî ye. 4Tu k’î yî ku lo ma 

xu la mê xel qê di kî? He ger se ki nî 
be yan k’e tî be, ew îşê Xwe yê wî 
ye. Lê wê bi se ki ne, çim kî Xu dan 
di ka re wî bi de se ki nan di nê. 

5Yek r’o je kê ser r’o jê din r’a di gi re, 
yek jî h’e mû r’o ja we ke hev di gi re. 
Bi ra her kes fe’ mî na xwe da ba wer 
be. 6K’ê r’o je kê xwe r’a e’zîz h’e sab 
di ke, bo na Xu dan e’zîz h’e sab di-
ke, usa jî ewê di xwe bo na Xu dan 
di xwe, çim kî şi ki rî yê di de Xwe dê. 
Û yê na xwe jî bo na Xu dan na xwe 
û şi ki rî yê di de Xwe dê. 7Ji me tu 
kes bo na xwe na jî û t’u kes jî bo na 
xwe na mi re. 8He ger em di jîn, bo na 
Xu dan di jîn û he ger em di mi rin 
bo na Xu dan di mi rin. Awa he ger 
em bi jîn yan bi mi rin, p’a ra Xu dan 
in. 9Bo na vê ye kê jî Mesîh mir û 
sax bû, we kî hin h’u ku mî ser mi-
rî ya bi ke, hin jî ser zên dî ya. 10Îdî 
tu çi ma lo ma birê xwe di kî? Yan 
tu çi ma birê xwe bê hur met di kî? 
Em h’e mû yê jî li ber dî wa na Xwe dê 
bi se ki nin*. 11Çim kî ni vî sar e: «Ez 
sa xî ya Xwe kim, Xu dan di bê je, ku 
her çok wê li ber Min bi te we û her 
ke sê bê je: ‹Tu yî Xwe dê›»*. 12Awa 
ji me her ke sê bo na xwe ca bê li 
ber Xwe dê bi de. 

** 13:9 Qa nû na K’a hîn tî yê 19:18. 
* 14:10 Ko rin t’î II, 5:10. 
* 14:11 Îşa ya 49:18; 45:23. 
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Birêxwep’işkfneke
13De îdî em lo ma hev du ne kin, 

lê hûn xwe r’a bi di ne ber h’e sa ba, 
ça wa bi kin ku nig ne di ne li ber 
bi ra, ku ne li k’u min yan p’işkf ne-
bin. 14Ez vê ye kê za nim û Xu dan 
Îsada gu man im, ku tiş te kî ji xwe 
h’e ramf t’une, lê bo na wî h’e ram e, 
yê ku h’e ram h’e sab di ke. 15He ger 
bi xwa ri na xwe tu di lê birê xwe 
ji xwe di hê lî, îdî jî yî na te ne bi 
h’iz ki ri nê ye. Bi xwa ri na xwe wî 
un da ne ke, bo na k’î ja nî Mesîh 
mir. 16Bi ra ew tiş têd ku tu bo na 
xwe qenc di bî nî, ne be me’ nî ku 
xi ra bî bê go ti nê. 17Çim kî P’ad şa-
tî yaf Xwe dê xwa rin û ve xwa ri nê da 
nî ne, lê he qî, e’di la yî û şa bû nê da 
ye, ku da yî na R’u h’ê Pî roz in. 
18K’ê bi van xu lam tî yê Mesîh r’a 
di ke, ew li Xwe dê xweş tê û di be 
şî ri nê me ri va. 
19Awa em hin da va hev da ser 

nê ta e’di la yî yê û ba we rî ava-
ki ri nê bin. 20R’û yê xwa ri nê da 
şi xu lê Xwe dê xi rab ne kin. Her 
tişt h’e lal e, t’e nê bo na wî me ri vî 
ne r’ast e, yê ku bi xwa ri na xwe 
di be ba yî sê k’e ti na xel qê. 21Qenc 
e ne goşt bi xwî, ne şe ra vê ve xwî 
û ne jî tiş te kî usa bi kî, ku birê 

* 15:3 Ze bûr 69:9. 

te bi k’e ve. 22Tu ça wa ba wer di kî, 
bi ra na va te û Xwe dê da bi mî ne. 
Xwe zî li wî, yê ku bi van tiş têd 
ku fe’m di ke ku r’ast in, xwe 
gu ne k’ar na ke. 23Lê he ger yek 
di xwe du di lî yê di ke, dî wa nê ser 
xwe da tî ne, çim kî bi ba we rî yê 
na xwe. Û her tiş tê ku ne bi ba-
we rî yê ye, gu ne ye. 

Tulixelqêxweşwere,
nekulixwe

151Em ku ba we rî yê da qe-
wat in, ge re kê bi k’e vi ne 

bin ba rê sis ta, ne ku em li xwe 
xweş bên. 2Bi ra ji me her kes alî-
yê qen cî yê da li he va lê xwe xweş 
bê, ku ba we rî yê da bi şi de. 3Çim kî 
Mesîh jî ne ku li Xwe xweş hat, 
lê ça wa ni vî sar e: «Ew qa rêd ku li 
Te di kin, li Min di kin»*. 4Lê çi 
ku pêş da k’i tê ba da ha te ni vî sa rê, 
bo na hîn bû na me ha te ni vî sa rê, 
we kî em bi se bi rê û wan go ti nêd 
ni vî sa ra da ku bî nê di di ne ber me, 
xwe yî gu man bin. 5De bi ra Xwe-
dê yê se bi rê û bî na li ber her ke sî 
bi de we, ku hûn hin da va hev da 
ser nê te kê bin, we ke ne xş-t’er zê 
Mesîh Îsa, 6ku hûn h’e mû bi dil 
û za re kî şi ki rî yê bi di ne Xwe dê yê 
Ba vê Xu da nê me Îsa Mesîh. 
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Mizgînîbonanecihûya
7Bo na vê ye kê bo na şi ki rî ya 

Xwe dê hev du qe bûl kin, ça wa 
Mesîh em qe bûl ki rin. 8Çim kî 
ez we r’a di bê jim, ku Mesîh bû 
xiz met k’a rê ci hû ya, bo na ami nî-
ya Xwe dê e’yan ke, we kî ew sozê 
kal-ba va r’a ha tî ye da yî nê, mak ke 
9û ne ci hû bo na r’e’ ma Wî şi ki rî yê 
bi di ne Xwe dê. Ça wa ni vî sar e: 
 «Bo na vê ye kê Ezê nav ne ci-

hû ya da pe si nê Te bi dim 
 û eş qî na vê Te bis ti rêm»*. 
10Û dî sa di bê je: 
 «Ge lî ne ci hû ya, şa bin t’e vî 

mi le tê Wî!»* 
11Û dî sa di bê je: 
 «Şi ki rî yê bi di ne Xu dan ge lî 

ne ci hû ya 
 û pe si nê Wî bi din, h’e mû cim-

e’t no»*. 
12Îşa ya jî di bê je: 
 «Ta ma re ke Yê şaf wê de rê, 
 bi be mî rê ne ci hû ya 
 û ne ci hû wê gu ma na xwe bi-

di ne ser Wî»*. 
13Bi ra Xwe dê yê gu ma nê di lê we 
bi şa bû nê û e’di la yî yê va bi k’im-

k’i mî ne, bo na wê ba we rî ya we, 
we kî gu ma na we bi qe wa ta R’u h’ê 
Pî roz zê de be. 

Xizmetk’arîyaPawlose
bonanecihûya

14Ez xwe xa we da gu man im 
xûşk-bi ra yêd min, ku hûn qen-
cî ya da ma ne û za ne bû nê va jî 
da gir tî ne, di ka rin hev du şî ret 
kin. 15Lê alî kî va min tu ruş kir 
we r’a ni vî sî, ku wan tiş ta bi ki me 
bî ra we, bo na wê k’e re ma ku ji 
Xwe dê da min r’a ha tî ye da yî nê, 
16we kî ez na va ne ci hû ya da bi-
bi me ber des tî yê Mesîh Îsa. Ez 
na va Miz gî nî da yî na Xwe dê da 
mî na k’a hî ne kîf xiz met k’a rî yê 
di kim, ku h’e dî bû naf ne ci hû ya 
qe bûl be, bi R’u h’ê Pî roz bu hur-
tî-ji ba re be. 17Awa ez di ka rim bi 
sa ya Mesîh Îsa pê xiz met k’a rî ya 
xwe ye bo na Xwe dê bi fi r’im. 18Ez 
tu ruş na kim bo na tiş te kî usa 
xe ber dim, pêş ti rî wan tiş têd ku 
Mesîh bi des tê min ki ri ne, bo na 
guh da rî ya ne ci hû ya, he ger bi xe-
be ra be yan ki ra be, 19bi qe wa ta 
nî şa na û k’e re me ta, bi qe wa ta 

* 15:9 Ze bûr 18:49. 
* 15:10 Qa nû na Du ca rî 32:43. 
* 15:11 Ze bûr 117:1. 
* 15:12 Îşa ya 11:10. 
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R’u h’ê Xwe dê. Û bi vî awayî ez 
ji Or şe lî mêf gir tî h’e ta Îlîr kû mê 
ge r’î yam, Miz gî nî ya Mesîh va 
t’i jî kir. 20Min di ce’ dand ku 
wan de ra Miz gî nî yê dan na sîn 
kim, k’î de rêd bo na na vê Mesîh 
ne ha ti bû bi hîs ti nê, we kî ne be ku 
ez ser h’î mê hi ne kêd din çê kim. 
21Lê be lê ça wa ni vî sar e: 
 «K’î ja na r’a bo na Wî ne ha tî ye 

go ti nê, wê bi bî nin 
 û k’î ja na bo na Wî ne bi hîs tî ye, 

wê bi za ni bin»*. 

T’ivdîraPawlose
bonar’omayîya

22Le ma ge lek ca ra r’ê ne di-
k’e te min ser we da bi ha ta ma. 
23Lê ni ha îdî van alî ya cî yê usa 
t’une p’ê geh lê ne k’e ti be û ev 
çend sal e ez di kim bê me cem 
we, 24ga va he r’i me Span ya yê. 
Awa gu ma na min he ye, ku ezê 
ser r’î ya xwe se rî kî li we xim û ji 
wir hûn min ve r’ê kin ez he r’i me 
Span ya yê, ga va bî na min hi ne kî 
pê we de rê. 25Lê ni ha ez di çi me 
Or şe lî mê, ku bi k’o mek da yî nê 
xiz met k’a rî ya cim e’ ta Xwe dê 
bi kim. 26Çim kî xûşk-bi ra yêd 

Me ke don ya yê û Axa ya yê bi hev r’a 
qayl bûn, ku alî k’a rî kê bi di ne 
cim e’ ta Xwe dê ye be len gaz, yêd 
ku Or şe lî mê da di mî nin. 27Ew 
qayl bûn û deyn da rê wan in jî. 
Çim kî ne ci hû ya alî yê r’u h’a nî da 
k’o mek ji ci hû ya stan din, ge re kê 
ew jî alî yê he bû kaf di nê da k’o-
me kê bi di ne wan. 28Awa pey vê 
ki ri nê r’a, ga va k’o me ka t’op ki rî 
bi gi hî ni me cî, ezê bêm cem we, 
ji wir der ba zî Span ya yê bim. 29Ez 
za nim ga va bê me cem we, ezê 
bi dew le mend tî ya dua-di roz gêd 
Mesîh* bêm. 
30Ez hî vî ji we di kim xûşk-bi-

ra no, bi sa ya Xu da nê me Îsa 
Mesîh û wê h’iz ki ri na ji R’uh’, 
we kî hûn bi dua yêd xwe ye li ber 
Xwe dê t’e vî şer’ k’a rî ya min bin. 
31Dua bi kin, we kî ez ji des tê wan 
xi laz bim, yêd ku Ci hûs ta nê daf 
ne ba wer in û we kî xiz met k’a rî ya 
mi ne bo na k’o mek da yî nê Or şe-
lî mê da li cim e’ ta Xwe dê xweş 
bê. 32Û bi vî awayî ezê bi e’mi rê 
Xwe dê, bi di le kî şa bê me cem we 
û hi ne kî t’e vî we hê sa bim. 33De 
bi ra Xwe dê yê e’di la yî yê t’e vî we 
h’e mû ya be. Amîn. 

* 15:21 Îşa ya 52:15. 
* 15:29 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Bi dew le mend tî ya dua-di roz gêd 
Miz gî nî ya Mesîh». 
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SilavêdPawloseaxirîyê

161Ez t’e mî ya xûş ka Foy bê 
di di me we, ya ku ber des tî ya 

ci vî na Ken xêr ya yê di ke. 2Hûn wê 
bi na vê Xu dan qe bûl kin, ça wa li 
cim e’ ta Xwe dê di k’e ve û ga va di be 
h’ew cê tiş te kî, des tê xwe di rê jî wê 
kin, çim kî ewê jî xwe yî tî ge le ka 
ki rî ye û usa jî min. 
3Si la vê bi di ne Pris kî la yê û 

Akî la*, he val-xe ba têd mi ne şi xu lê 
Mesîh Îsada. 4Wa na bo na min dest 
ji e’mi rê xwe k’i şand, ne ku t’e nê 
ez ji wan r’a zî me, lê t’e ma mî ya 
ci vî nêd ji ne ci hû ya jî. 5Û li ci vî na 
ma la wan da jî si lav kin. 

Apê ne to yê de la lê min jî si lav 
kin, ku As ya yê da ba wer men dê 
Me sî hîf pê şin e. 6Si la vê bi di ne 
Mer ye mê, ku bo na we ge lek xû dan 
r’ê tî ye. 7Si la vê bi di ne En d ro nî-
ko û Yûn ya sê pis mam û he va lêd 
mi ne ke lê da. Ew na va şan dî ya da 
e’yan in û be rî min ba we rî ya xwe 
Mesîh anî ne. 
8Si la vê bi di ne Em plî ya to, de-

la lê mi nî ji Xu dan. 9Si la vê bi di ne 
Ûr ba no he val-xe ba tê me yî şi xu lê 
Mesîh da û Sta xo yê de la lê min. 
10Si la vê bi di ne Apê lîs, ku bo na 

Mesîh ye kî k’e tî-r’a bû yî ye. Si la vê 
bi di ne ma la Arîs to po lo. 11Si la vê 
bi di ne Hê ro dî yo nê pis ma mê min. 
Si la vê bi di ne wan, yêd ku ji ma la 
Ner kî so ne, nav ba we rî ya Xu dan da 
ne. 12Si la vê bi di ne Ti rî fê na yê û 
Ti rî fo sa yê, k’î jan bo na na vê Xu dan 
di xe bi tin. Si la vê bi di ne Per sî sê ya 
de lal, ku ge le kî xû dan r’ê tî ye bo na 
Xu dan. 13Si la vê bi di ne R’û fo yê 
bi jar tî yê* Xu dan û dî ya wî û usa 
jî ça wa dî ya min. 14Si la vê bi di-
ne Asîn krî to, Flê gon, Her mês, 
Pat ro bas, Her mas û xûşk-bi ra yêd 
ma yî ne t’e vî wan. 15Si la vê bi di ne 
Fî lo lo go û Yû lî ya, Nê ro yîs û xûş ka 
wî, usa jî Olîm pas û t’e ma mî ya 
cim e’ ta Xwe dê ye t’e vî wan. 

16Si la vê bi di ne hev bi r’a mû sa na 
şî rê h’e lal. H’e mû ci vî nêd Mesîh 
li we si lav di kin. 

T’emîyêdaxirîyê
17Ni ha ez hî vî ji we di kim 

xûşk-bi ra no, ku hûn h’ev za xwe 
ji wan bi kin, yêd ku ji wê hîn bû nê 
der, ya ku hûn hîn bû ne, cu de bû nê 
pêş da tî nin û xel qê p’işk di kin. 
Ji wan dûr bin. 18Çim kî yêd usa 
xu lam tî yê li Xu da nê me, Mesîh 
na kin, lê zi kê xwe di ç’ê rî nin. Bi 

* 16:3 K’a rêd Şan dî ya 18. 
* 16:13 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «R’û fo yê nav şi xu lê Xu dan da e’yan». 
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za rê xweş û h’i le k’a rî yê, yêd sa xi kê 
di lê xwe di xa pî nin. 19Guh da rî ya 
we nav h’e mû ya da bi nav û deng 
e û ez bo na we şa me, lê di xwa-
zim ku hûn ser waxt bin hin da va 
qen cî yê da û dil sax bin hin da va 
xi ra bî yê da. 20Û Xwe dê yê e’di-
la yî yê zû ti re kê wê se rê mî rê cinf 
bi nê ni gêd we da bi p’e lê xe. 

K’e re ma Xu da nê me Îsa Mesîh 
t’e vî we be. 

21Tî mo t’ê yo yê he val-xe ba tê min 
li we si lav di ke, usa jî Lûk yo, Ya-
son û Sos pat ro yê pis ma mêd min. 
22Ez Ter tî yo jî bi na vê Xu dan 

li we si lav di kim, yê ku ev ne’-
me ni vî sî. 
23Ga yos li we si lav di ke, qo-

na xê min û yê t’e ma mî ya ci vî nê. 

* 16:24 Nav dest ni vî sa rêd he re qenc da r’êza 24-a t’une. 
* 16:27 Nav hi nek dest ni vî sa ra da r’êza 25 h’e ta 27-a t’une ne.

Êras to yê ser xiz na ba jêr li we si-
lav di ke û usa jî bi ra yê Ki war to. 
24K’e re ma Xu da nê me Îsa Mesîh 
t’e vî we h’e mû ya be. Amîn*. 

Duaûşikirdayîn
25Ni ha şi kir ji Wî r’a, Yê ku 

di ka re we ba we rî yê da bi şi dî ne, 
we ke wê Miz gî nî ya ku ez bo na 
Îsa Mesîh dan na sîn di kim, we ke 
aş ke re bû na wê su r’a ku hê dew rêd 
be rê ye bi hu rî da ve şar tî ma bû, 
26lê ni ha bi ni vî sa rêd p’ê xem be-
ra e’yan bû û bi e’mi rê Xwe dê yê 
h’e ta-h’e ta yê ha te nas ki ri nê, we kî 
h’e mû mi let ba wer bi kin û guh dar 
bin. 27Şi kir ji Xwe dê yê t’e nê yî 
ser waxt r’a, bi sa ya Îsa Mesîh, 
h’e ta-h’e ta yê. Amîn*.
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KORINT’ÎYAR’A

Pêşgotin

Ko rint’ ba ja re kî Yû na nis ta nê yîf e’yan bû, ew p’ay t’ex tê qe za Axa ya yê-
ye R’o ma yê bû. Bi des tê Paw los h’î mê ci vî naf Mesîh li wir ha te da nî nê, 
ga va de ma r’ê wî tî ya xwe ye du da da ew li wir 18 me ha ma (K’a rêd Şan dî ya 
18:11, 18). Ko rint’ ba ja re kî gul û geş û na vî-deng bû, ne ku t’e nê alî yê 
t’u ca re tî yê daf, lê usa jî alî yê r’a bûn-r’û niş ti nê, za ne bûn û h’e ban di nê da, 
çim kî her mi let li wir di man. Lê be lê alî kî va jî bê na mû sî yê da h’ew la 
xwe dew lê avî ti bûn. Û vê ye kê ge le kî h’u ku mî ser ci vî na nû di kir û her 
cû r’e ze’ me tî pêş da da nî. 

Aha k’ifş di be ku eva ne’ ma nê zî kî sa la 54-a Efe sê da ko rin t’î ya r’a 
ha tî ye ni vî sa rê, de ma r’ê wî tî ya Paw lo se 3-a (Ko rin t’î I, 16:8; K’a rêd 
Şan dî ya 19:1). Şan dîf bi vê ne’ mê ser wan pir sa di se ki ne, k’î jan ku ser 
e’mi rê ci vî na nû bi bû ne gi ra nî, usa jî ser he le qe tî ya wan r’a bûn-r’û niş tin 
û çi ku ba we rî yaf ba wer men da va gi rê da yî bû. 

Xe mê Paw los du p’a bo na du tî re tî ya ci vî nê û ç’e’v de rî yaf wan bû (se rêd 
1-ê h’e ta 6-a). Usa jî ew pir sêd h’al-ze wa cê (se rê 7-a), îsa fêf (se rêd 8-a 
h’e ta 11:1), qey de-qa nû nêd ci vî nê, p’êş k’ê şêdf R’u h’êf Pî roz (se rêd 11-a 
h’e ta 14-a) û fi ki ra r’a bû na mi rî ya (se rê 15-a) e’ne ne di ke. Û k’ûr di de 
k’if şê, ku Miz gî nîf ça wa van pir sa di ni hê r’e û ca ba wan di de. 

Se rê 13-da der he qa h’iz ki ri nê da xe ber di de, ku ew ji Xwe dê da mê riv r’a 
p’êş k’ê şe ke he re me zin e. Bel kî ev se rî p’a ra he re e’yan e, na va vê p’a rê da. 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1:1-9) 
Du tî re tî ya na va ci vî nê (1:10–4:21) 
Pir sa bo na h’al-ze wa cê (5:1–7:40) 
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Pir sa îsa fê û xwe dûr xwey ki ri na ba wer men da ji r’aw-r’i zi mêdf 
mi le ta (8:1–11:1) 

E’mir, h’e ban din û t’er be tî ya ci vî nê (11:2–14:40) 
R’a bû na Mesîh û ba wer men da ji mi ri nê (15:1-58) 
K’o mek t’op ki ri na ba wer men da bo na ci vî na Ci hûs ta nêf (16:1-4) 
Çend t’iv dî rêd Paw los û paş go tin (16:5-24) 

Silavkirin

11Ji Paw lo sê ku bi e’mi rê 
Xwe dê şan dî tî yaf Mesîh Îsar’a 

ga zî ki rî, t’e vî Sos tê nî sê bi ra, 
2ci vî naf Xwe dê ye Ko rin t’ê r’a, 

bu hur tî-ji ba re bû yî yêd yektî ya 
Mesîh Îsada, yêd pî roz bû nê r’af 
ga zî ki rî, t’e vî wan h’e mû yêd ku 
her de ra ga zî na vê Xu da nêf me 
Îsa Mesîh di kin, Ew Xu da nê 
wan û me ye: 
3De bi ra k’e remf û e’di la yî ya 

Xwe dê yê Ba vêf me û Xu dan Îsa 
Mesîh li we be. 

ŞikirdarîyaPawlos
4Ez her gav bo na we şi ki rî yê 

di di me Xwe dê yê xwe, bo na wê 
k’e re maf Wî, ya ku bi sa ya Mesîh 
Îsa we r’a ha tî ye da yî nê. 5Be lê 
hûn bi yektî ya Wî her tiş tî da 
dew le tî bûn, her xe ber da nê û her 
za ne bû nê da. 6Hîn ki ri na der he qa 

Mesîh da na va we da h’î mê xwe 
usa gir tî ye, 7ku hûn kê ma sî ya t’u 
p’êş k’ê şêf na k’i şî nin, ga va hî vî ya 
xu ya bû na Xu da nê me Îsa Mesîh 
in. 8Ewê we h’e ta xi la zî yê h’îm-
gir tî xwey ke, ku hûn R’o ja ha ti na 
Xu da nê me Îsa Mesîh bê le k’e bin. 
9Amin e ew Xwe dê yê ku ga zî we 
kir, we kî hûn t’e vî Ku r’ê Wî Îsa 
Mesîhê Xu da nê me bin. 

Dutîretîyacivîna
Korint’êda

10De ez îdî hî vî ji we di kim 
xûşk-bi ra no, bi na vê Xu da nê me 
Îsa Mesîh, bi ra go ti na we h’e mû-
ya yek be û du tî re tî na va we da 
t’une bin, lê h’e mû jî bi hev r’a bin 
û ser nêt-me re me kî bin. 11Çim kî 
min sa li xê we ji ma la Xi lo yê hil da 
xûşk-bi ra no, ku na va we da de’w-doz 
he ne. 12Awa go tî di xwa zim bê-
jim, we kî na va we da yek di bê je: 
«Ez Paw lo sî me», yek di bê je: «Ez 
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* 1:12 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Kî fas». «Kî fas» bi zi ma nê ara mîf tê 
fe’m ki ri nê: «Pet rûs». 
* 1:19 Îşa ya 29:14. 
* 1:25 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Çim kî bê h’i şî ya Xwe dê ji (ser wax-
tî ya) me ri va ser waxt tir e û sis tî ya Xwe dê ji (qe wa ta) me ri va yê qe wat tir e». 

Apo loyî me», yek jî di bê je: «Ez 
Pet rû sîf* me» û ye kî din jî di bê je: 
«Ez Me sî hî me». 13Çi ma Mesîh 
p’a re ve bû yî ye? Çi ma Paw los bo na 
we xaçf bû ye? Yan bi na vê Paw los 
hûn pê avê ha ti ne ni xu man di nêf? 
14Ez ji Xwe dê r’a zî me, ku min ji 
we t’u kes ne ni xu mand, pêş ti rî 
Ki rîs po û Ga yos. 15Ni ha t’u kes 
ni ka re bê je, ku hûn bi na vê min 
ha ti ne ni xu man di nê. 16(R’ast e 
min ma la Stey fan jî ni xu mand. 
Lê we kî ma yîn na yê bî ra min, 
ku min ye kî din ni xu man di be.) 
17Çim kî Mesîh ez ni xu man di nê r’a 
ne şan dim, lê Miz gî nî da yî nê r’af û 
ez vê ye kê na di me zo ra xe ber da na 
zi mên, ku ne be qe wa ta xa çê Mesîh 
ber tiş te kî ne yê h’e sa bê. 

MesîhqudretaXwedê
ûserwaxtîyafXwedêye

18R’ast e hîn ki ri na der he qa 
xaç da un da bû yî ya r’a bê h’i şî ye, lê 
me xi laz bû yî ya r’af, qe wa ta Xwe dê 
ye. 19Ça wa ni vî sar e: 
 «Ezê ser wax tî yaf ser wax ta un da 

kim 

 û bî lan tî yaf bî la na be tal kim»*. 
20K’a nên ser waxt? K’a nên zane? 
K’a nên aqil men dêd vê din ya yê? Ne 
ser wax tî ya vê din ya yê Xwe dê ki re 
bê h’i şî? 21Çim kî ser wax tî ya Xwe-
dê ne hişt ku din ya bi ser wax tî ya 
xwe Wî nas ke, lê li Xwe dê xweş 
hat, bi wê hîn ki ri na «bê h’i şî» yêd 
ku ba wer di kin xi lazf ke. 22Ci hûf 
k’e re me ta di xwa zin û yû nan jî 
ser wax tî yê di ge r’in. 23Lê em, 
Mesîhê xaç bû yî dan na sîn di kin, 
ci hû ya r’a p’işk bûnf e, ne ci hû ya r’af 
jî bê h’i şî, 24lê bo na yêd ku Xwe dê 
ga zî wan di ke, he ger ci hû bin, 
he ger ne ci hû, ew xe ber Mesîh e, 
qe wa ta Xwe dê û ser wax tî ya Xwe-
dê. 25Çim kî ew ki rêd Xwe dê ye 
ku ber ç’e’ vê me ri vaf bê h’i şî xuya 
di bin, ew ji ser wax tî ya me ri va yê 
ser waxt tir in û ber ç’e’ vê me ri va 
çi qas sis tî ya Xwe dê xuya di be, ew 
ji qe wa ta me ri va yê qe wat tir e*. 
26Dî na xwe bi di nê xûşk-bi-

ra no, hûn k’î bû ne ku Xwe dê da 
ha ti ne ga zî ki ri nê: Alî yê di nê da ji 
we ge lek ne ser waxt bû ne, ji we 
ge lek di nê da ne zor bû ne û ne jî 
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ji we ge lek ma lêd r’en gîn da bû ne. 
27Lê Xwe dê bê h’i şêd di nê bi jar tin, 
we kî ser wax ta bi de şer mê û sis têd 
di nê bi jar tin, we kî yêd qe wat bi de 
şer mê 28û Xwe dê yêd di nê bê xe-
be re bê r’û met û yêd ne t’u tişt 
bi jar tin, ku he yî nêd ber bi ç’e’v r’et 
ke he r’e, 29we kî t’u qûl-ben de li 
ber Xwe dê pê xwe ne fi r’e. 30Ewî 
hûn t’e vî Mesîh Îsa ki rin û Mesîh 
bo na me ki re ser wax tî. Em bi Wî 
r’astf tê ne h’e sa bê, pî rozf û aza 
di bin. 31Awa ça wa ni vî sar e: «Yê 
ku di fi r’e, bi ra bi Xu dan bi fi r’e»*. 

Hînkirinaderheqa
Îsayêxaçbûyîda

21Ez jî ga va ha ti me cem we 
xûşk-bi ra no, ez bi xe ber yan 

ser wax tî ya k’e ma le gi ran ne ha tim 
su r’a* Xwe dê we va e’yan kim. 
2Çim kî ga va ez na va we da bûm, 
min nê ta xwe da da ne nî ku tiş te kî 
din hîn kim*, pêş ti rî Îsa Mesîh 
û Ew jî Yê xaç bû yî. 3Ez xwe xa 
h’a le kî sist da, bi xof û tirs na va 
we da bûm. 4Û go tin û hîn ki ri na 

min, ne ku bi xe be rêd ser wax tî ya 
me ri va yî ye zar xwe şî yê bû, lê bi 
îz ba tî ya qe wa ta R’u h’êf Pî roz bû*. 
5Ev yek aha bû, we kî ba we rî yaf 
we bi ser wax tî ya me ri va yê nî be, 
lê bi qe wa ta Xwe dê be. 

SerwaxtîyaXwedê
6Lê be lê der he qa ser wax tî yê-

da em yêd r’u h’a nî ye gi hîş tî r’a 
xe ber di din, lê ne ser wax tî ya vê 
di nê û ne jî ya ser wê rêd vê di nê, 
ku h’u ku mê wan be tal di be. 7Lê 
em der he qa ser wax tî ya Xwe dê ye 
su r’e ve şar tî da xe ber di din, ya ku 
Xwe dê hê be rî e’fi ran di na din-
ya yê, bo na r’û me ta me qi rar kir. 
8Ji ser wê rêd vê din ya yê t’u ke sî 
ev ser wax tî ya fe’m ne kir, çim kî 
he ger fe’m bi ki ra na, wê Xu da nê 
r’û me tê xaç ne ki ra na. 9Lê ça wa 
ni vî sar e: 
 «Ew tiş têd ku ç’e’ va ne dî ti ne 

û gu ha ne bi hîs ti ne, 
 di lêf mê riv r’a der baz ne bû ne, 
 Xwe dê bo na wan ha zir ki ri ne, 

yêd ku Wî h’iz di kin»*. 

* 1:31 Yê re mî ya 9:24. 
* 2:1 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Şe’ de tî» (ça wa «hîn ki rin»). 
* 2:2 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Za ni bim». Awa go tî Paw los ne xwest 
pêş ti rî Îsa tiş te kî din ça wa za ne bûn hîn bi ki ra. 
* 2:4 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Lê ev yek xu ya bû na qe wa ta R’u h’ê Pî roz bû». 
* 2:9 Îşa ya 64:4. 
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10Lê be lê Xwe dê bi R’u h’ê Xwe 
ev yek li ber me ve kir. Çim kî 
R’uh’ her tiş tî e’ne ne di ke, h’e ta 
nêt-me re mêd Xwe dê ye k’ûr jî. 
11K’î haş ji kêl-me’ nî yêd mê riv 
he ye, pêş ti rî wî r’u h’ê na va wî da? 
Usa jî kes haş ji ya Xwe dê t’une, 
pêş ti rî R’u h’ê Xwe dê. 12Me ne 
ku r’u h’ê vê din ya yê stan dî ye, 
lê ew R’u h’ê ji Xwe dê, we kî em 
wan tiş têd ji Xwe dê da me r’a 
da yî fe’m bi kin. 13Em bo na van 
tiş ta bi go ti nêd ji ser wax tî ya 
me ri va yê hîn bû yî xe ber na din, 
lê bi go ti nêd hîn ki ri na ji R’u h’ê 
Xwe dê xe ber di din, tiş têd r’u-
h’a nî wan r’a şi ro ve dik in, yêd ku 
xwe yî-R’u h’ê Xwe dê ne*. 14Lê 
me ri vê nex weyî-R’uh’ wan tiş têd 
R’u h’ê Xwe dê qe bûl na ke, bi ya 
wî ev ye ka na bê h’i şî ne û ni ka re 
jî fe’m bi ke, çim kî h’a lê wan tiş-
ta bi r’u h’a nî tê ne e’ne ne ki ri nê. 
15Lê yê xwe yî-R’u h’ê Xwe dê her 
tiş tî e’ne ne di ke, lê be lê xwe xa ji 
ke sekî na yê e’ne ne ki ri nê. 16Ça wa 
ni vî sar e: «K’ê nêt-fi ki ra Xu dan 
pê h’e sî ya, ku şî re te kê bi de Wî?»* 
Lê nêt-fi ki ra Mesîh se rê me da ye. 

Qulixk’arêdXwedê

31Lê min xûşk-bi ra no, ni ka-
ri bû t’e vî we xe ber da ça wa 

t’e vî yêd xwe yî-R’u h’ê Xwe dê, lê 
ça wa t’e vî ben dêd vê di nê, ça wa 
t’e vî xi şî mêd ba we rî ya Mesîh da. 
2Min şîr da we, lê ne ku xwa ri-
na gi ran, çim kî we hê ni ka ri bû 
bi xwa ra. Û hûn ni ha jî ni ka rin 
bi xwin, 3çim kî hûn he la hê mî na 
ben dêd vê di nê ne. H’e ta ku na va 
we da h’ev sû dî û hev r’i k’î* he ne, 
ge lo ev ye ka na ne me ri va yî ne? Û 
hûn mî na ben dêd vê di nê na jîn? 
4Me se le ku ga va yek di bê je: «Ez 
Paw lo sî me» û yê din: «Ez Apo-
loyî me», hûn ne mî na ben dêd 
vê di nê ne? 
5Îdî k’î ye Apo lo? K’î ye Paw-

los? Ew qu lix k’a rêd Xwe dê ne, 
bi k’î ja na we ba wer kir. Xu dan 
çi qas şi xul da ye wan her ke sî, 
ha qa sî jî di kin. 6Min da ç’i kand, 
Apo lo av da, lê Xwe dê gî hand*. 
7Awa ne yê da ç’i kand tiş tek e, 
ne jî yê av da, lê yê gî hand, ku 
Xwe dê ye. 8Yê da ç’i kand û yê 
av da yek in û her ke sê he qê xwe 

* 2:13 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Tiş têd r’u h’a nî, bi r’u h’a nî şi ro ve dik in». 
* 2:16 Îşa ya 40:13. 
* 3:3 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Du tî re tî». 
* 3:6 K’a rêd Şan dî ya 18:4-11; 18:24-28. 
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bis tî ne, we ke xe ba ta xwe. 9Çim kî 
em t’e va yî bo na Xwe dê di xe bi tin, 
hûn jî ze vî ya Xwe dê ne, ava yî yê 
Xwe dê ne. 
10Min jî we ke wê k’e re ma ku 

Xwe dê da min, mî na çî re des te-
kîf ser waxt h’îm avît, lê ye kî din 
ser çê di ke. Lê be lê t’e nê bi ra her 
kes haş ji xwe he be, ça wa çê di-
ke. 11Çim kî h’î me kî din ke sek 
ni ka re ba vê je, pêş ti rî yê avî tî, 
ku Îsa Mesîh e. 12Li ser vî h’î mî 
yek di ka re bi zêr’, zîv, ke vi rêd 
qî met, dar, gî hê, yan ka yê çê ke, 
13lê bi çi tiş tî jî çê ke, şi xu lê her 
ke sî wê e’yan be, çim kî ew R’oj 
wê bi de k’if şê, ewê bi êgir e’yan 
be û ki rê her ke sî çi h’a lî da be, 
agi rê bi cê r’i bî nef. 14He ger şi xu lê 
ye kî ser vî h’î mê çê ki rî bi mî ne, 
ewê heq bis tî ne, 15lê he ger şi xu lê 
ye kî bi şe wi te, ewê zî ya nê bi k’i şî ne, 
lê xwe xa wê xi laz be, ça wa ye kî 
na va êgir r’a der baz bû yî. 
16Çi ma hûn ni za nin ku hûn 

p’a rist ge haf Xwe dê ne û R’u h’ê 
Xwe dê na va we da di mî ne?* 17He ger 
yek p’a rist ge ha Xwe dê wê ran ke, 
Xwe dê jî wê wî wê ran ke, çim kî 

p’a rist ge ha Xwe dê pî roz e û hûn 
in ew p’a rist geh. 
18Bi ra t’u kes xwe ne xa pî ne. 

He ger yek ji we li go ra qey dêd vê 
din ya yê xwe ser waxt di bî ne, bi ra 
bi be bê h’iş, we kî bi be ser waxt. 
19Çim kî ser wax tî ya vê din ya yê li 
ber Xwe dê bê h’i şî ye. Ça wa ni vî sar 
e: «Ew ser wax ta na va h’i le k’a rî ya 
wan da di gi re»* 20û dî sa: «Xu dan 
zane ku şê wi rêd ser wax ta p’ûç’ 
in»*. 21De bi ra îdî t’u kes pê me-
ri va ne fi r’e! Be lê her tişt jî p’a ra 
we ne. 22Paw los, Apo lo, Pet rûs*, 
din ya, jî yîn, mi rin, tiş têd ku ni ha 
he ne, yan yêd wê bên, her tişt p’a ra 
we ne, 23hûn jî p’a ra Mesîh in û 
Mesîh jî p’a ra Xwe dê ye! 

BerdestîyêdMesîh

41Awa ge re kê me riv me usa 
h’e sab kin, ça wa ber des tî yêd 

Mesîh û we k’î lêd su r’êd Xwe dê. 
2Ji we k’îl jî di k’e ve ku ew amin 
be. 3Lê bo na min ev yek ne t’u tişt 
e, ku fi ki rêd we yan yêd dî wa na 
me ri va yê ser min çi ne, ez xwe xa 
jî lo ma li xwe na kim. 4Îsa fa min 
r’i h’et e, ne ku bi vê ye kê ez xwe 

* 3:16 Ko rin t’î I, 6:19; Ko rin t’î II, 6:16. 
* 3:19 Îbo 5:13. 
* 3:20 Ze bûr 94:11. 
* 3:22 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Kî fas». 
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so fî di kim, lê h’a ki mê min Xu dan 
e. 5Awa ji wext zû tir lo ma ne kin, 
h’e ta ha ti na Xu dan. Ewê tiş têd 
te’ rî yê da ve şar tî der xe r’o na yê 
û şê wi rêd di laf bi de e’yan ki ri nê. 
Û hin gê her ke sê qî me tê xwe ji 
Xwe dê bis tî ne. 
6Ev ye ka na xûşk-bi ra no, min 

bo na we anî ne ser xwe û Apo lo, 
we kî hûn vê ye kê ji me hîn bin: 
«Ji ni vî sa rê der ne yên». Hin gê ji 
we t’u kes wê yek pê ye kî ne fi r’e. 
7K’î te ji xel qê fir qî di ke? Çî te 
he ye, ku te p’êş k’êşf ne stan dî ye? 
Lê we kî te stan dî ye, çi ma p’e yê 
xwe di dî ça wa te ne stan di be? 
8Hûn îdî t’êr bû ne, îdî h’ir’ 

bû ne! Bê yî me îdî bû ne p’ad şa! 
Ax xwe zî hûn bi bû na p’ad şa, emê 
jî t’e vî we bi bû na p’ad şa! 9Çim kî 
ez t’ex mîn di kim, ku Xwe dê em 
şan dî avî ti ne pa şî ya k’o ç’a, ça wa 
ji mi ri nê r’a da yî. Em di nê da bû-
ne îto yînf, hin li ber mil ya k’e taf, 
hin jî ber me ri va. 10Em bê h’iş in 
bo na Mesîh, lê hûn ser waxt in 
yektî ya Mesîh da! Eme sist in, lê 
hû ne qe wat! Hû ne xwe yî r’û met 
in, lê eme bê r’û met! 11H’e ta ni ha 
jî em bir’ çî di mî nin, t’î di mî nin, 

bê si t’ar di bin, tê ne k’u ta nê û de-
ro-der di bin. 12Em bi des tê xwe 
di xe bi tin, bi xû da na xwe di jîn. 
Ga va me r’e zîl di kin, em dua li 
wan di kin, ga va me di zê rî nin, em 
se bir di kin, 13ga va na vê me r’a di-
lî zin, em li ber wan da di xin. Em 
bû ne ge ma ra vê din ya yê, h’e ta ni ha 
jî her tiş tî da bû ne xwe lî! 
14Ez vê ye kê we r’a di ni vî sim, 

ne ku we bi di me şer mê, lê we kî 
we mî na za r’êd xwe ye de lal şî ret 
kim. 15He ger wê jî yî na we ye t’e vî 
Mesîh da bi h’e za ra t’er bet da rêdf 
we he bin, lê t’e nê ba ve kî we he ye, 
çim kî wê jî yî na we ye t’e vî Mesîh 
Îsada hûn ji min bi Miz gî nî da yî nê 
di nê k’e tin. 16Awa hî vî ji we di-
kim, ç’e’v bi di ne min*.** 17Bo na 
vê ye kê min Tî mo t’ê yo ser we da 
şand, la wê xwe yî de lal û hin da va 
Xu dan da amin. Ewê wan r’ê-dir-
bêd mi ne Mesîh Îsada gir tî bi ke 
bî ra we, ku ez ça wa li her de ra, 
h’e mû ci vî na hîn di kim. 
18Hi nek ji we ba bax bû ne, wan 

t’i rêf ezê ne yê me cem we. 19Lê 
ezê zû ti re kê ser we da bêm, he-
ger Xu dan h’iz bi ke û ezê ne ku 
li go ti nêd ba ba xa bi ni hê r’im, lê 

* 4:16 Ko rin t’î I, 11:1; Fî lî pî 3:17. 
** 4:16 Nav hi nek dest ni vî sa rêd paş wex tî yê da ev jî he ye: «Ça wa min jî ç’e’v 
da Îsa». 
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h’u nu rêd wan. 20Çim kî P’ad şa tî yaf 
Xwe dê ne ku xe ber da nê da ye, lê 
h’u nur da ye. 21Hûn ça wa di xwa-
zin? Ez bi k’ul mê ser we da bêm, 
yan bi h’iz ki ri nê û ber bi hê rî yê? 

Zirarabênamûsîyacivînêda

51Deng he ye ku na va we da 
bê na mû sî jî he ye û ew jî bê-

na mû sî ke usa, we kî na va p’ût-
p’a ris ta daf jî t’une, ku yek dest 
da vê je dê ma r’î ya xwe*. 2Û hûn 
ji k’u ba rî yê h’ir’ bû ne! Ne ge re kê 
we şîn bi ki ra û yê xwe yê vî ki rî 
ji na va xwe der xis ta? 3‑4Lê be lê 
ça wa ez be de nî ne na va we da me, 
lê r’u h’ê xwe da ha zir im û ça wa 
ye kî ha zir, min îdî bo na yê vî tiş tî 
di ke qi ra ra xwe bi na vê Xu da nê 
me Îsa da ye. Ga va hûn cî kî di-
ci vin, r’u h’ê min jî t’e vî we, bi 
qe wa ta Xu da nê me Îsa 5wî me ri vî 
bi di ne des tê mî rê cinf, ku qa li bê 
wî un da be û r’u h’ê wî xi laz be 
R’o jaf Xu dan da. 
6Ne qenc e ku hûn fir’ naq 

di bin! Ge lo hûn ni za nin ku hi-
nek he vîr tir’şkf t’e ma mî ya şke vê 
hil tî ne? 7Vî he vîr tir’ş kê ke vin ji 
xwe dûr xin, ku hûn bi bi ne he vî rê 

nû yî bê he vîr tir’şk, ça wa hûn usa 
ne jî. Çim kî Ber xê me yî Ce ji na 
Der baz bû nêf, awa go tî Mesîh 
bo na me ha te ser jê ki ri nê. 8De 
em vê ce ji nê der baz kin, ne ku 
bi he vîr tir’ş kê ke vi nî ne he qî yê û 
xi ra bî yê, lê bi na nê bê he vîr tir’şk, 
bi na nê h’e la lî yê û r’as tî yê.* 

9Min we r’a ne’ mê da ni vî sî bû, ku 
t’e vî qa vaf ne bin. 10Ne ku go ti na 
min der he qa qa va, ti ma k’a ra, t’a-
lan kir yan p’ût p’a ris têd vê di nê da 
bû. He ger usa bû ya, ge re kê hûn 
lap ji di nê der k’e ta na. 11Lê be lê 
min we r’a ni vî sî, ku hûn t’e vî wî 
ne bin, yê ku na vê xwe dê na sî yê 
ser e, lê qav e, ti ma ye, p’ût p’a rist 
e, bux dan bêj e, serx weş e, yan jî 
t’a lan kir e. T’e vî yê usa h’e ta nên 
jî ne xwin! 12‑13Çî min r’a ye ez 
dî wa na yêd ji ci vî nê der bi kim? 
Xwe dê wê dî wa na wan bi ke. Lê 
dî wa na yêd ci vî nê da des têd we da 
ye. Awa ça wa ni vî sar e: «Me ri vê 
xi rab ji na va xwe der xin».* 

Pirsaderheqade’w‑doza
navabawermendada

61Ge lo eva k’a rê ki ri nê ye, 
ga va yek ji we, na va wî û birê 

* 5:1 Qa nû na Du ca rî 22:30. 
* 5:7-8 Der k’e tin 12; 13:7. 
* 5:12-13 Qa nû na Du ca rî 17:7; 19:19; 22:21, 24; 24:7. 
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wî da de’w-doz pêş da tê, tu ruş 
di ke li ber ne p’a ka wê ye kê di de 
sa fî ki ri nê, ne ku li ber cim e’ ta 
Xwe dê? 2Çi ma hûn ni za nin ku 
cim e’ ta Xwe dê wê dî wa na di nê 
bi ke? Û he ger bi des tê we wê 
dî wa na din ya yê bê ki ri nê, ge lo 
hûn ni ka rin van pir sêd si vik jî 
sa fî kin? 3Çi ma hûn ni za nin ku 
emê dî wa na mil ya k’e ta jî bi kin? 
Îdî k’u di mî ne dî wa na pir sêd vê 
din ya yê ne kin? 4Awa he ger na va 
we da pir sêd vê di nê ye sa fî ki ri nê 
he bin, hûn ça wa di ka rin h’a kim tî yê 
bi di ne des tê yêd usa, ku ji alî yê 
ci vî nê da ne t’u tişt in? 5Ez aha 
di bê jim, ku hûn şerm bi kin! Ge lo 
na va we da ye kî ser waxt t’une, ku 
bi ka ri be na va bi ra da se re de rî yê 
bi ke? 6Lê bi ra bi rê r’a di k’e ve 
de’w-do zê, ew jî li ber ne ba we ra! 
7We r’as tî vê ye kê da lap da-

ye der, ku hûn hev r’a di k’e vi ne 
der geh-dî wa na. Ge lo hê qenc 
nî ne, ku hûn bê ne ne heq ki ri nê? 
Ge lo hê qenc nî ne, ku hûn bê ne 
şê lan di nê? 8Lê hûn ne he qî yê di-
kin û di şê lî nin, ew jî xûşk-bi ra! 
9Çi ma hûn ni za nin ku yêd ne heq 
wê P’ad şa tî ya Xwe dê war ne bin? 
Ne xa pin! Ne bê na mûs, ne p’ût-

p’a rist, ne zi nê k’ar, ne jinêd hevr'a 
dibin r'obet, ne mêrêd hevr'a dibin 
r'obet,* 10ne diz, ne ti ma k’ar, ne 
serx weş, ne bux dan bêj, ne jî t’a-
lan kir P’ad şa tî ya Xwe dê wê war 
ne be. 11Û ji we hi nek usa bûn. 
Lê hûn ji gu na ha ti ne şûş ti nê, 
hûn ha ti ne bu hur tî-ji ba re ki ri nê, 
hûn r’astf ha ti ne h’e sa bê bi na vê 
Xu dan Îsa Mesîh û bi R’u h’ê 
Xwe dê yê me. 

BirabedenêdweXwedêr’a
xizmetk’arîyêbike

12Di bê jin: «Her tişt min r’a e’det 
e», be lê, lê her tişt ne k’ar e. «Her 
tişt min r’a e’det e», lê t’u tişt ge re kê 
h’u ku mî ser min ne ke. 13Di bê jin: 
«Xwa rin bo na zik e, zik jî bo na 
xwa ri nê ye», lê Xwe dê her du ya 
jî wê un da ke. Lê be den ne bo na 
qa vî yê ye, lê bo na xiz met k’a rî ya 
Xu dan e û Xu dan jî bo na be de nê 
xem di ke. 14Û Xwe dê yê ku Xu dan 
ji mi ri nê r’a kir, wê me jî ji mi ri nê 
r’a ke bi qe wa ta Xwe. 15Çi ma hûn 
ni za nin ku be de nêd we en de mêd 
Mesîh in? Ez en de mêd Mesîh 
hil dim t’e vî qa va kim? T’u car! 
16Yan hûn ni za nin yê ku t’e vî 
qa va di be, t’e vî wê di be be de nek? 

* 6:9 Binihêr'e: R'omayî 1:26-27. 
* 6:16 Dest pê bûn 2:24. 
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Ça wa ni vî sar di bê je: «Her du wê 
bi bi ne be de nek»*. 17Lê ewê ku 
t’e vî Xu dan di be, di be r’u h’ek. 
18Ji qa vî yê bi r’e vin! H’e mû 

gu nêd ma yî ne ku me riv di ke, ji 
be de nê der e, lê ewê ku qa vî yê 
di ke, mi qa bi lî be de na xwe gu na 
di ke. 19Çi ma hûn ni za nin ku be-
de nêd we p’a rist ge ha R’u h’êf Pî roz 
in, ku na va we da ye, K’î jan we 
ji Xwe dê stand? Hûn ne xwe yî yê 
se rê xwe ne*. 20Hûn bi qî me te kî 
bi ha ha ti ne k’i r’î nê. Bo na vê ye-
kê bi kin ku pê be de na we şi ki rî 
Xwe dê r’a bê da yî nê*. 

Pirsêdh’al‑zewacê

71Lê ni ha der he qa wan pir sêd 
ku we min r’a ni vî sîn: «Qenc e 

we kî mêr nê zî kî ji nê ne be?»* 2Lê 
bo na ku pê şî ya her cû r’e qa vî yê 
bê gir ti nê, bi ra mêr bê jin ne be 
û jin jî bê mêr. 3Mêr bi ra dey nê 
ji nê bi dê, jin jî dey nê mêr. 4Jin ne 
xwe ya qa li bê xwe ye, lê mêr, usa 

jî mêr ne xwe yê qa li bê xwe ye, lê 
jin. 5Ji hev du na-na ne kin, pêş ti rî 
wê de mê, ga va hûn bi hev r’a bo na 
wex te kê t’i faqf qi rar di kin we kî 
xwe bi di ne dua ki ri nê*, lê paşê 
dî sa li hev ve ge r’in, ku mî rê cin we 
ne cê r’i bî nef ji dest bê t’a wî ya we. 
6Ez vê ye kê di hê li me ser exte rî ya 
we, ne ku e’mir di kim. 7R’ast e, 
min di xwest ku h’e mû me riv mî-
na min bû na, lê her me ri ve kî r’a 
da yî ne ke ji Xwe dê he ye, yek ha 
ye, yek jî aha ye. 
8Lê yêd bê jin û ji ne bî ya r’a ez 

di bê jim: Qenc e ku ew mî na min 
bi mî nin. 9Lê he ger xwe zeft na-
kin, bi ra bi ze wi cin-mêr kin, çim kî 
qenc e ku ew bi ze wi cin-mêr kin, 
ne ku xwe da bi şe wi tin. 
10Lê yêd ze wi cî-mêr ki rî r’a, ne 

ku ez e’mir di kim, lê be lê Xu dan: 
Bi ra jin ji mêr ne qe te*, 11he ger 
bi qe te jî, bi ra mêr ne ke yan jî 
mê rê xwe r’a li hev bê. Û mêr jî 
bi ra ji na xwe ber’ ne de. 

* 6:19 Ko rin t’î I, 3:16; Ko rin t’î II, 6:16. 
* 6:20 Nav hi nek dest ni vî sa rêd paş wex tî yê da aha ye: «Bo na vê ye kê pê be-
den û r’u h’ê xwe Xwe dê r’a şi ki rî yê bi di ne da yî nê, yêd ku p’a ra Xwe dê ne». 
* 7:1 Der he qa «Qenc e we kî mêr nê zî kî ji nê ne be?» hi nek fe’m di kin ku eva 
ca ba Paw los e, hi ne kêd ma yîn jî di bê jin ku eva pir sa ko rin t’î ya ye yan jî 
bîr-ba we rî ya wan e. 
* 7:5 Nav hi nek dest ni vî sa rêd paş wex tî yê da ev jî he ye: «r’o jîf». 
* 7:10 Met ta 5:32; 19:9; Lû qa 16:18. 
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12Lê yêd ma yîn r’a ez di bê jim, 
ne ku Xu dan: He ger ji na bi ra kî 
ne ba wer be û bi xwa ze t’e vî wî 
bi mî ne, bi ra wê ber’ ne de. 13Û 
ji ne ke ku mê rê wê ne ba wer be û 
ew bi xwa ze t’e vî wê bi mî ne, bi ra ji 
wî ne qe te. 14Çim kî mê rê ne ba wer 
bi ji na ba wer mend h’e lal di be û 
ji na ne ba wer jî bi mê rê ba wer mend 
h’e lal di be. He ger usa nî bû ya, 
za r’êd we yê h’e ramf bû na, lê ni-
ha h’e lal in. 15Lê he ger ne ba wer 
bi qe te, bi ra bi qe te. Xûşk yan bi ra 
vê de re cê da aza ye. Be lê Xwe dê 
ga zî we e’di la yî yê kir. 16Tu çi zanî 
k’ul fe têf, bel kî tê mê rê xwe xi laz 
kî? Yan jî tu çi zanî mê ro, bel kî 
tê k’ul fe ta xwe xi laz kî?

Bawermendgerekê
ligorae’mirêXwedêbijîn

17We kî din ez di bê jim: Xu dan 
ça wa p’a ra her ke sî da û ça wa 
Xwe dê ga zî her ke sî kir, bi ra we-
ke wê ye kê jî bi jî. Ev e t’e mî ya ku 
ez di di me h’e mû ci vî na. 18He ger 
yek si net ki rîf bû ga va ha te ga zî-
ki ri nê, bi ra si net bû na xwe îdî 
ne gu hê ze. He ger yek ne si net ki rî 
bû ga va ha te ga zî ki ri nê, bi ra îdî 
si net ne be. 19Ne si net bûn tiş tek e 
û ne jî ne si net bûn, lê se rî t’e mî-

yêd Xwe dê qe dan din e. 20K’î çi 
h’a lî da bû ga va Xwe dê ga zî ki rê, 
bi ra na va wê da jî bi mî ne. 21Xu-
lam bû yî ga va ha tî ga zî ki ri nê? 
Xem ne ke. Lê he ger di ka rî aza 
bî, wê me ca lê ji des tê xwe ne ke. 
22Çim kî ew xu la mê ku ha te ga-
zî ki ri nê, we kî bi be p’a ra Xu dan, 
ew aza yê Xu dan e, usa jî ewê ku 
aza bû ga va ha te ga zî ki ri nê, ew 
xu la mê Mesîh e. 23Hûn bi qî me-
te kî bi ha ha ti ne k’i r’î nê, ne bi ne 
xu la mêd me ri va. 24Xûşk-bi ra no, 
k’î çi h’a lî da ha te ga zî ki ri nê, bi ra 
na va wê da jî li ber Xwe dê bi mî ne. 

Pirsêdbonaqîzûxorta
25Lê ni ha çi ji qîz û xor ta* di-

k’e ve, min der he qa wan da e’mir 
ji Xu dan ne stan dî ye, lê t’e nê ez 
fi ki ra xwe di bê jim, ça wa ye kî ji 
Xu dan r’e’m stan dî ku hin da va 
Wî da amin e. 26Ez bo na ten ga-
sî yaf ni ha aha r’ê tê r’a di bî nim ku 
me riv çi de re cê da ye, bi ra usa jî 
bi mî ne. 27Ji nê va gi rê da yî yî? Ne ke 
ku jê bi qe tî. Bê jin î? Ji nê ne ge r’e. 
28Lê he ger bi ze wi cî, gu nef na kî û 
he ger qîz mêr ke, gu ne na ke. Lê 
yêd usa wê r’as tî oxir mêd gi ran 
bên, ez di xwa zim we ji wê ye kê 
xwey kim. 

* 7:25 Bi yû na nî xe ber bi xe ber, dew sa «qîz û xor ta» «bi k’i raf» he ye. 
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29Ez we r’a di bê jim bi ra no: Wext 
hin dik ma ye. Ji vir şûn da ewê ku 
ji na wî he ye bi ra usa be ça wa yê 
bê jin, 30ewê ku di gi rî ça wa yê 
na gi rî, ewê ku şa di be ça wa yê 
şa na be, ewê ku di k’i r’e ça wa ne 
xwe yê wan tiş ta be, 31û ewê ku 
şi xu lê di nê va mi jûl di be ça wa yê 
pê va mi jûl na be, çim kî ev din ya 
e’yan der baz di be. 
32Lê ez di xwa zim ku hûn ji 

xe ma dûr bin. Yê ne ze wi cî şi-
xu lêd Xu dan va gî ro ye, ku ça wa 
bi ke li Xu dan xweş bê. 33Lê yê 
ze wi cî xe mêd di nê va gî ro ye, ku 
ça wa bi ke li ji na xwe xweş bê 34û 
ser du r’î ya se ki nî ye. Ji na bê mêr 
yan qîz şi xu lêd Xu dan va gî ro ye*. 
Me re mê wê ew e, ku ew r’uh’ û 
qa li bê xwe da bu hur tî-ji ba re be, 
lê ya mêr ki rî xe mêd di nê va gî ro 
ye, ku ça wa bi ke li mê rê xwe xweş 
bê. 35Ez van tiş ta bo na k’a ra we 

di bê jim, ne ku bar di di me ser 
mi lê we, lê di xwa zim we kî hûn 
bi t’er bet û bi dil û can şi xu lêd 
Xu dan va gî ro bin. 
36Lê he ger yek fe’m di ke, we kî 

hin da va der gîs tî ya xwe da r’as tî yê 
na ke, te mê wî jî xi rab bû ye* ku 
ge re kê bi ze wi ce, bi ra usa bi ke 
ça wa di xwa ze, gu ne na ke, bi ra 
hev du bis tî nin. 37Lê ewê ku gi-
ra nî ser wî t’une, lê li te mê xwe 
di ka re û di lê xwe da qi rar ki rî ye 
ku der gîs tî ya xwe usa xwey ke 
ça wa be rê, ew tiş te kî qenc di ke. 
38Awa yê der gîs tî ya xwe dis tî-
ne, qenc di ke, lê yê ku wê bi k’ir 
di hê le, hê qenc di ke.* 39Jin ne 
xwe se rî xwe ye h’e ta ku mê rê wê 
sax e, lê he ger mêr lê bi mi re, ew 
aza ye, t’e vî k’ê bi xwa ze di ka re 
mêr ke, t’e nê ba wer men dê Xu-
dan be. 40Lê ewê hê xwe zi lî be, 
ku usa bi mî ne. Ev e fi ki ra min 

* 7:34 Nav hi nek dest ni vî sa ra da r’êza 34-a aha dest pê di be: «Na va ya mêr ki rî 
û ne mêr ki rî daf fir qî he ye, ya ne mêr ki rî şi xu lêd Xu dan va gî ro ye». 
* 7:36 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «E’mi rê wê der baz di be». 
* 7:36-38 Hi nek zane di bê jin, ku li go ra e’de tê yû na na xort di ka ri bû der gîs-
tî ya xwe bi k’irf xwey bi ki ra, h’e ta ku di lê wî di xwest. Hi ne kêd din jî van 
r’êza aha fe’m di kin: «(R’êza 36) Lê he ger yek fe’m di ke, we kî hin da va 
qî za xwe da r’as tî yê na ke, çim kî e’mi rê wê der baz di be, bi ra usa bi ke ça wa 
di xwa ze, gu ne na ke, bi ra bi de mêr. (R’êza 37) Lê ewê ku gi ra nî yê ser xwe 
k’ifş na ke, lê ser ya xwe ye û di lê xwe da jî qi rar ki rî ye ku qî za xwe ne de 
mêr, ew tiş te kî qenc di ke. (R’êza 38) Awa yê qî za xwe di de mêr qenc di ke, 
lê yê bi k’ir di hê le hê qenc di ke». 
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û t’ex mî na min R’u h’ê Xwe dê 
na va min da he ye. 

Pirsaxwarina
qurbanêdfp’ûtp’aristîyê

81Lê ni ha çi ku ji pir sa qur ba-
nêd p’û ta di k’e ve: Fe’m da rî 

ye ku za ne bû na me her ke sî jî 
he ye. Za ne bûn p’i şi ka mê riv di-
we ri mî ne, lê h’iz ki rin ava di ke. 
2He ger yek t’ex mîn di ke, ku ew 
tiş te kî zane, ew r’ast hê tiş te kî usa 
ni za ne ça wa ku la zim e bi za ni be. 
3Lê he ger yek Xwe dê h’iz di ke, 
ew ji alî yê Wî va nas ki rî ye. 
4Awa der he qa wan qur ba nêd 

p’û ta ye ku me rî di xwin: Em za nin 
ku p’ût he yî na xwe va p’ûç’ in û 
Xwe dê kî din t’une, pêş ti rî ye kî*. 
5He ger bi na vêd din jî xwe dê 
he bin, yan li e’r dê yan li e’z mên, 
ça wa bê h’e sab xwe dê û bê h’e sab 
xu dan he ne jî, 6lê bo na me t’e nê 
Xwe dêk he ye, Bav, E’fi ran da rê 
her tiş tî, em jî bo na Wî he ne û 
t’e nê Xu da nek he ye, Îsa Mesîh, 
bi K’î ja nî her tişt xu li qî ne û bi 
sa ya Wî em he ne. 
7Lê ev za ne bûn cem her ke sî 

t’une. H’e ta ni ha hê di lê hi ne ka 
pey p’ût p’a ris tî yê ye, ku ga va wî 
goş tî di xwin, h’e sab di kin ça wa 

qur ba nêd p’û ta û xwe di h’e r’i-
mî nin, çim kî îsa faf xwe ye sist da 
fi ka ra di ke. 8Lê be lê xwa rin me 
li ber Xwe dê na de se ki nan di nê. 
He ger em bi xwin, tiş te kî zê de 
na kin û he ger ne xwin, tiş te kî jî 
kêm na kin. 
9Lê haş ji xwe he bin, ne be ku 

ew aza ya we bi be ke vi rek li ber 
ni gê sis ta. 10Em bê jin, he ger me-
ri ve kî ku îsa fa xwe ye sist da fi ka ra 
di ke te bi bî ne, we kî tu «xwe yî-
za ne bûn» î û li sif ra p’a rist ge ha 
p’ût da r’û niş tî yî, ne ew ki rê te 
wê dil bi de wî, ku ew jî qur ba-
nêd p’ût p’a ris tî yê bi xwe? 11Û ji 
dest wê «za ne bû na» te, birê te yî 
sist, bo na k’î ja nî Mesîh mir, wê 
un da be. 12Bi vî awayî, ga va tu 
ne he qî yê li xûşk-bi rêd xwe di kî 
û îsa fa wa ne sist bi rîn dar di kî, li 
ber Mesîh ne he qî yê di kî. 13Awa 
he ger xwa rin di be ke vi rê li ber 
p’î yê birê min, ge re kê îdî t’u car 
ez goşt ne xw im, we kî birê xwe 
p’işkf ne kim. 

Îzinûmecalêdşandîya

91Ne ez aza me? Ne ez şan dî 
me? Ne min Xu da nê me Îsa 

bi ç’e’ va dît? Ne hûn pê xû da na 
min p’a ra Xu dan k’e tin? 2He ger ez 

* 8:4 Qa nû na Du ca rî 6:4. 
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şan dî yê hi ne kêd ma yîn nî bim, lê 
be lê bê şik şan dî yê we me! Çim kî 
mo ra şan dî tî ya min hûn in, ku 
p’a ra Xu dan k’e tin. 
3Ca ba min bo na yêd ku di kin ji 

min gi lî ya bi k’i şîn in ev e: 4Ge lo 
îzi na me t’une em ji ber xe ba ta 
xwe va bi xwin û ve xwin? 5Ge lo 
îzi na me t’une em k’ul fe te ke 
ba we rî yê da t’e vî xwe bi ge r’î nin, 
ça wa şan dî yêd din, bi ra yêd Xu dan 
û Pet rûs* di kin. 6Yan ge re kê ez û 
Bar na basf t’e nê bi xe bi tin se rê xwe 
xwey kin? 7K’î jan es ker ji k’î sê 
xwe es ke rî yê di ke? K’î r’ezf da tî ne 
û be rê wê na xwe yan yê li ber pêz 
e şî rê pêz ve na xwe? 8Ez van tiş ta 
bi me ri va yî na bê jim. Ne Qa nûn jî 
wê ye kê di bê je? 9Ça wa Qa nû naf 
Mû sa daf ni vî sar e: «De vê ga yê bê-
de rê da di xe bi te gi rê ne de»*. Ge lo 
xe ma Xwe dê bo na ga ye? 10Yan 
wê ye kê bo na me di bê je? Be lê, ev 
yek bo na me ha te ni vî sa rê, we kî 
ewê ku co tê xwe di ke, ge re kê bi 
gu man cot ke û yê kam di ke, ge-
re kê gu man be, ku wê k’e da xwe 
bi xwe jî. 11He ger me na va we da 
tiş têd r’u h’a nî çan din, ge lo tiş te kî 

me zin e, ku ji we tiş têd vê di nê 
bi di rûn? 12He ger îzi na hi ne kêd 
din he ye k’a rê ji we bi bî nin, ne 
ya me hê zê de he ye? 

Lê me ev îzin pêk ne anî. Ser da 
jî li her tiş tî se bir kir, ku ne bi ne 
pê şî bi r’ê Miz gî nî yaf Mesîh. 13Hûn 
ni za nin ewêd ku p’a rist ge hê da 
di xe bi tin ji p’a rist ge hê jî di xwin? 
Û ewêd xiz met k’a rî ya go rî ge hêf 
di kin, ji go rî ge hê jî p’a ra xwe 
dis tî nin*. 14Usa jî Xu dan e’mir 
kir, ku yêd Miz gî nî yê dan na sîn 
di kin, ji Miz gî nî yê bi jîn*. 
15Lê min ji van îzi na qet yek 

pêk ne anî, ne jî ni ha di ni vî sim ku 
van îzi na pêk bî nim. De bi ra ez 
bi mi rim, ne ku yek r’û spî tî ya min 
be tal ke. 16Be lê ez ni kar im p’e ya 
bi di me xwe he ger ez Miz gî nî yê 
dan na sîn kim, çim kî ev dey nê 
stû yê min e. Wey li min he ger ez 
Miz gî nî yê dan na sîn ne kim! 17Û 
he ger min ev ye ka bi h’em dê xwe 
bi ki ra, hin gê xe la ta mi nê he bû ya, lê 
ez vê ye kê ne bi h’em dê xwe di kim, 
çim kî eva qu li xek e li min ha tî ye 
spar ti nê. 18Awa îdî çi ye xe la ta 
min? Ev e, ku ez dannasî nî ya 

* 9:5 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Kî fas». 
* 9:9 Qa nû na Du ca rî 25:4. 
* 9:13 Qa nû na Du ca rî 18:1. 
* 9:14 Lû qa 10:7-8. 
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xwe da Miz gî nî yê bê heq bi dim, 
îzi na xwe Miz gî nî da yî nê da bi zo ra 
xwe pêk ney nim. 
19R’ast e ez ji her ke sî aza me, 

lê ez dî sa xwe di ki me xu la mê 
h’e mû ya, we kî hê ge le ka qa zinc 
kim. 20Bo na ci hû ya, di bi me mî na 
ci hû ya, we kî ci hû ya qa zinc kim. 
Awa go tî bo na yêd bin Qa nû na 
Mû sa da, di bi me mî na yêd bin 
Qa nû nê, we kî yêd bin Qa nû nê da 
qa zinc kim, (lê ne ku ez bin Qa nû-
nê da me). 21Bo na yêd bê Qa nûn, 
di bi me mî na yêd bê Qa nûn, we kî 
yêd bê Qa nûn jî qa zinc kim, (ne 
ku ez bê qa nû na Xwe dê me, lê ez 
bin qa nû na Mesîh da me). 22Bo na 
sis ta di bi me mî na sis ta, we kî yêd 
sist qa zinc kim. Bo na h’e mû ya ez 
di k’e vi me h’a lê her ke sî, we kî her 
de re ca da bi ka ri bim hi ne ka xi laz 
kim. 23Van h’e mû tiş ta ez îdî bo na 
Miz gî nî yê di kim, we kî ez bi bi me 
he val-p’a rê dua-di roz gêd ser wê. 
24Hûn ni za nin yêd lec mey da-

nê da ne, h’e mû jî di r’e vin, lê t’e nê 
yek xe la tê dis tî ne? Usa bi r’e vin, 
ku hûn bis tî nin. 25Ewêd ku di-
k’e vi ne le cê, xwe hî nî ge lek tiş tî 

di kin, we kî wê k’o fî yaf ku di ç’il-
mi se bis tî nin, lê ki ri na me bo na 
k’o fî ya h’e ta-h’e ta yê ye. 26Bo na 
wê ye kê ez usa na r’e vim ça wa yêd 
bê me rem, yan jî bi k’ul ma he r’i me 
bê. 27Lê ez zor da rî yê qa li bê xwe 
di kim û wê zeft di kim, ku ne be 
xel qê ga zî le cê kim, lê ew xwe xa 
ji dest min he r’e. 

Xwedênecêr’ibînin,çawa
cime’taÎsraêlêfcêr’iband

101Na xwa zim xûşk-bi ra no, 
ku hûn ni za ni bin we kî 

kal-ba vêd me h’e mû jî bin sî ya 
e’wr da bûn û h’e mû jî Be’ ra Sor-
r’a der baz bûn*. 2H’e mû jî t’e vî 
Mû sa bû ne yek, e’wr û be’ rê da 
ha ti ne ni xu man di nêf. 3H’e mû ya 
jî xût ew xwa ri na r’u h’a nî xwar* 
4û h’e mû ya jî xût ew ve xwa ri na 
r’u h’a nî ve xwar, çim kî ji wî Qe-
ya yê r’u h’a nî ve di xwa rin, Yê ku 
t’e vî wan di çû û ew Qe ya Mesîh 
bû*. 5Lê Xwe dê ge le kêd ji wan 
be gem ne ki rin, le ma cin ya zêd 
wan be r’î yê daf her de ra k’e tî man*. 
6Îdî ew tişt bo na me bû ne me-

se lêd go tî, we kî em ha vi jî ya xwe 

* 10:1 Der k’e tin 13:21-22; 14:22-29. 
* 10:3 Der k’e tin 16:35. 
* 10:4 Der k’e tin 17:6; Ji mar 20:11. 
* 10:5 Ji mar 14:29-30. 
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ji tiş têd xi rab ney nin, ça wa wan 
dil ha vi jî kir*. 7Ne jî bi bin p’ût p’a-
rist, ça wa ji wan hi nek bûn, bo na 
k’î ja na ni vî sar e: «Cim e’ tê r’û nişt 
xwar, ve xwar û r’a bûn na mû sa 
hev r’a lîs tin»*. 8Em qa vî yê ne kin, 
ça wa ji wan hi ne ka qa vî kir û r’o-
je kê da bîst sê h’e zar me rî k’e tin 
qir’ bûn*. 9Mesîh* ne cê r’i bî nin, 
ça wa ji wan hi ne ka cê r’i band û bi 
me’ ra ha ti ne lê da nê mi rin**. 10Û 
bî na xwe teng ne kin, ça wa ji wan 
hi ne ka bîn ten gî ki rin û bi des tê 
mil ya k’e tê mi ri nê k’o ka wan hat*. 
11Ev h’e mû tişt ça wa me se lêd 

go tî di ha ti ne se rê wan, lê bo na me 
ku em axi rî ya van dew ra da di jîn, 
ça wa şî ret ha ti ne ni vî sa rê. 12Awa 
k’î di fi ki re ku ew mi qer’m se ki nî 
ye, bi ra haş ji xwe he be ku ne k’e-
ve. 13Cê r’i ban di nêd usa na yê ne 
se rê we, pêş ti rî wan cê r’i ban di nêd 
ku tê ne se rê me ri vêd ma yîn. Lê 
Xwe dê amin e, Ew na hê le ku hûn 

ji qe wa ta xwe der bê ne cê r’i ban di-
nê. Ewê cê r’i ban di nê da de lî le kê jî 
bi ke, ku hûn bi ka ri bin te yax kin*. 
14Awa de la lêd min, ji p’ût p’a-

ris tî yê bi r’e vin. 15Ez ça wa t’e vî 
ser wax ta xe ber di dim. Hûn xwe xa 
bi di ne ber h’e sa ba, ez çi di bê jim. 
16Ew k’a sa Şî va Xu dan, ya ku em 
pê şi ki rî yê di din, ne he le qe tî ya 
xû na Mesîh e? Ew na nê ku em 
ker di kin, ne he le qe tî ya be de na 
Mesîh e?* 17Na nek he ye, le ma 
em h’e mû jî be de nek in, çim kî 
em h’e mû jî ji wî na nî ker di kin. 

18Dî na xwe bi di ne cim e’ ta Îsra-
êlê: Ewêd ku qur ba na di xwin, t’e vî 
wê p’a ra go rî ge hê na bin?* 19Be lê 
ez çi bê jim? Ge lo p’ût ji xwe tiş-
tek e, yan qur ba nêd p’û ta r’a tê ne 
da yî nê ber ga tiş te kî di gi rin? 20Na 
xêr! Lê go ti na min ev e, ku ew 
tiş têd p’ût p’a rist di ki ne qur ban, 
ci na r’af di kin, ne ku Xwe dê r’a. 
Û ez na xwa zim ku he le qe tî ya we 

* 10:6 Ji mar 11:4. 
* 10:7 Der k’e tin 32:6. 
* 10:8 Ji mar 25:1-18. 
* 10:9 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Xu dan». 
** 10:9 Ji mar 21:5-6. 
* 10:10 Ji mar 16:41-49. 
* 10:13 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Xwe dê wê bi ke ku hûn te yax kin û bi vî awayî 
hû nê bi ka ri bin ji wê ye kê xi laz bin». 
* 10:16 Met ta 26:26-28. 
* 10:18 Qa nû na K’a hîn tî yê 7:6. 
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t’e vî ci na he be*. 21Hûn ni ka rin 
hin k’a sa Xu dan ve xwin, hin jî 
k’a sa ci na. Hûn ni ka rin hin ji 
sif ra Xu dan bi xwin, hin jî ji sif ra 
ci na. 22Yan em bi kin ku xî re ta 
Xu dan qe bûl ne ke?* Çi ma em ji 
Wî qe wat tir in? 
23Di bê jin: «Her tişt e’det e», 

be lê, lê her tişt ne k’ar e. «Her 
tişt e’det e», lê her tişt ava na ke. 
24Ne be ku yek k’a ra xwe bi ge r’e, 
lê ya he va lê xwe. 

25Çi ku qe sab xa na da tê fi ro ta nê 
bi xwin, pey pirs-pir sî ya ra ne k’e vin, 
bo na fi kar ki ri na îsa fê. 26Ça wa 
ni vî sar e: «Din ya bi xêr-xiz na 
xwe va ya Xu dan e»*. 27He ger ji 
ne ba we ra yek we t’eg lîf ke û hûn 
bi xwa zin he r’in, çi bi di ne ber we 
bi xwin, pey pirs-pir sî ya ra ne k’e-
vin, bo na fi kar ki ri na îsa fê. 28(Lê 
he ger yek we r’a bê je: «Eva qur ban 
e», îdî ne xwin bo na yê ku hûn pê 
h’e san din û bo na fi kar ki ri na îsa fê. 
29Go ti na min ne bo na fi ka ra îsa-
fa we ye, lê ya he va lê we.) Çi ma 

ge re kê aza yî ya min bo na fi ka ra 
îsa fa ye kî ma yîn bê lo me k’ar ki-
ri nêf? 30He ger ez şi ki rî yê di di me 
Xwe dê di xwim, çi ma bo na wê ye kê 
xey ba min di kin, we kî ez şi ki rî ya 
xwe Xwe dê tî nim? 
31Awa he ger hûn bi xwin, ve-

xwin, yan çi şi xu lî ku hûn bi kin, 
her tiş tî bo na şi kir da yî na Xwe dê 
bi kin. 32Ne nig ba vê ji ne ber ci-
hû ya, ne ber ne ci hû ya, ne jî ber 
ci vî na Xwe dê, 33ça wa ez jî her 
alî ya va li h’e mû ya xweş têm û 
k’a ra xwe na ge r’im, lê ya ge le ka, 
we kî xi laz bin.

 

111Ç’e’v bi di ne min, ça wa 
ez jî ç’e’v di di me Mesîh*. 

Bonasernixamtinûserqotîyê
demah’ebandinêda

2Ez p’e yê we di dim, we kî hûn 
h’e mû de re ca da min bîr tî nin û 
ew r’aw-r’i zi mêdf ku min da ne 
we pêk tî nin. 3Lê ez di xwa zim 
ku hûn za ni bin we kî se rê her mê rî 

* 10:20 Qa nû na Du ca rî 32:17. 
* 10:22 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Yan em bi kin ku hê la nê bi di ne 
k’um r’e şî yaf Xu dan». K’um r’e şî ya Xu dan r’u h’a nî tê fe’m ki ri nê. Pey ma naf 
Ke vin da, ga va cim e’ ta Xwe dê dest ji Xwe dê k’i şand û p’ût h’e ban din, ew 
usa di ha te h’e sa bê ça wa ji na ye kî ç’e’v ba vê je mê re kî din. Ho se ya 2:2-13; 
Yê re mî ya 3:6-10, 20. 
* 10:26 Ze bûr 24:1; 50:12; 89:11. 
* 11:1 Ko rin t’î I, 4:16; Fî lî pî 3:17. 
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Mesîh e, se rê ji nê mêr e û se rê 
Mesîh Xwe dê ye. 4Her mê rê ku 
ser ni xam tî dua yan p’ê xem ber tî yêf 
di ke, ew se rê xwe bê hur met di ke. 
5Û her k’ul fe ta ku ser qot dua yan 
p’ê xem ber tî yê di ke, ew se rê xwe 
bê hur met di ke. Ew di be mî na 
ye ke p’or’ kur’ ki rî. 6Awa go tî, 
he ger k’ul fet se rê xwe ne ni xê me, 
bi ra p’o r’ê xwe jî bi bi r’e. Lê he ger 
k’ul fe tê r’a e’yb e, ku p’o r’ê xwe 
bi bi r’e yan bi de ber dû zan, ku usa 
ye bi ra se rê xwe bi ni xê me. 7Ne 
ca yîz e mêr se rê xwe bi ni xê me, 
çim kî ew sû ret û r’û me ta Xwe dê 
ye, lê jin r’û me ta mêr e. 8(Çim kî 
ne ku mêr ji ji nê ye, lê jin ji mêr 
e* 9û mêr bo na ji nê ne xu li qî, lê 
jin bo na mêr.) 10Bo na vê ye kê 
ge re kê k’ul fet se rê xwe bi ni xê me, 
ça wa nî şa na bin h’u kum da, bo na 
mil ya k’e têd ku di bî nin*. 11Lê be lê 
yektî ya Xu dan da ne jin bê mêr 
di be, ne jî mêr bê jin. 12Çim kî 
ça wa jin ji mêr e, usa jî mêr ji 
ji nê ye, lê h’e mû jî ji Xwe dê ne. 
13Hûn xwe xa bi di ne ber h’i şa, 

ge lo ji k’ul fe tê di k’e ve, we kî ser qot 
ber Xwe dê dua bi ke? 14Ne t’e bî-

yet jî we hîn di ke, ku p’o r’ê di rêj 
r’ew şa mêr da vê je? 15Lê r’ew şa 
ji nê p’o r’ê di rêj e, çim kî ew p’or’ 
jê r’a bo na ni xam ti nê ha tî ye da yî nê. 
16Lê he ger yek bi xwa ze vê ye kê r’a 
bi k’e ve de’wê, e’de te kî me yî din 
t’une û ne jî yê ci vî nêd Xwe dê. 

ŞîvaXudan
(Metta26:26‑29;Marqos14:22‑25;

Lûqa22:14‑20)

17Lê vê t’e mî yê da ez p’e yê we 
na dim, çim kî ga va hûn di ci vin, 
ew na be k’a ra we, lê zî ya na we. 
18Be rî her tiş tî, ez di bi hêm, ga-
va ku hûn di ci vi ne ci vî nê, na va 
we da di be du tî re tî û kêm-zê de 
ez ba wer di kim. 19Be lê, e’se yî 
du tî re tî wê bi k’e ve na va we, we kî 
yêd na va we da ye ji ba re k’ifş bin. 
20Awa hûn ku di ci vi ne cî kî, eva 
na be şî va Xu dan ku hûn di xwin, 
21çim kî ga va her yek ji we di xwe, 
h’e ce-h’e ca wî ye ser şî vê di k’e ve. 
Yek bir’ çî di mî ne û yê din k’êf xweş 
di be. 22Çi ma ma lêd we t’une ne, 
ku hûn wan da bi xwin û ve xwin? 
Yan çi ma ci vî na Xwe dê bê hur met 
di kin û dest ten ga di di ne şer mê? 

* 11:8 Dest pê bûn 2:18-23. 
* 11:10 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Bo na vê ye kê û bo na mil ya k’e têd ku di bî nin, 
ge re kê k’ul fet ser gi rê da yî be, ça wa nî şa na ku h’u ku mê wê he ye dua û p’ê-
xem ber tî yê bi ke». 
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Ez çi we r’a bê jim? P’e yê we bi dim 
bo na vê ye kê? Ez vê ye kê ni kar im! 
23Min ev yek ji Xu dan stand 

û da we, ku Xu dan Îsa wê şe-
va ku ha te ne mam ki ri nê, nan 
hil da 24şi ki rî da, ker kir û got: 
«Eva be de na Min e bo na we. Vê 
ye kê bo na bîr anî na Min bi kin». 
25Usa jî k’as pey şî vê r’a hil da û 
got: «Eva k’a sa pey ma naf nû ye, 
pê xû na Min gi rê da yî. Vê ye kê 
bo na bîr anî na Min bi kin, çi car 
ga va hûn jê ve xwin».* 26Her car, 
ga va hûn vî na nî bi xwin û ji vê 
k’a sê ve xwin, mi ri na Xu dan bi ki ne 
den gî, h’e ta ha ti na Wî. 
27Awa k’î bi ne la yî qî na nê Xu-

dan bi xwe yan k’a sa Wî ve xwe, 
wê deyn da rê be den û xû na Wî be. 
28Le ma bi ra me riv pê şî yê di lê xwe 
bi ni hê r’e û paşê ji wî na nî bi xwe 
û ji wê k’a sê ve xwe. 29Çim kî k’î 
bi xwe û ve xwe û fe’ mî na be de na 
Xu dan* ni za ni be, ew dî wa na xwe 
di xwe û ve di xwe. 30Le ma jî na va 
we da ge lek ne xweş û xwe yî ze de 
he ne û hi nek jî mi ri ne. 31Lê he ger 
me dî wa na xwe bi ki ra, dî wa na 
me yê ne ha ta ki ri nê, 32lê ga va dî-
wa na me bi be, em ji Xu dan tê ne 

şî ret ki ri nê, we kî dî wa na me t’e vî 
din ya yê ne be. 
33Awa xûşk-bi ra yêd min, ga va 

bo na şî va Xu dan bi ci vin, hî vî ya 
hev du bi se ki nin. 34Lê he ger yek 
bir’ çî ye, bi ra ma la xwe da bi xwe, 
ku ne be, ga va hûn bi ci vin, dî wa nê 
ser xwe da bî nin. Bo na pir sêd ma-
yîn, ga va bêm ezê hin gê sa fî kim. 

P’êşk’êşêdfR’uh’êfPîroz

121Lê ni ha çi ji p’êş k’ê şêd 
R’u h’a nî di k’e ve xûşk-bi-

ra no, ez na xwa zim ku hûn ne zan 
bin. 2We va e’yan e ga va hûn 
p’ût p’a rist bûn, hûn usa pey p’û-
têd ke r’e lal k’e ti bûn, her alî ya va 
k’e ti bû ne bin qo lêd wan. 3Bo na 
vê ye kê jî ez we r’a di bê jim, t’u kes 
t’une ku bi r’ê be rî ya R’u h’ê Xwe dê 
xe ber de û bê je: «Bi ra ni fir’ li Îsa 
be». Û ke sek jî ni ka re bê je: «Îsa 
Xu dan e», he ger ne bi r’ê be rî ya 
R’u h’ê Pî roz. 
4Awa cû r’e-cû r’e p’êş k’ê şêd 

R’u h’a nî he ne, lê xût da yî na wî 
R’u h’î ne*, 5cû r’e-cû r’e qu lix 
jî he ne, lê he ma wî Xu da nî r’a 
qu lix di kin, 6usa jî cû r’e-cû r’e 
ka rîn he ne, lê xût ew Xwe dê ye, 

* 11:24-25 Lû qa 22:18-19. 
* 11:29 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «be de na Xu dan» t’e nê «be den» he ye. 
* 12:4-12 R’o ma yî 12:4-8. 
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ku van da yî na da ka rî nê di de her 
ke sî. 7Lê her ke sî r’a R’uh’ bo na 
k’a ra h’e mû ya xuya di be. 8Ye kî-
r’a ji R’uh’ xe be ra ser wax tî yê tê 
da yî nê, ye kî r’a xe be ra za ne bû nê 
xût ji wî R’u h’î, 9ye kî din r’a ba-
we rîf xût ji wî R’u h’î, ye kî din r’a 
p’êş k’ê şêd ne xweş qenc ki ri nê xût 
ji wî R’u h’î, 10ye kî din r’a qe wat, 
we kî k’e re me ta bi ke, ye kî din r’a 
p’ê xem ber tî*, ye kî din r’a fe’ mî na 
ku r’u h’a ji hev der xe, ye kî din r’a 
zi ma nêd xe rîb, ye kî r’a jî şi ro ve-
ki ri na wan zi ma na. 11Ev h’e mû 
jî xût Xwe xa ew R’uh’ di ke û her 
ke sî r’a baş qe-baş qe p’a re ve di ke, 
ça wa ku di xwa ze. 

Bedenyeke,endemgelekin
12Ça wa be den yek e û ge lek 

en de mêd wê he ne, lê dî sa ew 
h’e mû hev r’a be de nek in, usa jî 
Mesîh e. 13R’ast usa jî yektî ya 
R’u h’e kî da em h’e mû ha ti ne ni-
xu man di nêf, ku bi bi ne be de nek, 
hin ci hû hin ne ci hû, hin xu lam 
hin aza û em h’e mû jî ji wî R’u h’î 
da ne ve xwa ri nê. 

14Be lê be den ne t’e nê en de mek 
e, lê ji ge le ka ye. 15He ger nig bê je: 
«Ez ne ji be de nê me, çim kî ez ne 
dest im», ge lo eva me’ nî ye, ku ew 
ne ji be de nê ye? 16Û he ger guh 
bê je: «Ez ne ji be de nê me, çim kî 
ez ne ç’e’v im», ge lo eva me’ nî ye, 
ku ew ne ji be de nê ye? 17He ger 
t’e ma mî ya be de nê ç’e’v bû ya, lê 
bi hîs ti nê li k’u bû ya? He ger h’e-
mû be den guh bû ya, bîn hil da nê 
li ku bû ya? 18Lê r’ast Xwe dê ew 
en dem yeko-yeko be de ne kê da cî 
ki rin, ça wa Wî xwest. 19He ger 
h’e mû en de mek bû na, be de nê li 
ku bû ya? 20Lê r’ast ni ha en dem 
ge lek in, lê be den yek e. 
21Ç’e’v ni ka re bê je dest: «Tu 

kê rî min na yê yî!» Û ne jî se rî ni-
ga r’a di ka re bê je: «Hûn kê rî min 
na yên!» 22Lê ser da ew en de mêd 
be de nê ye ku sist k’ifş di bin, ew hê 
ferz in 23û ew en de mêd be de nê ye 
bê qe dir tê ne h’e sa bê, em hê qe di rê 
wan za nin û yêd e’y be na va wê da, 
em hê bi t’er bet di ni xê min, 24lê 
en de mêd me ye bê e’yb ne h’ew-
cê wê ye kê ne. Lê Xwe dê be den 

* 12:10 K’i tê baf Pî roz da û îla hîf na va vê ne’ ma Paw los da, xe be ra «p’ê xem ber tî» 
fi re tê fe’m ki ri nê. Yê ku p’ê xem ber tî yê di ke, ew bi r’ê be rî ya R’u h’ê Pî roz 
go ti ne ke ji Xwe dê e’la mî me ri va di ke. Ça wa Paw los Ko rin t’î I, 14:3-da di-
bê je, yê ku p’ê xem ber tî yê di ke, ba we rî ya me ri va ava di ke, dil di de ber wan 
û ber di lê wan da tê. Îdî p’ê xem ber tî ne t’e nê bo na tiş têd ku hê ne qe wi mî ye. 
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hev va kir, ku yê bê qe dir hê qe dir 
bis tî ne, 25we kî du tî re tî ne k’e ve 
na va be de nê, lê h’e mû en dem 
ji hev du r’a şe wat bin. 26Le ma, 
ga va en de mek êşê di k’i şî ne, h’e-
mû en dem hev r’a dê şin, lê ga va 
en de mek tê pe sin da yî nê, h’e mû 
en dem t’e vî wê şa di bin. 
27Awa hûn be de na Mesîh in û 

her yek ji we en de me kî be de na 
Wî ye. 28Û Xwe dê pê şî yê hi nek 
ci vî nê da ki ri ne şan dî, ya du da 
p’ê xem berf, ya si sî ya ders dar, paşê 
yêd k’e re met kir, pey r’a yêd xwe yî yê 
p’êş k’ê şêd ne xweş qenc ki ri nê, k’o-
mek da rî yê, se’ vî tî yê û yêd zi ma nêd 
xe rîb*. 29Çi ma h’e mû şan dî ne? 
Çi ma h’e mû p’ê xem ber in? Çi ma 
h’e mû ders dar in? Çi ma h’e mû 
k’e re me ta di kin? 30Çi ma h’e mû 
xwe yî yê p’êş k’ê şêd ne xweş qenc ki-
ri nê ne? Çi ma h’e mû bi zi ma nêd 
xe rîb xe ber di din? Çi ma h’e mû 
zi ma na şi ro ve dik in? 31De hûn 
h’ey ra p’êş k’ê şêd hê me zin da bin. 

Lê ezê r’ê ke he re qenc jî nî şa nî 
we kim. 

