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A

PEŞGOTIN

Kıtêba Piroz du beş e: Peymana Kevm û Peymana Nû. Xwedê
bı navditıya peymanan têkiliyê bı mırovan re danıye. Peyman,
ne lıhevhatma her du alıyi ye; rast e rast jı qenci û têkılıya
Xwedê ve çê dıbm. Ev peymana ku jı heskırına Xwedê ya jı
mırovan e, gerdûni ye. Mırov ne dıkare tışteki lıwê zêde bıke
ne ji jı wê kêm bıke. Nêzikayi bı alıyeki ye Û jı Xwedê ve ye.
Hemi dem û dewran an û bêdawibûnê ji dexli xwe dıke.

Xwedê bı navditıya Mûsa, daxuyanıya Peymana Kevm jı
Lawên İsraêlê kırıye û bı vê rêyê têkılıyê bı wan re danıye. Lê
Peymana Nû, ne hew bona Lawên İsraêlê, bona hemû mıro-
vahıyê ye. Xwedê, soza ku dı Peymana Kevm de dabû bapi-
ran, bı Peymana Nû ve temam kırıye.

Bı peyxamdana Xwedê, peyxamberan, nêziki hezar salan
Peymana Kevm Nıvisandme. Disa bı peyxamdana Xwedê,
nıviskaran, nıvisandma Peymana Nû, jı sed sali kêmtır
qedandme. Navê Peymana Nû, ya dı nava gel de bı navê
'ÎNCÎL' ê ve tê nasin, bı rasti EVANGELIYON e û mana wê
NÛÇEYA KÊFXWEŞIYÊ ye.

Peymana Nû jı 27 nıvisên cıhê pêk tê. Vana dı derheqa 4
babetên bmgehin m û yekıtıyekê ava dıkm.

Jıyana İsajı alıyê çar nıviskarên ku, navên wan Meta, Mar-
qas, Lûqa û Yûhena ye hatme nıvisandm. Van nıviskaran hım
raste rast bûn şahdeyê bûyeran û hım ji jı şahdeyan guhdari
kırın. Qasi 150 Sal paşi İsa van nıvisana bı yekıtıyê ve hatm
weşandm

Karên Resûlan mina nıvisên pêşıyê, dı derheqa babetên
diroki ne. Vê beşa ku Lûqa nıvisandıye, bı şand ma Ruhê Piroz
ijı alıyê İsa Mesih ê bı ezmanan de hatıye hılkışandm ve dest
pê dıke. Qala avabûna cıvaka bawerkıran û bûyerên bûne
dıke.

21 Nameyên ku nûçevanan nıvisandme ji qala kesıtıya Îsa
Mesih i paşi vejina Wi û hinkarıya dı derheqa vêya de dıke.



Nûçevan Pawlos,jı vana 13 hebanjı kes û cıvakên cihên wan
eşkere ne nıvisandıye. 8 Nameyên dın ji jı cıvakên belavbûyi
ne re hatme nıvisandm. Babeta bmgehin ya her nameyê dı
derheqa pırsgırêkên rojane de yi.

Babeta bmgehin a nıvisa PEYXAM GIRTINÊ dawıya
deman (Esktologya) e. Qala belavokên peyxamberi yên dı
derheqa disa hatma İsa Mesih de ne dıke.

Ev 27 nıvisana pêşıyê bı zımanê Yewnani ya Kevm ve hatm
nıvisandm. Dı nava sedsala duwemin de, jı alıyê cıvakan ve
hate xwendm û bı kar anin. Nêziki sedsala duwemin de dest
bı wergerina zımanên dın kırın. Bı vi avayi, cıvakên dın ji bı
zımanê xwe ve dest bı xwendmê kırın.

DI ZIMANÊ KURMANCİ DE MIZGİNIYA İSA MESİH

Mızginıya Xwedê (Peymana Nû), cara pêşin dı sala 1872'an
de bı Kurdi hate weşandm. Ew werger bı tipên Ermeni hatıbû
weşandm.

Weki dın beş bı beş Mızgini hatıye wergerandin û weşan-
dm. Ew bı xwe, dı sala 1992'an de, beşa Lûqa, jı alıyê
Weşanxana Doz ê (İstanbol) ve bı tipên Latini û Erebi
(Çapa vê wergera ya yekemjı alıyê Enstituya Kurd ya Bonn
ve hatıye weşandm), cara duwemin disa beşa Lûqa, bı navê
"Mızgini - Mızginıya İsa Mesih Lı Gora Lûqa", bı tipên
Latini jı alıyê Weşanxana Kıtêba Piroz (Kitabı Mûkaddes
Yaymevi - İstanbol) ve, cara sêweminjı alıyê Enstituya Ter-
cumanıya Kıtêba Piroz ve dı sala 1993'an de, bı tipên Kinl
û Latini, beş a Meta, bı navê "Mızginıya İsa Mesih Lı Gora
Mete", bı devok a Kurmanci ya Behdinani ve lı Swêdê hatıye
weşandm. Cara çaremin beşa Yûhena, dı sala 1994'an de, jı
alıyê Weşanxana GBV' ve, bı navê "Mızginıya İsa Mesih Lı
Gora Yûhenna (İNCİL)", bı wergera Resûlê Qereqoçani, lı
Germenistanê, hatıye weşandm. Cara Pêncemin, disa beşa



Yûhena, dı sala 1997'an de,jı alıyê Weşanxana Kıtêba Piroz
(Kitabı Mûkaddes Yaymevi - İstanbol) ve bı tipên Latini û
bı navê "Yûhenna İneil" ve hatıye weşandm.

Ev wergera ku nuha dı destê we de ye, cara yekemin bıtû-
mi bı zımanê Kurdi (Kurmanei) ve hatıye wergerandm.
Hemûya Peymana Nû cara yekemin bı zımanê Kurdi tê
weşandm.

Ev wergera, jı alıyê Seidê Dewrêş û Resûlê Qereqoçani ve
hatıye wergerandm.

Seidê Dewrêş jı salên 1990'an de dest bı şuxlên xwe yi dı
derheqa Zımanê Kurdi de kırıye. Heta sala 1995'an de dı
gelek rojname û kovaran de, helbest û nıvisên bı zımanê Kurdi
nıvisandıye.Jı Peymana Kevm ve Methelokên Sılêman wer-
gerandıye û ev werger jı alıyê rojnameke hefteyi ve hatıye
weşandm. Hin sê pırtûkên wi yi hatme weşandm hene. Seid
bı xwe lı Amedê dıji.

Resûlê Qereqoçani, jı xwe jı Qereqoçan a Elezizê ye. Jı
1986'an de dest bı şuxulên xwe yi zımanê Kurdi kırıye. Resûl
bı xwe berê mele bû. Lê jı ber ku Xudan İsa Mesih xêr û
xweşıya xwe dani ser wi,jı sala 1987'an de bawerıyê bı Mesih
İsa re anıye û dı rêya belavkırına Mızginıyê de dıxebıte. Resûl
nuha lı Germenistanê dıji. Xeyni vê wergerê, gelek şuxulên wi
yi dı derheqa Mızgini û Mesih de hene. Ev bı kurti, Zêr a
Rasteqin, Xudan Nas Bıke, Kılamên Mesihi (Qesideyên
Mesihi. Vana qesidene û 3 heb qaset ın) hwd.

Heta nuha Mızginıya Xwedê bı nêziki hezar zımani hatıye
wergerandm. Gelek jı wan gelên ku bı van zımanan dıaxıfm,
hejmara wan, jı ya Gelê Kurd ve geleki kêmtır e.

Her du wergervan, lıser vê şuxula dıbêjın ; "Me xwestm ku
mina neteweyên dınê, bıla gelê meji bıgıhêje zanin a Xwedê
û Xudan İsa Mesih. Em bawerın ku bı saya Zanin a Xwedê û
Xudan İsa Mesih, gelê me bıgıhêje azadi û aşıtıya rasteqin. Em
jijı bo vê yekê bı navê Xılaskerê rast İsa Mesih dua dıkm."

Bıla Xudan Bı Gelê Me Yi Stuxwar Re Be. AMİN
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1 Meta

MIZGİNIY A İSA MESİH
LI GORA META

PÊŞGOTIN

(Mesih Ê Xwedê: Serwer (Hıkumdar))

Ev beşa, bırr a Nûçeya Kêfxweşkınnê ya ku jı Meta re hatıye
peyxam kınn e. İsa dı dema xizmet a xwe yi rûyê erdê, bangi
donzdeh şagirtên xwe kır. Dema Meta navê donzdeh şagirtên wi
dıde (10:3) xwe ji, bı navê "Meta yê Xerca Sinorê dıde hev"
dıde nasin.

Meta, Cıhûyeki, lı ser hisabê Romayıyan xercê dıda hev bû.
Dı eyni demê de, bı navê "Leıoi yê Lawê Alfêos" ji tê nasin
(Marqos 2:17). Dema İsa, bona ku şagırtıyê jê re bıki, bangi
Meta kır, wi ji hemû karên xwe berda û lı pêy İsa çû (Lûqa
5:27,28). Meta endamê çinek ûsa bû ku, tu geljı wê çinê hes
nedıkır. Lê belê lı pêy banga İsa çû û rêyeki dın jı xwe re bıjart.
Xmannek bı retonaqi da û İsa yê ku jı wi re gotıbû "lı pêy mın
were "ji bangi vê şahıya kır (Lûqa 5:29). Tê zanin ku ev nıvisa,
dı nava sedsala yekemin de, lı Antaqya yê hatıye nıvisandın û
jı bawerkırên pêşin re bûye çavkanıyek.

İsa yê ku Meta jı mırovan re danıye nasin, Mesih ê Xwedê ye,
Qral ê ku wê were ye. (2:2; 21:5; 22:11; 25:34; 27:11,37,42) İsa
heyşt caran bı navê Lawê Datmd tê danasin. Ew, Xulamê
Xwedê yê ku İşaya Peyxamber qala Wi kınye (12:18), kesê ku
nextoeşi û derdên mırovan lı xwe kınye bargırani ye (8:17 ).

İsa, maneyekê nuh da zagonên ruhani yên ku Xwedê dı
Peymana Kevın de daye xuya kınn (5:21-24,27-30,33-37)
Girêdana derûni ya ku ne bı tipên (herfên) Zagonê, girêdana bı
Ruhê Zagonê gelekan, lı ber wi (Nıjada olê ya bı şıkli bı wê ve
gırêdayi ye), wındakınna İsa jı xwe kınn armanca bıngehin. Ya
dawin ji dı vê armanca xwe de bı ser ketın. Wê vi karê nıjada ku



Meta 2

bı şıkli bı Zagonê ve gırêdayi ne, bı vi avayi bıçe dawıyê: Ser-
teenua Xwedê wêjı wan bê standın û jı kesên berên qenc dıdın
re bê dayin (21:43).

Meta yê Ntoiskar, bûyerên ku nıvisandıye, dıde xuyakınn ku
jı alıyê peyxamberên Peymana Kevın ve bı eşkereti hatıye şiro-
ve kınn. Bı gotına "Bı vi avayi gotına Peyxambertıyê hate cih"
ji vê rewşê dıde ber çavan. 123 Caran gotınên peyxamberên
Peymana Kevın dıbêje û vana çawa hev temam dıkın, dıde ber
çavan. Dı vê nıvisê de, gotına; "Sertoenua Ezmanan" 30 caran
têgotın. Weki dın Meta bist caran qala mûcizetên Îsa dıke. Pênc
axaftınên Îsa, yên dırêjji dı vê nıvisa de cih dıgıre. Vana, bı van
semıvisan ve tên rêz kınn:

Seretayên kevneşopa sıpi ya bı dıl.xweşıyê dest pê dıke 5:1-
7:27. - Rastıyên ku beri destpêka xızmetê, Îsajı şagırtên xwe re
dıde xuya kınn 10:1-42. - Çirokên toekoki yên dı derheqa Ser-
wenya Xwedê de ne 13:1-52. - Têkılıyên qenc yên mırov û
cıvakan 17:1-35. - Gotınên İsa yê bı durûtıyê ve dıpeke û dı
derbarê hatina wi yi duteemin de ne 23:1-25.36. - Ew daxuya-
nikınn a dı derheqa vê babeta dawin de ya jı peyxamberên
Peymana Kevın ve hatıne gırtın, heri balkêş e (24.30). - Ev her
pênc axaftınên û qala wan tên kınnji bı van gotınan ve dıqe-
dın: "Dema İsa dawıya van gotınan ani ..." (7:28; 11:1; 13:53;
19:1; 26:1).

Ev hinkanyên Îsa, dı domıya deman de bûye sereta jıyanê û
kevneşopa rastıya cıvaka bawerkıran.



3 Meta 1:1-20

BÛYİNA İSA ÛDEMA ZAROKANTIYA wİ
Nıjadaİsa

1Pırtûka bûyina İsa Mesih, nıfşeya Dawıd Û nıfşeya Bra-
him: 2 Jı Brahim ve Ishaq bû, jı Ishaq ve Aqûp bû; jı

Aqûp veji Cıhûda û bırayên xwe bûn. 3Jı Cıhûda ve Pêrês
û Zera bûn, navê dıya wan Temar bû]ı Pêrês ve Hesrûn bû,
jı Hesrûn ve Ram bû; 4j i Ram ve Aminadab bû. Jı Aminadab
ve Nahşon bû, jı Nahşon ve Selman bû; 5jı Selman ve Boaz
bû û navê dıya wi Rahab bû. Jı Boaz ve Ovêd bû, navê dıya
wi Ruth bû;jı Ovêd ve Yeşa bû 6ûjı Yeşa ve Qral Dawıd bû.
Jı Qral Dawıd ve Sılêman bû, dıya wi berijına Ûrıya bû. 7Jı
Sılêman ve Rohboam bû.jı Rohboam ve Avıya bû;jı Avıya ve
Asa bû. 8Jı Asa ve Yoşafat bû, jı Yoşafat ve Yorem bû; jı
Yorem ve Ûzıya bû. 9Jı Ûzıya ve Yotam bû.jı Yotam ve Ahaz
bû; jı Ahaz ve Hızqıya bû. 10Jı Hızqıya ve Mınaşê bû, jı
Mınaşê ve Amos bû; jı Amos ve Yosıya bû 11 û Yosıya ve
Yêxonıya û bırayên xwe bûn. Wê çaxê gel sırgûni Babêlon ê

bûbû. 12Lê pışti sırgûni bûna lı Babêlon ê jı Yêxonıya ve Şal-
tıyel bû.jı Şaltıyel ve Zerûbabêl bû; 13jı Zerûbabêl ve Abıyûd
bû.] ıAbıyûd ve Êlyaqirn bû.jı Êlyaqim ve Azor bû; 14jı Azor
ve S~doq bû û jı Sadoq ve jJ Axin bû. Jı Axin ve Êlıyûd bû,
15jı Elıyûd ve Elazer bû; jı Elazer ve Metan bû û jı Metan ve
ji Aqûp bû. 16Jı Aqûp ve Ûsıv bû, mêrê Meryemê, ya ku İsa jı
wê welıdi; isa yê ku bı navê Mesih ve tê bınavkırın. 17Awajı
Brahim heta Dawıd, çardeh nıfşe bûn; jı Dawıd heta sirgûn-
bûna lı Babêlon ê çardeh nıfşe bûn; û jı sırgûnbûna Babêlon
ê heta Mesih disa çardeh nıfşe bûn.

Bûyina İsa Mesih
18 Bûyina isa Mesih ûsa bû: Dıya Wi, Meryem, desgırtıya
Ûsıv bû. Lê belê Meryem bı hıkumê Ruh ê Piroz ducan bû.
19 Lê desgırtıyê wê, Ûsıv mıroveki rast bû û nexwest, wê rûreş
bıke û tikıri ku dızika wê berde. 20Çaxê ku Ûsıv awa dıfıkıri,
mılyaketê Xudan, dı xewnê de jı wi re xuya bû û got: "Ûsıv,
lawê Dawıd! Metırse, Meryemê jı xwe re jın bıstin i. Ewê ku



Meta 1:21-2:12 4

jı wê bıbe, ew jı Ruh ê Piroz e. 21Ewê laweki bine û dıvê tu
navê wi isa deyni. Jı ber ku ewê gelê xwe, jı gunehên wan xılas
bıke." 22Ev hemû çêbûn, ku ew gotına Xudan bı navditıya
peyxamber bê şunê, ku dıbêje: 23"A vay, qiz wê ducan be,
lawek jı wê bıbe û wê navê wi Êmanûêl deynın. Êmanûel tê
mana "Xwedê bı me re ye." 24Gava Ûsıv jı xewê rabû, gora
gotına mılyaketê Xudan kır û desgırtıya xwe ani ba xwe. 2SÇı
heye, heta ku Meryem zayıya, Ûsıv bı Meryemê re raneket,
heta ku lawê wê bû. Û Ûsıv navê wi isa dani.

StêrknasênJı Rojhılatê Tên

2 Gava isa lı Bêtlehema Cıhûstan ê, rojên Qraletıya
Hêrodês de bû; çend stêrknas jı rojhılatê hatın Orşelimê

2Û gotın: "Kani ew zarokê qralê Cıhûyayi bûyıye? Me stêr-
ka wi lı rojhılatê dit ın û em hatın ku, jı Wi re secde bıkın."

3Gava ku Qral Hêrodês ev tışt bıhist, bı hemû Orşelimê ve
tırsıya. 4 Ewi hemû alımên olê û serwêrên kahinan kom kır û
jı wan re pırsi: "Ka dıvê Mesih lıku derê bıbe?" SWanajı wi
re gotın: Lı Bêtlehema Cıhûstan ê, jı ber ku peyxamber ûsa
nıvisıye: 6 "Ey Bêtlehema lıwelatê Cıhûda, tu lınav serokên
Cıhûdayê de ne yeki negıringi; jı ber ku serokê gelê mın i wê
İsraêlê bıajo wê jı te ve derkeve."

7 Lı ser vêya Hêrodês bı dızika bangi stêrknasa kır û wextê
xuyabûna stêrkê jı wan tam hin bû. 8 Paşê dema wan şand
Bêtlehemê, jı wan re got ku: "Herın, bı balkêşi lı Lawık
bıgerın. Dema ku hûn Wi bıbinın, bıghinın mın, ku ezji bêm
û jı Wi re secde bıkım." 9 Gava vana ev tışt jı Qral ve bıhistın,
çûn. Û ew stêrka, ku lırojhilatê ditıbûn, lıpêşıya wan çû; heta
ser wi cihê ku Lawık lê bûyıye û sekın i. 10Gava wan ew stêr-
kê ditın, geleki eşq û şa bûn. 11 Û çûn hundır, Lawık tevi dıya
Wi, Meryemê ditın. Lı ber Wi ketın ser rûyê xwe Û jı Wi re
secde kırın. Xızneyên xwe vekırın, zêr, bıxûr û rûnê binxweş
bı xelati dane Wi. 12Dawıyê, jı ber ku dı xewna xwe de bona
venegerın ba Hêrodês hatın ikaz kırın, jı rê ke dın ve
vegerıyan welatê xwe.



5 Meta 2:13-3:2

Reva Ber Bı Mısrê
13 Gava ku ew jı wır çûn, mılyaketê Xudan dı xewnê de jı Ûsıv
re xuya bû û got: "Rabe, Lawık û dıya Wi bıgır e û bıreve
Mısrê. Lı wır bımin e, heta ku ezjı te re bêjım,jı ber ku Hêro-
dês Lawık dıger e, ku Wi bıkuj e." 14 Ûsıv ji rabû, dê û Lawık
gırt, bı şev çûn Mısrê. 15 Û heta mırına Hêrodês ew lı wır man.
Eva ûsa bû, ku ew gotına Xudan bı navditıya peyxamber
hatıbû gotın, bê cih: "Mın jı Mısrê bangi Lawê xwe kır."

Qır A Zarokên Bêguneh
16 Gava Hêrodês fêm kır ku, jı alıyê stêrknasa ve hatıye xapan-
dın, geleki hêrs bû. Lı gora dema bûyinê tam yajı stêrk nasan
ve hin bûye da ber çavan, û destûrek taybeti hemû zarokên
lawin yên jı du sali bıçûktır ê lıBêtlehemê û dor berê wê be
bıla bên kuştın. 17 Bı vi awayi ev gotına Yêrêmya peyxamber
hate cih: 18 "Jı Ramayê ve dengek hat bıhistın gıri û şina gıran,
Rahêl ê bona zarokên xwe dıgırıya naxwaze bê şa kırın,jı ber
ku êdi zarok tunın!"

Jı Mısrê Ve Vergerin
19 Gava Hêrodês mır, mılyaketê Xudan lıMısrê dı xewnê de jı
Ûsıv re xuya bû û got: 20 "Rabe! Lawık û dıya Wi bıgre û here
welatê İsraêlê, jı ber ku ewên ku lı kuştına Lawık dıgerıyan,
mırın e." 21 Ûsıv rabû, Lawık û dıya Wi gırt û vegerıyan welatê
İsraêl ê. 22 Lê gava Ûsıv bıhist ku, Arxêlayo lı şuna bavê xwe,
Hêrodês lı ser Cıhûstan ê bûye Qral; tırsıya ku vegere wır. Û
dı xewnê de destûrê gırte ku here alıyê Celilê. 23 Û ew çûn baja-
reki, kujı wê re dıbêjın Nısret. Ev ûsa bû, ku ew gotına peyxam-
beran bê cih, ku dıbêje: "Wê jı Wi re bıbêjın Yê Nısreti."

SERWERIYA XWEDÊ TÊ DAXUYANİKIRIN
BelavokA Yehya Yê Vaftizkar

3 Dı wan rojan de Yehyayê Vaftizkar rabû. Dı çola
Cıhûstan ê de dest bı belavkırınê (danasinê) kır 2 Û got:

"Jı gunehên xwe vegerın; (tobe bıkın!) Jı ber ku Serwerıya
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Ezmanan nêzik bûye." 3 Yehya, yê ku İşaya peyxamber qala wi
kırı bû. Jı bona wi got: "Dengekî jı çolê ve bılınd dıbe: Rêya
Xudan amade bıkın. Cihê ku derbas bıbe serrast bıkın."
4 Kıncê Yehyajı pırça devê bû û qayişeki çermi lıpışta wi bû.
Xwarına wiji kuli û hıngıvê beji bû.

5 Jı ber vê yekê gel Orşelimê û gıştıkên Cıhûstan ê û hemû
alıyên çemê Ûrdın ê dıhatın ba wi, 6 Gunehên xwe dıanin
zıman Û jı alıyê wi ve lı nav çemê Ûrdın ê de dıhatın vaftiz
kırın.

7 Gava Yehya dit, ku jı Fêrısi û Sadûqıyan ji gelek hatıne,
bona ku vaftiz bın, wijı wan re ûsa got: "Ey nıjadê maran! Ma
kijı we re got, ku hûnê jı xezaba tê, bırev ın? 8 Ber vê yekê baş
bıdın ispat kırın ê, ku hûnjı guneh kırın ê vegerıyane û zadê
ku lıyaqê tobê binın. 9 Û ûsa dılê xwe de netikırın û nebêjın:
'Brahim bapirê me ye.' Ezjı we re dıbêjım, ku Xwedê dıkare,
jı van kevıran zarokan jı Brahim re bıafırin e. 10 Vaye bıvır jı
nuha de xwe daye ber rehê daran. Her dara, ku mêwê (zadê)
rınd nede, wê bê bırin û bê avêtın inava agır. 11J ı ber ku hûn
jı gunehan ve vegerın ez we bı avê ve vaftiz dıkım, lê belê ewê
ku lıdû mın ve tê, jı mın xurttır e. Ez ne hêjame, ku çarıxê Wi
derxin ım. Wê we bı Ruh'ê Piroz û bı agır ve vaftiz bıke.
12 Melêva Wi, dı destê Wi de ye. Ewê bêndera xwe paqıj bıke
û genımê xwe berhev bıke û bıavêje kadinê; kayê ji bı agırê ku
bı xewde naçe, bışewıtin e."

Vaftiz bûna İsa Ya Dı Çemê Ûrdınê De
13 Wê çaxê İsajı Celilê ye hate Ûrdm ê, ba Yehya, kujı alıyê
wi ve bê vaftiz kırın. 14 Lê belê Yehya bona vê yekê ket ber Wi
û jı Wi re got: "Ez motajım, ku tu mın vaftiz bıki û tu hatıye
ba mın?" 15 İsa lê vegerand û got: "Nuha bıhêle,jı ber kujı me
re ferz e, ku em hemû rastıyê binın cih." Paşê Yehya lê razi hat.
16 Û gava ku İsa vaftiz bû û jı avê derket, ezman vebû û wi dit,
ku Ruh ê Xwedê mina kevokê hate xwar û lı ser Wi dahat.
17 Û dengekjı ezmanan hat û got: "Lawê mın ixoşewist eve,
ezjı Wi dılxweş ım."
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Cenbandına isa

4 Wê ga':,.ê Ruh isa bır çolê, kujı alıyê iblıs ve bê cerıban-
dın. 2 U (Isa) çel şev û çel roja roji gırt, dû re bırçi bû.

3Wê gavê yê ku dıcerıbine nêziki Wi bû û got: "Ger Tu Lawê
Xwedê be, de bêje bıla van kevıran, bıbın nan." 4 isa lê vege-
rand û got: "Hatiye nıvisandın, ku mırov tenê bı nan naji, lê
bı her gotına, kujı devê Xwedê derdıkeve dıji."