H’izkirin

131He ger ez bi zi ma nêd me-
ri va yan mil ya k’e ta xe ber 

dim, lê di lê min da h’iz ki rin t’u-
ne be, ezê bi bi me mî na wî zen gi lê 
ku di ke zin gîn yan jî bol mêd sif re 
ku di ki ne şin gîn. 2He ger p’êş k’ê şa 
p’ê xem ber tî yê min r’a he be û ser 
h’e mû su r’a ve bim, h’e mû za ne-
bû nê fe’m bi kim û he ger ba we rî ya 
min jî ha qas he be, h’e ta ç’î ya jî 
ji cî bi gu hê zim, lê h’iz ki rin di lê 
min da t’u ne be, ez ne t’u tişt im*. 
3Û he ger he bû ka xwe pê va be la yî 
be len ga za kim û be de na xwe jî 
bi di me der bo na şe wi tan di nê, lê 
h’iz ki rin di lê min da t’u ne be, t’u 
k’ar na gi hî je min. 
4H’iz ki rin dû mik di rêj û şî rin 

e, h’iz ki rin h’ev sû dî yê na ke, h’iz-
ki rin k’u bar na be, p’i şi ka xwe da 
na we ri me, 5bê p’er gal nî ne, ya xwe 
na ge r’e, zû hêrs na k’e ve, k’î nê na jo, 
6di lê xwe li ne he qî yê şa na ke, lê 
r’as tî yê r’a şa di be. 7H’iz ki rin her 
gav da di xe, her gav ba wer di ke, 
her gav xwe yî gu man e, her gav 
se bir di ke. 
8H’iz ki rin t’u car k’u ta na be. 

He ger p’ê xem ber tî he bin, wê be tal 
bin, he ger zi ma nêd xe rîb he bin, 
wê den gêd wan bê ne bi r’î nê, he ger 
za ne bûn he be, wê der baz be he r’e. 
9Be lê em ji p’i r’î-hin di kî za nin 

* 12:28 Efe sî 4:11. 
* 13:2 Met ta 17:20; 21:21. 
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û ji p’i r’î-hin di kî p’ê xem ber tî yê 
di kin. 10Lê ga va k’a mil tî bê, hin-
gê ne k’a mil tî wê der baz be he r’e. 

11Ga va ez zar’ bûm, min mî na 
za r’a xe ber di da, mî na za r’a di fi-
ki rîm, mî na za r’a di da ber h’e sêb. 
Ga va ez me zin bûm, ew tiş têd 
za r’o tî yê min ji xwe dûr xis tin. 
12Ni ha em ça wa qe re t’û kî ney ni-
kê da di bî nin, lê hin gê emê r’û bi 
r’û bi bî nin. Ni ha ez ji p’i r’î-hin-
di kî za nim, lê hin gê ezê t’am nas 
bi kim, ça wa ez ha ti me nas ki ri nê. 
13Awa ni ha ev her sêk di mî nin: 

Ba we rî, gu man û h’iz ki rin. Lê 
h’iz ki rin ser wan r’a ye. 

Bonap’êşk’êşêdR’uh’êPîroz:
P’êxembertîûzimanêdxerîb

141De ma na h’iz ki ri nê da bin û 
h’ey ra p’êş k’ê şêd r’u h’a nî da 

bin, îla hî p’ê xem ber tî ki ri nê. 2Ewê 
ku bi zi ma nê xe rîb xe ber di de, 
ew ne ku mê riv r’a xe ber di de, lê 
Xwe dê r’a, çim kî ke sek Wî fe’m 
na ke. Ew bi qe wa ta R’uh’ su r’a 
di bê je. 3Lê be lê yê ku p’ê xem-
ber tî yê di ke, ew mê riv r’a xe ber 
di de, ba we rî ya wan ava di ke, dil 
di de ber wan û ber di lê wan da tê. 
4Ewê ku bi zi ma nêd xe rîb xe ber 
di de, t’e nê ba we rî ya xwe ava di ke, 
lê ewê ku p’ê xem ber tî yê di ke, ci-
vî nê pê va ava di ke. 5Ez di xwa zim 

ku hûn h’e mû jî bi zi ma nêd xe rîb 
xe ber din, lê ez hê di xwa zim ku 
hûn p’ê xem ber tî yê bi kin, çim kî 
yê p’ê xem ber tî yê di ke, ji yêd bi 
zi ma nêd xe rîb xe ber di de çê tir e, 
pêş ti rî wî wex tê ku tê şiro ve ki ri nê, 
we kî ci vîn bê ava ki ri nê. 
6Awa xûşk-bi ra no, he ger ez bê-

me cem we bi zi ma nêd xe rîb xe ber 
dim, ezê çi k’a rê bi di me we? T’u 
k’a rê na dim he ger ez e’yan tî yê, yan 
za ne bû nê, yan p’ê xem ber tî yê, yan 
hîn ki ri nê we r’a ney nim? 7Ha ce têd 
ne bîn be re ku deng der di xin, em 
bê jin bi lûr be, yan çengf, he ger den gê 
wan ne ze lal be, wê ça wa za ni bin çi 
mi qam tê lê xis ti nê? 8Yan jî, he ger 
bo r’î den ge kî ne nas der xe, k’ê wê 
k’a rê xwe li şêr’ bi ke? 9Usa jî hûn, 
he ger bi zi mên xe be re ke fe’m da rî 
ne bê jin, wê ça wa bi za ni bin hûn 
çi di bê jin? Xe ber da na we yê mî na 
ba yê sar be. 10K’ifş e ku din ya yê da 
çi qas cû r’e-cû r’e zi man he ne, lê ji 
wan yek jî bê fe’ mîn nî ne. 11Lê, 
he ger ez zi ma ne kî fe’m na kim, 
ez bo na yê wî zi ma nî xe ber di de 
xe rîb im û yê xe ber di de jî bo na 
min xe rîb e. 12Usa jî hûn ku h’ey ra 
p’êş k’ê şêd r’u h’a nî da ne, na va wan 
p’êş k’ê şa da hê pêş da he r’in, k’î jan 
ci vî nê ava di kin. 
13Bo na vê ye kê ewê ku bi zi-

ma nêd xe rîb xe ber di de, bi ra dua 
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bi ke ku şi ro ve ke jî. 14Çim kî ga va 
ez bi zi ma nêd xe rîb dua di kim, 
ew r’u h’ê min dua di ke, lê h’i şê 
min da tişt r’û na nî. 15Ez çi bi kim? 
Ezê hin bi r’u h’ê xwe dua bi kim, 
hin jî bi h’i şê xwe, hin bi r’u h’ê 
xwe bis ti rêm, hin jî bi h’i şê xwe. 
16He ger tu bi r’u h’ê xwe şi ki rî yê 
bi dî, ewê ku mî na ne za na se ki nî 
ye, wê ça wa r’a zî da rî ya te r’a qayl 
be bê je: «Amînf»? Ew qet fe’m 
na ke jî, tu çi di bê jî. 17Be lê tu r’ind 
r’a zî bû nê di dî, lê ba we rî ya yê din 
na yê ava ki ri nê. 
18Ez ji Xwe dê yê xwe r’a zî me, 

ku ji we h’e mû ya ze’f tir bi zi ma-
nêd xe rîb xe ber di dim. 19Lê be lê 
ci vî nê da ez hê di xwa zim pênc 
xe be rêd fe’m da rî bê jim, we kî 
hi ne kêd din jî hîn bi kim, ne ku 
bi h’e za ra xe be rêd xe rîb. 

20Xûşk-bi ra no, h’i şê xwe da zar’ 
nî bin! Hin da va xi ra bî yê da mî na 
za r’a bin, lê h’i şê xwe da gi hîş tî 
bin. 21Qa nû nê da ni vî sar e: 
 «Ezê bi me ri vêd xwe yê zi ma-

nêd xe rîb û za rêdf xe rî ba vê 
cim e’ tê r’a xe ber dim, 

 lê be lê wê hin gê jî guh da rî ya 
Min ne kin, Xu dan di bê je»*. 

22Awa p’êş k’ê şa zi ma nêd xe rîb nî-
şa nek e, ne ku bo na ba wer men da, 
lê bo na ne ba we ra û p’ê xem ber tî jî 
ne ku bo na ne ba we ra ye, lê bo na 
ba wer men da*. 23He ger t’e ma mî-
ya ci vî nê pê va bi ci ve û h’e mû jî 
zi ma nêd xe rîb xe ber din, hin gê 
hi ne ke ne zan yan ne ba wer bi k’e vi ne 
hin dur’, wê ne bê jin: «Eva na dîn 
bû ne»? 24Lê he ger h’e mû jî p’ê xem-
ber tî yê bi kin, hin gê ye kî ne ba wer 
yan ne zan bi k’e ve hin dur’, wê ji 
h’e mû go ti nêd wan xwe mu kur’ 
bê û bê gu ne k’ar ki ri nêf, 25su r’êd 
di lê wî da jî wê bê ne e’yan ki ri nê 
û de ve r’û li ber Xwe dê bi k’e ve, 
wî bi h’e bî ne û deng hil de bê je: 
«R’as tî jî Xwe dê nav we da ye!» 

E’rf‑e’detêdcivînê
26Em îdî ça wa bi kin ge lî 

xûşk-bi ra? Ga va hûn di ci vi ne 
cî kî, her ke sê ji we çî wî he be, 
he ger k’u lam be, hîn ki rin be, 
e’yantî be, xe ber da na zi ma nêd 
xe rîb be, şi ro ve ki ri na zi ma nêd 

* 14:21 Îşa ya 28:11-12; Qa nû na Du ca rî 28:49. 
* 14:22 Xe be ra «nî şan» li vir bi du cû r’a tê fe’m ki ri nê, k’ar û zirar. P’ê xem ber tî 
nî şa ne ke k’ar e bo na ba wer men da, çim kî pê wê ba we rî ya wan tê şi dan di nê, 
k’a rê di k’e vin. Lê xe ber da na bi zi ma nêd xe rîb bo na ne ba we ra nî şa ne ke zirar 
e, çim kî fe’m na kin, k’a rê na k’e vin. 
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xe rîb be, bi ra h’e mû jî bo na ava-
bû na ci vî nê bin. 27He ger yek bi 
zi ma nê xe rîb xe ber di de, bi ra 
du du bin, yan ya la pe ze’f si sê, 
lê bi ra yek pey ye kî r’a xe ber de û 
yek jî şi ro ve ke. 28Lê he ger ke sek 
t’une ku şi ro ve ke, bi ra ew ci vî-
nê da den gê xwe ne ke, t’e nê ber 
xwe da Xwe dê r’a xe ber de. 29Û 
ji p’ê xem be ra jî bi ra du du bin, 
yan ya la pe ze’f si sê xe ber din 
û yêd din bi ra e’ne ne kin. 30Lê 
he ger li ber ye kî ji na va r’û niş tî ya 
jî tiş tek ve be, îdî bi ra yê pê şin 
den gê xwe bi bi r’e. 31Çim kî hûn 
h’e mû jî, yek pey ye kî r’a di ka rin 
p’ê xem ber tî yê bi kin, we kî h’e mû 
jî hîn bin û h’e mû jî dil bis tî nin. 
32Û r’u h’êd p’ê xem be ra bin se’-
vî tî ya p’ê xem be ra da ne, 33çim kî 
Xwe dê ne Xwe dê yê bê p’er ga lî yê 
ye, lê Yê e’di la yî yê ye. 

Ça wa na va h’e mû ci vî nêd cim e’ ta 
Xwe dê da*, 34bi ra ji nêd we ci vî nê-
da xwe ker’ kin, çim kî îzi na wan 
t’une xe ber din, lê bi ra guh dar 
bin, ça wa Qa nûn jî di bê je. 35Lê 
he ger ew tiş te kî di xwa zin bi za-
ni bin, bi ra li ma lê ji mê rêd xwe 

bi pir sin, çim kî ne ca yîz e ku jin 
ci vî nê da xe ber de. 

36T’u xe be ra Xwe dê ji we der k’et? 
Yan t’e nê gi hîş te we? 37He ger yek 
di fi ki re, ku xwe xa p’ê xem ber e 
yan r’u h’a nî ye, bi ra za ni be çi ku 
min we r’a ni vî sîn, t’e mî ya Xu dan 
e. 38Lê he ger yek guh na de van 
tiş ta, hûn jî guh ne di ne wî. 
39Awa xûşk-bi ra no, h’ey ra p’ê-

xem ber tî ki ri nê da bin û den gê yêd 
bi zi ma nêd xe rîb xe ber di din ne-
di ne bi r’î nê. 40T’e nê her tişt bi ra 
bi t’er bet, cî bi cî û ma qû lî be. 

R’abûnaMesîhejimirinê

151Ez wê Miz gî nî yêf di-
xwa zim bî ni me bî ra we 

xûşk-bi ra no, ya ku min we r’a 
dan na sîn kir û we qe bûl kir, ser 
wê jî se ki nî ne. 2Bi wê jî hûn xi-
laz di bin, he ger wê xe be rê, ya ku 
min we r’a dan na sîn kir, qe wîn 
bi gi rin. He ger na, ba we rî ya we yê 
ba dî he waf be. 
3Min ev ye ka ser her tiş tî r’a, 

ça wa stand, usa jî da we, ku Mesîh 
bo na gu nêd me mir, li go ra ni vî-
sa ra* 4û ha te de fin ki ri nêf, r’o ja 

* 14:33 Aha jî tê fe’m ki ri nê ku ev xe ber «ça wa na va h’e mû ci vî nêd cim e’ ta 
Xwe dê da» r’êza 33-va gi rê da yî ye, ne ku r’êza 34-va. Awa go tî ev tê fe’m ki ri nê 
ça wa fi ki re ke xwe se rî xwe ye: «Na va h’e mû ci vî nêd cim e’ ta Xwe dê da aha ye». 
* 15:3 Îşa ya 53:5-12. 
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si sî ya Ew Xwe dê da ji mi ri nê r’a bû 
li go ra ni vî sa ra*, 5Pet rûs va* xuya 
bû, pey r’a her donz deh şan dî-
ya va**. 6Paşê ca re kê r’a pên sid 
xûşk-bi ra yî zê de tir va xuya bû, 
ji wan ge lek h’e ta ni ha sax in, lê 
hi nek jî mi ri ne. 7Paşê Aqûb vaf 
xuya bû, pey r’a h’e mû şan dî ya va. 

8Axi rî yê, pey h’e mû ya r’a min va 
xuya bû, ça wa ye kî ne se rê xwe ji 
dî ya xwe bû yî*. 9Çim kî ez ji şan-
dî ya yê he rî paş im, ku ne la yîq 
im şan dî jî bê me go ti nê, çim kî 
min ci vî na Xwe dê zê rand*. 10Lê 
ez bi k’e re ma Xwe dê me çi jî he-
me û k’e re ma Wî ku bi min r’a ye, 
boş-be tal nî bû. Lê ser da ez ji wan 
h’e mû şan dî ya ze’f tir xe bi tîm û ne 
ku ez bûm, lê k’e re ma Xwe dê ye 
ku bi min r’a ye. 11Awa he ger ez 
bim, yan ew bin, em h’e mû jî 
aha dan na sîn di kin û we aha jî 
ba wer ki rî ye. 

R’abûnabawermendaye
jimirinê

12Awa he ger em dan na sîn di kin, 
ku Mesîh ji mi ri nê r’a bû ye, ça wa 

* 15:4 Ze bû ra 16:8-10. 
* 15:5 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Kî fas». 
** 15:5 Lû qa 24:34-36; Met ta 28:16-17; Mar qos 16:14; Yû h’en na 20:19. 
* 15:8 K’a rêd Şan dî ya 9:3-6. 
* 15:9 K’a rêd Şan dî ya 8:3. 

ji we hi nek di bê jin, ku r’a bû na 
mi rî ya t’une? 13He ger r’a bû na 
mi rî ya t’une, ku usa ye Mesîh 
jî ji mi ri nê r’a ne bû ye. 14Û he ger 
Mesîh ji mi ri nê r’a ne bû ye, ku usa 
ye dan na sî nî ya me jî boş-be tal e 
û ba we rî ya we jî boş-be tal e. 15Û 
emê jî bi bi ne şe’ dêd Xwe dê ye de rew, 
çim kî me bo na Xwe dê şe’ de tî da, 
ku Ewî Mesîh ji mi ri nê r’a kir, lê 
he ger mi rî yê r’a ne bin, ku usa ye 
Ew jî ji mi ri nê r’a ne ki rî ye. 16Çim kî 
he ger mi rî yê r’a ne bin, ku usa ye 
Mesîh jî ji mi ri nê r’a ne bû ye. 17Û 
he ger Mesîh ji mi ri nê r’a ne bû ye, 
we kî usa ye ba we rî ya we ba dî he wa 
ye, he la hê hû ne na va gu nêd xwe da 
ne 18û ewêd ba we rî ya Mesîh da jî 
mi ri ne un da bû ne. 19He ger t’e nê 
em bo na vê jî yî nê gu ma na xwe 
Mesîh tî nin, ku usa ye em ji h’e mû 
me ri va me’ rim tir in. 
20Lê r’ast Mesîh ji mi ri nê r’a-

bû ye, ça wa be rêf de re me ta pê şin 
ji na va mi rî ya r’a bû yî. 21Mi rin 
r’û yê me ri ve kî da bû, bi me ri ve kî 
jî wê r’a bû na mi rî ya bi be. 22Ça wa 
h’e mû yêd ji Ademf bû yî di mi rin, 
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usa jî h’e mû yêd ji Mesîh bû yî wê 
sax bin. 23Lê her kes do ra xwe da: 
Pê şî yê Mesîh ça wa be rê de re me ta 
pê şin, paşê yêd p’a ra Mesîh, wex tê 
ha ti na Wî da. 24Hin gê axi rî wê bê, 
ga va k’o ka her ser wêr tî yê, h’u ku-
me tî yê û qe wa tê bî ne û p’ad şa tî yê 
bi de des tê Bav Xwe dê. 25Çim kî 
Ew ge re kê p’ad şa tî yê bi ke, h’e ta 
ku Xwe dê h’e mû dij mi na bi ke bi nê 
p’î yêd Wî*. 26Dij mi nê xi la zî yê ku 
wê k’o kê lê bî ne, mi rin xwe xa ye, 
27çim kî ni vî sar di bê je: «Xwe dê 
her tişt bi nê p’î ya da êli mîf Wî 
kir». Lê ga va tê go ti nê «her tişt» 
êli mî Wî kir, fe’m da rî ye, pêş ti rî 
Wî Xwe dê yî, Yê ku her tişt êli mî 
Wî kir*. 28Û ga va her tişt êli mî 
Wî bin, hin gê Kur’ Xwe xa jî wê 
êli mî Wî Xwe dê yî be, Yê ku her 
tişt êli mî Wî kir, we kî her tiş tî da 
Ew bi be Xwe dê yê her tiş tî. 
29We kî din go tî, ewêd ku bo-

na mi rî ya tê ne ni xu man di nê wê 
çi bi kin? He ger mi rî yê t’u car 
r’a ne bin, îdî çi ma bo na mi rî ya 
tê ne ni xu man di nê? 30Çi ma em 
jî her gav xwe da vê ji ne ser sê la 

sor? 31Ew fir’ naq bû na min şe’ de 
ye, xûşk-bi ra no, ya ku ez pê we 
fir’ naq di bim yektî ya Mesîh Îsayê 
Xu da nê me da, ez her r’oj dest ji 
e’mi rê xwe di k’i şî nim. 32He ger 
min Efe sê da şe r’ê xwe de re ca 
me ri va yê da t’e vî «se’ va» kir, çi 
k’e te k’î sê min? He ger r’a bû na 
mi rî ya wê t’u ne be, de îdî «em 
bi xwin-ve xwin, çim kî emê si bê 
bi mi rin»*, ça wa hi nek di bê jin. 
33Ne xa pin! «He val tî ya xi rab me ri vê 
xwe yî p’er gal xi rab di ke»*. 34R’ast 
bi fi ki rin, ser h’i şê xwe da we rin, 
îdî gu na ne kin, çim kî hi nek ji we 
hê Xwe dê nas na kin, ez vê ye kê 
di bê jim, ku hûn şerm bi kin. 

Qalibênûyî
peyr’abûnamirinêr’a

35Lê be lê ye kê bê je: «Mi rî ça wa 
di ka rin r’a bin û qa li bê wa nê ça wa 
be?» 36Se rê aqil! Ew t’o xi mê ku tu 
di çî nî, h’e ta «ne mi re» jî yî nê r’a şîn 
na be. 37Û ew tiş tê ku tu di çî nî, 
ne ku wî qa li bî di çî nî, k’î jan ku 
wê bi gi hî je, lê h’e be ke sa de ye, 
me se le ge nim, yan jî ji t’o xi mêd 

* 15:25 Ze bûr 110:1. 
* 15:27 Ze bûr 8:6. 
* 15:32 Îşa ya 22:13; 56:12. 
* 15:33 Eva go ti ne ke ye kî yû nan e, na vê wî «Me nan der», be rî Îsa ji sa la 342-a 
h’e ta sa la 291-a he bû. 
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ma yîn. 38Û Xwe dê qa lib di de 
wî t’o xi mî, ça wa ku di xwa ze û 
her t’o xi mek qa li bê xwe dis tî ne. 
39H’e mû qa lib xûn-goş tek nî nin, 
qa li bê mê riv baş qe ye û qa li bê 
h’ey wên baş qe, yê tey re da baş qe 
ye, yê me’ sî ya jî baş qe. 40Qa li bêd 
li e’z mên jî he ne, qa li bêd li di nê 
jî he ne, lê r’ew şa yêd e’z mên baş-
qe ye û yêd di nê baş qe. 41R’ew şa 
te’ vê baş qe ye, r’ew şa hî vê baş qe 
û r’ew şa steyr ka jî baş qe ye û her 
steyr kek bi r’ew şa xwe ji hev tê ne 
fir qî ki ri nê. 42Bi vî awayî jî r’a bû na 
mi rî ya ye: Qa li bê dê ris tê çan di nê, 
yê ne dê ris wê r’a be. 43Ew bê r’ewş 
tê çan di nê, bi r’ew şê wê r’a be, ew 
bê t’a qe tî yê tê çan di nê, bi qe wa tê 
wê r’a be. 44Qa li bê bîn ber tê çan-
di nê û qa li bê r’u h’a nî wê r’a be. 

Ça wa ku qa li bê bîn ber he ye, usa 
jî qa li bê r’u h’a nî he ye. 45Aha jî 
ni vî sar e: «Me ri vê pê şin Ademf, 
bû bîn be re kî sax»*, lê Ade mê paş-
in bû r’u h’e kî jî yîn da yî nê. 46Lê 
be lê pê şî yê yê r’u h’a nî ne bû, lê yê 
bîn ber, paşê yê r’u h’a nî. 47Me ri vê 
pê şin ji xwe lî ya e’r dê bû, me ri vê 
du da ji e’z mên bû. 48Ça wa yê ji 

xwe lî yê bû, usa jî yêd ji xwe lî yê 
ne, ça wa yê ji e’z mên e, usa jî yêd 
ji e’z mên in. 49Û me ça wa ki ra sê 
yê ji xwe lî yê li xwe ki rî ye, emê usa 
jî ki ra sê yê ji e’z mên li xwe kin. 
50Go ti na min ev e xûşk-bi ra-

no, we kî xûn û goşt li P’ad şa tî ya 
Xwe dê ni ka rin war bin, ne jî dê-
ris bûn wê li ne dê ris bû nê war be. 
51K’a bi bi hên, ez su r’e kê we r’a 
bê jim: Em h’e mû yê ne mi rin, lê 
em h’e mû yê jî bê ne gu has ti nê*, 
52niş kê va, ça wa ç’e’ vê xwe bi gi-
rî-ve kî, de ma bo r’î ya axi rî yê bê 
lê da nê. Çim kî ga va bo r’î bê lê da nê, 
mi rî wê ne dê ris bû yî r’a bin, emê jî 
bê ne gu has ti nê. 53Çim kî ge re kê 
evî dê ris ne dê ri sî yê li xwe wer gi re 
û evî mi rî ne mi rî yê li xwe wer gi re. 
54Lê ga va evî dê ris ne dê ri sî yê li 
xwe wer gi re û evî mi rî ne mi rî yê 
li xwe wer gi re, hin gê ew go ti nê 
bê sê rî, ku ni vî sar e: 
 «Ser k’e ti nê mi rin h’û f î xwe 

kir»*. 
55 «Mi rin, k’a nê qî lê je’ ra te? 
 Mi rin, k’a nê ser k’e ti na te?»* 
56Qî lê mi ri nê gu ne ye û qe wa ta 
gu na ji Qa nû nê ye. 57Lê şi kir ji 

* 15:45 Dest pê bûn 2:7. 
* 15:51-52 T’ê sa lo nî kî I, 4:14-17. 
* 15:54 Îşa ya 25:8. 
* 15:55 Ho se ya 13:14. 
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Xwe dê, ku em bi des tê Xu da nê 
me Îsa Mesîh ser xis tin. 
58Awa xûşk-bi ra yêd mi ne de-

lal, qe wîn bi mî nin, ji cî yê xwe 
ne h’e jin, her gav şi xu lê Xu dan da 
pêş da he r’in, bi za ni bin xe ba ta 
we boş-be tal nî ne li ber Xu dan. 

Bonak’omekt’opkirinê

161Lê ni ha der he qa k’o mek-
t’op ki ri na bo na cim e’ ta 

Xwe dê, min ça wa t’e mî da ci vî nêd 
Ga lat ya yê, hûn jî usa bi kin: 2Her 
yek şem, des tê ji we her ke sî va çi qas 
tê, bi ra tiş te kî des tê xwe r’a paş xe, 
ne be ku ga va ez bêm, hin gê bê 
t’op ki ri nê. 3Û ga va ez bêm, hûn 
jî r’ê k’î ja na r’a di bî nin, ezê pê 
des tê wan, bi ni vî sar p’êş k’ê şêd 
we bi şî ni me Or şe lî mêf. 4Û he ger 
min r’a jî bi k’e ve, ku ez he r’im, îdî 
ewê t’e vî min bên. 

T’ivdîrêdPawlos
5Pey çû yî na qe za Me ke don ya-

yê r’a, ezê se rî kî li we xim, çim kî 
ezê Me ke don ya yê r’a der baz bim. 
6Di be ku li cem we bi mî nim, yan 
jî zi vis ta na xwe wir der baz kim û 
hin gê hûn di ka rin min ve r’ê kin, 
ez k’u da ku he r’im. 7Çim kî ez 
ni ha na xwa zim ku we ser r’î ya 
xwe bi bî nim he r’im, lê ez gu man 
im ku xê le kê cem we bi mî nim, 

he ger Xu dan h’iz bi ke. 8Lê ni ha 
ezê h’e ta R’o jaf Pên cî ye h’e sab, li 
Efe sê bi mî nim, 9çim kî der ge he kî 
xê rê yî me zin li ber min ve bû ye û 
pey k’e tî yêd min ge lek in. 
10He ger Tî mo t’ê yo bê cem we, 

usa bi kin ku ew ji we ve ne k’i şe, 
çim kî ew jî bo na Xu dan di xe bi-
te, ça wa ez. 11Usa bi ra tu kes wî 
bê qe dir ne ke. Wî bi xêr-si la met 
ve r’ê kin, we kî bê cem min, çim kî 
ez hî vî ya wî û bi ra yêd t’e vî wî me. 
12Lê der he qa Apo lo yê bi ra da, 

min ge le kî la va jê kir, ku t’e vî bi ra 
ser we da bi ha ta, lê nê ta wî ha ti nê 
ni ha qet t’une bû, lê wê bê, ga va 
me cal bi k’e vê. 

Gotinêdaxirîyê
13H’iş yar bi mî nin, ba we rî yê da 

h’îm gir tî bin, e’gît bin, bi şi din, 
14bi ra her ki ri nêd we bi h’iz ki-
ri nê bin. 
15Ni ha hûn za nin ku Stê fa nas 

ma la xwe va ba wer men dêd qe za 
Axa ya yê ye pê şin e û wan xwe da ne 
xiz met k’a rî ya cim e’ ta Xwe dê. Îdî 
ez hî vî ji we di kim xûşk-bi ra no, 
16ku hûn gu r’af yêd usa da bin, 
usa jî gu r’a wan h’e mû ya da, yêd 
ku t’e vî şi xu lê vê xe ba tê di bin. 
17Ez bo na ha ti na Stê fa nas, 

For tû na to û Axa yî ko şa me, 
ba rê di lê min da wa na dew sa 
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* 16:22 «Ma ran at’a» bi zi ma nê ara mî tê fe’m ki ri nê: «Ya Xu dan we re».

we girt, 18bi wê ye kê di lê min 
û we jî r’i h’et ki rin. Qe di rê yêd 
usa bi gi rin. 
19Ci vî nêd qe za As ya yê da li we 

si lav di kin. Akî la û Pris kî la t’e vî 
ci vî na ma la xwe da ge le kî yektî ya 
Xu dan da li we si lav di kin. 20H’e-
mû xûşk-bi ra yêd vir li we si lav 

di kin. Bi r’a mû sa na şî rê h’e lal li 
hev du si lav kin. 
21Ev si lav, bi dest ni vî sa ra min 

Paw los e. 22He ger yek Xu dan h’iz 
na ke, bi ra ni fir’ li wî be. «Ma-
ran at’a*». 23K’e re ma Xu dan Îsa 
li we be. 24Ez we p’a ra Mesîh Îsa 
k’e tî ya h’iz di kim. 
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Pêşgotin

Xuya di be ku «Ne’ ma Ko rin t’î ya ye Du da» jî mî na ne’ ma pê şin, 
Paw los de ma r’ê wî tî ya xwe ye 3-da ni vî sî ye, nê zî kî sa la 56-a. Ga va ewî 
ni vî sî, he le qe tî ya wî û ci vî naf Ko rin t’ê hev r’a ha qa sî p’ak nî bû. Xuya 
di be ku ji en de mêd ci vî nê hi nek him be rî wî r’a bi bûn, ewî jî berk’ li wan 
hi la ti bûf, lê ne’ ma xwe da se bir û h’iz ki ri na xwe hin da va wan da xwey 
ki rî ye û gu ma na xwe jî ji wan ne bi r’î ye, ku wê axi rî yê hev r’a t’i faqf bin 
û mi qa bil bû nê t’u ne be. 

Paw los p’a ra ne’ mê ye pê şin da he le qe tî ya xwe û ci vî na Ko rin t’ê e’ne ne 
di ke û şi ro ve di ke, ku çi ma ne’ ma be rê da usa h’işk li wan hi la ti bû, yêd 
ku mi qa bi lî wî bûn. Ew ni ha vê ne’ mê da şi kir da yî na xwe e’lam di ke, 
ku hi la ti naf wî ye h’işk bû me’ nî, ku ew ser ki ri na xwe p’oş man bûn, 
ve ge r’î yan û go ti nêd wî r’a qayl bûn (se rêd 1-ê h’e ta 7-a). 

Paşê Paw los r’ê di de ber ba wer men da, ku ew alî yê p’êş k’ê şêdf bo na alî-
k’a rî ya ba wer men dêd Ci hûs ta nê yef dest teng mer’d bin (se rêd 8-a h’e ta 9-a). 

Se rêd xi la zî yê da jî Paw los der he qa qu li xê şan dî tîf û r’a bûn-r’û niş ti-
na xwe da di bê je. Ew bo na wan di bê je, yêd ku xwe ça wa şan dî yêd r’ast 
h’e sab di ki rin, lê Paw los şan dî yê de rew (se rêd 10-a h’e ta 13-a). Lê be lê 
vê ne’ mê da me re mê Paw los t’u car ne ew bû, ku ewî na vê xwe bi lind 
ki ra, yan xwe bi lind bi gir ta û p’e yê hîn ki ri na xwe bi da. Lê ew pişt gi rî yê 
qu li xê şan dî tî ya xwe di ke, we kî bi ka ri be Miz gî nî yaf r’ast bi de qe bûl ki-
ri nê, ku h’e mû jî Mesîh nas kin û qe bûl kin ça wa Xu danf. 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1:1-11) 
Paw los û ci vî na Ko rin t’ê (1:12–7:16) 
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K’o mek da rî ya bo na ba wer men dêd Ci hûs ta nê (8:1–9:15) 
Cab da yî na Paw los bo na h’u ku mê şan dî tî ya xwe (10:1–13:10) 
Paş go tin (13:11-13) 

Silavkirin

11Ji Paw lo sê bi e’mi rê Xwe dê 
şan dî yêf Mesîh Îsa û Tî mo-

t’ê yo yê bi ra yê me, 
ci vî naf Xwe dê ye Ko rin t’ê r’a û 

wê t’e ma mî ya cim e’ ta Xwe dê r’a, 
ya ku t’e va yî ya qe za Axa ya yê da ye: 
2De bi ra k’e remf û e’di la yî ya 

Ba vêf me Xwe dê û Xu danf Îsa 
Mesîh li we be. 

PawlosşikirîyêdideXwedê
3Şi kir Xwe dê yê Ba vê Xu da nê 

me Îsa Mesîh r’a, Ba vê dil şe wa-
tî yê û Xwe dê yê h’e mû ber di lî yêf. 
4Ew na va h’e mû te’ lî-ten gî ya da 
dil di de ber me, we kî em jî bi-
ka ri bin dil bi di ne ber wan, yêd 
ku na va her cû r’e te’ lî-ten gî ya da 
ne, bi wê ber di lî yê, pê k’î ja nê em 
xwe xa ji Xwe dê tê ne ber di lî ki ri nê. 
5Be lê ça wa em t’e vî wan ce fa yêd 
Mesîhe ge lek di bin, usa jî ge le kî 
bi des tê Mesîh ber di lê me da tê 
ha ti nê. 6He ger em te’ lî-ten gî ya da 
ne, ew bo na ber di lî û xi laz bû naf 

we ye û he ger em ber di lî ki rî ne, 
ew bo na wê ber di lî ya we ye, ku 
hûn bi ka ri bin bi se bi rê wan te’-
lî-ten gî ya bi k’i şîn in, k’î ja na em 
jî di k’i şî nin. 7Û em we da e’se yî 
gu man in, çim kî em za nin ku hûn 
ça wa t’e vî ce fa yêd me ne, usa jî 
t’e vî ber di lî ya me ne. 
8Em na xwa zin ku hûn haş ji 

wan te’ lî-ten gî ya t’une bin xûşk-bi-
ra no, yêd ku me qe za As ya yê da 
k’i şan din. Em ji qe wa ta xwe der 
ha qa sî k’e ti ne bin ba rêd gi ran, 
h’e ta ku me des tê xwe ji e’mi rê 
xwe jî k’i şand. 9Be lê me xwe r’a 
qi ra ra mi ri nê h’e sab kir, lê ev yek 
bû we kî em gu ma na xwe ne di ne 
ser xwe, lê ser Xwe dê, Yê ku mi-
rî ya ji go r’a r’a di ke. 10Ji des tê wê 
mi ri na tirs û xof Ewî em xi lazf 
ki rin û wê xi laz ke jî. Û gu ma na 
me he ye ku wê dî sa me xi laz ke, 
11bi alî k’a rî ya wan dua yêd ku 
hûn bo na me di kin. Bi vî awayî 
bi sa ya dua yêd ge le ka k’e remf wê 
me r’a bê da yî nê û ge le kê bo na me 
şi ki rî yê bi di ne Xwe dê. 
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* 1:12 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Bi dil sa xî yê û h’e la lî yê». 
* 1:16 K’a rêd Şan dî ya 19:21. 
* 1:19 Bi yû na nî «Sîl va no» ni vî sar e, ku cû r’e kî na vê «Sî las» e. 

Pawlosşirovedike
çimaneçûyeKorint’ê

12R’û spî tî ya me ev e: Îsa fa me 
şe’ de tî yê di de, we kî me bi di lê 
sax û ve ki rî* ji Xwe dê da li vê di-
nê e’mi rê xwe der baz kir, îla hîf 
hin da va we da, ne ku bi ser wax tî yaf 
me ri va yî yêf, lê bi k’e re ma Xwe dê. 
13Em tiş te kî din we r’a na ni vî sin, 
pêş ti rî wan tiş têd ku hûn di ka rin 
bi xû nin û fe’m bi kin û ez gu man 
im ku hû nê t’am fe’m bi kin, 
14ça wa ji p’i r’î-hin di kî we em 
fe’m ki ri ne, we kî hûn bi gi hî ji ne 
wê fe’ mî nê ku em r’û spî tî ya we 
ne, ça wa hûn jî ya me ne, R’o ja 
ha ti na Xu dan Îsa. 
15Min bi vê gu ma nê şê wi ra 

xwe kir, pê şî yê bi ha ta ma cem 
we, ku we du ca ra k’e rem bis tan-
da, 16awa go tî se rîk bi da we, ji 
cem we bi çû ma Me ke don ya yê û 
ji Me ke don ya yê jî dî sa ser we da 
ve ge r’î ya ma, ku we jî ez li alî yê 
Ci hûs ta nê daf ve r’ê ki ra ma*. 17Ga-
va ez aha di şê wi rîm, ge lo min 
si vi ka yî kir? Yan şê wi ra xwe da 
mî na ben dê vê din ya yê şê wi-
rîm, ku «Be lê» û «Na»-ya min 

si beh-êvar ne be yek? 18Lê Xwe dê 
şe’ de ye, ku sozê me we r’a ne bû-
ye «Be lê» û paşê «Na». 19Çim kî 
Ku r’êf Xwe dê, Îsa Mesîh ku pê 
me we r’a ha te dan na sîn ki ri nê, (bi 
min, Sî las* û Tî mo t’ê yo), «Be lê» 
û «Na» ne bû, lê na va Wî da t’i mê 
«Be lê» ye. 20Çim kî h’e mû so zêd 
Xwe dê bi Îsa Mesîh «Be lê» ne, 
le ma jî em bi Wî «Amînf» di bê jin, 
bo na r’û me ta Xwe dê. 21Û Xwe dê 
ye, yê ku em we va t’e va yî yektî ya 
Mesîh da h’îm gir tî ki rin. Xût Wî 
em k’ifş ki rin 22û mo ra Xwe da nî 
ser me, R’u h’êf Pî roz ki re di lê 
me ça wa bi hêf ji ber sozê Xwe va. 
23Lê ser min r’a Xwe dê şe’ de 

ye, ku min qê mî şî we ne kir, ku 
ne ha ti me Ko rin t’ê. 24Em h’u ku-
mî ser ba we rî yaf we na kin, çim kî 
hûn ba we rî yê da şi dî ya yî ne, lê em 
t’e vî we di xe bi tin bo na şa bû na we.

 

21Awa min xwe xa xwe r’a qi rar 
kir ku dî sa ne yêm di lê we 

bê şîn im. 2Çim kî he ger ez di lê 
we bê şîn im, îdî k’ê wê di lê min 
şa ke, pêş ti rî ewêd ku min di lê 
wan êşan di ne? 3Min ew yek ne’ ma 
xwe da ni vî sî bû, ku ne be ga va ez 
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bêm, yêd ku ge re kê min şa kin, 
ew di lê min bê şîn in. Çim kî ez we 
h’e mû ya da gu man im, ku şa bû na 
min şa bû na we h’e mû ya ye. 4Min 
bi ge lek hê si ra, bi ge lek k’e der û 
k’e se ra di lê xwe we r’a ni vî sî, we-
kî hûn ne ku li ber xwe k’evin, 
lê we kî wê k’û ra yî ya h’iz ki ri na 
mi ne hin da va xwe da fe’m bi kin. 

Berbihêrîya
hindavayêneheqda

5Awa he ger ye kî dil êşî kir, ne 
ku t’e nê di lê min êşand, lê yê 
hi ne ka jî, we kî ge le kî zê de ne-
kim, ne bê jim yê we h’e mû ya jî. 
6Ew ce za be sî wî me ri vî ye, ku 
ji we ge le ka wî r’a ha tî ye da yî nê. 
7Lê ni ha hûn ge re kê bi bax şî ni ne 
wî û li ber di lê wî da bên, we kî 
k’er bî ber xwe k’e ti nê xwe un da 
ne ke. 8Awa ez hî vî ji we di kim, 
h’iz ki ri na xwe hin da va wî da mak 
kin. 9He ma bo na wê ye kê jî min 
ni vî sî ye, we kî we bi cê r’i bî nimf 
bi za ni bim k’a hûn her tiş tî da 
guh dar in. 10He ger hûn tiş te kî 
di bax şî ni ne ye kî, ez jî t’e vî we me. 
Û he ger tiş te kî bax şan di nê he be, 
bo na we li ber dîn da ra Mesîh di-
bax şî nim, 11we kî mî rê cinf piş tê 

li me neş kê ne, çim kî em haş ji 
h’u nu rêd wî he ne. 

XemgînîyaPawlose
liTroyayê

12Ga va ez bo na Miz gî nî da yî naf 
Mesîh gi hîş ti me Tro ya yê, min dît 
ku Xu dan de rîk li ber min ve ki-
rî ye. 13Lê di lê min ne r’i h’et bû, 
çim kî min birê xwe Tî to li wir 
ne dît. Hin gê min xa ti rê xwe ji wan 
xwest, çû me qe za Me ke don ya yê*. 

Serk’etinabisayaMesîh
14Lê şi kir ji Xwe dê, ku t’i mê me 

p’ê ga k’o ma Mesîhe ser k’e ti nê da 
pêş da di be* û bî na nas ki ri na xwe 
bi me her de ra be la di ke. 15Çim kî 
em bî na Mesîhe xweş in li ber 
Xwe dê, hin na va xi laz bû yî ya da, 
hin na va un da bû yî ya da. 16Bo na 
hi ne ka em bî na mi ri nê ne, ku wan 
ber bi mi ri nê di be û bo na hi ne ka 
jî bî na jî yî nê, ku wan ber bi jî yî nê 
di be. Û k’î di ka re vî ba rî hil de? 
17Em ne mî na hi ne ka ne, yêd ku 
xe be ra Xwe dê k’a ra xwe va gi rê-
di din, lê be lê em ça wa me riv ne 
ji Xwe dê da şan dî, li ber Xwe dê 
bi he le qe tî ya Mesîh pê sit qê di lê 
r’ast xe ber di din. 

* 2:13 K’a rêd Şan dî ya 20:1. 
* 2:14 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ku t’i mê me bi Mesîh ser di xe». 
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Qulixk’arêdPeymanaNû

31Ge lo em dî sa ve di ge r’in, 
xwe xa pe si nê xwe bi din? Yan 

mî na hi ne ka me r’a la zim e em 
şe’ de ne’ ma ser we da bi şî nin, yan ji 
we bis tî nin? 2Ne hûn in şe’ de ne’-
mêd me di lê me da ni vî sar, alî yê 
her me ri vî da nas ki rî û xwen dî? 
3K’ifş e ku hûn ne’ ma Mesîh in 
bi xiz met k’a rî ya me ni vî sar, ne ku 
bi h’u bi rê, lê bi R’u h’ê Xwe dê yê 
sax, ne ku ser se lêd ke vi rî, lê ser 
t’ex têd di lê xûn û goşt*. 
4Em vê ye kê Xwe dê da gu man 

in bi sa ya Mesîh. 5Ne ku em ji 
xwe h’e sab di kin ku em la yî qî vê 
ki ri nê ne, lê ka rî na me ji Xwe dê 
ye. 6Ewî ew ka rîn da me, we kî 
em bi bi ne qu lix k’a rêd pey ma naf 
nû, ne ku yê ni vî sa rê, lê yê R’uh’, 
çim kî qa nû na ni vî sar di ku je, lê 
R’uh’ di de jî yî nê. 
7Awa he ger ew qu li xê ku ser 

ke vi ra bi h’er fa k’o la yî bû û axi rî yê 
mi ri nê pêş da tî ne ha qas xwe-
yî r’û met bû, we kî za r’êd Îsra êlf 
ni ka ri bûn r’û yê Mû saf bi ni hê r’î-
ya na, ji dest wê şew qa r’û yê wî yî 

ku dî sa wê der baz bû ya bi çû ya*, 
8lê be lê qu li xê R’uh’ wê hê çi qas 
xwe yî r’û met be? 9Çim kî he ger ew 
qu li xê ku axi rî yê dî wan ser me-
ri va da da nî, ha qas xwe yî r’û met 
bû, hê çi qas zê de wê xwe yî r’û met 
be ew qu li xê ku me riv pê bê sûc 
di bin. 10Be lê yê ku xwe yî r’û met 
bû, ew bê r’û met der k’et ji ber wê 
r’û me ta ku ser wê r’a bû. 11He ger 
qu li xê ku wê der baz bi bû ya bi çû-
ya xwe yî r’û met bû, îdî yê ku wê 
bi mî ne, hê çi qas xwe yî r’û met e! 

12Awa em xwe yê vê gu ma nê ne, 
le ma xe ber da na xwe da mêr k’î mî 
ne. 13Em ne mî na Mû sa ne, ça-
wa wî xê lî avî ti bû ser r’û yê xwe, 
we kî za r’êd Îsra êl h’e ta xi la zî yê 
ew r’û me ta wê der baz bû ya ne dî-
ta na*. 14Be lê ew sew da yê xwe da 
fe’ me ko rî bûn û h’e ta îro jî ga va 
pey ma na ke vin di xû nin, xût ew 
xê lî ser fe’ mê wan di mî ne. Ew 
hin gê tê hil da nê, ga va ew di bi ne 
p’a ra Mesîh. 15Be lê h’e ta îro jî, 
ga va Qa nû naf Mû sa di xû nin, xê lî 
ser fe’ mê wan di mî ne, 16lê ga va 
yek li Xu dan ve ge r’e, hin gê «ew 
xê lî tê hil da nê»*. 17Û ew Xu dan 

* 3:3 Der k’e tin 24:12; Yê re mî ya 31:33; He ze kî y êl 11:19; 36:26. 
* 3:7 Der k’e tin 34:29. 
* 3:13 Der k’e tin 34:33. 
* 3:16 Der k’e tin 34:34. 
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R’uh’ e û R’u h’ê Xu dan li k’u 
de rê be, li wê de rê jî aza yî he ye. 
18Awa em h’e mû jî r’û kî bê xê lî-
ki rî mî na ney ni kê şew qa r’û me-
ta Xu dan ve di ge r’î nin* û em bi 
de re cêd r’û met bi r’û me tê tê ne 
gu has ti nê, di bi ne xût ew sû re tê 
Wî, ev yek bi alî k’a rî ya Xu dan e, 
ku xwe xa R’uh’ e. 

Xiznar’uh’anîye
derdanêdfh’er’îda

41Bo na vê ye kê em ji vî qu-
li xî ve na k’i şin, ya ku me bi 

r’e’ ma Xwe dê stan dî ye. 2Lê be lê 
em ji tiş têd e’y be di zî va dûr in û 
fêl ba zî ya na kin, xe be ra Xwe dê da 
qel pî yê na kin. Lê ser da em r’as tî yê 
e’yan di kin û bi vî awayî xwe dî-
ya rî îsa faf her me ri vî di kin li ber 
Xwe dê. 3Lê he ger ev Miz gî nî ya 
ku em di din ve şar tî ye jî, ew li 
ber un da bû yî ya ve şar tî ye. 4Mî rê 
vê din ya yê yî ne heq şe ve r’e şa ko ra 
anî ye ser fe’ mê ne ba we ra, we kî 
r’o na ya Miz gî nî ya r’û me ta Mesîh 
ne de ser wan, Yê ku sû re tê Xwe-
dê ye. 5Em ne ku xwe dan na sîn 
di kin, lê Îsa Mesîh ça wa Xu dan 
û xwe jî ça wa xu la mêd we, bo na 

Îsa. 6Wî Xwe dê yê ku got: «Bi ra ji 
te’ rî yê r’o na yî de rê»*, Wî xwe xa 
di lê me da şewq da, we kî em r’û-
me ta Xwe dê nas kin, bi wê şew qa 
ku ji r’û yê Mesîh der tê. 

7Lê ev xiz ne na va me der da nêd 
h’e r’î da he ye, we kî bê k’if şê ku zo-
ra yî ya qe wa tê ji Xwe dê ye, ne ku ji 
me. 8Em her alî ya va te’ lî-ten gî ya da 
ne, lê nav dest-p’î yê ten ga sî ya daf 
na çin, de re cê bê gu man da ne, lê 
bê gu man nî nin, 9xwe yî ne yar in, 
lê ne bê yar in, lê da yî-k’e tî ne, lê 
ne un da bû yî ne. 10Her gav em 
mi ri na Îsa be de nêd xwe da di bin, 
we kî jî yî na Îsa jî be de na me da k’ifş 
be. 11Çim kî eme ku sax in, bo na 
Îsa mi ri nê r’a tê ne da yî nê, we kî 
jî yî na Îsa jî qa li bê me yî mi rî da 
k’ifş be. 12Awa mi rin na va me da 
ya xwe di ke, lê jî yîn na va we da. 
13Ça wa ni vî sar e: «Min ba wer 

kir, le ma xe ber da»*. Xût bi wî 
r’u h’ê ba we rî yê em jî ba wer di kin 
û le ma xe ber di din. 14Em za nin 
Ewê ku Xu dan Îsa ji mi ri nê r’a kir, 
wê me jî t’e vî Îsa ji mi ri nê r’a ke 
û me t’e vî we ber xwe bi de se ki-
nan di nê. 15Be lê ev h’e mû bo na we 
ye, ku ga va k’e rem hê ser ge le ka da 

* 3:18 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Em h’e mû jî r’û kî bê xê lî ki rî r’û me ta Xu dan di bî nin». 
* 4:6 Dest pê bûn 1:3. 
* 4:13 Ze bûr 116:10. 
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bi r’i je, şi kir da rî ya r’û me ta Xwe dê 
jî hê zê de be. 
16Le ma em ji vê ye kê ve na-

k’i şin. Be lê em ji der va va dê ris 
di bin di çin, lê dil da r’oj bi r’oj 
nû ye jî yîn di bin. 17Çim kî ce fêd 
me ye dem-de me si vik me di ki ne 
xwe yî yê r’û me ta gi ra ne h’e ta-h’e-
ta yê ye bê him ber. 18Awa em dî na 
xwe na di ne tiş têd xuya di bin, lê 
yêd ne xu ya, çim kî tiş têd xuya 
bo na wex te kî ne, lê yêd ne xu ya 
h’e ta-h’e ta yî ne. 

51Çim kî em za nin, he ger 
qa li bê me yî axîn mî na ko nê 

fi ra rî xi rab be, ma le ke me ye h’e-
ta-h’e ta yê li e’z ma na he ye, ya ku 
bê dest ji Xwe dê da çê ki rî ye. 2Û 
be lê em vî ko nî da di ne’ lin, h’ey-
ra wê ye kê da ne, ku ma la xwe ye 
e’z ma nî li xwe wer gi rin, 3we kî, 
ga va em wê xwe wer gi rin, bê si t’ar 
k’ifş ne bin. 4Be lê h’e ta ku em vî 
ko nî da di mî nin, bin ba rê gi ran da 
di ne’ lin, ne ku em di xwa zin vî ji 
xwe bê xin, lê ya e’z ma nî ser xwe 
wer gi rin, we kî yê xwe yî mi rin wê 
jî yî nê da be ta ve bef he re. 5Xwe dê 
Xwe xa em vê ye kê r’a ha zir ki ri ne 
û R’u h’ê Xwe ça wa bi hêf ji ber 
sozê Xwe va da me. 

6Awa em her gav vê ye kê da 
e’se yî gu man in. Em za nin h’e ta 
em vî qa li bî da di mî nin ji Xu dan 
dûr in, 7çim kî em bi ba we rî yê 
di jîn, ne ku bi dî ti na ç’e’ va. 8Û 
gu ma na me ye e’se yî he ye û hê 
di xwa zin ji vî qa li bî de rên li cem 
Xu dan bi hê wi rin. 9Bo na vê ye kê 
em di ce’ dî nin, ku he ger em bi mî-
nin yan de rên, t’e nê li Wî xweş 
bên. 10Çim kî ge re kê em h’e mû 
jî li ber dî wa na Mesîh bi se ki nin, 
we kî her kes we ke wan e’me lêd 
qa li bê xwe da ki rî bis tî ne, çi ku 
ki ri be, qen cî yan xi ra bî*. 

Qulixêşandîtîyê
bonalihevanînat’evîXwedê
11Awa em ku haş ji xofa Xu dan 

he ne, di kin ku me ri va bî ni ne r’a yê. 
Û em Xwe dê va jî e’yan in, gu man 
he ye, ku em îsa fa we va jî e’yan in. 
12Ne ku em ber we dî sa pe si nê 
xwe di din, lê me ca lê di di ne we, 
ku hûn bi me bi fi r’in, we kî tiş te kî 
we yî go ti nê wan r’a he be, yêd ku 
bi dî ti na ç’e’ va di fi r’in, ne ku bi 
ya di la da. 13He ger me h’i şê xwe 
un da ki rî ye, ew bo na Xwe dê ye, 
lê he ger em ser h’i şê xwe ne, ew 
bo na we ye. 14H’iz ki ri na Mesîhe 
hin da va me da p’ê yî ser me di ke, 

* 5:10 R’o ma yî 14:10. 
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çim kî em fe’m di kin, ku yek bo na 
h’e mû ya mi rî ye, ku usa ye h’e mû 
jî mi ri ne. 15Mesîh bo na h’e mû ya 
mir, we kî ewêd sax bo na xwe sax 
nî bin, lê bo na Wî, Yê ku bo na 
wan mir û ji mi ri nê r’a bû. 

16Çi li me di k’e ve, em îdî ni ha 
ke sekî bi ti he rê me ri va yî na ni hê-
r’in. R’ast e wex te kê me bi ti he rê 
me ri va yî Mesîh ni hê r’î, lê ni ha îdî 
em usa na ni hê r’in. 17Awa he ger yek 
yektî ya Mesîh da ye, ew e’fi rî ne kî 
nû ye, tiş têd ke vin der baz bûn çûn 
û va yêd nû* ha tin. 18Ev her tişt ji 
Xwe dê da ne, ku em bi Mesîh t’e vî 
Xwe li hev anîn û qu li xê li hev anî nê 
da me. 19Awa go tî Xwe dê bi Mesîh 
din ya t’e vî Xwe li hev anî, ne he qî yêd 
wan wan r’a ne he qî h’e sab ne ki rin 
û go ti na li hev anî nê spar tef me. 
20Awa em ji alî yê Mesîh da qa si-
dî yê di kin, ça wa ku Xwe dê bi me 
hî vî ji we di ke: Em alî yê Mesîh da 
r’e ca ji we di kin, t’e vî Xwe dê li hev 
we rin! 21Ewî ku he le qe tî ya Wî t’e vî 
gu na t’une bû, Xwe dê Ew bo na me 
ki re he val-p’a rê gu na*, we kî em 
yektî ya Wî da bi bi ne he val-p’a rêd 
r’as tî yaf Xwe dê. 

61Em jî ça wa he val-xe ba têd 
Xwe dê îdî hî vî ji we di kin, 

yêd ku k’e re ma Xwe dê stan di ne, 
ne hê lin ku ew k’e rem bê fey de be. 
2Çim kî Xwe dê di bê je: 
 «De ma r’e’m-k’e re mê Min 

den gê te bi hîst 
 û r’o ja xi laz bû nê da ha ti me 

he wa ra te»*. 
Va ni ha ye de ma r’e’m-k’e re mê! 
Va ni ha ye r’o ja xi laz bû nê! 
3Em di kin t’u tiş tî da ne bi ne 

ba yî sê k’e ti na t’u ke sî, we kî qu li xê 
me ne yê lo me k’ar ki ri nêf. 4Lê her 
tiş tî da em xwe bi se bi ra xwe ye 
me zin di di ne k’if şê, ça wa qu lix-
k’a rêd Xwe dê: Te’ lî-ten gî ya da, 
hê sî rî-be len ga zî ya û derd-ku la da, 
5lê da na da, ke la daf û her alî ya va 
h’i cûm ki rî, k’e si rî, bê xew, bir’ çî*, 
6bi nix ta h’e lal, bi za ne bû nê, bi 
di lê fi re, bi şî ri na yî yê, bi R’u h’ê 
Pî roz û bi h’iz ki ri na bê h’i le k’a-
rî, 7bi go ti na r’as tî yê û qe wa ta 
Xwe dê. Em bi des tê ç’ep û r’as tê 
jî r’as t h’e sa bû nê va sî lih’ ki rî ne, 
8hur me tê û bê hur me tî yê da, qe dir 
û r’e zî lî yê da. Me h’e sab di kin ça wa 
yêd de re wîn, lê em ser r’as tî yê ne, 

* 5:17 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Û va her tişt nû bû ye». 
* 5:21 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Xwe dê Ew bo na me ki re qur banf bo na gu na». 
* 6:2 Îşa ya 49:8. 
* 6:5 K’a rêd Şan dî ya 16:22-23; 17:1-10. 
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9me h’e sab di kin ça wa yêd ne nas, 
lê yêd bi nav û deng in, ça wa yêd 
mi rî, lê va ye eme sax in, ça wa 
ce za stan dî, lê ne kuş tî ne, 10em 
ça wa yêd ze lû lî yê da ne, lê em her 
t’im şa ne, ça wa yêd be len gaz, 
lê em ge le ka dew le tî di kin, ça wa 
k’ifş di be ya nê tiş te kî me t’une, 
lê her tiş têd me he ne. 
11Me ve ki rî we r’a xe ber da ye 

ge lî ko rin t’î ya, di lê me jî hin da va 
we da fi re ye. 12Hûn ji alî yê me da 
bîn teng na bin, lê hûn bî na xwe li 
xwe teng di kin. 13Ez ça wa t’e vî 
za r’êd xwe xe ber di dim, hûn jî 
we ke wê ye kê li me ve ge r’î nin û 
di lê xwe me r’a ve kin. 

P’ûtp’aristîyêvaf
girêdayînîbin

14T’e vî ne ba we ra ne k’e vi ne 
bi nê nî re kî. Çi k’a rê he qî yê t’e vî 
ne he qî yê he ye? Yan çi he le qe tî-
ya r’o na yê t’e vî te’ rî yê? 15Û çi 
t’i fa qî yaf Mesîh t’e vî cinf* he ye? 
Yan çi p’ar na va ba wer men da û 
ne ba we ra da he ye? 16Yan jî çi he-
val tî ya p’a rist ge haf Xwe dê t’e vî ya 

p’û ta he ye? Çim kî em p’a rist ge ha 
Xwe dê yê sax in! Ça wa Xwe dê got: 
 «Ezê na va wan da bi mî nim, 
 na va wan da bi me şim, 
 Xwe dê yê wan bim 
 û ewê jî cim e’ ta Min bin»*. 
17 Bo na vê ye kê «Xu dan di bê je: 
 De r’a bin ji na va wan de rên, 

cu de bin. 
 Li tiş têd h’e ramf ne k’e vin, 
 û Ezê we qe bûl kim*, 
18 Ba vê we bim, 
 hû nê jî kur’ û qî zêd Min bin, 
 Xu da nê H’e mû Zo ra yî yê di-

bê je*».

71Em ku xwe yê van so za ne 
de lal no, de em xwe ji h’e mû 

k’i rê tî ya* qa lib û r’u h’ê xwe pa qij 
kin û bi xofa Xwe dê lap bu hur-
tî-ji ba re bin. 

ŞabûnaPawlos
2Me di lê xwe da cî kin! Me 

ne he qî t’u ke sî ne ki rî ye, zî yan 
ne da ye t’u ke sî û ke sek k’a ra 
xwe r’a ne da ye xe ba tê. 3Ez vê 
ye kê na bê jim ku we ne heq kim, 

* 6:15 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Be lî ar». «Be lî ar» na ve kî cin e. 
* 6:16 Qa nû na K’a hîn tî yê 26:12; Yê re mî ya 32:38; He ze kî y êl 37:27. 
* 6:17 Îşa ya 52:11; He ze kî y êl 20:34, 41. 
* 6:18 P’ad şa tî  II. 7:8, 14. 
* 7:1 Bi go ti ne ke din: «P’îs, mir’ dar’». 
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lê ça wa min pêş da go tî ye, hûn 
di lê me da ne, he ger em bi mi rin 
yan bi jîn em t’e vî we ne. 4Ez 
ge le kî we da gu man im, ge le kî 
pê we fir’ naq di bim! Na va h’e mû 
te’ lî-ten gî yêd me da ber di lî ya we 
ji se rê min zê de tir e û şa bû nê da 
k’im-k’i mî me. 
5Be lê ga va em gi hîş ti ne Me-

ke don ya yê, me qet r’i h’e tî ne dît, 
lê me h’e mû alî ya va te’ lî-ten gî 
k’i şan din, dor-be ra şer’-de’w 
bûn, di la da jî xem û derd bûn. 
6Lê Xwe dê yê ku ber di lê şkes-
tî ya da tê, bi ha ti na Tî to dil da 
ber me 7û ne ku t’e nê pê ha ti na 
wî, lê bi wê ye kê jî, ku ça wa we 
dil da bû ber wî. Ewî me r’a gi lî 
kir, ku hûn çi qa sî de ma na min-
da ne, şîn û gi rî ne û xî re ta min 
di k’i şî nin. Bi vê ye kê di lê min 
hê şa bûn k’e tê. 
8Be lê he ger min pê wê ne’ mê 

di lê we êşand, ez ne p’oş man im. 
R’ast e ez p’oş man bûm, ga va min 
dît ku wê ne’ mê hi nek wext di lê 
we êşand. 9Lê ni ha ez şa me, ne 
ku bo na wê ye kê ku hûn ber xwe 
k’e ti ne, lê çim kî hûn bo na t’o be-
ki ri nêf ber xwe k’e tin. Hûn li go ra 
xwes ti na Xwe dê ber xwe k’e tin, 
usa ku we t’u zî yan ji me ne dît. 
10Ber xwe k’e ti na li go ra xwes ti na 
Xwe dê mê riv ber bi t’o be yî yê di be 

ku xi laz ke û p’oş ma nî tê da t’une, 
lê ber xwe k’e ti na ji vê din ya yê 
ber bi mi ri nê di be. 11De dî na xwe 
bi di ne wê ber xwe k’e ti na li go ra 
xwes ti na Xwe dê ku çi qas k’ar da 
we: We ça wa ce’ dand bi r’û spî tî 
ca ba xwe da! Çi hêrs, çi xof, çi 
h’iz ret, çi xî ret, çi ce za da yî na bo na 
ne he qî yê! We h’e mû alî ya va xwe 
da k’if şê, ku hûn van ye ka da ser 
nix ta h’e lal in. 12Awa ew ne’ ma 
ku min we r’a ni vî sî, ne bo na wî 
bû, yê ku ne he qî kir û ne bo na 
yê ha te ne heq ki ri nê, lê be lê we kî 
ew de ma na we ye hin da va me da 
li ber Xwe dê e’yan be. 13Bo na vê 
ye kê dil ha te ber me.

Pêş ti rî wê ber dil ha ti nê da, hê 
ge le kî dil ha te ber me bo na şa bû na 
Tî to, çim kî we h’e mû ya di lê wî 
r’i h’et ki ri bû. 14Li ber wî ez pê we 
fir’ naq bûm û ez r’û r’eş der ne k’e-
tim. Lê ça wa her tiş tê ku me we r’a 
got r’ast bû, usa jî ew fir’ na qî ya 
me ye ber Tî to r’ast der k’et. 15Û 
di lê wî hê ser we germ bû ye, ga va 
bo na guh da rî ya we h’e mû ya bîr 
tî ne, ku we ça wa bi xof û tirs ew 
qe bûl ki rî ye. 16Ez şa me, ku her 
tiş tî da we da gu man im. 

Mer’danîyabawermenda

81Îjar xûşk-bi ra no, em wê 
k’e re ma Xwe dê we va di di ne 
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h’e san di nê, ya ku ci vî nêd Me ke-
don ya yê r’a ha tî ye da yî nê*. 2Na va 
wê hê sî rî-be len ga zî ya ku pê ha ti ne 
cê r’i ban di nê û na va k’e sî bî ya xwe ye 
gi ran da jî, şa bû na wan hê zê de bû 
û hê xwe da ne mer’ da nî yê. 3Ez 
şe’ de me, ku wa na we ke qe wa ta 
xwe û ji qe wa ta xwe zê de tir jî bi 
r’e ze di lî di dan, 4ge le kî hî vî jî di-
ki rin, ku em qe di rê wan bi gi rin, 
bi hê lin ku ew t’e vî vê k’o mek da yî na 
bo na cim e’ ta Xwe dê bin. 5Û ne 
ha qas çi qas ku gu ma na me he bû, 
lê ca nî ya xwe pê va pê şî yê da ne 
Xu dan û paşê me, bi e’mi rê Xwe dê. 
6Îdî hin gê me ji Tî to hî vî kir, ku 
ew wî şi xu lê qen cî ku na va we da 
dest pê kir, xi laz ke jî. 7Ça wa hûn 
her tiş tî da t’ê re-t’i jî ne, ba we rî yê, 
xe ber da nê, za ne bû nê, t’e ma mî ya 
xî re tê da û wê h’iz ki ri na xwe ye 
hin da va me da, usa jî vî şi xu lê 
qenc da t’êr-t’i jî bin. 
8Ez vê xe ber da nê da e’mi rî ser 

we na kim, lê we kî hûn ç’e’v bi di ne 
xî re ta hi ne kêd din bo na k’o mek-
da yî nê, di xwa zim we bi cê r’i bî nim, 
k’a hûn h’iz ki ri nê da çi qas şîr h’e lal 
in. 9Çim kî hûn k’e re ma Xu da nê 
me Îsa Mesîh za nin: R’ast e Ew 
ye kî dew le tî bû, lê bo na we k’e sîb 

bû, we kî hûn bi k’e sîb bû na Wî 
dew le tî bin. 
10Ez vê ye kê da fi ki ra xwe we r’a 

di bê jim: Ev yek bo na k’a ra we ye, 
çim kî hê sa la par va ne ku t’e nê we 
pê şî yê dest pê kir wê ye kê bi kin, lê 
usa jî hûn pê şî yê wê ye kê r’a r’a zî 
bûn. 11De îjar vê ki ri na xwe bî-
ni ne sê rîf, we kî r’e ze di lî ya xwe da 
çi qas xî ret di kin, ha qas jî bî ni ne 
sê rî, we ke qe wa ta xwe. 12Çim kî 
he ger hûn bi r’e ze di lî k’o me kê 
bi din, ew we ke wê ye kê qe bûl e, 
çi qas des tê k’ê va tê, lê ne we ke 
wê ye kê, ku dêst da t’une. 
13Ez ne ku fi rê qe tî ya hi ne ka 

di xwa zim û ten ga sî ya we, lê we kî 
her tişt we ke hev be. 14Ni ha zê de ya 
we di ka re kê ma sî ya wan t’i jî ke û 
r’o je kê jî zê de ya wa nê kê ma sî ya 
we t’i jî ke. Bi vî awayî wê we ke 
hev de rê, 15ça wa ni vî sar e: 
«K’ê ge lek t’op kir, zê de ne bû 
û k’ê hin dik t’op kir, kêm ne bû»*. 

Tîtoûhevalêdxweva
16Şi kir ji Xwe dê ku ew xî ret da 

Tî to jî, ku alî we bi ke. 17Ew ne 
ku t’e nê hî vî ki ri na me r’a r’a zî bû, 
lê xî re ta wî jî qe bûl ne kir, xwest 
bi r’e ze di lî bê cem we. 18T’e vî wî 

* 8:1 R’o ma yî 15:26. 
* 8:15 Der k’e tin 16:18. 
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em wî bi ra yî di şî nin, yê ku h’e mû 
ci vî na da bo na Miz gî nî da yî nê 
pe si nê wî di din 19û ne ku t’e nê 
ha qas, lê usa jî ji alî yê ci vî na da 
ha te bi jar ti nê, ku bi be he va lê wê 
r’ê wî tî ya ku em k’o mek da yî nê r’a 
qu lix di kin, bo na r’û me ta Xu dan 
û we kî em dil xwes ti na xwe jî vê 
ye kê da bi di ne k’if şê. 20Em h’ev za 
xwe ji vê ye kê jî di kin, ku ne be 
yek vî qu li xê me yî mer’d da yî nê-
da me lo me k’ar ke. 21Çim kî em 
di kin r’ast de rên, ne ku t’e nê li 
ber Xu dan, lê li ber me ri va jî. 
22Em t’e vî wan her du bi ra, 

bi ra kî xwe yî din jî di şî nin, yê ku 
me ge lek tiş tî da ew cê r’i ban dî ye 
û t’i mê jî xî ret k’êş dî tî ye û ni ha 
jî hê xî ret k’êş e hin da va we da, 
çim kî ew ge le kî we da gu man e. 
23He ger pirs bê ser Tî to, ew he val 
û xe bat k’a rê t’e vî min e bo na we. 
Lê he ger bê ser wan her du bi ra yêd 
me, ewa na ji alî yê ci vî nê da şan dî 
ne, bo na r’û me ta Mesîh di xe bi tin. 
24Awa h’iz ki ri na xwe û ew pe si nê 
ku me bo na we da ye, wan r’a bi di ne 
îz bat ki ri nê, we kî h’e mû ci vîn wê 
ye kê bi bî nin.

91Der he qa k’o mek da yî na 
cim e’ ta Xwe dê da ev tiş te kî 

zê de ye, ku ez we r’a bi ni vî sim. 
2Çim kî ez wê r’e ze di lî ya we 

za nim û na va me ke do nî ya da pê 
we fir’ naq di bim di bê jim, ku we 
ba wer men dêd qe za Axa ya yê hê 
sa la par va k’a rê xwe k’o mek da yî nê 
ki rî ye û ev xî ret k’ê şîya we, ge lek 
ji nav wan da le qan di ne. 3Û ez jî 
wan bi ra yêd xwe di şî nim, we kî 
fir’ na qî ya mi ne hin da va we da, 
wê ye kê da be tal der ne yê, lê hûn 
usa ha zir bin, ça wa min wan r’a 
go tî ye, 4ku ne be he ger me ke do nî 
t’e vî min bên û bi bî nin hûn ne 
ha zir in, em şer mî bin (na xwa zim 
bê jim hûn jî) wê gu ma nê da, ya 
ku em we da gu man bûn. 5Le ma 
jî min r’ê tê r’a dît, hî vî ji bi ra 
kir, ku be rî min bê ne cem we û 
t’iv da re kê wê p’êş k’ê şaf gum re, 
ya ku we soz da bû bi bî nin. Hin gê 
ewê bi r’e ze di lî yê ha zir be, ne ku 
bi des tê zo rê. 

Gumredayînûberêdwê
6Vê ye kê bîr ne kin: Yê dest di de 

ber çan di nê, wê hin di kî jî bi di rû, 
lê yê dest na de ber çan di nê, wê 
gum re jî bi di rû. 7Di lê her ke sî r’a 
çi qas der baz di be, bi ra ha qa sî jî 
bi de, ne ku bi de lê di lê wî pey be 
yan bi borc da rî yê be, çim kî Xwe-
dê yê bi dil û eşq di de h’iz di ke. 
8Xwe dê di ka re h’e mû alî ya va ser 
we da bi ba rî ne, we kî her alî ya da 
her gav h’e mû tiş têd we ye kêr ha tî 



380

KO RIN T’Î  II, 10  

he bin û zê de be jî bo na her ki ri nêd 
qenc. 9Ça wa ni vî sar e: 
 «Wî gum re da be len ga za, 
 qen cî ki ri na Wî* h’e ta-h’e ta yê 

di mî ne»**. 
10Ewê ku t’ox im di de t’o xim r’eşf 
û nan jî bo na xwa ri nê, wê t’ox im 
p’êş k’ê şî we ke û zê de ke, be rêd 
qen cî ki ri na we* jî bi gi hî ne**. 
11Hû nê her tiş tî va dew le tî bin, 
we kî her alî ya va mer’d bin û ew 
qen cî yêd hûn bi des tê me di kin, 
bi bi ne me’ nî ku şi ki rî yê bi di ne 
Xwe dê. 12Û ga va hûn vî qu li xî di-
kin, ne ku t’e nê kê ma sî ya cim e’ ta 
Xwe dê t’i jî di kin, lê ev yek di ke ku 
Xwe dê r’a hê şi kir da yîn zê de be. 
13Ev ki ri na we r’as tî ya ba we rî ya we 
îz bat di ke, bi vî awayî şi ki rî ya xwe 
Xwe dê tî nin bo na guh da rî ki ri na 
Miz gî nî ya Mesîhe ku hûn îq rarf 
di kin û bo na wê mer’ da nî ya we, 
ku hûn alî k’a rî ya wan û h’e mû-
ya di kin. 14Û ewê bo na we dua 
bi kin, h’ey ra we da bin, bo na wê 
k’e re ma Xwe dê ye ser k’e re ma, ya 
ku we r’a ha tî ye da yî nê. 15Şi kir ji 
Xwe dê bo na wê da yî na wî ye ku 
na yê go tin! 

CabdayînaPawlos
bonah’ukumêşandîtîyaxwe

101Ez, Paw los xwe xa hî vî 
ji we di kim, bi mi lûk tî û 

şî ri na yî ya Mesîh, ça wa tê go ti nê 
ku ez r’û bi r’û na va we da mî na 
ber xe kî me, lê dûr va hin da va 
we da mî na şê re kî me. 2Ez r’e ca 
di kim, usa ne kin ku ga va bêm jî 
bi bi me şêr, çim kî ez e’se yî za nim 
ku ez di ka rim tu ruş kim hin da va 
wan da jî h’işk bim, yêd ku bo na 
me usa di fi ki rin, yan çî yef em bi 
me ri va yî di kin. 3Be lê r’ast e em 
me riv in, lê bi me ri va yî es ke rî yê 
na kin. 4Ç’e kêd es ke rî ya me, ne 
yê me ri va yî ne, lê yêd qe wa te 
ji Xwe dê ne, bo na wê ran ki ri na 
t’e’ bî ya. 5Em wan şê wi ra û h’e mû 
bi lind cî yêd k’u ba rî yê ye mi qa bi lî 
za ne bû na Xwe dê be tal di kin û 
h’e mû fi ki ra di ki ne hê sîr, êli mîf 
Mesîh di kin. 6Em ha zir in ce za 
bi di ne h’e mû ne guh da ra, ga va 
guh da rî ya we t’am be. 
7Hûn r’eng-r’û ya di ni hê r’in. 

K’î xwe da gu man e, ku ew p’a ra 
Mesîh e? Bi ra vê jî bi fi ki re, ku 

* 9:9 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «He qî ya Wî». 
** 9:9 Ze bûr 112:9 (111:9). 
* 9:10 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Be rêd he qî ya we». 
** 9:10 Îşa ya 55:10. 
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ça wa ew p’a ra Mesîh e, usa jî 
em in. 8Çim kî he ger ez hi ne kî jî 
zê de di fi r’im, bo na wê h’u kum-
da rî ya ku Xu dan da me, tiş te kî 
şer mî yê tê da t’une, ew bo na 
ava bû na ba we rî ya we ye, ne ku 
xi rab bû nê. 9Awa ez di kim ku usa 
k’ifş ne be, ya nê ez bi ne’ me yêd 
xwe we di tir sî nim. 10Ça wa hi nek 
di bê jin: «Ne’ me yêd wî h’işk in û 
bi qe wat in, lê ew dîn da ra xwe va 
be len ga zek e û xe ber da nê da jî 
ye kî pê ne bû yî ye». 11Yêd usa bi ra 
fe’m bi kin, em dûr va bi xe ber û 
ne’ me yêd xwe va ça wa ne, nê zîk 
ki rêd xwe da jî usa ne. 
12R’ast em ne wê rin, xwe ser 

mê zî nê bi k’i şîn in û him be rî wan 
kin, yêd ku xwe xa pe si nê xwe 
di din. Ewa na na di ne ber h’i şê 
xwe, ga va na va xwe da xwe pê 
hev çap di kin û xwe di di ne ber 
hev. 13Lê çi ji p’ey da yî na me di-
k’e ve, em ni gê xwe ji be r’a xwe 
di rêj tir na kin, lê we ke wî sî no rê 
da yî, çi qas Xwe dê ki re p’a ra me, 
ku di gi hî je h’e ta cem we. 14Em 
ji sî nor der ga ve ke xwe na vê jin, 
ça wa hê ne gi hîş ti bi ne cem we, 
çim kî ga va r’as tî yê k’eve em bi 
Miz gî nî da yî na Mesîh îdî gi hîş-

ti ne h’e ta cem we. 15Em ji sî nor 
der na yên û pê xe ba ta hi ne kêd din 
na fi r’in. Lê em wê gu ma nê ne, 
ku ba we rî ya we bi gi hî je, we ke wê 
da yî na ku me stan dî ye, xe ba ta me 
jî na va we da hê zê de ber fi re be. 
16Em di xwa zin ku ji we wê da tir 
der baz bin, Miz gî nî yê cî yêd din 
jî dan na sîn kin, ne ku em bi ki-
rê ye kî din bi fi r’in, yê ku sî no rê 
xwe da ki rî ye. 17Lê ça wa ni vî sar 
e: «Yê ku di fi r’e, bi ra pê Xu dan 
bi fi r’e»*. 18Çim kî ne ku ewê p’e yê 
xwe di de, li Xu dan qe bûl e, lê yê 
ku Xu dan p’e yê wî di de. 

Pawlosûşandîyêdderew

111Ez di xwa zim ku hûn 
bi ka ri bin hi ne kî bê h’i şî-

ya min bi bi hê rin! Lê bi kin ku 
bi bi hê rin jî! 2Ez k’um r’e şî yê we 
di kim, bi wê k’um r’e şî yaf Xwe-
dê. Çim kî min hûn ye kî r’a, awa 
go tî Mesîh r’a nî şan ki rin, we kî 
we mî na qî ze ke bi k’irf li ber Wî 
bi di me se ki nan di nê. 3Lê t’e nê 
ez di tir sim, tu we re ça wa me’r bi 
fêl ba zî ya xwe Hê wa xa pand, usa jî 
ew h’i şê we bi çel qî ne û hûn des tê 
xwe ji şîr h’e la lî û dil sa xî ya xwe ye 
hin da va Mesîh da bi kin*. 4Ga va 

* 10:17 Yê re mî ya 9:24. 
* 11:3 Dest pê bûn 3:1-6, 13. 
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yek tê û Îsakî din dan na sîn di ke, 
k’î jan me dan na sîn ne ki rî ye, yan 
r’u h’e kî din hûn dis tî nin, k’î jan 
we ji me ne stan dî ye, yan miz gî-
nî ke din di de, ku me ne da ye we, 
hûn van tiş ta r’ind di bin. 5Lê bi 
t’ex mî na min ez t’u tiş tî va ji wan 
şan dî yêd e’ya ne ha kêm tir nî nim! 
6Di be ez xe ber da nê da ne ser xwe 
me, lê ne alî yê za ne bû nê da. Me 
ev yek h’e mû alî ya va her tiş tî da 
nî şa nî we da ye. 
7Ge lo min gu ne kirf, ku Miz-

gî nî ya Xwe dê bê heq da we, xwe 
jî ber we şkê nand, ku hûn bi lind 
bin? 8Min ci vî nêd ma yîn t’a lan 
ki rin ji ber he qê xwe va, we kî 
xiz met k’a rî yê we r’a bi kim. 9Û 
ga va ez li cem we bû me h’ew cê 
tiş te kî, min gi ra nî ne da ji we t’u 
ke sî, çim kî ew ba wer men dêd ku 
ji Me ke don ya yê ha ti bûn, çi kê-
ma sî yêd min he bûn, wa na des tê 
xwe di rê jî min kir. Be lê min her 
alî ya va ki rî ye ku gi ra nî yê ne di me 
we û di kim ku ne dim jî*. 10Bi wê 
r’as tî ya Mesîh, ya ku na va min da 
ye, r’û spî tî ya min wê dor-be rêd 
qe za Axa ya yê da jî be tal der ne yê. 
11Çi ma ez aha di kim? Ez we h’iz 
na kim? Wê ye kê Xwe dê zane! 
12Û ez ça wa di kim, ezê usa jî 

bi kim, we kî r’ê ne k’e ve wan, yêd 
ku me’ nî ya di ge r’in, we kî p’e yê 
xwe bi din, yan çî ye ew jî mî na 
me di xe bi tin. 
13Lê na, yêd usa şan dî yêd de-

rew in, p’a lêd qelp in, xwe di ki ne 
dil qê şan dî yêd Mesîhe r’ast. 14Û 
ev yek ne tiş te kî e’cêb ma yî nê ye! 
Mî rê cin xwe xa jî xwe di ke dil qê 
mil ya k’e têf r’o na yî yê. 15Hil bet ne 
tiş te kî me zin e, ku xiz met k’a rêd 
wî jî bi k’e vi ne dil qê xiz met k’a rêd 
he qî yê. Axi rî ya wa nê we ke e’me-
lêd wan be. 

Pawlosp’eyêxwe
te’lî‑tengîyêdxwedadide

16Dî sa di bê jim, bi ra t’u kes min 
bê h’iş h’e sab ne ke. Lê he ger hûn 
di kin jî, îdî bi ra min mî na ye kî 
bê h’iş qe bûl kin, ku ez jî hi ne kî 
p’e ya bê me xwe. 17Çi ku di bê-
jim, r’ast e li Xu dan xweş na yê, 
lê ça wa ye kî bê h’em dî xwe, ber 
ba yê na vê xwe k’e tî. 18Ge lek bi 
me ri va yî p’e yê xwe di din, ezê jî 
p’e ya bê me xwe. 19Hûn me riv ne 
ser waxt in, le ma bi di le kî şa li 
bê h’i şa se bir di kin! 20Be lê, hûn 
se bir di kin, ga va yek we di ke xu-
lam, yan he bû kaf we di xwe, yan 
we k’a ra xwe r’a di de xe ba tê, yan 

* 11:9 Fî lî pî 4:15-18. 
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ser we r’a k’u bar di be, yan r’û yê 
we di xe. 21Ez bi şer mî yê di bê jim, 
ku em wê ye kê da pê ne bû yî bûn! 

He ger yek r’û yê wî di gi re bi tiş-
te kî bi fi r’e, r’û yê min jî di gi re, (ez 
vê ye kê ji bê fe’ mî ya xwe di bê jim). 
22Ewa na îb ra nîf ne? Ez jî. Îsra êlî 
ne? Ez jî. Ji r’i k’in ya ta Bi ra hîmf 
in? Ez jî. 23Qu lix k’a rêd Mesîh in? 
(Bê h’i şî xe ber di dim), ez hê ji wan 
zê de tir im! Ji wan ze’f tir xe bi tî me, 
ji wan ze’f tir k’e ti me ke la, ji wan 
ze’f tir lê dan xwa rî ye, ge lek ca ra 
h’e ta ber de rê mi ri nê jî çû me. 
24Bi des tê ci hû yaf pênc ca ra, ji 
çi lî yek kêm, bi qam çî ya ha ti me 
lê da nê*, 25sê ca ra bi des tê r’o mî ya 
bi şi va ha ti me lê da nê, ca re kê ez 
da me ber ke vi ra, sê ca ra r’as tî 
ge mî wel ge r’an di nê ha ti me, şev û 
r’o je kê be’ rê da ma me*. 26Ge lek 
r’ê wî tî yêd xwe da na va cû r’e-cû r’e 
qe de-be la da bû me: Ji ç’e ma, ji 
r’ê bi r’a, ji mi le tê xwe, ji ne ci hû yaf, 
ba jêr da, çol-bes ta da, ser be’ rê, 
ji bi ra yêd de rew*. 27Di xe bi tîm, 
di çer çi rîm, ge lek ca ra xe wê şe va 
ne di kir, t’î-bir’ çî, ge lek ca ra bê 
nan, ser mê û bê si t’a rî yê da bûm. 

28Pêş ti rî tiş têd ma yîn, xe mêd 
h’e mû ci vî na ye her r’oj jî ser min 
t’op di bin. 29Ga va yek ser h’a lê 
xwe da di gi rî, ez jî t’e vî wî di gi rîm! 
Ga va yek ji r’ê tê der xis ti nê, di lê 
min jî di qil qi le! 
30He ger la zim be ez p’e yê xwe 

bi dim, ezê ser h’a lêd xwe ye sist 
p’e ya bê me xwe. 31Xwe dê yê Ba vê 
Xu dan Îsa, ku h’e ta-h’e ta yê hê ja-
yî şi ki rî yê ye, zane ku ez de re wa 
na kim. 32Ba ja rê Şa mê da we lî yêf 
ber des tî yê Arê tas p’ad şa, bo na ku 
min bi gi re, no be dar da bû ne ber 
der ge hêd ba jêr*, 33ez pê se pe tê 
p’en ce re kê r’a sû rê va da xis ti me 
xwa rê û ji des tê wî r’e vîm. 

Dîtinûe’yantîyêd
Pawlosee’zmanî

121Min di k’e ve ez p’e ya 
bi di me xwe, lê r’as tî k’a ra 

wê t’une. Lê be lê ezê ni ha der ba zî 
ser wan dî tin û e’yan tî ya bim, yêd 
ku Xu dan nî şa nî min da ne. 2Ez 
ba wer men de kî Mesîh nas di kim, 
çar deh sal pêş da, (ni za nim qa-
lib da bû, ni za nim bê qa lib bû, 
ew Xwe dê zane), h’e ta e’z ma nê 

* 11:24 Qa nû na Du ca rî 25:3. 
* 11:25 K’a rêd Şan dî ya 16:22; 14:19. 
* 11:26 K’a rêd Şan dî ya 9:23-25; 14:5. 
* 11:32 K’a rêd Şan dî ya 9:23-25. 
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si sî ya* ha te hi la ti nê. 3Û ez za-
nim ku ev me ri va, (qa lib da bû, 
bê qa lib bû, ez ni za nim, wê ye kê 
Xwe dê zane), 4h’e ta bu hiş têf ha te 
hi la ti nê û tiş têd na yê ne go ti nê 
bi hîs tin ku ji mê riv na k’e ve bo na 
wan tiş ta xe ber de jî. 5Ezê bo na 
yê ha p’e ya bê me xwe, lê bo na 
xwe p’e ya na di me xwe, pêş ti rî 
ser h’a lê sis tî yêd xwe. 6Lê he ger 
ez bi xwa zim jî p’e yê xwe bi dim, 
ev ne bê h’i şî ye, çim kî ez r’as tî yê 
di bê jim. Lê ez xwe di gi rim, ku 
ne be yek ser min tiş te kî zê de 
bi fi ki re, pêş ti rî tiş tê ku ji min 
di bi hê yan di bî ne. 
7Û we kî ne be ez bo na ge lek 

e’yan tî yêd ne ber h’i şa k’u bar bim, 
be la ke mî na der zî kê qa li bê min da 
min r’a ha te da yî nê, mil ya k’e te kî 
ji mî rê cin, ku t’e pa bê min, we kî 
ez k’u bar ne bim. 8Bo na vê ye kê 
min sê ca ra hî vî ji Xu dan kir, ku 
vê ye kê ji min dûr xe, 9lê Ewî 
min r’a got: «K’e re ma Min be sî te 
ye, çim kî qe wa ta Min sis tî ya da 
mî ya ser di be». Awa ezê bi di le kî 
şa h’a lê sis tî yêd xwe da bi fi r’im, 
we kî qe wa ta Mesîh na va min da 
be. 10Le ma jî ez bo na na vê Mesîh 
sis tî ya, qa ra, hê sî rî-be len ga zî ya, 
zê ran di na û te’ lî-ten gî ya be gem 

di kim, çim kî ga va ez sist di bim, 
hin gê qe wat di bim. 

XemêdPawlos
hindavakorint’îyada

11R’as tî min bê h’i şî kir ku p’e yê 
xwe da, lê we p’ê yî ser min kir! 
Ge re kê we p’e yê min bi da. Ez t’u 
tiş tî va ji wan şan dî yêd we ye e’yan 
kêm tir nî me, lê ez xwe xa jî ne t’u 
tişt im. 12Nî şa nêd şan dî tî ya r’ast, 
awa go tî nî şan, k’e re met û ki rêd 
qe wat, na va we da bi t’e ma mî ya 
se bi rê ha ti ne ki ri nê. 13Min çi tiş tî va 
qe di rê we ji qe di rê ci vî nêd ma yîn 
kêm tir gir tî ye, pêş ti rî wê ye kê ku 
min gi ra nî ne da we? Bi bax şî ni ne 
min vê ne he qî yê! 

14Eva sê car e ez k’a rê xwe di kim, 
ku ser we da bêm. Û ez gi ra nî yê 
na di me we. Ç’e’ vê min ne li he bû-
ka we ye, lê li we ye! Çim kî ne ku 
ge re kê zar’ bo na dê-ba va bi kin, lê 
dê-bav bo na za r’a. 15Ezê bi di le kî 
şa, xwe jî û mal-h’a lê xwe jî bo na 
we bi dim. He ger ez hê ge le kî we 
h’iz bi kim, ge lo hû nê min hin-
di kî h’iz bi kin? 16Em ha hil din, 
ku min gi ra nî ne da ye we, lê bi 
ya hi ne ka ezî h’i le k’ar bû me û bi 
fêl ba zî ya xwe hûn avî ti ne t’e le ka 
xwe. 17Ge lo min bi des tê ewêd ku 

* 12:2 Hi nek di fi ki rin, ku de ma Paw los da «e’z ma nê si sî ya» yê he rî jor in bû. 
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min ser we da şan din, hûn k’a ra 
xwe r’a da ne xe ba tê? 18Min hî vî 
ji Tî to kir û ew bi ra t’e vî wî şand. 
Ge lo Tî to hûn k’a ra xwe r’a da ne 
xe ba tê? Me bi r’u h’e kî ne di kir? 
Em r’ê kê da ne di çûn? 
19Di be ku hûn t’e ma mî ya vî 

wex tî da di fi ki rin, ku em di xwa zin 
xwe li ber we r’ûs pî kin? Na! Lê 
li ber Xwe dê em yektî ya Mesîh da 
xe ber di din û her tiş tî de lal no, 
bo na k’a ra we di bê jin. 20Ez di-
tir sim, ga va ez bêm, tu we re we 
usa ne bî nim, ça wa ez di xwa zim 
û hûn jî min usa ne bî nin, ça-
wa hûn di xwa zin. Di tir sim ku 
hê na va we da şer’-de’w he bin, 
h’ev sû dî, hêrs k’e tin, hev r’i k’î*, 
xeyb, bux dan, k’u bar-ba ba xî û 
bê t’er be tî. 21Di tir sim, ku ga va 
ez dî sa ser we da bêm, Xwe dê yê 
min se rê min li ber we ber jêr ke 
û bo na ge le ka şî nê bi kim, k’î ja-
na pêş da gu ne ki ri ne û ji ki rêd 
h’e ra mî yê, bê na mû sî yê û tol tî yê 
t’o be ne ki ri bin. 

T’emîûsilavêdaxirîyê

131Eva ca ra si sî ya ye ezê ser 
we da bêm. Ça wa ni vî sar e: 

«Ge re kê bi de vê du yan sê şe’ da her 

tişt bê e’se yî ki ri nê»*. 2Min be rê 
go tî ye û ni ha jî di bê jim, ça wa ca ra 
du da na va we da ha zir bûm, ni ha 
jî dî sa dûr va wan r’a di ni vî sim, 
yêd ku pêş da gu ne ki ri ne û usa 
jî h’e mû ya r’a: Ga va dî sa bêm, îdî 
ez na di me xa ti rê t’u ke sî, 3çim kî 
hûn k’e ti ne bin e’ne na, ku bi za-
ni bin, ge lo Mesîh pê min xe ber 
di de. Ew hin da va we da ne sist 
e, lê na va we da qe wat e. 4R’ast e 
Ew bi sis tî yê ha te xaç ki ri nêf, lê bi 
qe wa ta Xwe dê sax e. Em yektî ya 
Wî da sist di bin, lê bi qe wa ta Xwe dê 
hin da va weda emê bi jîn t’e vî Wî. 
5Hûn di lê xwe bi cê r’i bî nin, k’a 

hûn na va ba we rî yê da ne? Xwe 
e’ne ne kin. Hûn fe’m na kin, ku 
Îsa Mesîh na va we da ye, t’e nê 
cê r’i ban di nê da hûn pê ne bû yî nî-
bin? 6Lê gu man he ye, ku hû nê 
fe’m bi kin, ku em ne pê ne bû yî 
ne. 7Lê em dua ji Xwe dê di kin, 
ku hûn xi ra bî yê ne kin, ne ku we kî 
em cê r’i ban di nê da qenc k’ifş bin, 
lê we kî hûn qen cî yê bi kin, he ger 
em pê ne bû yî jî k’ifş bin. 8Çim kî 
em ni ka rin tiş te kî li r’as tî yê bi-
kin, lê t’e nê bo na k’a ra wê. 9Em 
şa di bin, ga va em sist di bin û hûn 
qe wat di bin. Û em jî bo na we dua 

* 12:20 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «T’e nê xwe r’a». 
* 13:1 Qa nû na Du ca rî 19:15.
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di kin, we kî hûn t’am bi gi hî jin. 
10Bo na van ye ka ez dûr va we r’a 
di ni vî sim, ku ne be ga va ez bêm, 
hin da va we da h’iş kî yê bi kim bi 
wî h’u ku mê ku Xu dan da ye min, 
ya ku bo na ava ki ri nê ye, ne bo na 
xi rab ki ri nê. 
11Hey ne ser xûşk-bi ra no, xweş 

bin! Ser xwe da we rin, dil bi di ne 

hev du, ser nê te kê bin, li pey e’di-
la yî yê bin û Xwe dê yê h’iz ki ri nê û 
e’di la yî yê wê t’e vî we be. 
12Si la vê bi di ne hev bi r’a mû sa-

na şî rê h’e lal. T’e ma mî ya cim e’ ta 
Xwe dê li we si lav di ke. 
13K’e re ma Xu dan Îsa Mesîh, 

h’iz ki ri na Xwe dê û he le qe tî ya 
R’u h’ê Pî roz t’e vî we h’e mû ya be. 
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Pêşgotin

Ga lat ya As ya Bi ç’ûk da qe za ke R’o ma yê bû. Paw los de ma r’ê wî tî ya 
şan dî tî yaf xwe ye pê şin da ba ja rêd En tak ya Pi sîd ya yê, Lîs tra, Dêr be, 
Qon ya yê da h’î mê ci vî nêdf ba wer men da avî tin û usa jî ca re kê yan du 
ca ra çû ye wir (K’a rêd Şan dî ya 13:13–14:26, 16:6; 18:23). 

Lê be lê pey Paw los r’a, ça wa cî yêd de re ke, usa jî na va Ga lat ya yê da 
dan na sîn ki rêd baş qe ha tin û ci vî na wan t’e vî hev ki rin. 

Ga va Miz gî nî yaf Mesîh be la bû û nav mi le ta da ha te qe bûl ki ri nê, 
ev pirs jî pêş da hat û go tin: «Ewê ku t’o bef di ke ge re kê li go ra Qa nû naf 
Mû saf bê si net ki ri nêf, ku bi be me sî hî yêf r’ast». Paw los hê pêş da şi ro ve-
ki ri bû, ku ew yek t’u car ne usa ye. Çim kî ew r’î ya ku ba wer men da t’e vî 
Mesîh di ke yek, ew ba we rîf ye. Lê hi nek ha ti ne na va ci vî nêd Ga lat ya yê, 
him be rî Paw los r’a bûn û go tin: «Ge re kê Qa nû na Mû sa bê xwey ki ri nê, 
we kî ber Xwe dê r’ast bê ne h’e sa bê». 

Bi vê ne’ mê Paw los di xwa ze fi ki rêd yêd usa ve ge r’î ne ber bi ba we rî-
ya r’ast, çim kî ew bi hîn ki ri na ne r’ast ji ba we rî ya xwe xa li f îf bûn. Ew 
ser ha tî ya xwe şi ro ve di ke, di bê je ça wa ew û Bar na basf çû ne Or şe lî mêf 
û t’e vî şan dî yêd ma yîn xe ber dan û ça wa Aqûbf, Pet rûsf û Yû h’en naf 
qu li xê wan qe bûl ki rin û qayl bûn, ku ew na va ne ci hû yaf dan na sîn kin. 
(Di be ku Paw los be’ sa wê çû yî na xwe ye Or şe lî mê di ke, ya ku K’a rêd 
Şan dî ya 15:1-4-da ni vî sar e). 

Paw los îzi nê di de xwe ku ew xwe şan dî yê Îsa Mesîh h’e sab ke. Ew 
pişt gi rî yê qu li xê xwe di ke û di bê je, ku ev qu li xê wî ne ji alî yê me ri va daf 
ye, lê da yî na Xwe dê ye û şan dî tî ya wî bo na mi le têd ne ci hû ye. 

Ew mêr k’î mî di bê je, ku me riv pê Qa nûn qe dan di nê li ber Xwe dê 
r’ast na yê h’e sa bê, lê t’e nê bi ba wer ki ri nê. Me riv t’u car ni ka re wê xi-
laz bû naf ku Xwe dê di de bi ki rêd xwe ye qenc qa zinc ke. Axi rî yê Paw los 
di bê je, ku e’mi rê ba wer men da ge re kê bi aza yî yê û h’iz ki ri nê be, k’î jan 
ku R’u h’êf Pî roz bi ba wer ki ri na me ri va p’êş k’êşf di ke. 
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Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1:1-10) 
H’u ku mê Paw los ça wa şan dî (1:11–2:21) 
Miz gî nî k’e re ma Xwe dê ye (3:1–4:31) 
Cab da rî û aza yî ya ba wer men da (5:1–6:10) 
Paş go tin (6:11-18) 

Silavkirin

11Ez Paw lo sê şan dîf, ne ku ji 
alî yê me ri va da yan bi des tê 

me ri va k’ifş bû yî me, lê bi des tê 
Îsa Mesîh û Bavf Xwe dê, Yê ku 
Ew ji mi ri nê r’a kir, 2ez bi h’e mû 
ba wer men da va t’e va yî ber bi r’î 
we ci vî nêdf Ga lat ya yê da di bim. 
3De bi ra k’e remf û e’di la yî ya 

Xwe dê Ba vê me û Xu danf Îsa 
Mesîh li we be, 4Yê ku ca nî ya Xwe 
ane go rî e’mi rê Ba vê me Xwe dê 
ji ber gu nêd me va da, we kî me ji 
vî ze ma nê ni ha yî xi rab xi lazf ke. 
5Şi kir ji Xwe dê r’a h’e ta-h’e ta yê! 
Amînf. 

R’astît’enêMizgînîkêdafye
6Ez e’cêb ma yî di mî nim, ku 

hûn usa zû piş ta xwe di di ne Xwe-
dê yê ku bi sa ya k’e re maf Mesîh 
ga zî we kir û be rê xwe di di ne 
miz gî nî ke din. 7R’ast miz gî nî ke 
din t’une, lê hi nek he ne we t’e vî 
hev di kin û di xwa zin Miz gî nî yaf 

Mesîh bi gu hê zin. 8Lê he ger em 
yan mil ya k’e tekf jî ji e’z mên bê, 
miz gî nî ke usa bi de we, k’î jan ku 
ne mî na wê Miz gî nî yê ye, ya ku 
me da ye we, bi ra ni fir’ li wî be! 
9Ça wa me pêş da got, ni ha jî dî sa 
di bê jim: He ger yek miz gî nî ke ne 
mî na wê Miz gî nî ya ku we qe bûl 
kir di de we, bi ra ni fir’ li wî be! 
10Çi ma ez ni ha di kim me riv 

ji min r’a zî bin, yan Xwe dê? Yan 
ge lo ez di kim ku li me ri va xweş 
bêm? He ger min hê bi xwes ta ez 
li me ri va xweş bi ha ta ma, min ni-
ka ri bû ez bi bû ma xu la mê Mesîh. 

ÇawaXwedêPawlos
kireşandî

11Ez vê ye kê li we di di me h’e-
san di nê xûşk-bi ra no, ku ew Miz-
gî nî ya min dan na sîn kir, ne ya 
me ri va yî ye. 12Min ew ji me ri va 
ne stand, ne jî ji ke sekî hîn bûm, 
lê Îsa Mesîh min va e’yan kir. 
13We bo na bê p’er ga lî ya mi ne 

be rê ye na va ci hû tî yê da bi hîs tî ye. 



389

GA LA TÎ, 2  

* 1:14 K’a rêd Şan dî ya 8:3; 22:3-5. 
* 1:16 K’a rêd Şan dî ya 9:3-6. 
* 1:18 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Kî fas». «Kî fas» bi zi ma nê ara mîf tê 
fe’m ki ri nê: «Pet rûs». 
** 1:18 K’a rêd Şan dî ya 9:26-30. 
* 2:1 K’a rêd Şan dî ya 11:30; 15:2. 

Min bê h’e sab ci vî na Xwe dê di zê-
rand û di kir ku wê xi rab kim. 14Ez 
na va ci hû tî yê daf ji ge lek he va lêd 
xwe ye ci hû pêş da tir çû bûm, alî yê 
r’aw-r’i zi maf kal-ba va da jî ge le kî 
xwe yî xî ret bûm*. 15Lê ga va Xwe dê 
xwest, (Yê ku ez bi jar tim, ça xê ez 
hê zi kê dî ya xwe da bûm û bi k’e-
re ma Xwe ez k’ifş ki rim), 16Ku r’ê 
Xwe min va e’yan kir, ku na va ne-
ci hû ya daf Wî dan na sîn kim, hin gê 
min şê wi ra xwe t’u ke sî ne kir*, 
17ne jî r’a bû me Or şe lî mê, cem 
ewêd ku be rî min bi bû ne şan dî, 
lê ez pê r’a-pê r’a çû me E’re bis ta nê 
û dî sa ve ge r’î ya me Şa mê. 18Paşê 
sê sa la şûn da r’a bû me Or şe lî mê, 
ku Pet rûsf* bi bî nim û panz deh 
r’o ja cem wî mam**. 19Lê be lê ji 
şan dî yêd ma yîn min t’u kes ne dît, 
pêş ti rî Aqû bêf birê Xu dan. 20Çi 
ku we r’a di ni vî sim, ez ber Xwe-
dê bê xê lif di bê jim. 21Paşê çû me 
alî yêd Sûr ya yê û Kî lîk ya yê. 22Lê 
ci vî nêd Mesîhe Ci hûs ta nê daf ez 
r’û bi r’û nas ne di ki rim. 23Wa na 
t’e nê bi hîs ti bû ku: «Ewê wex te kê 

em di zê ran din, ni ha xwe xa wê 
ba we rî yêf dan na sîn di ke, k’î jan wî 
wex te kê di kir ku xi rab ke». 24Û 
bo na min şi ki rî di da ne Xwe dê. 

Pawlosûşandîyêdmayîn

21Paşê çar deh sa la şûn da 
t’e vî Bar na basf dî sa r’a bû me 

Or şe lî mê, Tî to jî min t’e vî xwe 
bir*. 2Ez çûm, çim kî Xwe dê ber 
min ve kir, ku he r’im. Û min ew 
Miz gî nî li wan da h’e san di nê, ya 
ku ez na va ne ci hû ya da dan na sîn 
di kim, lê ev yek min yêd se re ke r’a 
baş qe di got. Min ne xwest ku ez 
ba dî he waf bi bez im yan be zî bim. 
3Lê h’e ta Tî to yê t’e vî min ku yû-
nan bû, p’ê yî ser wî jî ne ki ri ne, 
ku bê si net ki ri nêf. Ev pirs pêş da 
hat, 4çim kî çend bi ra yêd de rew 
şû li kî ne na va me, we kî ce’ sû sî yê 
aza yî ya me bi kin, ya ku bi sa ya 
Mesîh Îsa me dest anî ye. Wa na 
di xwest em bi ki ra na bin dest. 5Lê 
me qet de qe kê jî gu r’af wan ne kir, 
ku r’as tî ya Miz gî nî yê na va we da 
h’îm gir tî bi mî ne. 
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6Lê bo na wan jî, yêd ku se re ke 
k’ifş di bûn, (qet xe ma min nî ne, 
ku ew be rê çi bû ne, Xwe dê fir qî yê 
na ke na va me ri va), wan se re ka jî 
t’u tiş tê nû min r’a ne go tin. 7Lê 
ser ba ra-ser da dî tin ku li min ha tî ye 
spar ti nê, we kî ez Miz gî nî yê bi di-
me ne ci hû ya*, ça wa ku li Pet rûs 
jî ha tî ye spar ti nê, we kî Miz gî nî yê 
bi de ci hû yaf**. 8Çim kî Xwe dê yê 
ku Pet rûs ki re şan dî yê ci hû ya, 
he ma Wî jî ez ki ri me şan dî yê 
ne ci hû ya. 9Ga va Aqûbf, Pet rûs* 
û Yû h’en na yêf ku «Stûn» di ha ti-
ne h’e sa bê, bo na wê k’e re ma ku 
min r’a ha ti bû da yî nê pê h’e sî yan, 
des têd xwe ye r’as tê ça wa nî şa na 
t’i fa qî yêf da ne min û Bar na bas. 
Ew qayl bûn, ku em he r’i ne na-
va ne ci hû ya û ew jî he r’i ne na va 
ci hû ya. 10T’e nê wan hî vî kir, ku 
em be len ga za bîr ne kin, ya ku ez 
xwe xa jî de ma na wê ye kê da me. 

PawlosşaşîyaPetrûshiltêf
11Lê ga va Pet rûs ha te En tak ya-

yê, ez aş ke re mi qa bi lî wî r’a bûm, 
çim kî ewî şaş bû. 12Be rî ha ti na 
çend me ri vêd ku Aqûb şan di bûn, 

ewî t’e vî ne ci hû yêd ba wer mend 
nan di xwar. Lê ga va ewa na ha tin, 
ewî xwe di da alî kî û ve di k’i şî ya, 
ji tir sa ewêd ku di go tin, ge re kê 
ne ci hû bê ne si net ki ri nê. 13Û ci-
hû yêd ba wer men de ma yîn jî t’e vî 
wî du r’û tî ki rin, h’e ta ku Bar na bas 
jî xa li f îf, k’e te na va wê du r’û tî ya 
wan. 14Lê ga va min dît ku ewa na 
na va r’as tî ya Miz gî nî yê da na mî-
nin, hin gê li ber h’e mû ya min go te 
Pet rûs: «He ger tu ci hû yî, mî na 
ye kî ne ci hû di jî yî û ne mî na ci-
hû ya, tu ça wa di kî ser ne ci hû ya, 
ku bi bi ne mî na ci hû ya?» 

Cihûûnecihûherdujî
pêbawerîyêxilazfdibin

15Eme ku e’si lê xwe da ci hû ne 
û ne ji «ne ci hû yêd gu ne k’arf» in, 
16za nin ku me riv bi ki rêd Qa nû nê 
ni ka re r’ast bê h’e sa bê, lê t’e nê 
bi Îsa Mesîh ba wer ki ri nê. Me jî 
Mesîh Îsa ba wer kir, we kî bi Mesîh 
ba wer ki ri nê em r’ast bê ne h’e sa bê, 
ne ku bi ki rêd Qa nû nê, çim kî t’u 
qûl-ben de bi ki rêd Qa nû nê ni ka re 
r’ast bê h’e sa bê*. 17Awa he ger em 
di kin bi Mesîh r’ast bê ne h’e sa bê 

* 2:7 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Ne si net ki rî ya». 
** 2:7 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Si net ki rî ya». 
* 2:9 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Kî fas». 
* 2:16 R’o ma yî 3:20-22. 
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û wê ga vê xuya be, ku em xwe xa 
jî mî na wan gu ne k’ar in, hin gê 
Mesîh bû we k’î lê gu na? T’u car! 
18He ger ew tiş têd min xi rab ki ri-
ne, dî sa dest pê di kim çê di kim, ez 
ne he qî ya xwe di di me îz bat ki ri nê. 
19Çim kî ez bi Qa nû nî bo na Qa-
nû nê mi rim, we kî bo na Xwe dê 
bi jîm. Ez t’e vî Mesîh xaçf bûm, 
20ji vir şûn da ne ku ez di jîm, lê 
Mesîh e ku na va min da di jî. Û 
ni ha ku ez vî qa li bî da di jîm, bi 
Ku r’êf Xwe dê ba wer ki ri nê di jîm, 
Yê ku ez h’iz ki rim û ca nî ya Xwe 
bo na min da der. 21Ez k’e re maf 
Xwe dê t’ex sîr na kim, çim kî he ger 
r’ast h’e sab bûnf bi Qa nû nê bû ya, 
ku usa ye Mesîh ba dî he wa mir. 

Qanûnûbawerî

31Ge lî ga la tî yêd bê h’iş! K’ê 
se rê we t’i jî kir?* Ne axir 

Îsa Mesîh li ber ç’e’ vê we xaç bû yî 
ha te dî yar ki ri nê? 2Ez t’e nê vê ye-
kê di xwa zim ji we bi za ni bim: We 
R’u h’ê Xwe dê bi Qa nûn qe dan di nê 
stand, yan bi Miz gî nî bi hîs ti nê û 
ba we rî ya xwe jê anî nê? 3Çi ma hûn 

ha qas bê h’iş in, ku we bi R’u h’ê 
Xwe dê dest pê kir û ni ha bi me ri va yî 
xi laz di kin? 4Ha qas tişt ba dî he wa 
ha ti ne se rê we? Na qe wi me ku 
ba dî he wa bin! 5Çi ma ew Xwe-
dê yê ku R’u h’ê Xwe p’êş k’ê şîf we 
di ke û na va we da k’e re me ta di ke, 
bo na Qa nûn qe dan di na we di ke, 
yan bo na ku we Miz gî nî bi hîst û 
ba we rî ya xwe jê anî? 
6Me se le, bo na Bi ra hîmf aha 

ni vî sar e: «Bi ra hîm Xwe dê ba-
werf kir û ew yek jê r’a r’as tî ha te 
h’e sa bê»*. 7Awa za ni bin, yêd ku 
ba wer di kin ew in za r’êd Bi ra hîm*. 
8Ni vî sa rê hê pêş da da bû k’if şê, ku 
Xwe dê ne ci hû bi ba we rî yêf wê r’ast 
h’e sab bi ki ra na û zû va Miz gî nî 
da bû Bi ra hîm ku: «Bi te dua yê 
h’e mû mi le ta bi be»*. 9Awa ewêd 
ku ba wer di kin, t’e vî Bi ra hî mê 
ba wer mend dua li wan tê ki ri nê. 
10Ewêd ku xwe spar ti nef ki rêd 

Qa nû nê, ew bi nê ni fi r’ê da ne, çim kî 
ni vî sar e: «Ni fir’ li her ke sî ye, yê 
ku na va h’e mû ni vî sa rêd k’i tê ba 
Qa nû nê da na mî ne û na qe dî ne»*. 
11E’yan e t’u kes bi Qa nû nê ni kare 

* 3:1 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Ku hûn gu r’a r’as tî yê ne kin». 
* 3:6 Dest pê bûn 15:6; R’o ma yî 4:3. 
* 3:7 R’o ma yî 4:16. 
* 3:8 Dest pê bûn 12:3; 18:18; 22:18. 
* 3:10 Qa nû na Du ca rî 27:26. 
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li ber Xwe dê r’astf bê h’e sa bê, çim kî 
ni vî sar e: «Yê r’ast wê bi jî, çim kî 
ba wer di ke»*. 12Lê Qa nûn bi ba-
we rî yê nî ne, lê be lê ça wa ni vî sar 
di bê je: «K’î ku t’e mî yêd Qa nû nê 
biqedîne bi wan wê bi jî»*. 13Mesîh 
em ji wê ni fi r’a Qa nû nê k’i r’în, 
ew dew sa me k’e te bin wê ni fi r’ê, 
çim kî ni vî sar e: «Ni fir’ ser yê dar va 
dar da ki rî ye»*. 14Ev yek bû, we kî 
bi Mesîh Îsa dua yê Bi ra hîm bê 
ser ne ci hû ya, ku bi ba we rî yê em 
R’u h’ê soz da yî bis tî nin. 

SozêXwedêûQanûn
15Xûşk-bi ra no! Ez tî ni me ser 

e’de tê di nê. He ger ye kî we sî ye tekf 
t’es tîq ki ri be, t’u kes ni ka re wê 
be tal ke, yan jî tiş te kî din ser da 
zê de ke. 16Awa ew soz Bi ra hîm û 
zu r’e ta wî r’a ha ti ne da yî nê. Ni vî-
sa rê da na yê go ti nê: «Zu r’e têd te» 
ça wa bo na ge le ka, lê bo na ye kî: 
«Zu r’e ta te»* û ew zu r’et Mesîh 
e. 17Awa go tî ez vê ye kê di bê jim, 
ew we sî ye ta ku pêş da ji Xwe dê da 

ha ti bû t’es tîq ki ri nê, Qa nû na ku 
çar sid sî sa lî şûn da der k’et, ni ka re 
usa bi ke, we kî we sî ye ta soz da yî 
qe wa ta xwe un da ke*. 18Çim kî 
he ger war tî Qa nû nê va gi rê da yî 
bû ya, wê soz da yî nê va gi rê da yî 
nî bû ya, lê Xwe dê bi soz p’êş k’ê şî 
Bi ra hîm kir*. 
19Îdî me re mê Qa nû nê çi bû? 

Qa nûn ser da zê de bû ku ne he qî bê 
nas ki ri nê û ge re kê ew bi ma h’e ta 
ha ti na Zu r’e ta wî, k’î ja nî r’a soz 
da bû. Qa nûn ji alî yê mil ya k’e ta-
da, bi des tê nav çê tî ya ye kî* ha te 
da yî nê**. 20Bo na we sî yet ki ri nê 
nav çê tî ne la zim e ga va we sî yet 
bi des tê ye kî tê ki ri nê û li vir ew 
yek t’e nê Xwe dê ye. 

Warûxulam
21Awa Qa nûn mi qa bi lî so zêd 

Xwe dê ye? T’u car! Be lê he ger qa-
nû nek he bû ya, ku bi ka ri bû ya jî yîn 
bi da, hin gê e’se yî r’ast h’e sab bûn 
wê bi qa nû nê bi bû ya. 22Lê ni vî-
sar h’e mû ya bin hê sîr tî ya gu ne daf 

* 3:11 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Yê bi ba we rî yê r’ast h’e sab bû yî wê bi jî». He ba qûq 2:4. 
* 3:12 Qa nû na K’a hîn tî yê 18:5. 
* 3:13 Qa nû na Du ca rî 21:23. 
* 3:16 Dest pê bûn 12:7; 13:15; 24:7. 
* 3:17 Der k’e tin 12:40. 
* 3:18 R’o ma yî 4:14. 
* 3:19 Ew yek Mû saf bû. 
** 3:19 Qa nû na Du ca rî 33:1-3; Îb ra nî 2:2; K’a rêd Şan dî ya 7:38, 52. 
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dide k’if şê, we kî çi ku bi Îsa Mesîh 
ba wer ki ri nê ha ti bû ne soz da yî nê, 
ba wer men da r’a bê ne da yî nê. 
23Be rî ha ti na ba we rî yê, em bin 

des tê Qa nû nê da ça wa gir tî di ha-
ti ne xwe yî ki ri nê, h’e ta xu ya bû na 
wê ba we rî yê ku wê bi ha ta. 24Bi vî 
awayî Qa nûn bû t’er bet da rêf me û 
em ber bi r’î Mesîh anîn*, ku em bi 
ba we rî yê r’ast bê ne h’e sa bê. 25Lê 
ni ha ku ba we rî hat, em îdî ne bin 
des tê t’er bet da rê Qa nû nê da ne. 
26Bi ba we rî yê hûn h’e mû yektî-

ya Mesîh Îsada la wêd Xwe dê ne*. 
27Hûn h’e mû ku yektî ya Mesîh da 
ha ti ne ni xu man di nêf, we Mesîh 
ser xwe wer gir tî ye. 28Îdî fir qî ne 
na va ci hû û ne ci hû ya da he ye, ne 
na va xu lam û aza ya da, ne jî na va 
mê ra û ji na da, çim kî hûn h’e mû 
jî yek in yektî ya Mesîh Îsada. 
29Û he ger hûn p’a ra Mesîh in, 
we kî usa ye zu r’e ta Bi ra hîm in û 
wa rêd wî so zî ne*.

 

41Awa ez di bê jim, wa rê ku 
xwe yê her tiş tî ye, lê h’e ta 

ku xi şîm e ji xu lêm na yê fir qî ki-
ri nê. 2Ew bin des tê xwey ki rî ya 
û xem k’ê şa da ye, h’e ta wî wex tê 
ku ba vê k’ifş ki rî ye. 3Usa jî em 
ga va hê r’u h’a nî da «xi şîm» bûn, 
me xu lam tî si xi rêdf vê din ya yê-
r’a* di ki rin. 4Lê ga va wext pê r’a 
gi hîşt, Xwe dê Ku r’ê Xwe şand, ku 
ji k’ul fe têf bû û k’e te bin Qa nû nê, 
5we kî yêd bin Qa nû nê aza ke û 
em jî he qê law tîya Xwe dê bis tî-
nin*. 6Awa hûn ku la wêd Wî ne, 
Xwe dê R’u h’ê Ku r’ê Xwe şan de 
na va di lê me, ku ga zî Xwe dê di ke: 
«Abbaf!» awa go tî «Ba vo!» 7Bi vî 
awayî îdî tu ne xu lam î, lê law î 
û he ger law î, usa jî Xwe dê tu ki rî 
wa rê Xwe. 

XemgînîyaPawlos
bonagalatîya

8Be rê, ga va we Xwe dê nas ne di-
kir, we xu lam tî yêd usa r’a di ki rin, 
ku r’ast ne xwe dê bûn. 9Lê ni ha 
ku we Xwe dê nas ki rî ye, lê be lê 
Xwe dê jî hûn nas ki ri ne, hûn ça wa 
dî sa ve di ge r’i ne ser wan si xi rêd 

* 3:24 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Qa nûn bû t’er bet dar h’e ta ha ti na Mesîh». 
* 3:26 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Hûn h’e mû jî ku ba we rî ya xwe Mesîh Îsa tî nin, 
la wêd Xwe dê ne». 
* 3:29 R’o ma yî 4:13. 
* 4:3 Bi go ti ne ke din: «Qe wat yan h’u nu rêd r’u h’êd vê t’e bî ye tê da, yan jî 
r’aw-r’i zim û qey de-qa nû nêd vê din ya yê». 
* 4:5-7 R’o ma yî 8:15-17. 
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vê di nê ye bê qe wa te ne t’u tişt û 
dî sa di xwa zin xu lam tî yê wan r’a 
bi kin? 10Hûn guh di di ne r’o jêd 
h’e sab, me ha, r’oj gar û sa la. 11Ez 
bo na we di tir sim, ku ew şi xu lê 
min bo na we ki rî ye de ya he r’e. 
12Ez hî vî ji we di kim xûşk-bi-

ra no, bi bi ne mî na min, çim kî ez 
jî mî na we bû me. We t’u zî yan 
ne da ye min. 13Hûn za nin ku ca ra 
pê şin bê si h’e tî ya qa li bê min bû 
me’ nî, min Miz gî nî da we. 14Û 
çi ku ha te se rê qa li bê min, ew 
yek bû cê r’i ban di nekf bo na we, 
lê dî sa we ez bê hur met ne ki rim 
yan piş ta xwe ne da min, lê we ke 
mil ya k’e te kî Xwe dê ez qe bûl ki rim 
û we ke Mesîh Îsa. 15Ew şa bû na 
we ça wa bû? Ez we ke şî rê xwe, 
he ger ji dest we va bi ha ta, we yê 
ç’e’ vê xwe jî der xis ta bi da min. 
16Îdî ez bû me dij mi nê we, we kî 
min we r’a r’ast xe ber da ye? 
17Ewêd ma yî ne ku k’e ti ne de-

ma na we, ew xê ra we na xwa zin, 
lê be lê ewa na di xwa zin we ji min 
bi qe tî nin, we kî hûn bi k’e vi ne 
de ma na wan. 18Qenc e ku me rî 
de ma na qen cî yê da be û ne ku 
t’e nê ga va ez na va we da bim, lê 

her gav. 19La wêd min, ez ni ha 
dî sa bo na we mî na êşa k’ul fe ta 
di k’i şî nim, h’e ta ku Mesîh na va 
we da bi gi hî je. 20Xwe zî ez ni ha li 
cem we bû ma û min ti he rê xe-
ber da na xwe bi gu has ta, çim kî ez 
bo na we na va mi ta la da me! 

MeselaHacerfûSerayê
21Ji min r’a bê jin, hûn ku di-

xwa zin bin Qa nû nê da bin, we 
ne bi hîs tî ye Qa nûn çi di bê je? 
22Ni vî sar e ku: «Du ku r’êd Bi-
ra hîm he bûn, yek ji ca rî yê bû, 
yek jî ji ji na aza»*. 23Ewê ji ca-
rî yê bû, ew bi bin ya t’a me ri va yê 
bibû, lê ewê ji ji na aza bû, ew li 
go ra sozê Xwe dê bû. 24Eva ye ka 
cû r’e kî ma yîn tê fe’m ki ri nê, ev 
her du jin du pey manf in: Yek ji 
ç’î ya yê Sî na yêf, bo na xu lam tî yê 
tî ne, ew Ha cerf bû*. 25Ha cer 
E’re bis ta nê da tê h’e sa bê ç’î ya yê 
Sî na yê û him be rî Or şe lî ma ni ha 
di be, ku za r’êd xwe va xu lam tî yê 
di ke. 26Lê ya aza, ew Or şe lî ma 
jor in tê h’e sa bê, ku ew dî ya me 
h’e mû ya ye*. 27Çim kî ni vî sar e: 
 «Şa be, bê zu r’e ta ku te zar’ 

ne da nîn. 

* 4:22 Dest pê bûn 16:15; 21:2. 
* 4:24 Dest pê bûn 16. 
* 4:26 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Lê Or şe lî ma jor in aza ye, ew dî ya me ye». 
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 Bi eşq bis ti rê, deng bi lind ke, 
 ku êşa zar’ anî nê te ne k’i şand. 
 Çim kî za r’êd te mêr ber’ da yî yê 
 wê ji za r’êd ya xwe yî mêr ge-

lek tir bin»*. 
28Awa hûn* xûşk-bi ra no, mî na 

Îs haqf za r’êd wî so zî ne**. 29Lê 
ça wa hin gê ewê ji me ri va yê bibû, 
yê ji alî yê R’uh’ da di zê rand, usa 
jî ni ha*. 30Lê ni vî sar çi di bê je? 
«Ewê ca rî yê ku r’ê wê va ber dê 
der xe, çim kî ku r’ê ca rî yê ge re kê 
t’e vî ku r’ê ji na aza war ne be»*. 
31Awa xûşk-bi ra no, em ne za r’êd 
ca rî yê ne, lê za r’êd ya aza ne. 

Azayîyaxwexweykin

51Bo na aza yî yê Mesîh em aza 
ki ri ne! Wê aza yî yê qe wîn bi-

gi rin û dî sa ne k’e vi ne bin wî nî rê 
xu lam tî yê. 
2Bi bi hên, ez Paw los we r’a di-

bê jim: He ger hûn bi hê lin ku hûn 
bê ne si net ki ri nê, Mesîh t’u k’a rê 
na de we. 3Ez her me ri ve kî r’a dî-
sa mêr k’î mî di bê jim, yê ku îzi nê 
di de xwe ku ew bê si net ki ri nê, ew 

deyn dar e ku t’e ma mî ya Qa nû nê 
bi qe dî ne. 4Û he ger hûn bi Qa nûn 
qe dan di nê di xwa zin r’ast h’e sab 
bin, we kî usa ye hûn ji Mesîh 
qe tî ya yî ne û ji k’e re mê k’e tî ne. 
5Lê çi ji me di k’e ve, em bi sa ya 
R’u h’ê Pî roz û pê ba we rî yê h’ey ra 
wê r’ast h’e sab bû nê da ne, ya ku em 
tê da gu man in. 6Çim kî yektî ya 
Mesîh Îsada, ne si net ki rin tiş tek 
e, ne jî ne si net ki rin, lê se rî ba we rî 
ye ku bi h’iz ki ri nê ya xwe di ke. 
7Hûn r’ind pêş da di çûn! K’ê 

hûn da ne se ki nan di nê, ku êli mîf 
r’as tî yê ne bin? 8Eva hê la na ne 
ji Wî ye, Yê ku ga zî we ki rî ye. 
9«Hi nek he vîr tir’şkf t’e ma mî ya 
he vîr hil tî ne»*. 10Lê ez bi yektî ya 
me ye Xu dan da we da gu man im, 
ku hû nê tiş te kî ma yîn ne fi ki rin, 
lê ewê fi ki rêd we t’e vî hev di ke 
wê ser be la xwe ve be, k’î jî he be. 

11Lê ez xûşk-bi ra no, he ger he la 
hê si net ki ri nê dan na sîn di kim, îdî 
çi ma tê me zê ran di nê? We kî usa 
ye ge re kê t’u ke sê ji xa çê Mesîh 
p’işkf ne bû ya. 12Xwe zî yêd ku 

* 4:27 Îşa ya 54:1. 
* 4:28 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «hûn» «em» he ye. 
** 4:28 Dest pê bûn 17:18-22. 
* 4:29 Dest pê bûn 21:9. 
* 4:30 Dest pê bûn 21:10. 
* 5:9 Ko rin t’î I, 5:6. 
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fi ki rêd we t’e vî hev di kin, xwe xa 
xwe k’o kê da jî bi bi r’î ya na! 
13Hûn aza yî yê r’a ha ti ne ga-

zî ki ri nê xûşk-bi ra no, lê t’e nê 
ew aza yî ya we bi ra ne be me ca la 
xwes ti na bin ya t’a în sên. Dew sa wê 
bi h’iz ki ri nê hev du r’a xu lam tî yê 
bi kin. 14Çim kî t’e ma mî ya Qa nû nê 
bi vê go ti nê tê sê rî: «He va lê xwe 
we ke xwe h’iz bi ke»*. 15Lê he ger 
hûn dev ba vê ji ne hev du, hev du 
bi xwin, mi qa tî xwe bin, ku k’o ka 
hev du ney nin. 

BerêdR’uh’êfPîroz
ûbinyat’amerivayê

16Awa ez di bê jim, bi sa ya R’u h’êf 
Pî roz bi me şin û hû nê xwes ti nêd 
bin ya t’a în sên ne kin. 17Çim kî 
xwes ti na bin ya t’a în sên mi qa bi lî 
R’uh’ e, R’uh’ mi qa bi lî bin ya t’a 
în sên e. Ev her du li hev na kin, 
le ma hûn ni ka rin xwes ti nêd xwe 
bi kin*. 18Lê he ger hûn bi R’uh’ 
tê ne r’ê be rî ki ri nê, hûn na k’e vi ne 
bin des tê Qa nû nê. 
19Awa ki rêd bin ya t’a în sên 

e’yan in: Bê na mû sî, h’e ra mîf, 
tol tî, 20p’ût p’a ris tîf, pî re sêr tî, 

* 5:14 Qa nû na K’a hîn tî yê 19:18. 
* 5:17 R’o ma yî 7:15-23. 
* 5:20 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «T’e nê xwe r’a». 
* 5:21 Nav hi nek dest ni vî sa ra da «mêr ku jî» t’une. 

ne yar tî, şer’-de’w, h’ev sû dî, hêrs-
k’e tin, hev r’i k’î*, du tî re tî, cu de tî, 
21ç’e’ vê xi rab, mêr ku jî*, serx weş, 
kû ç’ik san tî û çi ku mî na van in. 
Ez ni ha we r’a di bê jim, ça wa ku 
min pêş da jî we r’a go ti bû, ku yêd 
van tiş ta di kin, P’ad şa tî yaf Xwe dê 
war na bin. 
22Lê be rêd R’uh’ ev in: H’iz-

ki rin, şa bûn, e’di la yî, se bir ki rin, 
şî ri na yî, qen cî, ami nî, 23mi lûk tî, 
xwe gir tin. Hin da va van tiş ta da 
qa nûn t’une. 24Û ewêd ku p’a ra 
Mesîh Îsa ne, bin ya t’a xwe bi t’e vî 
te mêd xi rab û ha vi jî ya va ser xaç 
kuş ti ne. 25Em ku bi sa ya R’uh’ 
di jîn, bi r’ê be rî ya R’uh’ bi me şin. 
26Em k’u bar ne bin, agi rê hev gur’ 
ne kin û h’ev sû dî yê li hev du ne kin. 

Barêdhevduhildin

61Xûşk-bi ra no, he ger yek ne-
he qî kê da bê gir ti nê, hûn ku 

r’u h’a nî ne, wî bî ni ne ser r’î ya 
r’as tî yê, lê bi r’u h’ê mi lûk tî yê. Lê 
haş ji xwe jî he bin, ku hûn ne k’e-
vi ne cê r’i ban di nê. 2Ba rêd hev du 
hil din û bi vî awayî hû nê qa nû na 
Mesîh bi qe dî nin. 3He ger yek xwe 
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dew sa tiş te kî da tî ne û xwe xa ne 
t’u tişt e, ew xwe xa xwe di xa pî ne. 
4Bi ra her kes ki ri nêd xwe bi de ser 
mê zî nê û pa şî hin gê ji xwe r’a zî be, 
ne ku xwe him be rî he va lê xwe ke. 
5Çim kî her ke sê xur ca xwe hil gi re.
6Ewê hî nî xe be ra Xwe dê di-

be, ge re kê her tiş têd qenc t’e vî 
ders da rê xwe p’ar ke. 7Ne xa pin, 
Xwe dê na be pê k’e nî. Çim kî me-
riv çi di çî ne, wê jî di çi ne. 8K’î ku 
bo na bin ya t’a xwe di çî ne, ewê ji 
wê bin ya t’ê mi ri nê bi çi ne, lê k’î 
ku bo na R’uh’ bi çî ne, wê ji R’uh’ 
jî yî naf h’e ta-h’e ta yê bi çi ne. 9Ji qen-
cî ki ri nê jî aciz ne bin, çim kî emê 
wext da bi çi nin he ger em ne di ne 
der. 10Awa h’e ta ku wext des têd 
me da ye, h’e mû ya r’a qen cî yê bi-
kin, îla hîf ne fe rêd ma la Xwe dê r’a. 

T’emîûsilavêdaxirîyê
11Dî na xwe bi di nê, ez bi çi 

h’er fêd gir ni ha we r’a di ni vî sim. 
12Ewêd ku di xwa zin ji der va va 

xwe bi di ne k’if şê, ew p’ê yî ser we 
di kin, ku hûn bê ne si net ki ri nê. 
Lê eva na vê ye kê di kin, ku t’e nê 
bo na xa çê Mesîh ew ne yê ne zê-
ran di nê. 13Ewêd xwe yî si net xwe xa 
Qa nû nê xwey na kin, lê di xwa zin 
ku hûn bê ne si net ki ri nê, we kî ew 
bi nî şa na qa li bê we yî me ri va yî bi-
fi r’in. 14Lê ji min na k’e ve ku ez bi 
tiş te kî din bi fi r’im, pêş ti rî bi xa çê 
Xu da nê me Îsa Mesîh, bi k’î ja nî 
din ya bo na min xaç bû yî ye, ez jî 
bo na din ya yê. 15Be lê ne si net ki-
rin tiş tek e, ne jî ne si net ki rin, lê 
se rî ew e, ku bi bin e’fi rî ne kî nû. 
16De bi ra e’di la yî û r’e’m ser wan 
h’e mû ya be, k’î ja nêd ku ane go rî 
vê ye kê di jîn û usa jî ser Îsra êlaf* 
Xwe dê be. 
17Ji vir şûn da bi ra t’u kes ze’-

me tê ne de min, çim kî min da xa 
bi rî nêd Îsa hil da ye ser be de na 
xwe. 18De bi ra k’e re ma Xu da nê 
me Îsa Mesîh t’e vî r’u h’ê we be 
xûşk-bi ra no. Amîn. 

* 6:16 «Îsra êl» r’u h’a nî tê fe’m ki ri nê (R’o ma yî 3:28-29; 9:6-29; Ga la tî 3:28-29).
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Pêşgotin

Efes qe za As ya R’o ma yê da bû. Eva ba ja rê he rî e’yan bû, usa jî p’ay-
t’ex tê wê qe za yê bû. T’e ma mî ya Îm pê ra to rî ya R’o ma yê daf ew ba ja rê ça ra 
bû alî yê me zi na yî ya xwe da. Ew ba ja re kî ge le kî be dew û xweş bû. R’ast e 
bi dan na sîn ki ri na Paw los ci vînf Efe sê da çê ne bi bû, lê dî sa we ke sê sa la li 
wir ma û ew hîn ki rin, de ma r’ê wî tî ya xwe ye 3-a (K’a rêd Şan dî ya 19:1; 
20:31). Ewî ev ne’ ma xwe ji ke lê ba wer men dêd Efe sê r’a ni vî sî ye (3:1; 
4:1; 6:20). Ne t’e nê eva ne’ ma, lê usa jî ne’ ma wî ye Fî lî pî ya, Ko lo sî ya û 
Fi lî mon ke lê da ha ti ne ni vî sa rê. Eva na «Ne’ me yêdf Ke lê» tê ne h’e sa bê. 

Eva ne’ ma ça wa qi rar û me re mê Xwe dê yî h’e ta-h’e ta yê e’yan di ke, 
ku ga va wext pê r’a bi gi hî je, ew t’iv dî ra Wî wê bê sê rî û h’e mû tiş tê «bin 
ser wêr tî ya Mesîh da gi rê da yî bin, hin her tiş têd li e’r dê, hin jî li e’z mên» 
(1:10). Usa jî ge re kê h’e mû mi let, hin ci hûf, hin jî ne ci hûf bi bi ne mi le-
tek yektî ya Îsa Mesîh da, pê Xwe dê hev va gi rê da yî. Şan dîf ga zî cim e’ ta 
Xwe dê vê ye kê di ke, ku na va vê qi ra ra Xwe dê da bi mî nin, bi yektî ya t’e vî 
Mesîh, t’e vî yek bû na t’e ma mî ya me ri va yêf bin. 

Paw los p’a ra ne’ mê ye pê şin da nêt-fi ki ra yektî ya t’e vî Xwe dê pêş da 
di k’i şî ne, der he qa wan me ca la da di bê je, ku Bavf Xwe dê ça wa cim e’ ta 
Xwe bi jart, ça wa gî han de gu ne afû bû nê û sa ya Ku r’ê Xwe Îsa Mesîh ew 
aza ki rin. Û usa jî der he qa wî sozê Xwe dê yî me zin da di bê je, awa go tî 
der he qa R’u h’êf Pî roz da, ku ew ça wa bi hêf ber aza bû na me va tê da yî nê 
(se rêd 1-ê h’e ta 3-a). 

Lê p’a ra du da da şan dî xwen de va na r’a şi ro ve di ke, ku ew jî yî ne ke usa da 
bi jîn, we kî ew yektî ya Mesîhe na va wan da usa r’ast k’ifş be, ça wa he ye. 
Usa jî ci vî nê da, mal da, he val tî yê da û hin da va hev da qe dir-hur met bin, 
bi mi lûk tî yê, h’iz ki ri nê û xem k’ê şî yê ber hev da xin (se rêd 4-a h’e ta 6-a). 

Şan dî vê ne’ mê da ser sê fi ki rêd sû re tî (sîm vo lî) di se ki ne û bi van 
sû re ta yektî ya cim e’ ta Xwe dê ye t’e vî Mesîh nî şan di ke: 
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* 1:1 Nav hi nek dest ni vî sa ra da «Efe sê da» t’une. 
* 1:5 Bi go ti ne ke din: «He qê law tîya Xwe dê bis tî nin». 

1. Ci vîn mî na be de ne kê ye, se rê k’î ja nê Mesîh Xwe xa ye. 
2. Ci vîn mî na wî avayîyî ye, ke vi rê e’nîş kaf k’î ja nî Mesîh e. 
3. Ci vîn mî na k’ul fe te kê ye, mal xê k’î ja nê Mesîh e. 
Paw los vê ne’ mê da ge lek derb di de ser k’e re maf Xwe dê ye yektî ya Îsa 
Mesîh da. Ew her tiş tî h’iz ki rin, xwe da yîn, bax şan din, k’e rem û r’o na ya 
pî ro zî yaf Mesîh va gi rê di de. 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1:1-2) 
Mesîh û ci vîn (1:3–3:21) 
Mesîh da jî yî na nû (4:1–6:20) 
Paş go tin (6:21-24) 

Silavkirin

11Ji Paw lo sê bi e’mi rê Xwe dê 
şan dî yêf Mesîh Îsa, 

wan me ri vêdf Xwe dê r’a, yêd ku 
Efe sê da* di mî nin û yektî ya Mesîh 
Îsada amin in: 
2De bi ra k’e remf û e’di la yî ya 

Xwe dê yê Ba vêf me û Xu danf Îsa 
Mesîh li we be. 

Dua‑dirozgêdr’uh’anîye
bisayaÎsaMesîhbona
cihûfûnecihûyaf

3 Şi kir ji Xwe dê r’a, Ba vê Xu da nê 
me Îsa Mesîh, 

 ku pê h’e mû dua-di roz gêd 
r’u h’a nî ye li dî ya rê e’z ma na 
yektî ya Mesîh da dua li me 
ki rin. 

4 Be rî e’fi ran di na din ya yê Xwe dê 
yektî ya Wî da em bi jar tin, 

 we kî em pî rozf û bê qu sûr bin, 
li ber Wî h’iz ki ri nê da bi jîn. 

5 Ewî em pêş da k’ifş ki ri bûn, 
 ça wa li qi ra ra Wî xweş hat, 
 ku me bi des tê Îsa Mesîh bi ke 

la wêd Xwe*. 
6 De we rin em pe si nê Wî bi din, 

bo na wê k’e re maf Wî ye xwe-
yî r’û met, 
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 pê k’î ja nê yektî ya H’iz ki rî yê 
Xwe da qen cî li me kir. 

7 Yektî ya Wî da em aza bû ne bi 
xû na Wî, 

 awa go tî afû bû naf gu na stan-
dî ye*. 

 Eva ye ka ji dew le mend tî ya 
k’e re ma Wî ye, 

8 ya ku Wî bi mer’ da nî ser me da 
ba rand, 

 pê h’e mû ser wax tî û fe’m da rî yê. 
9 Ewî su r’a xwes ti na Xwe me va 

e’yan kir, 
 ça wa li Wî xweş hat, ya ku hê 

pêş da qi rar ki ri bû, 
 we kî yektî ya Mesîh da bî ne sê rî, 
10 ku ga va wext pê r’a bi gi hî je, ew 

t’iv dîr* mî ya ser be, 
 h’e mû tişt bin ser wêr tî ya Mesîh-

da gi rê da yî bin, 
 hin her tiş têd li e’r dê, hin jî li 

e’z ma na. 

11 Ça wa Xwe dê qi ra ra Xwe da 
pêş da k’ifş ki ri bû, 

 ku her tişt li go ra xwes tin û 
e’mi rê Wî be, 

 em ci hûf yektî ya Mesîh da p’a ra 
Xwe dê k’e ti ne, 

12 we kî em pe si nê r’û me ta Wî 
bi din 

 ku me pêş da gu ma na xwe da-
nî ye ser Mesîh. 

13 Yektî ya Wî da hûn ne ci hûf jî 
bû ne p’a ra Xwe dê, 

 ga va we xe be ra r’as tî yê, awa 
go tî Miz gî nî ya xi laz bû naf 
xwe bi hîst. 

 We ba we rî yaf xwe Wî anî 
 û bi R’u h’êf Pî ro zî soz da yî 

ha ti ne mor ki ri nê. 
14 R’u h’ê Pî roz ça wa bi hêf ha tî ye 

da yî nê 
 h’e ta em sozê Xwe dê war bin, 
 ça xê Xwe dê cim e’ ta Xwe lap 

aza ke, 
 bo na pe sin da yî na r’û me ta Xwe. 

DuayêPawlos
15Bo na vê ye kê min ji hin gê va 

ku bo na ba we rî ya we ye ser Xu dan 
Îsa û ew h’iz ki ri na we ye hin da-
va t’e ma mî ya cim e’ ta Xwe dê da 
bi hîs tî ye, 16bo na we min dest ji 
şi kir da yî nê ne k’i şan dî ye. Ez t’i mê 
na va dua yêd xwe da we bîr tî nim, 
17we kî Xwe dê yê Xu da nê me Îsa 
Mesîh, Ba vê xwe yî r’û met, R’u h’ê 
ser wax tî yê û e’yan tî yê bi de we, 
ku hûn Wî t’am nas bi kin. 18Bi-
ra ç’e’ vêd r’u h’ê we ve bin, we kî 
hûn fe’m bi kin, çi ye ew gu ma na 

* 1:7 Ko lo sî 1:14. 
* 1:10 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «We k’îl tî». 
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ku Wî ga zî we ki rî ye û çi ye ew 
dew le mend tî ya r’û me ta Wî, ya ku 
cim e’ ta Wî wê war be 19û çi ye 
ew qe wa ta Wî ye me zi ne bê him-
ber, ya ku nav me ba wer men da da 
di xe bi te. Ev e ew qe wa ta Wî ye 
zor, 20ya ku Xwe dê ser Mesîh da 
xe ba tê, ga va Ew ji na va mi rî ya 
r’a kir û li dî ya rê e’z ma na k’ê le kaf 
Xwe ye r’as tê da r’û niş tan di nê*, 
21Ew da nî ser h’e mû ser wêr tî ya, 
h’u ku me tî ya, qe wa ta, xu dan tî ya 
û usa jî ser h’e mû na vêd ku tê ne 
hil da nê, ne ku t’e nê li vê di nê, 
lê wê di nê jî. 22Û Xwe dê her tişt 
ki re bin p’î yêd Wî* û Ew bo na 
ci vî nêf k’ifş kir ça wa ser wê rê her 
tiş tî**. 23Ci vîn jî be de na Mesîh 
e, t’e mam bû na Wî ye, ku Xwe xa 
her tişt e, her tiş tî t’e mam di ke. 

Jimirinêberbijîyînê

21Hûn ji dest ne he qî û gu-
nêd xwe mi rî bûn*, 2ga va 

hûn pey e’de têd vê di nê di çûn, 
li go ra xwes ti na mî rê ser wêr tî ya 
vê he wê, wî r’u h’ê ku ni ha jî na va 
wan me ri va da ya xwe di ke, yêd 
ku ne gu r’af Xwe dê da ne. 3Em 

h’e mû jî wex te kê pey wan tiş ta 
di çûn, bi dil ha vi jî yêd bin ya t’a 
me ri va yê di jît û dil û fi ki rêd me r’a 
çi der baz di bûn me ew di ki rin û 
bin ya t’a xwe da jî hê ja yî xe ze ba 
Xwe dê bûn, ça wa yêd ma yîn. 
4Lê Xwe dê yê ku xwe yê r’e’ ma 
dew le mend e, bi h’iz ki ri na Xwe ye 
me zin, bi k’î ja nê em h’iz ki rin, 
5ga va em hê ji dest ne he qî yêd xwe 
mi rî bûn, Ewî t’e vî Mesîh em sax 
ki rin. Bi k’e re mêf hûn xi laz bû yî 
ne! 6Yektî ya Wî da em ji mi ri nê 
r’a ki rin û t’e vî Wî em li dî ya rê 
e’z ma na da ne r’û niş tan di nê, bi 
sa ya Mesîh Îsa. 7Wî ev yek kir, 
we kî li na va wan ze ma nêd ku 
wê bên, dew le mend tî ya k’e re ma 
Xwe ye bê him ber, hin da va me da 
bi sa ya Mesîh Îsa, bi şî ri na yî bi de 
k’if şê. 8Çim kî bi k’e re mê hûn 
xi laz bû yî ne, pê ba we rî yê û ev 
yek ne ji we ye, lê da yî na Xwe dê 
ye. 9Ev yek ne ji ki ri na ye, we kî 
yek p’e yê xwe bi de. 10Be lê em 
çê ki rî yêd Wî ne, yektî ya Mesîh 
Îsada xu li qî, bo na ki ri nêd qenc, 
ya ku Xwe dê pêş da ha zir kir, ku 
em wan da bi mî nin. 

* 1:20 Ze bûr 110:1. 
* 1:22 Ze bûr 8:6. 
** 1:22 Ko lo sî 1:18. 
* 2:1 Ko lo sî 2:13. 
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H’emûbawermend
bisayaMesîhyekin

11Hûn ku e’si lê xwe da ne ci hû 
ne û ji alî yê ci hû ya da «bê si netf» 
di ha ti ne h’e sa bê, yêd ku xwe xa 
xwe «si net ki rî» h’e sab di ki rin, 
bi si ne tî ya qa li be bi des ta ki rî, 
awa bîr bî nin ku hûn hin gê çi 
bûn. 12Hin gê hûn bê Mesîh û 
xe rîb bûn hin da va ba jar van tî ya 
Îsra êl daf û ji pey ma naf û so zêd 
wan dûr bûn û vê di nê da jî bê 
gu man û bê Xwe dê bûn. 13Lê 
hûn ku wex te kê dû rî van ye ka 
bûn, ni ha t’e vî Mesîh Îsa bû ne, 
bi xû na Mesîh hûn nê zîk bû ne. 
14Çim kî Ew e e’di la yî ya me, ku 
her du, ci hû û ne ci hû ki ri ne yek. 
Ewî dî wa rê nav bi r’î yê, awa go tî 
dij mi na tî bi be de na Xwe xi rab 
kir 15û t’e mî û e’mi rêd Qa nû-
naf Mû sa daf be tal ki rin, we kî 
yektî ya Xwe da, ji her du ya ci hû 
û ne ci hû me ri ve kî nû bi xu li qî ne 
û bi vî awayî bi ke e’di la yî*. 16Û 
Mesîh be de ne kê da her du t’e vî 
Xwe dê bi xa çêf Xwe li hev anîn, 
çim kî bi wê ki ri nê dij mi na tî 

k’o kê va r’a kir*. 17Û hat Miz gî-
nî ya e’di la yî yê da we ne ci hû yêd 
dû rî Xwe dê û ci hû yêd nê zî kî 
Wî*. 18Çim kî bi sa ya Wî, îzi na 
me her du ya jî he ye, bi R’u h’e kî 
nê zî kî Ba vê bin. 
19Awa hûn îdî ne xelq û xe rîb 

in, lê ba jar van tî ya we t’e vî cim e’ ta 
Xwe dê ye û ne fe rêd ma la Xwe dê 
ne. 20Hûn ser wî r’i k’i nê şan dî ya 
û p’ê xem be ra ava ki rî ne, ke vi rê 
e’nîş kaf k’î ja nî Mesîh Îsa Xwe xa 
ye. 21Bi Wî t’e ma mî ya ava yî pê va 
cî bi cî bo na Xu dan p’a rist ge he kef 
pî roz bi lind di be. 22Bi Wî hûn 
jî bi hev r’a tê ne ava ki ri nê, ça wa 
xa na Xwe dê bi R’u h’ê Pî roz. 

Pawlos,şandîyênecihûya

31Bo na vê ye kê ez Paw los bo na 
Mesîh Îsa gir tî me, bo na we 

ne ci hû ya... 2Ge re kê we bi hîs ti be, 
ku ev we k’îl tî ya k’e re ma Xwe dê 
bo na we min r’a ha tî ye da yî nê. 
3Ev su r’a bi da yî ne kê li ber min 
ha te ve ki ri nê. Min li jo rê kin 
we r’a ni vî sî 4û ga va hûn bi xû nin, 
hû nê bi ka ri bin bi za ni bin ku ez 
ça wa su r’a Mesîh fe’m di kim*. 

* 2:15 Ko lo sî 2:14. 
* 2:16 Ko lo sî 1:20. 
* 2:17 Îşa ya 57:19. 
* 3:4-6 Ko lo sî 1:26-27. 
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5Eva su r’a dew rêd bi hu rî da li ber 
ben dêd di nê ve ne bû ye, ça wa ni-
ha bi R’u h’ê Pî roz li ber şan dî û 
p’ê xem be rêd Wî ye pî roz ve bû ye. 
6Eva su r’a ve bû, we kî ne ci hû pê 
Miz gî nî yê t’e vî Îsra êlê war bin, 
bi bi ne be de nek û xwe yî p’a rêd 
sozê Wî bin, bi sa ya Mesîh Îsa. 
7Ez bû me ber des tî yê vê Miz-

gî nî yê, ane go rî da yî na ji k’e re ma 
Xwe dê, ya ku bi ki ri na qe wa ta 
Wî min r’a ha tî ye da yî nê. 8Be lê 
ez ku ji na va cim e’ ta Xwe dê da 
ji yê he rî bi ç’ûk kêm tir im, lê ev 
k’e rem min r’a ha tî ye da yî nê, ku 
na va ne ci hû ya da dew le mend tî ya 
Mesîhe ne li ber h’i şa dan na sîn 
kim 9û li ber h’e mû ya ve kim, ku 
ça wa t’iv dî ra su r’a Xwe dê tê xe ba-
tê, ya ku hê dew rêd be rê da cem 
Xwe dê yê ku her tişt e’fi ran dî ye, 
ve şar tî ma bû. 10Me re mê Xwe dê 
ev bû, we kî ni ha ser wax tî ya Xwe-
ye cû r’e-cû r’e, bi des tê ci vî nêf li 
ser wêr tî û h’u ku me têd dî ya rêd 
e’z ma na va e’yan bi ke, 11ane go rî 
qi ra ra Wî ye hê dew rêd be rê da, ya 
ku Wî bi des tê Mesîh Îsa, Xu da-
nê me kir. 12Yektî ya Mesîh da û 
pê wê ba we rî ya me ye ser Wî em 
di ka rin bi mêr k’î mî û r’û ve ki rî 
nê zî kî Xwe dê bin. 13Awa ez ji 
we hî vî di kim, ku hûn ber xwe 
ne k’e vin, bo na wan ce fa yêd ku 

ez bo na we di k’i şî nim. Eva na 
bo na r’û me ta we ne. 

H’izkirinaMesîh
14Bo na vê ye kê ez li ber Bav 

çok di dim, 15ji k’î ja nî her qe bî le ke 
e’rd û e’z ma na na vê xwe dis tî ne. 
16De bi ra Ew we ke dew le mend tî ya 
r’û me ta Xwe qe wa tê bi sa ya R’u h’ê 
Xwe bi de we, ku hûn k’û ra yî ya di lê 
xwe da bi şi din, 17bi ba we rî yê Mesîh 
di lê we da bi jî û hûn h’iz ki ri nê da 
r’awf û r’i k’i nê xwe ba vê jin, 18ku 
t’e vî t’e ma mî ya cim e’ ta Xwe dê 
bi ka ri bin fe’m bi kin, ku be ra yî, 
di rê ja yî, bi lin da yî û k’û ra yî ya 
h’iz ki ri na Mesîh çi ye. 19Be lê bi ra 
hûn h’iz ki ri na Mesîh nas kin, ya 
ku ji her h’iş-aqi lî zê de tir e, we kî 
hûn t’e ma mî ya Xwe dê va t’i jî bin. 
20Awa şi kir ji Wî r’a be, Yê ku 

di ka re her tiş tî hê zê de ke, ne ça wa 
em di xwa zin yan di fi ki rin, bi wê 
qe wa ta ku na va me da di xe bi te, 
21şi kir ji Wî r’a na va ci vî nê da, bi 
sa ya Mesîh Îsa, h’e mû ze ma nî da, 
h’e ta-h’e ta yê! Amînf. 

Emh’emûjîbedenekin

41Awa ezî gir tî yê bo na na vê 
Xu dan, hî vî ji we di kim, ku 

hûn usa bi jîn, ça wa la yî qî wê 
ga zî yê ye, k’î ja nê r’a hûn ha ti ne 
ga zî ki ri nê. 2Hûn bi t’e mamîya 
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mi lûk tî yê û şkes tî, bi se bi rê h’iz-
ki ri nê da li ber hev da xin*. 3Bi-
ce’ dî nin, ku yektî ya R’uh’ pê 
hev gi rê da na e’di la yî yê xwey kin. 
4Ça wa be den yek e û R’uh’ yek 
e, hûn jî gu ma ne kê r’a ha ti ne ga-
zî ki ri nê. 5Xu dan yek e, ba we rîf 
yek e, ni xu man dinf yek e, 6Xwe dê 
yek e, Ew Ba vê h’e mû ya ye, ku 
ser h’e mû ya r’a ye, bi h’e mû ya ya 
Xwe di ke û na va h’e mû ya da ye. 
7Be lê ji me her ke sî r’a jî k’e rem 

ha tî ye da yî nê, ça wa Mesîh p’a-
re ve kir. 8Bo na vê ye kê tê go ti nê: 
 «Ga va hil k’i şî ya çû jo rê, 
 hê sîr t’e vî Xwe bi rin 
 û p’êş k’êşf da ne me ri va»*. 
9Ev «hil k’i şî ya» çi tê h’e sa bê? 
Di xwa ze bê je, ku Ew pêş da ber-
jê rî wê din ya jêr in bû. 10Ewê ku 
ber jêr bû, he ma Ew e, Yê ku Xwe 
da fê za h’e mû e’z ma na, we kî 
her tiş tî h’i zû rî ya Xwe va t’i jî ke. 
11Eva Ew bû, Yê ku p’êş k’êş da ne 
me ri va, ku hi nek bi bi ne şan dî, 
hi nek p’ê xem ber, hi nek miz-
gîn dar, hi nek jî se’ vî û ders dar. 
12Ewî ev yek kir, we kî cim e’ ta 
Xwe dê şi xu lêd xiz met k’a rî yê r’a 

ha zir be, bo na ava bû na be de na 
Mesîh, 13h’e ta ku em h’e mû jî 
bi gi hî ji ne wê ye kê, ku ba we rî yê û 
Ku r’êf Xwe dê nas ki ri nê da t’i faqf 
bin, bi bi ne me ri vêd gi hîş tî, t’am 
we ke be jin-ba la Mesîh. 
14We kî usa ye ji vir şûn da em 

ne bi ne mî na za r’o ka ku ji pê la 
vir da-wê da di k’e vin û bi de re wêd 
me ri va ber ba yê her hîn ki ri ne kê 
di k’e vin, yêd ku bi fêl ba zî ya di xa-
pî nin û di xa li fî ninf. 15Lê r’as tî yê 
pê h’iz ki ri nê bê jin*, her alî ya da 
bi gi hî ji ne sê rî, ku Mesîh e. 16Ji 
Wî t’e ma mî ya be de nê hev va ne 
û h’e mû jî bi alî k’a rî ya her sê vi-
ke kê hev va gi rê da yî ye. Û ga va 
her p’a re ke be de nê şi xu lê xwe 
di ke, h’iz ki ri nê da xwe xa di gi hî je 
û me zin di be*. 

Jîyînanûyet’evîMesîh
çawaendemêdBedenawî

17Awa ez vê ye kê mêr k’î mî 
di bê jim û bi na vê Xu dan t’e mî li 
we di kim, ku hûn îdî t’u ca ra wê 
r’ê da ne çin, ça wa p’ût p’a ristf bi 
fi ki rêd xwe ye p’ûç’ di çin. 18Ewa na 
fe’ mêd xwe da şû na r’eş va çûn û ji 

* 4:2 Ko lo sî 3:12-13. 
* 4:8 Ze bûr 68:18. 
* 4:15 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Bi h’iz ki ri nê pey r’as tî yê bin». 
* 4:16 Ko lo sî 2:19. 
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jî yî na Xwe dê dûr k’e ti ne, ji dest 
ne za nî ya na va xwe û ser h’iş kî ya 
xwe. 19Şer ma r’û yê xwe un da 
ki ri ne û usa xwe da ne do xî nê, 
h’e ta ku her cû r’e ki ri nêd h’e ramf 
di kin û t’êr na bin. 
20Lê we Mesîh usa nas ne kir! 

21Be lê we bo na Wî bi hîs tî ye jî û 
ça wa yêd p’a ra Îsa, hûn wê r’as tî ya 
na va Wî da hîn bû ne. 22De hûn 
xey se tê xwe yî be rê ji xwe dûr xin, 
wî me ri vê ke vi nî ku bi ha vi jî yêd 
h’i le k’ar va dê ris bû yî ye* 23û bi 
r’uh’ û fi ki rêd xwe da nû ye jî yîn 
bin, 24me ri vê nû li ser xwe wer-
gi rin, ku ki ra sê Xwe dê da bi he qî 
û h’e la lîya bê qel pî xu li qî ye*. 
25Awa de re wa ji xwe dûr xin, ji 

we her yek he va lê xwe r’a r’ast xe ber 
de*, çim kî em bi hev r’a en de mêd 
Be de na Mesîh ne. 26He ger hûn 
hêrs k’evin, gu na ne kin*, bi ra r’o 
ser hêr sa we r’a ne çe ava 27û cî 
ne di ne mî rê cinf. 28Ewê ku di zî yê 
di ke, bi ra îdî ne di ze, lê bi xû da na 
xwe ye h’e lal bi des têd xwe bi xe bi te, 
ku bi ka ri be dest ba vê je k’e tî ya jî. 
29Bi ra ji de vê we qet xe be re ke xi-
rab der ne yê, pêş ti rî tiş têd ku kê rî 

guh da ra tên û k’a rê di di ne wan. 
30Û R’u h’ê Xwe dê yî Pî roz ne ê şî nin, 
bi K’î ja nî hûn bo na R’o ja Aza yî yê 
ha ti ne mor ki ri nê. 31De bi ra her 
te’ la yî, hêrs, ber ze qîf, qa r’e-qar’ 
û go ti nêd ne r’ê da ji we dûr bin 
t’e vî her cû r’e k’în-bo xî y ê va. 32Û 
hev r’a şî rin û dil şe wat bin, li hev 
bi bax şî nin, ça wa Xwe dê bi Mesîh 
bax şan de we. 

Çawaç’e’vbidineXwedê

51Awa ç’e’v bi di ne Xwe dê, 
ça wa za r’êd h’iz ki rî 2û xwe 

li h’iz ki ri nê bi gi rin, ça wa Mesîh 
jî em h’iz ki rin û jî yî na Xwe bo-
na me da, Xwe dê r’a bû h’e dîf û 
qur ba naf bîn xweş. 
3Lê h’e ta na vê qa vî yêf û her 

h’e ra mî yê, yan ti ma yê jî ge re kê 
na va we da ne yê hil da nê, ça wa li 
cim e’ ta Xwe dê na k’e ve. 4Usa jî 
go ti nêd bê me’ rî fe tî, yan bê fe’ mî, 
yan h’e ne kêd qel pê xi rab, ku li we 
na k’e vin, bi ra ji de vê we der ne yên, 
lê dew sê şi kir da rî. 5Hûn vê ye kê 
za ni bin ku t’u qav, yan h’e ram, 
yan ti ma k’ar (ku p’ût p’a ristf e) 
P’ad şa tî ya Mesîh û Xwe dê da war 

* 4:22 Ko lo sî 3:9; R’o ma yî 6:6. 
* 4:24 Ko lo sî 3:10. 
* 4:25 Ze ke rî ya 8:16. 
* 4:26 Ze bûr 4:4. 



406

EFE SÎ, 5  

na be. 6Bi ra t’u kes bi xe be rêd 
p’ûç’ we ne xa pî ne, çim kî bo na van 
tiş ta hêr sa Xwe dê li wan me ri vêd 
ne guh dar r’a di be. 7Awa hûn t’e vî 
yêd usa ne bin! 8Hûn jî wex te kê 
te’ rî bûn, lê ni ha hûn ku p’a ra 
Xu dan in, r’o na yî ne. Awa mî na 
za r’êd r’o na yê bi jîn, 9(çim kî be rê 
r’o na yî yê ji her qen cî yê, he qî yê 
û r’as tî yê di be) 10û bi za ni bin ku 
çi li Xu dan xweş tê. 11T’e vî wan 
ki rêd bê be re te’ rî yê ne bin, lê wan 
ser avê xin, 12çim kî bo na wan 
tiş têd ku ewa na bi di zî va di kin 
şerm e jî ku bê xe ber da nê. 13Lê 
ga va her tişt tê ber r’o na yê, aş ke re 
di be, 14çim kî her tiş tê ku aş ke re 
di be, di be r’o na yî. Bo na vê ye kê 
ha tî ye go ti nê: 
 «Xe wi xî yo, h’iş yar be! 
 Ji nav mi rî ya r’a be 
 û Mesîh wê te r’o na yî ke»*. 
15Awa bi ni hê r’in ku hûn ni gê 

xwe fe sal ba vê jin, ne bi ne mî-
na bê fe’ ma, lê mî na ser wax ta. 
16Dest bi di ne ber wext, çim kî 
ze ma nî xi rab e*. 17Bo na vê ye kê 

bê fe’m nî bin, lê be lê bi za ni bin çi 
ye qi ra ra Xu dan. 18Û bi şe ra vê 
serx weş ne bin, ku e’mi rê mê riv 
p’ûç’ di ke, lê bi R’u h’ê Pî roz va t’i jî 
bin. 19Ze bûrf û di roz ga, sti ra nêd 
r’u h’a nî hev du r’a bê jin, bis ti rên û 
di lê xwe da Xu dan r’a bi lo vî nin*. 
20Her gav bo na her tiş tî r’a zî bû nê 
bi di ne Bav Xwe dê, bi na vê Xu da nê 
me Îsa Mesîh. 

Borcdarîyajinûmêra
21Bi xofa Mesîhe na va xwe da 

li ber hev du xwe biş kê nin. 
22K’ul fet no, usa xwe li ber 

mê rêd xwe biş kê nin, ça wa li ber 
Xu dan*, 23çim kî mêr se rê ji nê 
ye, ça wa Mesîh jî se rê ci vî nêf ye 
û Xwe xa Xi laz ki rêf be de na Xwe 
ye. 24Û ça wa ci vîn li ber Mesîh 
xwe diş kê ne, bi ra usa jî jin her 
tiş tî da ber mê rê xwe şkes tî be. 
25Mêr no, ji nêd xwe h’iz bi kin, 

ça wa ku Mesîh ci vîn h’iz kir û 
jî yî na Xwe ber wê va da*, 26we kî 
wê bi xe be rê bu hur tî-ji ba re ke, pê 
avê bi şo*, 27ku ci vî nê li ber Xwe 

* 5:14 Îşa ya 26:19; 60:1. 
* 5:16 Ko lo sî 4:5. 
* 5:19 Ko lo sî 3:16-17. 
* 5:22 Ko lo sî 3:18; Pet rûs I, 3:1. 
* 5:25 Ko lo sî 3:19; Pet rûs I, 3:7. 
* 5:26 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «We kî wê bi xe be rê h’e lal ke, pê ava h’ewz bi şo». 
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qe şeng bi de se ki nan di nê, ku t’u 
le k’e yan qer ç’i mok, yan tiş te kî 
mî na van ser t’u ne be, lê pa qij û 
bê qu sûr be. 28Usa jî ge re kê mêr 
ji na xwe h’iz bi ke, ça wa be de na 
xwe. Yê ku ji na xwe h’iz di ke, ew 
xwe h’iz di ke. 29Çim kî be de na t’u 
ke sî ber ç’e’ vê wî ne r’eş e, lê wê 
t’êr di ke û xwey di ke, ça wa Mesîh 
jî ci vî nê, 30çim kî em en de mêd 
be de na Wî ne. 31Ça wa ni vî sar e: 
 «Bo na vê ye kê mêr wê dê û 

ba vê xwe bi hê le, xwe li ji nê 
bi gi re û her du wê bi bi ne 
be de nek»*. 

32Eva su r’a k’ûr e, lê ez go ti na 
xwe tî ni me ser Mesîh û ci vî nê. 
33Be lê ji we her kes jî bi ra ji na 
xwe h’iz bi ke ça wa xwe û jin ji 
mê rê xwe xof bi ke. 

T’emîyêdbonazar’aûdê‑bava

61Za r’no, ça wa ba wer men-
dêd Xu dan gu r’a dê û ba vê 

xwe da bin, çim kî ev yek r’ast e*. 
2«Qe di rê dê û ba vê xwe bi gi re» 
ku ev e t’e mî ya pê şin t’e vî soz-

da yî nê, 3«we kî çer xa te r’ast be 
û ser e’r dê e’mi rê te di rêj be»*. 
4Û hûn bav no, za r’êd xwe hêrs 
neê xin, lê wan bi şî ret û hîn ki ri na 
Xu dan me zin kin*. 

Xulamûaxa
5Xu lam no, bi xof û tirs, di lê sax 

gu r’a xwe yî yêd xwe ye vê di nê da 
bin, ça wa gu r’a Mesîh da*, 6ne ku bi 
xu lam tî ya li ber ç’e’ va, ku li me ri va 
xweş bên, lê ça wa xu la mêd Mesîh 
bi dil qi ra ra Xwe dê bi qe dî nin. 7Bi 
r’e ze di lî xu lam tî yê bi kin, ça wa 
Xu dan r’a, ne ku me ri va r’a. 8Hûn 
za nin ku her kes, he ger xu lam be, 
he ger aza, çi qen cî yê ku bi ke, we ke 
wê jî wê ji Xu dan bis tî ne. 

9Hûn jî xwe yî no, hin da va wan da 
usa bin. Dest ji gef-gu r’î yê bi kin. 
Hûn za nin ku Xwe yê wan jî, Yê 
we jî li e’z ma na ye û cem Wî t’u 
fir qî t’une*. 

Ç’ekêdXwedê
10Hey ne ser, yektî ya Xu dan da 

qe wat bin, bi zo ra yî ya qe wa ta Wî. 

* 5:31 Dest pê bûn 2:24. 
* 6:1 Ko lo sî 3:20. 
* 6:3 Qa nû na Du ca rî 5:16; Der k’e tin 20:12. 
* 6:4 Ko lo sî 3:21. 
* 6:5-8 Ko lo sî 3:22-25. 
* 6:9 Ko lo sî 4:1; Qa nû na Du ca rî 10:17. 
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11Her ç’e kê Xwe dê li xwe kin, ku 
hûn bi ka ri bin mi qa bi lî h’u nu rêd 
mî rê cinf bi se ki nin. 12Çim kî şe r’ê 
me ne mi qa bi lî xûn û goşt e, lê 
mi qa bi lî ser wêr tî û h’u ku me tî ya 
ye, mi qa bi lî mî rêd vê din ya te’ rî 
ye û mi qa bi lî or dî yêd r’u h’a nî ye 
xi ra be li dî ya rê e’z ma na ne. 13Bo na 
vê ye kê ç’e kêd Xwe dê hil din, ku 
hûn bi ka ri bin li ber r’o ja oxir mê 
gi ran bi se ki nin û piş tî ki ri na her 
tiş tî r’a, cî yê xwe da qe wîn bi se ki nin. 
14Awa cî yê xwe da bi se ki nin, 

r’as tî yê mî na k’em be rê li piş ta 
xwe bi şi dî nin, he qî yê mî na zi-
ri h’ê li sîn gê xwe wer gi rin* 15û 
sol ni gêd we da, bo na Miz gî nî ya 
e’di la yî yê ha zir se ki nî bin*. 16Li 
ser her tiş tî r’a jî ba we rî yê mî na 
mer t’a lê bi gi ri ne xwe, bi k’î ja nê 
hû nê bi ka ri bin h’e mû tî rêd agi rî ye 
ku yê Xi rab da vê je, bi te mi rî nin. 
17Û xi laz bû nê mî na k’um zi ri h’ê 
hil din, mî na şûr jî xe be ra Xwe dê, 
ku ji R’u h’ê Pî roz e*. 18Bi h’e mû 
dua û r’e ca her gav dua bi kin pê 

R’u h’ê Pî roz. Ser vê ye kê h’iş yar 
bi mî nin û bo na t’e ma mî ya cim e’ ta 
Xwe dê t’i mê dua bi kin. 19Û bo na 
min jî dua bi kin, ku ga va ez xe ber 
dim, go ti nek min r’a bê da yî nê, 
we kî mêr k’î mî su r’a Miz gî nî yê 
e’yan kim, 20bo na K’î ja nê ez bi 
van qey dê xwe qa si dî yê di kim. 
Dua bi kin, we kî ez bo na Wê tu-
ruş kim xe ber dim, ça wa la zim e.

Silavêdaxirîyê
21We kî hûn jî bo na min bi za ni-

bin, haş ji h’al-h’e wa lê min he bin, 
Ti xî ko yê bi ra yê de lal û qu lix k’a rê 
amin yektî ya Xu dan da wê her tiş tî 
we r’a bê je. 22Ez bo na wê ye kê wî 
ser we da di şî nim, we kî hûn haş 
ji me he bin û ew bi vê ye kê dil 
bi de we. 
23De bi ra e’di la yî û h’iz ki rin 

ba we rî yê va t’e va yî ji Bav Xwe dê û 
Xu dan Îsa Mesîh li xûşk-bi ra be. 
24Bi ra k’e rem t’e vî wan h’e mû ya 
be, yêd ku bi h’iz ki ri na bê xi la zî 
Xu da nê me Îsa Mesîh h’iz di kin. 

* 6:14 Îşa ya 59:17. 
* 6:15 Îşa ya 52:7. 
* 6:17 Îşa ya 59:17. 
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Pêşgotin

Paw lo sê şan dîf eva ne’ ma ji ke lê ci vî naf ba ja rê Fî lîp ya r’a ni vî sî ye. 
Ev ci vîn, ci vî na pê şin bû, ya ku axa Ew ro pa yê da, qe za Me ke don ya bin 
Îm pê ra to rî ya R’o ma yê daf h’î mê wê ha te avî ti nê. Ev ne’ me hin gê ha te 
ni vî sa rê, ga va dan na sîn ki rêd mi qa bi lî Paw los ci vî nê da tiş têd şa şe mi-
qa bi lî hîn ki ri na Miz gî nî yê hîn di ki rin û Paw los ge le kî ber xwe di k’et. 
Lê alî yê din va jî em vê ne’ mê da gu man û eş qe ke me zin alî yê Paw los da 
di bî nin, ji wê ba we rî ya wî ye ser Îsa Mesîh. 

Se be be ke din jî bo na ni vî sa ra vê ne’ mê he bû ku Paw los bo na ba wer-
men dêd Fî lîp ya yê da r’a zî bû nê di de Xwe dê, we kî na va ten ga sî yêdf wî da 
wa na k’o mek da bû ne wî (4:10-20). Usa jî xuya di be ku Paw los xwes tî ye 
vê me ca lê bi de xe ba tê, we kî ba wer mend xî ret û e’gît bin, ten ga sî ya wî 
û xwe ne ni hê r’in. Ew hî vî di ke, ku na va wan da t’i faqf he be û mî na 
Mesîh şkes tî bin, ne k’u bar û ba bax bin. Ew bîr tî ne ku yektî ya Mesîh-
da bi k’e re maf Xwe dê jî yî nê pê ba we rî yêf dis tî nin, ne ku pê qe dan di na 
Qa nû naf Mû saf. Paw los der he qa wê eşq û şa bû nê da di bê je, k’î ja nê ku 
Xwe dê di de wan, yêd ku yektî ya Îsa Mesîh da di jîn (se rê 2-a). Se rê 3-da, 
fî lî pî ya t’eg lî fî wê de re cê di ke, ku ew bi ce’ dî nin bi gi hî ji ne me re mê jî yî na 
Mesîh, awa go tî p’ê ga Mesîh da he r’in. 

Eva ne’ ma eşq, gu man, yek tî û se bi ra bo na pêş da çû yî na jî yî na ba-
wer men da di de k’if şê. Usa jî di de k’if şê, ku Paw lo sê şan dî ge le kî vê 
ci vî nê h’iz di ke û qe di rê wan di gi re. 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1:1-11) 
H’a lê ku Paw los tê da ye (1:12-26) 
Jî yî na Mesîh da (1:27–2:18) 
Şê wi ra bo na Tî mo t’ê yo û Êpa fro dî to (2:19-30) 
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H’ev za xwe dij mi na û qe zî ya bi kin (3:1–4:9) 
Paw los û dos têd wî ye Fî lîp ya yê da (4:10-20) 
Paş go tin (4:21-23) 

Silavkirin

11Ji Paw los û Tî mo t’ê yo yê 
xu la mêd Mesîh Îsa, 

t’e ma mî ya cim e’ ta Xwe dê r’a, 
yêd ku p’a ra Mesîh Îsa ne û li 
alî yêd Fî lîp ya yê di mî nin, t’e va yî ya 
ber pir sî yar û ber des tî yêd ci vî nê vaf: 
2De bi ra k’e remf û e’di la yî ya 

Xwe dê yê Ba vêf me û Xu danf Îsa 
Mesîh li we be. 

DuayêPawlos
3Ez şi ki rî ya xwe Xwe dê yê xwe 

tî nim ga va her gav we bîr tî nim, 
4t’i mê na va h’e mû dua yêd xwe da, 
bo na we h’e mû ya bi di lê şa dua 
di kim, 5çim kî hûn r’o ja pê şin da 
h’e ta îro t’e vî şi xu lê Miz gî nî da yî nê 
bû ne. 6Û ez vê ye kê da gu man im, 
Ewê ku di lê we da dest bi şi xu lê 
Xwe yî qenc ki rî ye, wê h’e ta R’o-
ja ha ti na Mesîh Îsa jî bi gi hî ne 
sê rî. 7Hûn di lê min da ne û heq 
e jî ku ez bo na we h’e mû ya aha 
bi fi ki rim. Çim kî hûn h’e mû jî 
t’e vî wê k’e re mêf bû ne, ya ku ji 
Xwe dê da min r’a ha tî ye da yî nê, 
ça wa ez ni ha qey da da me, usa jî 

bo na Miz gî nî yê se ki nî bûm û min 
ew di da mak ki ri nê. 8Xwe dê şe’ dê 
min e, ku ez bi h’u ba Mesîh Îsa 
çi qa sî h’ey ra we h’e mû ya da me. 
9Û ez vê dua yê di kim, ku h’iz-

ki ri na we hê-hê bi za ne bûn û 
ser wax tî yaf gi hîş tî va zê de be, 
10we kî k’î jan he re qenc e, hûn 
wê bi bi jê rin. Hin gê hû nê R’o ja 
ha ti na Mesîh da şîr h’e lal û bê le-
k’e bin 11û bi sa ya Îsa Mesîh bi 
be rêd he qî yê va t’i jî bû yî bin, bo na 
r’û met û pe si nê Xwe dê. 

JîyînMesîhe
12Ez di xwa zim ku hûn bi za ni bin 

xûşk-bi ra no, we kî çi ku ha te se rê 
min, ewê hê k’ar da pêş da çû yî na 
Miz gî nî yê. 13Awa t’e va yî ya k’o ma 
k’o ç’ik se rê va, usa jî h’e mû yêd 
ma yîn va e’yan e ku ez bo na na vê 
Mesîh na va van qey da da me. 14Û 
di lê p’i r’a nî ya ba wer men da jî bi 
van qey dêd min yektî ya Xu dan da 
şi dî yan, ku hê bi mêr k’î mî xe be ra 
Xwe dê bê xof û tirs bê jin. 
15R’ast e hi nek ji h’ev sû dî yê 

û mi xe ne tî yê Mesîh dan na sîn 
di kin, lê hi nek jî ji nê ta qen cî yê. 



411

FÎ LÎ PÎ, 2  

* 1:30 K’a rêd Şan dî ya 16:19-40. 
* 2:1 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «He ger R’u h’êf Pî roz we t’e vî Xwe di ke yek». 

16Eva na ji h’iz ki ri nê dan na sîn 
di kin, çim kî ew za nin ku ez ser 
vî qu li xîf ha ti me da nî nê, ku pişt-
gi rî yê Miz gî nî yê bi kim. 17Lê yêd 
ma yîn bo na hev r’i k’î yê Mesîh 
dan na sîn di kin, ne bi di lê r’ast. 
Ew di fi ki rin, ku ten ga sî yêf ser 
qey dêd min da zê de kin. 
18Lê fir qî t’une! Ça wa jî bi be, 

he ger ewa na bi qel pî yê yan bi 
r’as tî yê Mesîh dan na sîn di kin, 
ez bi vê ye kê şa me. Be lê ezê şa 
bim jî, 19çim kî ez za nim ku ev 
yek wê axi rî yê li ber aza bû na min 
k’eve, bi dua yêd we û alî k’a rî ya 
R’u h’ê Îsa Mesîh. 20Ez gu man 
û ç’e’v ni hê r’î ya vê ye kê me, ku 
t’u tiş tî va ezê şer mî ne mî nim, lê 
be lê hê mêr k’î mî bim, ça wa her 
gav usa jî ni ha pe si nê Mesîh bi 
qa li bê min bê da yî nê, he ger bi 
mi ri na min be, yan jî bi jî yî na 
min be. 21Çim kî bo na min jî yîn 
Mesîh e û mi rin jî k’ar e. 22He ger 
jî yî na vî qa li bî da hê k’a rê di de 
şi xu lê min, ez ni za nim k’î ja nî 
bi bi jê rim. 23K’e ti me na va du 
ke vi ra: Ez h’iz ret im ku ji vî qa-
li bî de rêm, he r’i me cem Mesîh, 
min r’a eva hê ge le kî qenc e, 24lê 
ma yî na mi ne vî qa li bî da hê bo na 

k’a ra we ye. 25Ez vê ye kê ku bê 
şik ba wer di kim, le ma jî za nim 
ku ezê bi mî nim, t’e vî we h’e mû ya 
bim, we kî hûn hê pêş da he r’in û 
ba we rî yê daf şa bin. 26Awa ga va ez 
dî sa bê me cem we, hûn pê min 
bi sa ya Mesîh Îsa hê fir’ naq bin. 
27Lê t’e nê ça wa la yî qî Miz gî-

nî ya Mesîh e, hûn xwe usa xwey 
kin, ku he ger ser we da bêm û we 
bi bî nim yan dûr va bi bi hêm bi za-
ni bim ku we bi r’uh’ û di le kî pişt 
da ye piş ta hev, bo na şer’ k’a rî ya 
ba we rî ya Miz gî nî yê se ki nî ne. 
28T’u alî ya va ji pey k’e tî yêd xwe 
ve ne k’i şin. Ev yek nî şa ne ke un-
da bû na wan û xi laz bû naf we ye û 
ev jî ji Xwe dê ye. 29Eva k’e re ma 
Xwe dê bo na xa ti rê Mesîh da ye 
we, we kî ne ku t’e nê hûn ba we rî ya 
xwe Wî bî nin, lê bo na Wî ce fê jî 
bi k’i şîn in. 30Ni ha jî hûn na va wî 
şe r’î da ne, k’î jan ku we ser min 
dît û ni ha bo na min di bi hên*. 

XwenimizkirinaMesîh
ûmezinayîyawî

21Awa he ger t’ev bû na we ye 
t’e vî Mesîh bî na ber we ye, 

he ger h’iz ki ri na Wî dil di de ber we, 
he ger R’u h’êf Pî roz we di ke yek*, 
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he ger dil şe wa tî û r’e’ ma we he ye, 
2eş qa di lê min bi t’i fa qaf xwe hûn 
bi gi hî ni ne sê rî: Bi ra ew h’iz ki ri na 
na va we da be û ser nêt û fi ki re kê 
bin. 3Tiş te kî bi hev r’i k’î yê ne kin 
û li na vê xwe ne ge r’in, lê ji we her 
yek bi mi lûk tî yê he va lê xwe ser 
xwe r’a bi gi re. 4T’e nê li k’a ra xwe 
ne ge r’in, lê bi ra her kes li k’a ra 
he va lê xwe jî bi ge r’e. 5Mesîh Îsa 
ser çi nêt-fi ki rê bû, ji we her kes 
jî usa bi fi ki re: 
6 Ew ku bin ya t’a Xwe da Xwe dê 

bû, 
 pey wê ye kê ne k’et, ku bi ma 

we ke Xwe dê, 
7 lê Xwe xa Xwe şkê nand, 
 k’e te bin ya t’a xu la me kî 
 û bû mî na me ri vaf, 
 k’e te dil qê în sên. 
8 Ewî Xwe ni miz kir, 
 h’e ta mi ri nê r’a jî qayl bû, 
 ew jî mi ri na ser xa çêf. 
9 Bo na vê ye kê Xwe dê Ew hê 

bi lind kir 
 û na ve kî usa p’êş k’ê şîf Wî kir, 
 ku ji h’e mû na va bi lind tir e, 
10 we kî her çok li ber na vê Îsa 

bi te we, 
 he ger li e’z mên be, 
 he ger ser di nê be, 

 he ger li dî ya rêf mi rî ya be 
11 û her zar-zi man îq rarf ke, 
 ku Îsa Mesîh Xu dan e, 
 bo na r’û me ta Bav Xwe dê*. 

Dinyayêdamîna
steyrkabiç’irûsin

12Awa de la lî yêd min no, ça wa ez 
na va we da bûm hûn t’i mê guh dar 
bûn, ni ha hê ge le kî guh dar bin, ga va 
ne na va we da me. Bo na xi laz bû-
na xwe bi xof û tirs bi xe bi tin, ku 
wê ye kê bi gi hî ni ne sê rî, 13çim kî 
Xwe dê Xwe xa vê ye kê di ke di lê we, 
ku hûn di xwa zin û di kin, ça wa li 
Wî xweş tê. 

14Her tiş tî bê bîn ten gî û bê şer’ 
û de’w bi kin, 15we kî hûn na va vî 
ni si lêf ne heq û xa li fî daf bê le k’e û 
bê qu sûr, za r’êd Xwe dê ye bê sûc 
bin. Na va van da şewq bi din mî na 
r’o na yêd e’z ma na*, 16ça wa yêd 
xe be ra jî yî nê hil gir tî. Ezê hin gê 
R’o ja ha ti na Mesîh r’ûs pî bim, ku 
ba dî he waf ne be zî me û ba dî he wa 
ne xe bi tî me. 17Be lê he ger cî bê ku 
xû na min ser wê ba we rî ya we da bê 
r’ê ti nê, ya ku xiz met k’a rî ya we da 
ça wa qur banf Xwe dê r’a tê da yî nê, 
ezê şa bim û t’e vî eş qa we bim. 18Usa 
jî hûn şa bin, t’e vî eş qa min bin. 

* 2:11 Îşa ya 45:23. 
* 2:15 Qa nû na Du ca rî 32:5. 
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Tîmot’êyoûÊpafrodîto
19Gu ma na min ser Îsa Xu dan 

he ye, ku ezê zû ti re kê Tî mo t’ê yo ser 
we da bi şî nim, ku di lê min r’i h’et 
be, ga va ez h’a lê we pê bi h’e sim. 
20Ez di lê xwe r’a ye kî mî na wî 
na bî nim, ku bo na h’a lê we mî na 
pê şe wi tî kî xem bi xwe. 21Çim kî 
yêd ma yîn her kes li pey k’a ra 
xwe k’e tî ye, ne ku ya Îsa Mesîh. 
22Lê hûn xwe xa za nin ku ew ye-
kî ça wa yî cê r’i ban dîf ye û xwe xa 
t’e vî min Miz gî nî da yî nê r’a usa 
xiz me tî kir, ça wa kur’ ba vê r’a. 
23Awa nê ta min he ye, ku ez ewî 
zû bi şî ni me cem we, ga va ez haş 
ji h’al-h’e wa lê xwe he bim. 24Û 
ez Xu dan da gu man im, ku ezê 
xwe xa jî zû ti re kê ser we da bêm. 