5 Dû re İblıs Wi bır Bajarê Piroz. Derxıst ser serê perestgehê
6ûjı Wi re got: "Ger Tu Lawê Xwedê be, de xwejı wır bavêje
xwar. J ı ber ku ûsa hatıye nıvisandın: "Xwedê wê destûr bıde
mılyaketên xwe û wê Te lı ser destê xwe hılgırın, ku lıngê te
lı kevır nekeve." 7 isa jı wi re ûsa got: "Ev ji hatıye nıvisın,
Xudan, Xudayê xwe necerıbin e!"

8 Disa İblıs ew derxist ser çıyayeki geleki bılınd û hemû qra-
letıyên dınê, keleşıya wan nişani Wi da 9 ûjı Wi re got: "Ger
tu bıkevi ser rûyê xwe Û jı mın re secde bıki, ezê vana
hemûyan bıdım Te." 10Wê gavê İsajı wi re ûsa got: "Dûri mın
here, iblıs!" Jı ber ku hatıye nıvisandın: "Xudan, jı Xweda yê
xwe re secde bıki û tenê jı Wi re qûlıtıyê bıki!" 11 Wê çaxê
İblıs dev jı Wi berda. Mılyaket hatın û jı Wi re xızmet kırın.

isa Lı CelilêDest Bı Xızmetê Dıke
12 Gava isa bıhist ku, Yehya hatıye gırtın, rabû; çû Celilê.
13Ew lıNısretê nema, çû Kefernahûmê, ber behrê, lı nav sinorê
Zebûlorı ê û Naftelıyê de sekın i. 14Vêya ûsa bû, ku ew gotına
İşaya peyxamber bê cih: 15"Welatê Zebûlon ê û welatê Naf-
telıyê, lı ser rêya ber bı behrê, wi alıyê Ûrdın ê, Celila pûtpe-
rest! 16 Ew gelê, ku nav tarıyê de rûnıştıbû, wan ronahiyek
mezın dit. Û yên ku lı welat, dı sıya mırın ê de rûnıştıbûn, rona-
hijı wan re çêbû." 17Wê çaxê isa dest bı danasinê kır û got: "Jı
gunehên xwe vegerın, Serwerıya Ezmanan nêzik bûye."

isa Bangî Her Çar Masigtran Dıke
18Û gava ku isa lı ber qeraxa behra Celilê dıgerıya, rasti du
bıraya hat. Şimûn ê, ku jı wi re dıgotın Pêtrûs û Andrêyas ê



Meta 4:19-5:11 8

bırayê wi. Wana tor dıavıtm gol ê, jı ber ku ew masigır bûn.
19Û isa jı wan re got: "Lı dû mın werm! Ezê we bıkım nêçir-
vanê mırovan." 20Wana j i wê demê torên xwe dı cih de hıştm
û lıdû Wi çûn. 21Gava İsajı wê derê hmeki pêş ve çû, rasti du
bıreyên dm ji hat; Aqûp ê Zebedi û Yûhena yê bırayê wi.
Wana tevi bavên xwe Zebedi, dı lotkê de torên xwe pine
dıkırın. isa bangi wanji kır. 22Wanaji wê demê lotkê û bavê
xwe dı cih de hıştm û lıdû Wi ve çûn.

İsa Hin Dıke, Nexweşan Baş Dıke
23isa lı hemıya Celîlê dıgerıya, dı parastgehên wan de hin
dıkır û Mızginıya Serwerıya Ezmanan belav (danasin) dıkır.
Çı jan Û nexweşıyên dı nava gel de hebûn baş dıkır. 24Û
navê Wi lıher derê Sûri yê belav bû. Gel her cûr e mırovên
nexweş dıanin ba Wi, yên ku bı cûr e cûr e êş û janê de bûn;
yên lı cınan keti, fêdar, kûd û Wi vana hemûyan ji baş kır.
25 Komekê ajawe ya mırovan ji jı Celîlê, jı Dêkapolisê, jı
Orşelimê, jı Cıhûstan ê ûjı wi alıyê Ûrdm ê lı dû Wi dıçûn.

5 Dema ku isa gel dit, çû serê çıyê. Rûnışt û şagırtên Wi hatın
ba Wi. 2Wi dest bı hinkırına xwe kır û jı wan re ûsa got:

Dılgeşıya Rasteqin
3"Xwezi lı dılê ruh feqiran! Jı ber ku Serwerıya Ezmanan ya
wan e. 4Xwezi lıdılê yên dı şunê de ne! Jı ber ku ew bên xem-
revin kırın ê. 5 Xwezi lıdılê nefspıçûkan! Jı ber ku dmya wê
mêrasa wan be. 6 Xwezi lıdılê wan, yên ku bırçi û ti bûne! J ı
ber ku ewê bên têr kırın, 7 Xwezi lıdılê yên ku dılsoz m! J ı ber
ku ewê dılsozıyê bıbinın. 8 Xwezi lı dılê dılpaqıjan! Jı ber ku
ewê Xwedê bıbinın. 9Xwezi lıdılê wan, yên ku aşıtixwaz m! J ı
ber ku ewê bı navê, Lawên (Zarokên) Xwedê bên bmav kırın.
10Xwezi lıdılê wan, yên ku bona rastıyê zulmê ditın e! Jı ber
ku Serwerıya Ezmanan ya wan e. 11Xwezi lı dılê we! Gava
mırovan we bêhurmet bıkm û bona navê mın zulmê lıwe bıkm
û lı hemberê we hemû cûr e xeberên xırab û bêbextıyê bı we
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bıkın. 12 Kêf bıkın Û bıkêf bıcoş ınl Jı ber lı peyxamberên ku
beri we hebûnji ûsa zulmê kırın."

Xwê Û Ronahi
13 "Xwêya erdê hûn ın, Lê belê gava xwê tama xwe wenda bıki,
paşê wê bı çı bê tamkırın? Êdi wê qencıya wê bı tu tışteki nê.
Wê xwê bıgırın, bavêjın û dı bın lıngan de bıpelıxinın. 14 Ro-
nahıya dınê hûn m. Bajarê ku lı serê çıyê ye, nayê veşartın.
15 Kesek çıra vêxısti venaşêr e, hew datine ser ref û ronahıyê
dıde hemûyên, ku dı malê de ne. 16 Ûsaji bıla ronahıya we lı ber
mırovan şewle bıde, ku bıla ew ji xebatên we, yên rınd bıbinın
û jı Bavê we yi lı ezmana ye re şukur bıkın."

Cihanina Zagon A Ruhani
17 "Nebêjın qey ez bona jı holê rakırına Zagona Piroz yan ji
peyxamberan hatıme, Ez nehatırn ku xırab bıkım, ez hatırn ku
wan hemûyan temam bıkım, 18 Bı rasti ezjı we re dıbêjırn, beri
wendabûna erd û ezman, herfek yanji nıqteke pıçûk jı zago-
na Piroz wenda nabe, heta ku hemû bêne cih. 19Jıber vê yekê,
ki jı van destûran yeke heri pıçûk xırab bıke û bı vi hali hini
mırovan bıke, wê jı wi kesi re, dı Serwerıya Ezmanan de
bıbêjın pıçûkê hemûyan. Lê belê ki ku wana bine cih û hini
kesên dın bıke, ewê Serwerıya Ezmanan de mezın bê hesab
kırın. 20 Ez jı we re dıbêjırn, ku ger rastıya wejı rastıya Zagon-
zan û Fêrısıyan zêdetır nebe, hûn tu cari nıkarın têkevin Ser-
werıya Ezmanan.

Xerabkınya Hêrsê
21 We bıhistıye, ku jı kalıkan re hatıye gotın: 'Nekuje! Ki ku
bıkuje, wê darazkırınê lı xwe heq bıke.' 22 Lê belê ez jı we re
dıbêjım: ki bırayê xwe hêrs bıke wê darazkırınê lı xwe heq
bıke, û ki jı bırayê xwe re bıbêje: 'Bê aqıl,' ewê bıbe deyndarê
diwana heri bılınd û ki ku bıbêje: 'ehmeq,' wê bıbe deyndarê
agırê dojeh ê. 23 Jı ber vê yekê dema tu xelata xwe bine, lı
pêşkêşgehê bê bira te ku, dılê bırê te jı te maye, 24 xeleta xwe
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lı wê derê, pêşkêşgehê bıhêle û beri here, bı bırayê xwe re lı
hev were û paşê were, xelata xwe pêşkêş bıke. 25 Dema tu bı
xêrnexwazê xwe re bıçe darazgehê, destê xwe zû bigre û bı wi
re lı hev wer e ku te nede destê darazkır ku darazkır lı destê
kesên dıgıre bernede û tu nêavêtın i gırtigehê. 26 Bı rasti ezjı
te re dıbêjım, heta tu qurışê xwe yi dawin nede, tu nıkarijı wır
derkevi.

ZınêMeke
27 We bıhistıye, hatıye gotın ku: 'Zınê meke!' 28 Lê belê ez jı
we re dıbêjım, ki bona xırabıyê lı jınıkekê bınêre, wi dı dılê
xwe de êdi tevi wê zinê kırıye. 29 Ger çavê teyi rastê te jı rê
derxe, wi derxine û jı xwe bavêje.Jı ber kujı te re hinji çêtır
e, ku endameki te wında bıbe, lê belê temam ıyê bedena te
nekeve dojeh ê. 30 Ûger destê teyi rastê te jı rê derxe, wijêke
û bavêje.Jı ber kujı te re hinji çêtır e, ku endameki te wında
bıbe, lê belê temami bedena te nekeve dojeh ê.

]ınBerdan
31 Ev ji hatıye gotın: ,Kijına xwe berde, bıla kaxezajınberdan
ê bıde wê.' 32 Lê belê ez jı we re dıbêjım, ki ku xeyni sedema
zinê jına xwe berde, ew dıbe sedema zinê kırına wê. Ger ew
disa mêr bıki û ki ku bı jına berdayi re bızewıce, dıbe ew
merıva zinê dıki.

Qet Sond Nextmn
33 We ev ji bıhistıye, ku jı kalıkên me re hatıye gotın ê: 'Bı
derewan sond mexwe û tu yê sonda xwe lı ber Xwedê bine
cih.' 34 Lê belê ez jı we re dıbêjım, qet sond nexwın, ne bı
ezmanan - jı ber ku ew texta Xwedê ye, 35 ne ji bı erdê - jı
ber ku ew cıyê bın lıngên wi ye, ne ji bı Orşelim ê - jı ber ku
ew bajarê Qralê mezın e. 36 Û neji bı serê xwe sond bıxwe-
jı ber ku tu nıkari, têleki seri sıpi bıki, yan reş bıki. 37 Hew
bıla gotına we: 'Erê - erê,' yanji 'na - na' be. Jı vê zêdetır jı
İblıs e.
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Jı Çav Re Çav,Jı Dıran Re Dıran
38 We bıhistıye, ku hatıye gotın: 'Jı çav re çav Û jı dıran re
dıran.' 39 Lê belê ezjı we re dıbêjım, lıhember xıraban nesekın
ın. Ki ku şirmaqekê lı rûyê te yê rastê xe, yê dın ji bıde ber.
40 Ûki ku jı te re dawê veke û bıxwaze, kırasê te jı te bıstine,
kıncê ser xwe j i jı wi re bıhêl e. 41 Ûki ku zorê lıte bıke, hezar
gav te dı rê ve bıbe, pê re du hezar gav here. 42 Ki jı te tışteki
dıxwaze, bıde wi û berê xwejı ewê kujı te dıxwaze deyn bıke,
venegerin e.

Jı Neyarên Xwe Hes Bıkzn
43 We bıhistıye, ku hatıye gotın : 'Jı hevalê xwe hes bıke; jı
dıjmınê xwe ji bıkerıhe.' 44 Lê belê ez jı we re dıbêjım, jı
neyarên xwe hes bıkın û jı bona yên ku zulmê lıwe dıkın, dua
bıkın. 45 Ûsa ku hûn bıbın zarokên Bavê xweyi ezmanan. Jı
ber ku Ew roja xwe hım lı ser qencan, hımji lı ser xıraban re
dıhılê û baranê hım lı ser rastan ve hım ji lı ser çewtan ve
dıbarin e.

46 Ger hûn tenê jı heskırıyên xwe hes bıkın, ma Çıqencıya
wê jı we re heye? 47 Ûger hûn tenê sılavê bıdın bırayên xwe,
ma hûn çı tışti jı yên dın zêdetır dıkın? Ma pûtperest ji ûsa
nakın? 48 Ber vê yekê, çawa ku Bavê we yi ezmanan rayedar
e, hûn ji ûsa rayedar bın.

Bona Xêrkınn Ê Hinkınn

6 Bala xwe bıdın, ku hûn xebatên xwe yên rınd lıber çavên
mırovan, jı bo nişan danê mekın. Ger hûn ûsa bıkın, wê

çaxê wê lıba Bavê we yi ezmanan cihê we tune be.
2Jı ber vê yekê dema tu xêrê dıki, lıpêşıya xwe borıyê nede

lêxıstınê. Mırovên durû ji perestgeh û kûçan de (xêrê) dıkın,
ûsa ku mırov pesnê wan vedın. Bı rasti ezjı we re dıbêjım, ku
wana bersıvên xwe standıne. 3 Lê belê dema tu xêrê dıki, bıla
destê teyi çepê nızanebe ku, ka destê rastê çı xêrê kır. 4 Û sa ku
xêra te dızika be û Bavê te, ku her tıştên nayêne ditın ê, dıbi-
ne, wê eşkere bıde te.
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Bona Duakmnê Hinkınn
5 Gava hûn dua dıkın, mina durû yan nebın! Ew hes dıkın ku, dı
perestgeh û meydanan de bısekının Û dua bıkın, ku her kes wan
bıbin i. Bı rasti ez jı we re dıbêjım, êdi wana heqê xwe standı-
ne. 6 Lê belê dema tu dua dıki, bıkevi oda xwe, derıyê xwe bıgri
Û lı ber Bavê xweyi, ku nayê ditın ê, dua xwe bıki, Û Bavê te,
ku nayê ditın ê, dı veşartınê de dıbin e, wê eşkere bıde te.

Qaideya Bıngeha Dua Kirmê
7 Gava ku hûn dua dıkın, mina pûtperestan zêde neaxıfın, jı
ber ew dıfıkırın ku, wê zêde axaftına wan duayê wan bıde
bıhistın. 8 Hûn mina wan nebın, jı ber ku beri xwestına we,
Bavê we zane, çı jı we re hewce dıki. 9 Hûn ûsa dua bıkın:
'Bavê meyi ezmanan! Bıla Navê Te bê Piroz kırın. 10 Ser-
werıya te bê, Mina lı ezmanan, bıla lı erdê ji xwestına te bê cih.
11 Nanê meyi rojane, i roj bıdi me. 12 Deynên me efû bıki, çawa
ku emji deyndarên xwe efû dıkın, 13 Ûme nexe cerıbandınên
dıjwar, lê belê me jı yê xırab (İblıs) xılas bıke.jı ber ku quwet,
serweri û mezınti heta abadin, yên te ne. Amin.' 14]1 ber ku ger
hûn sûcên mırovan efû bıkın, Bavê weyi ezmanan ji wê we efû
bıki. 15 Lê belê ger ku hûn sûcên mırovan efû nekın, wê Bavê
weji sûcên we efû nake.

Hinkınn A Bona Rojıyê
16 Gava ku hûn roji dıgırın, mina durûyan rûyê xwe tırş
mekın. Ew rûyê xwe tırş dıkın, ku mırov bızanibın, ew bı roji
ne. Bı rasti ez jı we re dıbêjım, ku wana heqê xwe standıye.
17 Lê belê dema tu roji dıgıri, serçavê xwe bışo, serê xwe bışıkı-
ne (bı rûn mesh bıke), 18 Da ku mırov nızanbın, tu rojıyi; lê
belê tenê Bavê teyi, ku.nayê ditın ê, dıbin e, wê eşkere bıde te.

Dewlemendıya Ezmani
19 Lı rûyê erdê, jı xwe re xez in eyan necıvinın. Lı vır wê,
çırçırk û zıngar tune bıke, dız ji qul bıkın û bıdızın. 20 Dêvla
vêya, lı ezmanan jı xwe re xezineyan bıcıvinın. Lı wır ne
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çırçırk dıkare tune bıke, ne ji zmgar. Dız ji nıkarın bên û bı-
dızın. 21]1 ber ku xezineya te lıkû be, wê dılê te ji lıwır be.

Ronahıya Ruhani
22 "Ronahiya bedenê çav e. Bı vê sedemê, ger çavên te zexm
be, bedena te ronahıye. 23Ger çavên te xerabe be hemû bede-
na te dı tarıyê de ye. Ger ronahıya dı te de, bı rasti tari be, ew
tarıya çıqas mırovan dıtırsinil"

Dılsozıya Xwedani
24"Tu kes nıkarejı du efendıya re xulamtıyê bıki]ı ber ku wê
yanjı yeki hêrs bıbe û jı yê dı hes bıke anji bı yeki dilsoz bımi-
ne (bête girêdan) û yê dın bıçûk bıbine. Hûn nıkarın hım jı
Xwedê û hım ji jı ilahê dewlemendiyê re xulamtıyê bıkın."

Ewledanya Cısmani (Fiziki)
25"Bo vê sedemê ezjı we re dıbêjım ku, bona canê xwe, bı gotı-
na, emê çı bıxwın, çı vexwırı û bona bedena xwe, emê çı lıxwe
km nebêjin û nekevın xemê. Ma canjı xwarınê, bederıji jı km-
can ne bılındtır e? 26Lı cıvikên ezmanan bınêrınl Ne dıçinın,
ne radıkın ne ji dı embaran de dıcıvinın. Rewş bı vi avayiyê ye,
Bavên we yi lıezmanan wan têr dıki. 27Dı nava we de, ki dıka-
re bı xemginıyê pivanekê bı ser qama xwe bıxe?

28Bona kıncan çıma hûn dıkevın xemê? Sosınên qırê binın
ber çavên xwe: Çı xweşık belav dıbın û mezın dıbınl Ne dışu-
xulın, ne ji ta ba dıdın (çê dıkın). 29Ezjı we re dıbêjım ku Sılê-
man ji dı nava hemû rewnaqıya xwe da mina vana lı xwe
nekırıbû û xwe nepêça bû. 30Ya kesên bawerıya wan kêmın,
Xwedanê ku gihayê çolê, ya iroj heye, sıbê wê bıavêjın fırnê
ûsa lıser dısekıne, lê dıke û dıpêçe wê hinji kıncan lıwe neke
û we nepêçe! 31Wê demê bı gotına, emê çı bıxwın an ji çı lı
xwe km nekevın xemê. 32Kesên bê Xweda, bê rawestın lıvana
dıgerın. Bavên we yi ezmani, dızane ku hewcedarıya we jı
vana ve heyi. 33Hûn beri her tışti lıserwerıya û rastıya Xwedê
ve bıgerın, wê vana hemûyan, bona we bên peyda kırın.
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34 "Bo vê sedemê, bona sıbê nekevın xemê. Jı ber ku, roja
sıbê wê xema ku ketıya para wê bıkışini. Xema her rojî besî wê
ye."

Keseki Dın Daraz Mekın

7 "Keseki dın daraz mekın ku Xwedê ji we daraz meke. 2J ı
ber ku hûn bı kijan darazıyê daraz bıkın, hûnê bı wê bên

daraz kırın. Hûn bı kijan pivanê bıpivên, bı wê pivanê hûnê ji
bên pivandın. 3Tu çıma kelemê dı çavê bırayê xwe de dıbini,
lê guh nadi mırcaqê dı çavên te da ye? 4 An ji dema mırcaqa
dı çavên de ta dısekıne, tu çawajı bırayê xwe re dıbêji, 'Bısekı-
ne, ez kelema dı çavê te dayî derxinım?' 5 Ey kesê bı durû!
Pêşıyê mırcakê dı çavê te deyi derxîne, wê demê bona tu kele-
ma dı çavên bırayê xwe de derxîne tu yê bı eşkeretî bıbi ni.

6 "Ya pîroz nevêjın kûçıkan, ne jî incıyên xwe lı ber bera-
zanve raxın. Yana paşî wan dı bın lıngên xwe de bıcûn, wê
vegerın û we pari parî bıkın."

Duaya Çalak
7 "Bıxwazın wê jı we re bê dayîn. Bıgerın, hûnê bıbinın. Lı deri
xın, wê jı we re bê vekırın. 8 Jı ber ku, her kesê bıxwaze, wê
bıgıre, yê bıgere wê bıbine û yê lı derî xe, wê deri jı wî re bê
vekırın. 9 Dı nava we de kî, dema lawê wî jı wî nan bıxwaze,
kevır dıde lawê xwe? 10 Anjî dema masî bıxwaze mar dıde wî?
11 Hûn, yên kesên xerabın çawa dızanın xelatê qenc bıdın
zarokên xwe, Bavên we yî lıezmanan jî, dema yekjı wi bıxwa-
ze wê xelatên xwe yi qenc bı dest vekıri bıde!

12 "Hûn çawa dıxwazın ku mırov têkılıyên xwe bı were
deynın hûn jî bı wan re ûsa bıkın. Jı ber ku mana Zagona
Ruhanî jî, peyxamberan ji eve."

DenyêTeng
13 "Têkevın derıyê teng. Jıber ku derıyê dıbe têkçûnê fıreh, rê
jî hêsan e. Yên dıkevın wê, gelek ın. 14 Lê belê derıyê ku dıbe
jıyanê teng, rê ji dıjwar e.Yên wê dıbinın kêm ın."
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Dar ÛDexlê Wê
15 "J ı peyxamberên derewin xwe bıparêzın. Ew dı nava postê
mihan de nêziki we dıbın, lê belê dı hundırê xwe de gurên
xwinxwar ın. 16 Hûn ê wan jı dexlên jıyana wan ve bınasın.
Tu cari jı keleman ve tıri, jı kerenga ve hêjir tên berhev kırın?
17 Mina vêya her darê qenc, dexlê qenc dıdın, darên xerab ji
dexlên xerab dıdın. 18 Mina ku darên qenc dexlên xerab
nadın, darê rızıyayi ji dexlên qenc nadın. 19 Her darên ku
dexlên qenc nadın tênjêkırın û şewıtandın, 20 Ûsa tê gotın ku
hûnê wanjı dexlên wan ijıyani ve bınasın."

Xwestına Bavê Ezmani
21 "Her kesên kujı mın re dıbêjın, 'Ya Xudan, ya Xudan' wê
nekevın Serwerıya Ezmanan. Lê belê, yê xwestına Bavê mın
i ezmani binın cih, wê têkevın. 22 Wê roja, wê gelekan jı mın
re bıbêjın: "Ya Xudan, ya Xudan", "Ma me bı navê te peyxam-
beri nekırın? Ma me bı navê te cınan neqewırandın? Ma me
bı navê te karên zexm nekırın?' 23 A vay, wê demê, ezê bı eşke-
reti jı wan re bıghinım: 'Mın we qet nas nekırım. Jı mın dûr
herın, kesên Zagonê tune hesıbandınl'"

Kesê Mala Xwe Bı Zanıyari Ava Dıki
24 "Wê demê, her kesê ku van gotınên mın dıbıhize û tine cih,
mina zılarnê aqlê wi lıserê wi, yê mala xwe lıser zınaran ve ava
dıke nın. 25 Baran dıbarın, lehi radıbın, bahoz tên, êrişi malê
dıkın. Lê belê xani xera nabe. jr ber ku bıngeha wê lıser zına-
ran ve hatıye avêtın. 26 Heçi kesê ku van gotınên mın dıbıhi-
zın û ninın cih, mina zılamê bêaqil, yê xanıyê xwe lıser qûmê
ve avakırıye nın. 27 Baran dıbare, lehi radıbın, bahoz tên, êrişi
malê dıkın, Xani xera dıbe: hım ji xerabûna wê tırsehêz dıbe."

Rayedanya İsaCıvakê Şaş Dıke
28 Dema dawıya van gotınên isa hat, hemû cıvak bı hinkırınên
Wi ve şaş bûn û man. 29Jıber ku ne mina şırovekırê zam yarên
wan i ali, mina keseki rayedar jı wan re dıda hinkırınê.
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İsa Yeki Bı Cızam Pak Dıke

8 Dema isa jı çıya ve daket, cıvakên mezın lı pêy Wi çûn.
2 Yeki bı cızam nêziki Wi bû û bı gotına, "Ya Xudan, tu

bıxwaze, dıkari mın pak bıki" xwe avêt lıngêrı Wi. 3 isa destê
xwe dırêj kır û lıwi xıst, "Dıxwazırn, pak bıbe" got. Dı wê demê
de, zılamjı cızama xwe pak bû. 4 isa, "Tu cari tıştekijı keseki re
nebêje" got. "Lê belê here û xwe rê Rahib bıdi, bona ku şahdeyê
bıkın, xelata ku Mûsa destûr daye, pêşkêşi wan bıki."