25Lê min usa r’ê tê r’a dît, we kî ez 
wî bi ra yê me Êpa fro dî to bi şî ni me 
cem we, yê ku t’e vî min xe bi tî û 
şe r’ê xwe kir, k’î jan we şan di bû ku 
k’o mek bi da min. 26Ewî jî ge le kî 
bî ra we ki rî ye û ber xwe di k’e ve, 
we kî we bo na ne xwe şî ya wî bi-
hîs tî ye. 27R’as tî jî ew ne xweş k’et, 
çû ber de rê mi ri nê. Lê Xwe dê li 
wî ha te r’e’ mê, ne ku t’e nê li wî, 
lê usa jî li min, we kî ser k’e de rê 
k’e der ser min da ne yê. 28Bo na vê 

ye kê ez wî bi dil di şî nim, we kî hûn 
wî bi bî nin, dî sa şa bin û ez ber 
xwe ne k’e vim. 29Awa bo na xa ti rê 
na vê Xu dan ewî bi t’e ma mî ya eş qa 
di lê xwe qe bûl kin. Qe di rê yêd 
mî na wî gi ran bi gi rin, 30çim kî 
ew bo na şi xu lê Mesîh h’e ta ber 
de rê mi ri nê jî çû û des tê xwe ji 
e’mi rê xwe jî k’i şand, we kî dew sa 
wê xiz met k’a rî ya ku we yê min r’a 
bi ki ra ewî xwe xa bi ki ra. 

R’îyar’astebonaxilazbûnê

31Hey ne ser xûşk-bi ra yêd min, 
bi Xu dan şa bin! Ez aciz 

na bim ku dî sa wan tiş ta we r’a 
di ni vî sim, lê ew bo na bê xo fî ya we 
ye. 2H’ev za xwe ji «se-kû ç’i ka» 
bi kin, h’ev za xwe ji p’a lêd xi rab 
bi kin, h’ev za xwe ji wan bi kin, 
yêd ku qa lib di bi r’in, si netf di kin. 
3Çim kî si ne tî ya r’ast ya me ye, ku 
bi R’u h’ê Xwe dê em di h’e bî nin* 
û bi Mesîh Îsa di fi r’in. Gu ma na 
me ne ser nav-nî şa nêd qa lib e, 4lê 
r’ast bê jim ez di ka rim gu ma na 
xwe bi di me ser wan nav-nî şa nêd 
qa lib. He ger yek di fi ki re, ku gu-
ma na wî ser qa lib he ye, ya min 
hê zê de he ye. 5R’o ja h’eyş ta si net 
bû me, ji r’i k’in ya ta Îsra êlf im, ji 
qe bî la Bin ya mînf, îb ra nîf me û 

* 3:3 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Em Xwe dê bi R’uh’ di h’e bî nin». 
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ku r’ê îb ra nî ya, alî yê Qa nû nê da 
fê ri sîf*, 6min k’er bî xî re tê ci-
vî na Xwe dê di zê rand, hin da va 
wê r’as t bû na ku ji Qa nû nê tê ez 
bê le k’e bûm*. 7Lê çi ku k’a ra 
min bû, min bo na Mesîh zî yan 
h’e sab ki rî ye. 8Û ser da jî ez her 
tiş tî zî yan h’e sab di kim û him be rî 
vê ye kê na kim, ku Xu da nê xwe 
Mesîh Îsa nas bi kim, ku k’a ra 
ser k’a ra ye! Bo na xa ti rê Wî ez 
ji her tiş tî qe tî yam û ça wa ge mar 
h’e sab di kim, we kî Mesîh qa zinc 
kim 9û t’e vî Wî bi bi me yek. Îdî 
ev r’as tî yaf min, ne ku ji qa nûn-
qe dan di na min tê, lê ji Xwe dê 
ye, ya ku h’î mê wê ji ba we rî ya 
ser Mesîh e. 10Ez di xwa zim Wî 
û qe wa ta r’a bû na Wî ye ji mi ri nê 
nas kim û t’e vî ce fa yêd Wî bim, 
bi k’e vi me h’a lê mi ri na Wî, 11ku 
bi awa yî kî bi ka ri bim bi gi hî ji me 
r’a bû na mi rî ya. 

R’evînaberbimeremêxwe
12Ez na bê jim ku ez îdî gi hîş ti me 

me re mê xwe yan jî îdî k’a mil bû-
me, lê ez pey k’e ti me, ku wê xe la tê 
qa zinc kim, bo na k’î ja nê Mesîh Îsa 
ez qa zinc ki ri me. 13Xûşk-bi ra no, 

ez xwe h’e sab na kim, ku min ew 
yek qa zinc ki rî ye, lê se rî ew e, 
ku ez tiş têd pişt xwe va hiş tî bîr 
bi kim, xwe ba vê ji me yêd pê şî ya 
xwe, 14di ce’ dî nim bi gi hî ji me me-
re mê xwe, wê lec xe la ta jor çû yî nê, 
awa go tî ga zî ya Xwe dê ye bi sa ya 
Mesîh Îsa bis tî nim. 
15Awa ji me h’e mû ya, îdî k’î 

«gi hîş tî» ye, ge re kê aha bi fi ki re. 
Lê he ger tiş te kî din jî di lê we da 
he be, ewê ye kê jî Xwe dê wê ber 
we ve ke. 16Lê t’e nê em gi hîş ti ne 
çi de re cê, ane go rî wê ye kê bi jîn. 

17Ç’e’v bi di ne min xûşk-bi ra no 
û dî na xwe bi di ne wan, yêd ku 
usa xwe xwey di kin, ça wa ku me 
bi r’a bûn-r’û niş ti na xwe nî şa nî 
we ki rî ye*. 18Çim kî ge lek jî yî na 
xwe da dij mi nêd xa çê Mesîh in, 
bo na k’î ja na min ge lek ca ra we-
r’a go tî ye, ni ha jî bi gi rî di bê jim. 
19Axi rî ya wan un da bûn e, xwe-
dê yê wan zi kê wan e û ki rêd wa ne 
şer mî jî r’û me ta wan e. Ewa na 
t’e nê ser tiş têd vê di nê di fi ki rin. 
20Lê we la tê me li e’z ma na ye, ji 
k’u em ç’e’v ni hê r’î ya Xi laz kirf, 
Xu dan Îsa Mesîh in. 21Ewê qa li bê 
me ye t’en ge zar bi gu hê ze û bi ke 

* 3:5 R’o ma yî 11:1; K’a rêd Şan dî ya 23:6; 26:5. 
* 3:6 K’a rêd Şan dî ya 8:3; 22:4; 26:9-11. 
* 3:17 Ko rin t’î I, 4:16; 11:1. 
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mî na qa li bê Xwe yî xwe yî r’û met, 
bi wê qe wa ta ku di ka re her tiş tî 
bi ke bin des tê Xwe. 

T’emîyêdaxirîyê

41Ni ha xûşk-bi ra yêd mi ne 
şî rin û h’ey ran, hûn in şa bûn 

û k’o fî yaf se rê min de lal no, yektî-
ya Xu dan da aha qe wîn bi mî nin. 
2Ez hî vî ji Eyo dî ya yê di kim 

û hî vî ji Sin tî xa yê di kim, ça wa 
t’e vî Xu dan yek bû yî bi ra li hev 
bên. 3Be lê ez hî vî ji te jî di kim 
he val ba rê mi nî amin, tu jî alî wan 
k’ul fe taf bi ke. Eva na t’e vî min 
xe ba ta Miz gî nî da yî nê da xû dan 
r’ê ti ne, usa jî t’e vî Klê mês û he-
val-xe ba têd mi ne ma yîn, ku na vêd 
k’î ja na k’i tê ba jî yî nê da ni vî sar in. 
4T’i mê pê Xu dan şa bin, dî sa 

di bê jim t’i mê şa bin! 5Bi ra ber bi-
hê rî ya we h’e mû me ri va va e’yan 
be. Xu dan nê zîk e*. 6Bo na t’u tiş tî 
xem ne kin, lê xwes ti na we bi ra bi 
dua-di roz ga, r’a zî bû nê va t’e va yî, 
Xwe dê va e’yan be. 7Û e’di la yî ya 
Xwe dê ku ji her h’iş-aqi lî der baz-
tir e, wê dil û fi ki rêd we yektî ya 
Mesîh Îsada xwey ke. 
8Hey ne ser xûşk-bi ra no, çi ku 

bi r’as tî yê ye, çi ku bi ma qûl tî yê 

ye, çi ku bi he qî yê ye, çi ku bi 
h’e la lî yê ye, çi ku bi xwe şî yê ye, 
çi ku bi fi ra se tî yê ye û her tiş têd 
ku e’si lî û la yî qî qenc go ti nê ne, 
ser van tiş ta bi fi ki rin. 9Hûn ji min 
çi hîn bûn, we çi stand, çi bi hîst 
û çi dît wê ye kê bi kin û Xwe dê yê 
e’di la yî yê wê t’e vî we be. 

R’azîbûnaPawlos
10Ez bi sa ya Xu dan ge le kî şa 

me, ku we pey ha qas wext r’a ez 
bîr anîm, bo na min xem xwar. 
Be lê we di kir jî, lê me cal ne di k’e-
te we. 11Ne ku ez h’ew cê tiş te kî 
me ku vê ye kê we r’a di bê jim. Ez 
hîn bû me, ku h’e mû h’a lî da r’a zî 
bim. 12T’une bû nê za nim, he bû nê 
za nim, ez her alîyî da û her h’a lî da 
ser vê su r’ê ve bû me û hîn bû me 
ku r’a zî bim, he ger t’êr bim, he-
ger bir’ çî, yan he bû nê da bim yan 
jî t’une bû nê da. 13Ez her tiş tî bi 
sa ya Wî di ka rim, Yê ku qe wa tê 
di de min. 
14Lê we qenc kir, ku ten ga sî ya 

min da k’o mek da min. 15Û be lê 
hûn jî za nin ge lî f î lî pî ya, ku ji 
se rê dan na sî nî ya Miz gî nî yê da 
ga va ez ji Me ke don ya yê der k’e-
tim, t’u ci vî nê t’ev k’a rî yê da des tê 

* 4:5 «Xu dan nê zîk e» bi du cû r’a tê fe’m ki ri nê: «Ha ti na Xu dan nê zîk e» yan 
jî: «Xu dan nê zî kî me ye». 
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xwe di rê jî min ne kir, pêş ti rî we. 
16Çim kî ca re kê-du da ew tiş têd 
min r’a kêr ha tî we h’e ta T’ê sa lo nî-
kî yê jî şan din*. 17Ez ne ku tiş te kî 
p’êş k’êş di xwa zim, lê di xwa zim 
ku k’ar ser h’e sa bê we da zê de be. 
18Min her tişt stan dî ye û na va 
he bû nê da me. Ew tiş têd ku we 
bi des tê Êpa fro dî to min r’a şan-
di ne ew be sî min in. Ew da yî na 
we bî ne ke xweş e, h’e dî yaf qe bûl 
û li Xwe dê xweş e. 19Û Xwe dê yê 
min wê h’e mû kê ma sî yêd we pê 

* 4:16 K’a rêd Şan dî ya 17:1-9; Ko rin t’î II, 11:9. 
* 4:23 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «K’e re ma Xu da nê me Îsa Mesîh t’e vî 
we h’e mû ya be. Amîn». 

wê xiz na Xwe ye r’û me te ji Mesîh 
Îsa t’i jî ke. 20Awa şi kir ji Xwe dê 
û Ba vê me, h’e ta-h’e ta yê! Amînf. 

Silavêdaxirîyê
21T’e ma mî ya cim e’ ta Xwe dê ye 

p’a ra Mesîh Îsa si lav kin. Ew bi-
ra yêd ku t’e vî min in li we si lav 
di kin. 22T’e ma mî ya cim e’ ta Xwe dê 
li we si lav di ke, îla hî ewêd ku ji 
ma la Qey serf in. 
23K’e re ma Xu dan Îsa Mesîh 

t’e vî r’u h’ê we be*. 
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Pêşgotin

Paw los bi vê ne’ mê ber bi r’î ci vî naf ba ja rê Ko los ya yê da di be. Ko los ya 
na va As ya Bi ç’ûk da, ba ja re kî alî yê r’o hi la ta Efe sê bû. H’î mê vê ci vî nê 
r’ast e bi des tê Paw los ne ha ti bû da nî nê, lê ji alî yê pişt gi rê wî Êpa fra-
sê ko lo sî da. Lê Paw los dî sa ki ri bû dey nê stû yê xwe, we kî bo na ci vî na 
Ko los ya yê bê xem nî be û ji Efe sê he val-xe ba têd xwe di şan de wir, na va 
k’î ja na da Êpa fras jî bû (1:7; 4:12-13). Paw los za ni bû ku Ko los ya yê da 
ders da rêd şaş he bûn ku cim e’t hîn di ki rin, we kî mil ya k’e taf, xu dan tî ya 
û h’u ku me tî yêd jor in bi h’e bî nin (1:16; 2:18, 23). Ev ders da rêd şaş usa 
jî hîn di ki rin, ku ge re kê r’aw-r’i zi mêdf e’det xwe yî kin, bê ne si net ki ri-
nêf, h’e ramf ne xwin, r’o jêd h’e sa be e’zîz xwey kin, ser vê ye kê r’a der baz 
ne bin (2:6-23). 

Me re mê Paw los ne’ mê da ev e, ku r’î ya r’ast nî şa nî ba wer men da ke 
û vê ye kê bi gi hî ne h’e mû ya, ku t’e nê Îsa Mesîh xi laz bû naf t’am di de, lê 
ew h’e mû h’e ban din û ba we rî yêdf ma yîn ba wer men da ji wê xi laz bû nê 
dûr di xin. Xwe dê bi des tê Îsa Mesîh din ya e’fi rand û bi Wî jî me ri va yêf 
ve di ge r’î ne ber bi Xwe. Îsa ser h’e mû h’u ku me tî yêd e’z ma na r’a ye û t’e nê 
Ew e se rê ci vî nê. T’e nê yektî ya Mesîh da gu ma na xi laz bû na me ri va yî-
yê he ye. Pey van şî re ta r’a, we kî ew haş ji xwe he bin û ji xa li fan din û 
hîn ki ri nêd şa şe ne r’ast dûr bin, paşê p’a ra ne’ mê ye xi la zî yê da Paw los 
der he qa jî yî na nû da di de k’if şê, ge re kê he le qe tî ya ba wer men dêd Mesîh 
hin da va hev da ça wa bin. 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1:1-8) 
Bin ya t’a Mesîh û ki rêd Wî (1:9–2:19) 
Mesîh da jî yî na nû (2:20–4:6) 
Paş go tin (4:7-18) 



418

KO LO SÎ, 1  

* 1:2 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Û Xu da nêf me Îsa Mesîh». 
* 1:7 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «hin da va me da» «hin da va we da» he ye. 
* 1:8 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «H’iz ki ri na na va R’uh’ da». 
* 1:12 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Bav Xwe dê». 
** 1:12 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «hûn» «em» he ye. 

Silavkirin

11Ji Paw lo sê bi e’mi rê Xwe dê 
şan dî yêf Mesîh Îsa û ji Tî mo-

t’ê yo yê bi ra, 
2cim e’ ta Xwe dê r’a, wan xûşk-bi-

ra yêd ami ne yektî ya Mesîh da ku 
Ko los ya yê da di mî nin: 

De bi ra k’e remf û e’di la yî ya 
Xwe dê yê Ba vêf me* li we be. 

DuaûşikirdayînaPawlos
3Em t’i mê ga va bo na we dua 

di kin, şi ki rî ya xwe li Xwe dê yê 
Ba vê Xu da nêf xwe Îsa Mesîh 
tî nin, 4çim kî me bo na wê ba-
we rî yaf we ye ser Mesîh Îsa û wê 
h’iz ki ri na we ye hin da va t’e ma-
mî ya cim e’ ta Xwe dê da bi hîs tî ye. 
5Ev yek ji vê gu ma nê tê, ya ku 
e’z ma na da we r’a tê xwe yî ki ri-
nê, bo na k’î ja nê we bi hîs tî ye, 
ga va pêş da xe be ra Miz gî nî yê ye 
r’ast 6gi hîş te we. Û ew Miz gî nî 
t’e ma mî ya din ya yê da di gi hî je û 
ber di de, ça wa na va we da jî ji wê 
r’o jê da, ga va we bi hîst û k’e re maf 
Xwe dê t’e ma mî ya r’as tî ya wê va 

nas kir. 7Hûn vê ye kê ji he val-
xu la mê me yî h’iz ki rî Êpa fras 
hîn bû ne, ku hin da va me da* 
ber des tî kî Me sî hîf amin e. 8Ewî 
bo na wê h’iz ki ri na ku R’uh’ da ye 
we* me r’a got. 
9Bo na wê ye kê jî ji wê r’o jê da 

gir tî, ga va me bo na we bi hîst, me 
dest ji dua û hî vî ki ri nê ne k’i şan-
dî ye, we kî hûn za ne bû na e’mi rê 
Xwe dê da gi hîş tî bin, bi h’e mû 
ser wax tîf û za ne bû na r’u h’a nî va 
t’i jî bin, 10we kî hûn bi ka ri bin 
xwe usa xwey kin, ça wa la yî qî 
Xu dan e, her alî ya va li Wî xweş 
bên, her qen cî ki ri nê da xwe yî ber 
bin, bi za ne bû na Xwe dê bi gi hî jin. 
11Bi ra hûn ane go rî t’e ma mî ya wê 
qe wa ta Wî ye ku ji zo ra yî ya Wî ye 
xwe yî r’û met tê qe wat bin, ku 
hûn her tiş tî da bi dû mi ka di rêj 
se bir bi kin. Bi eşq 12şi ki rî ya xwe 
bi di ne Ba vê*, ku hûn** la yî qî vê 
ye kê ki ri ne, we kî hûn P’ad şa tî ya 
r’o na yê da t’e vî cim e’ ta Wî bi bi ne 
xwe yî p’ar. 13Ewî em ji h’u ku-
me tî ya te’ rîs ta nî yê xi lazf ki rin û 
cî-gu has tî P’ad şa tî ya Ku r’ê Xwe yî 
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h’iz ki rî ki rin, 14pê k’î ja nî* em 
aza bûn, awa go tî me bax şan di na 
gu na stand**. 

K’îyeMesîhûşixulêWîçiye?
15 Ew e sû re tê Xwe dê yê ku xuya 

na be, 
 Ew Ni xu rî yê ser h’e mû e’fi rî-

na r’a*. 
16 Çim kî bi des tê Wî her tiş têd 

li e’rd û e’z ma na e’fi rî ne, 
 çi ku xuya di bin, çi ku xuya 

na bin, 
 he ger k’ur sî yan xu dan tî bin, 
 he ger ser wêr tî yan h’u ku me tî 

bin, 
 her tişt bi des tê Wî û bo na Wî 

e’fi rî ne. 
17 Ew be rî her tiş tî he bû 
 û her tişt bi sa ya se rê Wî cî yê 

xwe da di mî nin. 
18 Ew e se rê Be de nê, awa go tî 

se rê ci vî nêf, 
 dest pê bû na wê û ni xu rî yê ji 

na va mi rî ya*, 

 we kî her tiş tî da Ew bi be Yê 
pêş. 

19 Çim kî li Xwe dê xweş hat, ku 
t’e ma mî ya bin ya t’a xwe dê tî yê 
na va Wî da be 

20 û bi Wî her tiş tî t’e vî Xwe li 
hev bî ne, 

 he ger li ser e’r dê be, yan jî li 
e’z ma na be*, 

 bi wê xû na Wî ye ser xa çêf r’i-
jî ya yî e’di la yî yê bi ke. 

21Hûn jî ku wex te kê ji dest fi-
kir û ki ri nêd xwe ye xi rab, xe rîb 
û ne ya rêd Xwe dê bûn, 22lê ni ha 
Ewî bi mi ri na Mesîhe be de nî hûn 
t’e vî Xwe li hev anîn, we kî we li 
ber Xwe pî rozf, bê le k’e û bê sûc 
bi de se ki nan di nê. 23Lê t’e nê ge-
re kê hûn ba we rî yê da h’îm gir tî 
qe wîn bi mî nin û ji wê gu ma na 
Miz gî nî yê ne k’e vin, ya ku we 
bi hîst û wan h’e mû ya r’a, yêd ku 
bin p’e r’ê e’z mên da di mî nin ha-
te dan na sîn ki ri nê. Û ez, Paw los 
bû me ber des tî yê wê. 

* 1:14 Nav hi nek dest ni vî sa rêd paş wex tî yê da aha ye: «Bi xû na Ku r’ê Wî». 
** 1:14 Efe sî 1:7. 
* 1:15 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Ni xu rî yê h’e mû e’fi rî na ye». «Ni xu rî» 
tê fe’m ki ri nê, ku ew be rî h’e mû e’fi rî na he bû ye û ser wan r’a ye. Ev be’ sa 
he le qe tî ya Îsaye t’ek t’e nê ye t’e vî Xwe dê di ke, ku ew ne ye kî e’fi rî yan xu li qî 
ye, lê ev he le qe tî ça wa he le qe tî ya kur’ û ba vê ye. Awa go tî be rî e’fi ran di na 
di nê Kur’ he bû. Bi xû nin: Fî lî pî 2:6; Yû h’en na 17:5.
* 1:18 Efe sî 1:22-23. 
* 1:20 Efe sî 2:16. 
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CefayêdPawlose
bonacivînaXwedê

24Ez ni ha van ce fa yêd xwe da, 
k’î ja na ku bo na we di k’i şî nim, 
şa me û wan ten ga sî yêdf Mesîhe 
ma yîn bi ca nî ya xwe bo na Be-
de na Wî, ya ku ci vînf e, t’e mam 
di kim. 25Ez wê ci vî nê r’a bû me 
ber des tî, ev yek alî yê Xwe dê da 
ça wa deyn k’e te stû yê min, we kî 
go ti na Xwe dê t’e ma mî yê pê va 
bi gi hî ni me we, 26ew su r’a ku ji 
dewr û qur’ na da ve şar tî bû, lê ni ha 
cim e’ ta Wî va e’yan bû. 27Xwe dê 
xwest li ber cim e’ ta Xwe ve ke, ku 
çi dew le mend tî ke xwe yî r’û met vê 
su r’ê da bo na h’e mû mi le ta he ye. 
Û ew sur’ ev e, ku Mesîh na va 
we da ye, awa go tî hûn gu ma na 
wê ye kê ne, ku p’a ra r’û me tê 
bin. 28Em Wî dan na sîn di kin, 
her ke sî şî ret di kin, her ke sî bi 
h’e mû ser wax tî yê hîn di kin, we kî 
her ke sî yektî ya Mesîh da gi hîş tî 
li ber Xwe dê bi di ne se ki nan di nê. 
29Bo na wê ye kê jî ez di xe bi tim û 
ane go rî wê qe wa ta Wî şe r’ê xwe 
di kim, Ya ku na va min da bi zo ra yî 
ya Xwe di ke.

21Ez di xwa zim hûn za ni bin ku 
ez çi şe r’î di kim bo na we, yêd 

Law dik ya yê û h’e mû yêd ku r’û bi 
r’û ez ne dî ti me*. 2Ez aha di kim, 
we kî dil şi dî ya yî bin, h’iz ki ri nê da 
bi bin yek û bi gi hî ji ne t’e ma mî ya 
dew le mend tî ya fe’m da rî yê. Hin gê 
ewê su r’a Xwe dê nas kin, ku Mesîh 
e. 3Ew e k’i lî ta h’e mû xiz na za-
ne bû nê û ser wax tî ya ve şar tî. 4Ez 
vê ye kê di bê jim, we kî t’u kes we 
bi za rê şî rin ne xa li fî nef. 5R’ast e 
ez be de na xwe da ji we dûr im, lê 
r’u h’ê xwe da t’e vî we me û ez şa 
me ku p’er ga lî ya we ye t’i faqf û ew 
ba we rî ya we ye ser Mesîh şi dî ya yî 
di bî nim. 

JîyînayektîyaMesîhda
6Awa we ça wa Xu dan Mesîh 

Îsa qe bûl kir, usa jî yektî ya Wî da 
bi jîn, 7r’awf avî tî, ser Wî çê ki rî û 
ba we rî yê da şi dî ya yî h’îm gir tî bin, 
ça wa hûn ha ti ne hîn ki ri nê. Û her 
gav bi di lê r’a zî şi ki rî yê bi di ne Wî. 
8Haş ji xwe he bin, ne be ku yek 

bi ser wax tî ya de re we p’ûç’ di lê we 
bi ke hê sîr. Ew ji e’de têd me ri vaf 
û si xi rêdf vê din ya yê* tên, ne ji 
Mesîh. 9Çim kî t’e ma mî ya bin ya t’a 
Xwe dê tî yê na va Mesîhê be de nî da 

* 2:1 E’yantî 1:11; 3:14. 
* 2:8 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Şex sêd r’u h’a nî ye ku h’u ku mî ser vê din ya yê di kin». 
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ye 10û hûn jî yektî ya Wî da gi hîş tî 
ne, ku se rê h’e mû ser wêr tî ya û 
h’u ku me tî ya ye. 

11Yektî ya Wî da hûn bi si ne ta bê 
dest ji alî yê Mesîh da di lê xwe da 
ha ti ne si net ki ri nêf, ji bin ya t’a xwe ye 
gu ne k’arf ha ti ne bi r’î nê. 12Ga va 
hûn pê avê ha ti ne ni xu man di nêf, 
t’e vî Wî ha ti ne de fin ki ri nêf û bi 
wê ni xu man di nê jî hûn t’e vî Wî ji 
mi ri nê r’a bûn, çim kî we ba we rî ya 
xwe bi qe wa ta Wî Xwe dê yî anî, Yê 
ku Mesîh ji mi ri nê r’a kir*. 13Û 
hûn wex te kê bi r’u h’a nî na va ne-
he qî ya û bin ya t’a xwe ye gu ne k’a re 
ne si net ki rî da mi rî bûn, lê Xwe dê 
hûn t’e vî Mesîh sax ki rin. Ewî 
h’e mû ne he qî yêd me bax şan di ne 
me* 14û ew k’a xa za dey nêd me ye 
ku bi qey de-qa nû nî mi qa bi lî me 
ha ti bû ni vî sa rê r’e sît kir, ji na vê 
hil da xaç va mix kir*. 15Bi wî xa çî 
Mesîh ç’e kêd ser wêr û h’u ku me têd 
te’ rîs ta nî yê da da nî nê, ew ça wa 
hê sîr pey Xwe bi rin, na va k’o ma 
Xwe ye ser k’e tî da ki ri ne sos ret. 
16Awa guh ne di ne t’u ke sî, yêd 

ku bo na pir sa xwa rin, ve xwa ri nê 

yan jî bo na pir sa ce ji na û ce ji nêd 
hî va nû usa jî r’o jêd şe mî ya, we 
lo me k’arf di kin*. 17Ev h’e mû sî-
ya wan tiş ta ne, yêd ku wê bên, 
lê r’as tî Mesîh e. 18Ne be ku yek 
des tê we ji lec xe la tê bi ke, yê ku 
bi xwe ni miz ki ri na h’i le k’a rî, mil-
ya k’etf-h’e ban di nê û bi gî ro bû na 
dî ti nêd ber ç’e’ va mi jûl e. Yêd usa 
bi fi ki rêd p’û ç’e me ri va yî p’i şi ka 
xwe da di we ri min 19û xwe îdî li 
Sê rî na gi rin, ku Mesîh e. Bi Wî 
t’e ma mî ya be de nê bi p’ev gi rêk û 
sê vi ka va hev va gi rê da yî tê xwe-
yî ki ri nê û bi gî han di na Xwe dê 
di gi hî je, li go ra xwes ti na Wî*. 
20Awa he ger hûn t’e vî Mesîh 

mi ri ne û ji si xi rêd vê din ya yê aza 
bû ne, îdî hûn çi ma mî na be rê pey 
e’rf-e’de têd vê din ya yê di çin? Hûn 
çi ma guh di di ne t’e mî yêd aha? 
Me se le: 21«Nê zîk ne be, te’m ne ke, 
lê ne k’e ve». 22Ev h’e mû mi jû lî jî wê 
p’ûç’ bin he r’in, eva na ji t’e mî û 
hîn ki ri nêd me ri va ne. 23Fe’m da rî 
ye ku ev e’rf-e’det ça wa ser wax tî 
xuya di bin, ga va di ki ne stû yê xwe 
ku mil ya k’e ta bi h’e bî nin, xwe ni miz 

* 2:12 R’o ma yî 6:4. 
* 2:13 Efe sî 2:1-5. 
* 2:14 Efe sî 2:15. 
* 2:16 R’o ma yî 14:1-6. 
* 2:19 Efe sî 4:16. 
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kin û be de na xwe bi di ne ce fê, lê ev 
h’e mû mi qa bi lî bin ya t’a gu ne k’ar 
t’u tiş tî na kin. 

Jîyînanûûjîyînakevin

31Awa ku hûn t’e vî Mesîh ji 
mi ri nê r’a bû ne, ku usa ye 

li tiş têd jor in bi ge r’in, wê de ra 
k’u Mesîh li mi lê Xwe dê yî r’as tê 
r’û niş tî ye*. 2Ser tiş têd jor in bi fi-
ki rin, ne ku ser tiş têd vê din ya yê. 
3Çim kî hûn mi ri ne û e’mi rê we 
t’e vî Mesîh cem Xwe dê ve şar tî 
ye. 4Ga va Mesîh, ku e’mi rê we 
ye xuya be, hû nê jî hin gê t’e vî Wî 
bi r’û me ta Wî xuya bin. 
5Awa xwes ti nêd di lê xwe ye vê 

di nê bi ku jin: Bê na mû sî yê, h’e-
ra mî yêf, te mê xi rab, dil ha vi jî ya 
xi rab û ti ma yê, ku p’ût p’a ris tîf 
ye. 6Ev in se beb ku xe ze ba Xwe dê 
wê ser wan me ri vêd ku ne gu r’af 
Wî da ne bê. 7We jî wex te kê ew 
tişt di ki rin, ga va we na va wan 
ki rêd xi rab da di jît. 

8Lê ni ha hûn van h’e mû ya ji 
xwe dûr xin: Hêr sê, ber ze qî yêf, 
xi ra bî yê, tiş têd ne bû yî û xe be rêd 
ne ca yîz ji de vê xwe. 9Hev du r’a 
de re wa ne kin, çim kî we me ri vê 
ke vin ki rêd wî va ji ser xwe êxis-
tî ye* 10û ewî nû li xwe ki rî ye. Ew 
me ri vê nû r’oj bi r’oj ane go rî sû re tê 
E’fi ran da rê xwe tê nû ki ri nê, we kî 
Xwe dê t’am nas ke*. 11Îdî fir qî ne 
na va ci hûf û ne ci hû ya daf* he ye, ne 
na va si net ki rî û ne si net ki rî ya da, 
ne bar bar û be ya nî ya da** û ne jî 
xu lam û aza ya da, lê se rî Mesîh e û 
Mesîh e na va her ba wer men dî da. 

12Awa ça wa cim e’ ta Xwe dê ye bi-
jar tî ye pî roz û h’iz ki rî, dil şe wa tî yê, 
qen cî yê, mi lûk tî yê, ber bi hê rî yê û 
se bi rê li xwe wer gi rin*. 13Li hev 
se bir kin û li hev bi bax şî nin, he ger 
ga zi nê ye kî li hin da va ye kî da he be. 
Ça wa Xu dan* bax şan de we, hûn 
jî usa bi bax şî ni ne hev**. 14Û ser 
van h’e mû ya da h’iz ki ri nê li xwe 
kin, ya ku van h’e mû ya bi yektî ya 

* 3:1 Ze bûr 110:1. 
* 3:9 Efe sî 4:22. 
* 3:10 Efe sî 4:24; Dest pê bûn 1:26. 
* 3:11 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Yû nan» ku li vir tê fe’m ki ri nê: «Ne ci hû». 
** 3:11 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Skû tî». Ew e’şî re ke ç’e’ vêd yû na-
na da he re paş da ma yî bû. 
* 3:12-13 Efe sî 4:2. 
* 3:13 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Mesîh» yan jî «Xwe dê bi des tê Mesîh». 
** 3:13 Efe sî 4:32. 
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t’am hev va gi rê di de. 15Bi ra e’di la-
yî ya Mesîh ser wêr tî yê nêt-fi ki rêd 
we bi ke. Bo na wê e’di la yî yê hûn 
ha ti ne ga zî ki ri nê, ku bi bi ne mî na 
be de ne kê. Û şê kir dar bin. 16Bi ra 
xe be ra Mesîh bi dew le mend tî ya 
xwe va na va we da bi mî ne. Bi h’e mû 
ser wax tî yê li hev hîn kin û şî ret 
kin, ze bû raf û her cû r’e sti ra nêd 
r’u h’a nî bi şi kir da rî di lê xwe da 
bo na Xwe dê bis ti rên*. 17Û çi jî 
ku hûn bi xe be ra yan ki ra bi kin, 
her tiş tî bi sa ya na vê Xu dan Îsa 
bi kin, bi des tê Wî şi ki rî yê bi di ne 
Bav Xwe dê. 

T’emîyêdbonaneferêdmalda
18K’ul fet no, gu r’a mê rêd xwe-

da bin, ça wa ku li yektî ya Xu dan 
di k’e ve*. 19Mêr no, k’ul fe têdf xwe 
h’iz bi kin, di lê wan ne ê şî nin*. 
20Za r’no, her tiş tî da gu r’a dê û 
ba vê xwe da bin, çim kî ew yek li 
Xu dan xweş tê*. 21Bav no, hêr sa 
za r’êd xwe r’a ne kin, we kî ew ber 
xwe ne k’e vin*. 

22Xu lam no, her tiş tî da gu r’a 
xwe yî yêd xwe ye vê di nê da bin, 
ne ku bi h’i le k’a rî yê xwe bi ki ne 
di lê me ri va ku bê ne k’if şê, lê bi 
di lê sax û xofa Xu dan xu lam tî yê 
bi kin*. 23Û çi jî bi kin, bi dil û 
can bi kin, ça wa bo na Xu dan, ne 
ku bo na me ri va. 24Za ni bin ku 
hû nê ji Xu dan bê ne xe lat ki ri nê, 
wa rê jor in bis tî nin. Çim kî Xu dan 
Mesîh r’a hûn xu lam tî yê di kin. 
25Lê yê ne heq wê we ke ne he qî ya 
xwe bis tî ne, çim kî li cem Xwe dê 
t’u fir qî t’une*.

41Xwe yî no, xu la mêd xwe r’a he-
qî yê û r’as tî yê bi kin. Bi za ni bin 

ku Xwe yê we jî li e’z mên he ye*. 

Xîretaduakirinêûserwaxtîya
hindavanebawerada

2Her gav xwe bi di ne dua, dua-
ki rinê da h’iş yar bi mî nin, şi ki rî ya 
xwe li Xwe dê bî nin. 3Bo na me jî 
dua bi kin, we kî Xwe dê de rî bo na 
xe ber da nê li ber me ve ke, ku em 

* 3:16-17 Efe sî 5:19-20. 
* 3:18 Efe sî 5:22; Pet rûs I, 3:1. 
* 3:19 Efe sî 5:25; Pet rûs I, 3:7. 
* 3:20 Efe sî 6:1. 
* 3:21 Efe sî 6:4. 
* 3:22-25 Efe sî 6:5-8. 
* 3:25 Qa nû na Du ca rî 10:17; Efe sî 6:9. 
* 4:1 Efe sî 6:9. 
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su r’a Mesîh e’lam kin, bo na k’î-
ja nê jî ez van qey da da me. 4Dua 
bi kin, ku ez wê usa ze lal bi di me 
e’yan ki ri nê, ça wa bor cê min ew 
ge re kê bê go ti nê. 
5Hin da va ne ba we ra da ser waxt 

bin û dest bi di ne ber wext*. 6Bi ra 
xe ber da na we t’i mê me’ rî fe tî û 
xwê ki rî be û bi za ni bin ku ça wa 
ca yîz e ca ba her ke sî bi din. 

Silavêdaxirîyê
7Bo na min Ti xî ko wê her tiş-

tî we r’a bê je. Ew bi ra kî de lal e, 
ber des tî kî amin û he val-xu la me kî 
yektî ya Xu dan da ye. 8Ez bo na wê 
ye kê wî ser we da di şî nim, we kî 
hûn haş ji me he bin û ew bi vê 
ye kê dil bi de we. 9Ez wî t’e vî bi-
ra yê me yî ami nî de lal Onî sî mo 
di şî nim, ku ew ji we ye jî. Ewa na 
we r’a wê bo na her tiş têd ku li vir 
di qe wi min bê jin*. 
10Erîs tar xo yê he va lê mi nî ke lê-

da li we si lav di ke, usa jî Mar qo sê 
pis ma mê Bar na basf. (Bo na wî we 
t’e mî stan dî ye. Ga va bê cem we, 
wî qe bûl kin.) 11Û Îsayê ku jê r’a 

Yûs to jî di bê jin li we si lav di ke. 
Eva na t’e nê ji alî yê ba wer men dêd 
ci hû ya daf bo na P’ad şa tî yaf Xwe dê 
t’e vî şi xu lê min in û bî na min bi 
wan der k’e tî ye. 12Si la vê Êpa fra sê 
xu la mê Mesîh Îsa jî li we he ne, ku 
ew yek ji we ye. Ew her gav bi dil 
û can bo na we dua di ke, we kî hûn 
gi hîş tî mi qer’m se ki nî bin, t’e ma-
mî ya e’mi rê Xwe dê da ba wer bin. 
13Ez şe’ de me, ku ew ge le kî bo na 
we, usa jî bo na yêd Law dik ya yê û 
Hî ra po lî sê da xî ret di ke. 14Lû qa yê 
dox to rê de lal li we si lav di ke, usa 
jî Dî mas. 15Si la vê bi di ne xûşk-bi-
ra yêd Law dik ya yê*, Nîm fa sa xûşk 
û ci vî na ma la wê da**. 16Ga va eva 
ne’ ma na va we da bê xwen di nê, usa 
bi kin ku ci vî na Law dik ya yê da jî 
bê xwen di nê û ne’ ma law di kî ya r’a 
şan dî jî hûn bi xû nin. 17Û bê ji ne 
Ar xî po: «Bo na wî qu li xê ku te ji 
Xu dan stan dî ye, mi qa tî xwe bî, 
ku bî nî sê rîf»*. 
18Eva si la va min Paw los e, min 

bi des tê xwe ni vî sî. Qey dêd min 
bîr ne kin! 

K’e re ma Xwe dê we r’a be. 

* 4:5 Efe sî 5:16. 
* 4:9 Fi lî mon 1:10-12. 
* 4:15-16 E’yantî 1:11; 3:14. 
** 4:15 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «Nîm fa sa xûşk û ci vî na ma la wê da» 
«Nîm fa sê (bi ra) û ci vî na ma la wî da» he ye. 
* 4:17 Fi lî mon 1:2.
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NE’MAPAWLOSEPÊŞIN
T’ÊSALONÎKÎYAR’A

Pêşgotin

Ba ja rê T’ê sa lo nî kê ew p’ay t’ex tê qe za Me ke don ya yê ye R’o ma yê bû. 
Paw los li wir di ma û r’ê wî tî ya xwe ye du da da h’î mê ci vî ne kêf jî avît, pey 
Fî lîp ya yê r’a (K’a rêd Şan dî ya 17:1). Lê pê r’a-pê r’a ci hûf r’a bû ne mi qa bi lî 
Paw los, ç’e’v ne ba rî di ki rin, ku şi xu lê dan na sîn ki ri na wî pêş da di çû 
(K’a rêd Şan dî ya 17:5-9). Bo na wê ye kê Paw los T’ê sa lo nî kê hişt çû Be-
ro ya yê. Paşê ça xê ew der ba zî Ko rin t’ê bibû, ji Tî mo t’ê yo yê he val-xe ba tê 
xwe bo na h’a lê ci vî na T’ê sa lo nî kê û r’a bûn-r’û niş ti na wan pê di h’e se. 
Ev bû me’ nî, ku Paw los ne’ me t’ê sa lo nî kî ya r’a ni vî sî, we kî dil bi de ber 
wan û wan bi şi dî ne. Hi nek za ne yêd K’i tê baf Pî roz ha ti ne ser wê fi ki rê, 
ku eva ne’ ma na va Pey ma na Nû da, ni vî sa ra he re pê şin e, sa la 50-da. 

Ne’ mê da Paw los r’a zî bû na xwe Xwe dê tî ne bo na h’iz ki rin û ba we rî yaf 
wan. Bîr tî ne ku wî ça wa r’o jêd xwe t’e vî wan der baz ki ri ne û nex şê xwe 
nî şa nî wan da ye. Paşê ca ba ge lek pir sêd wan di de, k’î jan der he qa mi-
rin-r’a bûn û ha ti na Îsada bûn: Me se le, he ger ba wer men dek be rî ha ti na 
Îsa bi mi re, wê bi gi hî je jî yî naf h’e ta-h’e ta yê, yan na? Û k’en gê Îsayê bê? 
Xwes ti na Paw los ew e ku ba wer mend na va e’di la yî û si la me tî yê da bi jîn, 
bi wê gu ma nê hî vî ya ha ti na Mesîh bin. 

Eva ne’ ma ni ha jî ca ba pir sa wan di de, yêd ku ji mi ri nê xofê di k’i-
şî nin, çim kî ew di bê je ne h’ew ce ye wext û si h’e ta ha ti na Wî ye du da 
bi za ni bin, lê be lê ça wa za r’êd r’o na yê ba wer mend ge re kê her gav bo na 
ha ti na Wî ha zir bin (5:1; 5:10). 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1:1) 
R’a zî bûn û şi kir da yîn (1:2–3:13) 
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Jî yî na ku li Xwe dê xweş tê (4:1-12) 
Hîn ki rin bo na ha ti na Îsa (4:13–5:11) 
T’e mî yêd axi rî yê (5:12-22) 
Paş go tin (5:23-28) 

Silavkirin

11Ji Paw los, Sî las* û Tî mo t’ê yo, 
ci vî naf T’ê sa lo nî kî ya r’a, 

ya ku p’a ra Bavf Xwe dê û Xu danf 
Îsa Mesîh e: 

De bi ra k’e remf û e’di la yî** 
li we be. 

Jîyînûbawerîyaf
t’êsalonîkîya

2Em her gav bo na we h’e mû ya 
r’a zî bû na xwe di di ne Xwe dê, na va 
dua yêd xwe da t’i mê we bîr tî nin. 
3Em ki rêd ba we rî yaf we, xe ba ta 
we ye ji h’iz ki ri nê û se bi ra wê 
gu ma na we ye ser Xu da nêf me Îsa 
Mesîh tî ni ne bî ra xwe li ber Xwe dê, 
Ba vê me. 4Em za nin xûşk-bi ra no, 
ku hûn Xwe dê da h’iz ki rî û bi jar tî 
ne, 5çim kî Miz gî nî da yî na me ne 
ku t’e nê bi xe be rê we r’a ha te da yî-
nê, lê usa jî bi qe wa tê, bi R’u h’êf 

Pî roz û bê şi kî yê. Hûn za nin em 
bo na we na va we da ça wa bû ne. 
6Û we jî ç’e’v da me û Xu dan, 
na va ge lek ten ga sî ya daf xe ber 
qe bûl kir, bi eş qa R’u h’ê Pî roz 
şa bûn*. 7Bi vî awayî hûn bo na 
h’e mû ba wer men dêd Me ke don ya yê 
û Axa ya yê bû ne nex şek. 8Çim kî 
ew xe be ra der he qa Xu dan da ji we 
der k’et be la bû, ne ku t’e nê na va 
Me ke don ya yê û Axa ya yê da, lê 
be lê bo na wê ba we rî ya we ye ser 
Xwe dê, her de ra be la bû ye, usa 
ku îdî ne h’ew ce ye ku em tiş te kî 
ser da zê de kin. 9Çim kî ewa na 
bo na me di bê jin, ku we ça wa em 
qe bûl ki ri ne û ça wa hûn ji p’û ta li 
Xwe dê ve ge r’î ya ne, ku xu lam tî yê 
Xwe dê yê sax û r’ast r’a bi kin 10û ji 
e’z ma na hî vî ya ha ti na Ku r’ê Wî 
bin, k’î jan ku Wî ji na va mi rî ya 
r’a kir, Îsayê ku me ji xe ze ba tê 
xi lazf di ke. 

* 1:1 Bi yû na nî «Sîl va no» ni vî sar e, ku cû r’e kî na vê «Sî las» e. 
** 1:1 Nav dest ni vî sa rêd paş wex tî yê da ev jî he ye: «E’di la yî ya Bav Xwe dê yê 
me û Xu dan Îsa Mesîh». 
* 1:6 K’a rêd Şan dî ya 17:5-9. 
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K’arêPawlosliT’êsalonîkêda

21Hûn xwe xa jî za nin xûşk-bi ra-
no, ku em ba dî he waf ne ha ti ne 

cem we. 2Me pê şî yê Fî lîp ya yê da 
ce fa k’i şan di bû û ha ti bû ne r’e zîl-
ki ri nê, ça wa hûn za nin, paşê me 
bi qe wa ta Xwe dê yê xwe dî sa tu ruş 
kir, na va wê mi qa bi lî ya gi ran da 
Miz gî nî ya Xwe dê we r’a bê jin*. 3Vê 
hî vî ki ri na me da ne tiş te kî xê lif 
he ye, ne h’e ra mîf û ne jî fêl ba zî. 
4Lê ça wa Xwe dê em la yî qî vê ye kê 
ki rin û Miz gî nî da yîn spar tef me, 
em usa xe ber di din. Em usa na kin 
ku li me ri vaf xweş bên, lê li Xwe dê, 
Yê ku di lê me e’ne ne di ke. 5Me 
go ti nêd xwe da h’i le k’a rî ne ki rin, 
ça wa hûn za nin, ne jî pey ti ma ya 
t’er ke li pas ki rî* k’e tin. Xwe dê şe’ de 
ye! 6Ne jî em na vê xwe ge r’î yan, ne 
na va we da, ne na va yêd ma yîn da, 
7be lê me di ka ri bû ça wa şan dî yêdf 
Mesîh ser we bi bû na bar gi ra nî. Lê 
be lê em na va we da r’û nerm bû ne, 
ça wa ke va nîk ku za r’êd xwe r’a 
di r’i ci fe. 8Usa jî di lê me ser we 
di şe wi tî, h’e ta ku me di xwest ne 
ku t’e nê Miz gî nî ya Xwe dê bi da 
we, lê e’mi rê xwe jî, çim kî hûn 

bi bû ne de la lî yêd me. 9Ew xe bat 
û ce fê me tê bî ra we xûşk-bi ra-
no? Em şev û r’oj di xe bi tîn, ku 
ser we t’u ke sî ne bi ne bar gi ra nî, 
ga va me Miz gî nî ya Xwe dê we r’a 
dan na sîn kir. 
10Hûn xwe xa şe’ de ne, usa jî 

Xwe dê, ku em t’e vî we ba wer-
men da ça wa h’e lal, r’ast û bê qu-
sûr r’a bûn-r’û niş tin. 11Hûn p’ak 
za nin em hin da va we her ke sî da 
usa bû ne, ça wa bav hin da va za-
r’êd xwe da. 12Me dil di da we, li 
ber di lê we da di ha tin û la va ji we 
di kir, ku hûn la yî qî Wî Xwe dê yî 
bi me şin, Yê ku hûn ga zî P’ad şa tî 
û r’û me ta Xwe ki ri ne. 
13Û bo na vê ye kê jî em her gav 

r’a zî bû nê di di ne Xwe dê: Ga va we 
ji me xe be ra Xwe dê bi hîst, we ne 
ku ça wa xe be ra me ri va yê, lê ça wa 
xe be ra Xwe dê qe bûl kir, r’ast jî 
usa ye, ku na va we ba wer men-
da da Ya xwe di ke. 14Çim kî hûn 
jî xûşk-bi ra no, k’e ti ne h’a lê wan 
ci vî nêd Xwe dê ye p’a ra Mesîh 
Îsa, ku li Ci hûs ta nêf ne, we jî 
xût ew ce fa des tê mi le tê xwe da 
k’i şan din, ça wa wan jî des tê wan 
ci hû ya daf*, 15yêd ku hin Xu dan 

* 2:2 K’a rêd Şan dî ya 16:19-24; 17:1-9. 
* 2:5 Bi go ti ne ke din: «Ki ras ki rî, ve şar tî». 
* 2:14 K’a rêd Şan dî ya 17:5. 
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Îsa, hin jî p’ê xem ber kuş tin û em 
jî zê ran din. Eva na li Xwe dê xweş 
na yên û mi qa bi lî di nê-e’la mê ne! 
16Va na di kir, we kî em ne ci hû ya r’af 
xe ber ne din, ku ew xi lazf bin. Bi 
vê ye kê her gav k’a sa xwe ye gu na 
da di gir tin û hey ne ser xe zeb anî ne 
se rê xwe. 

Pawlosh’eyra
t’êsalonîkîyadabû

17Lê em xûşk-bi ra no, r’ast e 
de me ke kin r’û bi r’û ji hev xe-
rîb k’e tin, (lê ne bi di la), em hê 
k’e ti ne de ma na dî ti na r’û yê we. 
18Me xwest em bi ha ta na cem we, 
min Paw los xwe xa jî xwest çend 
ca ra bêm, lê mî rê cinf r’ê ne da 
me. 19Be lê k’î ye gu ma na me, 
yan jî şa bûn, yan ew k’o fî yaf em 
pê di fi r’in, ber Xu da nê me Îsa, 
wî ze ma nê ha ti na Wî da, he ger ne 
hûn? 20R’ast hûn in ew r’û spî tî û 
şa bû na me. 

31Hey ne ser, me îdî ni ka ri bû 
se bir bi ki ra. Em şê wi rîn, ku 

em t’e nê bi mî ni ne At’î na yê* 2û 

Tî mo t’ê yo yê bi ra yê me, yê ku 
t’e vî me bo na Xwe dê*, Miz gî nî ya 
Mesîh da di xe bi te, ser we da bi şî nin, 
ku ba we rî ya we qe wîn ke û dil bi de 
we, 3we kî van ten ga sî ya da t’u kes 
ji we ne li k’u me. Çim kî hûn xwe xa 
za nin ku ev ye ka na bo na me ne. 
4Be lê ga va em cem we bûn, me 
hê hin gê da we r’a di got, ku emê 
r’as tî ten ga sî ya bên û usa jî bû, 
ça wa hûn za nin. 5Bo na vê ye kê 
min îdî se bir ne kir, Tî mo t’ê yo 
şand, we kî ez haş ji ba we rî ya we 
he bim, ku ne be Cê r’i band kir hûn 
cê r’i ban di binf û ce fê me de ya he r’e. 
6Lê ni ha Tî mo t’ê yo ji cem 

we ser me da ve ge r’î ya û miz gî-
nî ya ba we rî û h’iz ki ri na we da 
me. Wî got, ku we em xweş bî ra 
xwe da xwey ki ri ne û h’ey ra me da 
ne, ça wa em jî ya we da*. 7Awa 
xûşk-bi ra no, na va h’e mû te’ lî û 
ten gî yêd me da bi eş qî wê ba we-
rî ya we bîn ha te ber me, 8çim kî 
ga va hûn r’î ya Xu dan da mi qer’m 
di mî nin, bîn jî tê ber me. 9Em çi 
r’a zî bû nê di ka rin bi di ne Xwe dê 
bo na we û wan h’e mû şa bû na, ku 

* 3:1 K’a rêd Şan dî ya 17:15. 
* 3:2 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «He val-xe ba tê Xwe dê». Nav hi nek dest ni vî sa ra da 
aha ye: «Qu lix k’ar û he val-xe ba tê Xwe dê» û nav hi nek dest ni vî sa rêd paş-
wex tî yê da aha ye: «Qu lix k’a rê Xwe dê û he val-xe ba tê me». 
* 3:6 K’a rêd Şan dî ya 18:5. 
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em bo na we li ber Xwe dê yê xwe 
şa di bin? 10Em şev û r’oj bi dil û 
can r’e ca di kin, ku r’û yê we bi bî-
nin û kê ma sî ya ba we rî ya we t’i jî 
kin. 11De bi ra Xwe dê, Ba vê me 
xwe xa û Xu da nê me Îsa r’î ya me 
r’ast ke, em bê ne cem we. 12Bi ra 
Xu dan h’iz ki ri na we hin da va hev 
û h’e mû yêd ma yîn da bi gi hî ne û 
zê de ke, ça wa ya me jî hin da va 
we da he ye. 13De bi ra Ew di lê we 
bi şi dî ne, we kî hûn pî ro zî yê daf 
bê qu sûr bin, li ber Xwe dê Ba vê 
me, wex tê ha ti na Xu da nê me 
Îsa, h’e mû pî ro zêd Xwe va t’e va yî. 

JîyînakuXwedêxweştê

41Hey ne ser xûşk-bi ra no, em bi 
na vê Xu dan Îsa hî vî û r’e ca ji 

we di kin, ku hûn ça wa ji me hîn 
bûn usa bi me şin, ku li Xwe dê xweş 
bên, ça wa di çin jî û wê ye kê da hê 
pêş da he r’in. 2Çim kî hûn za nin 
me bi sa ya Xu dan Îsa çi t’e mî 
da ne we. 3Xwes ti na Xwe dê ew e, 
ku hûn h’e lal bin, ji qa vî yêf dûr 
bin. 4Bi ra ji we her kes jî za ni be 
qa li bê xwe h’e lal û bi na mû sî xwey 
ke*, 5ne bi xwes ti na te mê xi rab, 
mî na p’ût p’a ris taf, yêd ku Xwe dê 
nas na kin. 6Bi ra ne be ku yek wê 

ye kê da ji e’sil tî yê de rê û na mû sa 
xûşk-bi ra r’a bi lî ze. Xu da nê bo na 
van h’e mû tiş ta h’ey fê ji me ri va 
hil de, ça wa me ev yek pêş da we r’a 
got û bi me’ rî fe tî t’e mî li we kir. 
7Çim kî Xwe dê ga zî me li h’e ra mî yê 
ne ki rî ye, lê li h’e la lî yê. 8Awa k’î 
vê t’e mî ya h’e la lî yê t’ex sîr di ke ew 
mê riv t’ex sîr na ke, lê Xwe dê, Yê 
ku R’u h’ê Xwe yî Pî roz jî di de we. 
9Lê bo na h’iz ki ri na hin da va 

xûşk-bi ra da, tiş te kî me t’une 
we r’a bi ni vî sin, çim kî hûn xwe xa 
ji Xwe dê hîn bû ne, ku hev h’iz 
bi kin. 10Û hûn îdî wê h’iz ki ri nê 
hin da va h’e mû xûşk-bi ra yêd t’e-
ma mî ya Me ke don ya yê da di di ne 
k’if şê. Lê em hî vî ji we di kin 
xûşk-bi ra no, ku hûn wê ye kê da 
hê pêş da he r’in. 11Bi kin ku hûn 
gi ran-se qi r’î bi jîn û ji we her kes 
şi xu lê xwe va mi jûl be û bi des tê 
xwe bi xe bi te, ça wa me t’e mî li we 
kir, 12we kî p’er ga lî ya we t’e vî yêd 
der va me’ rî fe tî be û hûn h’ew cê 
tiş te kî ne bin. 

HatinaXudan
ûr’abûnamirîya

13Xûşk-bi ra no, em di xwa zin ku 
hûn der he qa mi rî ya da za nibin, 

* 4:4 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Bi ra ji we her kes za ni be ça wa h’e lal û bi na mû sî 
t’e vî ji na xwe bi jî». 
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we kî ber xwe ne k’e vin, mî na ewêd 
bê gu man. 14Awa he ger em ba wer 
di kin, ku Îsa mir û ji mi ri nê r’a-
bû, usa jî Xwe dê wê mi rî yêd ser 
ba we rî ya Îsa t’e vî Wî ve ge r’î ne. 
15Em vê ye kê bi go ti na Xu dan 
we r’a di bê jin: Em ku h’e ta ha ti na 
Xu dan bi jîn sax bi mî nin, t’u car 
pê şî ya mi rî ya na k’e vin*. 16Xu da nê 
xwe xa bi e’la me tî ke fer ma nî, bi 
den gê se rek mil ya k’etf û lê xis ti na 
bo r’î ya Xwe dê ji e’z mên bê xwa rê 
û ew mi rî yêd ku ba we rî ya xwe 
Mesîh anî bûn, wê pê şî yê ji mi ri nê 
r’a bin, 17paşê, em ku sax ma ne, 
t’e vî wan e’w ra va bê ne r’a hiş ti nê, 
he wê da r’as tî Xu dan bên û bi vî 
awayî emê h’e ta-h’e ta yê t’e vî Xu-
dan bin. 18Awa bi van xe be ra ber 
di lê hev da we rin. 

HatinaXudandahazirbin

51Lê bo na wext û ze ma na 
xûşk-bi ra no, ne h’ew ce ye em 

tiş te kî we r’a bi ni vî sin, 2çim kî hûn 
xwe xa p’ak za nin ku R’o jaf Xu dan 
wê mî na di zê şe vê bê*. 3Ga va 
bê jin: «Di nê se qi r’î û bê xo fî ye», 
hin gê xe ze bê niş kê va ser wan da 
bê, mî na êşa k’ul fe taf h’em le û 

wê ni ka ri bin qet jê xi laz bin. 4Lê 
hûn xûşk-bi ra no, te’ rî yê da nî nin 
ku ew R’oj mî na di ze kî ser we da 
bi gi re. 5Hûn h’e mû jî za r’êd r’o-
na yî yê ne û za r’êd r’o jê ne. Em ne 
yêd şe vê ne, ne jî yêd te’ rî yê ne. 
6Awa em xe wê da ne mî nin mî na 
yêd ma yîn, lê h’iş yar û ser xwe 
bin. 7Çim kî ewêd ku r’a di zên, 
şe vê r’a di zên û ewêd ku serx weş 
di bin, şe vê serx weş di bin. 8Lê 
em ku yêd r’o jê ne, ge re kê ser xwe 
bin: Zi ri h’a ba we rî yê û h’iz ki ri-
nê li xwe wer gi rin, k’um zi ri h’ê 
gu ma na xi laz bû nê jî bi di ne se rê 
xwe*. 9Xwe dê em bo na xe ze bê 
k’ifş ne ki ri ne, lê we kî xi laz bû nê 
bis tî nin, bi des tê Xu da nê me Îsa 
Mesîh. 10Ew bo na me mir, we kî 
em he ger sax bin yan mi rî bin, 
t’e vî Wî bi jîn. 11Bo na vê ye kê dil 
bi di ne hev û alî k’a rî ya hev du bi-
kin, ça wa hûn di kin jî. 

T’emîûsilavêdaxirîyê
12Em hî vî ji we di kin xûşk-bi-

ra no, qe di rê wan bi gi rin, yêd 
ku na va we da di xe bi tin, jî yî na 
xwe dê na sî yê da se’ vî tî yê li we 
di kin û we şî ret di kin. 13Qedirê 

* 4:15-17 Ko rin t’î I, 15:51-52. 
* 5:2 Met ta 24:43; Lû qa 12:39; Pet rûs II, 3:10. 
* 5:8 Îşa ya 59:17; Efe sî 6:13-17. 
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wa na bi h’iz ki ri nê hê bi lind bi-
gi rin bo na şi xu lê wan. Hev r’a 
t’i faqf bin. 14Em hî vî ji we di kin 
xûşk-bi ra no, 
 yêd bê p’er ga le bê xî ret şî ret kin, 
 dil bi di ne ber tir so ne ka, 
 kê rî k’e tî ya we rin, 
 hin da va h’e mû ya da se bi ra we 

he be. 
15Haş ji xwe he bin, ne be ku yek 
ji ber xi ra bî yê va xi ra bî yê bi ke, lê 
her gav ser nê ta qen cî yê bin, hin 
bo na hev, hin jî bo na h’e mû ya. 
16 Her t’im şa bin, 
17 her gav dua bi kin, 
18 her tiş tî da r’a zî bû nê bi din, 

çim kî ev e xwes ti na Xwe dê 
bi sa ya Mesîh Îsa bo na we. 

19 R’u h’ê Pî roz ne te mi rî nin. 

20 P’ê xem ber tî yaf bê r’û met ne kin. 
21 Her tiş tî bi cê r’i bî nin, tiş têd 

qenc qe wîn bi gi rin. 
22 Ji her cû r’e xi ra bî yê dûr k’evin. 

23De bi ra Xwe dê yê ku e’di la yî yê 
di de, Xwe xa we lap bu hur tî-ji ba re 
ke, t’e ma mî ya r’uh’, ni fûs û qa-
li bê we bê qu sûr xwey ke, h’e ta 
ha ti na Xu da nê me Îsa Mesîh. 
24Amin e Ewî ku ga zî we di ke, 
wê mî ya ser ke jî. 
25Xûşk-bi ra no, bo na me jî 

dua bi kin. 26Si la vê bi di ne h’e mû 
xûşk-bi ra, bi r’a mû sa na şî rê h’e lal. 
27Ez li ber Xu dan di ki me dey nê 
stû yê we, ku hûn vê ne’ mê ber 
h’e mû xûşk-bi ra bi xû nin. 

28K’e re ma Xu da nê me Îsa Mesîh 
we r’a be. 
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NE’MAPAWLOSEDUDA
T’ÊSALONÎKÎYAR’A

Pêşgotin

Na va ci vî naf ba wer men dêd T’ê sa lo nî kê da der he qa ha ti na Mesîhe 
du da da deng-be’ sêd cû r’e-cû r’e pêş da di ha tin û ew t’e vî hev di ki rin. 
Paw los ne’ ma xwe ye du da da ser pir sa wan di se ki ne, yêd ku hîn di ki rin 
ku ha ti na Mesîh îdî bû ye jî. Şan dîf wan tî ne ser r’as tî yê, şi ro ve di ke ku 
pê şî ya ha ti na Mesîh ge re kê ne he qî û xi ra bî bi gi hî ji ne wê de re ca xi ra-
bî yê ye he re bi lind, bi r’ê be rî ya wî Me ri vê Ne he qî yê. Ewê hin gê k’ifş be 
û mi qa bi lî Mesîh r’a be (2:1-12). Paw los ser wan pir sêd ferz di se ki ne, 
ku xwen de van na va ba we rî yaf xwe da r’ast û h’îm gir tî bi se ki nin, zê ran-
din, ce fa û de’w-do za ne ni hê r’in (1:4, 6-7), xwe r’a ne dî tî û bê p’er ga le 
bê xî ret nî bin û bi xû da na xwe bi jîn (3:6-12), ça wa ku xwe xa di ke, na va 
qen cî ki ri nê da bin (3:13-15). Awa go tî ba we rî yê ne kin me’ nî, ku ji wan 
cab da rî ya bi r’e vin, k’î jan ku Xwe dê da ne ba wer men da, bo na jî yî na 
xwe dê na sî yê ye her r’oj. 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1:1-2) 
R’a zî bûn û pe sin da yîn (1:3-12) 
Hîn ki rin bo na ha ti na Îsa (2:1-17) 
Şî re têd bo na ba wer men da (3:1-15) 
Paş go tin (3:16-18) 
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* 1:1 Bi yû na nî «Sîl va no» ni vî sar e, ku cû r’e kî na vê «Sî las» e. 
* 2:1 T’ê sa lo nî kî I, 4:15-17. 

Silavkirin

11Ji Paw los, Sî las* û Tî mo t’ê yo, 
ci vî na T’ê sa lo nî kî ya r’a, ya 

ku p’a ra Ba vêf me Xwe dê û Xu danf 
Îsa Mesîh e: 
2De bi ra k’e remf û e’di la yî ya 

Xwe dê, Ba vê me û Xu dan Îsa 
Mesîh li we be. 

HatinaXudanÎsayeduda
ûR’ojafAxretê

3Em deyn dar in, ku her gav 
bo na we r’a zî bû nê bi di ne Xwe dê 
xûşk-bi ra no û ev yek heq e jî, 
çim kî ba we rî yaf we r’ind di gi hî-
je û h’iz ki ri na we hin da va hev da 
zê de di be. 4Le ma em xwe xa jî 
na va ci vî nêd Xwe dê da pê we di-
fi r’in, bo na se bir û ba we rî ya we, 
çim kî hûn wan h’e mû zê ran din 
û ten ga sî yaf di k’i şî nin, yêd ku 
tê ne se rê we. 5Ev yek îz bat di ke, 
ku dî wa na Xwe dê r’ast e. Û bi 
vî awayî hû nê hê ja yî P’ad şa tî yaf 
Xwe dê bin, bo na k’î ja nê jî hûn 
wan te’ lî-ten gî ya di bî nin. 6Be lê 
ev e he qî ya Xwe dê: Yêd ten ga sî yê 
di di ne we, Xwe dê jî wê wan bi de 
ten ga sî yê 7û yêd ji we ten ga sî yê da 
ne, t’e vî me bi de hê sa ki ri nê. Evê 

aha be, ga va Xu dan Îsa t’e vî mil-
ya k’e têdf Xwe ye zor ji e’z mên va bi 
k’û ra êgir xuya be, 8we kî h’ey fê ji 
wan hil de, yêd ku na xwa zin Xwe dê 
nas kin û gu r’af Miz gî nî ya Xu da nê 
me Îsa na kin. 9Ewê be la xwe ji 
wê ran bû na h’e ta-h’e ta yê bi bî nin, 
ji h’i zû ra Xu dan û r’û me ta qe wa ta 
Wî bê ne avî ti nê, 10ga va wê R’o jê 
Ew bê, we kî na va cim e’ ta Xwe da 
bê pe sin da yî nê û h’e mû ba wer-
mend wê h’eyr-h’uj me k’ar bin. 
Hû nê jî na va wan da bin, çim kî 
we ba we rî ya xwe şe’ de tî ya me anî. 

11Bo na vê ye kê em her gav bo na 
we dua di kin, ku Xwe dê yê me, 
we hê ja yî wê ga zî yê ke û h’e mû 
nêt-me re mêd we ye qenc û ki ri nêd 
we ye ji ba we rî yê bi qe wa tê bî ne 
sê rîf. 12Bi vî awayî wê pe si nê na vê 
Xu da nê me Îsa li na va we da bê 
da yî nê û hû nê jî na va Wî da bê-
ne pe sin da yî nê, li go ra k’e re maf 
Xwe dê yê me û Xu dan Îsa Mesîh. 

K’ifşbûnaMerivêNeheqîyê
ûhatinaXudanÎsaMesîh

21Em hî vî ji we di kin xûşk-bi-
ra no, bo na ha ti na Xu da nê me 

Îsa Mesîh û t’op bû na me ye cem 
Wî*, 2hûn fi ki rê xwe da zû şaş 
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ne bin û xwe un da ne kin, ne pê 
p’ê xem ber tî yêf, ne pê go ti nê, ne 
jî pê ne’ ma yan çî yef me ni vî sî be: 
«Va ye R’o ja Xu dan îdî ha tî ye»*. 
3Bi ra t’u kes we t’u tiş tî va ne xa-
pî ne, çim kî ew R’oj na yê, h’e ta 
ku r’a be rî bûn pêş da ne yê û ew 
Me ri vê Ne he qî yê yî p’a ra ce’ ni mêf 
k’ifş ne be. 4Ewê mi qa bi lî her tiş têd 
ku xwe dê tê ne h’e sa bê yan tê ne 
h’e ban di nê bi se ki ne û xwe ser her 
tiş tî r’a bi gi re, h’e ta ku p’a rist ge haf 
Xwe dê da jî wê r’û nê û e’lam ke, 
ku xwe xa Xwe dê ye*. 
5Ge lo na yê bî ra we, ga va ezî 

hê cem we bûm, min ev tiş ta na 
we r’a di go tin? 6Û hûn za nin ku 
ni ha çi na hê le ew xuya be, we-
kî ew wex tê k’ifş ki rî da xuya be. 
7Çim kî Su r’a Ne he qî yê îdî ya xwe 
di ke, lê ewê ku ni ha na hê le, wê 
ne hê le h’e ta ku xwe xa ji na vê bê 
hil da nê. 8Û paşê Ewê Ne he qî yê 
wê k’ifş be, ku Xu dan Îsayê bi 
hul ma de vê Xwe wî un da ke û bi 
xu ya bû na şew qa Xwe va wî k’u ta 
ke*. 9Ha ti na Yê Ne he qî yê wê bi 

qe wa ta mî rê cinf be, h’e ta h’u nu rê 
wî he be wê nî şan û k’e re me têd 
de rew bi ke* 10û yêd ku un da di bin 
bi her cû r’e ne he qî ya bi xa pî ne. 
Ewa na un da di bin, çim kî wa na 
r’as tî h’iz ne kir û qe bûl ne kir ku 
xi laz bin. 11Le ma jî Xwe dê xa li-
fan di ne ke zor ser wan da di şî ne, ku 
ew de re wî yê ba wer bi kin, 12we kî 
dî wa na wan her ke sî bi be, yêd ku 
r’as tî ba wer ne ki ri ne, lê k’ê fa wan 
ne he qî yê r’a hat. 

Xwedêbonaxilazbûnê
gazîwekirîye

13Lê em ge re kê her t’im bo na 
we ji Xwe dê r’a zî bin, xûşk-bi ra yêd 
ji alî yê Xu dan da h’iz ki rî. Çim kî 
Xwe dê se rê-sê rî da hûn bi jar tin, 
we kî bi R’uh’ bê ne bu hur tî-ji-
ba re ki ri nê*, r’as tî yê ba wer bi kin 
û xi laz bin. 14Wê ye kê r’a Ewî bi 
Miz gî nî da yî na me ga zî we kir, ku 
bi vî awayî hûn r’û me ta Xu da nê 
me Îsa Mesîh bis tî nin. 15Awa 
xûşk-bi ra no, nig bi din e’r dê û wan 
r’aw-r’i zi maf qe wîn bi gi rin, yêd 

* 2:2 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Yan çî yef me bi r’u h’ê p’ê xem ber tî yê yan de va yan 
jî bi ne’ ma go ti be: ‹Va ye R’o ja Xu dan îdî ha tî ye...›» 
* 2:4 He ze kî y êl 28:2; Da nî yêl 11:36. 
* 2:8 Îşa ya 11:4. 
* 2:9 Met ta 24:24. 
* 2:13 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Çim kî Xwe dê hûn bi jar tin, we kî pê şî yê hûn bi 
R’uh’ bê ne bu hur tî-ji ba re ki ri nê». 
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ku hûn hîn bû ne, he ger bi go ti-
nêd me be, yan bi ne’ mêd me be. 
16De Xu da nê me Îsa Mesîh 

Xwe xa û Ba vê me Xwe dê, Yê ku 
em h’iz ki rin û bi k’e re mê dil da-
yî ne ke h’e ta-h’e ta yê û gu ma ne ke 
qenc da me, 17bi ra dil bi de we 
û we na va h’e mû ki ra û go ti nêd 
qenc da bi şi dî ne. 

Bonameduabikin

31Hey ne ser xûşk-bi ra no, bo na 
me dua bi kin, we kî xe be ra 

Xu dan zû pêş da he r’e û bê pe-
sin da yî nê, ça wa na va we da bû. 
2Dua bi kin, we kî em ji me ri vêdf 
ne heq û xi rab xi laz bin, çim kî 
her kes Miz gî nî yê da amin nî ne. 
3Lê Xu dan Xwe xa amin e, wê we 
bi şi dî ne û ji yê Xi rab xwey ke. 
4Em bi sa ya Xu dan we da gu man 
in, ku me çi t’e mî da ne we, hûn 
di qe dî nin û hû nê bi qe dî nin jî. 
5De bi ra Xu dan mê la we bi de ser 
h’iz ki ri na Xwe dê û se bi ra Mesîh. 

Bonayêdbêp’ergalebêxîret
6Em t’e mî li we di kin xûşk-bi ra-

no, bi na vê Xu da nê xwe Îsa Mesîh, 
ku hûn xwe ji her xûşk-bi ra yê 
bê p’er ga le bê xî ret dûr bi gi rin, yêd 
ku wan r’aw-r’i zi mêd me da ne we 
na qe dî nin. 7Hûn xwe xa za nin ku 
ge re kê hûn ç’e’v bi di ne me, çim kî 

em na va we da bê p’er gal-bê xî ret 
nî bû ne, 8ne jî na nê t’u ke sî bê heq 
xwa rî ye, lê bi xû da na e’nî ya xwe 
şev û r’oj di xe bi tîn, di çer çi rîn, we kî 
ser we t’u ke sî ne bi ne bar gi ra nî. 
9Ne ku îzi na me t’une bû, lê me 
nex şê xwe nî şa nî we kir, ku hûn 
ç’e’v bi di ne me. 10Çim kî ga va em 
hê cem we bûn jî, me ev yek we r’a 
di got: «K’î na xwa ze bi xe bi te, bi ra 
ne xwe jî». 11Be lê em di bi hên ku 
na va we da hi nek bê p’er gal-bê xî ret 
di jîn, ne şi xul k’a rê xwe ne, lê t’e vî 
şi xu lê xel qê di bin. 12Em bi na vê 
Xu dan Îsa Mesîh t’e mî û hî vî ji yêd 
usa di kin, ku bi me’ rî fe tî bi xe bi tin 
û na nê xwe bi xwin. 
13Lê hûn xûşk-bi ra no, ji qen-

cî ki ri nê ne wes tin. 14He ger yek 
guh da rî ya go ti nêd me ye vê ne’ mê da 
ne ke, wî r’a ç’e’v kin û he val tî yê 
wî r’a ne kin, ku şerm bi ke. 15Lê 
ne be ku bi ç’e’ vê xi rab li wî bi-
ni hê r’in, lê mî na bi ra şî ret kin. 

Duaûsilavêdaxirîyê
16De bi ra Xu da nê e’di la yî yê 

xwe xa, her gav, her alî yî va e’di-
la yî yê bi de we. Xu dan t’e vî we 
h’e mû ya be. 17Eva si la va bi des tê 
min Paw los e, ça wa nî şa na h’e mû 
ne’ mêd min. Ez aha di ni vî sim. 

18K’e re ma Xu da nê me Îsa Mesîh 
t’e vî we h’e mû ya be. 
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NE’MAPAWLOSEPÊŞIN
TÎMOT’ÊYOR’A

Pêşgotin

Tî mo t’ê yo xor te kî ba wer men dî ji As ya Bi ç’ûk bû, dî ya wî ci hûf bû, 
lê ba vê wî yû nanf (K’a rêd Şan dî ya 16:1). Paw los de ma şan dî tî yaf xwe ye 
du da da ba ja rê Lîs tra yê da r’as tî Tî mo t’ê yo tê. Pey r’a Tî mo t’ê yo di be 
he val-xe ba tê wî yî pêş, he val-xe ba te kî wî yî ge le kî nê zîk, na va r’ê wî tî ya 
wî da. Bo na wê ye kê na vê wî ge lek ca ra K’a rêd Şan dî ya da û h’e mû ne’-
mê Paw los da tê bîr anî nê (R’o ma yî 16:21; Ko rin t’î I, 4:17; Fî lî pî 1:1; 
T’ê sa lo nî kî I, 1:1; 3:2, 5, 6; T’ê sa lo nî kî II, 1:1 û yêd ma yîn). Paw los 
ge lek ca ra bo na ci vî nêdf nû ami nî ya xwe wî anî, na va cû r’e-cû r’e pir-
sêd ze’ me te gi ran da. 

Ne’ ma Paw lo se pê şin da, ya ku Tî mo t’ê yo r’a di şî ne, sê xe mê wî he ne: 
1. Bo na hîn ki ri na şa şe na va ci vî nê da di bê je, we kî mi qa tî xwe bin û 
îla hîf ji wê hîn ki ri na şa şe ku gi hîş tî ye ci vî na Efe sê (1:3). Ev hîn ki ri na 
ji fe’ mê ci hû tî yê û p’ût p’a ris tî yêf di hat û ser h’î mê wê ba we rî yêf bû ku 
di go tin: «Eva din ya ber ç’e’ va ye t’e bî ye tî xi rab e». Îdî li go ra fe’m ki ri na 
wan, me rivf t’e nê di ka ri bû pê za ne bûn û ser wax tî kef su r’e ve şar tî xi laz 
bû ya, usa jî ge re kê xwe ji xwa rin-ve xwa ri na û h’al-ze wa cê dûr bi gir ta na. 
Ev hîn ki rin îro bi na vê «Gi nos tîk» tê go ti nê (bi yû na nî «GNOSIS» tê 
fe’m kir in «za ne bûn») û na va sed sa lî yêd pê şin da, îla hî sed sa lî ya du da 
û si sî ya da fi re be la bibû. 
2. Bo na r’a bûn-r’û niş tin û qu li xê ci vî nê di bê je, li k’u bo na xey se tê ser-
wêr, ber pir sî yar û ber des tî ya da jî di bê je. 
3. Şî re ta di de Tî mo t’ê yo. Tî mo t’ê yo ye kî ca hil bû, di be le ma ew hi ne kî ji 
wê borc da rî yê ve di k’i şî ya (Tî mo t’ê yo II, 1:7). Şî re ta di de wî, ku ew ci vî-
nê da gi ran be, bi r’a bûn-r’û niş ti na xwe bi be xu la me kî xwe yê nex şê qenc 
bo na Mesîh û cab da rî ya k’o mêd me sî hî yef cû r’e-cû r’e jî hil de ser xwe. 
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* 1:4 «T’iv dî ra Xwe dê» aha jî tê fe’m ki ri nê: «We k’îl tî ya Xwe dê, ya ku da 
des tê cim e’ ta Xwe». 
** 1:4 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «T’iv dî ra Xwe dê ye ku bi ba we rî yê tî ne sê rîf». 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1:1-2) 
Bo na ci vî nê û xe bat k’a rêd wê (1:3–3:16) 
T’e mî yêd xe ba tê ye bo na Tî mo t’ê yo (4:1–6:21) 

Silavkirin

11Ji Paw los, şan dî yêf Mesîh 
Îsa, bi e’mi rê Xwe dê yê Xi laz-

ki rêf me û Mesîh Îsayê gu ma na me, 
2Tî mo t’ê yo yê la wê xwe yî ba-

we rî yê da yîf heq-h’e lal r’a: 
De bi ra r’e’m, k’e remf û e’di-

la yî ji Bavf Xwe dê û Mesîh Îsayê 
Xu da nêf me li te be. 

Şîretêdderheqa
hînkirinaderewda

3Ga va ez di çû me Me ke don ya yê, 
min hî vî ji te kir, ku li Efe sê bi-
mî nî, we kî t’e mî yê bi dî çend ke sa, 
ku hîn ki ri na ne r’ast hîn ne kin 4û 
guh ne di ne ç’i lo vîs kî ya û r’e qe ma 
sil si le taf ku xi la zî ya wan t’une. Ev 
yek hê şer’-de’wa t’ev r’a di ke, ne ku 
t’iv dî ra* Xwe dê ye ku bi ba we rî yê 
tê nas ki ri nê** mî ya ser di ke. 5Se rê 
t’e mî yê h’iz ki rin e, ku ji di lê sax, bi 
îsa faf r’i h’et û ji ba we rî ya bê du r’û tî 

ye. 6Hi nek jê da ge r’î yan û pey go ti-
nêd p’ûç’ k’e tin. 7Di xwa zin bi bi ne 
ders da rêd Qa nû nê, lê ew xwe xa jî 
ni za nin çi di bê jin, ne jî wan tiş têd 
ku di di ne zo ra xwe fe’m di kin. 
8Em za nin ku Qa nûn qenc e, 

he ger yek bi qa nû nî wê bi qe dî ne. 
9Be lê fe’m da rî ye, ku qa nûn bo na 
r’as ta na yê da yî nê, lê bo na ne heq û 
ser h’iş ka, bo na ne p’ak û gu ne k’a raf, 
bo na mir’ dar’ û h’e ra maf, bo na 
bav kuj û dê ku ja, bo na mêr ku ja, 
10bê na mû sa, k’o na, di zêd me rî ya, 
de re wîn û şe’ de de re wa ye û bo na 
her ke sêd di ne ku tiş têd mi qa bi lî 
hîn ki ri na sax lem di kin. 11Ev hîn-
ki rin li Miz gî nî ya xwe yî r’û me te 
Xwe dê yê hê ja yî şi ki rî yê di gi re, 
k’î jan li min ha tî ye spar ti nêf. 

Şêkirandinahindava
r’e’maXwedêda

12Ez ji Mesîh Îsayê Xu da nê me 
r’a zî me, Yê ku qe wat da min, ez 
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amin h’e sab ki rim, da nî me ser 
vê xiz met k’a rî yê. 13Min jî be rê 
Ew bê hur met di kir, di zê rand û 
ne yar tî li Wî di kir, lê r’e’m li min 
bû, çim kî min ne ba we rî yê da bi 
ne za nî ya xwe ki rin*. 14K’e re maf 
Xu da nê me p’ir’ ser min da r’i jî ya, 
t’e vî ba we rî û h’iz ki ri na Mesîh Îsa. 
15Vê go ti nê da xê lif t’une û lap hê-
ja yî qe bûl ki ri nê ye, ku: «Mesîh Îsa 
ha te di nê, gu ne k’a ra xi lazf bi ke», 
se rê k’î ja na ez im. 16Lê bo na wê 
ye kê r’e’m li min bû, we kî Mesîh 
Îsa ser min, ça wa se rê gu ne k’a ra 
t’e ma mî ya se bi ra Xwe bi de k’if şê, 
ça wa nex şek bo na wan, yêd ku 
wê ba we rî ya xwe Wî bî nin, jî yî-
naf h’e ta-h’e ta yê bis tî nin. 17Awa 
bi ra wî P’ad şa yê h’e ta-h’e ta yê yî 
ne mi rî û ne xu ya, Xwe dê yê bê şi-
rî kî-bê he val r’a hur met û r’û met 
be h’e ta-h’e ta yê! Amînf. 
18Vê t’e mî yê ez di di me te, la wê 

min Tî mo t’ê yo, li go ra wan p’ê-
xem ber tî yêdf ku pêş da bo na te 
bûn, we kî tu bi wan şe r’ê xwe yî 
qenc bi kî, 19dest ji ba we rî yê ne ke 
û îsa fa xwe r’i h’et xwey ke. Hi ne ka 
ev yek ji xwe dûr xis ti ne, dew ra 
ba we rî ya xwe wel ge r’an din. 20Ji 

wan bûn, Hû me na yo û Skender, 
yêd ku min da ne des tê mî rê cinf, 
we kî ew hîn bin r’as tî ya Xwe dê 
bê hur met ne kin. 

Derheqaduaûcivînêdaf

21Awa ez hî vî di kim, be rî her 
tiş tî bo na h’e mû me ri vaf dua 

bi kin, r’e ca kin, la va kin, r’a zî-
bû nê bi din, 2usa jî bo na p’ad şa û 
h’e mû ser wê ra, we kî em jî yî ne ke 
e’dil û se qi r’î der baz kin, bi t’e-
ma mî ya xwe dê na sî yê û ma qû lî yê. 
3Li ber Xwe dê yê Xi laz ki rê me ev 
e qenc û li Wî xweş, 4ku di xwa ze 
h’e mû me riv xi laz bin û r’as tî yê 
nas kin*. 5Çim kî Xwe dêk he ye 
û na va Xwe dê û me ri va da jî nav-
çê tîk, Mesîh Îsayê Me riv, 6ku 
Xwe ji ber k’i r’î na giş ka va da. 
Ev yek r’ast wext da bû îz ba tî, ku 
Xwe dê di xwa ze h’e mû xi laz bin. 
7Û bo na vê ye kê ez dan na sîn kir 
û şan dî ha ti me k’ifş ki ri nê, (ez 
r’ast di bê jim, de re wa na kim), 
ne ci hû ya r’a bû me ders da rê ba-
we rî yê û r’as tî yê. 
8Awa ez di xwa zim ku mêr her 

de ra des têd xwe ye h’e lal bi lind kin, 
bê hêrs û bê şer’-de’w* dua bi kin. 

* 1:13 K’a rêd Şan dî ya 8:3; 9:4-5. 
* 2:4 He ze kî y êl 18:23. 
* 2:8 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Bê du di lî». 
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9Usa jî bi ra k’ul fetf bi k’in cêd 
la yîq, şer mê û ber bi hê rî yê xwe bi-
xe mi lî nin, ne ku bi gu lî-gu jan ga, 
yan zêr’, yan bi du r’af, yan jî bi 
k’in cêd bi ha*, 10lê bi ki rêd qenc, 
ça wa li wan k’ul fe ta di k’e ve, yêd 
ku na vê xwe dê na sî yê hil da ne ser 
xwe. 11Bi ra k’ul fet ker’ hîn be, bi 
t’e ma mî ya guh da rî yê. 12Ez îzi nê 
na di me k’ul fet, ku hîn bi ke, ne 
jî h’u ku mî ser mêr bi ke, lê bi ra 
deng ne ke. 13Çim kî pê şî yê Ademf 
xu li qî, paşê Hê wa* 14û Adem 
ne xa pî ya, lê jin xa pî ya û ne he qî 
kir. 15Lê jin h’a lê zar’ anî nê da jî 
wê xi laz be*, he ger bi ber bi hê rî yê 
na va ba we rî yê, h’iz ki ri nê û pa qi-
ja yî yê da bi mî nin. 

Bonaserwêrêdcivînê

31Vê go ti nê da xê lif t’une: He ger 
te mê ye kî li ser wêr tî yê he ye, 

ew şi xu le kî qenc di xwa ze. 2Awa 
ser wêr ge re kê bê qu sûr be, mê rê 
ji ne kê be, xwe gir tî, aqil da gi ran, 
ma qûl, mê van h’iz, hîn ki ri nê da 
ser xwe be*, 3ne serx weş, ne sir’ tûk, 
lê ber bi hêr, ne şe r’ûd, ne p’e re-
h’iz. 4Bi ra mal xê tî yê r’ind li ma la 
xwe bi ke, za r’êd xwe gu r’af xwe da 
her alî ya va ma qû lî yê da me zin ke. 
5(Çim kî he ger yek ni za ne mal-
xê tî yê li ma la xwe bi ke, wê ça wa 
bi ka ri be ci vî naf Xwe dê xwey ke?) 
6Bi ra ne jî ba wer men dê nû be, ku 
ne be k’u bar be, dî wa na wî jî mî na 
ya mî rê cin bê ki ri nê. 7We kî din jî 
ge re kê qe di rê wî cem yêd ji ci vî nê 
der jî he be, ku ne be bê r’e zîl ki ri nê 
û bi k’e ve t’e le ka mî rê cin. 

Bonaberdestîyêdcivînê
8Usa jî bi ra ber des tî gi ran bin, 

xe ber da nê da du r’û tî yê ne kin, xwe 

* 2:9 Pet rûs I, 3:3. 
* 2:13 Dest pê bûn 2:7; 2:21-22; 3:1-6. 
* 2:15 Me’ na vê r’ê zê ze’ met e. Dew sa «h’a lê zar’ anî nê da jî» yû na nî aha jî tê 
fe’m ki ri nê: «bi zar’ anî nê». K’i tê ba Pî roz hîn di ke, ku zar’ da yîn û be re k’e-
tîya Xu dan e, ku dê û ba va r’a tê ne da yî nê (Ze bûr 127, 128). K’i tê ba Pî roz 
hîn na ke ku za r’a nîn şer tê me ca la xi laz bû na k’ul fe ta ye. Ne jî ev r’êz soz 
di de ku za r’a nî na k’ul fe têd xwe dê nas wê bê êş û ce fa be yan k’ul fet sax bi-
mî ne. Xuya di be ku Paw los mi qa bi lî ders da rêd de re wîn di çe û hîn di ke ku 
za r’a nîn ne gu ne ye, lê be lê he ger k’ul fet mêr ke û za r’a bî ne, ev yek tiş te kî 
qenc e. Hin gê hi ne ka hîn di kir û ne di hiş tin ku me riv bi ze wi cin yan mêr 
kin (Tî mo t’ê yo I, 4:3). Ji sed sa lî ya ye kê h’e ta si sî ya hîn ki ri na «gi nos tî kî yê» 
fi re be la di bû û di got, ku p’ê şê ke van tî yê û zar’ anî nê gu ne ye. 
* 3:2-7 Tî to 1:6-9. 
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ne di ne şe ra vê, pey k’e da h’e ram 
ne k’e vin. 9R’as tî ya ba we rî yê ye 
e’yan bû yî* bi îsa fa r’i h’et xwey 
kin. 10Û eva na jî bi ra pêş da bê-
ne cê r’i ban di nêf, he ger tiş tek ser 
wan t’u ne be, hin gê bi ra ber des tî yê 
bi kin. 11Usa jî bi ra ji nêd wan* gi-
ran, ne bux dan bêj, lê xwe gir tî, her 
tiş tî da amin bin. 12Ber des tî ge re kê 
mê rê ji ne kê be, qenc mal xê tî yê 
li zar’ û ma la xwe bi ke. 13Ewêd 
ku r’ind ber des tî yê di kin, xwe r’a 
de re ce ke bi lind qa zinc di kin û 
ser bes tî kef me zin dest tî nin bo na 
ba we rî ya Mesîh Îsa. 

Sur’axwedênasîyê
14Ez ku van tiş ta te r’a di ni vî-

sim, gu man he ye ezê zû ti re kê ser 
te da bêm. 15Lê he ger ez de ren gî 
jî bi k’e vim, tê za ni bî ge re kê ça wa 
ma la Xwe dê da r’a bin-r’û nên, ya ku 
ci vî na Xwe dê yê sax e, stûn û h’î mê 
r’as tî yê ye. 16Bê xe ber dan, ge le kî 
k’ûr e su r’a xwe dê p’a ris tî ya me: 
 Ew bi be de nî xuya bû, 
 bi R’uh’ r’as tî ya Wî ha te îz bat-

ki ri nê, 
 mil ya k’e ta vaf ha te dî ti nê, 
 nav mi le ta ha te dan na sîn ki ri nê, 

 din ya yê da ha te ba wer ki ri nê 
 û r’û me tê r’a ha te hi la ti nê. 

Dersdarêdderew

41R’uh’ aş ke re di bê je, ku r’o jêd 
axi rî yê da hi nek wê ji ba we-

rî yê bi k’e vin, guh bi di ne r’u h’êd 
de re wîn û hîn ki ri nêd ci naf. 2Ew 
hîn ki rin bi du r’û tî ya de re wî na 
di bin, îsa fa k’î ja na k’i zi rî ye. 3Ew 
me riv h’al-ze wa cê di di ne hil da nê, ji 
wan xwa ri na paş da di di ne gir ti nê, 
k’î jan Xwe dê ew bo na ba wer mend 
û r’as tî nas ki rî ya e’fi ran di ne, ku 
bi r’a zî bû nê bi xwin. 4Her tiş tê 
ku Xwe dê e’fi ran dî ye qenc e û 
tiş te kî h’e ram tê da t’une, he ger bi 
r’a zî bûn tê qe bûl ki ri nê, 5çim kî bi 
xe be ra Xwe dê û dua qe bûl di be. 

Qulixk’arêMesîhÎsayîqenc
6He ger tu van şî re ta bi dî xûşk-bi ra, 

tê bi bî qu lix k’a rê Mesîh Îsayî qenc, 
ça wa tu xwe xa jî bi wan go ti nêd 
ba we rî yê û hîn bû na qen ce ku tu 
pey çû yî, qin yat di bî. 7Xwe ji ç’i-
lo vîs kî yêd pî ra ye h’e ram dûr xwey 
ke. Xwe xwe dê na sî yê da hîn darf ke. 
8Hîn da rî ya qa lib kê rî hin dik tiş tî tê, 
lê ya xwe dê na sî yê kê rî her tiş tî tê, 

* 3:9 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Su r’a ba we rî yê». Ev tê fe’m ki ri nê ku 
su r’a ve şar tî e’yan bû. 
* 3:11 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ji nêd ber des tî». 
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sozê wê hin li vê di nê he ye, hin jî 
li wê di nê. 9Vê go ti nê da xê lif t’une 
û lap hê ja yî qe bûl ki ri nê ye. 10Bo na 
vê ye kê em di xe bi tin û di çer çi rin, 
çim kî em gu ma na xwe li Xwe dê yê 
sax tî nin, ku Xi laz ki rê h’e mû me ri va 
ye, îla hîf Yê ba wer men da. 
11T’e mî ya van tiş ta bi de û hîn 

ke. 12Ne be ku yek ca hil tî ya te 
bê hur met ke, lê tu ba wer men-
da r’a bi be nex şek, xe ber da nê da, 
r’a bûn-r’û niş ti nê da, h’iz ki ri nê da, 
ba we rî yê û h’e la lî yê da. 13H’e ta 
ha ti na min xwe bi de wê ye kê, ku 
cim e’ tê r’a ni vî sa rêdf pî roz bi xû-
nî, şî ret kî, hîn kî. 14Hin da va wê 
p’êş k’ê şaf xwe ye r’u h’a nî da bê xem 
nî be, ya ku bi p’ê xem ber tî yê te r’a 
ha tî ye da yî nê, ga va ber pir sî ya ra 
des tê xwe danî ne ser te. 15Gu hê 
te ser wan tiş ta be û na va wan da 
bi mî ne, we kî pêş da çû yî na te h’e-
mû ya va e’yan be. 16Haş ji xwe û 
hîn ki ri na xwe he be. Her gav na va 
wan da bi mî ne, çim kî bi vî ti he rî 
tê xwe jî xi laz kî û wan jî, k’î ja nêd 
guh da rî ya te di kin. 

Cabdarîyabona
e’mirêmezinûbiç’ûka

51Di lê ka le mê ra ne ê şî ne, lê 
dil bi de wan, ça wa ba vê xwe. 

Ca hi la ça wa bi ra yêd xwe h’e sab 
ke*, 2pî ra ça wa dî ya xwe, k’ul fe-
têd ca hil ça wa xûş kêd xwe, we ke 
şî rê h’e lal. 

Jinebîyêde’detî
3Qe di rê ji ne bî ya bi gi re, yêd ku 

bi e’de tî ji ne bî ne. 4Lê he ger zar’ 
yan ne vî yêd ji ne bî kê he bin, bi ra 
ew zar’ pê şî yê ma la xwe da hîn 
bin ça wa xwe dê na sî ya xwe bi di-
ne k’if şê û bi vî ti he rî dey nê dê û 
ba vê xwe ve ge r’î nin, çim kî ev yek 
li Xwe dê xweş tê. 5Ji ne bî ya e’de tî 
ew e, ya ku t’e nê ma ye û gu ma na 
xwe da nî ye ser Xwe dê, şev û r’o jêd 
xwe bi dua û r’e ca der baz di ke. 
6Lê ya ku k’ê fa di lê xwe r’a ye, 
mi rî ya ne ç’e’l ki rî ye. 7Van tiş ta 
t’e mî ke, we kî bê le k’e bin. 8Lê 
he ger me ri vek bo na xwe xa tî ya 
xwe, îla hî bo na ma la xwe xem 
na ke, ewî ba we rî în k’arf ki rî ye û 
ji ne ba we ra jî xi rab tir e. 

9Bi ra na vê wê def t’e ra ji ne bî ya da 
bê ni vî sa rê, k’î jan ji şêst sa lî kêm-
tir nî ne, ca re kê jî mêr ki rî bû ye, 
10bi ki ri nêd qenc va jî ber bi ç’e’v 
e: Me se le, zar’ me zin ki ri bin, 
mê van qe bûl ki ri bin, ni gêd ba-
wer men da şûş ti bin, dest avî ti be 

* 5:1 Qa nû na K’a hîn tî yê 19:32. 
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k’e tî ya û bo na her şi xu lê qenc jî 
ha zir se ki nî ye. 

11Lê ji ne bî yêd ca hil qe bûl ne ke, 
çim kî ga va eva na te mê xwe xi rab 
di kin, be rê xwe ji Mesîh di gu hê zin, 
di xwa zin mêr kin 12û bi vî awayî 
evî sûcî hil tî ni ne ser xwe, çim kî 
sozê be rê da ne alî kî.* 13Ser da jî 
mal bi mal di ge r’in, xwe r’a ne dî tî 
hîn di bin, ne t’e nê xwe r’a ne dî tî ne, 
usa jî gi lî ge r’o, t’e vî şi xu lê xel qê 
di bin û tiş têd ne ca yîz xe ber di din. 
14Awa ez di xwa zim ku ji ne bî yêd 
ca hil mêr kin, za r’a bî nin û mal kir 
bin, we kî zi mên ne ki ne de vê ne-
ya ra. 15Çim kî îdî hi nek ji ne bî yêd 
ca hil xa li f înf, pey mî rê cin çûn. 
16He ger ji ne bî yêd ba wer men de-
kê* he bin, bi ra ew alî k’a rî ya wan 
bi ke û ci vî nê bar gi ran ne ke, we kî 
ci vîn bi ka ri be alî k’a rî ya ji ne bî yêd 
e’de tî bi ke. 

Bonaberpirsîyara
17Ew ber pir sî ya rêd ku ser wêr tî-

yê r’ind di kin, bi ra du ba re hê ja yî 
qe dir bin, îla hî ewêd ku xe ber dan 
û hîn ki ri nê da di xe bi tin. 18Çim kî 
ni vî sar di bê je: «De vê ga yê bê de rê da 
di xe bi te gi rê ne de»* û «P’a le hê ja yî 
he qê xwe ye»**. 19Xey ba hin da va 
ber pir sî yar da ba wer ne ke, he ger du 
yan sê şe’ de t’une bin*. 20Ber pir-
sî ya rêd ku na va gu na da di mî nin, 
li ber h’e mû ya lê hi lêf, we kî yêd 
ma yîn jî bi tir sin. 
21Ez li ber Xwe dê, Mesîh Îsa û 

mil ya k’e têd bi jar tî di ki me dey nê 
stû yê te, ku tu van şî re ta bê t’a gê rîf 
xwey kî, tiş te kî bi fir qî yê ne kî. 
22Des tê xwe zû da ney ne ser ye-

kî bo na xiz met k’a rî ya Xu dan, ne 
jî t’e vî gu nêd yêd ma yîn bî. Xwe 
pa qij xwey ke*. 

* 5:11-12 Hi nek aha fe’m di kin: Ji ne bî yêd ci vî nê da na vêd xwe bo na xiz met-
ki ri nê def t’e ra ci vî nê da di da ne ni vî sa rê, le ma tê go ti nê, ku ji ne bî yêd ca hil 
qe bûl ne ke, çim kî bi wê qi ra rê na vêd xwe di da ne ni vî sa rê, we kî dî sa mêr 
ne kin, lê t’e nê ci vî nê r’a xiz me tî yê bi kin. Lê ga va di xwes tin mêr bi ki ra na, 
soz-qi ra rê xwe di t’e r’i ban din. 
* 5:16 Nav dest ni vî sa rêd qenc da «ba wer mend» qi si mê ji nê tê fe’m ki ri nê, lê 
dest ni vî sa rêd hi ne ka da «ba wer mend» tê fe’m ki ri nê hin qi si mê ji nê, hin jî 
mêr, usa jî hi nek dest ni vî sa ra da t’e nê mêr tê fe’m ki ri nê. 
* 5:18 Qa nû na Du ca rî 25:4. 
** 5:18 Lû qa 10:7; Met ta 10:10. 
* 5:19 Qa nû na Du ca rî 17:5-7; 19:15; Met ta 18:16. 
* 5:22 Tî mo t’ê yo I, 4:14; K’a rêd Şan dî ya 6:6; 13:1; Tî mo t’ê yo II, 1:6. 
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23Ji vir şûn da t’e nê avê ve ne-
xwe, lê hi ne kî jî şe ra vê t’ev ke, 
bo na cî yê me h’an di na xwa ri nê, 
ku zû-zû ne xweş di k’e vî. 
24Hi nek he ne, ku gu nêd wan 

k’ifş in û r’ast wan di bi ne ber 
dî wa nê, lê gu nêd hi ne ka jî paşê 
wê k’ifş bin. 25Usa jî ki ri nêd qenc 
k’ifş in û ew ki ri nêd ku ne k’ifş 
in, ew jî ve şar tî na mî nin. 

Bonaxulama

61Ewêd ku bin nî rê xu lam-
tî yê da ne, bi ra axa yêd xwe 

h’e sab kin ça wa hê ja yî qe di rê 
bi lind, we kî na vê Xwe dê û hîn-
ki ri na me ne yê bê hur met ki ri nê. 
2Axa yêd k’ê ye ba wer mend he ne, 
bi ra wan bê hur met ne kin, çim kî 
ew bi ra yêd hev in. Lê bi ra xu lam 
hê r’ind xu lam tî yê bi kin, çim-
kî yêd ku k’a rê ji xiz met k’a rî ya 
xu la ma dis tî nin, ba wer mend in 
û de lal in. 

Xiznar’ast

Van tiş ta hîn ke û şî ret ke. 
3He ger yek tiş te kî din hîn bi ke 
û go ti nêd Xu da nê me Îsa Mesîhe 
sax lem û hîn ki ri na xwe dê p’a-

* 6:7 Îbo 1:21. 
* 6:8 Go ti nêd Si lê man 30:8. 
* 6:9 Go ti nêd Si lê man 23:4; 28:22. 

ris tî ya me ne qayl e, 4ew ye kî 
k’u bar e û tiş te kî ni za ne. Ew 
ne xwe şî ya şer’ û de’ wa va gir tî 
ye, ji wê jî pêş da tên: H’ev sû dî, 
ne yar tî, go ti nêd ne r’ê da, şi kêd 
xi rab 5û şe r’û dî. Ev h’e mû tişt ji 
na va me ri vêd qaf se qet û ji r’as tî yê 
şû na r’eş va çû yî pêş da tên. Eva na 
xwe dê na sî yê h’e sab di kin, ça wa 
ka nî ya k’a rê. 
6Be lê xwe dê na sî k’a ra ser 

k’a rê ye, he ger bi r’a zî bû nê be. 
7Me t’u tişt ne anî ye di nê û 
emê ni ka ri bin t’u tiş tî jî bi bin*. 
8Lê k’inc û xu re kê me he bin, 
bi wan em r’a zî bin*. 9Lê ewêd 
ku di xwa zin dew le tî bin, tê ne 
cê r’i ban di nê, di k’e vi ne t’e le ka 
û ge lek te mêd ax max û zî yan-
k’ar, k’î jan mê riv nu qî mî ra t’î yê 
û wê ran bû nê di kin*. 10Çim kî 
p’e re h’i zî ka nî ke her cû r’e xi-
ra bî yê ye. Hi ne ka xwe da ne wê, 
ji ba we rî yê xa li f în û xwe ki ri ne 
xwe yê kul û der da. 

T’emîyêdPawlos
bonaTîmot’êyo

11Lê tu, me ri vê Xwe dê ji 
van tiş ta bi r’e ve û pey he qî yê, 
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xwedêna sî yê, ba we rî yê, h’iz ki-
ri nê, se bi rê û mi lûk tî yê he r’e. 
12Le ca ba we rî yê da qenc bi r’e ve, 
jî yî na h’e ta-h’e ta yê qa zinc ke, 
k’î ja nê r’a tu ha tî ga zî ki ri nê û li 
ber ge lek şe’ da te ew îq ra raf qenc 
îq rar kir. 13Li ber Xwe dê yê ku 
e’mir di de h’e mû e’fi rî na û li ber 
Mesîh Îsayê ku li ber Pî la to yêf 
Pon tî yo şe’ de tî ya îq ra ra qenc da, 
ez t’e mî yê di dim te*, 14ku tu vê 
t’e mî yê bê le k’e û bê qu sûr xwey 
kî, h’e ta xu ya bû na Xu da nê me 
Îsa Mesîh. 15Xu ya bû na Wî wê 
wex tê xwe da ji alî yê Yê hê ja yî 
şi ki rî yê û T’e nê yî qe wat, P’ad şa-
yê p’ad şa ya û Xu da nê xu da na da 
e’yan be. 16T’e nê Ewî ne mi rî ye, 
na va r’o na yî yê da ye, ku t’u kes 
ni ka re nê zîk bê. T’u qûl-ben da 
Ew ne dî tî ye û ne jî di ka re bi bî ne. 
Qe dir û qud re ta h’e ta-h’e ta yê 
Wî r’a be! Amîn*. 

T’emîyabonadewletîya
17T’e mî yê bi de dew le tî yêd vê 

di nê, bi ra ba bax ne bin û gu ma na 
xwe ne di ne ser he bû kaf p’û ç’e de-
rew, lê li ser Xwe dê yê ku her tiş tî bi 
mer’ da nî di de me, we kî em mi raz 
pê bi kin*. 18Bi ra qen cî ya bi kin, bi 
ki ri nêd qenc dew le tî bin, mer’d bin 
û p’a re ve ki ri nê r’a jî ha zir. 
19Bi vî ti he rî ewê xwe r’a xiz-

ne kê t’op kin, h’î me kî qenc bo na 
ax re tê, we kî wê jî yî na ku r’as tî 
jî yîn e qa zinc kin. 

T’emîyêdaxirîyê
20Tî mo t’ê yo! Çi ku li te ha te 

spar ti nê xwey ke. Ji go ti nêd p’û ç’e 
h’e ram û şer’-de’wa dûr be, ku bi 
de rew na vê «za ne bûn» da ne ser. 
21Hi ne ka xwe da ne vê ye kê û bi 
vî awayî ji ba we rî yê xa li f în. 

K’e re ma Xwe dê we r’a be. 

* 6:13 Yû h’en na 18:37. 
* 6:16 Der k’e tin 33:20. 
* 6:17 Ze bûr 62:10. 
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TÎMOT’ÊYOR’A

Pêşgotin

Ev ne’ ma du da Paw los ji ke lê Tî mo t’ê yo r’a ni vî sî ye, ga va ew R’o-
mê daf gir tî bû, des tê wî ji her tiş tî qe tî ya yî bû (1:8, 16) û ewî usa h’e sab 
di kir, ku ge le ka ew bîr ki rî ye. Vê ne’ mê da p’ayê-p’i r’ê t’e mî û şî ret in, 
ku di de he val-xe ba tê xwe yî ca hil Tî mo t’ê yo. Li vir fi ki ra me zin ew e, 
ku dan na sîn ki rêd Miz gî nî yê na va zê ran din û ten ga sî yê daf se bir kin û 
te yax kin, le ma jî ew ber di lê wî da tê, ku ge re kê ew bê xof-bê tirs be û 
şe r’ê xwe yî qenc r’ind bi ke, ça wa es ke re kî Me sî hîf amin. Şan dîf dil di de 
Tî mo t’ê yo ku ser xwe be, bê tirs bo na Îsa Mesîh şe’ de tî yê bi de, hîn ki ri na 
r’as tî ya Miz gî nî yê û Pey ma naf Ke vin xwey ke û bor cê xwe ça wa ye kî 
ders dar û miz gîn darf bî ne sê rîf. 

Şan dî Tî mo t’ê yo r’a di ni vî se, ku ew haş ji xwe he be, ne k’e ve na va 
wan de’w-do zêd p’û ç’e va la, ku ev ye ka na kêr na yên, lê t’e nê guh da ra 
ji r’ê der di xin, aciz di kin (2:16, 23). 

Xu le se, şan dî nex şê e’mi rê xwe, nêt-me re mê şan dî tî ya xwe, bo na ba-
we rîf, se bir, h’iz ki rin û zê ran di na ce fêd xwe tî ne bî ra he val-xe ba tê xwe. 

Eva ne’ ma ka nî ya ber di lî yaf e’mi rê h’e mû ba wer men da ye, îla hîf ewêd 
ku bin ba rêd qu li xê Xu dan daf ne, we kî ewa na ba we rî yê da bi se bi rê û 
h’iz ki ri nê bê tirs pêş da he r’in. 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1:1-2) 
R’a zî bûn û şî ret (1:3–2:13) 
T’e mî û haş ji xwe he bûn (2:14–4:5) 
R’a bûn-r’û niş ti na e’mi rê Paw los (4:6-18) 
Paş go tin (4:19-22) 
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Silavkirin

11Ji Paw lo sê bi e’mi rê Xwe dê 
şan dî yêf Mesîh Îsa bo na wî sozê 

jî yî nê, ya ku bi sa ya Mesîh Îsa ye, 
2Tî mo t’ê yo yê la wê xwe yî de-

lal r’a: 
De bi ra r’e’m, k’e remf û e’di-

la yî ji Bavf Xwe dê û Mesîh Îsayê 
Xu da nêf me li te be. 

R’azîbûnûdilşidandin
3Ez ji Xwe dê r’a zî me, ku mî na 

pê şî yêd xwe bi îsa faf r’i h’et Wî r’a 
xu lam tî yê di kim, her gav şev û r’oj 
na va dua yêd xwe da te bîr tî nim. 
4Ga va ez hê si rêd te tî ni me bî ra 
xwe, di k’e vi me de ma na dî ti na te, 
we kî şa bûn bi k’e ve di lê min. 5Ez 
wê ba we rî yaf te ye di lê sax tî ni me 
bî ra xwe, ya ku be rê cem pî ri ka 
te Lo yî sê û dî ya te Ey ni kê he bû 
û ez ba wer im, ku ya te jî he ye*. 
6Bo na wê ye kê ez di ki me bî ra te, 
ku tu agi rê p’êş k’ê şaf Xwe dê hê 
gur’ kî, ya ku bi dest da nî na min 
te r’a ha te da yî nê. 7Çim kî Xwe-

* 1:5 K’a rêd Şan dî ya 16:1. 
* 1:7 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ser xwe bû nê». 
* 1:12 «Çi ku spar tî ye min» tê fe’m ki ri nê yan qu li xê Paw los, yan jî Miz gî nî. 
Lê ev r’êz aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ew tiş tê çi ku min spar tî ye Wî, bo na R’o jaf 
Ax re tê wê xwey ke», me se le, jî yî na Paw los yan jî yêd ku bi dan na sî nî ya wî 
bû ne ba wer mend. 

dê r’u h’e kî tir sê ne da me, lê Yê 
qe wa tê, h’iz ki ri nê û xwe gir ti nê*. 
8Awa şerm ne ke, ku bo na Xu-

da nê me şe’ de tî yê bi dî, ne jî bo na 
min şerm bi ke, ku ez bo na na vê 
Wî gir tî me. Lê t’e vî ce fa yê Miz-
gî nî yê be, ane go rî qe wa ta Xwe dê. 
9 Xwe dê em xi lazf ki rin, 
 pî ro zî yê r’af ga zî ki rin, 
 ne ku bo na ki ri nêd me, 
 lê li go ra qi rar û k’e re maf Xwe. 
 Eva k’e re ma bi sa ya Mesîh Îsa, 
 ew hê dew rêd be rê da 
 me r’a ha te da yî nê. 
10 Lê ni ha bi xu ya bû na Xi laz ki rêf 

me 
 Mesîh Îsa e’yan bû, ku mi rin 

be tal kir 
 û jî yî na bê mi rin, bi Miz gî nî yê 

r’o na yî kir. 
11Vê Miz gî nî yê r’a ez dan na-

sîn kir, şan dî û ders dar ha ti me 
k’ifş ki ri nê 12û le ma ez vî ce fa yî 
di k’i şî nim. Lê ez şerm na kim, 
çim kî za nim min ba we rî ya xwe 
K’ê anî ye û gu man im jî, ku Ewî 
çi ku spar tî yef min*, wê h’e ta wê 
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R’o jê jî xwey ke. 13Tu xwe li wî 
nex şê hîn ki ri na sax lem bi gi re, 
ya ku te ji min bi hîst û na va wê 
ba we rî û h’iz ki ri nê da bi mî ne, 
k’î jan ji Mesîh Îsa p’a ra me k’et. 
14Ew tiş têd qen ce ku li te ha ti ne 
spar ti nê bi wî R’u h’êf Pî ro zî na va 
me da xwey ke. 
15Tu zanî ewêd ku qe za As-

ya yê da bûn piş ta xwe da ne min, 
Fû ge lo û Hêr mo xê nîs jî t’e vî wan. 
16Bi ra Xu dan r’e’ ma xwe li ma la 
Onî sî fo ro bi ke, çim kî ewî ge lek 
ca ra di lê min r’i h’et kir, ji gir ti na 
min şerm ne di kir, 17lê ga va ha te 
R’o ma yê, ge le kî li min ge r’î ya, 
h’e ta ez dî tim, 18(de bi ra Xu dan 
bi dê, ku ew wê R’o jê r’e’ mê ji 
Xu dan bi bî ne) û Efe sê da jî ewî 
çi qas min r’a xiz met k’a rî kir, tu 
r’ind zanî. 

EskerêMesîhÎsayîqenc

21Awa la wê min, bi wê k’e re ma 
me ye ku yektî ya Mesîh Îsada 

ye qe wat be. 2Û ew tiş têd ku te 
li ber ge lek şe’ da ji min bi hîst, 
bis pê ref wan me ri vêdf amin, yêd 
ku wê bi ka ri bin hi ne kêd din hîn 
kin. 3Awa t’e vî ce fê me be, mî na 
es ke rê Mesîh Îsayî qenc. 4T’u 

es ker şi xu lê bi ne lî tî yê vaf mi jûl 
na be, we kî li ser es ker xweş bê. 
5Lec k’a rekf jî k’o f î yêf nas tî ne, 
he ger li go ra qey de ne k’e ve le cê. 
6Û cot k’ar, ku ce fê di k’i şî ne, 
ge re kê ew pê şin ji be rêd e’r dê 
te’m ke. 7Bi za ni be ez çi di bê jim, 
çim kî Xu dan her tiş tî da h’iş-aqil 
wê bi de te. 
8Bîr bî ne wî Îsa Mesîhê ji mi-

ri nê r’a ki rî, ji zu r’e ta Da widf, li 
go ra wê Miz gî nî ya ez dan na sîn 
di kim. 9Bo na vê Miz gî nî yê ez 
di çer çi rim, h’e ta mî na zulm-
k’a re kî jî qeyd ki rî me, lê xe be ra 
Xwe dê qeyd ki rî nî ne. 10Le ma ez 
her tiş tî te yax di kim, bo na xa ti rê 
bi jar tî ya, ku ew jî wê xi laz bû naf 
ku bi sa ya Mesîh Îsa ye, bis tî nin, 
bi r’û me ta h’e ta-h’e ta yê va t’e va yî. 
11Vê go ti nê da xê lif t’une: 
 He ger em t’e vî Wî mi rin, 
 emê t’e vî Wî bi jîn jî. 
12 He ger em te yax kin, 
 emê p’ad şa tî yê jî t’e vî Wî bi kin. 
 He ger em Wî în k’arf kin, 
 Ewê jî me în k’ar ke*. 
13 He ger em amin ne mî nin, 
 Ewê amin bi mî ne, 
 çim kî Ew ni ka re Xwe în k’ar 

ke*. 

* 2:12 Met ta 10:33. 
* 2:13 Ji mar 23:19. 
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P’alêk’etî‑r’abûyî
14Van tiş ta bî ne bî ra cim e’ tê, li 

ber Xwe dê bi ke dey nê stû yê wan, 
ku ser xe be ra hev r’a ne k’e vi ne 
de’wê. Ew kê rî t’u ke sî na yê, t’e nê 
ma la guh da ra xi rab di ke. 15Bi ke 
ku tu li Xwe dê xweş bê yî, p’a le kî 
usa ku şerm ne kî, xe be ra r’as tî yê 
r’ast şi ro ve kî. 16Lê ji xe ber da nêd 
h’e ra me p’ûç’ xwe dûr bi gi re, 
çim kî evêd ku xwe da ne vê ye kê, 
wê hê ne p’a kî yê da pêş da he r’in 
17û xe be rêd wan mî na xiş-xi şê 
p’enc di de. Hû me na yo û Fi lî to 
jî ji wan in, 18yêd ku ji r’as tî yê 
xa li f î nef û di bê jin, ku r’a bû na 
mi rî ya îdî bû ye û ba we rî ya hi ne ka 
de ve r’û di kin. 19Lê be lê h’î mê ku 
Xwe dê da nî qe dîm di mî ne û ev 
mor ser e: «Xu dan yêd p’a ra Xwe 
nas di ke»* û «Her ke sêd ku na vê 
Xu dan hil da ne ser xwe, bi ra ew 
ji ne he qî yê dûr bin». 
20Ma le ke me zin da ne ku t’e nê 

der da nêdf zêr’ û zîv he ne, lê yêd ji 
dar û h’e r’î yê jî he ne, hi nek bo na 
de re cêd bi lind in, hi nek jî bo na 
de re cêd ni miz. 21Awa he ger yek 
xwe ji wan tiş têd ne ca yîz* pa qij 
ke, ewê bi be der da ne ke de re ca 

bi lind, bu hur tî-ji ba re, kê rî xwe-
yê xwe ha tî, bo na her de re cêd 
qenc da ha zir. 
22Ji dil xwes ti nêd ca hil tî yê bi-

r’e ve, xwe li he qî yê, ba we rî yê, 
h’iz ki ri nê, e’di la yî yê bi gi re, t’e vî 
wan be, yêd ku bi di lê sax ga zî 
na vê Xu dan di kin. 23Tu xwe ji 
de’w-do zêd ax ma xe bê fe’m dûr 
bi gi re, çim kî tu zanî ku şer’ ji wan 
pêş da tên. 24Li xu la mê Xu dan 
na k’e ve, ku şer’ bi ke, lê hin da va 
h’e mû ya da ber bi hêr be, bi ka ri be 
hîn ke û bîn fi re be, 25bi şî ri na yî 
yêd mi qa bil şî ret ke, bel kî Xwe dê 
me ca lê bi de wan, ku ji gu ne ki ri nê 
ve ge r’inf û r’as tî yê nas kin. 26Hin gê 
ewê ser h’i şê xwe da bên, ji t’e le ka 
wî mî rê cinf xi laz bin, k’î ja nî ew 
gir ti ne, ku e’mi rê wî bi qe dî nin. 

Xirabîyêdr’ojêdaxirîyê

31Lê vê ye kê za ni be ku r’o jêd 
axi rî yê da ze ma nêd xi rab wê 

bên. 2Me ri vê bi bi ne xwe h’iz, p’e re-
h’iz, k’u bar, ba bax, bux dan bêj, ne 
gu r’af dê-ba va da, bê şê kir, h’e ram, 
3dil sar, bê r’e’m, bux dan bêj, tem-
sist, zulm k’ar, ne ya rêd qen cî yê, 
4ne mam, ber zeq, xwe r’a zî, r’i h’e-
tî h’iz, ne ku Xwe dê h’iz. 5P’iş kê 

* 2:19 Ji mar 16:5. 
* 2:21 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ji wan me ri va». 
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xwe dê na sî yê wê li wan k’eve, lê 
wê qe wa ta wê în k’ar kin. Tu xwe 
ji yêd aha dûr bi gi re. 
6Ji na va van da yêd usa he ne, 

ku xwe ve di di zi ne ma la, k’ul fe têdf 
se r’a ye bin ba rêd gu na daf şe wi tî 
di ki ne hê sîr, yêd ku bi cû r’e-cû r’e 
te mêd xi rab va tê ne bi ri nê. 7Ev 
k’ul fe ta na her gav hîn di bin, lê 
t’u car ni ka rin r’as tî yê nas kin. 
8Ça wa Ya nîs û Yamb rîs mi qa bi lî 
Mû saf bûn, usa jî ev me ri va na mi-
qa bi lî r’as tî yê di se ki nin, me riv ne 
bi fi ki rêd xwe da şû na r’eş va çû yî, 
ba we rî yê da jî bê kêr in*. 9Lê ge le kî 
wê pêş da ne çin, çim kî bê fe’ mî ya 
wan wê h’e mû ya va e’yan be, ça wa 
ya wan her du ya bû. 

T’emîyêdaxirîyê
10Lê te na sî ya xwe da ye hîn ki-

rin, r’a bûn-r’û niş tin û nêt-me re mê 
min, ba we rî, se bir û h’iz ki ri na 
min, bîn fi re yî, 11zê ran din û ce-
fa yêd min. Tu zanî li En tak ya yê, 
Qon ya yê, Lîs tra yê çi ha ti ne se rê 
min: Min çi zê ran din k’i şan din! 
Lê Xu dan ez ji h’e mû ya xi laz ki-

rim*. 12Be lê her ke sê ku di xwa ze 
yektî ya Mesîh Îsada bi xwe dê na sî 
bi jî wê bê zê ran di nê* 13û me ri vêd 
xi ra be xwe yî fêl wê xi ra bî yê da pêş-
da he r’in, bi xa li f î nin û bi xa li fin. 
14Lê tu, na va wan tiş ta da bi mî ne, 
çi ku hîn bû yî û wê ba we rî yê da 
jî gu man bû yî. Tu zanî ji k’î ja na 
hîn bû yî, 15usa jî tu ji za r’o tî ya 
xwe da ni vî sa rêdf pî roz zanî, yêd 
ku di ka rin te ser waxt kin, we kî 
bi ba we rî ya ser Mesîh Îsa xi laz 
bî. 16T’e ma mî ya ni vî sa rê* ji bî na 
ber Xwe dê ye** û kêr ha tî ye bo na 
hîn ki ri nê, lê hi la ti nêf, r’ast ki ri nê û 
şî ret ki ri na jî yî na he qî y ê da, 17we kî 
me ri vê Xwe dê bê kê ma sî be, bo na 
h’e mû ki ri nêd qenc ha zir se ki nî be.

 

41Awa li ber Xwe dê û wî Mesîh 
Îsayê ku wê dî wa na mi rî û 

zên dî ya bi ke, ez bi ca mê rî di bê-
jim, tu li wê ha tin û P’ad şa tî ya 
Wî kî: 2Xe be rê dan na sîn ke, ser 
wê nêt-fi ki rê be, he ger wext da 
be, yan bê wext be, li şa şî ya hi lê, 
pê şî ya ne he qî yê bi gi re, dil bi de 
me ri va, bi t’e ma mî ya se bi rê hîn 

* 3:8 Der k’e tin 7:11, 22; 8:3. 
* 3:11 K’a rêd Şan dî ya 13:14–14:22; Ze bûr 34:19. 
* 3:12 Yû h’en na 15:20. 
* 3:16 Aha tê fe’m ki ri nê: «Ni vî sa rêd pî roz» awa go tî «K’i tê baf Pî roz». 
** 3:16 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «T’e ma mî ya ni vî sa rê da bî na ber Xwe dê he ye». 
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ke. 3Çim kî ze ma nê bê, ku me riv 
wê guh ne di ne hîn ki ri na sax lem, 
lê wê xwes ti nêd di lê xwe r’a wan 
ders da ra ser hev t’op kin, yêd ku 
tiş têd li gu hê wan xweş tê wê 
hîn bi kin. 4Wê gu hê xwe ji r’as-
tî yê da ge r’î nin û pey ç’i lo vîs kî ya 
k’evin. 5Lê tu her tiş tî da ser xwe 
bi mî ne, li ten ga sî yaf se bir ke, 
ki rê miz gîn darf bi ke, qu li xê xwe 
bi qe dî ne. 6Çim kî ez xwe xa qur-
ban bû nê r’af îdî ser r’oj-r’o ja me û 
wex tê çû yî na min pê r’a gi hîş tî ye. 
7Le cê da ez qenc r’e vîm, min r’î-
ya xwe qe dand, ba we rî xwey kir. 
8Û ni ha min r’a di mî ne k’o fî ya 
he qîyêye ser k’e ti nê, ya ku Xu-
dan, H’a ki mê r’ast wê bi de min 
wê r’o jê û ne t’e nê min, lê wan 
h’e mû ya jî, yêd ku bi h’iz ki ri nê 
h’ey ra xu ya bû na Wî da ne. 

Salix‑sûlix
9Bi ke ku zû bê yî cem min. 

10Dî mas ku din ya h’iz kir ez 
hiş tim û çû T’ê sa lo nî kê. Ki res kîs 
çû Ga lat ya yê, Tî to jî Dal met ya-
yê. 11T’e nê Lû qa cem min ma ye. 
Mar qos hil de t’e vî xwe bî ne, çim kî 
vî qu li xî daf ew kê rî min tê. 12Ti-
xî ko, min şan de Efe sê. 13Tu ga va 
bê yî, wî qa p’û tê ku min Tro ya yê da 

cem Kar pos hişt, t’e vî xwe bî ne, 
usa jî k’i tê bêd gu lo matk, îla hîf 
yêd ç’erm. 
14Skende rê h’e dad ge lek xi ra bî 

li min kir. Xu dan wê we ke ki ri nêd 
wî bî ne pê şî ya wî. 15Tu jî h’ev za 
xwe ji wî bi ke, çim kî ge le kî li ber 
go ti na me r’a bû. 
16Ca ra pê şin, ga va ez li ber dî-

wa nê se ki nîm, ke sekî piş ta min 
ne girt, h’e mû ya ez hiş tim çûn. 
Bi ra ev yek wan r’a gu ne ne yê 
h’e sa bê! 17Lê Xu dan t’e vî min 
se ki nî û qe wat da min, we kî pê 
min Miz gî nî da yîn mî ya ser be 
û h’e mû ne ci hûf bi bi hên û ez ji 
de vê şêr xi laz bûm. 18Xu dan wê 
min ji her ki rêd xi rab xi laz ke û 
sax-si la met bi gi hî ne P’ad şa tî ya 
Xwe ye e’z ma na. Şi kir ji Wî r’a 
h’e ta-h’e ta yê. Amînf. 

Silavêdaxirîyê
19Si la vê bi de Pris kî la yê û Akî la, 

usa jî ma la Onî sî fo ro, 20Êras to 
li Ko rin t’ê ma, Tro fî mo jî, min 
li Mî le to sê ne xweş hişt. 21Bi ke 
ku be rî zi vis ta nê bê yî. Ey bû lo, 
Pû dês, Lî nos, Klaw dîya û h’e mû 
xûşk-bi ra li te si lav di kin. 22Xu dan 
t’e vî r’u h’ê te be. 

K’e re ma Xwe dê we r’a be. 
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Pêşgotin

Tî to ba wer men de kî yû nanf bû, ew he val-xe ba te kî Paw lo sî ge le kî 
kêr ha tî bû, na va qu li xê şan dî tî yaf wî da (Ko rin t’î II, 2:13; 7:5-16; 8:6, 
16, 23; 12:18; Ga la tî 2:3; Tî mo t’ê yo II, 4:10). Paw los vê ne’ mê alî k’a rê 
xwe yî ca hil r’a di şî ne, ga va ew Ki rê ta yê da ma bû, ku ser wêr tî yê şi xu lê 
ci vî nêf bi ke. 

Ne’ mê da sê pir sêd me zin he ne: 
1. Paw los tî ne bî ra Tî to, ku ge re kê ser wê rêd ci vî nê ça wa bin, îla hîf na va 
ki rê tî ya da, ku r’a bûn-r’û niş ti na wan ne qenc bû. 
2. T’e mî yêd bo na Tî to, ku ew hîn ki ri na sax lem h’e mû ya hîn ke, awa 
go tî ka le mêr û pî re ji na, xort û xu la ma. Pî re jin jî ge re kê hin da va xwe da 
k’ul fe têdf ca hil hîn kin. 
3. T’e mî bo na r’a bûn-r’û niş ti na ba wer men da, ku t’e vî h’e mû ya ew mi-
lûk, dil sax û şî rin bin, ji k’în û mi xe ne tî yê dûr bin, na va de’w-do za da 
nî bin û xwe ji cu de bû nêd ci vî nê dûr bi gi rin. 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1:1-4) 
Ser wê rêd ci vî nê û bor cê wan (1:5-16) 
Bor cêd her ba wer men dê na va ci vî nê da (2:1-15) 
Şî ret, t’e mî û hîn ki rin (3:1-11) 
Paş go tin (3:12-15) 

Silavkirin

11Ji Paw lo sê xu la mê Xwe dê 
û şan dî yêf Îsa Mesîh, bo na 

pêş da çû yî na ba we rî yaf bi jar tî yêd 
Xwe dê û za ne bû na ser r’as tî yê, 
ane go rî xwe dê na sî yê, 2usa jî bo na 
wê gu ma na jî yî naf h’e ta-h’e ta yê 
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* 1:1-2 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «ga zî ki rî yê bo na pêş da çû yî na ba we rî ya bi jar tî yêd 
Xwe dê û za ne bû na ser r’as tî yê, ane go rî xwe dê na sî yê, ku ji wê r’as tî yê ye 
gu ma na jî yî na h’e ta-h’e ta yê». 
** 1:2 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Xwe dê yê ku de re wa na ke». 
* 1:10 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Yêd ji si ne tî yêf ne». 
* 1:12 Bi yû na nî xe ber bi xe ber «p’ê xem be re kî wan» ni vî sar e. Li go ra hi ne ka, 
na vê vî za ne yî Epî mê nî des bû, ji ba ja rê Ki no so sê û şa yîr bû. Ew qa sî 600 
sa lî be rî Îsa Mesîh bibû. 

ga zî ki rî*. Bo na wê jî yî nê, Xwe dê yê 
xwe yê go ti na Xwe**, hê dew rêd 
be rê da soz da ye 3û wex tê xwe da 
go ti na Xwe bi dan na sî nî yê da 
e’yan ki ri nê, ya ku li min ha te 
spar ti nêf, bi e’mi rê Xwe dê yê Xi-
laz ki rêf me. 

4Tî to r’a, la wê xwe yî heq-h’e la lî 
ba we rî ya me ye t’o me rî da: 

De bi ra k’e remf û e’di la yî ya 
Xwe dê yê Bavf û Mesîh Îsa Xi-
laz ki rêf me li te be. 

ŞixulêTîtoKirêtayêda
5Bo na wê ye kê min tu li Ki rê ta yê 

hiş tî, we kî çi kê ma sî he bin bî nî 
sê rîf û her ba ja re kî da ber pir sî ya ra 
k’ifş kî, ça wa min ev t’e mî li te 
kir: 6Ge re kê ber pir sî yar bê le k’e 
be, mê rê ji ne kê be, za r’êd wî 
ba wer mend bin, yêd ku bo na 
avî tî yê yan jî bo na ne guh da rî yê 
ne k’e ti ne na va dev-di ra na. 7Be lê 
ser wêr ça wa mal ki rê Xwe dê, ge re kê 
bê le k’e be: Ne ser h’işk, ne hêrs, 
ne pey şe ra vê k’e tî, ne sir’ tûk, ne 

pey k’e da h’e ramf, 8lê mê van h’iz, 
xêr xwaz, aqil da gi ran, ser he qî yê, 
Xwe dê r’a da yî, xwe gir tî. 9Ge re-
kê wê go ti na amin qe wîn bi gi re, 
ça wa ku hîn bû ye, we kî bi ka ri be 
bi hîn ki ri na sax lem dil bi de yêd 
ma yîn û şa şî yêd mi qa bi la bi de 
r’û yê wan. 
10Yêd xwe se rî xwe ge lek in, yêd 

xe ber p’ûç’ û de re wîn, îla hîf ewêd 
ku ji na va ci hû ya daf* ne. 11Ge re-
kê den gê yêd usa bi di ne bi r’î nê, 
çim kî ew ma la lap xi rab di kin, 
tiş têd ne ca yîz hîn di kin û vê ye kê 
bo na k’a ra xwe ye h’e ram di kin. 
12Ji ki rê tî ya he ma xût za ne kî* 
wan jî go tî ye: 
 «Ki rê tî t’i mê de re wîn in, 
 ew r’e’ wi rêd xi rab in, 
 û p’ir’ xu rêd bê xî ret in». 
13Ev şe’ de tî ke r’ast e, le ma h’işk li 
wan hi lêf, ku sax lem bin ba we rî-
yê da 14û guh ne di ne ç’i lo vîs kî yêd 
ci hû yaf û t’e mî yêd wan me ri vêdf 
ku ji r’as tî yê da ge r’î ya ne. 15Her 
tişt h’e lal e bo na h’e la la, lê h’e ram 
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û ne ba we ra r’a tiş te kî h’e lal t’une, 
h’e ta aqil û îsa faf wan jî h’e r’i mî-
ne. 16Ew di bê jin, ku Xwe dê nas 
di kin, lê bi ki rêd xwe Wî în k’arf 
di kin, h’e ram û xwe se rî xwe ne 
û her ki ri ne ke qenc r’a bê kêr in. 

Hînkirinasaxlem

21Lê tu, çi li hîn ki ri na sax lem 
di k’e ve, hîn ke. 2Ka le mêr 

bi ra xwe gir tî, gi ran û ma qûl bin, 
ba we rî yê, h’iz ki ri nê û se bi rê da 
ser xwe bin. 
3Pî re jin jî bi ra usa p’er gal bin, 

ça wa li me ri vêd Xwe dê di k’e ve, 
ne bux dan bêj, mê la wan ne ser 
ve xwa ri nê be. Lê bi ra xwe yêd şî-
re têd qenc bin, 4we kî ji nêd ca hil 
hîn kin, ku mêr û za r’êd xwe h’iz 
bi kin, 5aqil da gi ran bin, nav-na-
mûs, mal kir, h’eyf, gu r’af mê rê 
xwe da bin, we kî xe be ra Xwe dê 
ne yê bê hur met ki ri nê. 
6Usa jî dil bi de xor ta, ku aqil da 

gi ran bin. 7Her tiş tî da jî, tu xwe-
xa bi be t’er zê ki ri nêd qenc, na va 
hîn ki ri nê da bê du r’û tî û ma qûl be, 
8bi xe be rêd sax le me bê kê ma sî, 
we kî yê mi qa bil şer mî bi mî ne û 
hin da va me da tiş te kî wî yî go ti nê 
t’u ne be. 
9Xu la ma şî ret ke, ku gu r’a axa-

yêd xwe da bin û her tiş tî da li wan 
xweş bên, cab-sa bê wan ne din, 

10dest di rê ja yî yê ne kin, lê ami nî ya 
qen ce t’am nî şa nî wan kin, we-
kî hîn ki ri na bo na Xi laz ki rê me 
Xwe dê, her alî ya va bi xe mi lî nin. 
11Çim kî k’e re maf Xwe dê bo na 

xi laz bû naf h’e mû me ri va xuya 
bû, 12Ew me hîn di ke, ku em 
ne p’a kî yê û dil ha vi jî yêd din ya-
yê în k’ar kin û aqil da gi ran, bi 
he qî yê û xwe dê na sî yê bi jîn li vê 
di nê, 13hî vî ya wê gu ma na xwe-
zi lî, xu ya bû na r’û me ta Xwe dê yê 
me zin, Xi laz ki rê me Îsa Mesîh 
bin. 14Ewî Xwe bo na me da der, 
ku me ji h’e mû ne he qî ya xi lazf 
ke û pa qij ke, bi ke cim e’ ta Xwe ye 
xî ret k’ê şêd ki ri nêd qenc. 

15Van tiş ta hîn ke, bi t’e ma mî ya 
h’u ku mê xwe dil bi de wan û li wan 
hi lê. Bi ra t’u kes te bê hur met ne ke. 

R’abûn‑r’ûniştinabawermenda

31Bi ke bî ra cim e’ tê, ku gu r’a 
ser wêr û h’u ku me ta bi kin, 

guh dar bin û bo na h’e mû ki ri nêd 
qenc ha zir se ki nî bin. 2Hin da va t’u 
ke se kî da xi rab xe ber ne din, şe r’ûd 
nî bin, lê mi lûk bin û şî ri na yî ya 
xwe hin da va h’e mû me ri va da bi-
di ne k’if şê. 3Çim kî em jî wex te kê 
bê fe’m bûn, xwe se rî xwe, xa li f îf 
û xu la mêd cû r’e-cû r’e te mêd 
xi rab û k’ê fa di lê xwe bûn, me 
na va xi ra bî yê û h’ev sû dî yê da di jît, 
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em mî na me’ rê r’eş, li ber ç’e’ vê 
hev r’eş bûn. 4Lê ga va şî ri na yî û 
h’iz ki ri na Xwe dê, Xi laz ki rê me 
xuya bû, 5Wî em xi laz ki rin. Ne 
ku bo na wan ki ri nêd r’as te ku me 
ki rin, lê li go ra r’e’ ma Xwe em 
xi laz ki rin, bi şûş ti nê em nû di nê 
k’e tin û bi R’u h’êf Pî roz nû ye jî yîn 
bûn*. 6Wî Xwe dê yî ew R’uh’ bi 
mer’ da nî ser me da ba rand, bi 
des tê Îsa Mesîhê Xi laz ki rê me, 
7we kî bi k’e re ma Wî em r’astf bê-
ne h’e sa bê û bi wê gu ma nê jî yî na 
h’e ta-h’e ta yê war bin. 8Vê go ti nê da 
xê lif t’une. Û ez di xwa zim ku tu 
van tiş ta e’se yî kî, we kî yêd ku 
ba we rî ya xwe Xwe dê tî nin, xî ret 
kin, tiş têd qenc bi kin. Eva na 
me ri va r’a qenc û k’ar in. 
9Lê tu xwe ji de’w-do zêd ax-

max tî, r’e qe ma sil si le taf, hev r’i k’î yê 
û şer’-de’ wêd li ser Qa nû nê dûr 

bi gi re, çim kî ew bê kêr û bê k’ar 
in. 10Ji yê ku bê t’i fa qî yê di ke, ca-
re kê-du da şî ret ke dûr k’eve. 11Tu 
zanî ku yê usa xa li fî û gu ne k’arf e, 
ew xwe xa dî wa nê ser xwe da tî ne. 

Gotinêdaxirîyê
12Ga va Ar te mas yan Ti xî ko 

ez bi şî ni me cem te, bi ke ku bê yî 
Nî ko po lî sê, cem min, çim kî min 
qi rar da zi vis ta na xwe li wir der baz 
kim. 13Zê na sê qa nûn zanf û Apo-
lo zû ve r’ê ke, usa be ku ew r’êva 
kê ma sî ya tiş te kî ne bî nin. 14Yêd 
ji me jî bi ra hîn bin, pey ki ri nêd 
qenc bin, we kî kê rî h’ew ce tî ya 
me ri va yê bên û bê ber ne bin. 
15H’e mû yêd t’e vî min li te si lav 

di kin. Si la vê bi de wan, yêd ku 
ba we rî yê da me h’iz di kin. 

K’e re ma Xwe dê we h’e mû ya-
r’a be. 

* 3:5 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Xwe dê em xi laz ki rin, bi şûş ti na R’u h’ê Pî roz nû 
di nê xis tin û nû ye jî yîn ki rin». 
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Pêşgotin

Fi lî mo nê ba wer mend ye kî e’yan bû, ew dos tê Paw los bû, xuya di be 
ku en de mê ci vî naf Ko los ya yê bû. Xu la me kî wî jî he bû na vê wî Onî sî mo, 
ew ji cem xwe yê xwe r’e vî bû û ge re kê bo na ki rê xwe bi ha ta kuş ti nê. Lê 
ga va Paw los ke lê da bû, xuya di be ku Onî sî mo wî di bî ne, t’o bef di ke, 
di be ba wer men dê Îsa. Bi vê ne’ mê Paw los hî vî ji Fi lî mon di ke, ku ew 
bi bax şî ne Onî sî mo û wî qe bûl ke, ne t’e nê usa ça wa me rivf di bax şî ne xu-
la mêd xwe, lê usa bi bax şî ne ça wa yek di bax şî ne bi ra kî xwe yî ba wer mend. 

Vê ne’ ma kin da der se ke k’ûr bo na wê ba we rîf û h’iz ki ri na Mesîh 
k’ifş di be, ku ça wa ge re kê na va ba wer men da da hin da va hev da he be. 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1-3) 
Pe si nê Fi lî mon di de (4-7) 
Hî vî ki rin bo na Onî sî mo (8-22) 
Paş go tin (23-25) 

Silavkirin

11Ji Paw los, bo na Mesîh Îsa 
gir tî û Tî mo t’ê yo yê bi ra, 

Fi lî mo nê he val-xe bat û de la lê 
xwe r’a, 2Afî ya xûşk r’a û Ar xî po-
yê he val es ke rê xwe r’a û usa jî wê 
ci vî nê r’af ku ma la te da di ci ve*: 

3De bi ra k’e remf û e’di la yî ya 
Xwe dê yê Ba vêf me û Xu danf Îsa 
Mesîh li we be. 

Bawerîfûh’izkirinaFilîmon
4Ez her gav ji Xwe dê yê xwe r’a zî 

me, ga va na va dua yêd xwe da te 
bîr tî nim bi ra yê Fi lî mon, 5çim kî 

* 1:2 Ko lo sî 4:17. 
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bo na wê h’iz ki ri na te ye hin da va 
t’e ma mî ya cim e’ ta Xwe dê da û 
ba we rî ya te ye hin da va Xu dan 
Îsada di bi hêm. 6Ez dua di kim, 
we kî he le qe tî ya te ye t’e vî me, 
na va ba we rî yê daf me bi gi hî ne wê 
za ne bû na k’ûr, ya ku hin da va her 
tiş têd me ye qen ce t’e vî Mesîh e. 
7Bo na wê h’iz ki ri na di lê te da bi-
ra yo, ez ge le kî şa bûm û bî na min 
fi re bû, ku di lê cim e’ ta Xwe dê pê 
te r’i h’et bû ye. 

HîvîkirinaPawlosbona
OnîsîmoyêxulamêFilîmon
8Bo na vê ye kê bi Mesîh ça wa 

bi ra, min di ka ri bû tu ruş ki ra, 
e’mi rî ser te bi ki ra, çi ku ca yîz bû, 
9lê ji dest h’iz ki ri nê, hî vî di kim. 
Ez ça wa Paw lo se kî kal û ni ha jî 
bo na Mesîh Îsa gir tî, 10bo na la-
wê xwe Onî sî mo hî vî ji te di kim, 
yê ku qey dê min da ça wa ku r’ek 
min r’a di nê k’et*. 11Ew wex te kê 
kê rî te ne di hat, lê ni ha hin kê rî 
te tê, hin jî kê rî min*. 
12Ez wî paş da di şî ni me cem te, 

ew ce ge ra min e. 13Min di xwest ew 
cem xwe bi hiş ta, ku dew sa te ber 
des tê min bû ya, h’e ta ku ez bo na 
Miz gî nî yê qey da da me. 14Lê bê yî 

te min ne xwest tiş te kî bi kim, ku 
qen cî ya te usa ne be, ça wa bor cek 
ki ri bi ne stû yê te, lê bi r’e ze di lî ya 
te be. 15Bel kî bo na vê ye kê ew 
wex te kê ji te dûr k’et, ku ew her 
t’im bi be p’a ra te, 16ne ku ça wa 
xu lam, lê ji xu la me kî zê de tir e, 
ça wa bi ra kî de lal! Bo na min ew 
çi qa sî de lal e, lê bo na te ewê hê 
zê de be, hin alî yê xu lam tî yê da, 
hin jî alî yê Xu dan da. 

17Awa he ger tu min ça wa he va lê 
xwe h’e sab di kî, wî usa qe bûl ke, 
ça wa min. 18He ger ewî ne he qîk jî 
li te ki ri be, yan tiş te kî deyn da rê 
te be, ser min h’e sab ke. 19Ez 
Paw los bi des tê xwe di ni vî sim: 
Ezê li te ve ge r’î nim (lê ez bi vê 
ye kê na xwa zim bê ji me te, ku tu 
jî yî na xwe va deyn da rê min î.) 
20Ni ha, bi ra yê mi nî ji Xu dan da, 
vê qen cî yê bo na min bi ke, bo na 
xa ti rê Mesîh di lê min r’i h’et ke. 
21Ez guh da rî ya te da gu man bûm, 
le ma jî min ev yek te r’a ni vî sî, 
çim kî ez za nim tê ji go ti na min 
zê de tir bi kî. 

Gotinêdaxirîyê
22Pêş ti rî vê ye kê jî, min r’a cî kî 

ma yînê ha zir ke, çim kî gu ma na 

* 1:10 Ko lo sî 4:9. 
* 1:11 «Onî sî mo» bi zi ma nê yû na nî tê fe’m ki ri nê: «Kêr ha tî». 
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min he ye, ku Xwe dê yê ca ba dua-
yêd we bi de, min paş da bi de we. 
23Êpa fra sê bo na na vê Mesîh 

Îsayî t’e vî min gir tî, te si lav di ke, 

24usa jî Mar qos, Erîs tar xo, Dî mas 
û Lû qa, he val-xe ba têd min. 
25K’e re ma Xu dan Îsa Mesîh 

t’e vî r’u h’êd we be. 
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Pêşgotin

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

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

Ni vîs k’a rê vê ne’ mê ji t’a rî xa Îsra êlêf, ça wa t’er zêd ba we rî yê hi ne ka 
bîr tî ne (se rê 11-a) û bi vê di xwa ze bê je xwen de va na, ku hin da va Miz-
gî nî ya Îsada amin bi mî nin. Se rê 12-da bi di le kî şe wat di bê je, ku usa 
h’e ta axi rî yê amin bi mî nin û ç’e’ vê xwe ji Mesîh ne bi r’in, lê na va her 
cû r’e te’ lî-ten gî ya da û hê sî rî-be len ga zî ya da te yax kin. Ne’ mê bi şî re ta 
û si la va xi laz di ke. 
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* 1:3 Bi go ti ne ke din: «R’o na yî». 
** 1:3 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Ga va Ewî em ji gu nêd me şûş tin». 
* 1:5 Ze bûr 2:7. 
** 1:5 P’ad şa tî II, 7:14. 
* 1:6 Qa nû na Du ca rî 32:43; Ze bûr 97:7 (wel ge r’an di na Pey ma na Ke vi ne yû na nî). 

Serecemafikirane’mê

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

XwedêbiKur’êXwexeberdide
ûKur’jimilyak’etamestire

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bi nê p’î yêd Te»?* 

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

Miqatîxwebin,
kuxilazbûnamezinwarbin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÎsajiMûsamestire

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

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

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

Bonacime’taXwedê
r’ih’etîkheye

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Îsaserekk’ahînê
serh’emûyar’aye

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Haşjixwehebin
kujibawerîyênek’evin

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Melk’î‑Sadiqêk’ahîn

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

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

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

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

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

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

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

* 7:2 «Şe lîm» bi zi ma nê îb ra nîf tê fe’m ki ri nê «e’di la yî». Şe lîm xwe xa na vê 
ba ja rê Or şe lî mê yîf ke vin e. 
* 7:5 Ji mar 18:21. 



468

ÎB RA NÎ, 8  

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

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

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

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

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

Îsaserekk’ahînêmeyîmezine

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H’ebandinalie’zmênû
serdinyayê

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QurbanbûnaMesîh
gunahildide

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

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

QurbanbûnaMesîhser
qurbanêdQanûnafMûsar’aye

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

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

kir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ba we rî yê bi jî 

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

Bawerîûyêdxweyîbawerî

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

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

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

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

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

* 10:29 Der k’e tin 24:8. 
* 10:30 Qa nû na Du ca rî 32:35. 
** 10:30 Qa nû na Du ca rî 32:36; Ze bûr 135:14. 
* 10:38 He ba qûq 2:3-4. 
* 11:3 Dest pê bûn 1:1; Ze bûr 33:6-9. 
* 11:4 Dest pê bûn 4:3-10. 
* 11:5 Dest pê bûn 5:21-24 (wel ge r’an di na Pey ma na Ke vi ne yû na nî). 
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Xwe dê ew hil da bû. Ni vî sa rê da 
ha tî ye go ti nê, ku be rî hi la ti na 
wî, ew li Xwe dê xweş ha ti bû. 6Û 
bê ba we rî t’u car na be ku în san 
li Xwe dê xweş bê, çim kî ewê ku 
nê zî kî Xwe dê di be, ge re kê ba wer 
bi ke, ku Xwe dê he ye û wê wan 
xe lat ke, k’î jan ku li Wî di ge r’in. 
7Bi ba we rî yê Nuhf* bo na tiş têd 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DînaxwebidineÎsaMesîh
Pêşîk’êşêbawerîyê

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

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

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

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

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

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

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

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

Haşjixwehebin
12Awa qo la nê mi lêd xwe ye 

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

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

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

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

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

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

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

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

ÇawaemliXwedêxweşbên

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 13:15 Ze bûr 50:14.

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

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

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

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

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

Ne’ ma Aqûb tê bê jî mî na be re vo kekê ye, ya ku bo na wan en de mêd 
ci vî naf Xwe dê ye, k’î jan ku t’e ma mî ya din ya yê da be la bû yî ne (1:1). Li 
go ra şe’ dêd sed sa lî yêd pê şin da xu da nê vê ne’ mê Aqû bêf birê Îsa Mesîh 
e (Met ta 13:55; Mar qos 6:3) û ser wê re kî ci vî na Or şe lî mê daf bû (K’a rêd 
Şan dî ya 12:17; 15:13; 21:18; Ko rin t’î I, 15:7; Ga la tî 1:19; 2:9). Ew bi 
xe be rêd qe wat û me se lêd be dew r’ê di de ber ba wer men da, we kî bi ka ri-
bin bi ser wax tîf na va e’mi re kî r’ast da bi jîn. Ew ser çend pir sa di se ki ne, 
awa go tî ser dew le tî yê û fe qî rî yê, cê r’i ban di nêf, jî yî na pî rozf, fir qî ki ri-
nê, ba we rî yêf û ki ri nêd wê, usa jî der he qa zê de zi ma nî yê, ser wax tî yê, 
şer’-de’wa, k’u ba rî yê û mi lûk tî yê, xey bê û lo me k’a rî yêf, se bi rê û dua. 

Vê ne’ mê da ew gi ra nî yê di de ser vê ye kê, we kî jî yî na me sî hî yê daf 
ge re kê hin ba we rî he be, hin jî kir. Dil di de, we kî na va ce fa û ten ga sî ya-
daf se bir kin, qe wa ta dua ki rinê da ba wer bin û bi r’u h’a nî alî hev bi kin. 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1:1) 
Ba we rî û ser wax tî (1:2-8) 
Fe qî rî û dew le tî (1:9-11) 
K’e tin-r’a bûn (1:12-18) 
Bi bi hên û bi qe dî nin (1:19-27) 
Bo na fir qî ki ri nê (2:1-13) 
Ba we rî û ki rin (2:14-26) 
Ba wer mend û zi ma nê wî (3:1-18) 
Ba wer mend û din ya (4:1–5:6) 
Şî re têd cû r’e-cû r’e (5:7-20) 
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* 1:1 Bi go ti ne ke din: «Donz deh e’şî rêd Îsra êlêf». 
* 1:10 Îşa ya 40:6-7. 

Silavkirin

11Ji Aqû bêf xu la mê Xwe dê û 
Xu danf Îsa Mesîh: 

Si lav li we her donz deh e’şî rêd 
din ya yê da* be la bû yî be. 

Bawerîfûserwaxtîf
2Xûşk-bi ra yêd min, şa bû ne ke 

me zin h’e sab kin, ga va hûn bi k’e-
vi ne na va cû r’e-cû r’e cê r’i ban di na. 
3Fe’m da rî ye, ku cê r’i ban di na 
ba we rî yaf we se bi rê pêş da tî ne. 4Û 
se bir jî, bi ra bi dû mi ka di rêj be, 
we kî hûn k’a mil û gi hîş tî bin, t’u 
kê ma sî ke we t’u ne be. 5He ger ser-
wax tî yaf ye kî ji we t’ê ra wî na ke, bi ra 
hî vî ji Xwe dê bi ke û wê ji wî r’a bê 
da yî nê. Ew bi mer’ da nî di de h’e mû ya 
û t’u ke sî bê qe dir na ke. 6Lê t’e nê 
bi ra bi ba we rî yêf bi xwa ze û du di lî 
ne be, çim kî yê du di lî mî na pê lêd 
be’ rê ye ku ji ba yê bi lind di bin û 
da tî nin. 7Me ri vêf usa bi ra ne fi ki re, 
ku wê tiş te kî ji Xu dan bis tî ne. 8Ew 
me ri vê ku ser du ni ga di ku le, h’e-
mû ga vêd xwe da ne ser ya xwe ye. 

Feqîrûdewletî
9Bi ra yê be len gaz bi ra ser bi lind-

bû na xwe bi fi r’e, 10lê yê dew le tî 

ser ni miz bû na xwe, çim kî ewê 
mî na gu lêd gî hê h’işk be he r’e*. 
11Ça wa te’v bi ger ma yî ya xwe va 
der tê gî hê h’işk di ke, gul jê di-
war in û be de we tî ya dîn da ra wê 
jî un da di be, usa jî yê dew le tî wê 
îşê xwe da bi ç’il mi se he r’e. 

K’etin‑r’abûn
12Xwe zî li wî me ri vî, ku cê-

r’i ban di na da te yax di ke, çim kî 
ga va bi cê r’i ban di nê r’ûs pî de rê, 
ewê t’a cêf jî yî nê bis tî ne, k’î jan 
ku Xwe dê wan r’a soz da ye, yêd 
ku Wî h’iz di kin. 13Bi ra t’u kes, 
yê ku na va cê r’i ban di nê da ye, 
ne bê je: «Xwe dê min bi xi ra bî yê 
di cê r’i bî ne», çim kî Xwe dê xi ra-
bî ya da na yê cê r’i ban di nê û ne jî 
ye kî di cê r’i bî ne. 14Lê her kes di be 
ma şo qê dil ha vi jî yêd xwe, di xa pe 
û tê cê r’i ban di nê. 15Hin gê dil-
ha vi jî ke lê xwe dis tî ne, gu nef jê 
di fi ri ke û gu ne jî ku me zin di be, 
mi rin jê di be. 
16Ne xa pin xûşk-bi ra yêd mi ne 

de lal! 17Her da yî na qenc û her 
p’êş k’ê şaf k’a mil ji jor e, ji Bavf, ji 
E’fi ran da rê r’o na ya tê xwa rê, Yê 
ku ne Xwe xa tê gu has ti nê, ne jî 
sî ber Wî da di ge r’e. 18Ewî li go ra 
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qi ra ra Xwe em bi xe be ra r’as tî yê ji 
Xwe di nê xis tin, we kî em bi bi ne 
awa ze kî be rêdf de re me ta pê şi ne 
e’fi rî nêd Wî. 

Bibihênûbiqedînin
19Za ni bin*, xûşk-bi ra yêd mi ne 

de lal, bi ra her me riv bi hîs ti nê da 
ser xwe be, lê xe ber dan û hêrs-
k’e ti nê da gi ran be, 20çim kî hêr sa 
mê riv he qî ya Xwe dê nay ne sê rîf*. 
21Le ma h’e mû mir’ da r’î yê û her 
xi ra bî yê ji xwe dûr xin, bi mi lûk-
tî yê wê xe be ra na va we da çan dî 
qe bûl kin, ya ku di ka re r’u h’ê 
we xi lazf ke. 
22Xe be rê bi qe dî nin, ne ku t’e-

nê bi bi hên û usa xwe bi xa pî nin. 
23He ger yek xe be rê t’e nê di bi hê û 
na qe dî ne, ew mî na wî me ri vî ye, 
yê ku ney ni kê da r’eng-r’û yê xwe 
di ni hê r’e. 24Xwe di bî ne, der baz 
di be di çe û zû bîr di ke, ku ew 
ye kî ça wa bû. 25Lê ewê ku ç’e’-
vê xwe ji qa nû na k’a mi le ku aza 
di ke na bi r’e û na va wê da di mî ne, 
di bi hê bîr na ke, lê di qe dî ne, ew 
wan ki ri nêd xwe da xwe zi lî ye. 
26He ger yek xwe xwe dê nas h’e-

sab di ke û zi ma nê xwe ni ka re, ew 

xwe xa xwe di xa pî ne, xwe dê na sî ya 
wî p’ûç’ e. 27Li ber Bav Xwe dê yê 
me xwe dê na sî ya r’ast û bê qu sûr 
ev e: Te’ lî-ten gî ya da dest ba vê ji ne 
sê wî yaf û ji ne bî ya û h’ev za xwe jî 
ji le k’êd di nê bi ke. 

Firqîyênekinenavameriva

21Xûşk-bi ra yêd min! Hûn ku 
ba wer men dêd Xu da nê me Îsa 

Mesîhê xwe yî r’û met in, fir qî yê 
ne ki ne na va me ri va. 2Me se le, 
ga va ye kî gus tî la zêr’ t’i lî yê da û 
k’in cêd r’ewş wer gir tî bê ci vî naf 
we, usa jî ye kî be len gaz bi k’in-
cêd p’i zi nî va bê 3û hûn dî na xwe 
bi di ne yê xwe yê k’in cêd r’ewş û 
bê ji nê: «K’e rem ke vê jo rê r’û nê», 
lê yê be len gaz r’a bê jin: «Ser p’î ya 
bi se ki ne» yan jî «vê jê rê r’û nê», 
4ge lo hûn na va xwe da fir qî yê 
da nay nin û na bi ne h’a ki mêd 
fi ki rêd xi rab? 
5Bi bi hên xûşk-bi ra yêd mi ne 

de lal! Ne Xwe dê be len ga zêd vê 
di nê bi jar tin, we kî bi ba we rî yê 
dew le tî bin û wa rêd wê P’ad şa tî yê 
bin, k’î jan ku Xwe dê wan r’a soz 
da ye, yêd ku Wî h’iz di kin? 6Lê 
hûn be len ga za bê hur met di kin! 

* 1:19 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «za ni bin» xe be ra «awa» he ye. 
* 1:20 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Çim kî hêr sa mê riv na hê le ku me riv li ber Xwe-
dê r’ast bi jî». 
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Çi ma ew yêd dew le tî nî nin, ku 
zo rê li we di kin û we k’a şî ber 
dî wa nê di kin? 7Çi ma ew nî nin, 
yêd ku wî na vê qenc bê hur met 
di kin, k’î jan ser we ye? 
8He ger hûn qa nû na P’ad şa tî yê 

bi qe dî nin, li go ra ni vî sa ra ku di-
bê je: «He va lê xwe we ke xwe h’iz 
bi ke»*, hûn qenc di kin. 9Lê he ger 
hûn fir qî yê di kin, gu na di kin û 
hin da va Qa nû nê da di bi ne ye kî 
gu ne k’arf. 10Ewê ku t’e ma mî ya 
Qa nû nê xwey di ke, lê tiş te kî jê 
ber’ di de, ew di be deyn da rê t’e-
ma mî ya Qa nû nê. 11Çim kî Ewê 
ku got: «Zi nî yê ne ke»* usa jî got: 
«Ne ku je»**. Awa he ger zi nî yê ne kî, 
lê bi ku jî, dî sa Qa nû nê di t’e r’i bî nî. 
12Xe ber dan û ki ri nêd xwe da usa 
bin, ça wa yêd dî wa na wa nê bi wê 
qa nû nê bi be, ya ku aza yî yê di de. 
13Çim kî bê r’e’m wê dî wa na bê-
r’e’ ma bi be, lê r’e’m li ber dî wa nê 
r’ûs pî di ke*. 

Bawerîûkirin
14Çi fey de xûşk-bi ra yêd min, 

he ger yek bê je ku ba we rî ya wî 

he ye, lê ki rêd wî t’une bin? Ge lo 
eva ba we rî ya di ka re wî xi laz ke? 
15Me se le, he ger bi rak yan xûş kek 
si t’ar lê t’u ne be yan h’ew cê na nê 
r’o jê be, 16ji we yek wan r’a bê je: 
«Bi xêr û si la met he r’in, germ û 
t’êr bin», lê tiş têd ku ew h’ew ce 
bin ne de wan, çi fey de? 17Usa jî 
ba we rî, he ger ki rêd wê t’une bin, 
bi t’e nê mi rî ye. 
18Lê ye kê bê je: «Ba we rî ya te 

he ye, ki rêd min he ne». Lê ezê 
bê jim: K’a ba we rî ya xwe bê ki ri-
na nî şa nî min ke, ezê jî ba we rî yê 
bi ki ri nêd xwe va nî şa nî te kim. 
19Tu ba wer di kî, ku Xwe dê yek 
e. Qenc e! cinf jî ba wer di kin û 
di biz din. 20Lê tu di xwa zî ev yek 
bê îz bat ki ri nê, me ri vê bê h’iş, 
we kî ba we rî bê yî ki ra mi rî ye? 
21Ne Bi ra hî mêf ba vê me bi ki ra 
r’ast ha te h’e sa bê, ga va ku r’ê xwe 
Îs haqf da nî ser go rî ge hêf, ku bi ke 
qur banf?* 22Tu di bî nî ku ba we rî-
yê t’e vî ki rêd wî ya xwe kir û bi 
wan ki ra ba we rî k’a mil bû? 23Û 
go ti na ni vî sa rê ha te sê rî, ku di-
bê je: «Bi ra hîm Xwe dê ba wer kir 

* 2:8 Qa nû na K’a hîn tî yê 19:18. 
* 2:11 Der k’e tin 20:14; Qa nû na Du ca rî 5:18. 
** 2:11 Der k’e tin 20:13; Qa nû na Du ca rî 5:17. 
* 2:13 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «R’e’m ser dî wa nê di k’e ve». 
* 2:21 Dest pê bûn 22:1-14. 
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û ew jê r’a r’as tî ha te h’e sa bê»* û 
dos tê Xwe dê ha te go ti nê**. 24Hûn 
di bî nin ku me riv bi ki ra r’ast tê 
h’e sa bê, ne ku t’e nê bi ba we rî yê? 
25Ne usa jî R’e xa baf ç’e’v derf bi 

ki ra r’ast ha te h’e sa bê, ga va ce’-
sûs qe bûl ki rin û ew r’ê ke din va 
ve r’ê ki rin?* 26Awa ça wa qa lib bê 
r’uh’ mi rî ye, usa jî ba we rî bê yî 
ki ra mi rî ye. 

Ziman

31Bi ra ge lek ji we, bi ra yêd 
min ne bi ne ders dar, çim kî 

hûn za nin dî wa nê ser me ders-
da ra hê gi ran be. 2Be lê em h’e mû 
jî ge le kî şa şî ya di kin. He ger yek 
xe ber da nê da t’u şa şî yê na ke, ew 
ye kî k’a mil e, ku di ka re t’e ma mî-
ya qa li bê xwe zeft ke. 3Em ge mê 
da vê ji ne de vê hes pê, we kî ew bê 
zef tê, ku em ser wêr tî yê t’e ma mî ya 
hes pê pê va bi kin. 4Em bî nin ser 
ge mî yê jî. Ew çi qa sî me zin in û ji 
ber ba yê qa yîm tê ne ajo ti nê, lê bi 
çer xe ke ge le kî bi ç’ûk tê ne ser wêr-
tî ki ri nê, di lê ge mî vanf k’î ya lî da ku 
bi xwa ze. 5Usa jî zi man en de me kî 
bi ç’ûk e, lê tiş têd ji xwe mes tir 
di bê je. Dî na xwe bi di ne pi rîs ke 

agir, çi da ris ta ne ke me zin di ka re 
bi şe wi tî ne! 6Zi man jî agi rek e, 
din ya ke zulm k’ar e na va en de mêd 
me da. Ew t’e ma mî ya qa li bê me 
di h’e r’i mî ne, agir dew ra jî yî na 
mê riv di xe û ew xwe xa ji ala va 
agi rê do jêf pê gir tî ye. 7Her cû r’e 
r’e’ wir, tey re de, şû li kî û h’ey wa-
nêd be’ rê tê ne zef tê û zef tî mê riv 
di bin, 8lê t’u qûl-ben de zi mên 
ni ka re. Ew zulm k’a re kî bê ar e, 
je’ ra me’ ra va da gir tî ye. 9Em bi 
wî şi ki rî yê di di ne Xu dan û Bav, 
bi wî jî ni fi r’a mê riv di kin, yêd ku 
dil qê Xwe dê da ha ti ne xu li qan di nê. 
10He ma ji wî de vî jî dua û ni fir’ 
der tên. Xûşk-bi ra yêd min, ev yek 
ne ca yîz e ku aha be. 11Ge lo ji 
ç’e’v ka nî kê ava xweş û te’l di de 
der? 12Ge lo di be xûşk-bi ra yêd 
min, we kî da ra hê jî rê be rê zey t’û-
nê bi de, yan jî k’o la ti rî yê hê jî rê? 
Ne jî ji şo r’a yî yê ava xweş der tê? 

Serwaxtîyadinyayê
ûserwaxtîyae’zmên

13Na va we da k’î ser waxt û aqil e? 
Bi ra ew bi p’er ga lî ya xwe ye qenc, 
ki rêd xwe bi mi lûk tî ya ser wax tî yê 
bi de k’if şê. 14Lê heger di lê we da 

* 2:23 Dest pê bûn 15:6. 
** 2:23 R’o ma yî 4:3; Ga la tî 3:6. 
* 2:25 Yê şû 2:1-21; 6:22-25. 
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h’ev sû dî ya xi rab û ç’e’v ne ba rî he-
ne, k’u bar ne bin û r’as tî yê de rew 
der ne xin. 15Eva «ser wax tî ya» ne 
da yî na jor in e, lê ji di nê ye, ya 
me ri va yî ye û ji ci na ye. 16Çim kî 
li k’î de rê h’ev sû dî û ç’e’v ne ba rî 
he ne, li wir bê t’er be tî û her ki ri-
nêd xi rab jî he ne. 17Lê ser wax tî ya 
jor in, be rê pê şin pa qij e, paşê e’dil 
e, mi lûk û ber bi hêr e, bi r’e’ mê û 
be rêd qen cî yê va t’i jî ye, bê t’a gêrf 
û bê h’i le k’a rî ye. 18Û be rê he qî yê 
ji alî yê yê ku bi e’di la yî yê di çî ne 
tê çi nî nê*. 

Yarêdinê,neyarêXwedê

41Ji k’u ne ew şer’ û de’wê 
na va we da? Ne ji te mêd we 

ne, ku na va di lê we da şe r’ê xwe 
di kin? 2Ç’e’ vê we li tiş ta ye, lê 
na k’e ve des tê we, di ku jin û ç’e’v ne-
ba rî yê di kin, lê ni ka rin bi gi hî ji ne 
me re mê xwe, hin gê hûn hev r’a 
di k’e vi ne h’u ce tê û şer’ di kin*. 
Hûn dest na xin, çim kî hûn hî vî ji 
Xwe dê na kin. 3Û ga va hî vî di kin, 
nas tî nin, çim kî ser nê ta xi ra bî yê 

hî vî di kin, we kî k’ê fêd di lê xwe 
der baz kin. 4Bê e’ sil no! Hûn ni-
za nin k’ê vê di nê h’iz di ke, ew 
ne yar tî yê li Xwe dê di ke? Awa k’î 
di xwa ze bi be ya rê di nê, ew xwe 
di ke ne ya rê Xwe dê. 5Yan t’ex mî na 
we ba dî he waf ni vî sar di bê je, ku 
Xwe dê de ma na wî r’u h’ê ber me da 
ye?* 6Lê be lê ew hê k’e re mêf di de 
me. Le ma ni vî sar di bê je: 
 «Xwe dê mi qa bi lî k’u bar-ba ba xa 

ye, 
 lê k’e re mê di de şkes tî ya»*. 
7Awa ber Xwe dê şkes tî bin. Mi-

qa bi lî mî rê cinf bi se ki nin û ewê ji 
we bi r’e ve. 8Xwe li Xwe dê bi gi rin, 
Xwe dê jî wê Xwe li we bi gi re. Des têd 
xwe bi şon, gu ne k’ar no, di lê xwe 
pa qij kin, du di lî no. 9Bi ne’ lin, şîn 
û gi rî bin, bi ra k’e nê we bi be şîn û 
eş qa we jî k’e der. 10Li ber Xu dan 
xwe biş kê nin û Ewê we bi lind ke. 

Xeybabirêxweneke
11Xey ba hev du ne kin xûşk-bi-

ra no. K’î xey ba birê xwe di ke, 
yan lo ma birê xwe di ke, ew xey ba 

* 3:18 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Û he qî ew ber e, ku yê e’dil t’o xi mê e’di la yî yê 
di çî ne». 
* 4:2 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ç’e’ vê we li tiş ta ye, lê na k’e ve des tê we û di bi ne 
mêr kuj. Hûn ç’e’v ne ba rî yê di kin, lê ni ka rin bi gi hî ji ne me re mê xwe, hin gê 
di k’e vi ne h’u ce tê û şer’ di kin». 
* 4:5 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ku ew r’u h’ê ber bî na me ç’e’v ne ba rî yê da ye». 
* 4:6 Go ti nêd Si lê man 3:34. 
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Qa nû nê di ke û lo ma Qa nû nê di ke. 
Lê he ger tu lo ma Qa nû nê di kî, 
îdî tu Qa nû nê na qe dî nî, lê h’a-
ki mê wê yî. 12T’e nê Qa nûn da rek 
û H’a ki mek he ye, ku di ka re hin 
xi laz ke û hin jî un da ke. Lê tu 
k’î yî ku lo ma he va lê xwe di kî? 

H’evzaxwejik’ubarîyêbikin
13Ni ha hûn guh dar bin, yêd 

ku di bê jin: «Îro yan si bê emê 
he r’i ne fi lan ba ja rî û li wê de rê 
sa le kê bi mî nin, t’u ca re tî yêf bi kin 
û qa zinc kin». 14Hûn ni za nin wê 
si bê çi bê se rê we. E’mi rê we çi 
ye? Hûn mî na mi jê ne, hew di ni-
hê r’î he ye, hew di ni hê r’î t’une.* 
15Ge re kê hûn aha bê jin: «He ger 
Xu dan bi xwa ze, emê bi jîn û fi lan 
yan bê van tiş tî bi kin». 16Lê hûn 
bi k’u bar-ba ba xî ya xwe di fi r’in. 
Her p’ey da yî ne ke aha xi ra bî ye. 
17Awa ewê ku zane qen cî yê bi ke 
û na ke, ew jê r’a gu ne ye. 

Bonadewletîya

51Ni ha hûn bi bi hên, dew le tî-
no! Bi gi rîn û şî nê bi kin bo na 

wê be len ga zî ya ku wê bê se rê we. 
2He bû kaf we r’i zî ye, k’in cêd we 

jî bû ne xu rê bi zû zê.* 3Zêr’ û zî vê 
we zeng gir tin e û zen ga wa nê bi be 
şe’ dê mi qa bi lî we û mî na ala va 
êgir goş tê we h’û fî xwe ke. We 
bo na r’o jêd axi rî yê xiz ne xwe r’a 
t’op kir! 4We ew he qêd p’a lêd ku 
e’r dê we di di rû tin ne da nê. Va ye 
ew heq di ki ne za rîn. Şi kî ya têf 
wan p’a la gi hîş tî ye gu hê Xu da nê 
Zor*. 5We li ser di nê ç’e’ vê xwe 
tiş te kî da ne hiş tî ye, li go ra di lê 
xwe xwa rî ye-vex wa rîye, ça wa 
k’o zî ki rîf, bo na r’o ja ser jê ki ri nê. 
6We ew me ri vêd r’ast lo me k’arf 
ki rin û kuş tin, k’î jan ku mi qa bi lî 
we r’a ne bûn. 

Sebirûdua
7Awa xûşk-bi ra no, se bir kin h’e ta 

ha ti na Xu dan. Dî na xwe bi di nê, 
cot k’ar hî vî ya be rê e’r dê yî bi qî met 
e, bo na wê ye kê se bir di ke h’e ta 
ba ra na pê şin û paş in lê de. 8Hûn 
jî se bir kin, gu ma na xwe un da 
ne kin, çim kî ha ti na Xu dan nê zîk 
e. 9Bî na xwe ji hev du teng ne kin 
xûşk-bi ra no, ku dî wa na we ne be. 
Va ye h’ak im pişt dê rî se ki nî ye. 
10Xûşk-bi ra no, alî yê te’ lî-ten-

gî ya û se bi rê da ç’e’v bi di ne wan 

* 4:14 Go ti nêd Si lê man 27:1. 
* 5:2-3 Met ta 6:19. 
* 5:4 Qa nû na Du ca rî 24:14-15. 
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p’ê xem be ra, yêd ku bi na vê Xu dan 
xe ber da ne. 11Be lê em xwe zî ya 
xwe li yêd se bir di kin tî nin. We 
bo na se bi ra Îbo bi hîs tî ye û we 
dît, Xu dan axi rî ya wî ça wa xêr 
kir, çim kî Xu dan ge le kî îsaff û 
r’e’m e!* 

12Be rî her tiş tî xûşk-bi ra yêd min, 
sond ne xwin, ne bi e’z mên, ne bi 
e’r dê, ne jî son de ke ma yîn. Bi ra 
«Be lê»-ya we be lê be, «Na»-ya 
we na be, we kî hûn dî wa nê ser 
xwe da ney nin*. 

13He ger yek ji we te’ lî-ten gî yê da 
ye, bi ra dua bi ke. He ger yek şa ye, 
bi ra eş qî Xwe dê bis ti rê. 14He ger 
yek ji we ne xweş e, bi ra ga zî ber-
pir sî ya rêd ci vî nê ke, ser wî da bi ra 
dua bi kin, bi na vê Xu dan bi r’ûnf 
r’ûn kin*. 15Û dua yê bi ba we rî yê 

* 5:11 Îbo 1:1-22; 2:10; 42:10-17; Ze bûr 103:8. 
* 5:12 Met ta 5:34-37. 
* 5:14 Mar qos 6:13. 
* 5:17 P’ad şa tî III, 17:1; 18:1; 18:41-45. 
* 5:20 Pet rûs I, 4:8.

wê yê ne xweş qenc ke û Xu dan 
wê wî r’a ke ser p’î ya. Û he ger 
gu nek jî ki ri be, wê wî bê bax şan-
di nê. 16Le ma ber hev gu nêd xwe 
bi di ne r’û yê xwe û bo na hev dua 
bi kin, we kî hûn qenc bin. Dua yê 
yê r’ast ge le kî qe wat e û h’u kum 
di ke. 17Êl yasf xût me ri ve kî mî na 
me bû, bi dil û can dua kir, ku 
ba ran ne ba re û sê sal û nî va ser 
e’r dê ba ran ne ba rî*. 18Û paşê dî sa 
dua kir, ji e’z mên ba ran ba rî û 
e’r dê be rê xwe da. 

19Ge lî xûşk-bi ra yêd min! He ger 
yek ji we ji r’î ya r’as tî yê bi k’e ve û 
ye kî din wî ve ge r’î ne, 20bi ra ew 
za ni be yê ku gu ne k’ar ji r’î ya wî ye 
xa li f îf ve di ge r’î ne, ew r’u h’e kî ji 
mi ri nê xi laz di ke û ge lek gu na 
r’e sît di ke*. 
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Pêşgotin

Pet rû sêf şan dîf bi vê ne’ ma xwe ye pê şin ber bi r’î cim e’ ta Xwe dê ye bi-
jar tî di be, awa go tî wan ba wer men da, yêd ku be la yî ba ku ra As ya Bi ç’ûk 
bi bûn, ku pênc qe za di k’e ti ne na va wê, bi h’e sa bê îro yîn T’irk ya yê da 
ne. H’î mêd ci vî nêdf van qe za hi nek bi xû da na Paw los, hi nek jî bi ya 
he val-xe ba têd wî ha ti bû ne avî ti nê. Li go ra şe’ de tî ya ci vî na sed sa lî ya 
du da da Pet rûs eva ne’ ma R’o ma yê daf, bi na ve kî sur’ awa go tî «Ba bî lo-
nê daf» (5:13), be rî kuş ti na xwe sa la 65-da ni vî sî ye, ga va me sî hîf ji dest 
Nê ro nê Qey se rêf Îm pê ra to rî ya R’o ma yê di ha ti ne zê ran di nê. 

Me re mê vê ne’ mê ew e, ku dil bi de ber wan xwen de va na, k’î jan ku 
ba we rî yaf xwe Îsa tî nin û na va ten ga sîf û zê ran di na da ne. Xu da nêf ne’-
mê vê ni vî sa rê da nex şê Îsa di de k’if şê ku ça wa ce fê Wî, mi rin, r’a bûn 
û sozê ha ti na Wî wan ba wer men da r’a gu ma ne ke me zin pêş da tî ne. Bi 
vê dî ti nê ge re kê ba wer men dêd r’ast jî na va ce fa da te yax kin, çim kî eva 
ye ka di de k’if şê, ku ew r’ast ba we rî yê da p’ê ga Îsada di çin. Û ewêd ku 
wê te yax kin, ga va Îsa Mesîh dî sa e’yan be, Ewê wan xe lat ke. 

Usa jî xu da nê vê ne’ mê hî vî ji xwen de va na di ke, ku ew her t’im h’iş yar 
û ha zir bin, na va jî yî na pî ro zî yê daf, h’iz ki ri na wa ne hin da va hev da du-
r’û tî nî be û bi bi ne p’a rist ge hêdf sax, li ser wî r’i k’i nê na vê Mesîh çê ki rî. 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1:1-2) 
Bîr anî na ki rêd Xwe dê ye bo na xi laz bû nêf (1:3-12) 
Şî re têd ba wer men da r’a, ku bi jî yî na pî roz bi jîn (1:13–2:10) 
Bor cêd ba wer men da de ma ce fa û te’ lî-ten gî ya da (2:11–4:19) 
Xwe dê na sî ya mi lûk û xiz met k’a rî ya wan (5:1-11) 
Paş go tin (5:12-14) 
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Silavkirin

11Ji Pet rûsf, Şan dî yê Îsa Mesîh, 
cim e’ ta Xwe dê ye bi jar tî r’a, 

ya ku li we la têd Pon to sê, Ga lat-
ya yê, Ke pe dok ya yê, As ya yê û Bî-
tên ya yê da xe rîb be la bû yî ye. 2Hûn 
li go ra wê qi ra ra Bavf Xwe dê ye 
pêş da ha ti ne bi jar ti nê û bi R’u h’ê 
Pî roz bu hur tî-ji ba re di bin, we kî 
guh da rî ya Îsa Mesîh bi kin û bi 
xû na Wî ye r’ê tî bê ne pa qij ki ri nê: 

De bi ra k’e remf û e’di la yî hê li 
we zê de be. 

R’azîbûnbonagumanasaxîyê
3Şi kir ji Xwe dê r’a, Ba vê Xu da nêf 

me Îsa Mesîh, ku ji r’e’ ma Xwe ye 
p’ir’, ca re ke din em di nê xis tin, 
bi r’a bû na Îsa Mesîhe ji mi rî ya, 
we kî bi bi ne xwe yê gu ma na sax 
4û wan soz-qi ra rêd ne be ta le ne-
r’i zî û ne ç’il mi sî war bin. Eva na 
li e’z ma na we r’a xwey ki rî ne. 5Û 
qe wa ta Xwe dê pê ba we rî yaf we, 
we xwey di ke, bo na wê xi laz bû naf 
ha zir ki rî, ya ku axi rî ya ze mên da 
wê xuya be. 
6Hûn bi wê şa di bin, r’ast e ni-

ha jî usa di qe wi me ku hûn hi ne kî 
me’ de ki rî ne, ji dest cû r’e-cû r’e 
cê r’i ban di naf. 7Ev yek di be se beb, 
we kî xa li sî ya ba we rî ya we hê bi 
qî met k’ifş be, ne ku ew zê r’ê ku 

na va êgir da tê cê r’i ban di nê lê dî sa 
un da di be û bi vî awayî ew ba we-
rî ya we wê hê ja yî pe sin, r’û met 
û qe dir be, wex tê xu ya bû na Îsa 
Mesîh. 8We Ew ne dî tî ye, lê hûn 
Wî h’iz di kin, ni ha jî na bî nin, lê 
ba we rî ya xwe Wî tî nin û şa ne bi 
wê eş qa me zi ne xwe yî r’û met, ku 
bi za raf na yê go ti nê. 9Çim kî hûn 
xi laz ki ri naf r’u h’ê xwe dis tî nin, 
ku me re mê ba we rî ya we ye. 
10Bo na vê xi laz bû nê p’ê xem ber 

lê ge r’î yan û k’e ti bû ne bin e’ne na 
û bo na wê k’e re maf ku wê we r’a 
bi bû ya p’ê xem ber tîf ki rin. 11R’u h’ê 
Me sî hî na va wan da hê pêş da li 
ber wan ve di kir, ku Mesîhê ce fê 
bi k’i şî ne û pey r’a bi k’e ve r’û me ta 
Xwe. Û wan di kir ku bi za ni bin 
k’a bo na k’en gê û ze ma ne kî ça-
wa da ev ye kê bi qe wi min. 12Li ber 
wan ve bû, we kî ew ne ku bo na 
xwe, lê bo na we xe bi tîn, ga va ew 
tiş têd ni ha we r’a bi des tê wan 
ha ti ne go ti nê, yêd ku Miz gî nî 
we r’a dan na sîn ki rin, bi R’u h’êf 
Pî ro zî ku ji e’z mên ha te şan di nê. 
Mil ya k’etf jî de ma na wan tiş ta da 
ne, ku he ma bi bî nin. 

H’işyarûpîrozfbin
13Bo na wê ye kê hûn fi ki rêd 

xwe da pişt gi rê da yî û h’iş yar bin, 
t’am gu ma na xwe bi di ne ser wê 
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* 1:16 Qa nû na K’a hîn tî yê 11:44-45; 19:2; 20:7. 
* 1:24-25 Îşa ya 40:6-8. 
* 2:3 Ze bûr 34:8. 

k’e re mê, ya ku wê we r’a bê da-
yî nê, wex tê xu ya bû na Îsa Mesîh. 
14Mî na za r’êd guh dar bin, ne bi ne 
mî na wî wex tê dil xwes ti nêd xwe ye 
ne za nî ya xwe da. 15Lê mî na wî 
Pî ro zê ku ga zî we kir, hûn jî pî roz 
bin na va h’e mû r’a bûn-r’û niş ti na 
xwe da. 16Ça wa ni vî sar e: «Pî roz 
bin, çim kî Ezî pî roz im»*. 

17He ger hûn Wî r’a Ba vo di bê jin, 
Yê ku bê fir qî dî wa na her ke sî 
we ke e’me lêd wî di ke, ku usa ye 
vî wex tê xe rîb-fi ra rî ya xwe ye vê 
di nê bi xofa Xwe dê der baz kin. 
18Çim kî hûn za nin we kî hûn ji 
r’aw-r’i zi mêdf kal-ba va ye bê kêr, 
pê wan tiş têd ku un da di bin, 
awa go tî zê r’a yan zî va ne ha ti ne 
k’i r’î nê, 19lê pê xû na Mesîhe 
qî met-gi ran, ku ew ça wa ber xe kî 
bê qu sûr û bê le k’e bû. 20Ew hê be rî 
dest pê bû na din ya yê k’ifş ki rî bû, 
lê van axi rî ya da bo na we e’yan 
bû. 21Bi Wî we ba we rî ya xwe Wî 
Xwe dê yî anî, Yê ku Ew ji na va 
mi rî ya r’a kir û r’û met da Wî, le ma 
ba we rî û gu ma na we ser Xwe dê 
ye. 22Awa we guh da rî ya r’as tî yê 
kir û bi vî awayî xwe pa qij kir, ku 
h’iz ki ri na we hin da va xûşk-bi ra da 

bê h’i le k’a rî be, ni ha bi di lê sax 
hev du qa yîm h’iz bi kin. 23Hûn 
ne ku ji ha vê nê p’ûç’ dî sa di nê 
k’e ti ne, lê ji yê ne p’ûç’, ji xe be ra 
Xwe dê ye xwe yî e’mi re h’e ta-h’e-
ta yê. 24Çim kî 
 «H’e mû me rivf mî na gî hê ne 
 û t’e ma mî ya r’ew şa wan mî na 

gu lê gî hê. 
 Gî ha h’işk di be û gu lêd wê jê 

di war in, 
25 lê xe be ra Xu dan h’e ta-h’e ta yê 

di mî ne».* 
Ev ew xe ber e, ku bi Miz gî nî yê 
we r’a ha te da yî nê. 