İsa Xulamê Serpeleki Baş Dıke
5 Gava isa kete Kefernahûmê, serpelek hate ba Wi, 1ı ber
gerıya û got: 6 "Ya Xudan! Xulamê mın i kûd lımalê radıke-
ve, geleki êşê dıkışin e." 7 isa jı wi re got: "Ezê bêm, wi baş

. bıkım." 8 Serpellı Wi vegerand û got: "Ya Xudan! Ez ne hêja-
me, ku tu bê mala rnın. Tenê gotınekê bêje û xulamê mın bı
wê gotın ê baş bıbe. 9Jı ber ku ez ji mıroveki dı bın destûran
da me û dı bın destê mın de ji leşker hene. Ez jı yeki re
dıbêjım: "Here!" dıçe, jı yê dın re dıbêjım: "Were!" tê Û jı
xulamê xwe re dıbêjım: "Vi tışti bıke!" dıki. 10 Gava isa ev
tışt bıhist, şaş ma û jı yên lıpaşi xwe ve tê re got, "Bı rasti ez
jı we re dıbêjım: Dı İsraêlê deji, mın bawerıya ûsa mezın qet
dı kesi de neditı me. 11 Ez jı we re dıbêjım, ku gelekê jı
rojhılatê û jı rojavayê bên û lı sıfra Serwerıya Ezmanan de
tevi Brahim, ishaq û Aqûp wê amade bın, 12 Lê belê zarokên
vê Serwerıyê bêne avêtın ê tarıya der ve. Lı wır wê bıbe gıri
û qırçinıya dıranan." 13 Dû re İsa jı serpel re got: "Here! Bıla
lıgora bawerıya te jı te re bıbe." Û wê demê xızmetkarê wi
baş bû.

İsa Gelek Nexweşan !1aş Dıke
14 Gava isa hat mala Pêtrûs, dit ku xwesıya wi dı nava tayê da
radıkeve. 15 isa destê wê gırt û tayê jê berda. Jınıkê ji rabû û
jı wi re xızmet kır.

16 Gava êvar bû, gelek kesên cınoyi anin ba wi. isa bı goti-
nekê ruhên xırab derxıst û hemû nexweş baş kır. 17 Vêya ûsa
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bû, ku ew gotına İşaya Peyxamber bê cih: "Wi nexweşıyên me
gırt ser xwe û êşên me bı xwe kışand."

Pêşhatına Banga Ezmani
18 Dema ku İsa pıranıya gellı dora xwe dit, destûr da şagirtan,
ku henn wi alıyê gol ê. 19 Wê wextê qanûnzanek nêziki wi bû
û got: "Dersdar! Tu bı ku de bıçi, ezji lı dû te bêm." 20 İsajı wi
re got: "]; rêvıyan re qul hene, jı teyrên ezmanan re ji hêlin
hene, lê belê cihek tune, ku Lawê Mırov serê xwe lê dayne."
21 Şagırteki wi yê dın ji jı Wi re got: "Xudan! Desturê bıde
mın, ku ez berê henm, bavê xwe defin kım." 22 İsa jı wi re got:
"Tu lı dû mın were, bıla mıri henn, mırıyê xwe defin bıkın."

İsa Bahozê Dıde Sekınandın
23 Gava İsa ket lotkê, şagirtên Wi ji tevi Wi suwar bûn.
24 Û dı nışkavde bahozek tırsehêz dı nav bahrê de rabû, ku
lotka dı nav pêlan da wında dıbû, Lê İsa dı xew de bû. 25 Wê
çaxê şagırt nêziki wi bûn, wi hışyar kırın û gotın: "Xudan! Me
xılas bıke! Em mehw dıbınl" 26 İsa jı wan re got: "Çıma hûn
ûsa dıtırsın, bawerikêmno?" Wê demê rabû, bı bahoz û bahrê
ve pekıya û hemû aş bûn. 27 Û hemû şaş man û gotın: "Ev ki
ye, ku ba û bahr ji jı wi re seri datinın?"

İsa Du Kesên Cınoyi Baş Dıke
28 Gava İsa hat welatê Gerdarinê, du kesên cınoyi jı nav
qebnstanê derketın û rasti Wi hatın. Bona ku ew zehf har
bûn, qet kesek nıkaribû, dı wê rê yê de derbaz bıbûn a. 29 Û
wana kırıne qirin û gotın: "Ya İsa, Lawê Xwedê! Ma çı karê te
bı me re heye? Tu jı beri wextê hati, ku lı me lêdanê bıki?"
30 Jı wana wêdatır kenyê berazan dıçêrıyan. 31 Cinan jı Wi
nca kır: "Ger tu me derdıxi, bıhêle em henn, bıkevın nava
kenyê berazan." 32 İsa jı wan re got: "Herin!" Ew ji derketın,
çûn, ketın nava kenyê berazan û gıştıkê kenyê berazan jor de
revıyan bahrê û xenıqin. 33 Şıvanêrı ku lı ber berazan bûn,
revıyan, çûn bajêr, çı ku hatibû lı serê cındaran, gotın. 34 Wê
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çaxê hemû mirovên bajêr derketın pêşıya isa û gava Ew ditın,
jı Wi rıca kırın, ku jı erdê wan here.

Îsa Mırovekî Kûd Baş Dıke

9 isa ket lotkê û derbasi alıyê dın i bahra Celilê bû û gihaşt
bajarê xwe. 2 Lı wê derê, yeki kûd dı nava nıvinan de

raketi anin ba Wi. Dema isa bawerıya wan dit, jı yê kûd re
got: "Lawo, metırsel Gunehên te efû bûn." 3Jı ber vê yekê
hınek alımên olê dı nav xwe de gotın: "Wiya kufrê dıke." 4 isa
bı zanina ramanên wan got: "Ma hûn çıma dı dılê xwe de tıştê
xerab dıfıkınn? 5 Kijan rehet tê gotın ê? 'Gunehên te efû bûn,'
an 'Rabe û bımeşe?' 6 Lê belê ezê nişanê we bıdım, ku jı bo efû
kırına gunehan, qudreta Lawê Mırov lı ser erdê heye." Wê
wextê jı yê kûd re got: "Rabe, nıvinên xwe bıgre û here mala
xwe!" 7 Ew ji rabû, nıvinên xwe gırt û çû mala xwe. 8 Gava gel
ev tışti dit ın, tırsıyan û jı Xwedê re sıpasi kırın, ku qudreta
ûsa daye mırovan.

Îsa Bangî Meta Dıke
9 Dema İsa jı rê ve derbas dıbû, yeki ku navê xwe Meta bû, lı
cihê nerxê de rûnışti dit Û jı wi re got: "Lı dû mın were!" Ew
ji rabû, lı dû isa çû. 10 Ûgava isa lı malê, lı ser sıfrê rûnıştıbû,
gelek memûrên nerxê û gunekarên dın hatın lı tev İsa û şagır-
tên Wi rûnıştın. 11 Dema ku Fêrısıyan ev yek dit ın, jı şagır-
tên isa re gotın: "Çırna dersdarê we, tevi memûrên nerxê û
gunekaran dıxwe û vedixwe?" 12 Gava isa ev tışt bıhist.jı wan
re got: "Yên zexm ne hewcê hekimın, hew nexweş hewce ne.
13 Herın, mana van xeberan hin bın: 'Ez dılovanıyê dıxwazım,
ne qurban ê.' Ez ne hatıme, ku bangi yên rast bıkım, hew hatı-
me, ku bangi gunekaran bıkım."

Rojî Gırtın
14 Wê çaxê şagirtên Yehya hatın ba İsa û jı Wi re gotın: "Em
û Fêrısi rojiyê dıgırın, ma şagirtên te çıma roji nagır ın?" 15 isa
jı wan re ûsa got: "Qet dıbe, weki xwendıyê dawetê şinê bıkın,
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heta ku zava tevi wan e? Lê belê rojê bên, zavayêjı wan veqe-
te û wê çaxê wê rojiyê bıgır ın. 16Qet kesek bı kevnê nû, kınca
kevın pine nake. Jıber ku kevnê kınca kevın ve dırûti wê bıqe-
te û dırin hê xırab bıbe, 17Neji xemra nû dıkın meşkên kevın.
Ger ûsa be, wê meşkê bıqelışe, wê xemr bırıje û meşk ji telef
bıbe. Hew xemra nû dıkın meşkê nû û herduji têne parastın."

Keçıka Serok Û Pireka Nexweş
18Gava isa hin ev yekajı wan re dıgot, Serokekê Sinagog ê hat
û xwe avêt ber lıngê Wi û got: "Qiza rnın mırıye. Lê belê were
û destê xwe dayne ser, wê ew bıji." 19isa rabû, tevi şagirtên
xwe lı dû wi çûn. 20Ûjıneke nexweş, ku donzdeh sala xwinjê
dıçû, jı paşê ve hat û lı xwe lı kıncê isa ve xıst. 21Jı ber ku wê
dı dılê xwe de dıgot: "Ger ez tenê lı kıncê wi kevim, ezê pak
bım." 22İsaji vegerıya, ew dit û got: "Bı metırsi be!" bawerıya
te tu pak kır i." Ûwê demê ew jın pak bû.

23Gava isa hate mala serok, koma mırovan ya bideng û
bılûrvanên, ku lı ser mırıya bilûrê dıxıstın, dit 24û jı wan re
got: "Derkevm! Jı ber ku qizık nemırıye, radıkeve." Û wana
zehf pê kenıyan. 25Lê belê gava gel derket derve, ew çû hun-
dur, destê wê gırt û qizık rabû ser xwe. 26Ûnûçeya vê bûyerê
lı gıştıya wi welati belav bû.

İsa Du Mırovên Kor Û Yeki Lal Baş Dıke
27Gava İsajı wır derket, çû, du mırovên kor dan dû Wi, kırın
qêrin û gotın: "Lawê Dawıdl Jı me re dılovani bıke!" 28Gava
ku isa hate mal, kor hatme ba Wi. isa jı wan pırs kır û got:
"Ma Hûn bawerın ku ez dıkarım, alikarıya we bıkım?" Koran
got: "Erê, ya Xudan." 29Wê çaxê isa destê xwe dı çavên wan
re da û got: "Bıla lı gora bawerıya we jı we re be." 30Wê demê
çavên wan vebûn. Û isa ew tembıh kırın û got: "Haj xwe
hebın, tu kes vê yekê nezan e." 31Lê belê ew derketın û xebe-
ra derbarê isa de lı nav wi welati de bela kırın.

32Dema ku ewana derketın çûn, cındareki lal anin ba isa.
33Gava isa cm derxıst û lal qıse kır, gel ecêb man û gotın: "Lı .
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İsraêlê ji tışteki ûsa nehatıye ditın." 34 Lê belê Fêrısıyan dıgot:
"Ew bı quweta serokê eman, eman der dıxe."

Zad Zêdeye, Xebatkar Kêm In
35 Paşê isa lı hemû gund û bajaran gerıya, kınıştên wan de da
hin kır, Mızginıya Serwerıyê danasin kır û dı nav gel de hemû
eûre nexweşi baş kır, 36 Lê belê gava isa koma mırovan dit, dılê
Wi jı bo wan şewıti.jı ber ku ewana mina pezê bê şıvan, bı xem
û belabûyi bûn. 37 Wê çaxê isa jı şagırtên xwe re got: "Zad
zêdeye, lê belê xebatkar kêm ın. 38Jı ber vê yekê rıcajı xwediyê
mehsûlê bıkırı, ku bıla jı mehsûla xwe re xebatkaran bışin e."

Bıjartına Donzdeh Resûlan

10 isa bangi her donzdeh şagirtên xwe kır û rayedari da
wan, ku ruhên xerab derxin, hemû êş û nexwaşıyan ji

baş bıkın. 2 Navê her donzdeh resûl an ev ın: yê pêşin Şimûn,
ku jı wi re Pêtrûs ji tê gotm û bırê wi Andrêyas, Aqûpê Zebe-
di û bırê wi Yûhena, 3 Filipo û Bertolomê, Tûmas û memûrê
nerxê Meta, Aqûpê Holfo û Tadayi, 4 Şimûn ê Qanan ê û
Cıhûdayê İsxeryoti, ewê ku bêbexti ji isa re kır.

Şandına Donzdeh Resûlan
5 isa ev her donzdehan şandm, destûr da wan û got: "Neçın ba
bêxwedayan û nekevm bajarên Semaryayê. 6 Lê belê hin ji
zêde herın nav pezên mala İsraêlê yê wmda bûyi. 7 Gava hûn
herın, danasin bıkın û bêjin, ku Serwerıya Ezmanan nêzik
bûye. 8Nexweşan baş bıkın, mırıyan bıvejinın, cızamıyan paqij
bıkın û eman derxin in. We bêheq gırtıne Û bêheq ji bıdın. 9 Lı
ber pışta xwe de tu tış ti hılnedın: ne zêr, ne ziv, ne sıfır, 10 Ne
tûrık jı bona rê, ne du. qat kınc, ne çarıx, ne ji ço, jı ber ku
xebatkar hêjayi rısqê xwe ne. 11 Dema hûn têkevm bajareki an
ji qezayekê, maleki lıyaq bıbinın û lı wır bırninın, heta ku hûn
jı wır dıçın. 12 Gava hûn têkevm malê, dılxweşıyê jı wan re
bıxwazın. 13 Ûger ew mallıyaq be, bıla sılava we lı ser wê be,
lê belê ger ne lıyaq be, bıla dılxwazi xwestma we, lı we veger
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e. 14 Lê ki ku we qebûl neke û guhdarıya xeberên we neke,
gava ku hûnjı wê malê, yanjijı wi bajari derkevın, toza lıngê
xwe dawışin in. 15 Bı rasti ezjı we re dıbêjım ku, dı Roja dara-
zıyê de wê halê wi welati, jı Sadam û Gomora yê ji bêtır (xe-
rabtır) bıbe.

Mina Pez Dı Nav Guran De
16 Belê, ez we mina pezan dışinım, nav guran. Mina maran
bıaqıl bın û mina kevokan pak bın. 17 Lê belê xwe jı mırovan ve
bıparêzın, Jı ber ku wê ew we bıdın destê sazûmanan û dı
sinagogan de wê we bıdın ber qamçıyan. 18 Ûjı bona mın wê
we bıbın ber walıyan û qralan, kujı wan û bêxwedayan re hûn
şahdeyıyê bıkın. 19 Lê belê dema ku wan hûn dan dest, xem
nekın, ku hunê çı bıbêjın.Jı ber ku tıştên, ku hûnê bibêjin, wê
demê wê jı we re bê daxuyani kırın. 20 Jı ber, ne ku hûnê bıa-
xıfın, lê belê Ruh ê Bavê we, ku dı nav we de ye, wê bı raye-
darıya we bıaxıfe. 21 Bıra wê bırayê xwe, bav ji lawên xwe bıdın
destê kuştın ê. Ûwê zarokji lı dıji dê û bavên xwe rabın û wan
bıkujın. 22 Bona navê mın her kes wê jı we bıkerıhın. Lê belê ki
ku heta dawıyê sebır bıke, wê ew xılas bıbe. 23 Lê belê gava dı
bajareki dejı we re zulum bê kırın, bırevın bajareki dın.jı ber
ku ez bı rasti, jı we re dıbêjım, heta hatına Lawê Mırov, hûn
hemû bajarên İsraêlê pê re nagıhinın ku biger ın. 24 Şagırt jı
ders darê xwe ve ne mezıntır e û ne ji kole jı efendıyê xwe.
25 Hewce dıke ku şagırt, mina dersdarê xwe be û kole ji mina
efendıyê xwe be. Lı gora navê 'Beelzebûb' jı xwedıyê malê re
hatıye dayin, dê çıqas bıkarıbın gelên malê bıçûk bıxın.

Jı Ki Bıtırsın
26 J ı ber vê yekê tu cari jı wan ve netırsın, jı ber ku tışteki bı
dızi bımine tune û ne ji pırsgırêkeki veşarti, ku nêye hinkırın
ji heye. 27 Çı tıştên ku ez dı tarıyê de jı we re dıbêjım, wana dı
nav ronahıyê de bıbêjın û yên ku hûn jı guhên we de hatıne
pıspısandın, lı ser xanıyan ve belav bıkın. 28 Û jı yên ku
bedenê dıkujın metırsın, lê belê nıkarın, ruh bıkujın. Hew hûn
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jı, yê ku dıkare, ruh û bedenê dı cehenemê de mehw bıke bıtır-
sm. 29 Du cıvik bı pereki têne fırotın, ne ûsa ye? Lê belê yek
jijı wan bêyi destûrdana Bavê we nakevın erdê. 30 Ûsa ku heta
hemıyên parên serê we hatme j ımartın . 31Jıber vê yekê netır-
sm, jı ber ku hûnjı gelek cıvikanji bırûmettır ın,

Şûr ÛAşıti
32 Lê belê ki ku mm lıber mırovan qebûl bıke, ezê ji, wi lıber
Bavê xweyi Ezmanan ve qebûl bıkım. 33 Lê belê ki ku lı ber
mırovan mın inkar bıke, ezê ji, wi lıber Bavê xwe yi Ezmanan
inkar bıkım.

34 Nefıkırın ku ez bona aşıti aninê hatı bım dınê, Mın aşıtıyê
neani me, lê belê şûr anime. 35 Jı ber ku ez hatım, law jı bavê,
qizê jı dê û bûkê ji jı xwesıyê veqetin ım. 36 Û wê neyarên
mırovan jı nav mala wi bı xwe bın,

37 Ki ku bav û dıya xwe jı mın zehftır hes bıki, ne hêjayi mın
ın. Ki kujı lawê xwe yanji qiza xwejı mın zehftır hes bıki, ne
hêjayi mın ın. 38 Û ki ku xaçên xwe hılnedın û lı dû mın nên,
ew ne hêjayi mın ın. 39 Ki ku bıxwaze jıyana xwe xılas bıki, wê
ew wında bıki. Lê belê ki ku jıyana xwe jı bona mın wında
bıke, wê bıbin e.

Yê We QebûlDıke, Mın QebûlDıke
40 Ew ê we qebûl dıke, mın qebûl dıke û ewê ku mın qebûl
dıke, yê ku mın şandıye, qebûl dıke. 41 Ki peyxamber qebûl
bıke, bı navê peyxamber wê heqê peyxamber bıstin e û ki
mıroveki rast qebûl bıke, bı navê rasta, wê heqê rasta bıstin e.
42 Û ki ku tasek ava sar ji bıde yekijı van pıçûkan, bı xatırê vê
yekê, ku ew şagirtê mın i, bı rasti ez j i we re dıbêj ım, tu car ew
kesa heqê xwe wında nake."

Pırsa Yehya Yê Vaftizkar

11 Paşi İsa destûran da donzdeh şagırtên xwe, bona dı
bajarê nêzika ye bıde hin kırın û Gotina Xwedê belav

bıkijı wır qetıya.
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2 Gava Yehya dı hepsê de şuxulên Mesih bıhist, şagırtên
xwe şand ba Wi 3 Û bı rayedanya wan jı Wi pırsi: "Ma tu yi
Ewê, ku dıvê bıhata, ya na em lı hêvıya yeki dın bın?" 4 İsa jı
wan re ûsa got: "Herın, çı ku hûn dıbinın û dıbıhizın, jı Yehya
re bıbêjın. 5 Kor dıbinın, seqet dıgerın, cızami paqıj dıbın, kerr
dıbıhizın, mıri dıvejın û 'kesên xızanji Nûçeya Dılşa dıbıhiz
ın.' 6 Û xwezi lı wi kesi, ku jı mın nareve û nakeve."

7 Wexta ku ewana çûn, isa dest pêkır, bona Yehya jı cıvakê re
got: "Ma hûn derketın çolê, ku çı bıbinın? Qamişeki kujı bayê
dıhejıya? 8 Mahûn derketın, ku çı bıbinın? Mıroveki kıncê nazık
lı xwe kır i? Lê belê ewên ku kıncê nazık lı xwe dıkın, dı qesrên
Qralan de ne. 9 Lê belê hûn derketın, ku çı bıbin ın? Peyxambe-
reki? Erêl Ezjı we re dıbêjım, we yêjı peyxamberekiji mezıntır
e ditın. 10Jı ber ku eva Yehya ye, yêjı bo wi ûsa hatıye nıvisan-
dın: "A vay, ez nûçevanê xwe, lı pêşıya te ve bışinım, wê Ew rê
ya te lı pêşıya te amade bıki." 11 Bı rasti ezjı we re dıbêjırn, lı nav
ewên ku jı jınan welıdin e, yeki jı Yehyayê vaftizkar mezıntır
nebûn e. Lê belê dı nava Serwenya Ezmanan de yê heri pıçûkji
jı wi mezıntır e. 12 J ı rojên Yehyayê Vaftizkar heta nuha Ser-
wenya Ezmanan bı zorê pêş de dıçe û kesên zorbaz dıxwazın, ku
wê zeft bıkın. 13Jı ber ku hemû peyxamberanjı bona Serwerıya
Ezmanan şahdeyi kırın. 14 Û ger hûn dıxwazın, vê yekê qebûl
bıkın, Êlyas ewe, ku dıvê bıhata. 15 Guhên kê hene bıla bıbıhiz
ın. 16 Lê belê ez vê nıfşeyê mina çı bıkım (binırn danasin) ? Ew
mina zarokan e, ku dı kûçan de rûdının, bangi hevalên xwe dıkın
17 Û dıbêjın: "Me jı we re bilûr kutan, lê belê hûn ranebûn û we
ne listin. Me larin kır ın, hûn lı ber xwe neketın." 18Jı ber ku
Yehya hat, nedıxwar, ne vedıxwar û gotın: "Cın dı wi de hene."
19 Lawê Mırov ji hat, dıxwe û vedıxwe, dıbêjın: "Ew pırrxwar û
araqvexwur e, hevalê memûrên nerxê û gunekaran el" Lê belê
zanıyari bı dawıya xwe hate rast kırın."

Bajarên Bêbaweri
20 Wê çaxê isa bı bajarên bılınd ve pekıya,jı ber ku ew jı gun-
ehên xwe ve venegenyabûn. 21 "Ax lı te Xorazinl Ax lı te
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Bêtsayda! J ı ber ku ger ev kerametên, ku lı nav we çêbûn, dı
Sûr û Saydê de çêbıbûn a, ewana wê jı zû de dı çûl û xılavê de
tobe bıkıran a. 22 Lê belê ez jı we re dıbêjım, wê dı Roja Dara-
zıyê de, rewşa Sûr û Saydê jı rewşa we qenctır be. 23 Û tu, ey
Kefernahûm! Ma tu yê hetanî ezmanan bılınd bıbî? Na, tu yê
hetan cehenemê bıçe xwarê! Jı ber, ger ew kerametên, ku lı
nav te de çêbûn, dı Sodomê de çêbıbûn a, bı rastî ewê heta roja
îroj bımaya. 24 Lê belê ezjı we re dıbêjım, dı Roja darazıyê de
wê rewşa welatê Sodomê jı rewşa te qenctır be."

Mızgini]ı Bo Kesên Bargiran
25 Dû re isa ûsa got: "Bıla şukırî jı te re bıbe, ya Bav! Xudanê
erd û ezman. J ı ber ku te vana j ı yên zana û bıaqıl veşart û jı
zarokan re eşkere kır. 26 Erê, Bavo! Jı ber kujı xwestına Te re
ûsa xweş hat. 27 Her tışt jı alıyê Bavê mın ve jı mın re hatme
dayîn. Û xeynî Bav qet kesek Law nas nake, xeyni Law qet
kesek Bav nas nake û Law jı kî re bıxwaze, Bav dıde nas kırın.
28 Werın ba rnın hemû kesên westıyayî û bargıran! Û ezê
aramıyê bıdım we. 29 Nîrê mın bıgırın ser xwe Û jı mın hîn
bıbın, jı ber ku ez nefspıçûk ım û dılmelahîm û hûnê jı nefsa
xwe re aramıyê bıbînın. 30 Jı ber ku nîrê mın bıaram e û barê
mın sıvık e." .

Pırsa Roja Şemıyê

12 Wê wextê isa roja Şemıyê dı nav zevıyên genım re
derbas dıbû. Şagırtên Wî bırçi bûn û destpê kırın,

sımılên genım çınin û xwarın. 2 Lê belê gava ku Fêrısıyan ev
tışt ditın, jı Wi re gotin: "Tu dıbini, ku şagırtên te tışteki lı
hemberi zagona roja Şemıyê dıkın." 3 İsa ji jı wan re got: "Ma
we nexwendıye, ku Dawıd çı kır, gava ew û yên ku tevî wi
bırçi bûn? 4 Ew ketın mala Xwedê û nanê hızûrê xwarın, ew
nan ku ne jı wî re cayiz bû ku bıxwara, ne jı yên ku tevî wî bûn,
lê belê tenê j ı bo kahinan cayiz bû. 5 Yan jî ma we dı Zagona
Ruhanî de nexwendıye, ku kahîn rojên Şemıyê dı perestgehê
de Şemıyê betal dıkın û disaji bı sûc nayên ditın? 6 Lê belê ez
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jı we re dıbêjım, ku lıvır yekijı perestgehê heri mezıntır heye.
7 Lê belê gava ku we bızanibûn a, mana vê nûçeyê çıye, ku
dıbêje: 'Ez dılovanıyê dıxwazırn, ne ku qurban ê.' Wê çaxê we
yên bêsûc mehkûm nekıran a. 8Jı ber ku Xudan ê roja Şemiyê
ji Lawê Mırov e.'

Qeideya Ku Îsa Bıjart Û Da Bıhistın
9 isa jı wır rabû, hate hewra wan. 10 Mırovek lıwır hebû, ku
destê wi seqet bû. Hınekan dıxwastın, ku isa sûcdar bıkın, jê
pırsin Û gotın: "Ma dıbe, ku roja Şemıyê nexweşan baş bıkın?"
11 İsajı wan re ûsa got: "Jıwe ki heye, ku pezeke wi hebe û roja
Şernıyê bıkeve çalê, wê bı pezê xwe negıre û dernexe? 12 Lê
belê mırov çıqas jı pez hêjatır e! jıber vê yekê roja Şerrııyê
rındi kırın dıbe.' 13 Dû re isajı wi rnırovi re got: "Destê xwe
dırêj bıkel" Wi jidestê xwe dırêj kır û destê wi yi seqet, mina
destê dın baş bû. 14 Lê belê Fêrısi derketm derve, bı hev re qıse
kırın, ku ka wê ew isa çawa bıkujın.