Kevirêsaxûmiletêpîroz

21De her cû r’e xi ra bî yê, h’i-
le k’a rî yê, du r’û tî yê, h’ev sû-

dî yê û bux dan bê jî yê ji p’ê şa xwe 
daw şî nin. 2Mî na der gû şêd li ber 
bis tên, h’ey ra şî rê si pî yî r’u h’a nî da 
bin, ku hûn bi wî xi laz bû nê r’a 
me zin bin. 3Çim kî ni vî sar e: We 
«te’ ma şî ri na yî ya Xu dan hil da ye»*. 
4Xwe li Wî bi gi rin, Wî ke vi rê sa xî 
ku ji me ri va t’ex sîr ki rîf ye, lê ji 
Xwe dê da bi jar tî û xwe yî qe dir e. 
5Hûn jî mî na ke vi rêd sax, p’a rist-
ge he ke r’u h’a nî we ri ne çê ki ri nê, 
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ça wa k’a hî nêdf pî roz qur ba nêdf 
r’u h’a nî ye li Xwe dê xweş bi Îsa 
Mesîh bi din. 6Çim kî k’i tê bê da 
ni vî sar e: 
 «Va Ez Sî yo nê daf ke vi re kî 

ji ba re yî û xwe yî qe dir ça wa 
ke vi rê e’nîş kêf da tî nim 

 û k’î ba we rî ya xwe Wî bî ne, 
t’u car wê şer mî ne mî ne»*. 

7Awa ew ke vir bo na we ba wer-
men da xwe yî r’û met e, lê bo na 
ne ba we ra: 
 «Ew ke vi rê ku hos ta t’ex sîr kir, 

Ew bû se rê e’nîş kê»*, 
8 «Ke vi rê ku me riv ser da di li-

k’u min 
 û zi na rê ku jê hol di bin»*. 
Ew di li k’u min, çim kî guh da rî ya 
xe be rê na kin û ça wa wê ye kê r’a 
jî k’ifş ki rî ne. 
9Lê hûn qe bî le ke ji ba re ne, k’a-

hî nêd p’ad şa tî yê, mi le tê bu hur tî, 
cim e’ ta Xwe dê, we kî k’e re me têd* 
Wî bi ki ne den gî, Yê ku hûn ji 
te’ rîs ta nî yê ga zî r’o na ya xwe ye 
h’uj me k’ar ki ri ne**. 10Wex te kê 
hûn ne t’u cim e’t bûn, lê ni ha 

bû ne cim e’ ta Xwe dê, hû ne bê 
r’e’ ma Xwe dê bûn, lê ni ha we 
r’e’m dî tî ye*. 

XulamêdXwedê
11De lal no! Ez hî vî ji we di kim, 

ça wa me ri vêd fi ra rî û xe rî be vê 
di nê, h’ev za xwe ji dil ha vi jî yêd be-
de nê bi kin, ku mi qa bi lî r’u h’ê we 
şer’ di kin. 12Na va p’ût p’a ris ta daf 
hûn xwe usa p’er gal xwey kin, we kî 
çi tiş tî da jî we r’e zîl bi kin ça wa 
xi rab, ki rêd we ye qenc bi bî nin û 
şi ki rî yê bi di ne Xwe dê, wê R’o ja 
ku se rî kî bi de di nê. 
13Gu r’af her ser wêr tî y êd me ri-

va yê da bin, bo na xa ti rê Xu dan, 
gu r’a p’ad şê da bin, ça wa ser wê rê 
he rî bi lind, 14usa jî gu r’a we lî ya-
daf bin, ku ji alî yê p’ad şê da şan dîf 
ne, we kî ce za yê bi di ne ne he qa û 
pe sin jî bi di ne qen ca. 15Çim kî ev 
e qi ra ra Xwe dê, ku hûn bi qen-
cî ki ri nê den gê me ri vêd bê h’i şe 
ne zan bi di ne bi r’î nê. 16Mî na 
me ri vêd aza bi jîn. Bi ra aza yî ya we 
ne be xê lî ya xi ra bî ki ri nê, lê bi jîn 

* 2:6 Îşa ya 28:16. 
* 2:7 Ze bûr 118:22. 
* 2:8 Îşa ya 8:14. 
* 2:9 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «T’o r’in tî ya Wî». 
** 2:9 Îşa ya 43:20-21; Der k’e tin 19:5-6. 
* 2:10 Ho sêya 2:23. 
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ça wa xu la mêd Xwe dê. 17Qe di rê 
h’e mû ya bi gi rin xûşk-bi ra h’iz 
bi kin, ji Xwe dê bi tir sin, qe di rê 
p’ad şê bi gi rin. 

Hûnjîr’îyaMesîhe
cefadaher’in

18Xu lam no, bi xof k’ê şî ke me zin 
gu r’a axa yêd xwe da bin, ne ku 
t’e nê gu r’a yêd qenc û ber bi hê-
ra da bin, lê gu r’a zulm k’a ra da 
jî. 19Çim kî eva bex te wa rîk e, 
he ger yek bo na xa ti rê Xwe dê cî kî 
he qî-ne heq ze lû lî yê di k’i şî ne û 
se bir di ke. 20Lê çi fey de he ger 
hûn bo na gu ne ki ri nê bê ne lê da nê 
û te yax kin? Lê he ger hûn bo na 
qen cî ki ri nê ce fê bi bî nin û te yax 
kin, hûn li ber Xwe dê bex te war 
in. 21Be lê hûn vê ye kê r’a ha ti ne 
ga zî ki ri nê, çim kî Mesîh xwe xa 
jî bo na we ce fa k’i şand û nex şek 
we r’a hişt, we kî hûn p’ê ge ha Wî da 
he r’in. 22Ewî gu ne ne kir û za rê 
Wî da h’i le k’a rî t’une bû*. 23Ga va 
di ha te r’e zîl ki ri nê, ji ber va kes 
r’e zîl ne di kir, ga va ce fa di k’i şand, 

gef li ke sekî ne di xwar, lê Xwe 
spar ti bûf h’a ki mê ser r’as tî yê*. 
24Ewî gu nêd me be de na Xwe da 
r’a ki ri ne ser dar, we kî em hin da va 
gu na da mi rî* bin û bo na he qî yê 
bi jîn: Bi dex mêd Wî hûn qenc 
bûn**. 25Çim kî hûn mî na pe zêd 
xa li f îf bûn, lê ni ha hûn li Şi van 
û Se’ vî yê r’u h’ê xwe ve ge r’î ya ne. 

T’emîyabonajinûmêr

31Usa jî k’ul fet nof, gu r’a mê rê 
xwe da bin, we kî ji wan hi nek 

jî, he ger guh da rî ya xe be rê na kin, 
bi p’er ga lî ya ji nêd xwe, bê go tin 
jî bê ne ser ba we rî yê* 2ga va p’er-
ga lî ya we ye xo fe û na ve-na mûs 
bi bî nin. 3Bi ra xe mi la we der va va 
bi gu lî ve gir ti nê û t’o r’êd zê r’a, yan 
jî bi k’in ca nî be*, 4lê ya me ri vê 
hin du r’ê dil da, r’u h’e kî mi lûk 
û gi ra ne be de we tî ya ne be tal e, 
ku li ber Xwe dê p’ir’ bi qî met e. 
5Çim kî be rê bi vî ti he rî k’ul fe têd 
pî ro ze ku gu ma na xwe da nî bû ne 
ser Xwe dê, xwe di xe mi lan din, 
xe mi la wan ew bû ku gu r’a mê rê 

* 2:22 Îşa ya 53:9. 
* 2:23 Îşa ya 53:7. 
* 2:24 Bi go ti ne ke din: «Ji gu na dûr» yan «aza». 
** 2:24 Îşa ya 53:5-6. 
* 3:1 Efe sî 5:22; Ko lo sî 3:18. 
* 3:3 Tî mo t’ê yo I, 2:9. 
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xwe bi ki ra na, 6mî na Se ra yê ku 
gu r’a Bi ra hîm daf bû û di go te wî: 
«Xwe yê min». Îdî hûn qî zêd wê 
dê yê ne, he ger hûn xwe li qen cî yê 
di gi rin û ji t’u tiş tî na tir sin. 
7Usa jî mêr no, bi fe’m da rî yê 

e’mi rê xwe t’e vî ji nêd xwe der baz 
kin, ça wa qi si mê sist qe di rê wan 
bi gi rin, usa jî ça wa he val wa rê 
wê jî yî na ku hû nê p’êş k’êşf bis-
tî nin, we kî t’u tişt ne bi ne ba yî sê 
dua yêd we*. 

Cefêbonar’astîkirinê
bik’işînin

8Hey ne ser h’e mû jî ser nê te kê 
bin, ser hev şe wat bin, hev h’iz 
bi kin, r’e’m û şkes tî bin. 9Ji ber 
xi ra bî yê va xi ra bî yê ne kin, yan ji 
ber bê hur met ki ri nê va bê hur met-
ki ri nê, lê ji ber van va dua-di roz ga 
li wan bi kin, çim kî hûn vê ye kê r’a 
ha ti ne ga zî ki ri nê, we kî dua-di roz-
gê soz da yî ser we da bê. 10Çim kî 
ni vî sar e: 
 «K’î jî yî nê be gem di ke 
 û di xwa ze r’o jêd xweş bi bî ne, 
 bi ra zi ma nê xwe ji xi ra bî yê 

xwey ke 

 û za rê xwe jî ji h’i le k’a rî yê. 
11 Bi ra ji xi ra bî yê ve ge r’e, qen cî yê 

bi ke 
 û e’di la yî yê bi ge r’e, li pey wê 

he r’e. 
12 Çim kî ç’e’ vê Xu dan li ser r’as ta 

ye 
 û gu hê Wî ser dua yê wan e, 
 lê Xu dan mi qa bi lî wan e, yêd 

ku xi ra bî yê di kin».* 
13K’î wê xi ra bî yê li we bi ke, 

he ger hûn de ma na qen cî ki ri-
nê da bin? 14Lê he ger hûn bo na 
r’as tî ki ri nê ce fê jî bi bî nin, hû ne 
xwe zi lî ne! Îdî ji me ri va ne tir sin 
û xwe un da ne kin*. 15Lê be lê 
Mesîh ça wa Xu da nê pî roz di lê 
xwe da bi lind bi gi rin. Her gav 
ha zir bin, ca ba wan h’e mû ya 
bi din, yêd ku bo na wê gu ma na 
na va we da di pir sin. Lê wê ye kê 
bi xof û mi lûk tî yê bi kin*, 16xwe yê 
îsa faf r’i h’et bin, we kî, ga va hûn 
bê ne r’e zîl ki ri nê, yêd ku p’er ga lî ya 
we ye qen ce t’e vî Mesîh bê hur met 
di kin, şer mî bin. 17Hê qenc e, 
he ger qi ra ra Xwe dê ye, em bo na 
qen cî yê ce fê bi k’i şîn in, ne ku 
bo na xi ra bî yê. 18Çim kî Mesîh 

* 3:7 Efe sî 5:25; Ko lo sî 3:19. 
* 3:10-12 Ze bûr 34:12-16. 
* 3:14 Met ta 5:10. 
* 3:15 Îşa ya 8:12-13. 
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ca re kê bo na her t’im bo na gu na 
ce fa k’i şand*, Yê heq bo na ne-
he qa, we kî me nê zî kî Xwe dê ke. 
Ew alî yê be de nî da ha te kuş ti nê, 
lê alî yê r’u h’a nî da jî yî nê r’a ha te 
ve ge r’an di nê. 19Bi r’u h’a nî çû na-
va wan r’u h’êd ke lê da dan na sîn 
kir, 20yêd ku wex te kê ne guh dar 
bûn, ga va Xwe dê bi dû mi ka di rêj 
se bir di kir, wî ze ma nê Nuh daf, 
ga va ge mî di ha te çê ki ri nê. Wê da 
hin dik, awa go tî h’eyşt ne fs «na va 
avê da» xi laz bûn*. 21Ew av sû re-
tê ni xu man di nêf bû, k’î jan ni ha 
we xi laz di ke. Ew ni xu man din 
ne ku we ji qi lê ra be de nê di şo, 
lê ji îsa fa r’i h’et şe’ de tîk e li ber 
Xwe dê*. Ew yek bi r’a bû na Îsa 
Mesîhe ji mi rî ya we xi laz di ke, 
22Yê ku çû ye e’z mên, li mi lê 
Xwe dê yî r’as tê ye û mil ya k’et, 
h’u ku met û qud re têd r’u h’a nî 
bin gu r’a Wî da ne.

 

41Awa Mesîh ku bo na me 
be de nî ce fa k’i şand, hûn jî bi 

wê nêt-fi ki rê sî lih’ ki rî bin. Çim kî 
yê bi be de nî ce fa k’i şand, wî dest 
ji gu na k’i şan dî ye, 2we kî îdî h’e ta 

mi ri na xwe, ne ku li go ra dil ha-
vi jî yêd xwe ye me ri va yî bi jîn, lê li 
go ra qi ra ra Xwe dê. 3Be sî we ye, 
ku we wex tê jî yî na xwe ye bi hu-
rî da li go ra xwes ti na p’ût p’a ris taf 
der baz ki rî ye, hûn pey h’e ra mî yêf, 
tem xwes ti nêd xi rab, pey-ve xwa-
ri nê, kû ç’ik san tî yê, ser xwe şî yê û 
p’ût p’a ris tî ya k’i rêt k’e ti bûn. 4Ew 
p’ût p’a rist e’cêb ma yî jî di mî nin, 
we kî hûn t’e vî avî tî ya wa ne bê na-
mû sî na bin û na vê xi rab li pey we 
di xin. 5Lê ewê li ber Wî cab dar 
bin, Yê ku ha zir e dî wa na mi rî 
û zên dî ya bi ke. 6Bo na vê ye kê jî 
wan mi rî ya r’a Miz gî nî ha te da yî-
nê, yêd ku bi be de nî mî na me ri va 
dî wa na wan ha te ki ri nê, we kî bi 
r’u h’a nî bi jîn mî na Xwe dê. 

P’êşk’êşêdXwedêye
bonacivînêf

7Axi rî ya her tiş tî nê zîk bû ye. 
Awa ser waxt û ser xwe bin, ku 
bi ka ri bin dua bi kin. 8Be rî her 
tiş tî, h’iz ki ri na we hin da va hev da 
bi dil û can be, çim kî h’iz ki rin 
ge lek gu na di ni xê me. 9Hin da va 
hev da mê van h’iz bin, bî na xwe 

* 3:18 Aha jî tê fe’m ki ri nê: Dew sa «ce fa k’i şand» «mir». 
* 3:20 Dest pê bûn 6:9–8:22. 
* 3:21 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Lê ni xu man din bo na îsa fa qenc şe’ de tî ye li ber 
Xwe dê». Dew sa xe be ra «şe’ de tî» hi nek «de lî lek» fe’m di kin. 
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teng ne kin*. 10Ji we k’ê çi p’êş-
k’êş stan dî ye, bi wê jî hev r’a xiz-
met k’a rî yê bi kin, ça wa we k’î lêd 
qen ce k’e re ma Xwe dê. 11He ger yek 
xe ber di de, bi ra go ti nêd Xwe dê 
xe ber de, he ger yek xiz met k’a rî-
yê di ke, bi ra bi wê qe wa tê bi ke, 
ku Xwe dê da yê, we kî her tiş tî da 
na vê Xwe dê bê bi lind ki ri nê bi Îsa 
Mesîh, r’û met û qud ret ji Wî r’a 
h’e ta-h’e ta yê. Amînf. 

Cefaûte’lî‑tengîyêd
bonanavêÎsaMesîh

12De lal no! Ji wê ala va ten-
ga sî yêf e’cêb ma yî ne mî nin, ku 
bo na cê r’i ban di nê tê se rê we û 
ne fi ki rin ku ev çi be la bû li we 
qe wi mî. 13Lê şa bin, ku hûn t’e vî 
ce fêd Mesîh di bin, we kî wî wex tê 
xu ya bû na r’û me ta Wî hû nê ji şa-
bû nê geş bin. 14He ger hûn bo na 
na vê Mesîh bê ne r’e zîl ki ri nê, 
hû ne xwe zi lî ne, ku usa ye R’u-
h’ê xwe yî r’û met, R’u h’ê Xwe dê 
ser we da nî ye*. 15Bi ra ji we t’u 
kes ce fê ne k’i şî ne, ça wa mêr kuj, 
yan diz, yan zulm k’ar, yan jî t’e vî 

* 4:9 Aqûb 5:20; Go ti nêd Si lê man 10:12. 
* 4:14 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Ji alî yê wan va Ew tê bê hur met-
ki ri nê, lê ji alî yê we va tê bi lind ki ri nê». 
* 4:18 Go ti nêd Si lê man 11:31. 
* 5:2 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Ça wa se’ vî». 

şi xu lê xel qê bû yî. 16Lê he ger ce fê 
bi k’i şî ne ça wa me sî hîf, bi ra şerm 
ne ke, lê şi ki rî yê bi de Xwe dê bo na 
vî na vî, ku ser wî ye. 17Îdî wext 
pê r’a gi hîş tî ye, we kî dî wan ji ma la 
Xwe dê da dest pê be û he ger pêş da ji 
me da dest pê di be, lê axi rî ya wa nê 
ça wa be, yêd ku gu r’a wê Miz gî-
nî ya ji Xwe dê na kin? 18Ni vî sar e: 
 «He ger yê r’ast wê bi zo re kê 

xi laz be, 
 îdî h’a lê ne p’ak û gu ne k’a raf 

wê ça wa be?»* 
19Awa yêd ku li go ra qi ra ra Xwe dê 
ce fê di k’i şî nin, bi ra xwe li qen cî-
yê bi gi rin, r’u h’ê xwe bis pê ri nef 
E’fi ran da rê xwe yî amin. 

BonakerêpezêXwedê

51Ez hî vî ji ber pir sî ya rêd 
na va we da di kim, ez xwe xa 

jî ça wa ber pir sî yar û şe’ dê ce fêd 
Mesîh û he val-p’a rê wê r’û me tê 
me, ya ku wê xuya be. 2Şi van tî yê 
wî ke rî yê pe zê Xwe dê yî li ber xwe 
bi kin*, ne ku bê dil, lê bi dil û 
can usa xwey kin, ça wa Xwe dê 
di xwa ze, ne ku bo na k’a ra xwe, 
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lê bi r’ezedi lî**, 3ne ku li ser yêd 
ku p’a ra we k’e ti ne h’u kum kin, 
lê nex şê qenc nî şa nî kê rî kin. 4Û 
ga va Se rek şi van e’yan be, hû nê 
wê t’a cêf r’û me tê bis tî nin, ku 
ç’i rû sî ya wê un da na be. 

5Usa jî ca hil no, gu r’a me zi na da 
bin. Û hûn h’e mû jî, li ber hev 
şkes tî bin, xu lam tî yê hev du r’a 
bi kin, çim kî ni vî sar e: 
 «Xwe dê mi qa bi lî k’u bar-ba ba xa 

ye, 
 lê k’e re mê di de şkes tî ya»*. 
6Bin des tê Xwe dê yî zor ta bin, 
ku Ew wext da we bi lind ke* 7û 
h’e mû xe mêd xwe ba vê ji ne ser 
Wî, çim kî Ew bo na we xem di ke. 
8Ser waxt bin, h’iş yar bi mî-

nin! Mî rê ci nêf ne ya rê we mî na 
şêr mi r’e-mi r’a wî ye, di ge r’e k’a 
k’ê h’û f î xwe ke. 9Ba we rî yê da 
h’îm gir tî mi qa bi lî wî bi se ki nin, 
çim kî hûn za nin ku xûşk-bi rêd 

we jî t’e ma mî ya din ya yê da xût 
wan ce fa di k’i şî nin. 10Lê Xwe-
dê yê t’e ma mî ya k’e re mê, Yê ku 
pê Mesîh hûn ga zî r’û me ta xwe ye 
h’e ta-h’e ta yê ki ri ne, pey hi nek ce fa 
dî ti nê r’a, wê Xwe xa we k’a mil ke, 
bi şi dî ne, qe wat ke, xwe yî bin geh 
ke. 11Qud ret ji wî r’a h’e ta-h’e ta-
yê. Amîn. 

Silavêdaxirîyê
12Min bi des tê Sî las*, ça wa 

bi ra kî amin ez wî h’e sab di kim, 
kin we r’a ni vî sî, dil di di me we û 
şe’ de tî yê di dim, ku ev e k’e re ma 
Xwe dê ye r’ast. Vê da hûn qe wîn 
bi se ki nin. 13Ci vî naf Ba bî lo nê daf* 
li we si lav di ke, ya ku t’e vî we 
ha tî ye bi jar ti nê, usa jî la wê min 
Mar qos. 14Bi r’a mû sa na h’iz ki ri-
nê ye di lê sax hev du si lav kin. De 
bi ra e’di la yî li we h’e mû yêd p’a ra 
Mesîh be. Amîn. 

** 5:2 Yû h’en na 21:15-17. 
* 5:5 Go ti nêd Si lê man 3:34. 
* 5:6 Met ta 23:12; Lû qa 14:11; 18:14. 
* 5:12 Bi yû na nî «Sîl va no» ni vî sar e, ku cû r’e kî na vê «Sî las» e. 
* 5:13 Bi fi ki ra hi ne ka hin gê ba wer men da ba ja rê R’o maf Îtal ya yê r’a di go tin 
«Ba bî lon».
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Pêşgotin

Pet rû sêf şan dîf bi vê ne’ ma xwe ye du da ber bi r’î h’e mû ba wer men da 
di be. Me re mê wî yî me zin ew bû, ku pê şî ya hîn ki ri na ders da rêd şaş 
bi de gir ti nê û ba wer mend ji wê hîn ki ri nê ne xa li fin, ya ku bi des tê wan 
me ri vaf ha tî ye hîn ki ri nê, k’î ja na bi ç’e’ vê xwe Îsa dî ti bûn û bi gu hê 
xwe go ti nêd Wî bi hîs ti bûn. Ew berk’ da vê je wan, yêd ku di bê jin Mesîh 
ve na ge r’e û hîn ki ri nêd ze walf hîn di ki rin û r’a bûn-r’û niş ti na xwe da jî 
ne r’êva bûn. Ew ser da zê de di ke ku de ren gî k’e ti na Îsa Mesîh ji se bi ra 
Xwe dê ye, k’a ra xi laz bû naf r’u h’ê în sên e, çim kî Xwe dê na xwa ze ku t’u 
kes un da be, lê ew di xwa ze we kî h’e mû jî ji gu ne ki ri nê ve ge r’in (3:9). 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1:1-2) 
Ga zî û bi jar ti na Xwe dê ye hin da va me sî hî ya daf (1:3-21) 
Ders da rêd şa şe de rew (2:1-22) 
Ha ti na Mesîhe du da (3:1-18) 

* 1:1 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Xwe dê û Xi laz ki rê me Îsa Mesîh». 

Silavkirin

11Ji Şim h’ûn Pet rû sêf xu lam 
û şan dî yêf Îsa Mesîh, 

wan r’a, yêd ku bi he qî ya Xwe-
dê Xi laz ki rêf me Îsa Mesîh* ew 
ba we rî yaf xwe yî qî met stan din, 
ça wa me stand: 

2De bi ra k’e remf û e’di la yî bi 
wê za ne bû na Xwe dê û Xu da nêf 
me Îsa li ser we zê de be. 

GazîûbijartinaXwedê
3Qe wa ta xwe dê tî ya Wî her 

tiş tê ku li jî yî na xwe dê na sî yê 
di k’e ve p’êş k’ê şîf me kir, bi wê 
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za ne bû na me ye hin da va Wî da, 
Yê ku bi sa ya r’û met û qen cî ya 
Xwe ga zî me kir. 4Bi vî awayî 
Ewî so zêd he re me zi ne qî met 
da ne me, we kî em bi wan t’e vî 
bin ya t’a xwe dê tî yê bin û ji wê 
boş-be ta lîya ku ji dil ha vi jî yêd 
di nê pêş da tê bi r’e vin. 
5He ma bo na vê ye kê her alî ya-

va xî ret kin, ser ba we rî ya xwe da 
qen cî yê zê de kin, ser qen cî yê da 
za ne bû nê, 6ser za ne bû nê xwe-
gir ti nê, ser xwe gir ti nê se bi rê, ser 
se bi rê xwe dê na sî yê, 7ser xwe dê-
na sî yê h’u ba xûşk-bi ra û ser h’u ba 
xûşk-bi ra h’iz ki ri nê. 8Çim kî he ger 
ev şu re ta na na va we da he ne û zê de 
di bin, hûn bê kêr û bê ber na mî nin 
na va wê za ne bû na we ye hin da va 
Xu da nê me Îsa Mesîh da. 9Lê li 
cem k’ê ev şu re ta na t’une ne, ew 
ç’e’ va da ha qas me’ rim e, we kî qet 
na bî ne û bîr ki rî ye ku ji gu nêd 
xwe ye be rê pa qij bû ye. 
10Bo na vê ye kê xûşk-bi ra no, 

hê bi kin ku wê ga zî û ji ba re bû na 
xwe t’es tîq kin. Hûn ku vê ye kê 
bi kin, t’u car na k’e vin. 11Bi vî 
awayî der ge hê li ber we bi mer’-
da nî ve be, ku bi k’e vi ne P’ad şa tî ya 
h’e ta-h’e ta yê ye Xu dan û Xi laz ki rê 
me Îsa Mesîh. 

12Bo na vê ye kê ez her gav di-
xwa zim ku van tiş ta bi ki me bî ra 
we, ça wa hûn za nin û ser wê r’as-
tî ya ku gi hîş tî ye we jî h’îm gir tî 
ne. 13Ez vê ye kê jî r’ast di bî nim, 
we kî h’e ta vî qa li bî da me bî ni me 
bî ra we. 14Çim kî za nim ku ezê 
zû ti re kê vî qa li bî ji xwe bê xim, 
ça wa ku Xu da nê me Îsa Mesîh 
e’la mî min ki rî ye. 15Awa ezê 
bi kim, ku pey çû yî na min r’a jî, 
hûn her gav bi ka ri bin van tiş ta 
bî ni ne bî ra xwe. 

Yêdkubiç’e’va
r’ûmetaÎsaMesîhdîtin

16Em ne ku pey ç’i lo vîs kî yêd 
hos ta tî ye ber xwe der xis tî k’e ti bûn 
ga va me der he qa qe wat û ha ti na 
Xu da nê me Îsa Mesîh da we r’a 
got, lê me bi ç’e’ vêd xwe me-
zi na yî ya dîn da ra Wî dît. 17Ewî 
ji Bavf Xwe dê r’û met û hur met 
stand, ga va ji wê R’û me ta Qe şeng 
deng hat û got: «Ew e Ku r’ê Mi-
nî de lal, ji k’î ja nî Ez r’a zî me»*. 
18Me xwe xa ev deng bi hîst, ga va 
ji e’z mên hat, hin gê em t’e vî Wî 
se rê ç’î ya yê bu hur tî bûn. 
19Awa go ti nêd p’ê xem ber tî yêf jî 

bo na me hê mak di bin. Qenc e we kî 
hûn dî na xwe bi di ne wan, çim kî 

* 1:17 Met ta 17:1-5. 
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ew mî na ç’i ra kê ne, ku te’ rî yê da 
r’o na yê di de, h’e ta si beh ze lal be 
û steyr ka ber bi r’o di lê we da de rê. 
20Lê pê şî yê vê ye kê za ni bin ku t’u 
kes xwe se rî xwe ni ka re p’ê xem ber-
tî yêd ni vî sa rê şi ro ve ke. 21Çim kî 
t’u p’ê xem ber tî bi xwes ti na di lê 
me ri vaf ne ha tî ye da yî nê, lê me-
ri va bi r’ê be rî ya R’u h’êf Pî roz ji 
Xwe dê da xe ber da ne*. 

Dersdarêdderew

21P’ê xem be rêd de rew jî na va 
cim e’ ta Îsra êlê daf der k’e ti ne, 

ça wa li na va we da jî wê ders da-
rêd de rew de rên. Ewê hîn ki ri nêd 
ze walf ve di zi ne na va we, wî Xwe-
yî yê ku ew k’i r’în jî în k’arf kin û 
zû ti re kê be la yê bî ni ne se rê xwe. 
2Ge lek wê ber ba yê bê na mû sî ya 
wan k’evin, r’û yê wan da wê r’î ya 
r’as tî yê bê bê hur met ki ri nê. 3Wê ji 
dest ti ma k’a rî yê bi za rê xweş we 
bi xa pî nin bo na k’a ra xwe. Dî wa na 
wa nê de ren gî ne be, be la wan ber 
şê mî kê ye. 
4Çim kî h’ey fa Xwe dê li wan 

mil ya k’e têdf ku gu nef ki rin ne hat, 
lê ew qeyd ki rî avî ti ne zin da na 

te’ rîs ta nî yê, R’o ja Dî wa nê r’a da ne 
xwey ki ri nê. 5Û h’ey fa Wî din ya 
pê şin jî ne hat, t’e nê h’eyşt ne fs, 
Nuhêf ku he qî dan na sîn di kir, 
ma la wî va xi lazf kir ga va lê yîf 
anî ser din ya ne p’a ka*. 6Dî wa-
na ba ja rêd So domf û Go mo ra yê 
jî kir, ew ki rin ax-xwe lî, wê ran 
kir, bo na ne p’a kêd pey wan r’a 
ders ek hişt.* 7Lû têf r’ast jî, ku ji 
bê p’er ga lî ya ne p’a ka ye bê na mû sî 
aciz bibû, xi laz kir. 8Çim kî ewî 
r’ast, ku na va wan da di ma, ki rêd 
bê olî tî yaf wan di dî tin û di bi hîs tin, 
her r’oj r’u h’ê wî yî r’ast xwe da 
di şe wi tî. 9Xu dan ku bi vî awayî 
kir, ew zane ça wa xwe dê na sa jî 
ji cê r’i ban di naf xi laz ke û ne he qa 
R’o ja Dî wa nê r’a xwey ke, we kî 
ce za yê xwe bis tî nin, 10îla hîf wan, 
yêd ku pey h’e ra mî yaf xwes ti na 
qa lib k’e ti ne, di je ni ne ser wêr tî yê. 

Ewe ber zeq û xwe r’a zî ne, xof 
jî na kin, yêd xwe yî r’û me te jor in 
bê hur met di kin, 11lê mil ya k’et 
çi qa sî pê qe wat û zo ra yî ya xwe 
ji van zê de tir in, dî sa li ber Xu-
dan bi bê hur met ki ri nê şi kî ya têf 
wan na kin. 12Ev me ri va na mî na 

* 1:21 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Lê me ri vêd Xwe dê ye pî rozf bi r’ê-
be rî ya R’u h’ê Pî roz xe ber da ne». 
* 2:5 Dest pê bûn 6:18; 7:13. 
* 2:6-7 Dest pê bûn 19. 
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h’eywa nêd bê za re-bê zi man in, 
bi qa fê xwe ye va la tê ne r’ê be rî-
ki ri nê, ku bo na nê ç’îr û kuş ti nê 
di nê k’e ti ne, wan tiş ta bê hur met 
di kin ku ni za nin ew çi ne, evê 
jî mî na wan h’ey wa na un da bin 
he r’in. 13Xi ra bî ya wa nê li wan 
ve ge r’e. K’ê fa di lê xwe r’a xi ra bî-
ya ku r’o-na va-r’o jê di kin xwe r’a 
şa bûn h’e sab di kin. Eva na le k’e û 
h’e ram in, t’e vî we di xwin-ve di-
xwin û hin gê na va r’î yêd xwe ye 
de rew da k’êf di kin. 14Ç’e’ vêd wan 
li zi nê k’a rî yê ye, ji gu ne ki ri nê t’êr 
na bin, ba wer men dêd ne şi dî ya yî 
pey xwe di bin, di lê wan t’e nê hî nî 
ti ma k’a rî yê bû ye. Ni fir’ ser wan 
e! 15Des tê xwe ji r’î ya r’ast ki rin, 
xa li fînf, r’î ya Bi la mêf Beûr da çûn, 
yê ku ma şê ne he qî yê h’iz kir*. 
16Lê li ne he qî ya wî ha te hi la ti nêf 
ga va k’e ra bê za re-bê zi man bi zi-
ma nê me ri va yê xe ber da û pê şî ya 
bê aqi lî ya p’ê xem ber girt. 
17Ev me ri vêd ha ka nî yêd ç’i-

kî ya yî ne û e’w rêd ji ber bê ajo tî 
ne. Şe ve r’e şa te’ rîs ta nî yê bo na 
wan xwey ki rî ye. 18Yêd ha go ti-
nêd p’û ç’e ji xwe mes tir di bê jin, 
bi te mêd me ri va yê ye xi rab wan 
di xa pî nin, yêd ku çen dek pêş da ji 

ewêd r’î ya xa li fî da di çin, r’e vî bûn. 
19Eva na yêd aha r’a aza yî yê soz 
di din, lê xwe xa xu la mêd p’û ç’ bû nê 
ne, çim kî me riv çi tiş tî da ku di de 
der, di be xu la mê wê ye kê. 20He ger 
ewêd ku pê za ne bû na hin da va 
Xu dan û Xi laz ki rê me Îsa Mesîh 
ca re kê r’a des tê xwe ji h’e ra mî yêd 
di nê ki rin, paşê dî sa bi k’e vi ne 
na va wan h’e ra mî ya, bi di ne der, 
axi rî ya wa nê ji ya pê şin xi rab tir 
be. 21Wan r’a hê qenc bû, ku qet 
ev r’î ya he qî yê nas ne ki ra na, ne 
ku pey nas ki ri nê r’a ji wê t’e mî ya 
pî rozf da ge r’î ya na, ya ku wan r’a 
ha te da yî nê. 22Ev go tin r’ast tê 
se rê wan: 
 «Se ve di ge r’e ser ve r’e şan di na 

xwe»* û 
 «Be ra zê şûş tî dî sa xwe h’e r’î yê 

ve di de». 

SozêhatinaXudan

31De lal no, eva îdî ne’ ma du da 
ye ez we r’a di ni vî sim. Ez bi 

van ne’ ma di kim ku fi ki ra we ye 
sa fî h’iş yar kim, bî ni me bî ra we. 
2Di xwa zim we kî hûn go ti nêd p’ê-
xem be rêd pî roz, ku pêş da go ti bûn 
û wê t’e mî ya Xu dan û Xi laz kir, ku 
bi şan dî ya ha ti ne go ti nê bîr bî nin. 

* 2:15 Ji mar 22. 
* 2:22 Go ti nêd Si lê man 26:11. 
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3Be rî her tiş tî vê ye kê za ni bin ku 
r’o jêd axi rî yê da me ri vê de rên, 
qer fê xwe xwe dê na sa bi kin, ewê 
bi xwes ti na di lê xwe bi me şin* 
4û wê bê jin: «K’a ew sozê ha ti na 
Wî? Ba vêd me e’mi rê Xwe dê cî 
anîn çûn, lê her tişt hê ji wex tê 
e’fi ran di na din ya yê da usa ma ne». 
5Yêd aha ku di fi ki rin, vê ye kê 
da vê ji ne pişt gu hê xwe, ku hê 
pêş da bi xe be ra Xwe dê e’z man 
he bûn û e’rd ji na va avê û bi avê 
p’ey da bû*. 6Û bi avê jî din ya be-
rê nuq bû, un da bû*. 7Lê e’rd û 
e’z ma nêd ni ha jî xût bi wê xe be rê 
tê ne xwey ki ri nê, ku bi agir un da 
bin. Ew bo na R’o jaf Ax re tê tê ne 
hiş ti nê, k’î ja nê da me ri vêd ne p’ak 
wê un da bin he r’in. 
8Lê bi ra ev yek we va te’ rî ne-

mî ne, de lal no: Cem Xu dan r’o jek 
mî na h’e zar sa lî ye û h’e zar sal 
jî mî na r’o je kê ye*. 9Xu dan sozê 
Xwe de ren gî na yê xe, ça wa hi nek 
di fi ki rin. Ew bi dû mi ka di rêj li 

* 3:3 Ci hû da 1:18. 
* 3:5 Dest pê bûn 1:6-7. 
* 3:6 Dest pê bûn 7:11. 
* 3:8 Ze bûr 90:4. 
* 3:10 Vê r’ê zê da, usa jî r’êza 12-da aha jî tê fe’m ki ri nê: «T’o pêd e’z ma na (hîv, 
r’o, steyrk û yêd ma yîn) bin p’e r’ê wan da jî wê bi şe wi tin». 
** 3:10 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Din ya û her ki rêd na va wê da wê 
xuya bin» yan «bi şe wi tin». 
*** 3:10 Met ta 24:43; T’ê sa lo nî kî I, 5:2. 

we se bir di ke, na xwa ze t’u kes 
un da be, lê di xwa ze we kî h’e mû 
ji gu ne ki ri nê ve ge r’inf. 
10Lê R’o ja ha ti na Xu dan wê 

mî na di ze kî bê. Hin gê e’z ma-
nê bi qû jî nî ya me zin be ta ve binf 
û tiş têd bin p’e r’ê wan da jî wê 
bi şe wi tin* wê ran bin, din ya û 
her tiş têd wê da jî wê un da bin** 
he r’in***. 11He ger ev her tişt wê 
bi vî awayî wê ran bin he r’in, hûn 
ge re kê me riv ne ça wa bin? Ge re kê 
hûn jî yî na h’e lal û xwe dê na sî yê da 
bi me şin, 12hî vî ya R’o ja Xwe dê bin 
û ha ti na Wî lez xin. Wê r’o jê e’z-
ma nê bi şe wi tin, wê ran bin, agi rê 
jî tiş têd bin p’e r’ê wê da bi h’e lî ne. 
13Lê em hî vî ya e’r de kî nû û e’z-
ma nêd nû ne, li go ra sozê Wî, 
k’î ja na da he qî yê bi mî ne. 
14Awa de lal no, hûn ku hî vî ya 

van ye ka ne, bi kin ku Ew we bê-
le k’e û bê qu sûr e’di la yî yê da t’e vî 
Xwe bi bî ne. 15Se bi ra Xu da nê me 
xi laz bûnf h’e sab kin, ça wa Paw lo sê 
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birê me yî de lal jî bi wê ser wax tî yaf 
ku ji Xwe dê da jê r’a ha tî ye da yî nê, 
we r’a ni vî sî. 16H’e mû ne’ mêd xwe-
da jî ew bo na van tiş ta xe ber di de. 
Wan da çend tişt he ne ku ze’ met 
tê ne fe’m ki ri nê, ku yêd ne za ne 
bê bin geh şaş şi ro ve dik in, usa jî 
ni vî sa rêdf pî ro ze ma yîn û xwe xa 
di bi ne ba yî sê se rê xwe. 

17Awa de lal no, hê be rê da hûn 
ku vê ye kê za nin, haş ji xwe he-
bin, ku ne be hûn bi xa li fan di na 
me ri vêd bê olî tî yêf ji r’ê der k’e vin 
û ji cî yê xwe yî şi dî ya yî bi k’e vin. 
18Lê k’e remf û za ne bû na Xu dan 
û Xi laz ki rê me Îsa Mesîh da bi gi-
hî jin. Şi kir ji Wî r’a, ni ha û h’e ta 
h’e ta yê! Amînf. 
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Pêşgotin

Ni vîs k’ar xwe xa na vê xwe ne’ mê da na de, lê li go ra wan şe’ dêd sed sa-
lî yêd pê şin da xu da nê vê ne’ mê Yû h’en naf ye, awa go tî xût ew Yû h’en na 
ye, yê ku «Miz gî nî ya li go ra Yû h’en na» ni vî sî ye. Yû h’en na vê ne’ mê da 
ser du me re ma se ki nî ye: 
1. Dil di de ber xwen de va na, ku yektî ya Xwe dê û Ku r’ê Wî Îsa Mesîh-
da bi jîn. 
2. Xwen de van mi qa tî xwe bin, ku pey hîn ki ri nêd şaş ne çin, k’î jan yektî ya 
t’ev Xwe dê xi rab di kin. 

Li go ra dî ti na wan ders da rêd şaş, her tiş têd ku vê di nê da ber ç’e’ va 
ne, ew xi rab in, t’e nê tiş têd r’u h’a nî qenc in û tiş têd fî zî kî û r’u h’a nî 
ni ka rin bi gi hî ji ne hev ku bi bin yek. Le ma jî va na bi vê fi ki ra xwe ni ka-
ri bû ba wer bi ki ra, ku Îsayê Ku r’êf Xwe dê bi xûn û goşt ha tî ye vê di nê, 
usa jî ew ni ka ri bû bi mi ra. Ser da jî wan ders da ra hîn di kir, ku hin gê 
me rivf di gi hî je xi laz bû nêf, ga va t’ew qê xwe ji di nê di qe tî ne. Wa na ba wer 
di kir, ku yêd r’u h’a nî di ka rin her cû r’e bê na mû sî û k’ê fêd xweş der baz 
kin, çim kî he le qe tî ya r’uh’ t’e vî qa lib t’une û r’uh’ na h’e r’i me. Sed-
sa lî ya ye kê h’e ta si sî ya da ev hîn ki ri na «gi nos tî kî yê» di ha te be la ki ri nê. 

Şan dîf ze lal di bê je ku Mesîh r’ast bû me rî. Ewê ku vê ye kê qe bûl 
na ke, we kî Îsa Mesîh be de na în sên da ha te di nê, ew ji R’u h’ê Xwe dê 
xe ber na de, lê ew ji ek’ sî me sîh e (4:3). Za r’êd Xwe dê ye r’ast hin da va 
hev da r’as tî yê û h’iz ki ri nê da di mî nin, lê «yê ku h’iz na ke ew Xwe dê 
nas na ke, çim kî Xwe dê h’iz ki rin e» (4:8). 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1:1-4) 
R’o na yî û te’ rî (1:5–2:29) 
Za r’êd Xwe dê û za r’êd mî rê cinf (3:1-24) 



506

YÛ H’EN NA  I, 2  

* 1:1 Yû h’en na 1:1. 
* 1:2 Yû h’en na 1:14. 
* 1:4 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «me» «we» he ye. 

R’as tî û ne r’as tî (4:1-6) 
Bor cê h’iz ki ri nê (4:7-21) 
Ba we rî ya ser k’e tî (5:1-21) 

Xeberajîyînê

11Em ser wê ye kê we r’a di bê-
jin, çi ku se rê sê rî da he bû, me 

ew yek bi hîst, bi ç’e’ vê xwe dît, 
li Wî ni hê r’î û dest da ne Wî: Ew 
Xe be ra jî yî nê ye*. 2Jî yîn e’yan bû, 
me ew dît, em şe’ de tî yê di din û 
bo na wê jî yî naf h’e ta-h’e ta yê we-
r’a di bê jin, ya ku cem Ba vêf bû û 
me va e’yan bû*. 3Ew tiş tê ku me 
dît û bi hîst em we r’a jî di bê jin, 
we kî hûn jî me va t’ev gi rê da yî bin 
û ev t’ev gi rê da na me jî t’e vî Bav û 
Ku r’ê Wî Îsa Mesîh e. 4Em van 
tiş ta we r’a di ni vî sin, we kî şa bû na 
me* t’e mam be. 

Xwedêr’onayîye:
Emnavar’onayîyaWîdaher’in
5Ev e ew go ti na ku me ji Wî bi hîst 

û e’la mî we di kin, ku Xwe dê r’o na yî 
ye û t’u te’ rî Wî da t’une. 6He ger 
em bê jin: «Em Xwe dê va t’ev gi rê-
da yî ne», lê te’ rî yê da bi ge r’in, em 

de re wa di kin û r’as tî yê na kin. 7Lê 
he ger em r’o na yê da bi ge r’in, ça wa 
ku Ew r’o na yê da ye, emê hev va 
t’ev gi rê da yî bin û xû na Îsayê Ku-
r’ê Wî wê me ji h’e mû gu naf pa qij 
ke. 8He ger em bê jin: «Gu nêf me 
t’une», em xwe xa xwe di xa pî nin û 
r’as tî na va me da t’une. 9Lê he ger 
em gu nêd xwe bi di ne r’û yê xwe, 
Ew xwe yê sozê Xwe ye û he qî yê 
di ke, wê gu nêd me bi bax şî ne û me 
ji h’e mû ne he qî ya pa qij ke. 10He ger 
em bê jin: «Me gu ne ne ki rî ye», em 
Wî de re wîn der di xin û xe be ra Wî 
na va me da t’une. 

ÎsaMesîhpiştgirêmeye

21Za r’o kêd min, ez vê ye kê 
we r’a di ni vî sim, we kî hûn 

gu na ne kin, lê he ger yek gu ne 
bi ke, li cem Ba vê pişt gi rê me, 
Îsa Mesîh, Yê Heq he ye. 2Ew e 
me ca la bax şan di na gu nêd me û 
ne ku t’e nê gu nêd me, lê gu nêd 
t’e ma mî ya din ya yê jî. 
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3Bi wê ye kê em za nin ku em Wî 
nas di kin, he ger em t’e mî yêd Wî 
xwey kin. 4Yê ku di bê je: «Ez Wî 
nas di kim», lê t’e mî yêd Wî na qe-
dî ne, ew de re wîn e û r’as tî na va 
wî da t’une ye. 5Lê yê ku go ti na Wî 
di qe dî ne, h’iz ki ri na Xwe dê r’ast 
na va wî da t’e mam e. Bi vê ye kê 
em za nin ku em na va Wî da ne: 
6Ewê ku di bê je: «Ez na va Wî da 
me», ge re kê usa bi jî, ça wa Îsa jît. 

T’emîyanû
7De lal no, ne ku t’e mî ke nû ez 

we r’a di ni vî sim, lê wê t’e mî ya 
ke vi ne ku hûn be rê pêş da za nin. 
T’e mî ya ke vin ew xe ber e, ya ku 
we pêş da bi hîs tî ye*. 8Lê be lê t’e-
mî ke nû ez we r’a di ni vî sim, ku 
r’as tî ya wê ye kê ça wa na va Wî da 
xuya di be, usa jî na va we da. Çim kî 
te’ rî der baz di be û r’o na ya r’ast 
îdî r’o na yê di de. 
9Ewê ku di bê je: «Ez na va r’o-

na yê da me», lê birê wî ber ç’e’ va 
r’eş e, ew he la hê na va te’ rî yê da 
ye. 10Ewê ku birê xwe h’iz di ke, 
na va r’o na yê da di mî ne û na be 
se beb, ku hi nek ji r’ê bi k’e vin*. 
11Lê ewê, ku birê wî ber ç’e’ va 
r’eş e, ew na va te’ rî yê da ye, na va 

te’ rî yê da di ge r’e û ni za ne k’u da 
di çe, çim kî te’ rî yê ç’e’ vêd wî kor 
ki ri ne. 
12 Ez we r’a di ni vî sim, za r’ok no, 
 çim kî bi sa ya na vê Wî gu nêd 

we afûf bû ne. 
13 Ez we r’a di ni vî sim, bav no, 
 çim kî hûn Wî nas di kin, Yê 

ku be rê pêş da he ye. 
 Ez we r’a di ni vî sim, ca hil no, 
 çim kî hûn ser yê Xi rab k’e tin. 
14 Ez we r’a di ni vî sim xi şîm no, 
 çim kî hûn Ba vê nas di kin. 
 Ez we r’a di ni vî sim, bav no, 
 çim kî hûn Wî nas di kin, Yê 

ku be rê pêş da he bû. 
 Ez we r’a di ni vî sim, ca hil no, 
 çim kî hûn qe wat in 
 û xe be ra Xwe dê na va we da 

di mî ne 
 û ser yê Xi rab k’e ti ne. 

Dinyayêh’iznekin
15Din ya yê h’iz ne kin, ne jî wan 

tiş têd ku din ya yê da ne. He ger yek 
din ya yê h’iz di ke, h’iz ki ri na Ba-
vê na va wî da t’une. 16Çim kî her 
tiş têd ku din ya yê da ne, dil ha vi jî, 
ç’e’v ha vi jî û k’u bar-ba ba xî ya vî 
e’mi rî ye, ew ne ji Ba vê ne, lê ji 
vê din ya yê ne. 17Din ya yê jî der baz 

* 2:7 Yû h’en na 13:34. 
* 2:10 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Û na be se beb, ku ew ji r’ê bi k’e ve». 
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be, ha vi jî ya wê jî, lê ewê ku e’mi rê 
Xwe dê di qe dî ne wê h’e ta-h’e ta yê 
bi mî ne. 

H’evzaxwe
jiek’sîmesîhabikin

18Za r’no, va wex tê axi rî yê ye. 
Û ça wa we bi hîs tî ye ku ek’ sî me-
sîh wê bê, îdî ge lek ek’ sî me sîh 
ha ti ne. Ji wê ye kê jî em za nin ku 
wex tê axi rî yê ye. 19Hi nek ji na va 
me der k’e tin, lê ew ne ji me bûn. 
He ger ew ji me bû na, wê t’e vî 
me bi ma na. Lê ew ji na va me 
der k’e tin, ku e’yan be, ew h’e mû 
ne ji me bûn. 
20Lê we ji Mesîhêf Pî rozf R’uh’ 

p’êş k’êşf stan dî ye* û hûn h’e mû** 
jî r’as tî yê za nin. 21Ez we r’a na-
ni vî sim, ça wa ku hûn r’as tî yê 
ni za nin, lê ça wa ku hûn wê ye kê 
za nin, usa jî za nin ku her de rew 
ne ji r’as tî yê ye. 22K’î ye de re wîn? 
He ma ew e, yê ku di bê je: «Îsa ne 
Mesîh e». Ew e ek’ sî me sîh, yê ku 
Bav û Kur’ în k’arf di ke. 23Ewê ku 
Kur’ în k’ar di ke, he le qe tî ya wî 
t’e vî Ba vê t’une. Lê yê ku Kur’ 
îq rarf di ke, he le qe tî ya wî t’e vî 
Ba vê he ye. 

24Awa çi ku we pêş da bi hîs tî ye, 
bi ra ew na va we da bi mî ne. He ger 
ew tiş tê we pêş da bi hîs tî ye na va 
we da bi mî ne, hû nê jî na va Kur’ 
û Ba vê da bi mî nin. 25Û ev e ew 
sozê ku Wî da me, ew jî yî na h’e-
ta-h’e ta yê ye. 
26Ez vî tiş tî der he qa wan da we-

r’a di ni vî sim, yêd ku di xwa zin we 
bi xa pî nin. 27Lê çi der he qa we da 
ye, ew R’u h’ê* ku we ji Mesîh 
stan dî ye, na va we da di mî ne. Îdî 
ne h’ew ce ye, ku yek we hîn ke, 
çim kî R’uh’ bo na her tiş tî we hîn 
di ke û çi ku hîn di ke r’ast e, ne 
de rew e. Ça wa Ewî hûn hîn ki rin, 
nav Mesîh da usa bi mî nin. 

Zar’êdXwedê
28Be lê za r’ok no, na va Wî da 

bi mî nin, we kî ça xê Ew e’yan 
be, em ji ha ti na Wî ve ne k’i şin, li 
ber Wî şer mî ne mî nin. 29He ger 
hûn za nin ku Ew r’ast e, usa jî 
za ni bin her ke sê ku r’as tî yê di ke, 
ew ji Wî bû ye.

 

31Bi ni hê r’in, Ba vê em ça wa h’iz 
ki rin, we kî em za r’êd Xwe dê 

bê ne go ti nê û r’ast jî em ew in. 

* 2:20 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Lê hûn ji Ewî Pî roz ha ti ne r’ûn ki ri nêf». 
** 2:20 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Hûn her tiş tî (h’e mû ya) za nin». 
* 2:27 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «R’ûn ki rin». 
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Le ma din ya me nas na ke, çim kî 
ew jî nas ne kir*. 2De lal no, ni ha 
em za r’êd Xwe dê ne û he la hê ne 
e’yan e emê bi bi ne çi. Lê em vê 
ye kê za nin ku ça xê Îsa e’yan be, 
emê bi bi ne mî na Wî, çim kî emê 
Wî usa bi bî nin, ça wa he ye. 3Her 
ke sê ku bo na vê ye kê gu ma na xwe 
da nî ye ser Wî, ew xwe usa pa qij 
di ke, ça wa ku Mesîh pa qij e. 
4Her ke sê ku gu ne di ke, ew 

Qa nû na Xwe dê di t’e r’i bî ne û gu nef 
xût qa nûn t’e r’i ban din e. 5Û hûn 
za nin ku Mesîh bo na wê ye kê 
e’yan bû, we kî gu na hil de û na-
va Wî da gu ne t’une*. 6Her ke sê 
ku na va Wî da di mî ne, ew na va 
gu na da na mî ne, lê her ke sê ku 
na va gu na da di mî ne, ewî ne Ew 
dî tî ye, ne jî nas ki rî ye. 

7Za r’ok no, bi ra t’u kes we ne xa-
pî ne. Yê ku r’as tî yê di ke, ew ye kî 
r’ast e, ça wa Îsa r’ast e. 8Yê na va 
gu na da di mî ne, ew ji mî rê cin e, 
çim kî mî rê cin ji be rê pêş da gu ne 
di ke. Bo na vê ye kê Ku r’ê Xwe dê 
e’yan bû, we kî ki rêd mî rê cin xi rab 
ke. 9Her ke sê ku ji Xwe dê bû ye, 
na va gu na da na mî ne, çim kî bin ya-

t’a Xwe dê na va wî da di mî ne û ew 
ni ka re na va gu na da bi mî ne, çim kî 
ji Xwe dê bû ye. 10Za r’êd Xwe dê û 
za r’êd mî rê cin bi vê ye kê ji hev 
tê ne fir qî ki ri nê: Ewê ku r’as tî yê 
na ke, ew ne ji Xwe dê ye û usa jî 
ewê ku birê xwe h’iz na ke. 

Hevduh’izkirin
ûr’ûspîtîyaliberXwedê

11Ev e ew go tin, ya ku we be rê 
pêş da bi hîs tî ye: Ge re kê em hev du 
h’iz bi kin*. 12Mî na Qa yînf nî bin, 
ku ji yê Xi rab bû û birê xwe kuşt. 
Û bo na çi ew kuşt? Çim kî ki rêd 
wî xi rab bûn, lê yêd birê wî qenc*. 
13E’cêb ma yî ne mî nin ge lî 

xûşk-bi ra, he ger hûn ber ç’e’ vê 
din ya yê r’eş bin. 14Em za nin ku 
em ji mi ri nê der ba zî jî yî nê bû ne, 
çim kî em xûşk-bi ra yêd xwe h’iz 
di kin. Ewê ku h’iz na ke, ew na-
va mi ri nê da di mî ne. 15Her ke sê 
ku birê wî ber ç’e’ va r’eş e, ew 
mêr kuj e û hûn za nin ku na va 
t’u mêr ku jî da jî yî na h’e ta-h’e ta yê 
t’une. 16Em bi vê ye kê h’iz ki ri nê 
h’e sî yan: Îsa jî yî na Xwe bo na me 
da. Em jî ge re kê jî yî na xwe bona 

* 3:1 Yû h’en na 1:12. 
* 3:5 Yû h’en na 1:29. 
* 3:11 Yû h’en na 13:34. 
* 3:12 Dest pê bûn 4. 
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xûşk-bi ra yêd xwe bi din. 17Lê 
he ger he bû kaf ye kî vê di nê he be 
û birê xwe h’ew cê tiş te kî di bî ne, 
di lê wî ser na şe wi te, h’iz ki ri na 
Xwe dê ça wa di ka re di lê wî da bi-
mî ne? 18Za r’ok no, ne ku em bi 
xe ber yan za rê xwe h’iz bi kin, lê 
bi ki ra û r’as tî yê. 
19Bi vê ye kê emê za ni bin ku em 

ji r’as tî yê ne û bi ka ri bin bi di le kî 
r’i h’et ber Xwe dê bi se ki nin. 20Lê 
he ger di lê me dî sa me ne heq ke, 
Xwe dê ji di lê me mes tir e û her 
tiş tî zane. 21De lal no, he ger di lê 
me me ne heq ne ke, em di ka rin 
r’û sipî ber Xwe dê bi se ki nin. 22Û 
çi ku bi xwa zin, emê ji Wî bis tî nin, 
çim kî em t’e mî yêd Wî di qe dî nin 
û ew tiş têd ku li Wî xweş tên, em 
wan di kin. 23Û ev e t’e mî ya Wî, 
ku em ba we rî yaf xwe na vê Ku r’ê 
Wî Îsa Mesîh bî nin û em hev du 
h’iz bi kin, ça wa ku Ewî t’e mî li 
me kir*. 24Û ewê ku t’e mî yêd Wî 
xwey di ke, na va Xwe dê da di mî ne 
û Xwe dê jî na va wî da. Û em ji vê 
ye kê za nin ku Ew na va me da di mî-
ne, bi wî R’u h’ê ku Ewî da ye me. 

R’uh’êr’astûr’uh’êderew

41De lal no, ba we rî ya xwe her 
r’u h’î ney nin, lê wan r’u h’a 

bi cê r’i bî ninf, ge lo ew ji Xwe dê ne? 
Çim kî ge lek p’ê xem be rêd de rew 
der k’e ti ne di nê. 2Hûn bi vê ye kê 
di ka rin R’u h’ê Xwe dê nas bi kin: 
Her r’u h’ê ku Îsa Mesîh bi xûn û 
goşt ha tî îq rar di ke, ew ji Xwe dê 
ye. 3Lê her r’u h’ê ku Îsa bi xûn 
û goşt ha tî îq rar na ke, ew ne ji 
Xwe dê ye. Ev ji ek’ sî me sîh e, bo na 
k’î ja nî we bi hîs ti bû ku wê bê û îdî 
ew li din ya yê da ye. 
4Hûn ji Xwe dê ne, za r’ok no û 

hûn ser p’ê xem be rêd de rew k’e-
ti ne, çim kî Ew R’u h’ê na va we da 
ji wî r’u h’ê ku na va din ya yê da ye 
mes tir e. 5Ew ji din ya yê ne, le ma 
ew ji din ya yê xe ber di din û din ya 
guh da rî ya wan di ke. 6Em ji Xwe-
dê ne. Yê ku Xwe dê nas di ke, ew 
guh da rî ya me di ke. Yê ku ne ji 
Xwe dê ye, ew guh da rî ya me na ke. 
Bi vê ye kê em R’u h’ê r’as tî yê û 
r’u h’ê ne r’as tî yê ji hev der di xin. 

Xwedêh’izkirine
7De lal no, de em hev du h’iz bi-

kin, çim kî h’iz ki rin ji Xwe dê ye û 
her ke sê ku h’iz di ke ew ji Xwe dê 
bû ye û Xwe dê nas di ke. 8Yê ku h’iz 
na ke ew Xwe dê nas na ke, çim kî 
Xwe dê h’iz ki rin e. 9Bi vê ye kê 
h’iz ki ri na Xwe dê hin da va me da 

* 3:23 Yû h’en na 13:34; 15:12, 17. 
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xuya bû, ga va ku Ewî Ku r’ê Xwe yî 
Ta yê T’e nê şan de din ya yê, we kî 
em bi Wî bi jîn. 10H’iz ki rin ev e, 
ne ku me Xwe dê h’iz kir, lê Ewî 
em h’iz ki rin û Ku r’ê Xwe şand 
ça wa me ca la bax şan di na gu nêd 
me. 11De lal no, he ger Xwe dê aha 
em h’iz ki rin, we kî usa ye ge re kê 
em jî hev du h’iz bi kin. 12T’u ke sî 
Xwe dê t’u ca ra ne dî tî ye. He ger 
em hev du h’iz di kin, Xwe dê na va 
me da di mî ne û h’iz ki ri na Wî di lê 
me da gi hîş tî ye*. 
13Bi vê ye kê em za nin ku em 

na va Wî da di mî nin û Ew jî na va 
me da, çim kî Ewî ji wî R’u h’ê 
Xwe da ye me. 14Me dît û em 
şe’ de tî yê di din, ku Ba vê Ku r’ê 
Xwe şand, we kî bi be Xi laz ki rêf 
din ya yê. 15He ger yek îq rar di ke 
ku Îsa Ku r’ê Xwe dê ye, Xwe dê 
na va wî da di mî ne û ew jî na va 
Xwe dê da. 16Awa em wê h’iz ki ri na 
Xwe dê ye hin da va xwe da nas di kin 
û ba wer di kin. 

Xwe dê h’iz ki rin e û yê ku na-
va h’iz ki ri nê da di mî ne, ew na va 
Xwe dê da di mî ne û Xwe dê jî na va 
wî da. 17H’iz ki rin aha di lê me da 
gi hîş tî ye, we kî R’o jaf Ax re tê em 

r’û sipî bin, çim kî Mesîh vê din-
ya yê da ça wa der baz kir, usa jî em 
der baz di kin*. 18H’iz ki ri nê da tirs 
t’une, lê h’iz ki ri na gi hîş tî tir sê 
dûr di xe, çim kî tirs xwe yî ce fa ye 
û ewê ku di tir se, ew h’iz ki ri nê da 
hê ne gi hîş tî ye. 
19Em h’iz di kin, çim kî Ewî 

pêş da em h’iz ki rin. 20He ger yek 
bê je: «Ez Xwe dê h’iz di kim», lê 
birê wî ber ç’e’ va r’eş e, ew de-
re wa di ke. He ger ewê birê xwe 
ku di bî ne h’iz na ke, ew ni ka re 
Xwe dê h’iz bi ke ku na bî ne. 21Û 
Ewî ev t’e mî da ye me: Ewê ku 
Xwe dê h’iz di ke, ew ge re kê birê 
xwe jî h’iz bi ke. 

BibawerîyaserÎsaMesîh
emdinyayêbindestdikin

51Her ke sê ku ba wer di ke, Îsa, 
Mesîh e, ew ji Xwe dê bû ye 

û her ke sê ku Ba vê h’iz di ke, ew 
za r’a Wî jî h’iz di ke. 2Bi vê ye kê 
em za nin ku em za r’êd Xwe dê 
h’iz di kin, ga va em Xwe dê h’iz 
di kin û t’e mî yêd Wî di qe dî nin. 
3Çim kî bi vê ye kê em h’iz ki ri na 
xwe hin da va Xwe dê da di di ne 
k’if şê, ga va em t’e mî yêd Wî xwey 

* 4:12 Yû h’en na 1:18. 
* 4:17 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Çim kî he le qe tî ya Mesîh ça wa t’e vî Ba vê Wî he-
ye, usa jî ya me». 
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di kin. Û t’e mî yêd Wî ne gi ran 
in*, 4çim kî her ke sê ku ji Xwe dê 
bû ye, din ya yê bin dest di ke. Û 
bi vî awayî em din ya yê bin dest 
di kin, awa go tî bi ba we rî ya xwe. 
5Û ew k’î ye, yê din ya yê bin dest 
di ke, pêş ti rî ewê ku ba wer di ke, 
ku Îsa Ku r’ê Xwe dê ye. 

Şe’detîyabonaÎsaMesîh
6Eva ye, yê ku bi xûn û avê 

hat, Îsa Mesîh*, ne ku t’e nê bi 
avê, lê bi xûn û avê. Û R’uh’ e, 
yê ku şe’ de tî yê di de, çim kî R’uh’ 
r’as tî ye. 7Çim kî ev her sêk in, 
ku şe’ de tî yê di din: 8R’uh’, av û 
xûn. Û şe’ de tî ya van her sê ka yek 
e*. 9He ger em şe’ de tî ya me ri vaf 
qe bûl di kin, şe’ de tî ya Xwe dê hê 
zê de ye, çim kî eva şe’ de tî ya Xwe-
dê ye, ku bo na Ku r’ê Xwe şe’ de tî 
da. 10Yê ku ba we rî ya xwe Ku r’ê 
Xwe dê tî ne, na va wî da ev şe’ de tî 
he ye. Yê ku ba we rî ya xwe Xwe dê 

* 5:3 Yû h’en na 14:15. 
* 5:6 Ge lek vê r’ê zê aha fe’m di kin: «Eva ye, Yê ku bi xû na mi ri na Xwe û 
ava ni xu man di na Xwe, Xwe da e’yan ki ri nê ça wa Mesîh». Li go ra hîn ki ri na 
gi nos tî kî yê Îsa ça wa me rî di ka ri bû bi mi ra, lê Mesîh awa go tî Ku r’ê Xwe dê 
ça wa ye kî r’u h’a nî ni ka ri bû bi mi ra. Ew ders da rêd xa li f î t’e nê ni xu man di na 
Wî ye pê avê qe bûl di ki rin. Yû h’en na vê de rê mi qa bi lî wê hîn ki ri nê ni vî sî ye. 
* 5:8 Nav dest ni vî sa rêd paş wex tî yê da aha jî he ye: «Si sê e’z mên da şe’ de tî yê 
di din: Bav, Xe ber û R’u h’ê Pî roz, ew her sêk yek in. Usa jî si sê ser e’r dê şe’-
de tî yê di din: R’uh’, av û xûn». Lê na va dest ni vî sa rêd ke vin da ev yek t’une.  
* 5:11 Yû h’en na 1:4; 3:36. 

nay ne, ew Xwe dê de rew der di xe, 
çim kî ba we rî ya xwe wê şe’ de tî yê 
nay ne, ya ku Xwe dê bo na Ku r’ê 
Xwe şe’ de tî da. 11Û ev e şe’ de tî, 
ku Xwe dê jî yî na h’e ta-h’e ta yê da 
me û ev jî yîn na va Ku r’ê Wî da 
ye*. 12Kur’ di lê k’ê da ye, jî yî na 
wî he ye, lê Ku r’ê Xwe dê di lê k’ê da 
t’une, jî yî na wî t’une. 

Jîyînah’eta‑h’etayê
13Ez van tiş ta we r’a di ni vî sim, 

yêd ku ba we rî ya xwe na vê Ku r’ê 
Xwe dê tî nin, we kî hûn bi za ni bin 
jî yî na we ye h’e ta-h’e ta yê he ye. 
14Em li ber Xwe dê r’û sipî ne, çim kî 
em za nin, he ger em tiş te kî li go ra 
xwes ti na Wî jê bi xwa zin, Ew den gê 
me di bi hê. 15Û he ger em za nin ku 
ew her tiş têd ku em jê di xwa zin 
di bi hê, usa jî em za nin çi ku em 
jê di xwa zin, emê bis tî nin. 
16He ger yek bi bî ne ku birê 

wî gu nek ki rî ye, lê na be ber bi 
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mi ri nê*, bi ra bo na wî dua bi ke 
û Xwe dê wê jî yî nê bi de wî. Ez 
vê ye kê hin da va wan da di bê jim, 
k’î ja nêd ku gu nê ber bi mi ri nê 
na kin. Gu ne he ye ku di be ber bi 
mi ri nê. Ez na bê jim, ku bo na vê 
ye kê dua bi kin. 17H’e mû ne he qî 
gu ne ye, lê gu ne he ye ku na be 
ber bi mi ri nê. 
18Em za nin her za r’e ke Xwe dê 

nav gu na da na mî ne, lê Ni xu rî yê 
Xwe dê wî xwey di ke û yê Xi rab 

nê zî kî wî na be. 19Em za nin ku 
em ji Xwe dê ne û t’e ma mî ya 
din ya yê bin h’u ku mê yê Xi rab-
da ye. 20Lê em usa jî za nin ku 
Ku r’ê Xwe dê hat û fe’m da me, 
we kî em Yê R’ast nas bi kin. Be lê 
em na va Yê R’ast da ne, çim kî 
em na va Ku r’ê Wî Îsa Mesîh da 
ne. Ev e Xwe dê yê r’ast û jî yî na 
h’e ta-h’e ta yê. 
21Za r’ok no, xwe ji p’ût p’a ris-

tî yêf xwey kin. 

* 5:16 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Gu ne kî ku na ku je ki rî ye».
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Pêşgotin

Yû h’en na vê ne’ ma xwe da xwe ça wa «ber pir sî ya rê ci vî nêf» h’e sab 
di ke û vê ne’ mê wê «xa ni ma bi jar tî û za r’êd wê r’a» di ni vî se, ku hi nek 
fe’m di kin ça wa ci vî nek û en de mêd wê. 

Fi ki ra ne’ mê ye se re ke ew e, ku ba wer mend na va r’as tî yê da bi mî nin 
û hev du h’iz bi kin. Bo na ders da rêd şaş jî di bê je, ku ba wer mend h’ev za 
xwe ji wan bi kin, bo na k’î ja na ne’ ma pê şin da bîr anî ye, yêd ku hîn ki-
ri nêd şaş be la di kin. 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1-3) 
H’iz ki rin ser her t’e mî ya r’a be (4-6) 
H’ev za xwe ji ders da rêd şa şe de rew bi kin (7-11) 
Paş go tin (12-13) 

Silavkirin

11Ji ber pir sî ya rê ci vî nêf, 
Xa ni ma bi jar tî û za r’êd 

wê r’a, k’î ja na ku ez bi r’as tî yê 
h’iz di kim, ne ku t’e nê ez, lê ew 
h’e mû jî, yêd ku r’as tî yê nas di-
kin, 2çim kî ew r’as tî na va me da 
di mî ne û h’e ta-h’e ta yê wê t’e vî 

me be. 3De bi ra r’e’m, k’e remf 
û e’di la yî ji Bavf Xwe dê û Îsa 
Mesîhê* Ku r’ê Ba vê, bi r’as tî yê 
û h’iz ki rin me r’a** be. 

R’astîûh’izkirin
4Ez p’ir’ şa bûm, ku min ji za-

r’êd te hi nek dî tin, yêd ku na va 
r’as tî yê da di jîn, li go ra wê t’e mî ya 

* 1:3 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Xu danf Îsa Mesîh». 
** 1:3 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «me r’a» «we r’a» he ye. 
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ku me ji Ba vê stan dî ye. 5Ni ha 
ez hî vî ji te di kim, Xa ni mê, ez 
t’e mî ke nû te r’a na ni vî sim, lê ya 
ku be rê pêş da li me he bû, ku em 
h’e mû hev du h’iz bi kin*. 6H’iz-
ki rin ev e, ku em li go ra t’e mî yêd 
Wî bi jîn. T’e mî ew e, ya ku we 
hê be rê pêş da bi hîs tî ye, we kî hûn 
h’iz ki ri nê da bi jîn*. 

7Ge le kêd ku xel qê ji r’ê der di xin 
ha ti ne di nê, ew Îsa Mesîh bi xûn 
û goşt ha tî îq rarf na kin. Yêd aha 
xel qê ji r’ê der di xin û ek’ sî me sîh 
in. 8Hûn haş ji xwe he bin, we kî 
hûn k’e da xwe* un da ne kin, lê he qê 
xwe t’e mam bis tî nin**. 9Her ke sê 
ku xwe pêş da da vê je û na va hîn-
ki ri na Mesîh da na mî ne, Xwe dê yê 

wî t’une. Yê ku na va hîn ki ri na 
Mesîh da di mî ne, bo na wî Bav jî 
he ye, Kur’ jî he ye. 10He ger yek 
bê cem we û vê hîn ki ri nê ney ne, 
hûn wî qe bûl ne ki ne ma lêd xwe 
û si la vê ne di ne wî. 11Çim kî k’î 
si la vê bi de wî, ew t’e vî ki rêd wî ye 
xi rab di be. 

Silavêdaxirîyê
12Ge lek tiş têd mi ne ni vî sa rê 

we r’a he ne, lê min ne xwest ser 
k’a xa zê bi h’u bi rê bi ni vî sim, çim kî 
gu ma na min he ye ezê xwe xa bê me 
cem we û r’û bi r’û t’e vî we xe ber 
dim, we kî eş qa me t’e mam be. 
13Za r’êd xûş ka te ye bi jar tî li te 

si lav di kin. 

* 1:5 Yû h’en na 13:34; 15:12, 17. 
* 1:6 Yû h’en na I, 5:3. 
* 1:8 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «xwe» «me» he ye. 
** 1:8 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «lê he qê xwe t’e mam bis tî nin» «lê em 
he qê xwe t’e mam bis tî nin» he ye. 
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Pêşgotin

Ça wa ne’ ma du da da usa jî ya si sî ya da Yû h’en naf xwe «ber pir sî ya rê 
ci vî nê» h’e sab di ke. Evê ne’ mê ser wê re kî ci vî nê, Ga yos r’a di şî ne. Ni vîs-
k’ar pe si nê Ga yos di de, ku ewî ça wa alî k’a rî ya bi ra tî yê ki rî ye û di bê jê 
ku ew h’ev za xwe ji Dî yotre fîs bi ke, ku ye kî mi qa bil û bux dan bêj bû. 

Bi ne’ mê r’u h’ê mê van h’i zî yê di ke na va ba wer men da, ku h’iz ki rin 
û ba we rî yaf r’ast di de k’if şê. 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1-4) 
Pe si nê Ga yos tê da yî nê (5-8) 
Xi ra bî ya Dî yotre f îs ser avê di xe (9-10) 
Ami nî ya xwe Dî mî trî yo tî ne (11-12) 
Paş go tin (13-15) 

Silavkirin

11Ji ber pir sî ya rê ci vî nê, 
Ga yo sê de lal r’a, k’î ja nî ku 

ez bi r’as tî yê h’iz di kim. 
2De la lo, ez dua di kim, ku 

h’e mû alî ya va çer xa te usa r’ast 
be û si h’et-qe wat bî, ça wa min va 
e’yan e ku r’u h’ê te si la me tî yê da 
ye. 3Ez ge le kî şa bûm, ça xê çend 
bi ra ha tin û şe’ de tî dan, ku tu na va 

r’as tî yê da amin î, ça wa te pêş da 
r’as tî yê da di jît jî. 4Şa bû na mi ne ji 
vê mes tir t’une, ça xê di bi hêm ku 
za r’êd min na va r’as tî yê da di jîn. 

PesinêGayostêdayînê
5De la lo, tu şi xu lê xwe da amin 

î, çi ku bo na bi ra di kî, h’e ta ku 
yêd ne nas r’a jî. 6Wa na şe’ de tî ya 
h’iz ki ri na te ber ci vî na vir da. Tê 
tiş te kî qenc bi kî, he ger tu wan usa 
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ve r’ê kî ça wa ku li Xwe dê xweş tê. 
7Çim kî ewa na bo na na vê Mesîh 
k’e ti ne r’ê û t’u tişt ji ne ba we ra 
ne stan di ne. 8Awa em ge re kê yêd 
usa qe bûl kin, ku em t’e vî şi xu lê 
r’as tî yê bin. 

DîyotrefîsûDîmîtrîyo
9Min ci vî nê r’a ni vî sî, lê Dî-

yotre fîs ku h’iz di ke ser h’e mû ya r’a 
be, guh na de me. 10Bo na vê ye kê 
ga va ez bêm, ezê ki rêd wî gi lî 
kim, ku ça wa da vê je me, xey ba 
me di ke. Bi vê ye kê jî r’a zî na be, 
ne ku t’e nê bi ra qe bûl na ke, lê 
yêd ku di xwa zin bi ra qe bûl kin, 
ber wan r’a di be û wan ji ci vî nê 
jî der di xe! 

11De la lo, ç’e’v ne de xi ra bî yê, 
lê qen cî yê. Ewê ku qen cî yê di ke, 
ji Xwe dê ye, lê ewê ku xi ra bî yê 
di ke, ewî Xwe dê ne dî tî ye. 12Bo-
na Dî mî trî yo h’e mû jî şe’ de tî ya 
qenc di din, h’e ta ku r’as tî jî. Em 
jî şe’ de tî yê di din û tu zanî ku 
şe’ de tî ya me r’ast e. 

Silavêdaxirîyê
13Ge lek tiş têd mi ne ni vî sa rê te r’a 

he bûn, lê min ne xwest ser k’a xa zê 
bi h’u bi rê bi ni vî sim. 14Çim kî ez 
bi wê gu ma nê me, ku ezê zû ti re kê 
te bi bî nim û emê r’û bi r’û xe ber 
din. 15E’di la yî li te be. He val-ho gir 
si la va li te di kin. Si la va yek-yek 
h’e mû he val-ho gi ra bi ke. 
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Pêşgotin

Ci hû da bi vê ne’ ma kin ber bi r’î h’e mû ba wer men dêd Îsa Mesîh 
di be. Li go ra şe’ dêd sed sa lî yêd pê şin da xu da nê vê ne’ mê, Ci hû da yêf 
birê Îsa Mesîh e (Met ta 13:55; Mar qos 6:3). Fe’ mî na vê ne’ mê nê zî kî 
ne’ ma Pet rû sef du da ye. Me re mê vê ne’ ma Ci hû da ew e, we kî pê şî ya 
wan me ri vaf bi de gir ti nê, yêd ku Miz gî nî yê t’e vî hev di kin û hîn ki ri nêd 
şa şe zî yan k’ar be la di kin, mê riv di xa li f î ninf û e’mi rê ne r’ast hîn di kin. 
Xu da nê ne’ mê h’işk da vê je wan, lê xwen de va na di şi dî ne û di ni vî se ku 
ba wer mend «bo na wê ba we rî yaf ku ca re kê cim e’ ta Xwe dê r’a ha tî ye da-
yî nê» xî ret kin. Ne’ me bi şî ret û r’a zî bû ne ke h’e was xi laz di be. 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1-2) 
Xey set û h’u nu rêd ders da rêd de rew, hîn ki rin û k’e ti na wan 

(3-16) 
Haş ji xwe he bin ba we rî yê ça wa xwe yî kin (17-23) 
R’a zî bûn (24-25) 

Silavkirin

11Ji Ci hû da yê xu la mê Îsa 
Mesîh, bi ra yê Aqûbf, 

we r’a, yêd ku ga zî ki rî ne, ji Bavf 
Xwe dê da h’iz ki rî û xwey ki rî yêd 
Îsa Mesîh in: 
2De bi ra r’e’m, e’di la yî û h’iz-

ki rin hê li we zê de be. 

Dersdarêdderew
3De lal no! Ga va min dil kir, ku 

ez bo na vê xi laz bû naf me ye t’o me rî 
we r’a bi ni vî sim, hin gê min r’ê tê r’a 
dît bo na vê ye kê we r’a bi ni vî sim û 
dil bi di me we, we kî hûn bo na wê 
ba we rî yaf ku ca re kê bo na her t’im 
cim e’ ta Xwe dê r’a ha tî ye da yî nê, 
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* 1:5 Der k’e tin 12:51; Ji mar 14:29-30. 
* 1:7 «Be de na baş qe» li go ra Dest pê bûn 19:1-8 tê fe’m ki ri nê, ku mê ra dest 
da vî ti ne mê ra û usa jî mil ya k’e ta. 
* 1:8 «Bê hur met di kin» aha jî tê fe’m ki ri nê: «Di k’i fi rin». 
* 1:9 «Bi go ti nêd bê hur met ki ri nê» aha jî tê fe’m ki ri nê: «bi k’i fi rî ya». 
* 1:11 Qa yîn: Dest pê bûn 4:3-8; Bi lam: Ji mar 22; Qo rax: Ji mar 16. 
* 1:12 «Mes re fêd h’iz ki ri nê» aha tê fe’m ki ri nê, ku bi hev r’a nan di xwa rin û 
şî va Xu dan der baz di ki rin (K’a rêd Şan dî ya 2:46; 20:7, 11). 

şe r’ê xwe bi kin. 4Çim kî çend 
me rivf di zî va k’e ti ne na va we, ku 
der he qa dî wa na wan da hê pêş da 
ni vî sar bû. Ewêd ne p’ak bin na vê 
k’e re maf Xwe dê yê me xwe da ne 
bê na mû sî yê û Xu da nêf me Îsa 
Mesîh Xwe yî kî bê şi rî kî-bê he val 
în k’arf ki ri ne. 
5Lê ez di xwa zim bî ni me bî ra 

we, ça wa hûn van h’e mû tiş ta 
za nin jî, ku Xu dan cim e’ ta Xwe 
ji we la tê Mi si rêf xi lazf kir, paşê 
qi r’a yêd ku ba wer ne ki rin anî*. 
6Û ew mil ya k’e têdf ku h’u ku-
mê xwe xwey ne ki rin, lê cî yê 
xwe şi h’i tan din, Xwe dê wan bi 
qey dêd h’e ta-h’e ta yê ye te’ rîs ta-
nî yê da xwey di ke, bo na wê R’o ja 
h’e sa be Dî wa nê. 7Vê jî bîr ne kin 
ça wa So domf, Go mo ra û ba ja rêd 
dor-be rêd wan, mî na wan ji gu r’a 
Xwe dê der k’e tin qa vîf ki rin, ç’e’v 
avî ti ne be de na baş qe* û dî wa na 
agi rî ye h’e ta-h’e ta yê ser xwe da 
anîn. Eva na îdî bo na me t’erz 
û ders in. 

8Usa jî ew me riv pey xew na di-
k’e vin, qa li bê xwe di h’e r’i mî nin, 
di je ni ne ser wêr tî ya û he yî nêd xwe-
yî r’û me te jor in bê hur met di kin*. 
9Lê Mi xa yî lê se re kê mil ya k’e taf 
ev yek ne kir. Ga va bo na cin ya-
zê Mû saf r’a bû mî rê cin r’af k’e te 
h’u ce tê, tu ruş ne kir ku bi go ti nêd 
bê hur met ki ri nê* dî wa na wî bi ki ra, 
lê got: «Bi ra Xu dan li te hi lêf!» 
10Lê ev me ri va na se re de rî yê wan 
tiş ta na kin, k’î ja na ku bê hur met 
di kin, lê çi jî mî na h’ey wa nêd 
bê za re-bê zi man bi bin ya t’î fe’m 
di kin, bi wan jî un da di bin. 
11Wey li wan, ku r’î ya Qa yîn-

daf çûn, mî na Bi lamf xa li f înf, 
pey k’a ra xwe k’e ti ne û mî na 
r’a be rî bû na Qo raxf wê be la xwe 
bi bî nin*. 12Eva na mes re fêd h’iz-
ki ri na* we da le k’e ne, t’e vî we bê 
xof di xwin-ve di xwin, t’e nê zi kê 
xwe di ç’ê rî nin. Yêd ha, e’w rêd 
bê ave ji ber bê çû yî ne, da rêd pa-
yî zê ye bê ber in, r’a wa vaf r’a ki rî, 
du car h’işk bû yî, 13pê lêd be’ rê ye 
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r’a bû yî ne, ku ça wa e’y ba ki rêd 
wê mî na k’e fê ser di k’e ve. Ew 
steyr kêd xa li f î ne, bo na k’î ja na 
dû xa na te’ rîs ta nî yê h’e ta-h’e ta yê 
xwey ki rî ye. 
14He nox jî ku pey Adem r’af 

ba vê h’ef ta bû, bo na van me ri va 
p’ê xem ber tîf kir û got: «Va ye 
Xu dan t’e vî pî ro zêdf Xwe ye bê h’e-
sab tê*, 15we kî dî wa na h’e mû ya 
bi ke û h’e mû ne p’a ka ne heq ke, 
bo na h’e mû ki rêd wa ne ne p’ak û 
bo na wan h’e mû go ti nêd xi rab, 
ku ne p’a kêd gu ne k’arf hin da va 
Wî da xe ber dan». 16Eva na me-
riv ne bîn ten ge fiş-fiş ko ne, pey 
xwes ti nêd di lê xwe di çin, ji xwe 
mes tir xe ber di din û bo na k’a ra 
xwe h’i le k’a rî ya di kin. 

Şîretêdqenc
17Lê hûn de lal no, wan go ti nêd 

ku şan dî yêdf Xu da nê me Îsa Mesîh 
pêş da go ti ne bîr bî nin, 18ku we r’a 
di go tin: «R’o jêd axi rî yê da me ri vêd 
qer f kir wê de rên, pey xwes ti nêd 

di lê xwe ye ne p’ak he r’in»*. 19Ev ew 
me riv in, yêd ku du tî re tî yê di kin, 
yêd ku bi me ri va yî tê ne r’ê be rî ki ri-
nê, ne ku bi R’u h’ê Pî roz. 20Lê hûn 
de lal no, xwe bi di ne ser ava ki ri na 
ba we rî ya xwe ye pî roz, bi R’u h’êf 
Pî roz dua bi kin, 21xwe na va wê 
h’iz ki ri na Xwe dê ye hin da va xwe da 
xwey kin, hî vî ya r’e’ ma Xu da nê 
me Îsa Mesîh bin, ku jî yî naf h’e-
ta-h’e ta yê bi de we. 22Û hin da va 
du di lî ya da r’e’m bin*. 23Hi ne ka jî 
ji agir bi r’e vî nin xi laz kin, di lê we 
ser yêd ma yîn jî bi tirs bi şe wi te, lê 
jî yî na wa ne gu ne k’a re mî na k’in ca 
le wi t’î ber ç’e’ vê we r’eş be*. 

Şikirdayîn
24Wî r’a, Yê ku di ka re we ji 

k’e ti nê xwey ke û li ber r’û me ta 
Xwe bê qu sûr eşq bi de se ki nan di nê, 
25Xwe dê yê bê şi rî kî-bê he val, Xi-
laz ki rêf me r’a, bi des tê Îsa Mesîhê 
Xu da nê me, şi kir û me zi na yî, qud-
ret û h’u ku met be, be rî her-heyê 
û ni ha jî û h’e ta-h’e ta yê! Amînf. 

* 1:14 Dest pê bûn 5:18-24. 
* 1:18 Pet rûs II, 3:3. 
* 1:22 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Du di lî ya bi şi dî nin». 
* 1:23 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «H’ey fa we wî ki ra sê ji be de na wan le wi t’î ne yê». 
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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». 
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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. 



525

E’YANTÎ, 2  

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. 



535

E’YANTÎ, 9  

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. 



549

E’YANTÎ, 19  

 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. 



555

E’YANTÎ, 22  

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.
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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. 
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Bav(BavêE’zmana)– ev nav Xwe-
dê r’a tê go ti nê. K’i tê ba Pî roz da 
ew bi me’ na f î zî kî (cis ma nî) na yê 
fe’m ki ri nê, lê bi me’ na r’u h’a nî. 
Ew Ba vê r’u h’êd h’e mû me ri va-
yî yê ye. Xwe dê bo na me ri va usa 
xem di ke, ça wa bav za r’a xwe r’a 
û hê zê de. Lê he le qe tî ya Xwe dê 
ça wa Ba vê t’e vî Îsa Mesîh cû r’e kî 
baş qe ye. Ji k’e re ma xwe der he-
qa vê ye kê da bin xe be ra «Ku r’ê 
Xwe dê»-da bi xû nin. 

bawerî– «Îman» xe be rek e, ku ji 
zi ma nê sê mî tî (e’re bî, îb ra nî, 
sû rî ya nî, aşû rî) tê, ku bi k’ur dî 
«ba we rî» ye. Pênc cû r’e xe ba têd 
xe be ra «ba we rî» he ne: 

1. Me riv ba we rî ya xwe li Xwe dê 
yan ye kî tî ne, ba wer di ke ku ew 
amin e (Dest pê bûn 15:6; Îşa ya 
7:9; R’o ma yî 4:3; Ga la tî 3:8). 

2. Me riv di ka re ba wer bi ke ku 
tiş tek yan ke sek r’ast e (Lû qa 20:5). 

3. Me riv e’se yî zane, awa go tî 
h’i şa da r’û di nî, ku tiş tek he ye yan 
wê der baz be (Aqûb 1:6). 

4. Pey ma na Nû da, hîn ki ri na 
şan dî ya bo na Îsa Mesîh tê fe’m-
ki ri nê. Ew ba we rî ya me ye nav 
pî ro zêd Xwe dê da ye (Ga la tî 1:23; 
Efe sî 4:5; Ci hû da 3). 

5. Ba we rî ke cû r’e kî baş qe jî 
he ye, ça wa da yî ne ke ji Xwe dê 
(Ko rin t’î I, 12:9). 

bej– zi ha yî, e’rd. 
belg– p’e lê da rê. 
Belzebûl– na ve kî bo na mî rê cin. 

Pê şî yê Bel ze bûl na vê p’û te kî fi-
lis tî nî ya bû, me’ na «Xu da nê wa rê 
bi lind». Fi lis tî nî nê zî kî mi le têd 
Îsra êlê di man. Pey r’a nav ci hû ya da 
me’ nî ke din stand: «Xu da nê mê şa» 
yan «Xu da nê ser gî na». Ew jî bû 
na ve kî ser wê rî ya qe wa têd ci na ye 
xi rab. Met ta 10:25; 12:24, 27; 
Mar qos 3:22; Lû qa 11:15, 18-19. 

berdilî– ba ris ta nî. 
beret’e– la şê mi rî ya yan h’ey wên. 
berêderemetapêşin– Ze ma nê Pey-

ma na Ke vin da, ane go rî qi ra ra 
Xwe dê, Îsra êlê da her tiş têd pê şi ne 
ni xu rî, he ger za r’a ku r’în bû ya, 
yan h’ey wa na nê rîn bû ya, yan 
be rê e’r dê û r’e zê da raye pê şin 
bû ya, eva na «be rêd de re me ta pê-
şin» di ha ti ne h’e sa bê û Xwe dê r’a 
di ha ti ne da yî nê. Be rêd de re me ta 
pê şin Xwe dê r’a pî roz bûn û ew 
r’ast p’a ra Wî bûn. Ev da yî na 
be rê de re me ta pê şin di de k’if şê, 
ku her tişt p’a ra Xwe dê ye. Ça xê 
be rê de re me ta pê şin der di k’et û 
di dan, hin gê me riv wê ye kê da 
gu man bûn, ku h’e mû de re me ta 
wa ne ma yî ne pey de re met da y î na 
pê şin r’a wê be re k’et be. Bi ni hê r’e: 
Der k’e tin 13:12-15; 34:19, 26; 
Qa nû na K’a hîn tî yê 23:17; Ji mar 
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18:12; Go ti nêd Si lê man 3:9-10. 
Pey ma na Nû da eva xe be ra «be rê 
de re me ta pê şin» bi çend cû r’a bi 
me’ na r’u h’a nî tê bi k’a ra nî nê: 
R’o ma yî 8:23; Ko rin t’î I, 15:20, 
23; Aqûb 1:18; E’yan tî 14:4. 

berzeqî– tu ruş ki rin, cul e’ tî ki rin, 
bê şer mî ki rin. 

ber’î– cî yê bê av, ke vir-ku ç’ik, 
çol û best. 

betavebûn– un da bûn. 
Beytleh’m– ba ja rê Ci hû da yê (Ci-

hûs ta nê) ye, li k’u Da wid p’ad şa 
di nê k’et û me zin bû, paşê jî Îsa 
li vir ha te di nê (Met ta 2:1; Lû qa 
2:4; Yû h’en na 7:42). 

beyt’– qewl, hi zin girt. 
bêolîtî– bê qa nûn, bê e’det, bê e’sil 

û xwe se rî xwe. 
Bêt’‑Êl– ba ja rê p’ad şa tî ya Îsra êlê yî 

ba ku rê bû. Sê sid sa lî ew cî kî ge le kî 
e’yan bû bo na h’e ban di nê. P’ad şa tî 
III, 12:28-30; P’ad şa tî IV, 23:15. 

biharet– pûng, dar çîn, mê xik û yêd 
ma yî ne bîn xweş. 

bihê– p’a re ke qî me tê, ku be rî k’i r’î nê 
tê da yî nê (Efe sî 1:14). 