Xulamê Xwedê
15 Ûbona ku isa ev zanibû, jı wê derê çû. Gelek kes ji lıdû Wi
çûn. Wiji hemûyan baş kır. 16 Ûlıwan tembih kır, ku jı bona
Wi bıla tışteki nebêjın. 17 Eva ûsa bû, ku ew gotına İşaya
peyxamber bê cih: 18 "Vaye xulamê mın, yê ku mın bıjartıye û
heskırıyê mın, ku bı dılê mın e. Ezê Ruh ê xwe deynım ser Wi
û ewê jı netewan re rastıyê bıbêj e. 19 Ewê qire qir neke û ne
ji kesê dengê Wi lıqadan bıbıhiz e. 20 Ewê qamişê perçiqin hûr
neke, Û fıtila vêketıye ji netefine, heta ku heqıyê bıgıhine ser-
firazıyê, 21 Û hemû gel wê hêvıya xwe deynın ser navê Wi."

Îsa Û Beelzebûb
22 Dû re yeki cınoyi, kor û lal anin ba isa û Wi ew baş kır, ûsa
ku wi hım dit Û hırn ji axıfi. 23 Ûgıştı kên gel ecêb man û gotın:
"Ma Lawê Dawıd eve?" 24 Lê belê gava Fêrısıyan bıhist ın,
gotın: "Ew tenê bı quweta Beelzebûb, şahê Cınan, cınan derdı-
xin e." 25 Û isa fikrê wan zanibû û jı wan re got: "Her qraletıya
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ku dı nav wê de tıfaq tunebe, wê wêran be û her bajar yan
mala, ku dı nav xwe de bêtıfaq be, namin e. 26 Ger cm eman
derdıxin e, ew dı nav xwe de bêtıfaq bûye, êdi qraletıya wi wê
çawa bımin e? 27 Ger ez bı quweta Beelzebûb eman derdı-
xinım, ma lawên we bı navditıya ki ve derdıxin ın? Jı ber vê
yekê ewê lı serê we bıbın darazkır. 28 Lê belê dema ku ez bı
quweta Ruh ê Xwedê eman derdıxinım, Serwerıya Xwedê
gıhiştıye we. 29 Yan, çawa mırovek dıkare, bıkeve mala mıro-
veki xurt û malên wi talan bıke? Hew beri ew wi mırovê xurt
gırêde û dû re ji mala wi talan bıke. 30 Ki ne tevi mın i, lıhem-
beri mın i. Û ewê ku tevi mın nahewin e, belav dıke.

31 Bona vê yekê ezjı we re dıbêjım, hemû guneh û kufıır wê
jı mırovan re efû bıbın, lê belê ewê ku lı hember Ruh kufıır
bıke, jı wi kesi re efû nine. 32 Û ki tışteki lı hember Lawê
Mırov bıbêje, wê jı wi re efû be, lê belê ki 1ı hember Ruh ê

Piroz bıbêje, jı wi re efû nabe, ne lıvê demê û ne ji dı demên
dê werm de.

Dar ÛMêwên Wê
33 Dıvê yan hûnê darê qenc mezın bıkın û wê mêwên wê ji
qenc bıbın, yanji hûnê darê xırab mezın bıkın û mêwên wê ji
xırab bıbın. Jı ber ku her darek jı mêwên xwe tê na~ kırın.
34 Ey nıjada margiskan! Ma hûn çawa dıkarın dema hûn xerab
bın, gotinên qenc bıbêjm? Jı ber ku dev jı tıji bûna dıl ve dıbêj
i. 35 Mırovê baş, başıyê jı xızna xwe yê baş dertine û mırovê
xırab jijı xızna xwe yê xırab dertin e. 36 Û ezjı we re dıbêjım:
Roja darazıyê mırovê bona her gotıneke vala, ku dıaxıfın, wê
deyndar bın. 37 Jı ber ku hunê bı gotınên xwe bêsûc bın û disa
bı gotınên xwe ji gunehkar bın,

Nişana Yûnıs Peyxamber
38 Wê gavê hınekên jı a1ımên olê û Fêrısıyan e, jı İsa re gotin:
"Dersdar! Em dıxwazın, ku elametekê jı te bıbin ın." 39 İsa 1ı
wan vegerand û ûsa got: "Nıjada xırab û zinêkır elametê
dıxwazın! Lê belê jê re elamet nayê dayin, xeyni elameta
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Yûnıs peyxamber. 40 Çawa ku Yûnıs sê roj û sê şevan dı zıkê
masıya gır de bû, Lawê Mırov ji ûsa wê sê roj û sê şevan dı
nava dılê erdê de bımin e. 41 Roja darazıyê, gelê Ninewê wê
rabın û wi sûcdar bıkın, J ı ber ku ewana bı danasina Yûnıs j ı
gunehên xwe vegerıyan û bınêrın yekijı Yûnıs hinji mezıntır
lıvıra ye. 42 Roja darazıyê qraliça başûrê wê tevi vê nıjadê rabe
û wi sûcdar derxine. Jı ber ku ewa jı alıyeki dınê ve hat, ku
zanebûna Sılêman bıbıhize û bınêre yeki jı Sılêman hin ji
mezıntır lı vıra ye.

Vegenya Ruhê Xerab
43 Lê belê gava ku ruh ê xerab jı mırov derdıkeve, jı bo
rehetıyê bıbine lı cihê bê av dıgere, lê belê nabin e. 44 Wê
wextê ew dıbêje: "Ez vegerım mala xwe, jı şuna ku derketım."
Gava ew tê, mal vala, paqıjkırı û xemılandi ye. 45 Wê wextê ew
dıhere û heft ruhên jı xwe xerabtır ji tine, dıkevınê û lı bı cih
dıbın. Ûdawıya halê wi mırovi jı dema pêşıyê ji xırabtır dıbe.
Tıştê ku wê bê serê vi nıjadê xırab ji eve."

Dê Û Bırayên Îsa
46 İsa hin jı gel re dıaxıfi, mêze, dıya Wi û bırayên Wi lı der ve
sekınibûn û dıxwestın ku bı Wi re bıaxıfın. 47 Ûyeki jı isa re
got: "Mêze, dıya te û bırayên te lıder sekınine, dıxwazın bı te
re bıaxıfın u 48 Lê belê İsa bersıva yê kujê re got da û ûsa got:
"Ma ki ye dıya mın û kinın bırayên mın?" 49 Destê xwe dırêji
şagırtên xwe kır û got: "Vaye dıya mın û bırayên mınl 50J ı ber
ku ki lı gora xwestına Bavê mın i ezmanan bıke, ewe bırayê
mın, xûşkên mın û dıya mın."

Wekoka Cotkar Û Tovê

13 WAêrojê İsajı malê ve derket û qeraxAabahrê ve rûnışt.
2 U ew qas gel lı dora Wi cıvıya bun, ku ew bı xwe

kete lotkê û rûnışt. Gıştıkên gellı qeraxa bahrê ve sekmibûn.
3 İsa gelek tışt bı wekokan ew hin kır û got: "Mêze, cotkar
rabû, ku tovê bavêje zevıyê. 4 Gava ku ajot, hınek jı wan ketın
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devê rê, teyr hatın û ew xwarın. 5 Hınekên dın ketın ser cıyê
kevıri, lı wır ax kêm hebû, zû hêşin bûn, jı ber ku kûrıya axê
tunebû. 6 Lê belê gava roj derket, ew xewıtin. Jı ber ku rehê
wan tunebûn hışk bûn. 7 Hınekên dın ji ketın nava stırıyan,
stıri rabûn û ew xenıqandın. 8 Hınekên dınji ketın nava erdê
rınd, yeki sed, yeki şêst û yê dın ji si qat ber dan. 9 Yê guhên
wi hebe, bıla bıbıhiz el"

İsa ÇımaBı Wekokan Ve Dıbêje
10 Wê gavê şagirtên İsa hatın ûjı Wi re gotın: "Ma tu çımajı
wana re bı wekokan dıbêj i?" 11 İsajijı wan re ûsa got: "Zani-
na rêzên dı derheqa Serwerıya Ezmananjı we re hatıye dayin
lê belê jı wan re nehatıye dayin. 12 Jı ber, yê ki ku heye, jı wi
re bê dayin û zêde be û yê ki ku tune, çiqasi wi heye ji, jı wi bê
standın. 13 Ezjı ber vê yekê bı wekokanjı wan re dıbêjım, ku
ew mêze dıkın û nabinın, dıbıhizın, lê belê guhê xwe nadın ser
û fêm nakın. 14 Lı ser wan peyxambertıya İşaya tê cihê, ku
dibêje: "Hunê bı guhan bıbıhizın, lê belê fêm nekın, bı çavan
mêze bıkın, lê belê nebin ın. 15Jı ber ku dılê vi geli bûye kevır,
bı guhan gıran dıbıhizın, û çavên xwe ji dıgırın, ku nebe bı
çavan bıbinın, bı guhan bıbıhizın, venagerın, ku ez wan baş
bıkım." 16 Lê belê xwezi lı çavên we, ku dıbinın û guhên we, ku
dıbıhizın. 17Jı ber ku bı rasti ezjı we re dıbêjım, gelek peyxam-
ber û mırovên rast hesreta van tıştan bûn. Jı ber çı ku hûn
dıbinın, wanji xwestın ku bıbinın, lê belê neditın. Çı ku hûn
dıbıhizın, wanji xwestın bıbıhizın, lê belê nebıhistın.

Wekoka Cotkar
18 Nuha hûn wekoka cotkar guhdari bıkın. 19 Her kesê ku gotı-
na Serwerıya Ezmana~ dıbıhize û fêm nake, İblıs tê û yê dı wi
de ajoti hıldıkışin e. Vêya tova ya ku dı devê rê de hatıye
ajotın e. 20 Yê lı cihê kevıri hate ajotın, ewe, ku gava gotinê
dıbıhize, zû, bı eşq wê qebûl dıki. 21 Lê belê reha wi tuneye,
hew jı bo demekê û gava bona Gotın a Xwedê tengasıyê yan
ji zulmê dıbine, ew zû jı rê derdıkeve û gêr dıbe. 22 Yê dı nava
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stırıyan de hatıye ajotın ewe, ku gotınê dıbıhize û xemên vê
dınyayê û dewlemendiya derew gotınê dıxenıqinın Û ew bê
zad dımin e. 23 Yê ku dı nav erdê baş de hatıye ajotın ewe, ku
gotinê dıbıhize, fêm dıke û dexlê dıde, hınek sed, hınek şêst û
hınekji si."

Wekoka Genım ÛZiwan Ê
24 İsa wekokeki dın da û jı wan re got: "Serweriya Ezmanan
mina mıroveki ye, ku lınav zevıya xwe de tovê rınd ajot. 25 Lê
belê gava her kes dı xew de çûn, dıjmınê wi hatın û 1ı nav
genım de ziwan ji ajotın û çûn. 26 Gava genım gihişt, ber da,
ziwan ê ji xuya kır. 27 Ûxızrnetkarên xwediyê malê nêziki wi
bûn û jı wi re gotın: "Axayê me! Ma te 1ınav zevıya xwe de
tovê rınd neajot? Lê belê ev ziwan jı ku hat?" 28 Wi 1ıwan
vegerand û got: "Neyareki ev tışt kırıye." Xızmetkaran ji jı Wi
re gotın: "Nuha tu dıxwazi, ku em herın wan rakın?" 29 Lê belê
Wi got: "Na, nebe ku gava hûn ziwan ê rakın, genım ji pê re
derxinın. 30 Bıhêlin, ku her duji bı hev re mezın bın, heta roja
çınandın ê. Roja çınandın ê ezê jı daskêşan (paleyan) re bı-
bêjım, bıla beri ziwan ê bıçının, gurz û gurz gırêdın jı bona
şewatê, lê belê genım bıkıne kewara mın."

Wekoka Xerdalê Û Heoirtırşê
31 İsa wekokekê dın ji dani ber wan û got: "Serwerıya Ezm-
anan mina toveki xerdalê ye, ya ku mıroveki wê dıgıre û dı
nav zevıya xwe de diajo. 32 Ew jı hemû tovan ve pıçûktır e, lê
belê gava mezın dıbe, jı hemû pıncaran mezıntır dıbe û ew
dıbe dar; ûsa ku teyrên ezmanan tên xwe ser gu1ıyên wê
datinın.

33 İsa wekokekê dın ji jı wan re got: "Serwerıya Ezmanan
mina hevirtırşê ye, ku jınıkekê bıgıre, bıke nav sê olçek ard,
heta ku hemû tırş bıbın, 34 İsa ev tıştına hemû bı wekok an jı
gel re got. Ûbê wekok qet tışteki j i wan re negot. 35 Ev ûsa bû,
ku ew gotına peyxamber bê cih: "Ezê bı wekokan devê xwe
vekım, tıştên jı xu1ıqandına dınê de veşartine eşkere bıkım."
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Îsa Weko ka Genım Û Ziwan Ê Şırove Dıke
36 Wê wextê İsa gel cıvakan şand û çû malê. Şagırtên Wi hatın
ba Wi û gotın: "Wekoka genım û ziwan ê jı me re şırove bıke."
37 İsa lı wan vegerand û got: "Ewê ku tovê rınd ajot, Lawê
Mırov e. 38 Zevi dınyaye, tovê rınd zarokên Serwerıya Ezm-
anan û ziwan ji zarokên yê xırabın. 39 Dıjmınê, ku ziwan
ajotıye ji İblıs e. Dema çınandına genıman, axırıya dınê ye û
cotkar ji mılyaket ın. 40 Û çawa ku ziwan ê dıcıvinın, dışe-
wıtinın, axırıya vê dınê ji wê ûsa be. 41 Lawê Mırov wê mılya-
ketên xwe bışine, jı Serwerıya wi hemûyên, ku mırovan jı rê
derdıxinın û xerabıyê dıkın, hılbıjêrın 42 Û bavêjın agirê tıfık
ê. Lıwır wê bıbe gıri û qırçinıya dıranan. 43 Wê wextê mıro-
vên rast wê dı Serwerıya Bavê xwe de mina rojê şewle bıdın.
Guhê ki heye, bıla bıbıhize!

Wekoka Xızna Weşarli Û Încıyê Rınd
44 Serwerıya Ezmanan mina xızna dı erdê de hatıye veşartın
e. Mırovê ku wê bıbine, wê disa veşêre. Bı şabûnê wê here û
hemû hebûna xwe bıfıroşe û dê wê zewıya bıkıre.

45 Disa Serwerıya Ezmanan mina tucareki, lı pêy incıyê rınd
ve dıgere ye. 46 Gava inciki pırr bıqimet dit, çû hemû hebûna
xwe fırot û wi ew incıya stand.

Wekoka Tora Masıyan
47 Disa Serwerıya Ezmanan mina tora ku dı nava bahrê de
hatıye avêtınê ye, ku her bı cınsi masi dıkevın ê. 48 Gava tor
tıji bû, kaşi qeraxê kırın û rûnıştın, masıyên rınd bıjartın
avêtın qaban, lê belê yên xırab avêtın derve. 49 Axırıya dınê
ji wê ûsa be. Mılyaket werın, xıraban jı rından hılbıjêrın;
50 Û bavêjın agırê tıfık ê. Lı wê derê wê bıbe gıri û qırçinıya
diranan." 51 İsa jı wan pırs kır: "Ma we ev hemû tıştan fêm
kırın?" Wan jı İsa re gotın: "Erê." 52 Wi ji jı wan re got:
"Bona vê yekê, her qanûnzaneki ku jı bo Serwerıya Ezman-
an hin bûyi, mina xwedıyê malê ye, ku ew jı xızna xwe de
tıştên kevın û nû derdixe."
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53 Gava isa ev mesele xılas kır, jı wê derê çû. 54 Û hat welatê
xwe, lıwır ket hewra wan û jı wan re da hin kırın. Ew ji ecêb
man û gotin: "Ma ev hıkrnet û karên bı qudret jı ku tên? 55 Ma
Ev ne lawê xerat e? Navê dıya Wi ne Meryem e? Aqûb, Ûsıf,
Şimûn û Cıhûda ne bırayêrı Wı nın? 56 Ma hemû xûşkên Wi
ne lıba me ne? Lê belê ev hemû tıştê ku ew dıke, ku ve jı Wi
re hate dayin ê?" 57 Û wan Ew (isa) red kır ın. Lê belê İsa jı
wan re got: "Peyxamber ne bêqedır e, lê belê tenê dı welatê
xwe û mala xwe de bêqedır e." 58 Bona ku ew bêbaweri bûn,
isa lıwê derê pırr mûcizetan çênekır.

NİŞANÊN BALKÊŞ SERWERIYA KU NAYÊ QEB ÛLKIRIN
Kuşttna Yehyayê Vaftizkar

14 Dı wê demê de Hêrodêsê serokê Celilê bona ku nav û
dengê isa bıhist, 2 û jı xızmetkarên xwe re got: "Vıya

Yehyayê Vaftizkar e sax bûye. Lorna jı kerametan dıke." 3Jı
ber ku Hêrodês, Yehya dabû gırtınê, ew gırêdabû û avêtıbû
hepsê, jı bona Hêrodıya j ma Filipoyê bırê wi. 4Jıber ku Yehya
jı Hêrodês re gotıbû: "[ı te re ne cayiz e, ku tu jına bırayê xwe
bıgır i." 5 Û Hêrodês ji dıxwest ku, Yehya bê kuştın, lê belê jı
gel dıtırsıya. Jıber ku gel Yehya peyxamber qebûl dıkırın. 6 Lê
belê gava roja bûyina Hêrodês hat, qiza Hêrodıya yê derket
qadê, reqısi Û ev lıber çavên Hêrodês gelek xweş hat. 7 Jı ber
vê yekê Hêrodês, sond xwar û got: "Qizık çı bıxwazi, ez bıdım
wê." 8 Qizık ji jı dıya xwe hatıbû fit kırın û got: "Nuha lıvır,
lıser sênıyê serê Yehya yê vaftizkar bıde mın." 9 Qral xemgin
bû; lê belê jı bona sonda xwe û wan mêvanên amade, destûr
da, ku xwestına wê bıdın wê. 10 Û mırovan şand, dı hepsê de
serê Yehya serjê kırın. 11 Serê wi danin ser sêniyê, anin û dan
keçik ê. Keçikêji jı dıya xwe re bır. 12 Şagirtên Yehyaji hatın,
cesedê wi rakırın û bınax kırın. Paşê çûn jı isa re gotın.

İsa Pênc Hezar Kesi Têr Dıke
13Gava ku isa ev tışt bıhist, bı lotkê ve tenê j i wê derê çû cihe-
ki tenha. Lê belê dema gel ev bıhist ın, jı bajaran ve bı peyati
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lı dû Wi çûn. 14 Û Gava ku İsajı lotkê derket, koma mırov ya
mezın dit, dılê Wi lı wan şewıti û nexweşên wan baş kır. 15 Ga-
va bû êvar, şagırtên Wi hatın ba Wi û gotın: "Ev der ciheki
tenha ye, wext ji derbas bû; êdi derenge. Dev jı gel berde, ku
bıla ew herın gundan û jı xwe re xwarınê bıkır ın." 16 Lê belê
isa jı wan re got: "Ne ferze, ku ew herın. Hûn xwarınê bıdın
wan." 17 Şagırtanjijı Wi re gotın: "Lı vır xeyni pênc nan û du
masıyan tışteki me tune." 18 isa jı wan re got: "Wan nan Û
masıyan binın ba mın." 19 isa destûr da, ku gellı ser hêşinıyê
rûnın. Wi her pênc nan û her du masi gırt, lı ezmanan ve
nıhêrt, şukıri da û nan keri kırın. Paşê da şagirtan, şagırtanji
dan gel. 20 Hemûyan ji xwarın, têr bûn û donzdeh qufe ji tıji
jı hûrikên ber mayi hewandın. 21 Yên ku xwarın, xeyni jın û
zarokan qasi pênc hezar mêran bûn.

İsa Lı Ser Avê Dıgere
22 isa wê wextê destûr da şagırtan, ku bıkevm lotkê û beri Wi
derbazi wi alıyê dın bıbın, heta ku ew bı xwe gel bı rê bıke. 23 Û
gava Wi gel bı rê kır, çû serê çıyê, ku tenê dua bıke. Dema ku
êvar bû, ew lı wê derê tenê bû. 24 Lê lotke êdi dûri devê bahrê
dı nav pêlan de bû. Jı ber ku ba lı hember wê rabû bû. 25 Dı çarên
şevê de, isa lı ser behrê re ber vê şagırtan çû. 26 Lê belê dema
şagırtan ditın, ku Ew lı ser bahrê ber ve wan tê, tırsıyan û gotm:
"Ev xeyal e!" Û wan jı ber tırsê kırın qêrin. 27 Lê belê isa wê
demê jı wan re got: "Cesûr bınl Ez ım! Metırsm!" 28 Pêtrûs lê
vegerand ûjı Wi re got: "Xudan! Ger tu yi, destûr bıde, ku ez lı
ser avê de bêm ba te." 29 isa got: "Were!" Pêtrûs ji lotkê ve peya
bû, lı ser avê çû, ku here ba isa. 30 Lê belê gava wi bayê bıhêz dit,
tırsıya û êdi wê noq bûya, kıre qêrin: "Xudan! Mın xelas bıke!"
31 Wê demê isa destê xwe dırêji wi kır, bı wi gırt û jı wi re got:
"Bawerikêrnol Ma te çıma şubhe kır?" 32 Gava ew ketın lotkê,
ba sekın i. 33 Û ewên ku dı lotkê de bûn, ketm ser rûyê xwe û
gotm: "Bı rasti, tu Lawê Xwedê yi" ûjı Wi re secde kırın."

34 Ew derbasi alıyê dın bûn û hatın welatê Cênisartê.
35 Gava gellı wê derê isa nas kırın, şandm hemıya dorûberan û
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hemû nexweşan anin ba Wi. 36 Ûnexweşan jê reca dıkır m, ku
tenê lı pêşa kıncê Wi kevın, Ûyên ku lê ketın, hemû baş bûn.

Adetên Bapîran

15 Wê wextê hınek Fêrısi û alımên olê jı Orşelimê hatın
ba Îsa û gotin: 2 "Çima şagirtên te lı hember adeta kal

û bavan derdıkevın? jı ber ku gava ew nan dıxwın, destê xwe
naşon." 3 İsajı wan re ûsa got: "Lê hûn çıma bona adeta xwe,
lı hember destûra Xwedê derdıkevın?" 4Jıber ku Xwedê got:
"Jı dê û bavê xwe re hurmet bıke," û: "Ewê ku xırabi bı dê û

• bavê xwe bıke, bıla bımır e." 5 Lê belê hûn dıbêjın: "Ki ku jı dê
û bavê xwe re bıbêj e: "Tıştên, ku mın dıkarıbû bıdana we, mın
ew tışt dan xêra Xwedê. 6 Êdi nehewce ye, ku ew jı dê û bavê
xwe re hurmetê bıke. Ûwe jı bona adeta xwe Kelama Xwedê
xırab kır." 7 Ey durûno! İşaya peyxambertıyeki rınd lı ser we
kır û got: 8 "Ev gel a bı lêvê xwe bangi mın dıke, lê belê dilê
wan jı rnın dûr e. Perestına vala jı mın re dıkın, jı ber ku ew
tenê bı destûrên mırovan dıdın hinkırınê."

10 Û Îsa gel bangi ba xwe kır û jı wan re got: "Guhdar bın û
fêm bıkınl 11 Ne ku tıştê dıkeve dev, ew mırova dıherımin e. Lê
belê tıştê ku jı dev derdikeve, ew mırova dıhenmin e." 12 Wê
wextê şagirtên Wi hatın û jê re gotın: "Ma tu zani, gava
Fêrısıyan ev gotın bıhistın, xeyıdin? 13 Lê belê Îsa jı wan re
got: "Her darê, ku Bavê mın i ezmanan nedanıye, wê j i bıni ve
bê rakırın. 14 Wan berdınl Ew korın û rêberê koranın. Ger kor
jı koran re rêberıyê bıke, herdu ji wê bıkevın qoncal ê." 15 Û
Pêtrûs lê vegerand û got: "Şırova vê wekokê jı me re bıke."
16 Û Îsa got: "Ma hûn hinji fêm nakın? 17 Ma hûn nızanın, çı
ku bı dev re dıçe, derbasi zık dıbe û derdıkeve der? 18 Lê belê
tıştên, ku jı dev derdıkevın, ew jı dıl derdıkevın û ev ın ku
mırovan dıherımin ın. 19Jıber ku fikrên ne rınd, kuştın, zinê
kırın, bêexlaqıya cınsi, dıziti, şehadetıya derew, kufr hemûjı
dıl derdıkevın. 20 Ev m yên ku mırovan dıherımin m, lê belê
destneşûşti nan xwarın, mırovan naherımin e."
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Bawenya Pireka Qananı
21 isa rabû, jı wê derê çû alıyê Sûr û Sayda yê. 22 Û lıpirekek
Qanani, jı wê derê hat, kır qêrin û jı isa re got: "Ya Xudan,
Lawê Dawid! Jı mın re dılovanıyê bıkel Qiza mın bı cınan
dikeve, geleki cefa dıkışin e." 23 Lê belê isa bersıva wê neda.
Şagirtên Wi nêziki Wi bûn, jê nca kırın û gotın: "Wê jı me dûr
bıxin e, jı ber ku lıdû me ketiye û dıke qire-qir." 24 Lê belê isa
bersıv da û got: "Ez tenê jı bo pezên mala İsraêlê yê wında
bûyi hatıme şandın." 25 Lê belê ew pireka ku hat, lıber Wi ket
ser ruyê xwe û got: "Ya Xudan! Alikari jı mın re bıkel" 26 Û isa
lıwê vegerand û got: "Ne baş e, ku mırov nanê ber zarokan
bıgırın Û bavêje ber kûçıkan." 27 Lê belê pirekê ji got: "Erê,
Xudan! Lê belê kûçık jı wan hûrıkên, ku jı sifra efendiyê wan
dıkevın, dıxwın." 28 Wê wextê isa lıwê vegerand û got: "Ey
pirekê! bawerıya te çiqas mezın e! Lı gora xwestına te jı te re
bıbe." Û jı wê demê ve qiza wê baş bû.

İsa Çar Hezar Kesan Têr Dıke
29 isa jı wê derê veqetiya, çû ber behra Celilê, derket serê
çıyê û lıwê derê rûnışt. 30 Komeki mırovan yê mezın hate ba
Wi, ku bı xwe re gelek seqet, kor, lal, destkûd û hê pırr
nexweşên dınji anibûn û avêtın ber lıngê isa. Û İsa ji wan
baş kır. 31 Gava gel dit, ku lal dıaxıfın, destkûd baş bûn,
seqet geriyan û çavê koran vebûn, ecêb man û spasdari jı
Xudayê İsraêlê re kırın.

32 isa bangi şagirtên xwe kır û got: "Ez lıber vi geli dıkevım.
Jı ber ku sê roje ew lıba mın ın û tışteki wan i xwann ê tune.
Ez naxwazım, wan bırçi bı rê bıkım, ku ew dı rê de jı xwe neçın
û nekevin." 33 Şagirtên Wi jê re gotin: "Ma lıvê çolê emê jı ku
nan binın, ku vi geli têr bıke?" 34 İsajı wan re got: "Çend nanê
we hene?" Wanji gotm: "Heft nan û hınek masıyên hûr hene."
35 isa destûr da gel, ku ew lı ser erdê rûnın. 36 Û Wi her heft
nan û masi gırt, şukır kır û pari kır, Paşê da şagirtan, şagırtan
ji dan gel. 37 Hemûyan ji têr xwann û heft qufe ji tıji hûrıkên
bermayi dan hev. 38 Yên ku xwann, xeyni jın û zarokan, çar
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hezar mêr bûn. 39 Paşê isa gel bı rê kır, kete keştıyêke û hate
sinorê Magadan ê.

Nişanjı Ezmanan Dıxıoestın

16 Fêrısi û Sadûqıyan bona cerıbandınê hatın ba isa û jê
xwestın, kujı ezmanan nişanekê nişani wan bıde. 2 Lê

belê İsa lıwan vegerand û got: "Gava êvar dıbe, hûn dıbêjın:
'Hewa wê rınd be, jı ber ku ezman sor bûye.' 3 Û sıbê hûn
dıbêjın: 'iro hewa wê xırab be, jı ber ku ezman sor û bımıj e.'
Hûn rûyê ezmên rave dıkın, hewayê çawa be, lê belê bı
nişanên deman hûn nızanın, wê çawa bıbe? 4 Nıjadeke xırab û
zinêkır nişanekê dıxwaze, lê belê jê re xeyni ni şana Yûnıs
peyxamber, nişanekê dın nayê dayin." Û isa ew lı cih hışt û çû.

Havêna Fênsi Û Sadûqıyan
5 Gava şagırt derbasi wi alıyê golê bûn, bir kırın ku jı xwe re
nan bıgırtan a. 6 Û İsa jı wan re got: "Bala xwe bıdın û xwe jı
havêna Fêrısi û Sadûqıyan bıparêz ınl" 7 Û ew bı hev re fıkırin
û gotın: "Me nan jı xwe re negırtıne.' 8 isa nêta wan zanıya û
got: "Ey bawerikêmno! Ma hûn çıma bı hev re dıfıkırın, ku we
jı xwe re nan negırtıne? 9 Ma hûn hin fêm nakın? Nayê bira we
çawa bı pênc nanan pênc hezar mırov têr bûn û we çend qufe jı
bermayi dan hev? 10 Ûbı heft nanan ji çar hezar mırov têr bûn
û we çend qufe bermayi dan hev? 11 Ma hûn çawa fêm nakın, ku
mın bona nanjı we re negot? Lê belê bona wê yekê ku hûn xwe
jı havêna Fêrısi û Sadûqıyan bıparêz ın.' 12 Şagırtan wê wextê
fêm kırın, weki Wi jı bona havêna nan jı wan re negot, ku ew
xwe bıparêzın, lê belê jı bo hinkırına Fêrısi û Sadûqıyan.

Pêtrûs Mesih Nas Dıke
13Ûgava isa çû alıyê Qeyserıya Filipoyê, jı şagırtên xwe pırs
kır: "Lı gora gotına gel, Lawê Mırov ki ye?" 14 Û wan gotın:
"Hınek dıbêjın Yehya yê Vaftizkar e, hınekên dın dıbêjın
Êlyas e, lê hınekên dın ji dıbêjın Yêrêrnıya ye, yan ji yek jı
peyxamberan e.' 15 isa jı wan re got: "Lê hûn jı bo mın çı
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dıbêjın, ez ki me?" 16 Şimûn Pêtrûs bersıva Wi da û got: "Tu
Lawê Xweda yê zındi yi, Mesih i. 17 isa lê vegerand û got:
"Xwezi lı te, Şimûn ê lawê Hena, jı ber ku xwin û goşt ev yek
jı te re eyan nekır ın, lê belê Bavê mın i ezmanan eyan kır. 18 Û
ez ji jı te re dıbêjım, ku tu Pêtrûs i û lı ser vi zınari ezê dêra
xwe çêkım û hêza mırın ê wê pê nıkarıbe. 19 Ûezê kılitên Ser-
werıya Ezmanan bıdıme te û çı ku tu lı ser erdê gırêdi, ezm-
anan de ji wê gırêdayi be û çı ku tu lı ser erdê veki, ezmanan
de ji wê vekıri be." 20 Wê wextê isa destûr da şagırtên xwe,
wekijı kesi re nebêjin, ku ew Mesih e.

İsa Daxuyanıya Mınn Û Vejina Xwe Dıke
21 J ı vê pê ve isa dest pê kır, daxuyanıyê jı şagırtên xwe re kır,
ku hewce ye, ew here Orşelimê, bı destê kalepiran, serokê
kahinanan û alımên olê de cefê bıkışine, bê kuştın û roja sêwe-
min de disa bıveje. 22 Jı ber vê yekê Pêtrûs Wi da aliki, bı Wi
re pekıya û got: "Ev jı te dûr be, Ya Xudan! Tışteki ûsa qet lı
te neqewım e!" 23 Lê belê isa vegerıya, jı Pêtrûs re got: "Lı dûri
mın here, İblıs! Fıkrê te lıhemberi mın e, jı ber ku ew fıkrê te,
nejı Xwedê ye, hew jı mırovan e." 24 Wê wextê İsa jı şagirtên
xwe re got: "Her ki ku dıxwaze, lı dû mın bê, bıla xwe inkar
bıke, xaça xwe bıgre û lı dû mın were. 25 J ı ber, ki ku dıxwaze,
canê xwe xelas ke, wê canê xwe wında bıke, lê belê ki ku canê
xwejı bo mın wında bıke, ewê wê bıbin e. 26 Jı ber, çı fêde, ku
mırov gıştıka dınê qezenc bıke, lê canê xwe wında bıke? Yan
ji mırov çı qimeti dıkare, jı bona xelaskırına canê xwe bıde?
27 Jı ber ku Lawê Mırov wê lı tev mılyaketên xwe û bı
bılındtırıya Bavê xwe bê. Wê çaxê wê jı her kesi re lı gora
emelên wan bıde wan. 28 Bı rasti ezjı we re dıbêjım,jı hınekên,
ku lı vır amade ne, wê rnırın ê nebinın, heta ku Lawê Mırov bı
Serwerıya xwe ve hati bıbin ın."

Ditına İsa Tê Guhertın

17 isa şeş rojan dû re Pêtrûs, Aqûp Û bırayê wi Yûhena
tevi xwe gırt û ew bı cûdayi bı xwe re derxıst çıyaki
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bılınd. 2 Û isa lı ber çavê wan hate guhertın, Rûyê Wi mina
rojê bınqi û kincên Wiji mina nûrê sıpi bûn. 3 Ûmêze, Mûsa
û Êlyas jı wan re xuya bûn û bı Wi re axıfin. 4 Wê wextê
Pêtrûs jı isa re got: "Xudan! Baş e, ku em lı vê derê ne. Ger tu
dıxwazi, ezê sê çadıran lı vê derê çêkım: yeki jı te re, yeki jı
Mûsa re û yekijijı Êlyas re." 5 Pêtrûs hin dıaxıfi, ewreki rona-
hi hate ser wan, dengek jı ewr hat û got: "Ewe Lawê mın i
Xoşewist, Yê ku ez jê razi me. Guhdarıya Wi bıkın!" 6 Gava
şagırtan ew deng bıhistın, ketme ser ruyê xwe û geleki tır-
sıyan. 7 Lê belê isa nêziki wan bû, destê xwe dani ser wan û
got: "Rabin, metırsınl" 8 Wanji serê xwe bılınd kırın û xeyni
isa kesek neditın.

9 Wexta ku ewj ı çıyê dıhatm xwar, isa destûr da wan û got:
"Ew tıştê ku we dit, jı kesi re nebêjin, heta ku Lawê Mırov jı
mırın ê rabe." 10 Şagırtên Wi jê pırs kırın: "Ma çıma alımên olê
dıbêjın, beri dıvê Êlyas bê?" 11 isa lı wan vegerand û got: "Bı
rasti, dıvê berê Êlyas bê û ewê her tışti ser rast bıke. 12 Lê belê
ez jı we re dıbêjım: "Bı rasti Êlyas hatıye ji, lê belê wi nas
nekırın û çawa ku xwestın, ûsa bı wi kırın. Wê ûsa Lawê
Mırov ji jı destê wan keseran bıkışin e." 13 Wê wextê şagırtan
fêm kırın, ku isa bona Yehya yê vaftizkar jı wan re got.

İsa Yeki CınoyiBaş Dıke
14 Ûwexta hatın ba gel, mırovek nêziki İsa bû, lı ber çok da û
got: 15 "Ya Xudan!]ı lawê mın re dılovanıyê bıke!]ı ber ku ew
bı nexweşıya fê dıkeve û geleki cefa dıkışin e. Pırr caran dıke-
ve nava agır Û pırr caran ji dıkeve nava av ê. 16 Mın wi ani ba
şagirtên te, lê belê wan nıkaribûn, ku wi baş bıkın." 17 isa lê
vegerand û got: "Ey nıjada bê baweri û jı rê derketi! Ma ezê
heta kengê tevi we bım? Ma ezê heta kengê jı we re sebır
bıkım? Lawık binın vır, ba mın." 18 Û isa bı cm pekıya, cın jı
lawık derket û lawık wê demê baş bû. 19 Wê wextê şagırt tenê
hatın ba isa û jê pırs kırın: "Ma çıma me nıkaribûn, ku cm
derxistana?" 20 İsa jı wan re got: "Bona ku bawerıya we kêm
e. Bı rasti ez jı we re dıbêjım, bawerıya we qasi hebeke tovê
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xerdalê hebe, hunê jı vi çıya re bêjın: 'Jı vır derbasi wi ali be!'
wê derbaz be. Bona we tışteki nabe wê tunebe. 21 Lê belê ev
cmsê ha bı tışteki dm dernayê, xeyni bı dua û bı roji yê."

İsa Bona Mınna Xwe Disa Dıbêje
22 Gava şagırt jı Celilê hatm ba hev, İsajı wan re got: "Lawê
Mırov wê bıdm destê mırovan. 23 Ewê Wi bıkujm, lê belê roja
sêwemin, Ewê disa bıveje." Ûjı ber vê yekê şagırt geleki xem-
gin bûn.

Xerca Perestgehê
24 Gava ku ew hatm Kefernahûm ê, mamûrên ku du dirhem
xerca perestgehê dıhewandm, hatm ba Pêtrûs û gotm: "Ma
dersdarê we xerca perestgehê nade?" 25 Pêtrûs got: "Erê." Û
wexta ku Pêtrûs hate mal, beri İsajı wi pırs kır: "Şimûnl Ma
tu çawa texmin dıki? Qralên dınê xercê yanji bacê jı ki dıstin
ın? Jı zarokên xwe, yanjı xeriban?" 26 Pêtrûsjê re got: "Jı xeri-
ban." İsajı wi re got: "Hıngê zarok azad m. 27 Lê belê bona ku
em wan hêrs nekm, here behrê, şewkê bavêje û masıya sıfte, ku
derdıkeve, bıgre, devê wi veke û tu yê ziveki çar dırheman
bıbin i.Wê bıgre, jı bo mın û xwe bıde wan."

Yê Heri Bılındtır Ki Ye?

18 Wê wextê şagırt hatm ba İsa û jê re gotın: "Lı nav.Ser-
werıya Ezmanan de yê heri mezmtır ki ye?" 2 Isa ji

zarokek bıçûk bangi ba xwe kır, ew lınav wan de da sekınan-
dm. 3 Û got: "Bı rasti ez jı we re dıbêjım, ger hûn mina zaro-
kan venegerın, hûn tu car nakevm Serwerıya Ezmanan.
4 Jıber vê yekê ki ku xwe mina vê zarokê bıçûk, bıçûk bıke, lı
nav Serwerıya Ezmanan de yê heri mezmtır ewe. 5 Û ki ku
zarokeke bıçûk bı navê mın qebûl bıke, mın qebûl dıke.

Sûcdari Kınn
6 Lê belê ki yeki jı evên bıçûk, ku jı mın re baweri dıkın, jı rê
derxe, jê re hin ji qenc e, ger kevıreki aş bı hustıyê wi ve bê
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girêdan û bê avêtınê bınê bahrê. 7 Wey lı dmê! Bona ewên ku
mırovan jı rê derdıxın.jı ber nabe, ku ew tışt nebe. Lê belê wey
lı wi kesi, ku mırov bı rayedarıya wi jı rê derdıkevın, 8 Ger
destê te yan lıngê te, tejı rê derxe, wijêke û jı xwe bavêje.]ı
te re hinji baş e, ku tu destkûd yan seqet bıkevijıyin ê, ne ku
du dest yan du lıngên te hebin û tu bêyi avêtın nava agirê aba-
din. 9 Ger çavê te, te jı rê derdıxe, wi derxin e û bavêj e.] ı te
re hinji qenc e, ku tu bı çaveki bıkevijıyinê, ne ku bı du çavan
bıkevi nava agırê dojeh ê.

Wekoka Miha Wında Bûyi
10 Bıla Hayêwejı we hebe, ku hûnjı wan bıçûkan yeki bê hur-
met nekınl ]ı ber ku ezjı we re dıbêjım, ku mılyaketên wan lı
ezmanan tımi rûyê Bavê mın ı ezmanan dıbin ın. 11 Lawê
Mırov hat ku, yê wında bûyi bıgere û xelas bıke, 12 Ma hûn çı
dıbêjın? Ger sed pezê mıroveki hebe û yek jı wan wında be,
ma ew nod û nehan çol û çiyan nahêle û nare û lı ya wında
bûyi nager e? 13 Ger wê bıbin e, bı rasti ezjı we re dıbêjım, ewê
jı bona wê hin ji zêde şa be, ne ku jı bo nod û nehên dın ku
wında nebûn e. 14 Ûsaji Bavê weyi ezmanan naxwaze, kujı
van bıçûkan yek wında be.

Bırayê Ku Guneh Dıke
15 Ger bırayê te lı hember te xırabıyê bıke, gava tu û wi
tenêbın, xırabıya wi nişani wi bıde. Ger wi guhdarıya te kır,
êdi te bırayê xwe xelas lor. 16 Lê belê gava wi guhdarıya te
nekır, yeki yan duduyên dın ji tevi xwe bigre, jı ber ku: 'Bı
devê du yan sê şahdeyan her tışt ispat dıbe.' 17 Ger wi guh-
darıya wan ji nekır, bıla ew jı bo te bıbe mina pûtperest û
memûrê xercê. 18 Bı rasti ez jı we re dıbêjım, çı ku hûn lı ser
erdê gırêdın, lı ezmanji wê gırêdayi be û Çıku hûn lı ser erdê
vekın, lı ezman ji wê vekıri be. 19 Disa ez jı we re dıbêjım, ger
dudu jı we lı ser erdê bıbın yek dua bıkın û bıxwazın, Bavê
mın i ezmanan wê bıde wan. 20 Jı ber ku, lı ku derê du yan sê
mırov bı navê mın bıcıvın, ez lı wır dı nava wan de me.
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Wekoka Xulamê Bêmerhamet
21 Wê wextê Pêtrûs hate ba isa û got: 'Ya Xudan! Gava bırayê
mın xerabıyê bı mın bıke, dıvê ez wi çend caran efû bıkım?
Heta heft caran?' 22 isajı wi re got: 'Ezjı te re nabêjım, heta
heft caran, lê belê heta heftê caran heft dıbêjım. 23Jı ber ku
Serwerıya Ezmanan mina qraleki ye, ku gava xwest, tevi
xulamên xwe hesabê xwe bıbin e. 24 Û gava dest bı hesêb kır,
yek anin ba wi, ku deh hezar talenti deyndarê wi bû. 25 Lê belê
wi nıkaribû, deynê xwe bıdana, efendıyê wi destûr kır, ku ew,
jına wi, zarokên wi û hemû hebûna wi bêne fırotan ê, ku deynê
wi bıhata dayin. 26 Lê belê xulam xwe avête ber lıngê wi, jê
rêca kır û ~ot: 'J1mın re sebır bıke! Ezê hemû deynê xwe bıdı-
me te.' 27 U dılê efendıyê wi lı ser wi şewıti, ew berda û deynê
wi ji efû kır. 28 Lê belê gava ew xulam derket, rasti xulam-
heval eki xwe hat, ku bı sed dinari deyndarê wi bû. Û wi dest
kır qırıkê û jê re got: 'Tu çıqasi deyndarê mın i, bıde!' 29 Wê
wextê hevalê xulam xwe avête ber lıngê wi, jê rıca kır û got: ı

Jı mın re sebır bıke! Ezê deynê xwe bıdım te.' 30 Lê belê ewi
guh neda hevalê xwe, çû, wi avêt girtigehê, heta ku ew deynê
xwe bıde. 31 Gava ku xulamên dın ev yek ditın, geleki lı ber
xwe ketın û çûn, jı efendıyê xwe re tıştên, ku qewımi bûn,
gotın. 32 Wê wextê efendıyê wi bangi wi kır û jê re got:
'Xulamê xırab! Mın hemû deynê tejı te re efû kır,jı ber ku te
jı mın rıca kır. 33 Majı te reji ne lazım bû, ku tejijı hevalê xwe
re dılovani bıkıra, mina ku mınjı te re dılovani kır? 34 Û efen-
dıyê wi hêrs bû, ew da lêdanvanên girtigehê, heta ku hemû
deynê xwe bıde.' 35 Ûsajı Bavê mın i ezmanan wê lı serê we
heryeki bıke, yên ku bı dıl bırayê xwe efû neke."

Pırsgırêkajınberdanê

19 isa, gava ku ev axaftına xwe xelas kır,jı Celilê derket,
hat sinorê Cıhûstan ê, wi alıyê U rdin ê. 2 U komeki gel

lı dû Wi çûn û Wi ji wan 1ı wê derê baş kır.
3Jı Fêrısıyan hınek nêziki Wi bûn, ew cerıbandın û jê re

gotın: "Ma dıbe, ku bı her sedemekê mêr jına xwe berde?" 4 İsa
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bersıva wan da û got: "Ma we nexwendıne, dı destpêkê de
Afırkar, wan bı jın û mêri xulıqandıye? 5Jı ber ku Xwedê got:
'Bona vê yekê, mêr dê û bavê xwe berde û bı jına xwe ve
bızelıqe û wê her du ji bıbın yek bedenek.' 6J ı ber vê yekê ew
êdi ne dudu ne, lê belê yek beden ın. Ango yên ku Xwedê wan
kırıye yek, bıla mırov wan jı hev neke." 7 Wan jı isa re gotın:
"Ma çıma Mûsa destûr da, ku mêr kaxeza jınberdanê bıde jınê
û wê berde?" 8 isa jı wan re got: "Mûsa bona dıl hışkıya we
destûr da we, ku hûn jınên xwe berdın, Lê belê dı destpêkê de
ne ûsa bû. 9 Ezjı we re dıbêjım, ki xeyni sedema zinê jına xwe
berde û yekê dın bıstine, ew zınê dıke." 10 Şagırtan jı isa re
gotın: "Ger halê mêr lı tev jınê ûsa ye, zewac ne qenc e." 11 Lê
belê isa jı wan re got: "Her kes nıkare, wê gotına qebûl bıke.
Hew yê ku jê re hatıye dayin, dikare qebûl bıke. 12Jı ber ku
xadım hene, ku dı zikê dayıkê de ûsa bûne û xadımji hene, ku
jı destê mırovan xadım bûne û xadım ji hene, ku jı bo Ser-
werıya Ezmanan xwe kırıne xadım. Ki ku dıkare vê qebûl
bıke, bıla qebûl bıkel"

İsa Zarokan Piroz Dıke
13 Wê wextê zarokên bıçûk anin ba isa, ku ew destê xwe
deyne ser wan û wan piroz bıke. Lê belê şagırtan bı wan
pekıyan. 14 Lê belê isa got: "Zarokên bıçûk berdın, pêşıya wan
negırın, ku bıla ew bêne ba mınl Jıber ku Serwerıya Ezman-
an jı yên ûsa re ye." 15 Û isa destê xwe dani ser wan Û jı wê
derê veqetıya.

Jıyana Abadin Û Xortê Dewlemend
16 Ûmırovek nêziki isa bû û got: "Ya Mamoste! Ez çı qencıyê
bıkım, ku jıyana abadin bı dest bıxım?" 17 İsajê re got: "Çima
tu bona qenci kırınê jı mm dıpırsi? Tenê yeki rınd heye. Ger
tu dıxwazi, bıkevi jıyana abadin destûrên Xwedê bine cih."
18 Wi ji jı isa re got: "Ma kijan destûran?" isa jê re got:
"Mekuje! Zınê meke! Dızıyê meke! Bêbextiyê meke! 19Jı Bav
û dıya xwe re hurmetê bıke û cinarê xwe mina nefsa xwe hes
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bıke!" 20 Mırovê xort jê re got: "Mın ev hemû jı bıçûkantıya
xwe de anine cih. Êdi çı kêmanıya mın heye?" 21 İsajı wi re
got: "Ger tu dıxwazi, rayedar be, here hebûna xwe bıfıroşe,
bıde xızanan. Ûlıezmanan xızna te wê hebe û dû re lıdû mın
were." 22 Lê belê dema ku xort ev gotın bıhistın, xemgîn bû û
çû, jı ber ku gelek hebûna wi hebûn.

23 İsa jı şagırtên xwe re got: "Bı rasti ez jı we re dıbêjım, jı
dewlemend re zehmet e, ku bıkeve Serwerıya Ezmanan. 24 Ez
disa jı we re dıbêjım, deve wê jı qula derzıyê ve bı reheti der-
bas bıbe, lê belê jı dewlemend re zehmet e, ku bıkeve Ser-
werıya Xwedê. 25 Gava şagırtan ev yek bıhist, ecêb man û
gotin: "Ma êdi ki dıkare, xelas be?" 26 Û İsa lıwan nıhêrt û
got: "Ev tıştjı bo mırovan bêimkan e, lê belêjı bo Xwedê tu
tıştê bêimkan tune." 27 Wê gavê Pêtrûs lê vegerand û got:
"Mêze, me hemû tışt dı cih de hıştın û lıdû te hatın, ma rewşa
me wê çawa be?" 28 İsa ji jı wan re got: "Bı rasti ez jı we re
dıbêjım, gava Lawê Mırov dınya nû de lı ser kursıya xweyi
bılınd rûni, hûn, yên ku lıdû mın tên, hûnê ji lı ser donzdeh
kursıyan rûnên û darazıya donzdeh eşiretên İsraêlê bıkın. 29 Û
ki ku mala xwe, yan bırayên xwe, yan xwuşkên xwe, yan bavê
xwe, yan dıya xwe, yan jına xwe, yan zarokên xwe, yan erdê
xwe jı bona navê mın lıcih hıştıne, ewê sed qat bıstinın û wê
jıyana abadin ji bı mêrasi bıstinın. 30 Lê belê, lı alıyê dın wê
gelekên pêşin bıbın yê dawin û yên dawin ji bıbın ye pêşin."

Yên Ku Bona Dı Rez De Bıxebıtın Hatıne Bangktnn

2 0 Serwerıya Ezmanan mina mıroveki xwedıyê malê ye,
ku sıbê zû rabû, jı bona rezê xwe lı xebatkaran bıgere.