Bijartî(YêBijartî)– bo na Îsa Mesîh 
tê go ti nê. Yê Bi jar tî, Mesîhê Xwe dê 
ye, yê ku Xwe dê k’ifş ki rî ye. Îşa ya 
42:1; Met ta 12:18; Lû qa 23:35; 
Yû h’en na 1:41. Ji k’e re ma xwe 
bin xe be ra «Mesîh»-da bi xû nin. 

bik’ir– ke ç’ik, qî za mêr ne ki rî. 

Bilam– p’ê xem ber bû, yê ku Ba la qê 
p’ad şê Mo wa bê ji wî hî vî kir, we-
kî ew ni fi r’a mi le tê Îsra êlê bi ke, 
çim kî Ba la qê p’ad şa di xwest ew 
bin dest ki ra na. Ba laq ji mi le tê 
Îsra êlê di tir sî ya, ça xê ha ti ne we-
la tê wî. Pê şî yê Bi lam p’ê xem ber 
got: «Na, ez ni fi r’a mi le tê Îsra êlê 
na kim», lê paşê çû. Ga va r’ê da 
di çû, li pê şî ya wî mil ya k’e tek 
se ki nî. Bi lam mil ya k’et ne dît, lê 
k’e rê Bi lam mil ya k’et dît û pêş da 
ne çû. Bi lam ni ka ri bû ni fir’ mi-
le tê Îsra êlê bi ki ra, çim kî Xwe dê 
dua wan ki ri bû. Pey ma na Nû da 
ni vî sar e ku Bi lam p’e re h’iz bû, 
le ma t’e vî Ba la qê p’ad şa qayl bû, 
yê ku dij mi nê mi le tê Îsra êlê bû. 
Ji mar 22:4-35; Pet rûs II, 2:15-16; 
Ci hû da 11; E’yantî 2:14. 

binelî– me ri vêd ku cî kî da di mî nin 
bi ne lî yêd wê de rê ne. 

Binyamîn– ji her donz deh ku r’êd 
Aqûb (awa go tî Îsra êl) yê he rî bi-
ç’ûk bû. Ew bav e’şî re kî Îsra êlê bû. 
Dest pê bûn 35:18; K’a rêd Şan dî ya 
13:21; R’o ma yî 11:1; Fî lî pî 3:5; 
E’yantî 7:8. 

Birahîm– bav e’şî rê cim e’ ta Xwe dê 
bû. Hê be rê pêş da Xwe dê Bi ra-
hîm r’a go ti bû ku: «Ezê we la te kî 
bi di me te. Ge re kê tu ji we la tê 
xwe de rê yî û he r’î we la te kî nû». 
Bi ra hîm gu r’a Xwe dê kir. Pey 
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Bixûrêe’rebî

ge lek sa la r’a ew we lat dît. Ew 
we la tê Îsra êl e. Xwe dê pey man 
t’e vî Bi ra hîm gi rê da, soz da ku ew 
û zu r’e têd wî Xwe dê r’a wê bi bi ne 
cim e’ te ke baş qe, he ger ew li pey 
Xwe dê he r’in. Ji k’e re ma xwe bin 
xe be ra «pey man»-da bi xû nin. 
Lû qa 1:55; 3:8, 34. 

bivir– bal t’e. 
bixûr– şî rê za da rê ye. Ew ji da ra 

tê hil da nê û h’işk ki ri nê. Ga va tê 
şe wi tan di nê, bî ne ke ge le kî xweş 
jê tê. De ma Pey ma na Ke vin da 
p’a rist ge hê da ser go rî ge ha bi xû rê 
Xwe dê r’a di ha te şe wi tan di nê (Der-
k’e tin 30). Cû r’e kî da re ke bi xû rê 
E’re bis ta nê da jî he bû, ku ge le kî 
qî met bû. Steyr na sêd r’o hi la tê ji 
wê de rê Îsayê za r’ok r’a p’êş k’êş 
anîn (Met ta 2:11). 

ni ha 1-ê Ap rê lê ye). Evê ce ji nê 
bo na bîr anî na wê ye kê di kin, 
ku Xwe dê ça wa cim e’ ta Îsra êlê 
ji bin des tî ya Mi si rî ya der xist 
(Der k’e tin 12:14-20). Hin gê 
Mil ya k’e tê Mi ri nê h’e mû ni xu-
rî yêd Mi si rî ya, hin în san û hin 
jî h’ey wan kuş tin, lê ji ser ma lêd 
cim e’ ta Îsra êlê r’a «der baz bû» û 
dest ne da ji wan t’u ke sî, ne kuşt 
(Der k’e tin 12:23-27). Bo na vê 
ye kê vê ce ji nê r’a di go tin Ce ji na 
Der baz bû nê. Pê r’a-pê r’a pey 
Ce ji na Der baz bû nê r’a Ce ji na 
Na nê Şke va bo na h’eft r’o ja tê 
der baz ki ri nê. Na va h’ef tî ya Ce ji na 
Na nê Şke va da t’e nê na nê şke va 
(bê he vîr tir’şk) tê xwa ri nê. Ji 
k’e re ma xwe bin xe be ra «Ce ji na 
Na nê Şke va»-da bi xû nin. Met ta 
26:2, 5, 18-19; Ko rin t’î I, 5:7-8. 

CejinaH’olikçêkirinê– her sal pa yî zê 
ji 15-a h’e ta 21-ê me ha Tiş rî yê ye 
(we ke ye kê me ha 10-a, awa go tî 
ye kê Okt ya bi rê). Ci hû di çûn ser 
r’e zêd xwe, h’o lik çê di ki rin û 
wan da h’ef tê kê di man. Ci hû ya 
ev yek di kir, we kî bîr ba nî na, ku 
ça wa Mû sa P’ê xem ber mi le tê 
Îsra êlê ji Mi si rê der xist û ew çil 
sa lî ko na da man. Yû h’en na 7:2; 
Qa nû na K’a hîn tî yê 23:33-36, 
39-42; Qa nû na Du ca rî 16:13-15; 
Ne he mî ya 8:13-18. 

bîlan– za ne bû nê da ser xwe. 
buhişt– ci net. 
CejinaDerbazbûnê(ŞîvaDerbaz‑
bûnê)– ev ce ji na (e’y da) nav 
cim e’ ta Îsra êlê da çar de hê me ha 
Nî sa nê da tê ki ri nê (li go ra sal-
ne’ ma îb ra nî çar de hê Nî sa nê 
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CejinaNanêŞkeva– ev ce jin (e’yd) 
li pey Ce ji na Der baz bû nê r’a tê û 
ji panz deh h’e ta bîst du du yê me ha 
Nî sa nê tê ki ri nê (li go ra sal ne’ ma 
îro yîn ji 2-a h’e ta 9-ê Ap rê lê tê 
ki ri nê). Eva ce ji na bo na bîr anî na 
xi laz ki ri na mi le tê Îsra êlê tê ki ri nê, 
ga va mi le tê Îsra êlê ji bin des tî ya 
Mi si rî ya der k’et û çû wî we la tê ku 
Xwe dê da bû wan. Evê ce ji nê da h’eft 
r’o ja na nê şke va (bê he vîr tir’şk) 
tê xwa ri nê. Ji k’e re ma xwe bin 
xe be ra «he vîr tir’şk»-da bi xû nin. 
Der k’e tin 12:15; Met ta 26:17; 
Mar qos 14:1, 12; Lû qa 22:1, 7. 

CejinaPîrozkirinaP’aristgehê– 
We ke 165 sa la be rî bû yî na Îsa, 
p’a rist ge ha Or şe lî mê ji alî yê mi le tê 
sû rî ya da ha ti bû h’e r’i man di nê. 
Sê sa la şûn da p’a rist geh û ci hû 
ji bin des tê sû rî ya bi des tê Ci-
hû da Mak ka bî yê ser wêr aza bûn. 
Ji hin gê va Ce ji na Pî roz ki ri na 
P’a rist ge hê der baz ki rin. Ce ji nê 
25-ê me hê (bi îb ra nî Kis le vê, 
awa go tî kêm-zê de me ha 12-da) 
dest pê di kir û h’e ta h’eyşt r’o ja 
di k’i şand. Yû h’en na 10:22; 1 
Mak ka bî 4:36-59; 2 Mak ka bî 
1:9, 18; 10:1-8 (1 Mak ka bî û 2 
Mak ka bî k’i tê bêd de ma Pey ma na 
Ke vin da ha ti ne ni vî sa rê, lê na-
k’e vi ne na va 66 k’i tê bêd pî roz, 
awa go tî k’i tê bêd ne qa nû nî ne). 

Celîle– qe za ke ba ku ra Îsra êlê ye. 
Ba ja rê Nis re tê wi ra ye. Îsa li wir 
me zin bû û dan na sîn kir. 

ce’nime(doje)– bi yû na nî GEENNA 
ye, bi îb ra nî GEHINNOM e. Ew 
xwe xa cî yê ce fê h’e ta-h’e ta yê ye, 
bo na ewêd ku wê R’o ja Ax re tê 
dî wa na wan bi be. Do je ew he ma 
xût ce’ ni me ye, her du xe ber vê 
k’i tê bê da ha ti ne xe bi tan di nê. 
Ce’ ni me: Met ta 5:29-30; 10:28; 
23:15; Mar qos 9:43, 45, 47; Lû-
qa 12:5. Do je: Met ta 5:22; 18:9; 
23:33; Aqûb 3:6. 

ce’t’rî– tû zik. 
cêr’ibandin,dancêr’ibandinê,hatin
cêr’ibandinê– Cê r’i ban din ew 
h’a le kî ten ga sî yê ye, k’î ja nê da 
ba we rî ya mê riv ji tem xwes ti nêd 
wî yan ji mî rê cin tê cê r’i ban di nê. 
Der k’e tin 17:2, 7; Îşa ya 7:12; Met ta 
4:3, 7; K’a rêd Şan dî ya 5:9; 15:10; 
Ko rin t’î I, 7:5; 10:13; Ko rin t’î II, 
2:11; Aqûb 1:13-14; Pet rûs I, 1:6, 
7; Pet rûs II, 2:9. 

cihû– ji zu r’e ta Bi ra hîm in. Xe be ra 
«ci hû» ji xe be ra «Ci hû da» tê. Ji 
donz deh qe bî lêd Îsra êlê, Ci hû da 
qe bî la he re k’ifş e hê na Da wid û 
Si lê man p’ad şa da. Pey cu de bû na 
P’ad şa tî ya t’i fa qî yê r’a, t’e ma mî ya 
p’ad şa tî ya ba şû rê bi na vê «Ci hû da» 
di ha te go ti nê. Wex tê sir gûn ki ri-
na Ba bî lo nê da û pey wê r’a jî, ev 
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na vê «ci hû» me’ na fi re stan dî ye, 
awa go tî bo na t’e ma mî ya mi le tê 
Îsra êlê ha te xe ba tê. 

Cihûda– 1. Donz deh ku r’êd Îsra êl 
he bûn, yek ji wan Ci hû da bû. 
Her donz deh ku r’êd wî bû ne 
donz deh qe bî lêd Îsra êlê. Na vê 
we la tê Ci hûs ta nê ji na vê Ci hû-
da pêş da ha tî ye, çim kî ew qe bîl  
li wir di ma. Dest pê bûn 29:35; 
Met ta 1:2-3; Îb ra nî 7:14; 8:8; 
E’yantî 5:5; 7:5. 

2. Bi na vê Ci hû da du şa gir têd 
Îsa Mesîh he bûn. Ji wan Ci hû da yê 
Îs xer yo tî ne ma mî ya (xa yîn tî ya) 
Îsa kir û da des tê wan, yêd ku 
di xwes tin Ew bi kuş ta na (Lû qa 
22:3). Ci hû da yê din Yû h’en na 
14:22-da ni vî sar e ku ew «ne yê 
Îs xer yo tî» ye. Hi nek di fi ki rin ew 
Tedayo ye (Met ta 10:3; Mar qos 
3:18). Ew jî tê go ti nê «Ci hû da yê 
Aqûb» (Lû qa 6:16; K’a rêd Şan-
dî ya 1:13). 

3. Usa jî Ci hû da na vê bi ra kî Îsa 
bû (Met ta 13:55; Mar qos 6:3) û li 
go ra fi ki ra ge le ka ew Ci hû da ye, 
yê ku «Ne’ ma Ci hû da» ni vî sî ye. 

Cihûstan– qe za ba ja rê Or şe lî mê 
bû, ew qe za ba şû ra Îsra êlê di k’et. 
Hê na Îsa Mesîh da hin Ci hûs tan, 
hin Sa mer ya, hin jî Ce lî le qe za 
bûn, usa jî Ci hûs tan p’a re ke qe za 
Sûr ya yê ye r’o ma yî bû. 

cin– hin mî rê cin r’a tê go ti nê, hin 
jî wan r’uh’ û mil ya k’e têd xi rab-
r’a, yêd ku mî rê cin di şî ne, ku 
xi ra bî yê h’e mû me ri va r’a di kin. 
Pey ma na Nû da tê e’yan ki ri nê, ku 
p’ût p’a ris tî ji ci na tê (Ko rin t’î I, 
10:20-21; E’yantî 9:20). 

cinak’etî– (cin gir tî, ci no yî, ci nî, 
ci no kî) ye kî ku ji alî yê cin yan 
r’u h’êd xi rab va tê gir ti nê, bin-
dest ki ri nê, jê r’a ci na k’e tî di bê jin. 
Ça xê Îsa li ser di nê bû, ewî ge lek 
ci na k’e tî aza di ki rin, cin ji nav wan 
der di xis tin (Met ta 9:32). 

civîn– 1. k’om bû na me ri va. 
2. k’om bû na ba wer men da 

(xwe dê na sa), yêd ku bi na vê Îsa 
di ci vin. Car na bo na t’e ma mî ya 
ba wer men dêd di nê ça wa bo na 
k’o me kê tê xe ba tê (Efe sî 1:22-23; 
3:10; 5:23-32; Ko lo sî 1:18, 24), 
lê p’i r’a nî ya ca ra bo na k’o me-
ke ba wer men dêd cî kî da (ci vî na 
Or şe lî mê da, K’a rêd Şan dî ya 8:1; 
ci vî na En tak ya yê da, K’a rêd Şan-
dî ya 13:1; ci vî na Efe sê da, K’a rêd 
Şan dî ya 20:16). Ze ma nê Pey ma na 
Nû da ba wer mend ma la da di ci vî-
yan, dêr he la hê t’une bûn. Hin gê 
me zi na yî ya ma la ku tê da di ci vî-
yan bo na 30 yan la pî ze’f h’e ta 
50 me ri vî bû. Met ta 16:18; 18:17; 
K’a rêd Şan dî ya 5:11; 11:22, 26; 
20:17; Ko rin t’î I, 1:2; E’yantî 1:4. 



565

FER HEN GOK 

civîna giregira (ya cihûya)– ew 
ci vî nek (mic lî sek) bû, ku tê da 
gi re gi rêd ci hû ya li hev di ci vî yan. 
200 sa lî be rî Îsa Mesîh gir tî h’e ta 
200 sa lî pey Îsa Mesîh r’a ew dî-
wa na ci hû ya bû. Ci va ta gi re gi rêd 
ci hû ya we ke h’ef tê me ri va bû, 

ew k’a hîn, r’ûs pî û qa nûn za ne 
bûn. Ew li hev r’û di niş tin û 
bi hev di şê wi rîn. Se rek k’a hîn 
xwe xa jî se re kê Ci vî na Gi re gi ra 
bû. Ci vî na Gi re gi ra ber pir sî ya rê 
mi le tê Îsra êlê bû. Ew ce za yêd ku 
ne yêd mi ri nê bû şi xu lê wan bû. 
Lê ce za yêd mi ri nê danî ne ber dî-
wa na ser wê rêd r’o ma yî ya. Le ma 
Ci vî na Gi re gi ra Îsa şan di ne cem 
we lî yê R’o ma yî, Pî la to. Yû h’en na 
11:47; 18:31; Lû qa 22:52, 66-71, 
66. K’a rêd Şan dî ya 4:15; 5:21; 
6:12; 22:30; 23:1 û yêd ma yîn. 

çeng– ha ce tê mi qa mê, bi ge lek 
t’ê la, mî na saz û gî ta rê, Da wid 
p’ad şa lê di xist.

Civînagiregirêdcihûya
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çîredest– hos ta yê ku r’i k’i nê ma-
la da vê je, xet nîş di ke (Ko rin t’î 
I, 3:10). 

ç’e’vder– forq, qav, ne r’ê da. 
ç’êjik– ç’ê lik. 
ç’îyayêZeyt’ûnê– ç’î ya kî nê zî kî 

Or şe lî mê ye, Îsa ser wî ç’î ya yî 
dua di kir (Lû qa 19:29; K’a rêd 
Şan dî ya 1:12). 

darçîn– bi ha re te ke ji qa li kê da rê 
ye. Bî na wê ge lek e û hê na be rê 
ge le kî bi ha bû. Me ri va eva t’e vî 
bi zi rê zey t’û nê di kir, we kî bî na 
bi zir xweş be. Car na me ri va li xwe 
di xis tin û car na jî bo na de fin ki ri nê 
di ha te bi k’a ra nî nê (E’yantî 18:13). 

Dawid– De ma Pey ma na Ke vin da 
Da wid p’ad şê Îsra êlê yî he rî me zin 
bû. Ji k’e re ma xwe li bin xe be ra 
«ma la Da wid»-da bi xû nin. 

definkirin– ve şar tin, ç’e’l ki ri na 
mi rî ya. 

dehek– Nav ku r’êd Îsra êl da ku r’ek 
he bû, na vê wî Lê wî. Zu r’e ta wî 
şi xu lê p’a rist ge hê di ki rin. Li go ra 
Qa nû na Mû sa zu r’e ta Lê wî li ser 
na vê Xwe dê de hek (ji de ha p’a re ke) 
he bû kê, ha sil û da yî na be rê e’r dê 
ji cim e’ ta Îsra êlê xwe r’a dis tan din 
(Qa nû na K’a hîn tî yê 27:30-32). 

derdan– fi ra qa ku tiş ta di ki nê yan 
tê da xwey di kin. 

dersdar– (fêr kar, mie’ lim, ma-
mos ta). Ewa na ji k’o ma me ri vêd 

xwen dî ne, ni vî sa rêd îb ra nî ge lek 
za ni bûn. Nav û den gê wan ge lek 
ca ra bi lind di bû ji dest za ne bû na 
wan, çim kî ez be rî go ti nêd ders-
da rêd din di go tin. 

dil– bi fi ki ra îb ra nî ya, ew cî ye, ku 
me riv na va xwe da şê wi ra xwe di ke 
û qi ra rêd xwe di de. 

dîtindar– cî yê tê ya ti rê yan jî cî yê 
me ca la ci va tê ku di ha te der baz ki-
ri nê (K’a rêd Şan dî ya 19:29, 31). 

dîyarêmirîya– (din ya mi rî ya, din ya 
te’ rî) Na vê dî ya rê mi rî ya bi zi ma-
nê yû na nî HADÎS e û bi zi ma nê 
îb ra nî ŞEOL e. Ew cî kî te’ rî yî 
bo na mi rî ya ye (Îbo 10:21-22). 
Car na K’i tê ba Pî roz da xe be ra 
HADÎS bi me’ na do je (ce’ ni-
me) tê xe ba tê, ew cî kî xe ze bê 
ye. Lê Pey ma na Nû da HADÎS 
p’i r’a nî ya ca ra bi vê me’ nî yê tê 
xe ba tê, cî kî ji bo na yêd xi rab e, 
bo na de me kê. Ew ne cî yê xe ze bê 
ye, cî yê xe ze ba axi rî yê GEENNA 
ye (awa go tî ce’ ni me). 

dîyarîya t’evayîşewatê– Dî ya rî û 
qur ba nêd cû r’e-cû r’e he bûn. 
Dî y a rî y êd t’e va y î şe wa tê bi zin, 
berx û ca ne ga bûn. Ew r’o jê du 
ca ra bi hev r’a ser go rî ge ha p’a-
rist ge hê da di ha ti ne şe wi tan di nê. 
Lê qur ba nêd din t’e nê p’ar ç’êd 
wan di ha ti ne şe wi tan di nê. Qa nû na 
K’a hîn tî yê 1:3-9; Îb ra nî 13:11. 
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doje– ce’ ni me. Ji k’e re ma xwe bin 
xe be ra «ce’ ni me»-da bi xû nin. 

dur’– ke vi rê si pî yî qî met e, ku ji 
nav di lê cû r’e kî h’ey wa nê be’ rê 
der di xin (Met ta 7:6). 

fe’m ki ri nê: 1. Ew ke vi rê ku dî wa ra 
hev va gi rê di de, awa go tî «ke vi rê 
se rê e’nîş kê». 

2. Ke vi rê ku li xi la zî ya çê ki ri na 
ava yî kî ser der geh yan de rî di ha te 
da nî nê, ça wa «ke vi rê k’i lî tê» ye, 
we kî h’e mû ke vi rêd ma yîn hev-
va bi de gi rê da nê. Met ta 21:42; 
Mar qos 12:10; Lû qa 20:17; Efe sî 
2:20; Pet rûs I, 2:6-7. 

êlekzirih’– k’in ce ke es ke ra ye, ku li 
sîng û piş ta xwe gi rê di dan, we kî 
ji şûr û tî ra bê ne xwey ki ri nê. Ew 
ji h’e sin yan jî ji ç’er mê qa lim 
çê ki rî bûn. Efe sî 6:14 (zi rih’); 
T’ê sa lo nî kî I, 5:8 (k’um zi rih’); 
E’yantî 9:9, 17. 

êlimîwîbûn– t’es mî lî wî bûn, ber 
ta bûn, guh da rî ya wî ki rin. 

Êlîşa– p’ê xem be re kî Îsra êlê bû, ku 
de ma Pey ma na Ke vin da ge lek k’e-
re met bi des tê wî di ha ti ne ki ri nê 
(P’ad şa tî IV, 2:1–8:15). Pê Êlî şa 
jî Xwe dê «Ne’ ma nê» ser wê rê es-
ke rê Sûr ya yê ji k’o tî bû na wî qenc 
kir (P’ad şa tî IV, 5; Lû qa 4:27). 

Êlyas– p’ê xem be re kî Xwe dê yî me zin 
bû. Ewî li p’ad şa kî xi rab hi lat, usa 
jî li h’e mû yêd ku Îsra êlê da p’ût 
di h’e ban din. Ge lek ci hû di fi ki rîn 
ku Êl yas wê dî sa bi ha ta, we kî bo-
na ha ti na Mesîh mi let ha zir ki ra. 
Yû h’en na yê Ni xum dar ge lek alî-
ya va mî na Êl yas bû. Met ta 11:14; 

T’or’êdur’a

Egrîpa– Eg rî pa yê du da ku r’ê Hê ro-
des-Egrî pa bû (ku r’ê Arîs to po lo yê 
Hê ro de sê Me zin). Egrî pa p’ad-
şa kî Ci hûs ta nê bû. Paw los li ber 
Egrî pa û xûş ka wî Ber ni kê se ki nî 
û Miz gî nî ya Xwe dê di da wan 
(K’a rêd Şan dî ya 25:13–26:32). 

Esaw– Îs ha qê ku r’ê Bi ra hîm r’a 
du ku r’êd he val-cê wî bûn, Esaw 
û Aqûb. Esaw ku yê me zin bû, 
r’o je kê ga va ge le kî bir’ çî bû, ewî 
he qê ni xur tî ya xwe da xwa ri na 
zi ka, ew fi ro te Aqû bê birê xwe. 
Xwe dê zu r’e ta Aqûb ça wa cim-
e’t xwe r’a bi jart, ne ku ya Esaw. 
Dest pê bûn 25:21-26; 27:1-41; 
32:3–33:16; R’o ma yî 9:10-13; 
Îb ra nî 11:20; 12:16-17. 

e’nîşk(kevirêserêe’nîşkê)– Pey ma-
na Nû da ev xe ber bi du cû r’a tê 
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Mar qos 9:4; Lû qa 1:17; R’o ma yî 
11:2-5; Aqûb 5:17. 

êpîkûrî– şa gir têd f î lo so fê Êpî kû ros 
bû. Êpî kû ros sa la 270 be rî bû yî na 
Îsa mir. Ewî hîn di kir, ku ge re kê 
me re mê e’mi rê me ri va şa bûn 
be, ji êş û tir sê dûr bin (K’a rêd 
Şan dî ya 17:18). 

fatimok– cû r’e kî ke vot ka ye. 
fêrisî– nav ci hû ya da k’o me le ke 

dîn p’a rist bû. En de mêd k’o me la 
fê ri sî ya qa nû na Mû sa qenc za-
ni bûn. Ew dîn p’a ris têd sert bûn. 
Wa na ba wer di kir, ku mil ya k’et 
û r’uh’ he ne û mi rî wê dî sa r’a-
bin. Ge lek ji van r’i zim û e’de ta, 
yêd ku fê ri sî ya pêk da nîn, nav 
ci hû ya da he bûn. Ji van r’i zim û 
e’de ta ge lek jî ne ji T’ew ra tê bûn. 
Ew bi ki rêd xwe k’u bar-ba bax 
di bûn. Di xwes tin ça wa me ri vêd 
qenc xuya bin, lê ge le kêd ji wan 
bi fi ki rêd xwe xi rab bûn. Ge le kêd 
ji wan di je nî ya ne Îsa û hev şê wi rîn 
Wî bi ku jin. 

Firewin– na vê p’ad şêd Mi si rê bû. 
Her yek ji wan bi vî na vî di ha te 
go ti nê. K’a rêd Şan dî ya 7:10, 13, 
21; R’o ma yî 9:17; Îb ra nî 11:24. 

firtone– ba hoz, bo be lîsk. 
fitilokêdajotinê– zi vi r’ok. 
gelîyêhey‑wayê– cî yê bê bi nî. Bi 

yû na nî ABÛSSOS e. Li go ra 
hîn ki ri ne ke ci hû ya ye ge le kî ke vin, 

ev cî k’û ra yî ya e’r dê bû û cin li 
wir gir tî di ha ti ne xwe yî ki ri nê, 
h’e ta ce za ki ri na wa ne axi rî yê. 
Lû qa 8:31; E’yantî 9:1-2, 11; 11:7; 
17:8; 20:1, 3. 

gemîvan– (k’eş tî van) xe bat k’a rê 
ge mî yê (k’eş tî yê). 

gemîwargeh– lî man, ben der. 
girav– (ade, ci zîr) e’r de kî na va 

be’ rê da. 
Gîdeyon– ser wê re kî cim e’ ta Îsra-

êlê bû. Ba we rî ya wî ge lek bû û 
dua kir we kî Xwe dê r’ê be rî ya wî 
bi ki ra. Ga va çû şer’, es ke rêd wî 
hin dik bûn, lê Xwe dê alî k’a rî ya wî 
kir ser k’et. H’a kim tî 6:11–8:27; 
Îb ra nî 11:32. 

gorî– qur ban, ne dir. 

Gorîgeh

gorîgeh– (mez beh) t’ex tê ku qur ban, 
go rî, h’e dî û xêr di ha ti ne da yî nê 
yan ser jê ki ri nê. Pê şî yê ew pê ke vi-
ra di ha te çê ki ri nê. Hê na Mû sa da 
qur ban t’e nê ser go rî ge ha Ko nê 
Şe’ de tî yê di ha ti ne ser jê ki ri nê û 
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paşê, ga va p’a rist geh ha te çê ki ri-
nê, t’e nê ser go rî ge ha p’a rist ge hê 
di ha te ser jê ki ri nê. P’a rist ge hê da 
go rî geh ji si fir çê ki rî bû. T’ex te kî 
din jî he bû, ji yê me zin bi ç’ûk tir 
û zêr’ ki rî bû. K’a hîn li ser vê sif rê 
bi xûr di şe wi tan din. Vê r’a di go tin 
go rî ge ha bi xû rê. Dest pê bûn 12:7; 
22:9; Lû qa 1:11; Lû qa 11:51. 

wî Qa yîn ew kuşt. Ji k’e re ma xwe 
bin xe be ra «Qa yîn»-da bi xû nin. 
Dest pê bûn 4:2-9, 25; Met ta 23:35; 
Lû qa 11:51; Îb ra nî 11:4; 12:24. 

Hacer– ca rî ya Se ra ya ji na Bi ra hîm 
bû, dî ya Îs ma yîl. Lê Îs ma yîl ne ew 
bû, k’î jan ku Xwe dê Bi ra hîm r’a 
soz da bû. Zu r’e ta Îs ma yîl ça wa 
zu r’e ta Bi ra hîm, çi ku Xwe dê soz 
da bû ne stan din. Paşê ku r’ê Se ra yê 
jê ra bû û ew bû ku r’ê sozê Xwe dê 
(Ga la tî 4:21-31). 

halêlûya– Ga va ci hû ya di xwest pe-
si nê Xwe dê bi da na, di ki rin qî r’în: 
«Ha lê lû ya». Ji zi ma nê îb ra nî ye, 
ku tê fe’m ki ri nê: «Pe si nê Xu dan 
bi din» yan «Şi kir ji Xwe dê». E’yantî 
19:1, 3-4, 6. 

Harûn– ji zu r’e ta Lê wî bû, Lê wî jî 
yek ji her donz deh ku r’êd Aqûb 
bû. Ha rûn birê Mû sa yî me zin bû, 
usa jî k’a hî nê pê şin bû. Xwe dê got, 
ku k’a hî nêd cim e’ ta Îsra êlê ge re kê 
ji zu r’e ta Ha rûn bê ne bi jar ti nê. 
Ha rûn û Mû sa cim e’ ta Îsra êlê r’a 
Mi si rê da xu lam tî di ki rin. Ha rûn 
alî Mû sa kir, ser wêr tî ya cim e’ ta 
Îsra êlê ki rin û cim e’ ta Îsra êlê bin 
nî rê xu lam tî yê der xis tin. Der k’e tin 
4:14; 5:1; Ji mar 12; 17; 20; Lû qa 
1:5; K’a rêd Şan dî ya 7:40; Îb ra nî 
5:4; 7:11; 9:4. 

hebûk– ma lê di nê, dew le mend tî, 
p’e re. 

Gorîgehabixûrê

gune,gunek’ar– t’e r’i ban di na qi ra ra 
Xwe dê ew gu ne tê h’e sa bê (Yû h’en-
na I, 3:4). Gu ne k’ar ew me riv e, yê 
ku ji r’î ya Xwe dê k’e tî ye û qi ra rêd 
Wî xwey na ke. Li go ra ni vî sa rêd 
pî roz h’e mû me riv gu ne k’ar in û 
ji r’e’ ma Xwe dê k’e tî ne (R’o ma yî 
3:9-18, 23; Yû h’en na I, 1:8-10). 

gur’afilankesêkirin– bi ya fi lan-
ke sê ki rin, bi go ti na fi lan ke sê bû, 
guh da rî ya fi lan ke sê ki rin. 

Habîl– Qa yîn û Ha bîl ku r’êd Adem 
bûn. Ha bîl birê bi ç’ûk bû û birê 
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herem– dî wan xa ne, cî yê he rî jor in. 
Hermês– p’û te kî yû na na bû. Yû na na 

di go tin, ku ew qa si dê p’û têd din 
bû. K’a rêd Şan dî ya 14:12. 

hevîrtir’şk– (ha vên) di ki ne na va 
he vîr û he vîr hil tê. Fi ki ra vê li 
cem ci hû ya bi r’u h’a nî xi rab di-
ha te fe’m ki ri nê, awa go tî sû re tê 
(sîm vo la) h’e ra mî yê, xey se tê xi rab 
û e’mi rê h’e r’i mî bû. Îzi na cim e’ ta 
Îsra êlê t’une bû, we kî he vîr tir’şk 
bi ki ra na na va na nê h’e dî yêd xwe, 
k’î jan ku Xwe dê r’a di ha te da yî nê 
(Qa nû na K’a hîn tî yê 2:4), ne jî 
di ki ri ne na va Ce ji na Na nê Şke va 
ça wa usa jî tê fe’m ki ri nê, awa go tî 
«şke va» (Der k’e tin 12:15). K’i tê ba 
Pî roz da he vîr tir’şk ça wa nî şa na 
qe wa te ke ve şar tî ye, îla hî bo na 
qe wa ta gu ne. Ça wa he vîr tir’şk na va 
t’e ma mî ya şke va he vîr da be la di be 
ya xwe di ke, usa jî gu ne di ka re na va 
cim e’ tê da be la be û zî ya nê bi de 
cim e’ tê. Lû qa 12:1-da he vîr tir’şk 
tê fe’m ki ri nê ça wa du r’û tî, Met ta 
16:6 û 12-da hîn ki ri na fê ri sî ya û 
sa dû qî ya mî na he vîr tir’şk bû, ku 
mi qa bi lî Îsa di se ki nîn. Mar qos 
8:15; Ko rin t’î I, 5:6-7; Ga la tî 5:9. 

Hêrodes– Pey ma na Nû da çar me rî 
he ne ku pê na vê «Hê ro des» tên 
go ti nê. 

1. Hê ro de sê Me zin: Ga va Îsa 
Mesîh ha te din ya yê, Hê ro de sê 

Me zin ser Ci hûs ta nê, Ce lî lê, 
Îtûr ya yê û Tra xo nî da yê p’ad şa bû 
(Met ta 2:1-22; Lû qa 1:5). Na vê 
ba vê wî An tî pa ter bû. Hê ro de sê 
Me zin ye kî ge le kî zulm k’ar bû, 
wî ji ne ke xwe, sê ku r’êd xwe, 
xwe sî ya xwe, ape kî xwe û ge le kêd 
din (pêş ti rî za r’o kêd Beyt le h’mê) 
kuş tin. 

2. Hê ro des-An tî pas: Ga va Îsa 
Mesîh û Yû h’en na yê Ni xum dar 
dest bi k’a rêd xwe ki rin, Hê ro-
des-An tî pas ser wê rê Ce lî lê bû 
(Lû qa 3:1). Ba vê wî Hê ro de sê 
Me zin bû û na vê dî ya wî Mal ta kê 
bû. Ewî se rê Yû h’en na yê Ni xum-
dar da lê xis ti nê (Met ta 14:1-12; 
Mar qos 6:14-29; Lû qa 9:9). Be-
rî xaç ki ri na Îsa, Îsa bi ri ne ber 
Hê ro des û wî Îsa bê hur met kir, 
qer fê xwe Wî kir (Lû qa 23:7-12). 

3. Hê ro des-Egrî pa p’ad şa: K’a-
rêd Şan dî ya 12:1-24-da Hê ro-
des-Egrî pa Pet rûs û Aqûb gir tin û 
Aqû bê birê Yû h’en na da kuş ti nê. 
Mil ya k’e tê Xu dan Hê ro des-Egrî pa 
kuşt (K’a rêd Şan dî ya 12:21-23). 
Ba vê Hê ro des-Egrî pa Arîs to po lo 
bû, Arîs to po lo jî ku r’ê Hê ro de-
sê Me zin bû. Na vê dî ya Hê ro-
des-Egrî pa Ber ni kê bû. 

4. Ku r’ê Hê ro des-Egrî pa, Eg-
rî pa yê du da bû. Eg rî pa yê du da 
p’ad şa yê Ci hûs ta nê bû. Paw los 
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li ber Egrî pa û xûş ka wî Ber ni kê 
(Ber ni kê ke din) se ki nî û Miz-
gî nî ya Xwe dê di da wan (K’a rêd 
Şan dî ya 25:13–26:32). Eg rî pa yê 
du da Paw los şan de ba ja rê R’o ma-
yê, we kî Qey ser dî wa na wî bi ki ra. 

hêşî– de vê be’ rê, k’ew şen. 
hilatin(liyekîhilatin)– den gê xwe 

lê hil dan, hil me yî bûn. 
hîndar– me ri vek na va p’ê şe yan 

spor te kê da xwe her gav hîn di ke. 
hîvk’etî– (e’di ro yî, ya jor in k’e tî, 

hîv gir tî) yê hî vê di k’e vin, ve di-
ç’i r’i kin. 

hosanna– xe be re ke si lav da yî nê ye, bi 
zi ma nê îb ra nî, ye kî xwe yî qe dir r’a 
di ha te go ti nê mî na p’ad şa. Pê şî yê 
hosanna du ak bû bi me’ na «Xi laz 
bi ke!», paşê ew bû go ti ne ke bi me’-
na «Şi kir wî r’a». Met ta 21:9, 15; 
Mar qos 11:9-10; Yû h’en na 12:13. 

h’edî– h’e dî ya, p’êş k’êş, xêr, dî ya rî. 
h’elalûh’eram– 1. bo na ci hû ya ev 

fe’ mîn bi xwa rin-ve xwa ri nê, şûş-
tin-ve şûş ti nê û r’a bûn-r’û niş ti na 
e’mi rê me ri va va gi rê da yî bû ye. Li 
go ra Qa nû na Mû sa cû r’e-cû r’e 
h’ey wan h’e ram di ha ti ne h’e sa bê: 
Me se le çend cû r’e tey re de, be raz, 
çend h’ey wa nêd be’ rê da û h’e mû 
me’ re gîsk usa jî cin ya zê mi rî ya, 
me ri vêd k’o tî û yêd bi ne xwe şî yêd 
ç’erm (Qa nû na K’a hîn tî yê 11; 
Qa nû na Du ca rî 14:3-21). He ger 

ye kî des tê xwe bi da me ri ve kî 
k’o tî yan cin ya ze kî bi k’e ta, ew 
îdî di h’e r’i mî, h’e ram di bû û ne 
ca yîz bû, we kî ew me riv tê k’e ta 
na va cim e’ tê yan jî cî yêd pî roz. 
Kin go tî, ga va ye kî tiş tek ji qa nû-
na ci hû ya der bi ki ra, ew h’e ram 
di ha te h’e sa bê. Cû r’e-cû r’e e’det 
bo na h’e lal bû na ye kî h’e ram he-
bûn. Me se le, ge re kê qur ban bi da 
û bi avê bi ha ta şûş ti nê. Bo na çend 
cû r’e yêd h’e lal bû nê ge re kê k’a hîn 
jî li me ri vê h’e lal bû yî bi ni hê r’î ya 
û bi go ta ku ew îdî h’e lal bû ye yan 
na (Qa nû na K’a hîn tî yê 13). Îsa 
guh ne da e’de têd kal-ba va hin da-
va vê pir sê da û çend tişt mi qa bi lî 
fi ki rêd qa nûn zan û fê ri sî ya di got 
(Mar qos 7:1-24). Usa jî Îsa des tê 
Xwe da me ri vêd k’o tî (ku h’e ram 
di ha ti ne h’e sa bê) û ew hin qenc 
di ki rin, hin jî pa qij di ki rin (Met ta 
8:1-4). Û qe wa ta Wî ser r’u h’êd 
h’e ram jî he bû, cin ji ci na k’e tî-
ya (ku h’e ram di ha ti ne h’e sa bê) 
der di xis tin û qenc di ki rin (Lû qa 
4:30-36). 

2. H’e lal fi re tê fe’m ki ri nê, ça wa 
ki ri nêd pî roz, bê qel pî, bê di zî, 
bê h’i le k’a rî, bi k’e da h’e lal, usa 
jî jin-mêr h’e la lê hev tên go ti nê 
he ger ew hin da va hev da h’e lal in, 
ne ç’e’v der in. H’e ra mî jî ça wa 
ek’ sê h’e la lî yê ye. 
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h’eram– ji k’e re ma xwe bin xe be ra 
«h’e lal û h’e ram»-da bi xû nin. 

îbranî– na ve kî ke vin e û cim e’ ta 
Îsra êlê pê vî na vî ha te nav ki ri nê. 
Îb ra nî usa jî zi man e. Cim e’ ta 
Îsra êlê bi zi ma nê îb ra nî xe ber 
di dan. Pey ma na Ke vin bi vî zi ma-
nî ni vî sar e. K’i tê be ke Pey ma na 
Nû jî bi vî na vî he ye (Ne’ ma 
Îbra nî ya r’a). 

îlahî– hê bo na wê ye kê, hê zê de. 
înk’ar– yek haş ji tiş te kî he ye, lê 

xwe mu kur’ na yê ku zane. 
îqrarkirin– erê yî ki rin, şê ki ran din. 
Îsa– me’ na na vê Îsa bi îb ra nî ev e: 

«Xu dan xi laz di ke», yan «xi laz kir», 
yan jî «aza bûn» (Met ta 1:21). 

îsaf– wic dan. 
Îshaq– ku r’ê Bi ra hîm û Se ra yê bû. 

Me’ na na vê wî «k’en» e, ga va 
dî ya wî Se ra yê ca ra pê şin bi hîst 
ku Xwe dê wê zar’ bi da wê, ew 
k’e nî ya, çim kî ew e’mir da me zin 
bû. Dest pê bûn 21:1-8; K’a rêd 
Şan dî ya 7:8; R’o ma yî 9:7; Îb ra nî 
11:9 û yêd ma yîn. 

Îsraêl– 1. Na vê me riv e. Ça xê 
Xwe dê Aqû bê ba vê mi le tê Îsra êlê 
bim ba rek kir, na vê wî ki re Îsra êl 
(Dest pê bûn 32:27-28; 35:10). 
Çend nav zu r’e ta Îsra êl r’a tê go-
ti nê: «Cim e’ ta Îsra êl», «Za r’êd 
Îsra êl» û «îb ra nî». Ci hû jî ça wa 
mi le tê Îsra êlê tê ne h’e sa bê. 

2. Na vê we lat jî tê go ti nê: «Îsra-
êl». Zû va jê r’a di go tin: «Ke nan» 
(K’a rêd Şan dî ya 7:11; 13:19). 
Na ve kî din jî jê r’a «We la tê Fi-
lis tî nê» di bê jin. 

Îşaya– p’ê xem be re kî e’yan bû, 
ku we ke 700 sa lî be rî Îsa Mesîh 
he bû. Ewî der he qa Îsada ge le kî 
p’ê xem ber tî ki rî ye. K’i tê ba wî jî 
he ye. Met ta 3:3; K’a rêd Şan dî ya 
8:30; R’o ma yî 9:27-29 û yêd ma yîn. 

îtoyîn– r’o bet, sos ret. 
jîyînah’eta‑h’etayê– e’mi rê h’e-

ta-h’e ta yê, jî yî na her he yê, h’e-
ya ta ebe dî. 

kela– h’ebs, zin dan, gir tî geh. 
Kenan– na vê wî we la tî ye, k’î jan 

ku Xwe dê li go ra sozê Xwe da 
mi le tê Îsra êlê, we kî bi be we la tê 
wan. Ev na vê «Ke nan» hê be rî li 
wir ma yî na mi le tê Îsra êlê he bû. 
Paşê «Îsra êl» yan jî «Fi lis tîn» 
ha te go ti nê. Met ta 15:22; K’a rêd 
Şan dî ya 7:11; 13:19. 

kenanî– mi le tek bû ku li Ke na nê 
di man, zu r’e ta ku r’ê Ham, ku r’ê 
Nuh (Dest pê bûn 10:6). 

KonêŞe’detîyê(KonêCivînê)– Ga va 
cim e’ ta Îsra êlê ji Mi si rê der k’et, 
Xwe dê se rê ç’î ya yê Sî na yê Mû sa r’a 
got, ça wa ge re kê Ko nê Şe’ de tî yê 
bê çê ki ri nê (Der k’e tin 25). Ga va 
çê ki rin, r’û me ta Xwe dê ew cî t’i jî 
kir û Xwe dê bi r’û me ta Xwe şe’ de tî 
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da û da xu ya ki ri nê ku Ew t’e vî 
wan e (Der k’e tin 38:21). Ko nê 
Şe’ de tî yê û Ko nê Ci vî nê (Der-
k’e tin 27:21) yek bûn. Cim e’ ta 
Îsra êlê li wir di ci vî yan. Si lê man 
jî Or şe lî mê da p’a rist geh dew sa 
wê da çê kir. Ko nê Şe’ de tî yê da 
(û usa jî p’a rist ge hê da) tiş têd 
pî roz jî he bûn, me se le: Sin do qa 
Pey ma na Xu dan (Qa nû na Du ca rî 
10:8), awa go tî Sin do qa Şe’ de tî yê 
(Ji mar 4:5). 

kulî– hes pê gî hê, sî ya rê bû kê. 
Kur’êDawid– na ve kî k’ifş e, ku 

mi le tê ci hû bo na Mesîh di go tin, 
çim kî Xwe dê soz da bû, ku Mesîh 
wê ji r’i k’in ya ta Da wid bê. Met ta 
1:1, 6, 17, 20; 9:27; 15:22; 21:9; 
22:42; Mar qos 10:47-48. 

Kur’êMêriv(Kur’êÎnsan)– Ça-
wa ji k’i tê ba Da nî yêl p’ê xem-
ber (7:13-14) tê xu ya ki ri nê, be rî 
ha ti na Îsa Mesîh mi le tê Îsra êlê 
ba wer di kir ku Xwe dê wê xi laz-
ki re kî bo na cim e’ ta Xwe bi şî ne, 
we kî wan ji gu nêd wan xi laz ke 
û na vê Wî wê «Ku r’ê Me riv» be. 
Pey ma na Nû da ge lek ca ra Îsa 
Mesîh Xwe xa ev nav li Xwe kir. 
Ev xwe nav ki ri na Îsa bi r’en ge kî 

KonêŞe’detîyê(KonêCivînê)

Kulî
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ni xam tî di de xu ya ki ri nê, ku Îsa 
ew e bo na k’î ja nî Xwe dê go ti bû, 
ku ça wa Xi laz kir wê bê din ya yê û 
Ew e, Yê ku Xwe dê p’ad şa tî yêd 
t’e ma mî ya din ya yê da ne des tê 
Wî. Li her çar În cî la da Îsa di-
bê je, Ku r’ê Mê riv Xwe xa ye û 
h’u ku mê Wî bo na bax şan di nê û 
dî wan ki ri nê he ye (Mar qos 2:10; 
Yû h’en na 5:27) û usa jî Xwe xa 
wê jî yî na Xwe bi de, we kî yêd din 
aza bin (Mar qos 10:45). Met ta 
8:20; Lû qa 18:8; Yû h’en na 1:51; 
K’a rêd Şan dî ya 7:56 û yêd ma yîn. 

Kur’êXwedê– Pey ma na Nû da ev 
nav Îsa Mesîh r’a tê go ti nê, lê ew 
bi me’ na f î zî kî (cis ma nî) na yê 
fe’m ki ri nê. Peymana Kevinda, 
«Kur’ê Xwedê» navekî bona wî 
P’adşayî ye, yê ku Xwedê bijart, 
awa gotî bona Mesîh (yê bi r’ûn 
k’ifşkirî), ku Berdestîyê Xwedêyî 
Pîroz û Amin e (Îşaya 42:1-8; 
49:1-13; 50:4-11; 52:13-53:12; 
Zebûr 2:6-12). Ew nav «Kur’ê 
Xwedê» nêzîkîya heleqetîya nava 
Xwedê û Wîda dida k’ifşê. Awa 
go tî Îsa Mesîh bi me’ na r’u h’a-
nî Ku r’ê Xwe dê tê nav ki ri nê. 
Pey ma na Nû da ha tî ye ni vî sa rê, 
ku Ku r’ê Xwe dê Xe be ra Xwe dê 
ye (Pey va Xwe dê ye) û Xe be ra 
Xwe dê jî Xwe xa Xwe dê ye. Ku-
r’ê Xwe dê ji Bav (Xwe dê) tê. Ew 

nû ra r’û me ta Xwe dê ye û sû re tê 
Xwe dê yê ku xuya na be. Hê be rî 
e’fi ran di na e’rd û e’z ma na Kur’ 
li cem Ba vê bû. Bav û Kur’ yek 
in, xwes ti na wan jî yek e, h’u-
ku mê Kur’ mî na h’u ku mê Ba vê 
ye û Kur’ Ba vê me ri va va di de 
aş ke re ki ri nê û Kur’ bi h’e mû 
awayî t’am aş ke re bû na Ba vê ye. Ji 
k’e re ma xwe bin xe be ra «Bav»-da 
bi xû nin. Met ta 1:18-20; Ko lo sî 
1:15-20; Îb ra nî 1:1-4; Yû h’en na 
1:1-5; 3:16; 5:21-23; 10:30; 13:3; 
14:9; 16:27-28; Lû qa 10:22; R’o-
ma yî 1:4. 

k’ahîn– ji zu r’e ta Ha rû nê birê 
Mû sa bûn. K’a hî na ew go rî yêd 
(qur ba nêd) ku mi le tê Îsra êlê da-
nîn ser jê di ki rin. Ew bo na mi le tê 
Îsra êlê ber Xwe dê di se ki nîn û 
dua di ki rin, nav çê tî di ki rin û 
xwes ti na Xwe dê cim e’ tê r’a di-
da ne e’yan ki ri nê. Wa na de he kê 
(ji de ha p’a re ke) he bû kê, he ger 
ha sil bû ya, yan da yî na be rê e’r dê 
bû ya, yan çi k’ar qa zinc ki ra na ji 
cim e’ ta Îsra êlê xwe r’a dis tan din. 
Nav ci va ta gi re gi rêd ci hû ya da 
se re kêd k’a hî na jî he bûn. Yek ji 
wan se re kêd k’a hî na bo na wex te kê 
di ha te bi jar ti nê ku bi be Se rek-
k’a hîn, ewî ser wê rî ya t’e ma mî ya 
k’a hî na û ci va ta gi re gi ra di kir. 
Se re kêd k’a hî na ew bûn jî, yêd 
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ku îdî ca re kê do ra xwe da bi bû ne 
Se rek k’a hîn, usa jî ji yêd e’ya ne 
ji ma lêd wan Se rek k’a hî na bûn. 
Qa nû na K’a hîn tî yê 6:8–10:20; 
Met ta 26:57; Îb ra nî 6:20–8:6 û 
yêd ma yîn. 

k’atib– ni vîs k’a rê ser wê rêd ba jêr 
(K’a rêd Şan dî ya 19:35). 

k’efen– ji qe dek (p’î ne, p’aç’), mi rî 
tê da di p’ê ç’in. 

k’efîl (standin)– (gi rew, k’e fa let) 
p’e re ji ber me riv va tê da yî nê, 
we kî bi ka ri bin aza bi mî nin h’e ta 
r’o ja dî wan ki ri nê. 

k’erem– Pey ma na Nû da ge lek ca-
ra ça wa p’êş k’ê şek yan da yî nek 
tê fe’m ki ri nê. K’e rem xwes ti na 
di lê Xwe dê ye, we kî tiş te kî qenc, 
îla hî xi laz bû nê bi de me ri vêd ku 
ne hê ja yî p’êş k’ê şêd Wî ne. Ew 
bê heq di de me ri va û li hî vî ya 
tiş te kî paş da stan di nê nî ne. Ge lek 
ca ra K’i tê ba Pî roz da ni vîs k’a ra 
k’e re ma Xwe dê ça wa dua-di roz ge 
bo na hev xwes ti ne. 

k’ewdayînaguna(k’ewandinaguna)
– r’e sît ki ri na gu na, bax şan di na 
gu na. «K’ew» tê fe’m ki ri nê ça wa 
şe wi tan din, r’e sît ki rin. 

k’êlek– te nişt. 
k’êmûn– (k’îm yon, zî re) t’o xi mê 

cû r’e kî p’in ca r’a ye. Ci hû ya ew 
ça wa der man di xwa rin pê qenc 
di bûn (Met ta 23:23). 

k’inîşt– bi yû na nî «SUNAGOG», 
cî yê ci va ta xwe dê na sêd ci hû ya 
ye, îla hî r’o ja şe mî yê, ku ni vî-
sa rêd pî roz tê da di xû nin, dua 
di kin û hîn di kin. Her en de-
me kî k’i nîş tê di ka re hîn bi ke. 
De ma Îsada k’i nî şt h’e mû ba-
ja rêd ci hû ya da he bûn. Qur ban 
li wir ne di ha ti ne ser jê ki ri nê. Ji 
k’e re ma xwe bin xe be ra «p’a-
rist ge hê»-da bi xû nin. 

k’irk’ût– (k’ew k’urt’) ke vi re kî nerm 
û zer e ku bi ala ve ke r’en gê ve ki rî 
şewq di şe wi te û bî na wê jî qe wat 
e (tûj e). Lû qa 17:29; E’yantî 
9:17-18 û yêd ma yîn. 

K’itêbaPîroz– hin Ni vî sa rêd Pey-
ma na Nû t’e vî yêd Pey ma na 
Ke vin hev r’a di bi ne t’e va yî ya 
K’i tê ba Pî roz, awa go tî «Bîb lî ya» 
ku tê wel ge r’an di nê «K’i tê ba ser 
k’i tê ba r’a». 

K’itêbaZebûra– k’i tê be ke Pey ma-
na Ke vin e. Ze bûr xwe xa k’u lam 
û sti ra nêd şi kir da yî nê ne bo na 
Xwe dê. Usa jî me ri va ji k’û ra-

K’inîşt
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k’ofî– Hê na be rê na va yû na na da 
k’o f î ji gu la yan bel ga bûn, gi lo-
ver’ bo na se rê me ri va di hû nan din. 
Wan me ri va k’o f î dis tand, yêd ku 
lîs ti kêd spor tê da ser di k’e tin (alt’ 
di ki rin) yan jî bo na es ke rêd e’gît 
bûn ku dij min bin dest di ki rin. 
Ko rin t’î I, 9:25; E’yantî 2:10; 3:11; 
4:4, 10 û yêd ma yîn. 

k’otî (k’otîbûn)– ne xwe şîk e, ku 
ser mê riv bi rîn der tên, ew bi rîn 
k’ûr di bin, ku t’u ca ra qenc na-
bin. Li go ra Qa nû na K’a hîn tî yê 
ji se rê 13-a h’e ta 14-a ze ma nê 
be rê her cû r’e ne xwe şî ya ser 
ç’erm ji k’o tî bû nê va gir tî h’e ta 
çend cû r’e p’i zi ka, usa jî tiş têd 

k’e fi kî h’e ram di ha ti ne h’e sa bê. 
Cim e’ tê be rî ne xwe şêd aha di dan 
ji gund û ba ja ra der di xis ti ne der, 
lê he ger niş kê va yek qenc bû ya, 
ge re kê xwe nî şa nî k’a hîn bi ki ra 
û h’e dî bi da, we kî des tûr bi da nê 
ku ew bi k’e ta na va cim e’ tê. 

k’ozî– 1. xwe lî ya şe wi tî. 
2. K’o zî ki rî jî tê fe’m ki ri nê 

ça wa «der ma lî ki rî». 
k’ulfet– jin, pî rek. 
k’umr’eşîyaXwedê– r’u h’a nî tê 

fe’m ki ri nê. Pey ma na Ke vin-
da, ga va cim e’ ta Xwe dê dest ji 
Xwe dê k’i şand û p’ût h’e ban din, 
ew usa di ha te h’e sa bê, bê me’ ne 
ça wa ji na ye kî ç’e’v ba vê je mê-
re kî din û mê rê wê k’um r’e şî yê 
bi ke. Ho sêya 2:2-13; Yê re mî ya 
3:6-10, 20; Ko rin t’î I, 10:22; 
Ko rin t’î II, 11:2. 

k’urx– k’in ca zi vir ji mû yê bi zi nê, 
ça wa nî şa na şî nê ber Xwe dê li xwe 
di ki rin (Met ta 11:21). 

leck’ar– yê ku t’e vî ye kî din yan 
di k’e ve le cê yan qo şê. 

Lêwî– 1. Yek ji her donz deh ku r’êd 
Aqûb bû. Zu r’e ta Lê wî jî yek ji 
wan her donz deh qe bî lêd Îsra êlê 
bû. Mû sa p’ê xem ber û birê wî 
Ha rûn, her du jî ji vê qe bî lê bûn. 
Ji na va vê qe bî lê Xwe dê Ha rûn 
zu r’e tê va bo na şi xu lê Xwe dê p’a-
rist ge hê da, awa go tî k’a hîn tî yê r’a 

K’ofî

yî ya di lê xwe avî ti ne ser h’a lê 
xwe, di lo van di ne û derd-ku-
lêd xwe Xwe dê va e’lam ki ri ne. 
P’ayê-p’i r’ê Da wid p’ad şa ev 
ze bûr ni vî sî ne. 
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bi jart. Yêd ma yîn alî k’a rî ya van 
k’a hî na di ki rin. Der k’e tin 6:16-25; 
32:26-29; Ji mar 1:47-53; Lû qa 
10:32; Îb ra nî 7:5, 9-10; E’yantî 
7:7 û yêd ma yîn. 

2. Lê wî yê ku r’ê Hal fa wo şa-
gir te kî Îsa bû, ku jê r’a Met ta jî 
di go tin. 

lêyî– to fan. 
lîl– xîz ge, qûm, çe mûr’. 
lomekirin– ne heq ki rin, dî wan kir in, 

sûc dar ki rin. 
lûfikabe’rê– lî fi ka (ku la vê) be’ rê. 
Lût– bi ra zî yê Bi ra hîm bû. Ga va 

Bi ra hîm çû bo na we la tê ku Xwe dê 
soz da bû, Lût t’e vî wî çû. K’e tin 
wî we la tî û Lût çû ba ja rê So do-
mê da ma. Dest pê bûn 11:27, 31; 
14:1-16; 19:1-38; Lû qa 17:28-32; 
Pet rûs II, 2:7. 

malaAqûb– mi le tê Îsra êl. Aqûb 
û Îsra êl yek in. Her donz deh 
ku r’êd Aqûb, awa go tî her donz-
deh ku r’êd Îsra êl, bû ne donz deh 
qe bî lêd Îsra êlê. 

mana– Ga va Cim e’ ta Îsra êl ji Mi si rê 
der k’et, t’e vî Mû sa çil sa lî na va 
be r’î yê da bû. Be r’î cî kî xi kî-xwe lî 
(vi kî-va la) bû, li wir her si beh 
bo na xwa ri nê Xwe dê «ma na» ji 
e’z ma na di ba rand û di da wan, 
çim kî xwa ri na wan t’une bû. Pêş-
ti rî r’o ja şe mî yê (seb tê), her si beh 
cim e’ ta Îsra êlê der di k’et di çû, 
bo na r’o je kê ma na t’op di ki rin 
û di ki ri ne nan, di xwa rin. Ma na 
tiş te kî we ke li bêd k’iş mî şa xuya 
di bû. Li bêd wî gi lo ver’ û si pî bûn 
û te’ ma wî mî na te’ ma na nê şke-
va yî hin giv ki rî bû (Der k’e tin 16; 
Ji mar 11:4-9). Hi nek fe’m di kin 
ku ma na ge zo ye, lê na. Ge zo yê 
ku di k’e ve ser bel gêd da rêd me’ zê 
û da rêd be rûyê, eva tiş te kî din e, 
ne ma na ye. 

Melk’î‑Sadiq– P’ad şa û k’a hî nê 
ba ja rê Şe lî mê bû. Ca re kê dij mi na 
bi ra zî yê Bi ra hîm, Lût ma la wî va 
gir tin. Bi ra hîm çû t’ev wan dij-
mi na şer’ kir û ser k’et, Lût, mal 
û mil k’ê wî va xi laz kir paş da anî. 
Ga va Bi ra hîm ve ge r’î ya, ye kî bi 
na vê Mel k’î-Sa diq r’as tî wî hat, 
nan û şe rav da Bi ra hîm û dua li 

Lêwîûk’ahîn
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wî kir. Bi ra hîm yek ji de he p’a rêd 
h’e mû tiş têd ku t’e vî xwe ji şêr’ 
anîn p’êş k’ê şî wî kir. Ge lek sal pey 
vê ye kê r’a e’de tê cim e’ ta Îsra êlê 
bû, we kî yek ji de he p’a rêd ber û 
tiş têd din bi da na k’a hî na. Dest-
pê bûn 14:17-20; Îb ra nî 5:6-10; 
6:20; 7:1-17. 

meriv– mi rov, în san. 
Meryem– Çend k’ul fet K’i tê ba 

Pî roz da he ne, na vê wan Mer yem. 
1. Dî ya Îsa. 
2. Mer ye ma Mej de la nî (Met ta 

27:56; Mar qos 16:9; Lû qa 8:2; 
Yû h’en na 20:1-2, 11-18). 

3. Mer ye ma xûş ka Mer t’a û 
La zar (Lû qa 10:38-42; Yû h’en na 
11:1-5; 12:1-7). 

4. Mer ye ma dî ya Aqûb û Ûsiv. 
Hi nek di fi ki rin ku ev Mer yem 
xût ew Mer ye ma ji na Klê pas bû 
(Met ta 27:56; Mar qos 15:40; 16:1; 
Lû qa 24:10). 

5. Mer ye ma dî ya Yû h’en-
na-Mar qos. Ma la wê Or şe lî mê da 
he bû, li wir şa gir têd Îsa di ci vî yan 
(K’a rêd Şan dî ya 12:12). 

Mesîh– xe be re ke îb ra nî ye. Me’-
na wê bi zi ma nê îb ra nî ev e: «Yê 
bi r’ûn k’ifş ki rî». Ga va yek di bû 
p’ad şa, r’ûn ser se rê wî da di ki rin. 
Ev jî di bû nî şa na ku fi lan kes bû 
p’ad şa. Xwe dê soz da bû, we kî 
xi laz ki re kî cim e’ ta Xwe r’a bi şî ne, 

ku wan aza ke, p’ad şa tî ya Xwe dê 
bî ne na va wan û bi be p’ad şa yê 
t’e ma mî ya din ya yê. Le ma ga va 
Îsa hat, ew bi na vê «Mesîh» ha te 
go ti nê, we kî bi de k’if şê ku ew ji 
Xwe dê da bi jar tî û k’ifş ki rî ye. Xe-
be ra «r’ûn ki rî» bi zi ma nê yû na nî 
XRÎSTOS tê go ti nê. 

mesîhî– yê ku li pey Îsa Mesîh di çe 
û Wî ba wer di ke. K’a rêd Şan dî ya 
11:26; 26:28; Pet rûs I, 4:16. 

milyak’et– Zi ma nê îb ra nî û yû-
na nî da fe’ mî na wê «qa sid» e, 
çim kî eva na qa si dêd Xwe dê ne. 
Eva na he yî nêd r’u h’a nî ne, ku 
h’i zû ra Xwe dê da di mî nin. Na yê-
ne dî ti nê h’e ta xwe xa xwe e’yan 
ne kin. Mil ya k’et qi ra ra Xwe dê 
e’lam di kin yan jî tî ni ne sê rî. 
Ewa na ji alî yê Xwe dê da k’ifş ki rî 
ne, ku me ri va xwe yî kin û guh 
bi di ne wan (K’a rêd Şan dî ya 
12:6-11; 27:23; Îb ra nî 1:14). 
Car na Xwe dê mil ya k’e ta di şî ne 
cem me ri va, we kî tiş te kî wan r’a 
bê je. Mil ya k’e tê ser wê rê h’e mû 
mil ya k’e ta Mi xa yîl e (Ci hû da 
9). Ye kî din jî na vê wî Cib ra yîl 
e (Lû qa 1:19, 26). 

mirarî– (mûr dar) H’ey wa nê ku na yê 
ser jê ki ri nê, xûn tê da di mî ne, h’işk 
di be, ew mi rar tê h’e sa bê. 

Misir– we la te kî nê zî kî Îsra êlê ye. 
Cim e’ ta Îsra êlê li wir çar sid sa lî 
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bû hê sîr û xu lam. K’a rêd Şan dî ya 
7:34-40; Met ta 2:13. 

mizgîndar– yê ku Miz gî nî ya P’ad-
şa tî ya Xwe dê di de, În cî lê di de 
nas ki ri nê (te’ rîf di ke). 

Mizgînî(MizgînîyaXwedê)– «În-
cîl» ji k’o ka (r’a wa) xe be ra 
EUAGGELÎON bi zi ma nê yû na nî 
tê. Me’ na wê bi kur man cî «miz-
gî nî» ye. Miz gî nî jî tê fe’m ki ri nê 
ça wa xe ber yan den ge kî xêr ser 
me riv da tê. 

mîrat’– he bû ka ba vê, war, wê ris. 
Mîrêcin– (Cin, Îb lîs, Şey t’an) Bi 

yû na nî «DÎABOLOS» e, ku tê 
fe’m ki ri nê «cin», usa jî xe be ra 
«SATANAS» tê xe ba tê, ku ev xe ber 
e’si lê xwe da ji zi ma nê îb ra nî ye û 
t’er ci me di be «Yê mi qa bil, xeyb-
kir, bux dan bêj». Ser da jî Pey ma na 
Nû da ge lek na vêd wî ye din he ne. 
Me se le: Ser wê rê ci na (Met ta 9:34; 
12:24), Bel ze bûl (Met ta 12:24), 
Cê r’i band kir (Met ta 4:3), Me’r 
û Zî ya (E’yantî 20:2), Yê Xi rab 
(Met ta 5:37; 6:13), Ba vê de re wa 
(Yû h’en na 8:44) û yêd ma yîn. K’i-
tê ba Pî roz e’yan di ke, ku mî rê cin 
dij mi nê Xwe dê û me ri va ye. Ew 
ber Xwe dê şi kî ya tê me ri va di ke. 
Ew xwe di ke dil qê mil ya k’e tê r’o-
na yê (Ko rin t’î II, 11:14), me ri va 
di xa pî ne, ji r’î ya Xwe dê der di xe 
û tiş têd ma yîn di de h’e ban di nê, 

me ri va di ke hê sî rê gu na. Usa 
jî K’i tê ba Pî roz e’yan di ke, ku 
Îsa Mesîh ha te din ya yê bi mi rin 
û r’a bû na Xwe mî rê cin bin dest 
kir. Axi rî ya di nê (R’o ja Ax re tê) 
Îsa wex tê ha ti na Xwe ye du da wê 
dî wa na mî rê cin û mil ya k’e têd wî 
bi agi rê h’e ta-h’e ta yê bi ke (Met ta 
25:41; E’yantî 20:10). 

Mûsa– ser wê re kî cim e’ ta Îsra êlê-
yî e’yan bû. Wex tê ku cim e’ ta 
Îsra êlê hê sîr û xu la mêd we la tê 
Mi si rê bûn, Xwe dê ew bi jart û 
cim e’ ta Îsra êlê bi des tê wî xi laz 
kir. Xwe dê pê des tê Mû sa Qa nûn 
jî da ye cim e’ ta Îsra êlê (Der k’e-
tin se rê 1-ê h’e ta se rê 20-î û 
yêd ma yîn). Met ta 8:4; 17:3-4; 
Yû h’en na 5:45-46; Îb ra nî 3:2-5, 
16 û yêd ma yîn. 

nandirûn– p’a le tî, p’a le yî. 
nanêXwedêr’adayî– (na nê h’i zû rê, 

na nê pêş be rî yê) na nê pî roz hê na 
Mû sa da Ko nê Şe’ de tî yê da (Ko nê 
Ci vî nê da), usa jî pey r’a p’a rist-
ge hê da he bû. Ev nan li ser sif ra 
zê r’în «li pêş be rî Xu dan» di ha te 
r’êz ki ri nê. Her r’o je ke şe mî yê 
k’a hî na donz deh na nê bê he vîr-
tir’şk di pe’ tin, li ser sif ra zê r’în 
da da nîn û yêd ku h’ef tî ya din da 
dew sê da nîn, k’a hî na yê pê şî yê 
cî yê pî roz da di xwa rin. Pêş ti rî 
k’a hî na îzi na t’u ke sî t’une bû 
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ev nan bi xwa ra na. Ev nan nî şa-
ne ke Pey ma na Xu dan bû, ku ew 
t’e vî cim e’ ta Îsra êlê bû. Qa nû na 
K’a hîn tî yê 24:5-9; Met ta 12:4; 
Mar qos 2:26; Lû qa 6:4. 

ne di rêd (go rî yêd) Xwe dê bûn. 
H’ey wan di ha ti ne ser jê ki ri nê û 
ji ber în sên va di ha ti ne da yî nê. 
Me’ na wê ev e, ku her ni xu rî 
p’a ra Xwe dê bû, pî roz, bu hur tî 
û t’ay be tî, awa go tî Xwe dê r’a cu-
de ki rî bû (Lû qa 2:23). 

nemamî– xa yîn tî, bê bex tî. 
nemêr– ev ew mêr in, yêd ku ji 

mêr tî yê k’e tî ne. Hi nek ji zik ma-
kî yê da usa ne, hi nek jî me ri va ew 
usa ki ri ne, me se le: Ze ma nê be rê 
p’ad şêd vê di nê ge lek xu la mêd 
bin des tê xwe ne mêr di ki rin, awa 
go tî di xe san din, ku dest ne avî ta na 
k’ul fe têd ma lê. 

nezîr– tê fe’m ki ri nê «Xwe dê r’a 
da yî», awa go tî ye kî ku Xwe dê r’a 
bo na xiz met k’a rî yê ad-qi rar di kir 
(Ji mar 6:1-21). Sê qey dêd h’î mî 
bo na yêd ne zîr he bûn: 

1. He ger jin bû ya yan mêr bû ya, 
ge re kê şe rav-araq ve ne xwa ra, ne 
ti rî, ne jî xu re kêd ji mê wa ti rî yê 
bi xwa ra. 

2. Ge re kê me qes yan dû zan p’o r’ê 
sê rî ne k’e ta h’e ta wî wex tê adê yî 
k’ifş ki rî xi laz ne bû ya. 

3. Ge re kê cin ya zê mi rî ya ne k’e ta, ne 
jî nê zîk bû ya yê. Wex tê ad ki ri nê yî 
la pî hin dik sî r’oj bû, lê me riv jî 
he bûn bi t’e ma mî ya e’mi rê xwe 
Xwe dê r’a ad-qi rar ki rî bûn, awa 
go tî ne zîr. Pey ma na Ke vin da 

Nard

nard– r’û ne kî bîn xweş ku ji şî na-
yî ke Hin dis ta nê di ha te çê ki ri nê. 
Mar qos 14:3; Yû h’en na 12:3, 5. 

nazik– be dew, xwe şik. 
necihû(miletêdmayîn)– h’e mû mi-

le têd din ya yê, ku e’si lê xwe da ne 
ci hû ne. H’e mû mi le têd ne ci hû 
p’ût p’a rist bûn, pêş ti rî hi ne ka, 
yêd ku Xwe dê yê ci hû ya, awa go tî 
Xu dan t’e nê ba wer di ki rin. Ji k’e-
re ma xwe bin xe be ra «p’ût p’a rist» 
û bin xe be ra «yû nan»-da bi xû nin. 

nedir– (go rî, qur ban) Li go ra Qa-
nû na Mû sa (Der k’e tin 13) în san 
û h’ey wa nêd ni xu rî ye nêr, ew 
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bo na çend me ri vêd ne zî re ad ki rî 
ni vî sar in, me se le: Sa mû êl, yê ku 
dî ya wî ew xwe xa Xwe dê r’a da 
(P’ad şa tî I, 1:11, 28) û Şim şon 
(H’a kim tî 13:2-5). Pey ma na Nû-
da Yû h’en na yê Ni xum dar (Lû qa 
1:15; 7:33) ne zî rê ad ki rî bû. Xuya 
di be ku Paw los û çend me ri vêd 
ma yîn (K’a rêd Şan dî ya da 18:18; 
21:23-24, 26) bo na de me ke kin 
ça wa ne zîr ad ki rî bûn, wan li go ra 
qey de-qa nû nêd ne zî rî yê xi la zî ya 
wex tê adê yî k’ifş ki rî p’o r’ê xwe kur’ 
ki rin û h’e dî dan (Ji mar 6:9, 18). 

Ne’man– ser wê rê es ke rêd we la tê 
Sûr ya yê bû, ye kî e’yan bû, lê k’o tî 
bû. Ga va bo na Êlî şa p’ê xem ber 
bi hîst, çû cem wî hî vî jê kir ku wî 
qenc ke. Êlî şa go tê «He r’e ç’e mê 
Ûr du nê û h’eft ca ra nu qî bi nê avê 
be de rê, tê qenc bî». Ne’ man gu r’a 
wî kir û Xwe dê ew pa qij û qenc 
kir. P’ad şa tî IV, 5:1-27; Lû qa 4:27. 

Ne’meyêdKelê– Efe sî, Fî lî pî, Ko-
lo sî û Fi lî mon. Ev ne’ me wex tê 
Paw los ke lê da bû ha ti ne ni vî sa rê. 
Efe sî 3:1; 4:1; Fî lî pî 1:7, 13; Ko lo sî 
4:3, 18; Fi lî mon 1, 10. 

nisil– nifş. 
nisretî– me ri vêd ji ba ja rê Nis re-

tê. Ev nav bo na Îsa ha te go ti nê 
(Met ta 2:23; Mar qos 14:67) û 
pey r’a jî bo na me sî hî ya (K’a rêd 
Şan dî ya 24:5). 

nivîsar(nivîsarêdpîroz)– Pey ma na 
Ke vin û Pey ma na Nû. Lê ga va 
ni vîs k’a rêd Pey ma na Nû k’i tê-
bêd xwe da be’ sa «ni vî sar» yan 
«ni vî sa rêd pî roz» di ki rin, fi ki ra 
wan ser wan k’i tê bêd ni ha ye Pey-
ma na Ke vin da bû, çim kî k’i tê bêd 
Pey ma na Nû hin gê he la hê ça wa 
k’i tê bek ne ha ti bû ne be rev ki ri nê 
(Tî mo t’ê yo II, 3:16-da). 

nixumandin– Pey ma na Nû da ni vî-
sar e, ku Yû h’en na yê Ni xum dar 
ge lek me riv li ç’e mê Ûr du nê da 
di ni xu man din. Ewî got, ku ge re-
kê ji gu ne ki ri nê ve ge r’in û paşê 
bê ne ni xu man di nê. Bi vî awayî 
Yû h’en na yê Ni xum dar di lê me ri va 
bo na ha ti na Mesîh ha zir di ki rin. 
Usa jî şan dî û ba wer men dêd 
Îsaye pê şin ji qur’ na pê şin da, 
yêd ku di bû ne ba wer mend, pê 
avê di ni xu man din. Ev yek di bû 
nî şa na ve ge r’an din, pa qij bûn û 
bax şan di na gu nêd wan. Usa jî 
ni xu man di na ba wer men da vê 
su r’ê di de fe’m ki ri nê, ku t’e vî 
Îsa mi rin, de fin bûn û ji mi ri nê 
r’a bûn. Met ta 28:19; K’a rêd Şan-
dî ya 2:38, 41; 10:47-48; R’o ma yî 
6:3-4; Ko rin t’î I, 10:2; 12:13; 
Ga la tî 3:27; Ko lo sî 2:12; Pet rûs 
I, 3:21 û yêd ma yîn. 

nixumdar– Yû h’en na r’a di go tin 
ni xum dar. Ga va wî xe be ra Xwe dê 
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be la di kir, t’o be dar bi avê di ni xu-
man din. Lû qa 1:5-25; Met ta 3:1. 

nixurî– K’i tê ba Pî roz da, ku r’ê 
ni xu rî li ser h’e mû za r’a r’a bû û 
he qê wî ji he qê h’e mû ya zê de tir 
bû. Ji mil k’ê ba vê du ba re p’a ra wî 
di k’et (Qa nû na Du ca rî 21:15-17, 
Îşa ya 61:7), dua yê ba vê yî he rî 
qenc ewî dis tand (Dest pê bûn 27), 
usa jî h’u ku mê ba vê (Dest pê bûn 
27:29, 37; 37:21-22; P’ad şa tî IV, 
2:9). Lê ku r’e kî din di ka ri bû he-
qêd ni xur tî ya birê xwe jê bis tan da 
(Dest pê bûn 25:34; Îb ra nî 12:16). 
Ane go rî Qa nû na Mû sa, her ni xu-
rî yê nê rî nî ji mê riv yan h’ey wên, 
ew p’a ra Xu dan bû (Qa nû na 
K’a hîn tî yê 27:26, Ji mar 3:12-13). 
Bo na vê ye kê, p’êş k’ê şî Xwe dê 
di ki rin (awa go tî Xwe dê r’a ne dir 
di ki rin) û di da ne P’a rist ge hê (dê 
û bav ku r’ê xwe yî ni xu rî paş da 
di k’i r’în (Ji mar 18:15, 3:40-51, 
Der k’e tin 13:1 [2], 12 [13])). 
Xwe dê h’e mû mi let xu li qan din, lê 
Îsra êl bi jart we kî bi be mi le tê Wî yî 
e’zîz, awa go tî t’e y be tî, le ma jê r’a 
di bê je «ku r’ê ni xu rî» (Der k’e tin 
4:22, Yê re mî ya 31:9) usa jî «be rê 
de re me ta pê şin» (Yê re mî ya 2:3). 
Da wid p’ad şa û wa rê wî Mesîh, 
ew her du jî ni xu rî yê Xwe dê tê ne 
go ti nê. Qe wat û h’u ku mê wan 
t’e y be tî bûn (Ze bûr 89:27 [28 îb-

ra nî]). Pey ma na Nû da, Mesîh r’a 
di bê jin «Ni xu rî» çim kî h’u kum, 
ser wêr tî û k’ur sî ya Wî ser h’e-
mû ya r’a ye (Îb ra nî 1:6; Ko lo sî 
1:15) û Ew pê şin ji na va mi rî ya 
r’a bû (Ko lo sî 1:18; E’yantî 1:5). 
Ko lo sî 1:15-da ev yek tê go ti nê 
ku Mesîh Ni xu rî yê h’e mû e’fi rî na 
ye, awa go tî, Ni xu rî yê Xwe dê yî li 
ser h’e mû e’fi rî na r’a ye. H’u ku mê 
Mesîh ser h’e mû e’fi rî na he ye û Ew 
Xwe xa be rî wê ye kê he bû (bi xû ne 
Ko lo sî 1:16-17, usa jî Fî lî pî 2:6 û 
Yû h’en na 17:5). Ba wer men dêd 
Îsa Mesîh jî «ni xu rî» tê ne go ti nê 
(Îb ra nî 12:23), çim kî ew me ri vêd 
Xwe dê ye t’ay be tî ne, war û mil k’ê 
Wî ne, ku ge re kê e’mi rê pî roz, 
bu hur tî-ji ba re bi jîn. Ça wa ku 
Mesîh ni xu rî yê ji na va mi rî ya ye, 
ev yek gu ma nê di de ba wer men da 
ku ew jî t’e vî wê r’û me ta r’a bû na 
ji mi rî ya bin. 

Nînewa– na vê ba jar e. Xwe dê Ûnis 
p’ê xem ber şan de wir we kî bê je 
cim e’ ta wî ba ja rî ku ewê ba ja rê 
wan wê ran ke, çim kî ge lek xi ra bî 
di ki rin. Ga va wan xe be rêd Ûnis 
bi hîs tin, bi gi rî ji gu ne ki ri nê ve-
ge r’î yan. Xwe dê bax şan de wan. 
Îro ev ba jar di k’e ve na va e’r dê 
Îra qê, k’î de rê ge lek k’urd di mî-
nin. K’i tê ba Ûnis; Met ta 12:41; 
Lû qa 11:30, 32. 
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Nuh– bav e’şîr û p’ê xem ber bû. 
Hê na Nuh da me ri va ku ge le kî 
xi ra bî di ki rin, Xwe dê got: «Ezê 
to fa na me zin r’ak im, we kî her 
tiş têd di nê da wê ran bin». Lê Nuh 
me ri ve kî ba wer mend bû û gu r’a 
Xwe dê da bû. Ça wa ku Xwe dê go te 
wî, usa jî ewî ge mî ke me zin çê kir. 
Ew ne fe rêd xwe va û h’ey wa nêd cû-
r’e-cû r’e ji avê xi laz bûn, lê h’e mû 
în sa nêd di nê xe ni qîn. Dest pê bûn 
6:9–10:32; Met ta 24:37-39; Lû qa 
3:36; 17:26-27; Îb ra nî 11:7; Pet rûs 
I, 3:20; Pet rûs II, 2:5. 

Orşelîm– îro jê r’a «Qud sa Şe rîf» 
jî tê go ti nê. Ew ba ja rê ci hû ya yî 
he rî me zin û e’yan bû, ça wa îro 
jî. P’a rist ge ha ci hû ya jî li wir 
bû. Be rî 3000 sa la Da wid p’ad şa 
Or şe lîm ji des tê ye bû sî ya stand. 
Pê şî yê ew ba ja rê P’ad şa tî ya t’i-
fa qî ya Îsra êlê bû û paşê bû ba-
ja rê p’ad şa tî ya ba şû rê, awa go tî 
Ci hû da. Hin gê Da wid p’ad şa yê 
wê bû, h’e sa bê me ri vêd wê 2000 
bû. Wex tê Pey ma na Nû da h’e sa-
bê me ri vêd wê la pî kêm 80_000 
bû. Bo na ci hû ya, Or şe lîm ba ja rê 
he rî pî roz e. 

Petrûs– jê r’a Şim h’ûn û Kî fas jî 
di go tin. Ew yek ji her donz deh 
şa gir têd Îsa bû. Ew şan dî bû. 
«Pet rûs» bi zi ma nê yû na nî û «Kî-
fas» (awa go tî «kê fa») bi zi ma nê 

ara mî tê ne fe’m ki ri nê «qe ya» yan 
«ke vir» (Yû h’en na 1:42). 

peyman– (ah da, ad û qi rar) nav 
du me ri va da, nav du k’o ma da, 
yan jî nav Xwe dê û me ri va da tê 
gi rê da nê. Pey ma nek na va Xwe-
dê û Nuh da he bû (Dest pê bûn 
9:8-17), na va Xwe dê û Bi ra hîm da 
(Dest pê bûn 15), na va Xwe dê û 
Da wid da (P’ad şa tî II, 7; Ze bûr 
89:1-37). Li se rê ç’î ya yê Sî na yê 
Xwe dê pey ma nek t’e vî cim e’ ta 
Îsra êlê gi rê da. Li go ra vê pey ma nê 
Xwe dê soz da we kî Xwe xa Xu da nê 
cim e’ ta Îsra êlê be û wan xwey ke, 
lê ge re kê Îsra êl jî Qa nû na Xwe dê 
bi qe dî ne, ya ku Wî bi des tê Mû sa 
da. Lê Îsra êlê ge lek ca ra pey man, 
awa go tî Qa nû na Mû sa di t’e r’i-
band. K’i tê bêd ci hû ya ye pî roz r’a, 
yêd ku be rî Îsa he bûn, wa na r’a 
di bê jin «Pey ma na Ke vin». Wê da 
ni vî sar e, ku Xwe dê wê pey ma-
ne ke nû t’e vî cim e’ ta Xwe gi rê de 
(Yê re mî ya 31:27-37). Xwe dê ev 
pey ma na nû pê des tê Îsa Mesîh 
bo na h’e mû mi le ta gi rê da, pê xûn 
û mi ri na Wî. Mar qos 14:24; Lû qa 
22:20; R’o ma yî 3:21-26; Ko rin t’î 
I, 11:25; Îb ra nî 10:10-22. 

PeymanaKevin– Qi ra ra Ke vin. K’i-
tê bêd ci hû ya ye pî roz r’a, yêd ku 
be rî Îsa he bûn, wa na r’a di bê jin 
«Pey ma na Ke vin», çim kî wan da 
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bo na pey ma na Xwe dê t’e vî cim e’ ta 
Îsra êlê tê go ti nê. Ji k’e re ma xwe 
bin xe be ra «pey man»-da bi xû nin. 

PeymanaNû– Qi ra ra Nû. Wan k’i tê-
bêd pî roz r’a di bê jin Pey ma na Nû, 
k’î ja na da der he qa Îsa Mesîh û ci vî na 
Wî da ni vî sar in, çim kî na va wan da 
der he qa pey ma na Xwe dê ye nû da tê 
go ti nê, ya ku t’e vî me ri va gi rê da. 
Eva pey ma na pê xû na Îsa Mesîh 
bo na bax şan di na gu nêd h’e mû 
me ri va ha tî ye gi rê da nê (Mar qos 
14:24; Ko rin t’î I, 11:25; Efe sî 5:2; 
Îb ra nî 7:26-28). Ji k’e re ma xwe 
bin xe be ra «pey man»-da bi xû nin. 

Pîlato– ji Qey se rê R’o ma yê k’ifş ki rî 
bû, ew we lî yê we la têd Ci hûs ta-
nê, Sa mer ya yê û Îdû me ya yê bû. 
Ma le ke wî li Qey se rî yê ber be’ rê 
bû, lê ma lek jî Or şe lî mê da bû. 
Met ta 27:2, 11-26; Lû qa 23:1-25 
û yêd ma yîn. 

pîroz– (mi qe des, bim ba rek, zî ya ret, 
bu hur tî, xa lis) Me’ na «pî roz» li go ra 
K’i tê ba Pî roz fi ki ra r’u h’a nî ye. 
Xwe dê Xwe xa pî roz e û pî roz bû na 
Wî ser her tiş tî r’a ye. Ha cet, me rî 
û tiş têd ma yî ne bo na h’e ban di nê 
Xwe dê r’a tê ne baş qe ki ri nê, ça-
wa bu hur tî-ji ba re ki rî (pî roz ki rî). 
Me ri vêd pî roz ew in, yêd ku bo na 
xiz met k’a rî ya Xwe dê û jî yî na bu hur tî 
baş qe ki rî ne (Ko rin t’î I, 1:2). Vê 
wel ge r’an di nê da dew sa «Pî ro zêd 

Xwe dê» «Cim e’ ta Xwe dê» ha tî ye 
ni vî sa rê (Ko rin t’î II, 1:1). «Pî ro zê 
Xwe dê» û «Yê Pî roz» jî na vêd Îsa 
Mesîh ne (Pî ro zê Xwe dê: Mar qos 
1:24; Lû qa 4:34; Yû h’en na 6:69; 
Yû h’en na I, 2:20; E’yantî 3:7; Yê 
Pî roz: Lû qa 1:35). 

pol– p’e rêd si fir in, yêd he rî bê 
qî met in. Du pol qa sî qu r’û şe kî 
ye. Mar qos 12:42; Lû qa 12:59; 
21:2. Ji k’e re ma xwe li nav nî şa 
(tab lî sa) li k’u ta sî ya fer hen go kê 
bi ni hê r’in. 

pûng– ne’ ne. 
P’adşatîyaXwedê,P’adşatîyaE’zma‑
na– bo na t’ev gi rê da na Xwe dê û 
cim e’ ta Wî tê go ti nê. Ça wa p’ad şa 
cim e’ ta xwe xwey di ke û ser wê 
p’ad şa tî yê di ke, Xwe dê jî usa ye. 
Her tiş têd ku cim e’t h’ew ce di be 
di de wan û r’ê be rî ya wan di ke. 
Cim e’ ta Wî ew me riv in, yêd ku 
ba we rî ya xwe Wî tî nin û gu r’a 
Wî di kin. Ga va Îsa Mesîh ca ra 
pê şin ha te di nê, p’ad şa tî ya Xwe dê 
bi cû r’e kî nû xuya bû, çim kî Îsa 
r’ê ke nû me ri va r’a ve kir, we kî t’e vî 
Xwe dê t’ev gi rê da yî bin û bi jîn. 
Bo na vê ye kê tê go ti nê ku P’ad-
şa tî ya Xwe dê îdî dest pê bû ye. Lê 
ga va Îsa Mesîh dî sa bê, wê hin gê 
p’ad şa tî ya Xwe dê t’e mam bi be û 
h’e mû în sa na r’a bi cû r’e kî nû bê 
e’yan ki ri nê (Met ta 6:33, 19:16-30; 
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Mar qos 10:15). Me’ na P’ad şa tî ya 
Xwe dê û P’ad şa tî ya E’z ma na yek 
e. Met ta xe be ra «E’z man» dew sa 
«Xwe dê» da xe ba tê, çim kî xuya 
di be ku wî Miz gî nî ya xwe li go ra 
za ra vê ci hû ya ni vî sî û ne e’de tê 
ci hû ya bû ku na vê Xwe dê yî pî roz 
ge lek ca ra ba nî na ser za rê xwe. 
Le ma ci hû ya ge lek ca ra «E’z man» 
cî yê ku Xwe dê di mî ne, dew sa na vê 
«Xwe dê» di da ne xe ba tê. De rêd ku 
Met ta «P’ad şa tî ya E’z ma na» ni-
vî sîn, Mar qos û Lû qa «P’ad şa tî ya 
Xwe dê» ni vî sîn. Met ta 4:17, 5:10; 
Mar qos 1:15; Lû qa 6:20. 

p’aristgeh– (e’bû bet xa ne, îba det xa-
ne, xa na Xwe dê) ava yî yê ci hû ya yî 
he rî ber bi ç’e’v û e’yan bû. Si lê man 
p’ad şa ca ra pê şin p’a rist geh ba-
ja rê Or şe lî mê da çê kir. Ew t’e nê 
li Or şe lî mê he bû. Mi le tê Îsra êlê 
dua û h’e ban di nêd xwe wir di ki rin 
û go rî yêd (qur ba nêd) xwe li wir 
ser jê di ki rin. P’a rist geh ji çar p’a ra 
bû: H’ewş, Hin dur’, Pî roz geh û 
Cî yê He rî Pî roz. P’er’ de ke me zin 
nav bi r’î di da Pî roz ge hê û Cî yê He rî 
Pî roz. Sa lê ca re kê Se rek k’a hîn 
di çû Cî yê He rî Pî roz. Ewî li wir 
hin ber gu nêd xwe va, hin jî li ber 
gu nêd cim e’ tê va go rî ser jê di ki rin, 
dua di kir û bax şan di na gu na ji 
Xwe dê di xwest. Ga va Îsa li ser xaç 
mir, ev p’er’ da pî roz nî vî da bû du 

tîşa (Lû qa 23:45-46). Sa la 70-da 
pey bû yî na Îsa Mesîh r’a, Tî to yê 
ser es ke rê Îm pê ra to rî ya R’o mî yê 
p’a rist geh wê ran kir. Ji hin gê va 
h’e ta r’o ja îro yîn p’a rist geh ca re ke 
din ne ha tî ye çê ki ri nê. 

p’eredang– sin do qa (qu t’î ya) h’e-
dî-dî ya rî û xê ra. Xel qê xêr û xê ra têd 
xwe di ki ri ne wir. 

p’eyn– ser gî nê hûr bû yî, zi bil, e’de-
ba h’ey wên. 

p’êç’ira– r’e fik, mal ç’i ra, p’el ti-
ka ç’i rê. 

p’êşe– sin e’t, hos ta tî. 
p’êşk’êş– dî ya rî, h’e dî ya. 
p’êşk’êşkirin– (dî ya rî ki rin) ber ke sekî 

xe la tek da nîn (p’êş k’êş da nê). Li 
go ra Qa nû na Mû sa za r’ok p’êş k’ê şî 
Xwe dê di ki rin, we kî Xwe dê ew 
pî roz (be re k’et) bi ki ra na. 

p’êxember– (ne bî, qa si dê Xwe dê, 
qû lê Xwe dê, go tin bê jê Xwe dê) ew 
în san bûn. Xwe dê wan r’a xe ber 
di da, ku ew go ti na Wî bi gi hî ni ne 
me ri va. 

p’êxembertî– K’i tê ba Pî roz da xe be ra 
«p’ê xem ber tî» fi re tê fe’m ki ri nê. 
Yê ku p’ê xem ber tî yê di ke, ew bi 
r’ê be rî ya R’u h’ê Pî roz go ti ne-
ke ji Xwe dê e’la mî me ri va di ke. 
Ça wa Paw los Ko rin t’î I, 14:3-da 
di bê je, yê ku p’ê xem ber tî yê di ke, 
ba we rî ya me ri va ava di ke, dil di de 
ber wan û ber di lê wan da tê. Îdî 
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p’ê xem ber tî ne t’e nê bo na tiş têd 
ku hê ne qe wi mî ne. 

p’işkbûn– di lê ye kî ji xe be ra yê din 
di mî ne û jê di çe. 

p’işkkirin– ji r’ê der xis tin. Yek tiş-
te kî di ke, ku li yê din xweş na yê 
û ew ji wî di çe. 

p’îgar– yê ku bi heq tî h’ey wên 
xwey di ke. 

p’ûtp’arist– mi le têd ne ci hû ku p’ût 
di h’e ban din, di ha ti ne h’e sa bê 
p’ût p’a rist ça wa îro jî di h’e bî nin. 
Me se le, steyr ka, te’ vê, hî vê, mil-
ya k’e ta, he yîn û tiş têd t’e bî ye tê, 
usa jî p’û têd bi des ta çê ki rî. P’ût 
jî usa tê fe’m ki ri nê «se nem». 

qamîş– çît, me yî. 
QanûnaMûsa– (Şe rî e’ta Mû sa) 

T’ew rat e. T’ew rat jî pênc k’i tê bêd 
Mû sa ne: Dest pê bûn, Der k’e tin, 
Qa nû na K’a hîn tî yê, Ji mar, Qa nû na 
Du ca rî (We k’i lan di na Qa nû nê). 
Van pênc k’i tê ba da qa nûn, t’e mî, 
dî rok (t’a rîx) û ser ha tî ni vî sar in. 
Xwe dê ev Qa nûn ser ç’î ya yê Sî-
na yê, nav e’wra da Mû sa r’a got. 
Car na jî h’e mû k’i tê bêd «Pey ma na 
Ke vin»-r’a di bê jin Qa nûn. 

qanûnzan– (za ne yê Şe rî e’tê, k’a tib, 
ni vîs k’ar) Qa nûn zan nav cim e’ ta 
Îsra êl da ser Qa nû na Mû sa di xe-
bi tîn, Qa nûn qenc za ni bûn, bi 
des ta Qa nûn zê de di ki rin û xelq 
hîn di ki rin. Wan jî yî na xwe bo na 
hîn bûn û hîn ki ri na Qa nû nê di dan 
û k’i têb di ni vî sîn. P’i r’a nî ya wan 
ji fê ri sî ya bûn. 

qar’qar’– qi r’ik, qaj. 
qav– qehb, forq. 
Qayîn– ku r’ê Ade mî me zin bû. 