2 Û ew bı xebatkaran re, bı rojê dinarek re 1ı hev hat û wan
şandıye rezê xwe.

3Nêziki saeta sısıyan derket, hınekên dın, ku lımeydanê de
betal sekınibûn, ditın, 4 Û jı wan re got: "Hûn ji herın rez û
heqê we çı be, ezê bıdım we." Ew ji çûn. 5 Saeta şeşan û saeta
nehan de disa derket û ûsa kır. 6 Ûnêziki saeta yanzdehan der-
ket, hinekên dın ji, ku betal sekınibûn, ditın û jı wan re got:
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Qralê te, dılnızm, lı kerê, erê dehşıka kerê sıwar bûye, û tê ba
te." 6 Û şagırt çûn, mina ku isa destûr dabû wan kırın. 7 Ker û
dehşê anin, kıncê xwe avêtın ser wan û isa lê siwar bû. 8 Û pır-
ranıya gel kıncê xwe lı ser rê raxıstın, hırıekên dın ji guliyê
daranjê kırın û lı ser rê raxıstın. 9 Koma mırov, yên ku lı pêşi
û lı dû isa, dıkırın qêrin û ûsa dıgotm: "Hosanajı Lawê Dawıd
re! Yê ku bı navê Xudan tê Piroz e! Hosana jı heri jarin ve!
10 Gava isa ket Orşelimê, gıştıka bajêr hejıya û got: "Ev ki ye?"
11 Ûgel got: "]ı bajarê Nısret a Celilê, isa Peyxamber Eve."

Îsa Perestgehê Paqıj Dıke
12 isa ket perestgeha Xwedê û hemû kesên ku dı perestgehê de
danûstandinê dıkırın avêt derve. Textên pere hûr kırıyan û
kursıyên kevok fıroşan gêr kır. 13 Û jı wan re got: Hatıye
nıvisın: "]ı mala mın re wê bêjırı mala dua, lê belê we ew kırı-
ne şkefta rêbıran!" 14 Ûdı perestgehê de kor û seqet hatme ba
Wi û isa wan baş kır. 15 Lê belê gava ku serokên kahinan û
alımên olê ew kerametên, ku isa kırın, û ew zarokên, ku
perestgehê de dıkırıne qêrin û dıgotın: "Hosanna jı Lawê
Dawıd re!" ditın, bı hêrs ketin. 16 Û jı isa re gotin: "Ma tu
dıbıhizi, evana çı dıbêjın?" isajijı wan re got: "Bê şık. Ma qey
we gotına ku dıbêje 'Te bı devê zarokên bıçûk û yên dergûşê
de, jı bo xwe pesn dayinê çêkır!' qet nexwendınel" 17 Û isa
wan dı cih de hışt, jı bajêr derket, çû Bêytanyayê û şevê lı wê
derê ma.

Hêjira Hışk Bûyî
18 Û sibehê zû, wexta ku isa vegerıya bajêr, bırçi bû. 19 Lı ser
rê dareke hêjirê dit, nêziki wê bû; lê belê xeyni pelan tışteki
dın pê ve nedit û jı darê re got: "Êdi tu tu cari berê nedil" Û
dara hêjirê hema hışk bû. 20 Gava ku şagırtan ev yek ditın,
ecêb man û gotın: "Çawa dara hêjirê hema hışk bû?" 21 isa ber-
sıva wan da û jı wan re got: "Bı rasti ez jı we re dıbêjım, ger
bawerıya we hebe û hûn şubhe nekırı, hûnê ne tenê çı hate
serê vê dara hêjirê, bıkın, lê belê hûnê jı viçıyayi re ji bêjin:
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Û got: "Hûn nızanın, ku çı dıxwazm. Ma hûn dıkarın,jı tasa ku
ez veduxım vexwın? Wanjı İsa re got: "Em dıkarın." 23 isajı
wan re got: "Bı rasti hunê tasa mm vexwın, lê belê rûnıştan-
dına alıyê rnın i rastê û çepê ne dı destê mırı de ye; lê belê ew
der bona yên kujı alıyê Bavê rnın ve hatıye amadekırın e."

24 Û gava her dehe şagırtên dm ev yek bıhist ın, jı her du
bırayan bı hêrs ve hatın. 25 Lê belê isa ew bangi ba xwe kır û
got: "Hûn zanın, ku serokên neteweyan serwêrıyê lı wan dıkın
û mezinên wanji zordarıyê bı wan dıkın. 26 Lê belê dı nava we
de bıla ûsa nebe. Ki jı we dıxwaze mezıntır be, bıla bıbe xız-
metkar êwe. 27 Ûkijı we dıxwaze, bıbe pêşeng, bıla bıbe xız-
metkar êwe. 28 Çawa ku Lawê Mırov nehat ku jê re xızmetê
bıkın, lê belê ew hate ku bı xwe xızmetê bıke û bona gelekan
ji canê xwe bı fidyeti bıde."

İsa Çawên Du Koran Vedıke
29 Gava ku ew jı Eriha yê derketırı, komeki mırovan ya gele-
ki mezın lıdû isa çû. 30 Ûmêze, du kor lıser wê rê rûnıştibûn.
Gava wan bıhistın ku isa derbas dıbe, kırıne qêrin û gotın: "Ya
Xudan, Lawê Dawıd! Jı me re dılovanıyê bıke!" 31 Gel bı wan
re xeyıdin, ku dengê xwe bıbırın. Lê belê wan hê zêde kırın
qêrin û gotm: "Ya Xudan, Lawê Dawıd! Jı me re dılovanıyê
bıke!" 32 isa sekıni, bangi wan kır û got: "Ma hûn Çıdıxwazın,
ku ezjı bo we bıkım?" 33 Wan ji jê re gotın: "Ya Xudan! Bıla
çavên me vebin." 34 Ûdılê isa lıser wan şewıti Û dest dani ser
çavên wan û wê demê çawên wan vebûn û lı dû Wi çûn.

Bı Reıonaqi Ketına Orşelimê

21 Û gava ew nêziki Orşelimê .bûn, hatın Bêytfacê, ba
Çıyayê Zeytûn ê. Wê wextê Isa du şagırtên xwe şand

û jı wan re got: 2 "Herın wi gundê lı hember û hûnê kereke
gırêdayi Û lı baji dehşıka wê bıbin m. Wan vekın û binın ba
mın. 3 Ger kesekjı we re tışteki bıbêje, hûn bıbêjın: 'Jı Xudan
re hewce ne' û Ew ê hema wan paş ve vegerine." 4 Ev ûsa bû,
ku ew gotına peyxamber bê cih: 5 "J1qiza Sıyon re bêjın: Mêze,
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"Ma hûn çıma temamıya rojê lıvır betal sekıni ne?" 7 Wanji
jê re got: "Jı ber ku tu kes xebatekê ne da me." wijı wan re got:
"Hûn ji herın rezê mınl" 8 Û gava ku êvar bû, xwedıyê rez jı
wekilê mala xwe re got: "Bangi xebatkaran bıke, heqê wan
bıde, jı yên paşin dest pê bıke heta yên pêşin." 9 Ew xebat-
karên, ku dı saet yanzdeh de dest pê kırıbûn, hatın û her yeki
dinarek stand. 10 Gava yên pêşinji hatın, wan gotın qey wê ew
zêde bıstinın. Lê belê wan ji her yeki dinarek stand. 11 Gava
heqê xwe standın, lı hember xwedıyê malê gotegot kırın û
gotın: 12 "Me hemû gıranıya rojê û germa wê kışand ın, lê belê
evên yên paş ıyê hatın, yek saeteki xebıtin, te wan bı me re yek
gırt." 13 Lê belê xwedıyê malê jı wan yeki re got: "Heval! Ez
neheqıyê lı te nakım. Ma tu bı mın re dinareki re qayil nebû
yi?" 14 Heqê xwe bıstine û here. Ez dıxwazım, çawa ku mın da
te, ûsa ji bıdıme evê paşin. 15 Ma heqê mın lı ser malê mın
tune, çı ku ez bıxwazım, ezê wi bıkım? Yan ji tu comerdıya
mın, bı çawên xerab dıbin i?" 16 Bı vi awayi yên dawıyê bıbın
yê pêş û yên pêş ji bıbın yên dawıyê. Jı ber ku bangi gelekın,
Lê belê bıjarti hındık ın."

İsa Cara Sêwemin Qala Mtrın Û Vejina Xwe Dıke
17-18 Wexta ku isa çû Orşelimê, tenê her donzdeh şagırtên
xwe bı xwe re gırt û dı rê de jı wan re got: "Bınênn, em dıherın
Orşelimê. Lawê Mırov wê bıdıne destê serokên kahinan û
alımên olê, ewê ji, wê wi bıkın mahkûmê mırınê (kuştinê).
19 Paşıyê wê Wi bıdın destê neteweyan, bona qerfên xwe bı
Wi bıkın, Wi bıdın ber qamçıyan û bı xaçê ve bışıdinın. Ûwê
Ew ê roja sısıyan disajı mırın ê ve bıveje."

Şireta Lı Dayıka Ku Cıhêtıyê Dıxwaze
20 Wê wextê dıya lawên Zebedi bılawên xwe re hate ba isa, jê
re secde kır û tıştek jı Wi xwest. 21 Û isa jê re got: "Tu çı
dıxwaz i?" Jınıkê jı Wi re got: "Destûr bıde, ku ev her du
lawên mın lı nav Serwerıya Te de, yek lı alıyê Te yi rastê û yê
dınji lı alıyê Te yi çepê rûnên." 22 Lê belê isa lı wan vegerand
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"Rabe, bıkeve behrê!" wê bıbe. 22 Ger hûn baweri bıkın û bı
dua her çı bıxwazın, hûnê bıstin ın."

Pırsa Dı Derheqa Rayedanya İsa De
23 Wexta ku isa hate perestgehê û ders da, serokên kahinan û
kalepirên gel hatın ba Wi û gotın: "Ma tu bı çı rayedarıyê van
tıştan dıki û kê ev rayedarıya daye te?" 24 İsa bersıva wan da
û got: "Ez ji jı we pırseki bıpırsırn, Ger hûn jı mın re bêjın, ez
ji jı we re bêjım, ku bı çı selahıyeti ez van tıştan dıkım.
25 Vaftiza Yehya jı ku ve bû? Jı ezmanan bû, yan jı mırovan
bû?" Ew dı nav xwe de fıkırin Û gotın: "Ger em bêjin: 'Jı ezma-
nan', Ewê jı me re bêje: 'Ma we çıma baweri pê neanin?' 26 Lê
belê gava ku em bêjin: '[ı rnırovan,' ern jı gel dıtırsın.] ıber ku
hemû Yehya peyxamber qebûl dıkın." 27 Û wan bersiva isa
dan û gotın: "Em nızanın." isa ji jı wan re got: "Ez ji jı we re
nabêjim, ku, ez bı çı rayedarıyê van tıştan dıkım.

Wekoka Du Lawan
28 Ma hûn jı vi re çı dıbêjın? Du lawê mıroveki hebûn. Wi jı
lawê xweyi mezın re got: "Lawo! iro here nav rezê mın, bışu-
xule." 29 Wiji lê vegerand û got: "Ez naçıml" Lê belê paşê poş-
man bû û çû. 30 Bav çû ba yê dın, jı wi re ji ûsa got. Wi ji got:
"Erê, ezê herım, bavo;" û neçû. 31 Nuha jı van her du lawan
kijani xwestına bavê xwe ani cih?" Wan ji jı Wi re got: "Yê
mezın." İsa ji jı wan re got: "Bı rasti ez jı we re dıbêjım, ku wê
memûrên xercê û pirekên fahş beri we bıkevın Serwerıya
Xwedê. 32 jı ber ku Yehya hat, ku rêya rastiyê nişani we de, we
baweri pê neanin; lê belê memûrên xercê û pirekên fahş bawe-
ri pê anin. Pışti we ev tışt ditın ji, disa hûn poşman nebûn û
baweri pê neanin.

Wekoka Kırêkırên Rez
33 Wekokek dın ji guhdari bıkın: Mirovek hebû, rez dani,
dora wê çeper kır û çalek tê de kola, qûlek ji jı bo novedaran
çêkır. Dû re rez ·da rezvanan û çû welateki xerib. 34 Gava
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wextê tıri dayin ê nêzik bû, wi xızmetkarên xwe şand ba rez-
vanan; ku tırıyê jê re binın. 35 Rezvanan xızrnetkarên wi gır-
tın, lı yeki xıstın, yê dın kuştın û yeki dınji dane ber kevıran.
36 Wi disa jı cara sıfte zêdetir xızmetkar şand û rezvanan bı
wan ji ûsa kırın.

37 Dawıyê de, lawê xwe şand ba wan û got: "Belkê ewê jı
lawê mın şerm ıyê bıkırı." 38 Lê belê wexta ku rezvanan lawê wi
ditın, jı hev û du re gotın: "Mêrasxwer eve. Werın, em wi
bıkujın û bıbın xwedıyê mêrasa wi." 39 Û rezvanan ew gırtın,
jı nav rez derxıstın û kuştın. 40 Ger wexta ku xwediyê rez bê,
ma ew çı bı wan rezvanan bıke?" 41 Wan j i İsa re ûsa got: "Wê
wan zilamên xerab, bıhoviti bıkuj e; rez ji bıde rezvanên dın,
yên ku wê wextê de tırıyê rezê wi bıdın ê." 42 İsajı wan re got:
"Ma we dı Kıtêba Piroz de qet nexwendıye? 'Ew kevırê, ku
hostan rakırın û avêtın, ew bû kevirê serê quncıkê. Ev jı
Xudan ve hate peyda kırın, û lı ber çavên me bı rewnaq el'
43 Jı ber vê yekê ez jı we re dıbêjım, ku Serwerıya Xwedê wê
jı we bê standın û jı neteweyeki ûsa re bê dayin, ku bona wi
mêwa bine. 44 Ki ku j ı ser vi kevıri de bıkeve wê pari pari be û
ew kevıra bıkeve ser kê, wê wi bıpelıxin e."

45 Gava serokên kahinan û Fêrısıyan wekokên wi bıhistın,
fêm kırın, ku ew jı bona wan dıbêje. 46 Xwestın, bı Wi ve
bıgırın, lê belê jı gel tırsıyan. jr ber ku gel İsa weki peyxam-
bereki qebûl dıkır ın.

Wekoka Xwanna Dawetê

2 2 Û İsa disa bı wekokanjı wan re ûsa got: 2 "Serweriya
Ezmanan mina qraleki ye, ku daweta Lawê xwe kır.

3 Wi xızrnetkarên xwe şandın, ku bangi xwendıyên dawetê
bıkın, lê belê ew nexwestın ku bên. 4 Qral disa xızmetkarên
dın şand û got: Jı xwendıyan re bêjın: "Mêze, cange û dewarên
xweyi qelew şerjêkırıne û nanê xwe amade kırıye, her tışt
amadeye. Werın dawetê!" 5 Lê belê wan guh nedan, yek çû
zevıya xwe û yê dın ji çû danûstandına xwe. 6 Yên mayin ji
xızmetkarên wi gırtın, heqaretê lê kırın û kuştın. 7 Lê belê qral
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qanya, artêşa xwe şand, ew mêrkuj ana qır kır û bajarên wan
şewıtand. 8 Wê wextê jı xızmetkarên xwe re got: "Dawet
amade ye, lê belê xwendi ne hêja bûn. 9Rabın, henn serê rêyan
û kê ku hûn bıbinın, bangi dawetê bıkın." 10Xızmetkar ji der-
ketın serê rêyan, ki ku ditın, nnd û xırab, hemû dan hev û
mala dawetê bı xwendıyan tıji bû.

11 Lê belê gava qral çû hundır, ku xwendıyan bıbin e, mıro-
vek lıwê derê dit, ku kıncê dawetê lê tunebû. 12Û jı wi re got:
"Heval! Ma tu çawa bê kıncê dawetê hati vır?" Û zımanê wi
hate gırtın. 13Wê wextê qral jı xızmetkarên xwe re got: "Dest
û lıngên wi gırê bıdın, bıgırın û bavêjın tanya der ve. Lı wê
derê wê bıbe qêrin û qırçinıya dıranan." 14J ı ber ku bangi kıri
gelekın, Lê belê bıjarti hındıkın."

Pırsa Xerc Dayinê
15Wê wextê Fêrısi çûn, fıkırin, ku ew isa çawa bı gotınên Wi
bıxın dafikê. 16Û wan şagırtên xwe tevi pıştgırtıyên Hêrodês
şandın ba isa û gotın: "Dersdar! Em zanın, weki Tu rasti û
rêya Xwedê rast hin dıki;jı kesi re cıhêtıyê naki.Jı ber ku Tu
lışexsê mırovan nanıhêri. 17Nuhajı me re bêje, fikrê te çı ye?
Raste, ku em xercê bıdın Qeyser yan na?" 18Lê belê isa bıfêl-
bazıya wan zanibû û got: "Ey durûno, ma hûn çıma mın dıcerı-
bin ın? 19Pereyê xerc dayin ê nişani mın bıdın." Û wan dina-
rekjı isa re anin. 20İsa jı wan re got: "Ev sûret û nıvisa yê kê
ye?" 21Wan got: "Yê Qeyser e." Wê wextê isajı wan re got:
"Balê, tıştên Qeyser bıdın Qeyser û yên Xwedê ji bıdın
Xwedê." 22Gava wan ev tışt bıhist ın, ecêb man, isa lı cih
hıştın û çûn.

Pırsgırêka Vejina Mırıyan
23Wê rojê, Sadûqıyan, ku dıgotın vejina mırıyan tune, hatı-
ne ba isa, pırsıyan û gotın: 24"Dersdar! Mûsa got: 'Ger mıro-
vek bê zarok bımır e, bıla bırayê wi jına wi bıstin e û jı bırayê
xwe re nıjadê rake.' 25Ûsa, heft bıra lıba me hebûn. Yê mezın
zewıci û bê zarok mır. J ına wi jı bırayê wi re ma. 26Ûsa ji hate
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serê bırayê duduyan û yê sısıyan, heta lı serê her heftan. 27 Lı
dû hemûyan re ew pirekaji mır. 28 Nuha, roja qıyametê ewjın
wê bıbe jına kijanijı wan her heftan? Jı ber ku hemûyan ji ew
standı bûn." 29 Lê belê isa lı wan vegerand û got: "Hûn ketı-
ne xeletıye, jı ber ku hûn ne nıvisaran zanin û ne ji hêza
Xwedê. 30 Jı ber ku roja qıyametê ne wê bızewıcin, ne ji mêr
bıkın, lê lı ezmanan ewê mina mılyaketan bın. 31 Ma we ew
gotına, ku Xwedê jı bona vejina mırıyan jı we re gotıbû,
nexwendine? 32 'Ez Xweda yê Brahim, Xweda yê ishaq û
Xweda yê Aqûp ım.' Xwedê ne Xweda yê mırıyan e, hew
Xweda yê zındıya ye." 33 Ûgava gel ev tışt bıhistın, lı ser hin
kırına Wi zehf ecêb man.

Fermana Heri Gıring
34 Û wexta Fêrısıyan bıhistın, ku isa Sadûqıyan deng bıri
kırıye, lı ba hev kom bûn. 35-36 Jı wan alımeki olêjı isa ve pırs
kır, ku Wi bıcerıbine û got: "Ey Mamoste! Dı zagona ruhani
de fermana heri gıring kijan e?" 37 isa jı wi re got: "Xudan,
Xudayê xwe bı hemûya dılê xwe, bı gıştıka nefsa xwe û bı
hemû aqılê xwe hes bıke." 38 Fermana pêşin û ya heri gıring-
tır eve. 39 Û ya duduyan mina vê: "]ı ciranê xwe mina nefsa
xwe hes bıke.' 40Jı van her du fermanan ve hemû zagon û pey-
xemberti gırê dayin e.'

MesihKi Ye?
41 Gava Fêrısi cıvıyan, İsa jı wan pırsıya ıi2 û got: "Ma hûnjı
bona Mesih çı dıfıkırın? Ew Lawê ki ye?" Wan ji jı isa re
gotın: "Lawê Dawıd e.' 43 İsa jı wan re got: "Wê demê, çawa
dıbe ku, Dawıd êjı Ruh ve peyxamê gırtıye bı gotına Xudan
bangi wi dıke û van gotinan dıbêje? 44 'Xudanjı Xudanê mın
re got: Lı alıyê mm i rastê rûne, heta ku ez neyarên te bıkım
bın lıngên te.' 45 Ger Dawıd jı wi re bıbêje Xudan, çawa ew
dıbe lawê wi?" 46 Û qet keseki nekaribûn, ku bersıva İsa
bıdana û lı dû wê rojê ve êdi keseki metırsi neanin, ku tışte-
ki jê bıpırsın,
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Darazıya Ku Bona Alımên Olê Û Fênsıyan Ve Hatıye
Dayin

2 3 Wê wextê İsa jı gel û şagırtên xwe re ûsa got: 2 "Alı-
mên Olê û Fêrısıyan lıser kursiya Mûsa ve rûnıştın e.

3Jı ber wê yekê ewana çı jı we re bêjın, ûsa bıkın û binın cih;
lê belê mina wan nekın,jı ber ku ewana dıbêjın, lê belê nakın.
4 Erê, ew barên gıran û dıjwar gırêdıdın, datinın ser mılên
mırovan, lê belê ew bı xwe naxwazın, bı tıhya xwe wi bari bıle-
qinın. 5 Lê belê ew hemû xebatên xwe lıber mırovan dıkın ku
bêne ditın ê. Jı ber ku ew eerbejnên mezın lı ser mıl û be-
ranıyên xwe gırêdıdın Û pêşê kincên xwe dırêj dıkın. 6 Dı
xwarınan de cıyê jarin hes dıkın, 1ıperestgehan de jı kursiyên
pêşin. 7 Hes dıkın ku, lı qadan sılavan bıdın wan Û jı aliyê
mırovan ji bı gotına "Rebi" (Dersdar) bêne bang kırın. 8 Lê
belê bılajı we re nebêjin: "Dersdar." Jı ber ku dersdarê we yek
e, ew Mesih e û hûn hemûji bıran e. 9 Lı ser erdê hûnjı tu kesi
re nebêjın: "Bavo," jı ber ku Bavê we yek e, ku lı ezmana ye.
lûNe jijı we re bêjın: "Efendi,' jı ber ku Efendiyê we yek e, ew
Mesih e. 11 Lê belê dı nav we de yê mezın bıla bıbe xızmetkarê
we. 12 Ki ku xwe bılınd bıke, ewê nızm bıbe, lê belê ki ku xwe
nızm bıke, ewê bılınd bıbe.

Wey Lı Durûyan!
13 Lê belê wey lı we alimên olê û Fêrısıyan! Durûno! Hûn
deriyê Serwerıya Ezmanan lı ber mırovan dıgırın. Ne hûn
dıkevınê û ne ji dıhêlın, ewên ku dıxwazın, bıkevın êl 14 Wey
lı we alımên olê û Fêrısıyanl Durûno! Hûn malên jinên bi
duxwın, lê belê durûtiya duayê xwe dirêj dıkın, Bona vê yekê
hûnê hin ji ceza gıran bıkışinın,

15 Wey lıwe alımên olê û Fêrısıyanl Durûno! Hûn lıbehr û
erdê dıgerın, ku yeki binın ser rêya xwe. Û gava ku dıbe, hûn
wi jı xwe ducaran zêdetır dıkıne lawê para dojeh ê.

16 Wey 1ı we rêberên kor, ku hûn dıbêjın: "Ki ku bı perest-
gehê sond dıxwe, ne tıştek e. Lê belê ki ku bı zêrê lınav perest-
gehê ve sond dıxwe, dıbe deyndar." 17Bêaqılên karl Ma kijan
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mezın e? Zêr yan perestgeha, ku zêr helal dıke? 18 Ûsaji hûn
dıbêjın: "Ki ku bı gorigehê sond dıxwe ne tışteke, lê belê ki ku
bı boraqa lı ser gorigehê sond dıxwe, dıbe deyndar." 19 Hûn
çıqas kor ın! Ma kijan mezın e? Baraq, yan gorigeha, ku bor-
aqê helal dıke? 20 Usa, ki ku bı gorigehê sond dıxwe, ew hım
bı wê sond dıxwe, hım ji bı hemû tıştên, ku lı ser wê hene,
sond dıxwe. 21 Ki ku bı perestgehê sond dıxwe, ew hım bı wê
sond dıxwe, hım ji bı yê ku dı wê de dıji, sond dıxwe. 22 Û ki
ku bı ezmanan sond dıxwe, ew hım bı kursıya Xwedê sond
dıxwe, hım ji bı yê ku lı ser rûnıştıye sond dıxwe.

23 Wey lı we alımên olê û Fêrısıyan! Durûno! Hûn dehekê
pûjan ê, razyaneyê û reşkeyê dıdın, lê belê tıştên Zagona ruha-
ni yên hê gıring e, dadıyê, dılsozıyê û baweriyê berdıdın. Vana
lazıme, ku hûn bıkın û yên dınji bernedin. 24 Ey rêberên kor!
Hûn kelmêşê dıparêzın, lê belê devê dadıqurtin ın!

25 Wey lı we alımên olê û Fêrısıyan! Durûno! Jı ber ku hûn
rûyê der ve yê fincan û tasê paqıj dıkın, lê belê hundırê wan
tıji xızani û talani ye. 26 Ey Fêrısıyê kor! pêşıyê hundırê fincan
û tasê paqıj bıke, ku lıderve ji paqıj be.

27 Wey lı we alımên olê û Fêrısıyanl Durûno! Hûn mina tır-
bên sıpi kırıne, kujı der ve rınd xuya dıbın, lê belê hundırê wê
bı hestıyê mırıyan û bı hemû heram ıyê ve tıji ye. 28 Hûnji, ûsa
jı der ve bı mırovan re qenc xuya dıbın, lê belê jı hundır ve hûn
durûne û fesad ın.

İsa Durûtıyê Daraz Dıke
29 Wey lı we alımên olê û Fêrısıyan! Durûno! Hûn tırbên pey-
xamberan çêdıkın, tırbên kesên çê ji dıxemılimn 30 û dıbêjın:
"Ger em dı rojên bavên xwe de hebûna, me lı tev wan xwina
peyxamberan nedırıjandın." 31 Ûsa hûn nuha bı xwe şehade-
ti dıdın, ku hûn zarokên bavên ku peyxamber kuştıne nın.
32 Balê, hûn xerabıyên bavên xwe binın cih. 33 Mamo! Nıjada
margiskan! Ma hûnê çawajı diwana dojehê bırev ın? 34 Bı vi
awayi ezê peyxamberan, mırovên zana û alımên olê bışinım
ba we û hûnê jı wana hınekan bıkujın û bı xaçê ve bışıdinın,
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hınekanjı perestgehên xwe de bıdın ber qamçıyan û bajar bı
bajar bıqewurin ın. 35 Hemû xwina bêsûc, ku lı ser rûyê erdê
hatıye rıjandın wê bê ser we, jı xwina Habilê bê sûc heta
xwina Zexarıyayê lawê Berexıya, ewê ku we lınav perestgeh
û mezbehê de kuşt. 36 Bı rasti ezjı we re dıbêjım, ev hemû tışt
wê bê serê vi netewi.

İsa Bona Orşelimê Dıgıri
37 Ey Orşelim! Ey Orşelim! Orşelim ya te peyxamberan
dıkuşt û şandıyên ba xwe kevır dıkırın! Çend caran mın
xwest, ku ez zarokên te lı ba xwe bıcıvinım, çawa mırişk
çêlıkên xwe dı bınê perên xwe de dıhewin e, lê belê we vêya
nexwestın! 38 Bınêrın, wê mala we lıwe wêran û vala bımin e.
39 Ez jı we re dıbêjım, êdi jı vır şûnde hûn mın nabinın, heta
ku bêjın: "Piroz be Yê ku bı navê Xudan tê!"

Elametên Dawıyê

2 4 Û gava İsajı perestgehê derket û çû, şagırtên. Wi çûne
ba, ku xanıyên perestgehê nişani Wi bıdın. 2 Isajı wan

re got: "Ma hûn van hemûyan dıbinın? Bı rasti ez jı we re
dıbêjırn, lıvır kevır lıser kevır namin e, hemûyê wê wêran be!"

Nûçegihanên Nûçeya Heri Nexweş
3 Wexta ku isa lı ser Çıyayê Zeytûnê rûnıştibû, şagırtên Wi
tenê hatın ba Wi û jı Wi pırsıyan: "[ıme re bêje, ma ew tıştı-
na wê kingê bıbın? Elameta hatına te û axirıya vê dınê wê çı
be?" 4 isa bersıva wan da û got: "Hay jı xwe hebın, nebe ku yek
we bıxapin e. 5 Jı ber ku gelek wê bı navê mın bên û bêjın:
"Mesih ez ım," û wê gelekan jı rê derxin ın. 6 Hûnê dengê şeran
û behsa şer bıbıhizın, lê belê hay jı xwe hebın, ku hûn xwe
wında nekın; jı ber hewceye, ku ev tışt bıbın. Lê belê hê ne
dawıye (hin dawi nehatıye). 7 Jı ber ku gellı hember gelê û
qraleti lı hember qraletıyê rabe, cih cih wê bırçiti û erdhejin-
an bıbın. 8 Jı ber ku hemûyan vana, destpêka janê ne. 9 Wê
wextê wê tengasiyê bıdın we, we bıkujın û bona navê mın
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hemû geljı we bıkerıhe. 10Û wê wextê gelekêjı baweriyê der-
kevın, hev û du dıdın dest û jı hev û du dıkerıhın. 11U gelek
peyxamberên sexte wê derkevın û gelekan jı rê derxin ın.
12Bona pêş de hatına xırabıyê heskırına gelekan wê sar be.
13Lê belê ki ku heta dawıyê sebır ke, ewê xelas be. 14Û ev mız-
ginıya Serwerıyê wê lınav hemûyan dınê de bê danasinkırın ê,
kujı hemû neteweyan bıbe şehadeti û dawi ewê wê demê were.

Hatına Êşa Gıran
15Ger hûn herımandına wêranbûna cıyê piroz de sekıni bıbin
ın, çawa ku Danıyêl peyxamber got, (ewê ku dıxwine bıla fêm
bıke), 16wê wextê ewên ku lıCihûstanê ne, bıla bırevın çıya.
17Ewê ku lı ser xanıyê ne, bılajı wır neyên xwar, kujı mala
xwe tışteki bıgr e. 18Û ewê ku lınav zewıyê de ye, bıla vene-
gerın, ku bona gırtına eba xwe. 19Lê belê wey lıducan û ber-
dergûşa, dı wan rojan de! 20 Dua bıkın, ku reva we nekeve
zıvıstan ê, yanji roja Şemiyê. 21Jı ber ku wê wextê tengasıyeki
ûsa wê bıbe, kujı destpêka dınê de heta nuha mina wê nebûye
û ne ji wê bıbe. 22Ger ew roj kurt nebûna, tu kes xelas nedıbû;
lê belê jı bona bıjartıyan wê ew rojan kurt bın. 23Wê wextê,
ger yekjı we re bêje: "Bınêrê Mesih lıvır e," yan "Ew lıwır e,"
bawer nekın. 24J ı ber ku Mesihên sexte û peyxamberên sexte
wê derkevın, elamet û nuwazeyên mezın bıkın, ku mımkûn be,
bıjartıyên Xwedê ji jı rê ve derxin ın. 25Bınêrên, mın dı pêş de
jı we re got. 26Ger ewanajı we re bêjin: "Bınêrê, İsa dı nav çolê
de ye," dernekevın, yan: "Bınêrê, ew dı fılan odê de ye," bawer
nekın. 27Jı ber ku çawa bırûsk jı rojhilatê derdıkeve û heta
rojavayê xuya dıke, wê hatına Lawê Mırov ji ûsa be. 28Lı ku
derê laş hebe, huli ji lıwır bıcıvın.

Hatına Lawê Mırov
29Lê belê lıdû tengasıya wan rojan re, hema rûyê rojê wê bê
gırtın û heyv ji ronahıya xwe nede; wê sterk jı ezmên bıke-
vın û bı qudretên ezmanan wê bıhêjın. 30 Lı ser vana wê
wextê nişana Lawê Mırov wê lıezmanan xuya be û hemûya
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neteweyên dınê wê şin ê bıkın û wê bıbinın, ku Lawê Mırov
lı ser ewrên ezmanan de bı quwet û bı kerem eke mezın hatıye.
31Ewê mılyaketên xwe bı borıya dengbılınd ve bışin e û wê
bıjartıyên Wi jı herçar ba an binın ba xwe, jı alıyekê ezmên
heta alıyê wê dın.

Zanıyara Ku Mırov Jı Dara Hêjirê Bıstine
32Lê belê jı dara hêjirê ve dersê bıgırın. Wexta ku gulıyên wê
nerm dıbın û pelıkên wê vedıbın, êdi hûn zanın ku havin nêzik
e. 33Ûsaji wexta hûn van hemû tıştan bıbinın, bızanıbın, ku
ev tışt nêzik e; lıber derıya ye. 34Bı rasti ez jı we re dıbêjım,
heta ku ev hemû tışt çênebin va nıfşe ya derbas nabe. 35Erd
û ezman wê derbas bıbın, lê belê gotınên mın qet derbas nabın.

Roj Û Saeta Hew Jı Alıyê Xwedê Ve Tên Zanin
36Tu kes derbareyi wê rojê û saetê de nızanın, ne mılyaketên
ezmanan, ne ji Law; lê belê tenê Bav zane. 37Çawa ku dı rojên
Nuh de bûn, dı hatına Lawê mırov ji wê ûsa be. 38Jı ber çawa
ku wan rojên beri tofanê mırovan dıxwarın, vedıxwarın, dıze-
wıcin û mêr dıkırın, heta wê roja ku Nuh kete keştıyê 39û
mırov pê nehısıyan, heta ku tofan rabû û hemû ji xenıqin.
Hatına Lawê Mırov ji wê ûsa be. 40Wê wextê du mırov wê lı
nav zevıyê bın, yekê bê gırtin û yê dın bê hıştın. 41Du pirekê
lı aşê genım dıhênn hebın û wê yek bê gırtın ya dın ji bê hıştın.
42Jı ber vê yekê, hışyar bımin ın; jı ber hûn nızanın, ku
Xudanê we wê kijan rojê bê. 43Lê belê vêya bızanıbın, ger
xwedıyê malê zanibûya, ku dızê kijan saetê bıhata, wê hışyar
bımaya û nedıhışt, ku mala wi qul kırın a. 44Bona vê yekê hûn
ji amade bın; jı ber ku Lawê Mırov wê saeteke ûsa bê, ku tu
kes ne lı bendê ye.

Xulamê Dılsoz Û Xulamê Nedılsoz
45Ma ki ye ew xulamê dılsoz û baqıl, ku efendıyê wi ew dani
ser xulamên xwe, bona dı wextê de xwarina wan bıde wan?
46Xwezi bı dılê wi xulami, ku wextê efendıyê wi bê, wi ûsa
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bıbin e. 47Bı rasti ez jı we re dıbêjırn, wê efendi wi dayne ser
hemû malên xwe. 48 Lê belê ger ew xulam xırab be û dı dılê
xwe de bêje: "Wê efendıyê mın dereng bê" 49Û dest pê bıke, lı
xulam-hevalên xwe xine û tevi yên serxweş bıxwe û vexwe,
50efendıyê wi xulami wê roj eke ûsa bê, ku ew nepayi ye û sae-
teke ûsa, ku ew nızan e. 51Efendi wi bıke du pari û para wi wê
tevi durûya bıke. Lı wır wê bıbe gıri Û qırçinıya dıranan.

Wekoka Deh Qizên Azıb

25 Wê demê Serwenya Ezmanan wê mina deh qizên azıb
e, ku qendilên xwe gırtın, derketın pêşıya zavê. 2 Lê

belê jı wan; pênc baqıl û pênc ji bêeqıl bûn. 3Jı ber ku gava ku
yên bêeqıl qendilên xwe gırtın, rûnê wê bı xwe re negırtın.
4Lê belê yên baqıl rûnji dı qaban de tevi qend ilên xwe bı xwe
re gırtın. 5 Lê belê gava ku zava dereng ket, xew ket ser
hemûyan û dı xew de çûn." Û nivê şevê dengek hat: "Bınêrê,
zava tê! Bona pêşbazıya wi derkevın ser rê!" 7Wê wextê hemû
qiz ji rabûn, qendilên xwe teze kırın. 8 Bêeqılan jı yên baqıl re
gotın: "Jı rûnê xwe bıdın me ji, jı ber ku qendilên me vemırin e.
9Lê belê baqılanjı wan re gotın: "Na, dıbe ku rûnjı me Û we re
nake der. Baş e, &er hûn henn ba yên ku rûn dıfıroşın Û jı bo
xwe bıkır ın." 10U gava ku ew çûn ku rûn bıkır ın, zava hat û
ew qizên ku amade bûn, tevi wi ketın dawetê û deri hate gırtın.
11 Paşê qizên dınji hatın û gotın: "Ya Xudan! Ya Xudan! Deri
lı me veke!" 12Lê belê wi jı wan re got: "Bı rasti ez jı we re
dıbêjım, ku ez we nas nakırn." 13Bona vê yekê hışyar bıminın,
jı ber ku hûn ne roja hatına Lawê Mırov dızanın, ne ji saetê.

Perê KuJı Xulaman Re Hatıye Dayin
14Jı ber Serwenya Ezmanan wê mina mıroveki, dıçe welate-
ki xerib be. Bangi xulamên xwe dıke û mala xwe emaneti wan
dıke. 15Lı gora hunerê wan, pênc telant da yeki, du telant da
yeki û telantek ji da yeki û bı rê ve ket, çû. 16Ewê ku pênc
telant gırti bû, hema çû, bı wan danûstandınê kır; pênc
telantên dınji qezenc kır. 17Ûsaji ewê ku du telant gırtibû,
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duduyên dınji qezenc kır. 18 Lê belê ewê ku telantek gırtibû,
çû, erd kola û pereyê efendıyê xwe tê de veşart. 19 Demek dırêj
dı navbeyna wê de derbas bû, efendıyê wan xulaman hat û
xwest, ku tevi wan hesabê xwe bıbin e. 20 Ewê ku pênc telant
gırtibû, pêş de hat, pênc telantên dınji ani û got: "Efendî! Te
pênc telant dabûn mın. Bınêrê, mın pênc telantên dın ji
qezenc kırın." 21 Efendıyê wijê re got: "Aferîn, xulamê rınd û
dılsoz! Tu dı nav tıştên kêm de dılsoz mayî, ezê te deynım ser
gelek tıştan; were, bıkeve şênahıya efendıyê xwe!" 22 Ewê ku
du telant girtibû jî hat û got: "Efendî! Te du telant dabû mın.
Bınêrê, mın du telantên dın ji qezenc kır." 23 Efendıyê wi jê re
got: "Aferîn, xulamê rınd û dılsoz! Tu dı nav tıştên kêm de dıl-
soz mayî, ezê te daynım ser gelek tıştan; were, bıkeve
şênahıya efendıyê xwe!"

24 Lê belê ewê ku tel an tek girtibû jî hat û got: "Efendî! Mın
tu nas dıkır, wekî tu mıroveki hışk i. Cîhê, ku neajotıye, tu
dıçıni Û cîhê ku te belav nekırıye, berhev dıki. 25 Ez tırsıyam û
çûm, telantê te dı bın erdê de veşart ım. Eve, malê te jı te re
be!" 26 Lê belê efendıyê wi lê vegerand û got: "Xulamê xırab û
teral! Ger te zanîbû, ew cıyê ku mın neajotıye ez dıçinım û ew
cıyê, ku mın belav nekırıye, berhev dıkım. 27 Ma çıma te pereyê
mın neda seraf? Û gava ez hatım, mınê pereyê xwe tevî sel efa
(fayız) wê bıgırtam a. 28 Jıber vê yekê, nuha telant jı wî bıgırın
Û bıdın e ewê ku deh telantên wî hene. 29 Jı ber ku yê kî hebe,
wê jê re bê dayîn ê û bê zêde kırın. Lê belê yê kî tunebe, ewê
ku heye jî wê jê bê gırtın. 30 Ûvî xulamê bê fêde bavêjın tarıya
derve; lı wê derê wê bıbe gırî û qırçinıya dıranan.

Darazkınna Neteweyan
31 Lê belê wexta ku Lawê Mırov tevî hemû mılyaket Û bı
mezınahıya xwe ve bê, hıngê wê lı ser texta xwe yî bılınd rûn
i 32 Û hemû gel wê lı ber Wî bıcıvin, Ew ê jî wê wan jı hev
veqetîne, çawa ku şıvan mihan jı bızınan vedıqetine, 33 Wê
mîhan lı mılê xweyi rastê bıde sekınandın û bızınan jî lı mılê
xweyî çepê. 34 Wê wextê Qral, wê jıyên lı mılê xweyî rastê re
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bêje: "Werm, ey pirozên Bavê mınl Wê Serwerıya, ku jı bona
we jı destpêka dınê de amade bûye, mêras bıgırın. 35Jı ber ku
ez bırçi bûm, we xwarın dan mın: ez ti bûm, we av dan mın; ez
xerib bûm, we mın qebûl kırın; 36 ez tazi bûm, we kınc lımın
kırın; ez nexwaş ketım, we seridankê lımın kırın; ez dı gırti-
gehê de bûm, hûn hatın ba mın." 37 Wê wextê yên rast wê jı wi
re bêjin: "Ya Xudan! Ma kengê me Te bırçi ditın û xwarınê
dane Te? Yan me Te ti ditın û av dane Te? 38 Ma kengê me Te
xerib ditın û Tu qebûl kırın, yan ji Te tazi ditın û kınc lı Te
kırın? 39 Ma kengê me Te nexweş anji dı gırtigehê de ditın û
em hatme ba Te?" 40 Wê Qral ji JI wan re bêje: "Bı rasti ez jı
we re dıbêjım, ger we jı van bırayên mın i heri bıçûk yeki re
kır, we jı mın re kır."

41 Wê wextê ew jı yên mılê xweyi çepê re ji bêje: "Yên
naletbûni! Lı ber mın herın nav agır ê abadin, ku jı bona İblıs
û mılyaketên wi amade bûye. 42 Jıber ku ez bırçi bûm, we
xwarınê nedan mın, ez ti bûm, we avê neda mm. 43 Ez xerib
bûm, we mın qebûl nekırın; ez tazi bûm, we kıncan lımın
nekırın, ez nexweş bûm, gırti bûm, we seriki nedan mın."
44 Wê wextê ewêjı wi re bêjın: "Ya Xudan! Ma kengê me Te
bırçi yan ti, yan xerib, yan tazi, yan nexweş, yan ji dı gırti-
gehê de ditın û me jı Te re xızmetê nekır ın?" 45 Wê wextê
Qral wê bersıva wan bıde û bêje: "Bı rasti ez jı we re dıbêjım,
jı ber ku we jı ewên heri bıçûk yeki re nekır, we jı mın re ji
nekır ın." 46 Û evê herıne ezabê bêdawi, lê belê yên rast wê
henn jıyana bêdawi."

BI XAÇÊ VE ŞIDANDIN Û VEjİNA İSA
Bona Kuşttna İsa Dek Û Dolabê Ava Dıkın

2 6 Gava İsa ev gotınan hemû xelas kırın, jı şagirtên xwe
re got: 2 "Hûn zanın, ku wê pışti du rojan re Cejna

Derbasbûnê (Nanê Bêhavên) be. Wê Lawê Mırov bona bı
xaçê ve bışıdinın bıdın dest.

3Wê wextê serokên kahinan û kalepirên gel dı hewşa sero-
kê kahinan de, ku navê wi Qayfa bû cıvıyan. 4 Û bı hev re
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fıkırin, ku isa bıgırın Û bıkujın. 5 Lê belê wana digot: "Lê belê
bıla ev kar dı vê cejnê de nebe ku, dı nav gel de tevlıhevi bıbe."

Minaka Dılsozıya Qenc
6 Û wexta isa lı Bêtanyayê dı mala Şimûn ê bıcızam de bû, 7 pi-
rekek bı şûşeki rûnê zehf bıqimet hat ba Wi û gava ew lı ser
sıfrê rûnıştibû, pirekê rûn lı ser serê Wi de dakır. 8 Lê belê
gava şagirtan ev yek ditın, bı wan xweş nehat, bı hêrsê ketm
û gotın: "Majı bona Çı te vêya israf kır? 9 Hewce bû, ku ew rûn
bı qimeteki buha bıhata fırotın Û berdêla wê ji bıdana xızan-
an." 10 Lê belê isa pê hesıya û jı wan re got: "Ma çırna hûn
pirekê xemgin dıkın? Bona ku wê tışteki rındjı bona mın kır.
11 jı ber ku xızan tımi lıba we ne, lê belê ez tımi ne lıba we
bırn. 12 Wê jı bona mırına mın ew rûnê bıqimet, lıser bedena
mın de dakır. 13 Bı rasti ez jı we re dıbêjım, dı dınê de, lıku
derê vê mızginıya bê danasin kırın, wê kırına vê pireka ji jı
bona biranina wê bê gotm.

Yahûda Û Serokên Kahinan Bona Destdana İsa Lı Hev
Dıkın
14 Wê wextê yekjı donzdehan, ku jı wi re dıgotın Cıhûdayê
isxeryoti, çû ba Serokên kahinan, 15 û got: " Ger ez isa bıdırn
destê we, hûnê çı bıdın mın?" Wan jî si ziv jê re soz dan, ku
bıdın wi. 16 Jı wır şûnde lı fersendê dıgerıya, ku Îsa bıde
destê wan.

Xwanna Cejna Derbasbûnê Bı Şagırtan Re
17 Ûdı roja yekemin ya Cejna Nanê bê havên de, şagırt hatın
ba Îsa û jê re gotın: "Tu lı ku derê dıxwazi, xwarına Cejna
Derbasbûnê bıxwe, ku errıjı te re amade bıkın?" 18 İsaji got:
"Herın bajêr, lı ba fılan mırovi Û jı wi re bêjırı: 'Mamoste
dıbêje, roja mın nêzik e. Ezê tevi şagırtên xwe dı mala te de
Cejna Derbasbûnê piroz bıkım." 19 Û şagirtan çawa ku Îsa
jı wan re destûr dabû, ûsa kırın û xwarına Derbasbûnê
amade kırın.
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20 Wexta ku êvar bû, isa tevi her donzdeh şagırtên xwe lı
ser sıfrê rûnışt. 21 Gava wan hin xwarınê dıxwar ın, isa got:
"Bı rasti ezjı we re dıbêjım, yekê jı we rnın bıde dest." 22 Şa-
gırt geleki xemgin bûn û her yeki jı wan jı Wi re got: "Ya
Xudan, ma ez ım?" 23 Wi lı wan vegerand û got: "Yê ku
parıyê xwe tevi mın feraxa xwarınê de dakır, wê mın bıde
dest. 24 Bı rasti Lawê Mırov, çawa bona wi hatıye nıvisan-
dın, wê ûsa ji here, lê belê wey lıwi mırovi, ku bı navditıya
wi Lawê Mırov wê dayin i dest! Jı wi re hin ji qenc bû, ku
ger ew jı dayika xwe qet nebû ba." 25 Cıhûdayê, ku ew da
dest, lê vegerand û got: "Mamoste! Ma ez ım?" İsa jı wi re
got: "Mina gotına te ye."

Sifra Ku isa Amade Kır: Nan Û Xemra Weko ki
26 Gava wan hin nan dıxwarırı, Îsa nan gırt, dua şukırıyê kır,
nan pari kır, da şagırtan û got: "Bıgırın, bıxwınl Ev bedena
mın e." 27 Dawiyê tasekê rahışt, şukırıya xwe ani û dû re da
wan û jı wan re got: "Hûn hemûjijı vê vexwın. 28 Jı ber ku
ev xwina mın e, ya Peymanê ye, ku jı bona efû bûna gunehên
gelekan wê bê rıjandın ê. 29 Lê belê ez jı we re dıbêjırn, êdi ez
tucar jı bera mêwa rez venaxwırn; heta wê rojê, ku ezê tevi
we, lı nav Serwerıya Bavê xwe de ya nû vexwım." 30 Paşî
wan qesidekê gotın, rabûn û çûn Çıyayê Zeytûn ê.

isajı Bo inkarkınna Pêtrûs Dıbêje
31 Wê wextê İsa jı wan re got: "Îşev hûnê hemûjijı mın bırev
ın: jı ber ku ûsa hatıye nıvisandın: 'Ezê lı şıvan xinım û wê
mihên dı nav bırrê de ji belav bın.' 32 Lê belê gava ku ez jı
mırın ê rabım, ezê beri we herım Celilê." 33 Lê belê Pêtrûs lê
vegerand û got: "Ger hemû jijı te bırevın, ez narevım." 34 Îsa
jı wi re got: "Bı rasti ez jı te re dıbêjım, işev hin beri bang
kırına dikê, tu yê sê caran mın inkar bıki." 35 Pêtrûs jı Wi re
got: "Ger hewce bıke, ezê tevi Te bımırım ji, disa ez Te qet
înkar nakım." Hemûya şagırtanji ûsa gotın.
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İsa Lı Danstana Getşemanıyê Dua Dıke
36 Paşê isa tevi wan çû ciheki, ku navê wê Getşemani bû û
jı şagırtan re got: "Lı vır rûnınl Heta ku ez herım û lı wê
derê, dua bıkım." 37 Û Pêtrûs û herdu lawên Zebedi bı xwe
re bır, destpê kır, xemgin û teng bû. 38 Dû re isa jı wan re
got: "Dılê mm mina mırınê xemgin e. Hûn lı vır bısekının û
lı tev mın hışyar bımin ın." 39 Paşê hıneki pêş de çû, ket ser
ruyê xwe, dua kır û got: "Bavê mın! Ger dıbe ku bıbe, bıla ev
tasa gıranjı mın ve bê dûr kırın. Lê belê disaji ne xwestına
mın, bıla ya Te bê cih." 40 Û ew hate ba şagırtan, wan xewê
de dit Û jı Pêtrûs re got: "Ma hûn saetekê ji nıkarın, bı mın
re hışyar bımin ın? 41 Hışyar bıminın û dua bıkın, ku hûn
neyêne xapandin. Ruh dılxwaze, lê belê beden bêquwet e.
42 isa cara duwemin ji çû, dua kır û got: "Bavê mınl Ger
nebe, heta ku ez wê venexwım Tu vê tasa gıranjı rnın ve dûr
bıxine, bıla xwestına Te be." 43 Û isa hat, wan disa ji dı xew
de dit,jı ber ku çavên wan gıran bûbûn. 44 Wan dı cih hışt,
çû, cara sêwemin dua kır, dîsa wan gotınan got. 45 Wê wextê
isa hate ba şagırtan û jı wan re got: "Ma hûn dı xewa gıran
de ne yan vesıyan e? Bınênn, saet nêzik bû, ku Lawê Mırov
bıdın destê gunekaran. 46 Rabın, emjı vır herın. Bınêrın, yê
ku mm dıde dest, hat."