Ge le kî h’ev sû dî birê xwe yî bi ç’ûk 
Ha bîl di kir, çim kî Xwe dê ber xê 
Ha bî lî qur ba nê qe bûl ki ri bû, lê 
ge ni mê ku Qa yîn anî bû qe bûl 
ne ki ri bû, ji dest sit qê wî yî ne r’ast. 
Hin gê Qa yîn Ha bîl kuşt. Xwe dê 
got, ku ge re kê Qa yîn li ser e’r dê 
fi ra rî be û ji me ri va yê bê t’ex sîr-
ki ri nê. Dest pê bûn 4:1-24; Îb ra nî 
11:4; Yû h’en na I, 3:12; Ci hû da 11. 

Artemîsaxanimxwedê,
p’ûtabajarêEfesê

(K’arêdŞandîya19:2435)
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qebîlêdÎsraêlê– (e’şî rêd Îsra êlê, êl êd 
Îsra êlê) Donz deh ku r’êd Aqûb 
he bûn, ku wan r’a Îsra êl jî di go tin. 
Her yek ji wan bû qe bî le ke Îsra êl. 
Dest pê bûn 35:23-26; 49:1-28. 

qedir‑hurmet– r’û met. 
qerf– ti naz. 
Qeyser– na ve kî bo na p’ad şa yê mi-

le têd Îm pê ra to rî ya R’o ma yê bû. 
Mi le tê R’o ma yê ge lek mi le têd din 
bin dest di ki rin û Qey ser p’ad şê 
wan h’e mû ya bû. Her p’ad şa kî 
mi le tê r’o ma yê r’a di go tin: «Qey-
ser». Lû qa 2:1; 3:1. 

Qorax– ser wê rê wan bû, yêd ku 
ber Mû sa û Ha rûn r’a bûn. Xe-
ze ba Xwe dê hin da va Qo rax û 
he va lêd wî da xuya bû, e’rd ve bû 
ew sa xe-sax e’r dê da çûn. Ji mar 
16:1-35; Ci hû da 11. 

qulixî– xiz met k’a rî, şi xul, xu lam tî. 
qurban– (go rî, ne dir) bîn be rek ku 

ji ber ye kî din va tê da yî nê yan 
kuş ti nê. Cû r’e-cû r’e qur ban û 
h’e dî yêd cim e’ ta Îsra êlê he bûn, 
me se le, h’e dî yêd mî na h’ey wa nêd 
berx, ca ne ga, usa jî yêd ge nim û 
bi ha ret he bûn. H’ey wan di ha ti ne 
ser jê ki ri nê, paşê hi nek t’e mam 
pê va di ha ti ne şe wi tan di nê, hi nek 
jî t’e nê p’a re ke wan di ha ti ne şe-
wi tan di nê. Her h’ey wan ge re kê 
bê qu sûr û bê le k’e bû ya. Ji hê na 
Mû sa da qur ban bi des tê k’a hî na 

di ha te ser jê ki ri nê (îzi na cim e’ tê 
t’une bû, ku xwe se rî xwe ser jê ki-
ra na.) Ji k’e re ma xwe bin xe be ra 
«go rî geh»-da bi xû nin. 

r’asth’esabbûnûr’astîyaXwedê– 
Ni vî sa rêd pî roz da xe be ra «r’as tî ya 
Xwe dê» bi çend cû r’a tê fe’m ki ri nê. 
Car na r’as tî ça wa «he qî ya Xwe dê» 
tê fe’m ki ri nê, ew h’u nu re kî Wî 
ye. Lê car na jî «r’as tî ya Xwe dê» 
ki ri ne ke Wî ye, ku ça wa Ew mê riv 
bê sûc di ke û r’ast h’e sab di ke, ne 
ku t’e nê vê ye kê, lê mê riv t’e vî 
Xwe di ke yek jî. Hin gê în san ber 
ç’e’ vê Wî mî na Wî r’ast xuya di be. 
Pey ma na Ke vin da jî tê fe’m ki ri nê, 
ku me rî yê r’ast ew e, yê ku gu-
nêd wî ha ti ne bax şan di nê (Ze bûr 
32; R’o ma yî 4:4-8). We kî din jî 
«r’as tî ya Xwe dê» ge lek ca ra fi ki ra 
xi laz ki ri nê va gi rê da yî ye: Xwe dê 
r’ast e, amin e û xwe yê sozê Xwe 
ye û yê ku ga zî Wî di ke, li go ra 
sozê Xwe wî xi laz di ke (Ze bûr 
51:14; Îşa ya 46:12-13). 

r’aw– r’a, r’a yê da rê. 
r’aw‑r’izim– e’det, şî ret, hîn ki rin 

û qa nû nêd pê şî ya. 
R’exab– ji ne ke ne r’î ya xwe da bû, 

lê ba we rî ya xwe Xwe dê anî û alî-
k’a rî ya cim e’ ta Îsra êlê kir. Met ta 
1:5; Îb ra nî 11:31; Aqûb 2:25. 

r’ez– 1. r’e zê ti rî ya, ba xê ti rî ya, bax çe. 
2. êmîş, fê kî. 
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R’êvêka– ji na Îs ha qê ku r’ê Bi ra hîm 
bû. Dî ya Aqûb û Esaw (R’o ma yî 
9:10-13). 

r’ik’inyataDawid– Be re ka Da wid, 
ma la Da wid. De ma Pey ma na 
Ke vin da Da wid p’ad şê Îsra êlê yî 
he rî me zin bû. Pey wî r’a ku r’ê wî 
Si lê man bû p’ad şa yê Îsra êlê. Ji 
mal û zu r’e ta Da wid ge lek p’ad şa 
r’a bûn. Îsa ji zu r’e ta Da wid bû. 
Met ta 1:1, 20; Lû qa 1:27, 69; 
R’o ma yî 1:3; Tî mo t’ê yo II, 2:8; 
E’yantî 5:5; 22:16. 

R’ojaAxretê– R’o ja Dî wa nê, r’o ja 
xi la zî ya din ya yê. Usa jî car na k’i-
tê bê da vê r’o jê r’a «R’o ja Xu dan» 
di bê jin, awa go tî r’o ja ha ti na Îsa. 
Wê r’o jê mi rî yê ji mi ri nê r’a bin 
û wê dî wa na h’e mû me ri va bi 
des tê Xwe dê bi be. Îşa ya 13:6, 9; 
Met ta 10:15; 12:36; Lû qa 10:12, 
14; Yû h’en na 6:39-40; 6:44; 6:54; 
11:24; Pet rûs II, 2:4, 9; 3:7, 10; 
Yû h’en na I, 4:17; 20:11-15 û yêd 
ma yîn. 

R’ojaK’ewandinê– bo na cim e’ ta 
Îsra êlê r’o ja he re e’zîz û pî roz bû 
(YOM KIPPÛR bi îb ra nî). Sa lê 
ca re kê p’a rist ge hê da Se rek k’a hîn 
dew sa (ber dê lî ya) gu nêd cim e’ tê 
û xwe va bo na pa qij bû na p’a rist-
geh û go rî ge hê xû na h’ey wa na 
p’êş k’êş di kir û di k’e te Cî yê He rî 
Pî roz (Der k’e tin 30:10; Qa nû na 

K’a hîn tî yê 16:1-34; 23:27; Îb ra-
nî 9:6-7). Pey ma na Nû da jî Îsa 
Mesîh Xwe ji ber în san va ki re 
qur ban, ga va ser xaç xû na Xwe 
r’êt, ha te kuş ti nê. Ew k’e te Cî yê 
E’z ma na yî He rî Pî roz, cem Ba vê 
Xwe û xwe qur ban ki ri na Wî bo na 
h’e ta-h’e ta yê ye (Îb ra nî 9; 10:12). 
H’er çî ba we rî ya xwe Wî tî nin, ew 
li ber bax şa xû na Îsa di k’e vin û ji 
gu nêd xwe xi laz di bin. R’o ma yî 
3:25-26; Îb ra nî 2:17. 

R’ojaPêncîyeh’esab(Pêntêkost)
– Bi zi ma nê yû na nî fe’ mî na 
PENTÊKOSTÊ «pên cî» ye. 
Xwe dê t’e mî da cim e’ ta Îsra êlê, 
ku r’o ja pa şi ne pey dest pê bû-
na Ce ji na Der baz bû nê r’a h’eft 
h’ef tî ya h’e sab kin û R’o ja Pên cî 
ce ji ne kê jî bi kin. Vê ce ji nê da çi ku 
ji de re me têd wan (de xi lêd wan) 
pê şî yê di k’e te ber k’ê len dî yê, 
da nîn p’êş k’ê şî Xwe dê di ki rin 
(Qa nû na K’a hîn tî yê 23:15-21). 
R’o ja Pên cî r’a Ce ji na Nan di rû nê 
(Ce ji na De re me têd E’r dê) jî tê 
go ti nê, usa jî Ce ji na H’ef tî ya. 
R’o ja Ce ji na Pên cî da R’u h’ê 
Pî roz ca ra pê şin ça wa p’êş k’êş 
ba wer men da r’a ha tî ye da yî nê 
(K’a rêd Şan dî ya 2:1-41). 

R’ojaR’abûnê– (R’o ja Qî ya me tê) 
ew r’oj e ku h’e mû me ri vêd qenc 
û xi rab wê ji mi ri nê r’a bin û li ber 
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Xwe dê û Îsa Mesîh ca ba ki ri nêd 
xwe bi din. 

R’ojaR’ojîya– ji k’e re ma xwe bin 
xe be ra «R’o ja K’e wan di nê»-da 
bi xû nin. 

r’ojaşemîyê– (r’o ja seb tê) bo na cim-
e’ ta Îsra êlê r’o je ke e’zîz (t’ay be tî) 
û pî roz e (Der k’e tin 16:23; 20:8, 
11; 31:14-15). Bi îb ra nî ŞABAT 
e. Bi kur man cî «sebt» ji şa ba tê 
ha tî ye. Bo na ci hû ya, şabat na vê 
r’o ja h’ef ta ye û ya xi la zî ya h’ef-
tî yê ye. Înî yê êva rê, ga va r’oj di çe 
ava, şabat dest pê di ke û h’e ta 24 
si h’e ta di k’i şî ne. Li go ra T’ew ra-
tê (Dest pê bûn 2:2-3; Der k’e tin 
20:8-11; 35:2) r’o ja şa ba tê da k’ar 
û xe bat ne ca yîz bû bi ki ra na, ev 
r’oj r’o ja r’i h’e tî yê û h’e ban di nê 
ye (Dest pê bûn 1; Qa nû na K’a-
hîn tî yê 23:1-3). 

r’ojat’ivdarekkirinê– Ci hû ya r’o ja 
înî yê r’a di go tin: «R’o ja t’iv da rek ki-
ri nê», çim kî wê r’o jê da wan bo na 
r’o ja şe mî yê ha zi rî ya xwe di dî tin. 
R’o ja şe mî yê r’o ja pî roz bû, îzi na 
wan t’une bû ku bi xe bi tî ya na. Bo na 
ci hû ya înî yê ça wa r’o di çû ava, 
hin gê r’o ja şe mî yê dest pê di kir. 

R’ojaXudan– 1. Pey ma na Ke vin da 
p’i r’a nî ya ca ra tê fe’m ki ri nê, ew 
wext yan de mêd ku Xwe dê dî wa-
na cim e’ ta Xwe di ke, me se le: Pê 
des tê or dî yêd mi le têd ma yîn, yan 

jî pê ne xwe şî ya (Yoêl 1:15; 2:1, 
11; Amos 5:18, 20; Ma la xî 4:5). 

2. Pey ma na Nû da «R’o ja Xu dan» 
r’o ja ha ti na Îsa Mesîhe du da bo na 
dî wa na din ya yê ye (T’ê sa lo nî kî I, 
5:2; T’ê sa lo nî kî II, 2:2). Ge lek wê 
bo na vê r’o jê ha zir nî bin (Met ta 
24:42-44; Lû qa 12:35-40; Pet rûs 
II, se rê 3-a). Car na tê go ti nê: 
«R’o ja Xu da nê me Îsa Mesîh» 
(Ko rin t’î I, 1:8) yan jî «wê R’o jê» 
(T’ê sa lo nî kî II, 1:10). 

3. T’e nê E’yantî 1:10-da «R’o ja 
Xu dan» tê fe’m ki ri nê «r’o ja yek-
şe mê» (le’ dê), çim kî Xu dan Îsa 
Mesîh yek şe mê da ji mi ri nê r’a bû. 
Ji hin gê va ew r’oj bû r’o ja ci vî na 
ba wer men da (K’a rêd Şan dî ya 
20:7; Ko rin t’î I, 16:2). 

r’ojî– K’i tê ba Pî roz da cû r’e-cû r’e 
h’a lêd r’o jî gir ti nê he ne. H’a le kî-
da nan ne di xwa rin (P’ad şa tî I, 
12:16-21, Met ta 4:2, Lû qa 4:2), 
h’a le kî din da ne di xwa rin ne jî 
ve di xwa rin (Der k’e tin 34:28; Ez ra 
10:6; K’a rêd Şan dî ya 23:12, Ûnis 
3:5-8), h’a le kî din da jî ne goşt, ne 
şe rav, ne tiş têd xwe şe-te’m di xwa-
rin-ve di xwa rin (Da nî yêl 10:2-3). 
Me re mê r’o jî yê K’i tê ba Pî roz da ev 
bû, ku xwe yî r’o jî dua bi ke, nef sa 
xwe li ber Xwe dê ni miz ke, xwe 
biş kê ne, ne ku bo na na vê xwe ku 
ber me ri va bê k’if şê, lê we kî t’e nê 
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Xwe dê va e’yan be (Met ta 6:16-18; 
Lû qa 2:37; Qa nû na Du ca rî 9:18; 
Da nî yêl 9:20). Qa nû na Mû sa da 
t’e nê r’o je ke r’o jî yê ye e’de tî he bû 
(Qa nû na K’a hîn tî yê 23:26-32), 
lê he ger we lat di k’e te oxir mêd 
gi ran, hin gê r’o jêd din jî di ha ti ne 
k’ifş ki ri nê, we kî r’o jî bi gir ta na 
(Yoêl 1:14). E’de tê fê ri sî ya he bû, 
ku her du şe mê û pênc şe mê r’o jî 
bi gir ta na (Lû qa 18:12). Ga va Îsa 
ser di nê bû, şa gir têd Îsa r’o jî ne-
gir tin (Mar qos 2:18-20). 

R’oma– îro p’ay t’ex tê we la tê Îtal ya-
yê ye. Hê na Îsa Mesîh da cim e’ ta 
R’o ma yê ge lek we lat bin dest ki ri-
bûn, usa jî Îsra êl. Ge lek cim e’ ta 
Îsra êlê di je nî ya ne P’ad şa yê R’o mê 
(Qey ser) û h’u ku me tî ya wî. 

R’uh’êPîroz– (R’u h’ê Xwe dê, R’u-
h’ê Mi qe des, R’u h’ê Bim ba rek, 
R’u h’ê Bu hur tî) R’u h’ê Pî roz 
R’u h’ê Xwe dê ye. Pey ma na Ke-
vin da R’u h’ê Xwe dê ça wa qe wa ta 
Xwe dê xuya di be, k’î ja nî ku Xwe dê 
îla hî di da p’ê xem be ra. Bi zi ma-
nêd yû na nî û îb ra nî xe be ra «ba» 
û «r’uh’» yek in (Yû h’en na 3:8). 
Pey ma na Nû da R’u h’ê Xwe dê bi 
cû r’e kî nû h’e mû ba wer men dêd 
Îsar’a tê da yî nê (K’a rêd Şan dî ya 
2:38), usa jî hê ge le kî ça wa şex sek 
yan nef se ke Xwe dê tê fe’m ki ri nê, 
awa go tî ew Xwe xa Xwe dê ye 

(Met ta 28:19). Ga va Îsa çû cem 
Ba vê, R’u h’ê Pî roz ça wa ders dar, 
piş to van û p’êş k’êş ba wer men da-
r’a şand (Yû h’en na 14:26; 15:26; 
K’a rêd Şan dî ya 10:45). Ew alî-
k’a rî ya me ri va di ke, me ri va ber bi 
t’e ma mî ya r’as tî yê di be (Yû h’en na 
16:13; Ko rin t’î I, 2:10-13), car na 
bo na tiş têd baş qe r’ê be rî ya me-
ri va di ke (K’a rêd Şan dî ya 13:2; 
16:6-7), li ber Xwe dê bo na ba-
wer men da la va-nav çê tî yê di ke 
(R’o ma yî 8:26-27) û qe wa tê di de 
ba wer men da, we kî xe be ra Xwe dê 
bê jin û Xwe dê r’a xu lam tî yê bi kin 
(Ko rin t’î I, 2:4-5; Tî mo t’ê yo II, 
1:7). Me re mê p’êş k’ê şêd R’u h’ê 
Pî roz ev e, ku t’e ma mî ya ci vî na 
ba wer men da bi şi dî ne û ava ke 
(Ko rin t’î I, se rêd 12 h’e ta 14). 

r’uh’êdh’eram– r’u h’êd xi rab. Ci-
hû ya wan r’u h’êd ci na r’a di go tin 
«r’u h’êd h’e ram», yêd ku me riv 
pê di k’e tin û yêd ci na k’e tî h’e ram 
di ha ti ne h’e sa bê. Îzi na wan t’une-
bû, we kî tê k’e ta na na va cim e’ tê 
yan jî cî yêd pî roz. 

r’uşetkirin– ber tîlki rin. Yek p’e ra 
yan tiş te kî din di de h’ak im yan 
ye kî di nê yî xwe yî h’u kum, we kî 
qa nûn bê t’e r’i ban di nê, ku ya 
di lê wî bi be. 

r’ûnkirin– (het wan ki rin, dohn ki rin) 
1. Li gor e’de tê ci hû ya, ga va yek 
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di bû p’ad şa, ew pê bi zi rê zey t’û nê 
di ha te r’ûn ki ri nê. Ev jî di bû nî şan, 
ku ev ke sa bû ye p’ad şa. Îdî r’ûn-
ki rî yê Xwe dê Ew e, Yê ku Xwe dê 
bi jart û k’ifş kir, awa go tî Mesîh 
e (Lû qa 4:18). Ji k’e re ma xwe 
bin xe be ra «Mesîh»-da bi xû nin. 

2. Xel qê hin gê jî r’ûn, mî na r’û nê 
bîn xweş ça wa nî şa na qe dir di ki-
ri ne ser mê va nêd xwe (Lû qa 7:46; 
Ze bûr 23:5), cin ya zêd mi rî yêd xwe 
jî r’ûn di ki rin (Lû qa 23:56–24:1), 
ça wa der man bi rî nêd ne xwe şa 
di xis tin (Lû qa 10:34), usa jî bi wî 
ne xweş r’ûn di ki rin, ça wa sîm vol 
we kî Xwe dê qenc ke (Mar qos 6:13; 
Aqûb 5:14). 

r’ûspî– bo na ser wê rêd mi le tê Îsra êlê 
di ha te go ti nê, usa jî bo na ser wê-
rêd dî nê wan. Pey ma na Nû da ew 
jî en de mêd ci vî na gi re gi ra bûn. 
E’yan tî yê da bîst çar r’ûs pî he ne, 
ku e’z mên da Xwe dê di h’e bî nin 
û me’ na wan di be ça wa nî şa na 
t’e ma mî ya cim e’ ta Xwe dê. 

sadûqî– ew na va ci hû ya da par tî ke 
(k’o me le ke) dîn dar (ol p’a rist) bû. 
Ev par tî bi ç’ûk lê e’yan bû. P’i r’a-
nî ya en de mêd wê k’a hîn bûn. Wan 
ba we rî ya xwe bi her pênc k’i tê bêd 
Mû sa (awa go tî T’ew rat yan her 
pênc k’i tê bêd pê şi ne Pey ma na 
Ke vin) da nîn, lê r’uh’, mil ya k’et 
û r’a bû na mi rî ya (qî ya me tî) ba wer 

ne di ki rin. K’a rêd Şan dî ya 4:1-2; 
23:6-10; 23:8. 

samerî– Ça xê p’ad şa tî ya R’e ho bo wam 
(ku r’ê Si lê man, p’ad şa yê Ci hûs-
ta nê) û Yê ro bo wam da (p’ad şa yê 
Îsra êlê), mi le tê Îsra êlê ji hev du 
qe tî yan. R’e ho bo wam t’e vî du 
qe bî lêd Îsra êlê ba ja rê Or şe lî mê 
û Ci hûs ta nê da ma. Yê ro bo wam 
t’e vî de he qe bî lêd Îsra êlê Sa mer ya 
xwe r’a ki re p’ay t’ext. Bi vî cû r’e yî 
mi le tê Îsra êlê bû du p’a ra û dij mi-
na tî ya hev ki rin. Pey vê ye kê r’a jî 
p’ad şa yê aşû rî ya ge lek mi le tê Îsra-
êlê dor-be rêd Sa mer ya yê cî şi h’i tî 
ba ja rêd me dî ya û yêd ma yîn ki rin 
(P’ad şa tî IV, 17:1-6) û mi le têd ma-
yîn bi p’û têd wan va anîn, dew sa 
wan da cî-war ki rin (P’ad şa tî IV, 
18:24-40). Bi vî awayî mi le tê sa-
me rî ya t’e vî mi le têd p’ût p’a ris ta 
jît, dan û stan din, e’sil û ba we rî ya 
xwe h’e r’i man din û xwe ji T’ew ra tê 
dûr xis tin. Sa me rî ew in, yêd ku ji 
Sa mer ya yê û dor-be rêd wê bûn. 

Samerya– hin ne’ ya na va Ce lî lê û 
Ci hûs ta nê da bû, hin jî na vê p’ay-
t’ex tê p’ad şa tî ya ba ku rê (mif ri qê) 
bû, awa go tî Îsra êl. Mi le tê Sa mer-
ya yê û ci hû ge le kî di je nî ya ne hev, 
çim kî ge lek e’det û ba we rî yêd dîn 
û sî ya se ta wan ne mî na hev bûn, 
usa jî bo na cî yê h’e ban di nê hev-
r’a qayl nî bûn (Lû qa 10:25-37). 



592

FER HEN GOK 

Samûêl– p’ê xem be re kî e’yan bû. 
Bi des tê wî Da wid p’ad şa ha te 
k’ifş ki ri nê. P’ad şa tî I, 1-7; K’a rêd 
Şan dî ya 3:24; 13:20; Îb ra nî 11:32. 

serbestî– aza dî, aza. 
Serekk’ahîn– me zi nê h’e mû k’a hî na 

bû, usa jî se re kê ci va ta gi re gi ra. 
Sa lê ca re kê li R’o ja K’e wan di nê 
ew di k’e te Cî yê P’a rist ge hê yî 
He rî Pî roz, we kî p’êş k’ê şa xû nê 
bo na gu nêd xwe û yêd cim e’ ta 
Îsra êlê bi de. K’ur sî ya Se rek k’a hîn 
wex tê nav be ra Pey ma na Ke vin û 
Pey ma na Nû da pêş da hat. Sa lêd 
18-36 na vê Se rek k’a hîn Qe ya fa bû. 

serh’ezar– ji es ke rê R’o ma yê (Îtal-
ya yê) bû, ku ser wê rî li h’e zar 
es ke rî di kir. 

sersed– ji es ke rê R’o ma yê (Îtal ya yê) 
bû, ku ser wê rî li sed es ke rî di kir. 

serwaxtî– şe’ re za yî. 
sêrbazî– k’o ç’ek tî. 
sêwî– êt’îm. 
sifet– sû ret, şi kil. 
Silêman– ku r’ê Da wid, p’ad şê Îsra-

êlê bû, ni vî sa rêd wî jî Pey ma na 
Ke vin da he ne (Go ti nêd Si lê man 
1:1; 10:1 û yêd ma yîn). Xwe dê 
ge lek ser wax tî da wî, usa jî ew 
ge le kî dew le tî bû. P’a rist geh pêş-
da ewî da çê ki ri nê. P’ad şa tî II, 
12:24-25; P’ad şa tî III, 1:1–11:43; 
Met ta 1:6-7; 6:29; 12:42; Lû qa 
11:31; 12:27; K’a rêd Şan dî ya 7:47. 

silsilet– bav, kal, ka lê ka la û usa 
di çe jor. 

SindoqaPeymanê(SindoqaŞe’detî‑
yê)– qu t’î ke pî roz, ji da ra dar cê wî yê 
çê ki rî û zêr’ ki rî bû. Ew sin doq û 
çi ku tê da bûn (awa go tî her du 
se lêd ke vi rî ye ku her de he t’e mî yêd 
Xwe dê ye me zin ser ni vî sar, şiv da ra 
Ha rûn û der da na ma na yê), eva na 
nî şa nêd pey ma na Xwe dê ye t’e vî 
mi le tê Îsra êl bûn. Ga va mi le tê 
Îsra êlê r’ê di çû, yan di çû şêr’, ev 
sin doq xwe r’a di bir in. Ga va cî kî 
di se ki nîn, ev sin doq Ko nê Şe’-
de tî yê da Cî yê He rî Pî roz da di ma. 
(Der k’e tin 25:10-21; Îb ra nî 9:4; 
E’yantî 11:19). 

sinet– Li cem ci hû ya li go ra Qa-
nû na Mû sa ge re kê her za r’e ke 
ku r’în bi ha ta si net ki ri nê. Lê hê 
be rî Qa nû nê jî ev si ne tî ji hê na 
Bi ra hîm da he bû, ew ça wa nî şa na 
pey ma na Xwe dê t’e vî Bi ra hîm û 
zu r’e ta wî bû (Dest pê bûn 17:9-14). 
Bi vî awayî si net ki rin bû nî şa na 
mê rê ci hû û mi le tê ci hû r’a car na 
di ha te go ti nê: «Mi le tê si net ki rî». 
Ga va Miz gî nî ya Îsa Mesîh pê şî yê 
ha te da yî nê û be la ki ri nê, ji na va 
ci hû yêd me sî hî hi nek he bûn ku 
di go tin, he ger mêr di xwa ze bi be 
me sî hî, ge re kê pê şî yê bê si net ki-
ri nê. Eva di bû nî şan ku bû ye ci hû 
û li pey qa nû na Mû sa di çe, we kî 
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paşê bi ka ri bû ya bi bû ya me sî hî. 
Lê Paw lo sê şan dî ev hîn ki ri na 
ci hû ya qe bûl ne kir. Ewî bo na vê 
pir sê ne’ me ga la tî ya r’a usa jî hi-
ne kêd din r’a ni vî sîn. Ewî di got, 
ku t’e nê tiş tek la zim e we kî me riv 
pê xi laz be, awa go tî ba we rî ya 
xwe Îsa Mesîh bî ne. Dest pê bûn 
17:9-14; Der k’e tin 4:25; Yû h’en na 
7:22; R’o ma yî 2:28-29; Ga la tî 
5:6; 6:15; Ko lo sî 2:11. 

sirgûnçûyînaBabîlonê– Ça xê Ne-
bû ked ne ser p’ad şê k’il da nî ya bû, 
wî cim e’ ta Îsra êlê ajot û sir gû nî 
Ba bî lo nê kir û cim e’ ta Îsra êlê 70 
sa lî li wê de rê ma. 

sirke– şe ra va ke vin û tirş. 
sixir– qe wa têd din ya yê da ne, ku 

xu da nêd wan k’ifş na kin. 
Sînay(Ç’îyayêSînayê)– ew ç’î ya ye, 

ku wir Xwe dê her de he t’e mî da ne 
Mû sa p’ê xem ber. Car na jî sû re tî 
(sîm vo lî) û r’u h’a nî tê fe’m ki ri nê 
(Ga la tî 4:24). 

Sîyon– ew ç’î ya ye, ser k’î ja nî 
p’a rist geh ha te çê ki ri nê. Ga va 
Da wid p’ad şa Or şe lîm ji des tê 
ye bû sî ya stand, ba jar bi ç’ûk bû, 
t’e nê ser vî ç’î ya yî (gi rî) bû. Sî yon 
tê fe’m ki ri nê car na ew ç’î ya yê ku 
p’a rist geh lê bû, car na t’e va yî ya 
ba ja rê Or şe lî mê (Met ta 21:5), 
car na h’e mû cim e’ ta Îsra êlê, car na 
cim e’ ta Xwe dê yan jî ba ja rê Xwe-

dê yî din ya nû da (Îb ra nî 12:22; 
E’yantî 14:1). «Qî za Sî yo nê» tê 
fe’m ki ri nê ba ja rê Or şe lî mê, awa 
go tî bi ne lî yêd Or şe lî mê (Yû h’en-
na 12:15). R’o ma yî 9:33; 11:26; 
Pet rûs I, 2:6. 

SodomûGomora– de ma Bi ra hîm da 
du ba ja rêd ke na nî ya bûn, ku nê zî kî 
Be’ ra Mi rî bûn. Me ri vêd her du 
ba ja ra bi gu ne k’a rî ya xwe usa ji 
Xwe dê dûr k’e ti bûn, ku Xwe dê 
ew bi êgir û k’ir k’û tê şe wi tan-
din û qi r’a wan anî (Dest pê bûn 
18:16–19:29). 

spartin(bispêre)– t’es mîl ki rin. 
stoyxî– li pey hîn ki ri na f î lo so fê Ze-

no di çûn. Ze no qa sî 265 sa lî be rî 
bû yî na Îsa Mesîh mir. Hîn ki ri na 
wî ew bû, we kî me riv jî yî na xwe 
qe bûl bi ke, pê fi ki rê jî yî na xwe 
h’u kum bi ke, xwe bi gi re û dî na 
xwe ne de şa bûn û êşa (K’a rêd 
Şan dî ya 17:18). 

şagirt– yêd ku hîn di bin (di e’li-
min). Ge lek şa gir têd Îsa he bûn. 
Donz deh ji nav wan bi jar tî bûn. 
Ew şan dî bûn. Met ta 10:1-4; Lû qa 
5:1 û yêd ma yîn. 

şandî– (qa sid, r’e sûl) bi zi ma nê 
yû na nî APOSTOLOS e. Me’ na 
vê xe be rê bi Kur man cî «yê şan dî» 
ye. Îsa Mesîh ji nav şa gir têd Xwe 
donz deh şan dî (r’e sûl) bi jar tin û 
şan din, we kî Miz gî nî ya Xwe dê 
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bi di ne mi le têd din ya yê (Met ta 
10:1-4; Mar qos 3:13-19; Lû qa 
6:12-16). Eva na t’e vî Îsa di man û 
Îsa ew hîn di ki rin. Pê ç’e’ vêd xwe 
mi ri na Wî dî tin û paşê jî Ew pey 
r’a bû na Wî r’a dî tin. Îsa Xwe Paw-
los va jî e’yan kir û ew ça wa şan dî 
k’ifş kir. Bar na bas û hi ne kêd din 
jî ça wa şan dî di ha ti ne go ti nê, lê ji 
Îsa de ma e’mi rê Wî da ne ha ti bû ne 
k’ifş ki ri nê. 

şih’itî– r’ê der k’e tî. 
şikîyatkirin– gi lî ki rin, sûc dar ki rin, 

ga zin ki rin. 
Şimh’ûn– jê r’a Pet rûs jî di go tin. 

Ew yek ji her donz deh şa gir têd 
Îsa bû. Ew şan dî bû. 

Şimşon– mêr xas û ge le kî qe wat bû, 
Xwe dê bi wî ge lek be la anî ne se rê 
fi lis tî nî yêd ku dij mi na tî ya Îsra êlê 
di ki rin. H’a kim tî 13:2–16:31; 
Îb ra nî 11:32. 

şiver’ê– r’ê ç’ik, r’î ya p’ê ga me ri ve kî 
yan r’î ya teng. 

şîrk– K’in cêd r’en gê şîrk yêd he rî 
bi ha bûn û r’en gê şîrk nex şe kî 
p’ad şa tî yê bû. 

tengasî– ten ga yî. 
tîş– p’ar ç’e, p’ar. Me se le: K’in ca 

min bû du p’ar ç’a (tîşa). 
t’agêr– fir qî yê di ke na va me ri va û 

piş ta ye kî di gi re. 
t’erbetdar– yê ku tiş têd qen ce ma qû lî 

za r’o tî yê da gir tî hîn di ke. 

T’ewrat– Qa nû na Mû sa ye, awa 
go tî her pênc k’i tê bêd pê şi ne 
Pey ma na Ke vin in. 

t’exsîrkirin– r’ed ki rin. 
t’ifaq(t’ifaqbûn,t’ifaqî)– yek bûn, 

yek tî. 
t’irê,(ji)kesît’irê– ji ke sî we ye. 
t’obekirin– ji gu ne ki ri nê ve ge r’in, 

ve ge r’in ber bi Xwe dê. Ji k’e re ma 
xwe bin xe be ra «ji gu ne ki ri nê 
ve ge r’in»-da bi xû nin. 

t’oximr’eş– t’ov r’eş. 
t’ucaretî– k’i r’în-fi ro tan, al vê rî. 
ûd– şî na yîk e, ku ji ava wê r’û ne kî 

bîn xweş tê çê ki ri nê. Ci hû ya ûd 
di ki ri ne ser k’e fe nê mi rî ya, we kî 
de fin ki ri nê r’a ha zir bin (Yû h’en-
na 19:39). 

Ûnis– p’ê xem ber bû, k’i tê ba wî 
jî he ye. Xwe dê ew şan de ba ja rê 
Nî ne wa yê, lê Ûnis ne xwest gu r’a 
Xwe dê bi ki ra. Pê ge mî yê çû cî kî 
din, lê Xwe dê fir to ne ke me zin 
şand. Cim e’ ta ser ge mî yê Ûnis 
avî te be’ rê, we kî ji hêr sa Xwe dê 
xi laz bin. Me’ sî yê me zin (h’ût) 
Ûnis h’û f î xwe kir û Ûnis zi kê 
me’ sî da sê r’oj û sê şe va ma, dua 
kir, h’e ta ku me’ sî ew ji de vê xwe 
avî te de vê be’ rê. Pey r’a Ûnis gu r’a 
Xwe dê kir û çû Nî ne wa yê, we kî 
xe be ra Xwe dê bê je wan. K’i tê ba 
Ûnis; Met ta 12:39-41; 16:4; Lû qa 
11:29-32. 
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Ûsiv– Çend me rî K’i tê ba Pî roz da 
he ne, na vê wan Ûsiv: 

1. Yek ji her donz deh ku r’êd 
Aqûb (Îsra êl) e. Bi rêd wî h’ev sû-
dî li wî di ki rin, çim kî ba vê wan 
ge le kî ew h’iz di kir. Bi rêd wî ew 
ça wa xu lam fi ro tin, lê paşê ew bû 
ser wê rê we la tê Mi si rê. Bi rêd wî 
ew dî sa dî tin ga va ha ti ne Mi si rê 
ku nan bi k’i r’in, çim kî we la tê 
wan da xe la yî bû. Dest pê bûn 
30:22-24; 37:5–50:26; Yê şû 24:32; 
Ze bûr 105:17-22; K’a rêd Şan dî ya 
7:9-14, 18; Yû h’en na 4:5; Îb ra nî 
11:21-22; E’yantî 7:8. 

2. Ûsi vê mê rê Mer ye ma dî-
ya Îsa. Met ta 1:16, 18-20, 24; 
2:13, 19. 

3. Na vê bi ra kî Îsa jî Ûsiv bû. 
Met ta 13:55; Mar qos 6:3 (Yû sês). 

4. Ûsi vê birê Aqû bê şan dî (ne 
birê Yû h’en na). Met ta 27:56; 
Mar qos 15:40, 47 (Yû sês). 

5. Ûsi vê ji Arî met ya yê, me ri ve kî 
dew le tî, en de mê ci vî na gi re gi rêd 
ci hû ya. Ew me ri ve kî qenc bû û 
pey Îsa di çû. Met ta 27:57-60; 
Mar qos 15:42-46; Lû qa 23:50-53; 
Yû h’en na 19:38-42. 

6. Ûsi vê Bar sa bo, yek ji yêd ku 
hê pêş da pey Îsa di çûn. K’a rêd 
Şan dî ya 1:23. 

7. Ûsiv, na vê wî ki rin Bar na bas. 
K’a rêd Şan dî ya 4:36. 

veger’andin(jigunekirinêveger’îyan)
– (t’o be ki rin) ew e, ku yek ji gu-
ne ki ri nê ve di ge r’e, xi ra bî û gu nêd 
xwe nas di ke, fe’m di ke ku ew xi rab 
e, p’oş man di be û bi dil û can ji 
gu ne ki ri nê ve di ge r’e ber bi Xwe dê, 
we kî Xwe dê bi bax şî nê. He ze kî y êl 
14:6; Ze ke rî ya 1:6; Mar qos 1:15; 
K’a rêd Şan dî ya 3:19. 

wek’îlxerc– mal kir, k’ed kir. 
welatp’arist– na vê par tî kê ku bo na 

we la tê xwe şer’ di kin. Wex tê Pey-
ma na Nû da çend k’o mêd ci hû ya 
he bûn, di xwes tin ji bin des tî ya 
r’o ma yê der k’e ta na. 

welî– (wa lî) ser wê rê qe za ke we lêt. 
wesîyet– k’a xa za şe’ de tî yê, ku yek 

be rî mi ri nê tê da bo na mal-mil k’êd 
xwe di ni vî se, ku pey mi ri na wî r’a 
ew bi gi hî je k’ê. 

xaç– E’de tê ser wê rêd ba ja rê R’o-
mê he bû, me ri vêd xi rab (qa çax, 
mêr kuj û yêd ma yîn) ser xaç dar-
da di ki rin, bo na ce za ki ri nê. Li ser 
xaç me riv di mi rin. Xaç ji du qut 
da ra çê di ki rin. Ge lek ca ra ge re kê 
qa çax xwe xa xa çê xwe bi da ser 
mi lê xwe bi bi ra cî yê xaç ki ri nê. 
Li wir es ke ra pê mi xa yan pê we-
ri sa qa çax xaç va mix di ki rin yan 
gi rê di dan. Paşê xaç r’ast di ki rin 
û qa çax wir dar da ki rî di ma h’e-
ta di mir. Ge lek ce fa di dît h’e ta 
mi ri nê û e’y be ke ge le kî gi ran bû 
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ku ser xaç bi ha ta na kuş ti nê. Îsa 
got, ku k’ê di xwa ze bi be şa gir tê 
Min ge re kê xa çê xwe hil de û li 
pey Min bê. Me’ na wê ev e, ku 
yêd li pey Îsa di çin ge re kê ha zir 
bin bo na Wî h’e ta mi ri nê jî ce fê 
bi k’i şîn in. Met ta 10:38; 16:24; 
Mar qos 8:34; Lû qa 9:23; 14:27. 

xalifî– şaş bû yî, xa pî ya yî, ji r’ê-
der k’e tî. 

XanaXwedê– Ew cî yê ku Xwe dê 
bo na Xwe di bi jê re, Xa na Xwe dê 
di ha te go ti nê. Hê na Mû sa da 
ko nek (Ko nê Şe’ de tî yê) he bû û 
pey r’a dew sa wî ko nî li Or şe lî mê 
p’a rist geh ha te çê ki ri nê û ew bû 
Xa na Xwe dê. Ew cî yê h’e ban di na 
cim e’ ta Îsra êlê bû (Mar qos 2:26). 

xercgir– (bac gir, ver gîs tan) yê ku 
p’e ra ji cim e’ tê dew le tê r’a dis tî ne. 
Wex tê Îsa Mesîh da ev xerc gir bo na 
R’o ma yê di xe bi tîn. Ew xwe xa ci hû 
bûn, lê alî R’o ma yê di ki rin, we kî 
mi le tê ci hû p’e re bo na es ke rêd 
R’o ma yê bi da. R’o ma yî zulm-
k’ar bûn û ci hû bin dest ki ri bûn, 
ji wê ye kê ci hû ge le kî di je nî ya ne 
xerc gi ra. Xerc gir jî ge lek ca ra pê 
de re wa û xa pan di nê p’e re zê de 
dis tan din, we kî wan r’a jî p’e re 
bi ma. Ew jî gu ne k’a rêd me zin 
di ha ti ne h’e sa bê. 

xerdal– p’in ca r’ek e, ku t’o xi mê wê 
ze’f hûr e, lê ga va şîn di be, ge le-

kî me zin di be. Met ta 13:31-32; 
17:20; Mar qos 4:31-32; Lû qa 
13:19; 17:6. 

Xerdal

xeyal– he yî nêd r’u h’a nî ye ku bi 
des ta na yê ne gir ti nê. 

xêrnexwaz– yê ku k’î na ye kî di gi re 
û xê ra wî na xwa ze. 

xêrûb– r’uh’ be rêd xwe yî bask in, ev 
cû r’e kî mil ya k’e têd Xwe dê ne û 
h’ey ke lêd wan ser qal p’a xê Sin-
do qa Pey ma nê bi bas ka va çê ki rî 
mî na mil ya k’e ta bûn, ku r’û met û 
dîn da ra (h’i zû rî ya) Xwe dê ber ç’e’v 
di ki rin (Îb ra nî 9:5). 

xilazbûn(xilazkirin)– aza bûn (aza-
ki rin), r’iz gar bûn (r’iz gar ki rin). 
Ji k’e re ma xwe bin xe be ra «xi laz-
kir»-da bi xû nin. 

xilazkir– yê ku ye kî din ji tiş te kî xi rab 
xi laz di ke. K’i tê ba Pî roz da xe be-
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rêd «xi laz kir, xi laz ki rin, xi laz bûn, 
xi la zî» pê şî yê tê fe’m ki ri nê ça wa 
xwey ki rin, xi laz ki rin ji xi ra bî yê û 
ji be la, yan jî qenc ki ri na ji ne xwe-
şî ya. Me se le, Pey ma na Ke vin da 
Xwe dê cim e’ ta Xwe ye Îsra êl ji 
Mi si rê, usa jî ji Ba bî lo nê xi laz 
ki rî ye. Pey ma na Nû da Xwe dê pê 
ki ri na Îsa Mesîh r’ê bo na me ri va 
ve kir, we kî ji gu na û xi ra bî yê xi laz 
bin. Bi vî awayî hin Xwe dê, hin jî 
Îsa «Xi laz kir» h’e sab di bin (bo na 
Xwe dê: Qa nû na Du ca rî 32:15; 
Ze bûr 27:9; Lû qa 1:47; Tî to 1:3; 
bo na Îsa: Lû qa 1:69; Efe sî 5:23; 
Tî to 1:4; Yû h’en na I, 4:14). 

xirnûf– xu re kê be ra za ji be rê da-
rê, p’a lûd. 

Xudan– (Xwe yî, R’eb) K’i tê ba Pî-
roz da me’ na Xu dan «xwe yî» ye. 
Xu dan na ve kî Xwe dê ye û na vek 
ji na vêd Îsa Mesîh e. «R’eb» ji 
zi ma nê e’re bî ye û ew jî tê fe’m-
ki ri nê «xwe yî». 

yançîye– gu va, ge lo, ku, awa go tî. 
Yêfta– es ke re kî e’yan bû. Ew ji ser-

wê rêd cim e’ ta Îsra êlê bû. H’a kim tî 
11:1–12:7; Îb ra nî 11:32. 

Yêremîya– p’ê xem be re kî e’yan 
bû, ew we ke 500 sa lî be rî bû yî na 
Îsa Mesîh he bû. Wex tek he bû, ji 
cim e’ ta Îsra êlê ge le ka gu r’a Xwe dê 
ne di ki rin. Yê re mî ya wan r’a di got, 
ku ji gu ne ki ri nê ve ge r’in. Ge lek tişt 

jî ewî bo na Îsa Mesîh û mi le têd 
ne ci hû p’ê xem ber tî kir. K’i tê ba wî 
jî he ye, «Yê re mî ya». Met ta 2:17; 
16:14; 27:9. 

Yêşa– ba vê Da wid p’ad şa bû. Îsa 
Mesîh ji r’i k’in ya ta wî ha te di nê. 
Pey ma na Ke vin da Îşa ya p’ê xem ber 
ni vî sî ku Mesîhê ji zu r’e ta Yê şa û 
Da wid bi be. R’ût’ 4:18-22 (17-21); 
P’ad şa tî I, 16:1-22; 17:12-14, 17; 
Met ta 1:5-6; Lû qa 3:32; K’a rêd 
Şan dî ya 13:22; R’o ma yî 15:12. 

YêşûyêNûn– p’ê xem ber bû, usa 
jî pey mi ri na Mû sa r’a ser wê re kî 
cim e’ ta Îsra êlê bû. Ewî r’ê be rî ya 
cim e’ ta Îsra êlê kir, h’e ta we la tê 
Ke na nê, k’î jan ku Xwe dê bi soz-
da yî na Xwe da wan. Wa na t’e vî 
mi le tê ku li wir di man şer’ di ki rin 
û ser k’e tin. Pey r’a Yê şû ew we lat 
p’a re ve kir û her qe bî le ke Îsra êlê r’a 
(pêş ti rî qe bî la Lê wî ku k’a hîn bûn) 
p’a rek da. Ew ser wê re kî k’ifş bû 
û di xwest ku cim e’t bi di le kî pey 
Xwe dê bi çû ya. Li ser ki ri nêd wî 
k’i têb jî he ye. Der k’e tin 17:8-13; 
Ji mar 13:1-17; Yê şû 1-24; K’a rêd 
Şan dî ya 7:45; Îb ra nî 4:8. 

Yûh’enna– Bi na vê Yû h’en na çend 
me rî Pey ma na Nû da he ne, lê yêd 
he re e’yan ev in: 

1. Yû h’en na yê Ze be dî yek ji 
her donz deh şa gir têd Îsa bû. 
Ew şan dî bû. Ewî «Miz gî nî ya 
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Yû h’en na» û sê ne’ me ni vî sî ne 
û li go ra fi ki ra ge le ka k’i tê ba 
«E’yantî» jî wî ni vî sî ye. 

2. Yû h’en na yê Ni xum dar, ew 
p’ê xem ber û go tin bê jê xe be ra 
Xwe dê bû (Lû qa 1:13-17; 7:26). 
T’o be dar avê da di ni xu man din 
û cim e’ ta Îsra êlê bo na Mesîh 
ha zir di ki rin (Lû qa 3:3-20; 7:27). 

yûnan– 1. mi le tê we la tê Yû na-
nis ta nê. 

2. De ma Îsa Mesîh da, ci hû ya 
h’e mû mi le têd ma yîn r’a «yû nan» 
di go tin, we kî bi da na k’if şê, ku 
h’e ban din û kûl tû ra wan yêd 
yû na na bûn, ne ku yêd ci hû ya 
(Mar qos 7:26; K’a rêd Şan dî ya 
17:4), lê hi ne ke ji wan ba we rî ya 
xwe bi Xwe dê yê Îsra êlê anîn 
(K’a rêd Şan dî ya 17:4; bel kî Yû-
h’en na 12:20-da jî usa ye). Vê 
wel ge r’an di nê da çend cî he ne 
k’î de rê xe be ra «ne ci hû» dew sa 
«yû nan» ha tî ye xe bi tan di nê (K’a-
rêd Şan dî ya 14:1; 20:21; R’o ma yî 
1:16; 2:9-10; 3:9; 10:12; Ko rin t’î 
I, 1:24; 10:32; 12:13 Ga la tî 3:28; 
Ko lo sî 3:11 û yêd ma yîn). 

3. Çend cî ya xe be ra «yû nan» 
be’ sa wan ci hû ya di ke, yêd ku ji 
we la tê Îsra êlê der me zin bi bûn 
û zi ma nê wan yû na nî bû, yan jî 
Îsra êlê da me zin bi bûn lê zi ma-
nê yû na nî xe ber di dan, ne ku 

îb ra nî (K’a rêd Şan dî ya 6:1, 9:29 
û 11:20 (van r’ê za da bi vî awayî 
ha tî ye bi k’a ra nî nê: «ci hû yêd ku 
yû na nî xe ber di dan»); bel kî Yû-
h’en na 7:35). 

Yûnanistan– we lat e, At’î na ba ja-
rê wê yî se re ke yî me zin e, ça wa 
hin gê usa jî îro. Ko rint’ jî ba ja rê 
Yû na nis ta nê da ye, ça wa hin gê usa 
jî îro. 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. Mi le tê 
Yû na nis ta nê yî ke vin ge lek xwen dî 
bûn û bo na ser wax tî ya wan mi le têd 
din qe di rê wan di gir tin. Zi ma nê 
wan ji alî yê h’e mû xwen de va na-
va di ha te xe ber da nê, ne t’e nê li 
Yû na nis ta nê da, lê li we la têd der 
jî. Li k’î de rê ku es ke rêd yû na na 
di çû nê, kûl tû ra xwe li wir be la 
di ki rin. K’i tê bêd Pey ma na Nû 
pê şî yê bi zi ma nê yû na nî ha ti ne 
ni vî sa rê. 

zanebêj– zi mên da ser xwe. 
zar– dev. 
zendegirtîman– e’cêb ma yî man, 

me t’el ma yî man. 
zewal– ne he qî, ne xwe şî, zî yan. 
Zews– p’û tê yû na na yî he rî me zin 

e. «Yû pî ter» jî jê r’a di ha te go ti nê. 
P’û te kî din jî he bû, ku na vê wî 
Her mês bû, ew ça wa qa si dê Zews 
h’e sab di ki rin. K’a rêd Şan dî ya 
14:12-13. 
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zimir– r’û ne kî bîn xweş e, ji da ra 
tê stan di nê û qî me tê wî bi ha bû. 
Hin gê zi mir bo na êşê di da ne 
ne xwe şa (Mar qos 15:23), usa jî 
li ser cin ya zê mi rî ya da di ki rin, 
we kî bo na de fin ki ri nê ha zir kin 
(Yû h’en na 19:39). 

me zin xuya di be. Jê r’a «me’r» jî 
di bê jin. E’yan tî yê da zî ya ça wa 
nî şa na mî rê cin, ser wê rê r’u-
h’êd xi rab e. E’yantî 12:3–13:4; 
16:13; 20:2. 

zox– (da re ke gû ri zê) da re ke bi ç’ûk 
e, ça wa lû fik bo na e’de tê dîn di-
ha te bi k’a ra nî nê. K’a hî na xû na 
qur ba nê da di ki rin û di r’e şan di-
ne ser me ri va, we kî ew me riv li 
ber Xwe dê pî roz bin. Der k’e tin 
12:22; Qa nû na K’a hîn tî yê 14:4; 
Ji mar 19:6, 18; Yû h’en na 19:29; 
Îb ra nî 9:19. 

ZoxahûsopêZimir

zîv– bi yû na nî jê r’a di go tin DRAX-
ME yan DÎ NA RÎ ON, ku zî ve kî 
bi ç’ûk bû. Eva na we la têd Îm pê ra-
to rî ya R’o ma yê da di ha tin xe ba tê. 
Ew we ke r’oj xe ba te ke p’a le kî bû. 
Lû qa 15:8-9. 

zîya– (ej de her) h’ey wa nek e, ku 
car na ç’î r’o ka da jî tê go ti nê, ge-
le kî qe wat e, ça wa me’ re kî ge le kî 
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SEREKE

Bawerî
bonaxilazbûnê
Yû h’en na 1:12; 3:15-18; 3:36; 
6:47; 14:6; 20:31; K’a rêd Şan dî ya 
4:12; 16:30-31; R’o ma yî 3:20-22; 
10:9-10; Ga la tî 2:16; Efe sî 2:8-9. 
bonajîyînamesîhîyê
Mar qos 11:22-25; Lû qa 17:5-6; 
Yû h’en na 14:1; R’o ma yî 5:1-2; 
14:22-23; Ko rin t’î I, 13:13; Ko-
rin t’î II, 5:6-7; Ga la tî 5:6; Îb ra-
nî 11; Aqûb 1:2-8; 2:14-26; Pet-
rûs I, 1:3-9. 

Baxşandin
Xwedêgunêdmedibaxşîne
Met ta 26:28; Mar qos 11:25-26; 
K’a rêd Şan dî ya 5:31; 10:43; 
26:18; Efe sî 1:7; Ko lo sî 1:13-14; 
2:13-14; Îb ra nî 10:17-18; Yû-
h’en na I, 1:8–2:2. 
Gerekêemjîgunêdyêddinbi‑
baxşînin
Met ta 6:12-15; 18:21-35; Mar-
qos 11:25; Lû qa 6:37; 17:3-4; 
Ko rin t’î II, 2:5-11; Efe sî 
4:31-32; Ko lo sî 3:13. 

Cefadîtin
R’o ma yî 8:18-25; 8:28; Ko rin t’î 
II, 1:4; 4:16-18; Aqûb 1:2-4; Pet-
rûs I, 1:6-9; 2:19-21; 5:8-10. 

Ce’nime(Doje)
Met ta 10:28; 13:41-42; 13:47-50; 
25:41-46; Lû qa 16:23-26; T’ê-
sa lo nî kî II, 1:9; E’yantî 
20:10-15; 21:8. 

CivînaÎsaMesîh
Met ta 16:13-20; K’a rêd Şan dî ya 
2:41-42; R’o ma yî 12:4-8; Ko-
rin t’î I, 12:12-30; Efe sî 1:22-23; 
2:19-22; 4:1-16; Ko lo sî 1:18; Îb-
ra nî 10:24-25; Pet rûs I, 2:4-10; 
E’yantî 19:5-10. 

Dua
Hînkirinbonadua
Met ta 6:5-13; 7:7-11; 18:19-20; 
Mar qos 11:24-25; Lû qa 11:1-13; 
18:1-8; 21:36; Yû h’en na 
14:13-14; 15:7; 16:23-26; R’o-
ma yî 8:26-27; 12:12; Efe sî 2:18; 
6:18; Fî lî pî 4:6-7; Ko lo sî 4:2; 
T’ê sa lo nî kî I, 5:17; Tî mo t’ê yo I, 
2:1-4; 2:8; 4:4-5; Îb ra nî 4:16; 
10:19-22; Aqûb 1:5-8; 4:2-3; 
5:13-18; Pet rûs I, 4:7; Yû h’en na 
I, 3:21-22; 5:14-15. 
Meselêdduakirinê
Met ta 11:25-26; 14:23; 19:13-15; 
Mar qos 1:35; Lû qa 5:16; 6:12; 
22:32; 22:39-46; Yû h’en na 
11:41-42; 17:1-26; K’a rêd Şan-
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dî ya 4:24-31; 16:25; 20:36; 21:5; 
R’o ma yî 1:9-10; 10:1-2; 
15:30-33; Ko rin t’î II, 12:7-10; 
Efe sî 1:15-20; 3:14-21; 6:19-20; 
Fî lî pî 1:3-5; 1:9-11; Ko lo sî 
1:9-12; 4:3-4; T’ê sa lo nî kî I, 
3:9-13; T’ê sa lo nî kî II, 1:11-12; 
3:1-5; Îb ra nî 5:7; 7:25. 
XemkirinaXwedê
Met ta 6:25-34; 10:29-31; K’a-
rêd Şan dî ya 14:15-17; R’o ma yî 
8:28; 11:36; Ko lo sî 1:17; Îb ra nî 
1:3; Aqûb 4:13-16. 

E’firandinadinyayê
Met ta 19:4; Yû h’en na 1:3; K’a-
rêd Şan dî ya 14:15; 17:24-26; 
Ko rin t’î I, 8:6; Ko lo sî 1:15-16; 
Îb ra nî 1:2; 11:3; E’yantî 4:11. 

E’zman
Lû qa 12:32-34; Yû h’en na 
14:1-3; Ko rin t’î II, 5:1-8; Fî lî pî 
1:23; Ko lo sî 3:1; Pet rûs I, 1:4-5; 
E’yantî 4:1-11; 21:1-4; 21:22–
22:5; 22:14-15. 

Gune
Guneçiye?
R’o ma yî 1:18-32; 8:5-8; Ga la tî 
5:19-21; Efe sî 2:1-3; 5:3-5; Ko-
lo sî 3:5-10; Aqûb 4:17; Pet rûs I, 
4:3; Yû h’en na I, 3:4-5. 
H’emûmerivagunekirîye
Yû h’en na 8:7-9; R’o ma yî 
3:9-20; 3:23; 5:12; Ga la tî 3:22; 
Yû h’en na I, 1:8-10. 

H’ewceyekumerivjicezayê
gunaxilazbin
Met ta 10:28; 13:41-42; Yû h’en-
na 3:18-20; 3:36; K’a rêd Şan dî-
ya 17:30-31; R’o ma yî 1:18-19; 
6:23; Ga la tî 6:7-8; Ko lo sî 3:5-6; 
T’ê sa lo nî kî II, 1:7-9; Îb ra nî 
9:27; 10:26-31; Pet rûs I, 1:17; 
4:3-5; Ci hû da 7; E’yantî 
20:11-15. 

Gur’aXwedêbikin
Yû h’en na 14:15, 21, 23-24; 
15:10-17; R’o ma yî 13:8-10; Pet-
rûs I, 1:14-16; Yû h’en na I, 2:3-8; 
3:22-24; Yû h’en na II, 5-6. 

H’izkirin
Xwedêmeh’izdike
Yû h’en na 3:16; R’o ma yî 5:8; 
Efe sî 2:4-5; Yû h’en na I, 4:9-10. 
GerekêemXwedêh’izbikin
Met ta 22:37-38; Mar qos 
12:28-30; Yû h’en na 14:21; Pet-
rûs I, 1:8; Yû h’en na I, 5:3. 
Gerekêemhevduh’izbikin
Met ta 5:43-48; 22:39; Yû h’en na 
13:34-35; 15:12-17; R’o ma yî 
12:9-10; 13:8-10; Ko rin t’î I, 
13:1-13; 16:14; Ga la tî 5:13-14; 
T’ê sa lo nî kî I, 4:9-10; Pet rûs I, 
4:8; Yû h’en na I, 2:9-11; 3:11-18; 
4:7-21. 

H’ukumetêdmerivayêyevêdinyayê
Met ta 22:15-22; K’a rêd Şan dî ya 
5:27-29; R’o ma yî 13:1-7; Tî mo-
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t’ê yo I, 2:1-4; Tî to 3:1; Pet rûs I, 
2:13-17. 

ÎsaMesîh
ÎsaMesîhKur’êXwedêye
Met ta 11:27-30; 16:13-17; Lû qa 
1:35; Yû h’en na 1:1-18; 5:19-29; 
6:35-40; 8:58; 11:25-27; 14:5-11; 
17:1-5; 20:26-31; K’a rêd Şan dî-
ya 3:13-16; 4:10-12; R’o ma yî 
1:3-4; Ko rin t’î I, 1:9; Ko rin t’î 
II, 4:4-6; 5:21; Ga la tî 4:4-5; Fî-
lî pî 2:5-11; Ko lo sî 1:15-20; 
2:9-10; Îb ra nî 1:1-14; 7:26-28; 
Yû h’en na I, 2:1-2; 5:20; E’yantî 
1:12-18; 19:11-16. 
Kur’êXwedêçawamerivhate
dinê
Yû h’en na 1:14; Lû qa 1:26-38; 
Met ta 1:18-25; Lû qa 2:1-20; 
Met ta 2:1-23; Ga la tî 4:4-5; Fî lî-
pî 2:6-7; Îb ra nî 2:14-18. 
Îsamerivhîndikirinûyêdne‑
xweşqencdikirin
Met ta 4:23-25; 7:28-29; 
9:35-36; 11:1-6; Lû qa 4:14-44; 
Yû h’en na 20:30-31; K’a rêd 
Şan dî ya 10:36-38. 
Îsagelekk’eremetdikirin
Ji k’e re ma xwe li Nav nî şa K’e-
re me têd Îsa Mesîh bi ni hê r’in. 
SerwêraÎsagirtinûcezayêmi‑
rinêdanewî
Met ta 26:47-68; 27:1-2; 
27:11-31; Mar qos 14:43-65; 

15:1-20; Lû qa 22:47-53; 
22:63-71; 23:1-25; Yû h’en na 
18:1-14; 18:19-24; 18:28–19:16. 
Îsahatexaçkirinê
Met ta 27:32-56; Mar qos 
15:21-41; Lû qa 23:26-49; Yû-
h’en na 19:17-37. 
Îsahatedefinkirinê
Met ta 27:57-66; Mar qos 
15:42-47; Lû qa 23:50-56; Yû-
h’en na 19:38-42. 
Îsajimirinêr’abûûxwegeleka‑
vae’yankir
Met ta 28:1-20; Mar qos 16:1-8; 
Lû qa 24:1-49; Yû h’en na 20:1–
21:14; K’a rêd Şan dî ya 1:3-8; 
2:24-32; 3:15; 4:10; 4:33; 
10:39-43; 13:29-39; 17:2-3; 
17:30-31; R’o ma yî 1:4; 4:24-25; 
Ko rin t’î I, 15:3-8; 15:12-21; 
E’yantî 1:18. 
Îsaçûe’zmên
Lû qa 24:50-51; K’a rêd Şan dî ya 
1:9-11; 2:32-36; 5:30-31; R’o-
ma yî 8:34; Efe sî 1:20-23; Fî lî pî 
2:9-11; Îb ra nî 1:3-11; 2:9; 
4:14-16; 7:25-26; 10:12-14; Pet-
rûs I, 3:22. 
Îsawêdîsaveger’e
Met ta 24:29-44; Yû h’en na 
14:1-3; K’a rêd Şan dî ya 1:10-11; 
3:19-21; Fî lî pî 3:20-21; Ko lo sî 
3:4; T’ê sa lo nî kî I, 1:9-10; 3:13; 
4:13–5:11; T’ê sa lo nî kî II, 1:6-10; 
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2:1-4; Tî mo t’ê yo I, 6:13-15; Tî-
mo t’ê yo II, 4:8; Îb ra nî 9:28; Pet-
rûs II, 3:1-18; Yû h’en na I, 3:1-3; 
E’yantî 1:7; 22:12-13. 
DîwanaXwedêbidestêÎsa
Mesîhe
Met ta 7:21-23; 16:24-27; 
25:31-46; Yû h’en na 3:18-21; 
5:24-29; K’a rêd Şan dî ya 17:30-31; 
R’o ma yî 2:1-11; 14:10-12; Ko rin-
t’î I, 3:10-15; 4:5; Ko rin t’î II, 
5:9-10; T’ê sa lo nî kî II, 1:5-10; Îb-
ra nî 9:27-28; 10:26-31; Pet rûs I, 
1:17; 4:3-5; E’yantî 20:11-15. 

Jigunekirinêveger’in
Met ta 4:17; Mar qos 6:12; Lû qa 
13:1-5; 15:1-31; 24:45-47; K’a-
rêd Şan dî ya 2:37-40; 3:19-20; 
17:29-31; 20:21; 26:19-20; Ko-
rin t’î II, 7:8-11; Pet rûs II, 3:9; 
E’yantî 9:20-21. 

Jinber’danûjimêrdûrk’etin
Met ta 5:31-32; 19:3-9; Lû qa 
16:18; R’o ma yî 7:2-3; Ko rin t’î 
I, 7:10-16. 

Jîyînah’eta‑h’etayê,yakuÎsaMesîh
didewan,yêdkubawerîyaxwe
wîtînin
Met ta 19:16-30; Lû qa 10:25-28; 
Yû h’en na 3:1-16; 5:19-29; 
10:10; 11:25-26; 14:6; 17:2-3; 
20:31; R’o ma yî 5:21; 6:5-14; 
8:10-17; Ko rin t’î II, 5:17; Ga la tî 
2:20; Efe sî 2:1-6; Ko lo sî 2:13; 

3:1-4; Tî mo t’ê yo II, 1:10; Tî to 
3:4-7; Pet rûs I, 1:23; Yû h’en na 
I, 5:11-13. 

Jîyînamalêda
bonajinûmêra
Met ta 19:4-6; Ko rin t’î I, 7:1-16; 
Efe sî 5:21-33; Ko lo sî 3:18-19; 
Tî to 2:3-5; Îb ra nî 13:4; Pet rûs I, 
3:1-7. 
bonazar’a
Met ta 15:3-6; Lû qa 2:51; Efe sî 
6:1-3; Ko lo sî 3:20; Tî mo t’ê yo I, 
5:4, 8; Îb ra nî 12:7-11. 
bonadêûbava
Efe sî 6:4; Ko lo sî 3:21; Tî mo t’ê-
yo I, 3:4-5. 
bonajinebîya
K’a rêd Şan dî ya 6:1; R’o ma yî 
7:2-3; Ko rin t’î I, 7:39-40; Tî-
mo t’ê yo I, 5:3-16; Aqûb 1:27. 

K’omekdayîn
Met ta 6:1-4; 7:12; 25:31-46; 
Lû qa 3:10-11; 6:38; K’a rêd Şan-
dî ya 11:27-30; Ko rin t’î I, 10:24; 
Ko rin t’î II, 8:1-15; 9:1-15; Ga-
la tî 6:9-10; Fî lî pî 4:14-19; Îb ra nî 
10:24; 13:1-3; 13:16; Aqûb 1:27; 
2:15-16; Yû h’en na I, 3:16-18. 

Mirin
Yû h’en na 6:39-40; 11:17-27; 
14:1-4; R’o ma yî 6:10-11; 
8:38-39; 14:7-9; Ko rin t’î I, 
15:12-58; Ko rin t’î II, 5:1-10; 
Fî lî pî 1:20-24; T’ê sa lo nî kî I, 
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4:13-18; Îb ra nî 2:14-15; E’yantî 
14:13; 21:1-4; 22:1-5. 

Mizgînî
Met ta 24:14; K’a rêd Şan dî ya 
16:10; 20:24; R’o ma yî 1:2-4; 
16-17; Ko rin t’î I, 1:17-25; 15:1-7; 
Ga la tî 1:6-12; Efe sî 1:13; Fî lî pî 
1:27; Ko lo sî 1:5-6; T’ê sa lo nî kî I, 
1:5; T’ê sa lo nî kî II, 2:14; Tî mo-
t’ê yo II, 1:8-11; 2:8-10. 

Mîrêcin
Met ta 13:19; 25:41; Lû qa 4:1-13; 
22:3-4; Yû h’en na 8:42-44; Ko-
rin t’î II, 2:10-11; 4:4; 11:13-15; 
Efe sî 2:2; T’ê sa lo nî kî I, 2:18; 
T’ê sa lo nî kî II, 2:9-12; Pet rûs I, 
5:8-9; Yû h’en na I, 3:8-10; 
E’yantî 12:7-12; 20:1-3; 20:10. 

Nexweşîûqenckirin
Met ta 4:23-25; 9:35; 11:2-5; 
K’a rêd Şan dî ya 3:1-6; 8:4-8; 
19:11-16; 28:8-9; Ko rin t’î I, 
12:9; 12:29-30; Ko rin t’î II, 
12:7-10; Tî mo t’ê yo I, 5:23; Tî-
mo t’ê yo II, 4:20; Aqûb 5:14-15. 

Nivîsarêdpîroz
Met ta 4:1-4; 5:17-20; 22:29; Yû-
h’en na 8:31-32; 20:31; K’a rêd 
Şan dî ya 20:32; R’o ma yî 15:4; 
16:26; Ko lo sî 3:16; T’ê sa lo nî kî I, 
2:13; Tî mo t’ê yo I, 4:13; Tî mo t’ê-
yo II, 3:14-17; Îb ra nî 4:12; Pet rûs 
I, 1:22-25; Pet rûs II, 1:19-21; Yû-
h’en na II, 9-10; E’yantî 1:3. 

Nixumandinaavê
Met ta 28:18-20; Yû h’en na 3:22; 
4:1-2; K’a rêd Şan dî ya 2:37-42; 
8:12; 8:36-38; 10:44-48; 
16:14-15; 16:31-33; 19:1-7; 
22:12-16; R’o ma yî 6:1-4; Ga la tî 
3:26-27; Ko lo sî 2:12; Pet rûs I, 
3:20-22. 

PaqijkirinagunapêmirinaMesîh
Met ta 26:26-29; R’o ma yî 3:25; 
5:9-10; Efe sî 1:7; Îb ra nî 9:11-14; 
Yû h’en na I, 1:6-7; E’yantî 
7:14-17. 

P’ere,hebûk,malûmilk’
Met ta 6:19-21; 6:24-34; Lû qa 
12:13-21; 12:32-34; K’a rêd Şan-
dî ya 20:35; Tî mo t’ê yo I, 6:6-10; 
6:17-19; Îb ra nî 13:5-6; Aqûb 
2:1-9; 5:1-6. 

P’ûtp’aristî,sêrbazîûk’oç’ektî
Met ta 4:10; K’a rêd Şan dî ya 
13:4-12; 17:22-31; 19:11-20; Ko-
rin t’î I, 5:11; 6:9-11; 8:1-13; 
10:1-22; Ko rin t’î II, 6:14-18; 
Ga la tî 5:19-21; T’ê sa lo nî kî I, 
1:9-10; Yû h’en na I, 5:21; 
E’yantî 21:8; 22:15. 

Qedirêserwêrêdcivînêbigirin
Ko rin t’î I, 9:14; Ga la tî 6:6; T’ê-
sa lo nî kî I, 5:12-13; Tî mo t’ê yo I, 
5:17-22; Îb ra nî 13:7; 13:17. 

Qurban
Met ta 9:13; Mar qos 12:33; R’o-
ma yî 12:1; Îb ra nî 9:7; 10:18. 
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XE BE RÊD K’I LÎT 

R’asth’esabbûn,r’astî(bêsûcbûn)
K’a rêd Şan dî ya 13:38-39; R’o-
ma yî 1:16-17; 3:21-26; 5:1; 
5:9-10; 5:18-19; Ga la tî 2:16; 
3:6-9; Tî to 3:7. 

R’ojî
Met ta 6:16-18; Mar qos 2:18-20; 
K’a rêd Şan dî ya 13:1-3; 14:23. 

R’uh’êPîroz
Met ta 28:19; Mar qos 1:9-11; 
3:28-30; Lû qa 1:35; 3:16; 4:1; 
11:13; 12:12; Yû h’en na 1:32-34; 
3:5-8; 7:37-39; 14:15-17; 14:26; 
15:26; 16:7-15; 20:19-23; K’a rêd 
Şan dî ya 1:4-5; 1:8; 2:1-18; 
2:38-39; 4:31; 5:3-5; 8:14-17; 
10:44-48; 13:2-4; 15:28; 16:7-10; 
19:1-7; R’o ma yî 5:5; 8:9-16; 
8:26-27; Ko rin t’î I, 2:4; 2:9-16; 
3:16; 6:11; 6:19; 12:1-13; Ko rin-
t’î II, 1:21-22; 5:5; 13:14; Ga la tî 
3:2-5; 4:6; 5:16-18; 5:22-25; 
Efe sî 1:13-14; 1:17; 3:16; 4:3-4; 
4:30; 5:18-20; 6:17-18; T’ê sa lo-
nî kî I, 1:5-6; 5:19; T’ê sa lo nî kî 
II, 2:13; Tî to 3:5-6; Îb ra nî 2:4; 
9:14; Pet rûs I, 1:2; 1:11; Pet rûs 
II, 1:20-21; Yû h’en na I, 2:20; 
3:24; 4:13; 5:6-8. 

Serk’etina(alt’kirina)sermîrêcinû
te’lî‑tengîya
Met ta 4:1-11; 6:13; Lû qa 
22:31-32; Yû h’en na 17:14-19; 
R’o ma yî 8:31-39; 12:12; 

16:19-20; Ko rin t’î I, 10:12-13; 
16:13; Ko rin t’î II, 12:7-10; Efe sî 
3:20-21; 6:10-18; Fî lî pî 4:13; 
T’ê sa lo nî kî I, 3:5-8; T’ê sa lo nî kî 
II, 3:3; Tî mo t’ê yo II, 1:7-8; Îb-
ra nî 2:18; 4:14-16; 12:1-2; Aqûb 
4:7; Pet rûs I, 1:5; 5:8-11; Yû-
h’en na I, 4:4; 5:3-5; E’yantî 
12:7-12. 

Serwêrêdcivînê
Xeysetêdwanûçawatêne
k’ifşkirinê(şivan,berpirsîyar,
malxê)
K’a rêd Şan dî ya 6:1-6; 14:23; 
Tî mo t’ê yo I, 3:1-13; Tî to 1:5-9. 
Hînkirinabonaserwêrêd
civînê
Met ta 28:18-20; Lû qa 22:24-27; 
K’a rêd Şan dî ya 20:17-35; T’ê-
sa lo nî kî I, 2:1-12; Tî mo t’ê yo I, 
4:1-16; Tî mo t’ê yo II, 2:1-26; 
3:10-17; 4:1-5; Tî to 2:7-8; Pet-
rûs I, 5:1-4. 

Şerav‑araq
R’o ma yî 13:13; Ko rin t’î I, 5:11; 
6:9-11; Ga la tî 5:19-21; Efe sî 
5:18; Tî mo t’ê yo I, 3:1-3; Tî to 
1:7; Pet rûs I, 4:3-5. 

Şikirdarî
Lû qa 17:11-19; Yû h’en na 6:11; 
R’o ma yî 1:21; Efe sî 5:20; Fî lî pî 
4:4-7; Ko lo sî 2:7; 3:17; 4:2; T’ê-
sa lo nî kî I, 5:18; Tî mo t’ê yo I, 
2:1; 4:4-5. 
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Şikîyatûberdîwanê
Met ta 5:25-26; 5:38-42; 
18:15-17; R’o ma yî 12:14-21; 
Ko rin t’î I, 6:1-8. 

ŞîvaXudan
Met ta 26:26-30; Mar qos 
14:22-26; Lû qa 22:14-20; Ko-
rin t’î I, 10:14-22; 11:17-34. 

Şkestîûmilûktî
Met ta 5:3-12; 18:1-5; Lû qa 
14:7-11; 18:9-14; Efe sî 4:2; Fî lî-
pî 2:3-11; Ko lo sî 3:12-13; Aqûb 
4:5-10; Pet rûs I, 5:5-7. 

T’ifaqaxwedênasa
Met ta 18:19-20; K’a rêd Şan dî ya 
2:41-47; R’o ma yî 12:4-8; Efe sî 
1:22-23; 4:11-16; Ko lo sî 
3:15-17; Tî mo t’ê yo I, 4:13; Îb-
ra nî 10:24-25. 

Xeysetêmesîhîyê
Yû h’en na 13:34-35; 14:27; R’o-
ma yî 12:9-13; Ga la tî 5:22-26; 
Ko lo sî 3:12-17; T’ê sa lo nî kî I, 
5:16-18. 

Xilazkirinameriva
Yû h’en na 3:16-17; K’a rêd Şan-
dî ya 2:37-39; 4:11-12; R’o ma yî 
5:1-11; 10:9-13; Efe sî 2:1-10; 
Tî mo t’ê yo I, 1:15-16; 2:3-7; 
Pet rûs I, 1:3-5. 

Xwedê
Mar qos 10:27; 12:29-30; Lû qa 

1:37; 6:35-36; Yû h’en na 4:24; 
K’a rêd Şan dî ya 14:14-17; 
17:22-31; R’o ma yî 1:18-23; 
11:33-36; Ko rin t’î I, 8:4-6; Ko-
rin t’î II, 1:3; Tî mo t’ê yo I, 1:17; 
6:15-16; Îb ra nî 4:13; 10:30-31; 
Aqûb 1:17; Pet rûs I, 1:14-17; 
Yû h’en na I, 1:5; 4:7-12; 4:16; 
Ci hû da 24-25; E’yantî 4:8-11; 
15:3-4. 

Zar’êdXwedê
Yû h’en na 1:12-13; R’o ma yî 
8:14-17; Ga la tî 4:6-7; Îb ra nî 
12:5-11; Yû h’en na I, 3:1-3. 

Zêrandin
Met ta 5:10-12; Mar qos 13:9-13; 
Lû qa 12:4-9; Yû h’en na 15:18-21; 
16:1-4; K’a rêd Şan dî ya 5:41; 
R’o ma yî 8:35-37; 12:12-14; 
12:17-21; Ko rin t’î I, 4:11-13; Ko-
rin t’î II, 4:8-11; 12:10; Fî lî pî 
1:28-29; T’ê sa lo nî kî II, 1:4-8; 
3:2-4; Tî mo t’ê yo II, 3:10-13; Îb-
ra nî 10:32-39; 12:3-4; Pet rûs I, 
3:13-17; 4:12-19; E’yantî 2:10. 

Zinêk’arîûqavî
Met ta 5:27-30; Yû h’en na 
8:2-11; R’o ma yî 13:8-10; Ko-
rin t’î I, 5:9-11; 6:9-20; Ga la tî 
5:19; Efe sî 5:3; Ko lo sî 3:5-6; 
T’ê sa lo nî kî I, 4:1-8; Îb ra nî 
13:4; Ci hû da 7. 
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NAVNÎŞÊDÇAPAÛP’ERA
P’ERÊDDEMAÎSAMESÎHDA

k’urdî yûnanî şe’detîyawancîya

pol lepton Marqos 12:42; Lûqa 12:59; 21:2 
qur’ûş kodrantês Metta 5:26; Marqos 12:42. 
diravê 
çarqur’ûşê

assarîon Metta 10:29; Lûqa 12:6. 

zîv* dînarîon Metta 18:28 
yan draxme Metta 17:24 

nalê duzîvê didraxmon Metta 17:24 
nalê çarzîvê statêr Metta 17:27 
zêr’ mna Lûqa 19:13 
telant** talanton Metta 18:24; 25:15 

* Zîvek qasî r’ojxebateke p’alekî bû. 
** Telantek 44 kîlogram zîv bû û qîmetê wê heqê p’alekî panzdeh sala 
zêdetir bû. 

K’urdî

2 pol qur’ûşek 
4 qur’ûş diravekî çarqur’ûşê 
64 qur’ûş zîvek 
4 zîv nalekî çarzîvê 
100 zîv zêr’ek 
6000 zîv telantekî zîv 
180 000 zîv telantekî* zêr’ 

* T’arîxêda çend cûr’e telant hebûn, ew qur’nava girêdayî bûn. Telantêd 
zêr’în jî hebûn ku ji 180 000 zîva qîmettir bûn. 



Yûnanî

1 lepton nîv kodrantês (sifir) 
2 lepton kodrantês (sifir) 
4 quadrans assarîon (sifir) 
16 assarîon dînarîon yan draxme (zîv) 
4 dînarîon statêr (zîv) 
100 dînarîon mna (zêr’) 
6000 dînarîon talanton (zîv) 
180 000 dînarîon talanton (zêr’) 

 

H’ESABÊDDIRÊJAYÊ

k’urdî yûnanî h’esabêddirêjayîyê şe’detîyawancîya

zend pîxus 45 santî yan weke nîv 
mêtir (ji serê t’ilîyê 
h’eta e’nîşkê)

E’yantî 21:17 

mîl milyon 
(r’omayî)

1.5 kîlomêtir Metta 5:41 

 

H’ESABÊDPÎVANÊ

k’urdî yûnanî h’esabêdpîvanê şe’detîyawancîya

kod saton 
(aramî)

derdaneke qasî 13 lîtir 
av hildida

Metta 13:33; 
Lûqa 13:21 

k’ûp batos 
(îbranî)

derdaneke qasî 35 lîtir 
av hildida

Lûqa 16:6 

ç’e’l koros 
(îbranî)

derdaneke qasî 390 
lîtir av hildida

Lûqa 16:7 
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MESELÊDÎSAMESÎH

Mesele Metta Marqos Lûqa

1. Xwêya bê te’m 5:13 9:50 14:34-35 

2. Ç’ira ser p’êç’irê 5:14-16 4:21-22 8:16-17, 
11:33 

3. Mala yê serwaxt û mala yê 
bêfe’m

7:24-27 – 6:47-49 

4. Kesek pê p’arç’ê nû k’inca 
kevin p’îne nake

9:16 2:21 5:36 

5. Şerava nû nakine meşkêd 
kevin

9:17 2:22 5:37-39 

6. Mesela t’oximr’eş 13:3-8, 
18-23

4:3-8, 
14-20

8:5-8, 
11-15 

7. Mesela genim û zîwanê 13:24-30, 
36-43

– – 

8. Mesela du deyndara – – 7:41-43 

9. T’oximê ku digihîje – 4:26-29 – 

10. H’eba t’oximê xerdalê 13:31-32 4:30-32 13:18-19 

11. Hevîrtir’şk 13:33 – 13:20-21 

12. Xizna veşartî 13:44 – – 

13. Dur’ê qîmet 13:45-46 – – 

14. T’or’a avîtî 13:47-50 – – 

15. R’astîyêd kevin û nû 13:52 – – 

16. Xulamê ku nabaxşîne 18:23-35 – – 

17. Mesela samerîyê qenc – – 10:30-37 

18. Mêvanê nîvê şevê û sê nan – – 11:5-8 

19. Dewletîyê bê fe’m – – 12:16-21 

20. Xulamê h’işyar – 13:35-37 12:35-40 
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Mesele Metta Marqos Lûqa

21. Xulamê amin û xulamê 
bêamin

24:45-51 – 12:42-48 

22. Mesela dara hêjîrêye bê ber – – 13:6-9 

23. Yêd ku li navê xwe diger’in – – 14:7-14 

24. Mesela şayîya giran – – 14:16-24 

25. Çawa bibine şagirtê Îsa – – 14:25-33 

26. Peza undabûyî 18:12-14 – 15:3-7 

27. Zîvê undabûyî – – 15:8-10 

28. Kur’ê undabûyî û birê wî – – 15:11-32 

29. Wek’îlxercê bêamin, lê 
serwaxt

– – 16:1-13 

30. Merivê dewletî û Lazarê 
feqîr

– – 16:19-31 

31. Borcdarîya xulamê amin – – 17:7-10 

32. Mesela jinebîyê û h’akim – – 18:1-8 

33. Mesela fêrisî û xercgir – – 18:9-14 

34. Mesela dehe zêr’a (25:14-30) – 19:11-27 

35. P’alêd r’ezêd tirîya û heqê 
wan

20:1-16 – – 

36. Mesela du kur’a 21:28-32 – – 

37. Mesela r’ezê tirîya û 
r’ezvana

21:33-44 12:1-11 20:9-18 

38. Mesela de’watê 22:1-14 – – 

39. Dersa dara hêjîrê 24:32-35 13:28-31 21:29-33 

40. R’oj û sih’et ne e’yan e – 13:33-37 – 

41. Mesela dehe qîzêd bik’ir 25:1-13 – – 

42. Mesela sê xulama 25:14-30 – (19:11-27) 

43. Pez û bizin 25:31-46 – – 
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K’EREMETÊDÎSAMESÎH

K’eremet Metta Marqos Lûqa Yûh’enna

1. *K’eremeta de’wata 
Qanayêda 

– – – 2:1-11 

2. Îsa kur’ê qulixk’arekî 
qenc dike

– – – 4:46-54 

3. Îsa r’uh’ê h’eram 
derdixe

– 1:23-26 4:33-35 – 

4. Qenckirina xwesîya 
Petrûs û nexweşêd din

8:14-16 1:30-34 4:38-41 – 

5. *Girtina me’sîya – – 5:4-11 – 

6. Îsa yekî ji k’otîbûnê 
paqij dike

8:2-4 1:40-42 5:12-13 – 

7. Îsa şilûşe’t dibaxşîne 
û qenc dike

9:2-7 2:3-12 5:18-25 – 

8. Nexweşê sî û h’eyşt 
sala qenc dibe

– – – 5:1-9 

9. Qenckirina merivê 
destk’işîyayî

12:10-13 3:1-5 6:6-10 – 

10. Îsa xulamê sersedekî 
qenc dike

8:5-13 – 7:1-10 – 

11. **Saxbûna kur’ê 
jinebîya Nayînê

– – 7:11-15 – 

12. Qenckirina yê kor 
û lal

12:22 – 11:14 – 

13. *Îsa firtonê 
diseqir’îne

8:23-27 4:35-41 8:22-25 – 

14. Qenckirina du 
cinak’etîyê Gerdarînê

8:28-34 5:1-20 8:26-39 – 
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K’eremet Metta Marqos Lûqa Yûh’enna

15. **Qîzika mirî û 
k’ulfeteke nexweş

9:18-26 5:21-43 8:40-56 – 

16. Îsa du kora qenc 
dike

9:27-31 – – – 

17. Îsa yê lal qenc dike 9:32-33 – – – 

18. *Îsa pênc h’ezara 
t’êr dike

14:13-21 6:30-44 9:10-17 6:1-14 

19. *Îsa p’îya li ser 
avêr’a diçe

14:25-33 6:45-51 – 6:19-21 

20. Bawerîya k’ulfeta 
kenanî

15:21-28 7:24-30 – – 

21. Qenckirina geleka 15:29-31 – – – 

22. Qenckirina yê lal – 7:31-37 – – 

23. *Îsa çar h’ezara t’êr 
dike

15:32-38 8:1-9 – – 

24. Qenckirina korê 
Beytsaydayê

– 8:22-26 – – 

25. Qenckirina yê 
cinak’etî

17:14-18 9:17-29 9:38-43 – 

26. *Xercê p’aristgehê 
zikê me’sîda

17:24-27 – – – 

27. Vekirina ç’e’vêd yekî 
zikmakîyêda kor

– – – 9:1-7 

28. Qenckirina k’ulfeta 
qoncikî

– – 13:10-13 – 

29. Qenckirina merivê 
avzê

– – 14:1-4 – 

30. Qenckirina dehe 
k’otîya

– – 17:11-19 – 



K’eremet Metta Marqos Lûqa Yûh’enna

31. **Îsa Lazarê mirî 
sax dike

– – – 11:1-44 

32. Qenckirina du korê 
Erîhayê

20:29-34 10:46-52 18:35-43 – 

33. *Dara hêjîrêye 
h’işkbûyî

21:18-22 11:12-14, 
20-25

– – 

34. Îsa guhê xulamê 
serekk’ahîn pêva dike

– – 22:50-51 – 

35. *Girtina me’sîyaye 
bi k’eremet

– – – 21:1-11 

 
R’êzêd bê steyrk cîyêd k’eremetêd qenckirina meriva didine k’ifşê. 
R’êzêd yek steyrk (*) cîyêd wan k’eremeta didine k’ifşê, li k’u h’ukumê 
Îsa ser t’ebîyetê xuya bûye. 
R’êzêd du steyrk (**) cîyêd k’eremetêd saxkirina mirîya didine k’ifşê.
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NAVÊDK’ITÊBÊDPEYMANAKEVIN
ÛPEYMANANÛ

КНИГИВЕТХОГОИНОВОГОЗАВЕТА

PeymanaKevin ВетхийЗавет

Destpêbûn Бытие 

Derk’etin Исход 

Qanûna K’ahîntîyê Левит 

Jimar Числа 

Qanûna Ducarî Второзаконие 

Yêşû Книга Иисуса Навина 

H’akimtî Книга Судей Израилевых 

R’ût’ Книга Руфь

P’adşatî I Первая книга Царств 

P’adşatî II Вторая книга Царств 

P’adşatî III Третья книга Царств 

P’adşatî IV Четвертая книга Царств 

Dîrok I Первая книга Паралипоменон 

Dîrok II Вторая книга Паралипоменон 

Ezra Книга Ездры 

Nehemîya Книга Неемии 

Ester Книга Есфири 

Îbo Книга Иова 

Zebûr Псалтирь 

Gotinêd Silêman Книга Притчей Соломоновых 
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Peymana Kevin Ветхий Завет 

Zanebêj Книга Екклесиаста, или 
Проповедника 

Stiranêd Silêmane 
evîntîyê 

Песнь песней Соломона

Îşaya Книга пророка Исаии 

Yêremîya Книга пророка Иеремии 

Lûrînêd Yêremîya Книга Плач Иеремии 

Hezeqêl Книга пророка Иезекииля 

Danîyêl Книга пророка Даниила 

Hosêya Книга пророка Осии 

Yoêl Книга пророка Иоиля 

Amos Книга пророка Амоса 

Obadîya Книга пророка Авдия 

Ûnis Книга пророка Ионы 

Mîxa Книга пророка Михея 

Nehûm Книга пророка Наума 

Hebaqûq Книга пророка Аввакума 

Sêfanîya Книга пророка Софонии 

Hagay Книга пророка Аггея 

Zekerîya Книга пророка Захарии 

Malaxî Книга пророка Ма ла хии 

Peymana Nû Новый Завет 

Metta Евангелие от Матфея 

Marqos Евангелие от Марка 



PeymanaNû НовыйЗавет

Lûqa Евангелие от Луки 

Yûh’enna Евангелие от Иоанна 

K’arêd Şandîya Деяния Святых Апостолов 

R’omayî Послание к Римлянам 

Korint’î I Первое послание к Коринфянам 

Korint’î II Второе послание к Коринфянам 

Galatî Послание к Галатам 

Efesî Послание к Ефесянам 

Fîlîpî Послание к Филиппийцам 

Kolosî Послание к Колоссянам 

T’êsalonîkî I Первое послание к Фессалоникийцам 

T’êsalonîkî II Второе послание к Фессалоникийцам 

Tîmot’êyo I Первое послание к Тимофею 

Tîmot’êyo II Второе послание к Тимофею 

Tîto Послание к Титу 

Filîmon Послание к Филимону 

Îbranî Послание к Eвреям 

Aqûb Послание Иакова 

Petrûs I Первое послание Петра 

Petrûs II Второе послание Петра 

Yûh’enna I Первое послание Иоанна 

Yûh’enna II Второе послание Иоанна 

Yûh’enna III Третье послание Иоанна 

Cihûda Послание Иуды 

E’yantî Откровение Иоанна Богослова 
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