İsa Tê Gırtın
47 isa hîn dıaxıfi, Cıhûdayê, ku yekjı wan donzdehan bû, tevi
wi komeki mezın ya mırovan ji bı dar û şûran ve hat, ku jı
alıyê Serokên kahin û kalepirên gel ve hatıbûn şandın. 48 Û
ewê ku isa da dest, nîşanê dabû wan û gotıbû: "Ez kijani
ramûsinım, ewe, wi bıgrın." 49 Hema ew nêziki isa bû û got:
"Silav jı te re Rebbi! û wi ramûsand. 50 isa ji jı wi re got:
"Heval, ger tu bona çı hatıbe wê bıke?" Lı ser vêya nêzik bûn,
isa bı destê xwe xıstın û gırtın. 51 Lı ser vana yekjı ewên ku
tevi isa bûn, rabû, şûrê xwe kışand, lı xulamê serokê kahin
xıst û guhê wi jê kır. 52 Wê wextê İsajı wi re got: "Şûrê xwe
disa bıke cihê wê. Jı ber ku hemûyên ku şûr dıkışinın, wê bı
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şûr ve tune bıbın. 53Ma qey tu dıbêje çı? Ma qey ez lı ber
Bavê xwe bıgerım, ew jı donzdeh tumenê zêdetir mılyaket
nuha nagıhine mın? 54Lê belê nıvisên ku dıbêjın, dıvê hemû
ûsa bıbın, çawa bêne cih?"

55Wê saetê isa jı gel re got: "Ma ûsa hewce dıkır? Mina
rabûna lı hember rêbıreki bı şûr û daran hatıne, vana bona
gırtına mın ın? Ez her roj dı perestgehê de rûdınıştım û mın
we hin dıkırım, we mm nedıgırtın. 56Lê belê ev hemû tışt
bûn, ku nıvisên peyxamberan bêne cih." Wê wextê hemû
şagırtên Wi, Wi dı cih de hıştırı û revıyan.

İsa Lı Ber Sazûmanê
57Yên ku isa gırtın, Wi bırın ba Serokkahin Qayfa. Alımên
olê û kalepiran lı wır cıvıyabûn. 58Pêtrûs ji jı dûr ve heta
hewşa serokê kahinan lı dû Wı çû, kete hundır tevi nobe-
daran rûnışt, bona ku dawıyê bıbin e.

59Serokên kahinan û gıştıka sazûmana bılınd, lıdıji isa, lı
şahdeyên derewin dıgerıyan, ku Wi bıkujın. 60-61Ger çı
gelek şahdeyên derewinji hatırı, lê disa ji, lıyê lê dıgerıyan
neditin. Lê belê dû re du şahdeyên derewin hatın û gotm:
"Vi mırova got: "Ez dıkarım, perestgeha Xwedê xera bıkırn
û dı nav sê rojan de disa wê çêkım." "62Serokê kahinan rabû
û jı isa re got: "Ma tu qet bersıvê nadi?' 63Lê belê isa bê-
deng ma. Serokê kahinan disajı Wi re got: "Ez te bı Xudayê
Zındi dıdım sondê. Ger Lawê Xwedê, Mesih tu yi, jı me re
bêje!" 64isajijı wi re got: "Te bı xwe got. Lê belê ezjı we re
dıbêjım, 'jı vır şunde hûnê Lawê Mırov, lı alıyê rastê hêza
Xwedê rûnıştijı ser ewrên ezmanan de hati bıbin ın." 65Wê
wextê serokê kahinan kincên xwe çırand û got: "Wi kufır
kır! Êdi şahde wê jı me re çı bıkın? A vay, we nuha kufırıyên
Wi bıhist ın? 66Ma darazıya we çi ye?" Wanajılê vegerand
û gotın: "Wi mırınê lı xwe heq kır!" 67Wê gavê tûyi rûyê Wi
kırın, kulmıkan lı Wi xıstın; hınekan ji şirmaq lê dıdan 68û
dıgotın: "Ya Mesih, jı me re peyxambertıyê bıke, ka ki ye, yê
lı te dıxe?"
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İnkarkınna Pêtrûs
69 Pêtrûs lıderv e, dı hevşê de rûnışti bû. Keçık a xızmetkar
hat ba wi û got: "Tu ji tevi isa yê Celili bû." 70 Lê belê Pêtrûs lı
ber hemûyan inkar kır û got: "Ez nızanım, tu çı dıbêji." 71 Wex-
ta ku ew çû ber deri, yeki dın wi dit û got ewên ku lıwır bûn:
"Ev mırova ji tevi isa yê Nısreti bû." 72 Pêtrûs disa bı sond
inkar kır: "Ez wi mırovi nas nakım." 73 Ûhineke şunde ewên
ku lıwır bûn, çûn ba Pêtrûs û gotın: "Bı rasti tujijı wan i.Jı
ber ku axaftına te, te eşkere dıke." 74 Wê wextê wi nalet lı xwe
kır, sond xwar û got: "Ez Wi mırovi nas nakım." Û hema dik
urıya (bang) kır. 75 Pêtrûs ew gotına isa ani bira xwe, kujı wi
re gotıbû: "Beri bang kırına dikê, tu yê sê caran mın inkar
bıki." Derket derve û bı keser gırıya.

Lı Ber Wali Pilato

2 7 Gava bû sıbe, .gıştıkên serokkahin û k~l~pirên gellı
hev hatın, ku Isa çawa bıdın kuştın, 2 U Isa gırêdan,

bırın û dan destê wali Pilato. •

Cıhûda Poşman Dıbe, Xwe Dadılıqine
3 Wê wextê Cıhûdayê, ku Wi da dest, dit, ku İsa mehkûm
kırın, poşman bû. Wi si ziv jı Serokkahin û kalepiran re vege-
rand û got: 4 "Mın guneh kır. Ez bûme sedemê xwina bêsûc."
Lê belê wan ji jı wi re gotın: "Çı têkılıya vêya bı me re heye?
Here, tu lı çaresera xwe bınêre." 5 Û Cıhûda wan zivan avêt
nav perestgehê, derket, çû û xwe dalıqand.

6 Serokkahinan ziv gırtın Û gotın: "Ne raste, ku em wan
têxın nava xezina perestgehê, jı ber ku ew buha xwinê ye."
7 Ew bı hev re şêwırin Û jı bo tırbên xeriban bı wan zivan
zevıya Kûzıkvan standın,

8Jı ber vê yekê jı wê zevıyê re, heta iro ji: "Zeviya xwinê" tê
gotın. 9 Wê wextê ew gotına, ku Yêrêmıya peyxamber
gotibû, hate cih: "Si ziv qimet dan, çawa ku zarokên İsraêlê
qayil bûn 10 û ew jı bo standına zevıya Kûzıkvanê dan, çawa
ku Xudan jı mın re destûr kır."
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Pilato isa Dıkışine Pırsıyanyê
11 Û isa lı ber wali sekıni, wali jı Wi pırsıya û got: "Ma Qralê
Cıhûya tu yi?" İsa jı wi re got: "Mina gotına te ye." 12 Lê belê
wexta ku serokên kahin û kalepiran ew sûcdar kırın, Wi qet
bersıva keseki neda. 13 Wê wextê Pilato jı Wi re got: "Ma tu
nabıhizi, ku bı çıqas tışti, lı dıji te şahdeyıyê dıkın?" 14 isa disa
bersiva keseki neda; ûsa ku, wali jı zehf ecêb ma.

Darazıyê Mınnê Dıdın isa
15 Adetê wali bû, ku dı cejnê de bı xwestına gel mehkûmeki jı
wan re berdıda. 16 Wê wextê mehkûmeki wani bı nav û deng
hebû, ku navê wi Barabas bû. 17 Gava ku ewana cıvıyan, Pilato
jı wan re got: "Hûn kijani dıxwazın, ku ez jı bona we berdım,
Barabas, yan İsa, yê ku jı wi re Mesih tê gotın?" 18Jı ber wi zani-
bû, ku jı hesûdıyan re İsa dane dest. 19 Wexta ku Pilato lı ser
kursıya darazkır rûnışti bû, jına wi xeber şand û got: "Tu tışte-
ki bı Wi mırovê rast ve meke, jı ber ku rnın iro jı bona Wi, dı
xewnê de gelek tengasi kışand ım." 20 Lê belê serokên kahin û
kalepiran gel xapandın, ku berdana Barabas û kuştına İsa bıxwa-
zın. 21 Wali bersıv da ûjı wan re got: "Hûn jı van herduyan kija-
ni dıxwazın, ku ez jı we re berdim?" Wan ji gotın: "Barabas!"
22 Pilato jı wan re got: "Ma ez İsa yê, kujê re Mesih dıbêjın, çawa
bıkım?" Hemûyan ji gotın: "Bıla bı xaçê ve bê şıdinl" 23 Pilato
got: "Ma Wi çı xerabi kırıye?" Lê belê wan hê zêde kırın qêrin û
gotın: "Bıla bı xaçê ve bê şıdinl" 24 Pilato ji dit, ku ew nıkare qet
tışteki bıke, lê belê hin ji zêde dest pê tevlıhevıyê dıkın, avê
rahışt, lı ber gel destê xwe şuşt û got: "Ez jı xwina vi mırovi rast
bêsûc ım. Hûn bı xwe lı çaresera xwe bınêrınl" 25 Gıştıkê gel ber-
sıva wi dan û gotın: "Bıla xwina Wi lı ser me û lı ser zarokên me
be!" 26 Wê wextê Pilato Barabas jı wan re serbest ber da. Lê belê
İsa da ber qamçıyan û dû re da wan, ku bı xaçê ve bışıdin ın.

Leşker Qerfên Xwe Bı isa Ve Dıkın
27 Wê wextê leşkerên wali İsa bırın hundırê qesrê û hemûya
cıvakê lı dora Wi cıvandın. 28 Wi tazi kırın û xeftaneki sor lê
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kırın. 29 Û tac ek jı stırıyan vegırtın, dane serê Wi û qamişek
ji dan destê Wi yi rastê; lı ber Wi çok dan, qerfên xwe pê kırın
û gotın: "Silav, ya Qralê Cıhûya!" 30 Û tûyi Wi kırın, qamiş
gırtın, lı serê Wi xıstın. 31 Lı dû qerfan re, xeftanê sor jı Wi
kırın û kıncê Wi lêkırın û bona bı xaçê ve bışıdinın Wi bırın.

Xaç Kınna İsa
32 Wexta ku ew derketın derve, wan mıroveki Kûreneyi, bı
navê Şirnûn ve ditın. Bona xaça isa bıkışine, zorê dan wi. 33 Ga-
va ew hatıne wê derê, ku jê re dıgotın Golgota; ku tê mana
"Hestıyê seri." 34 Xemr û zıravık tevihev kırın, bona vexwe
dan, isa. Lê belê gava ku isa tam kır, nexwest ku vexwe. 35 Wi
bı xaçê ve şıdandın (xaç kırın), lı ser kıncên Wi vıjang avêtın
û wan dı nava hev de par kırın. 36 Paşê lı wê derê rûnıştın û
nobedari lı Wi kırın. 37 Sûcê Wi nıvisandın, danin ser serê Wi:
"EV QRALÊ CIHÛY A iSA YE." 38 Wê wextê du rêbır ji bı
Wi re, bı xaçê ve hatın şıdin. Yek lı alıyê rastê û yê dın alıyê
çepêWi bûn.

39 Û yên ku jı wê derê de derbas dıbûn, kufrê lı Wi dıkırın,
serê xwe jı Wi re kıl dıkırın, 40 û dıgotın: "Kani Te perestgehê
xera dıkır û dı sê rojan de çêdıkır? De xwe xelas bıke, ger tu
Lawê Xwedê yi! Jı xaçê ve dakeve jêr!" 41 Ûsa j ı serokkahin-
an, alımên olê û kalepiran bı hev re qerfên xwe bı Wi dıkırın
û dıgotın: 42 "Yên dınan xelas dıkır, nıkare xwe xelas bıke! Ger
Qralê İsraêlê Ewe, bıla nuhajı xaçê ve peya be û emê jı Wi re
bawerıyê bıkın. 43 Bawerıya xwe bı Xwedê anibû. Ger
têkılıya Xwedê bı Wi re hebe, bıla nuha Wi xelas bıke, jı ber
ku Wi dıgot: "Ez Lawê Xwedê me." 44 Rêbırên ku tevi isa
hatıbûn xaç kırın, wanji ûsa Wi bıçûk dıditın.

Mınnaİsa
45 Nivrojê, saet jı donzdeha heta sısıyan tarıyek bı dınê ve ket.
46 Û nêziki saeta sısıyan, isa bı dengeki bılınd kır bangi û got:
"Êli, Êli! Lema sabaktani?" Yanê tê maneya "Xudayê mın!
Xudayê mın! Ma te çıma dev jı mın berda?" 47 Yên ku nêziki
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Wi sekınibûn, gava vêya bıhistın, gotın: "Ew bangi Êlyas
dıke." 48 Û yek jı wan bı lez çû, singerek ani dı sirkê de dakır,
lı ser qamişekê ve kır û da Wi, ku vexwe. 49 Lê belê hınekên
dın gotın: "Bısekıne, em bıbinın, ka wê Êlyas ê bê û Wi xelas
bıki?" 50 Û isa disa bı dengeki bılınd kır bangi û ruh ê xwe da.
51 Wê wextê perda perestgehêjı sêri heta bıni çırıya, bû du
pari. Erd hejiya, zınar qelışin, 52 tırb vebûn û gelek cesedê
mırıyên piroz rabûn. 53 Ew jı tırban derketın, lıdû rabûna isa
re çûn Bajarê Piroz û bı gelekan re xuya bûn.

54 Gava serpel û yên ku tevi \\ I isa temaşe dıkırın, erdhejinê
û ew hemû tıştên qewı mi ditın, geleki tırsıyan û gotın: "Bı
rasti ev Lawê Xwedê bû!"

55 Lı wê derê gelekjın hebûn, ku dûr ve temaşe dıkırın. Ew
jı Celilê lı dû isa hatıbûn, xızrneı JI Wi re kırıbûn. 56 Meryema
Mejdelani, Meryema dıya Aqûp û Ûsıf û dıya her du lawên
Zebedi dı nav wan de bûn.

Bınaxkınna [Veşartina) İsa
57 Gava bû êvar, mıroveki dewlemend jı Erirnetıyê hat, ku
navê wi Ûsıf bû. Ew ji yek jı şagirtên isa bû. 58 Ew çû ba Pila-
to û cenaza isa jı wi xwest. Wê gavê Pilato destûr da, ku
cenaze bê dayin ê. 59 Dema Ûsıf cenazê gırt, wê bı kevnıke-
ki paqıj ve pêça 60 û dani nava tırba xwe, ya ku wi nû dı
zınarê de kola bû. Dû re wi kevıreki mezın gındırand ber derê
tırbê û çû. 61 Meryema Mejdelani û Meryema dın lı wê derê,
lı hemberi tırbê rûnıştibûn.

Novedarên Bona Parastına Tırbê Hatıne Wezifedar Kınn
62 Roja dın ku dû İnıyê bû, serokkahin û Fêrısıyan lı ba Pilato
cıvıyan 63 û gotın: "Efendi! Tê bira me, ku wexta ew xapinok
hin zındi bû, dıgot: "Ezê sê roja dû re bıvejım." 64 Nuha destûr
bıde, ku heta roja sısıyan nobedanyê lı tırbê bıkırı, nebe ku
şagirtên Wi bên, Wi bıdızın ûjı gel re bêjın: "Ew jı nav mırıyan
rabû ye." Êdi jı rê derxıstına paşıyê, jı ya pêşıyê xerabtır be."
65 Pilato jı wan re got: "Leşkerên novedar bıgırın; herın, çawa ku
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hûn zanın, ûsa tırbê bı ewledari bıgırın." 66 Ew ji çûn, tırbê bı
ewledari gırtın, kevır mor kırın û eskerên novedar lıber danin.

Vejina İsa

2 8 Roja Septê dereng, nêziki berbangê, wexta ku yekşem
safi bû, Meryema Mejdelani û Meryema dın hatm; ku

tırbê bıbin ırı.
2 Ûbı carekê de erdhejineke mezm bû.]ı ber ku mılyaketekê

Xudan jı ezmanan hate xwarê, kevır jı ber tırbê herıkand kır
û lı ser rûnışt. 3 Xuyabûna wi mina bırûskê bû û kincên wi
mina berfa sıpi bûn. 4 Nobedar jı tırsa wi lerızin û bûn mina
mırıyan. 5 Lê belê mılayketjı wanjınıkan re got: "Hûn metır-
sın!Jı ber ku ez zanım, ku hûn lı isa yê xaçkıri ve diger m. 6 Ew
lı vır nine;jı ber ku Ew rabûye, mina ku Wi gotibû. Werm, ew
cıyê, ku Xudan razayibû, bıbin ın. 7 Zû herın, jı şagirtên Wi re
bêjın, ku Ew jı nav mırıya rabû ye. Ewê beri we here Celilê û
lı wır hûnê Wi bıbin ın. Bınêrê, mın jı we re got." 8 Û ewana
bı xofû şabûneke mezm hemajı tırbê veqetıyan û revıyan, ku
jı şa~ırtan re bêjm. .

9 U dı wê demê de Isa rasti wan hat û got: "Bıla dılxweşi jı
we re be!" Ew ji nêziki Wi bûn, xwe avêtin ber lıngên isa û jı
Wi re secde kırın. 10 Wê wextê isa jı wan re got: "Metırsm!
Herın, jı bırayên mın re bêjın, ku bıla ew herın Celilê û lı wır
wê mm bıbin in."

Xebera Nobedaran
11 Wexta ku ew dıçûn, hmekjı nobedaran hatm bajêr û hemû
tıştên, ku qewımibûn, jı serokkahinan re gotin. 12 Serokkahin
tevi kalepiran cıvıyan û şêwırin. Dû re wan gelek pere dan
nobedaran û gotın, 13 ku hûn ûsa bêjin: "Şagırtên Wi şev
hatm, wexta em dı xew de bûn, cesedê Wi dızin. 14 Û ger ev
xeber bıgıhêje guhê wali, emê wi bıxapinın û em nahêlin tu
zırar bê we." 15 Wan ji pere gırtm û ûsa kırın, çawa ku jı wan
re hinkırıbûn; wana gotın, Ev gotına wan dı nav Cıhûya de
heta roja iroj belav bû ye.
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İsa Xuyayi Şagirtên Xwe Dıbe
16 Yanzdeh şagırt çûn Celilê, çıyayê ku isa jı wan re gotıbû.
17 Gava wan isa ditın, jê re secde kırın; lê belê hınekên dın
şubhê kırın. 18 isa nêziki wan bû, jı wan re ûsa got: "Hemû
rayedarıya ezman û erdê jı mın re hatıye dayin ê, 19 Nuha
herın, hemû mıletan bıkın şagırtê mın û wan bı navê Bav, Law
û Ruh ê Piroz vaftiz bıkın. 20 Bona ew hemû tıştên, ku mınjı
we re destûr dane bıgırın, jı wan re bıdın hin kırınê. Ûva ye,
ez her roj heta dawıya dınê ba we me."
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MIZGİNIYA İSA MESİH

LI GORA MARQOS

PÊŞGOTIN

(Mesih Ê Xwedê: Yê Xızmetê Pêşkêşi Mırovan Dıke)

Dı vê pııtûka ku, P.z (Paşi Bûyinê (Bûyina İsa Mesih)) dı salên
55-60 an de hatıye nıvisandın, navê ıııviskarê wê derbas nabe.
Bı pırrani tê zanin ku, Yûhena yê bı navê Marqos ji tê zanin
ıııvisandıye (Karên Resûlan 12:25) Marqos, bı navditıya şagirt
Pêtrûs ve bû aligııtê (batoerlarê) Mesilı (1. Pêtrûs 5:13). Navê
dıya Wi Meıyem bû; bamerkirên pêşin, bona duakınnê, lı mala
wi dıcıvıyan (Karên Şandıyan 12:12). Marqos, tevi Patolos û
Barnaba, derket Gera yekemin ya Nûçeyê (Karên Şandıyan
12:25; 13:5).

Mina ku lı gelek cihê nıvisê de tê ditın; Marqos,jıyan û karên
İsa Mesih ûsa nıvisandıye ku, vana bı rayedarıyek bııyarû xız-
metek bê sekın e. Rayedarıya Wi dı hinkarıya Wi de, dı cınqe-
totrandına Wi de, dı bıhurandına gunehan de tê ditın. Dema
bûyera geş dıbın, bamerkırên Wi, hin ji qenc jı İsa fêm dıkın. Iê
neyarıya yên lı hemberê Wi dı berxwe dıdın ji zêde dıbe. M ar-
qas, qala nozdeh mûcizetên İsa dıke û cihek jı hinkarıya Wi
zêdetır dıde wan. Ev ıııvisa, bı vi avayi mırov dıkare kurt bıke:

Bûyerên Arnadekarıyê 1:1-13
Xızmeta Beri Celilê 1:14-7:23
Seridana Sûr Û Sayda 7:24-30
Lı Celila Başûr Xızmet Û Hinkırın 7:31-9:50
Datmua Xızmeta Lı Perêa, Rêvitıya Orşelimê 10:1-52
Bûyerên Dı Derheqa Şıdina İsa yi Xaçê û Vejina Wi de 11-16:8
Eşkerekuına İsa Yê Hatıye Vejandın Û Bılıııdbûna
Wi Yi Ezmanan 16:9-20
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BÛYERÊN BERİ XIZMETA GEL
Hatına Yehya Yê Vaftizkar

1Destpêka Mızginıya Lawê Xwedê İsa Mesih. 2 Dı pırtûk
a İşaya Peyxamber de ûsa hatıye nıvisandın: "Bınêre, a

vay, ez nûçegıhanê xwe dı pêşıya te de dışinım; Ewê rêya te
amade bıke."

3 "Dengê ku jı çolê ve bılınd dıbe, dıbêje; 'Rêya Xudan
amade bıkın Rêgehê ku ewê tê de derbas bıbe rast bıkın'." 4 Û
bı vi avayi Yehya yê Vaftizkar jı çolê ve derket navenda erdê.
Bangi mırovan dıkır ku mırov bona efukırına gunehê xwe
tobe bıkın û bên û vaftiz bıbın. 5 Hemi gelê Cıhûstanê û hemi
kesên Orşelimi dıhatın ba wi, lı gunehên xwe mukur dıhatın
û wiji wan dı Çemê Şeria de vattiz dıkır. 6 Kıncê Yehyajı risê
devan, şûtıka wi jı çerman bû. Xwarına wi kuli û hungıvê beji
bû. 7 Wi vê nûçeya belavi der û hêlê dıkır; "Yê kujı mın xurt-
tıre tê. Ez ne lıyaq ım ku xwar bıbım û qeytanê pêlavên wi sıst
bıkım. 8 Mın we bı avê vaftiz kır, lê belê ewê we bı Ruhê Piroz
vaftiz bıke."

İsa Dest Bı Wezifeya Xwe Dıke
9 Dı wan rojan de İsajı herema Celilê,jı bajarê Nısretê hatıbû
û jı alıyê Yehya ve hatıbû vaftiz kırın. 10 Dema ku wê jı avê
derkeve, dit ku ezman qelışi û Ruh mina kevok ekê daket ser
Wi. 11Jı ezmanan dengek hat; dıgot, "Tu, lawê mın i xoşewist
i, ezjı te xoşnud (razi) ım."

12 Wê demê Ruh İsa şand çolê. 13 İsa çel roj lı çolê ma û dı
nava van rojan de jı alıyê Şêytên ve hat cerıbandın. Dı nava
heywanên beji de bû û mılyaket xızmeta Wi dıditın.

İsa Bangi Çar Masivani Dıke
14 Lı pêy gırtına Yehya, İsa bı danezan û bangkırına Mızginıya
Xwedê çû Celilê. 15 Dıgot ku; "Wext tıji bû, dem hat. Ban-
dûrıya Xwedê nêz bû. Tobe bıkın. Bı Mızginê bawer bıkın."

16 Dema İsa jı qeraxa Gola Celilê derbas dıbû, Şimûn û
bırayê wi Andrêyas tora xwe dıavêtın nava golê, İsa wan dit.
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Ew mırovan masivan bûn. 17 isa jı wan re got; "Lı pêy mın
werm, ezê we bıkım masivanên ku mırovan dıgırın." 18 Wanji
hema tora xwe danin û lı pêy Wi çûn. 19 Hmeki jı wır dûr
ketıbûn ku Kurên Zebedi Aqûp û Yûhena ditm. Dı lotkê de
(qayıx) torên xwe pine dıkırın (dıselıhandm). 20 isa bangi
wan kır. Wanji bavên xwe Zebedi, tevi karkeran dı lotkê de
hıştin û lı pêy isa çûn.

İsa Ruhên Xerab Dıqewırine, Nexweşan Baş Dıke
21 Hatm Kefernahûm ê. Dema roja Şemıyê hat, isa hema çû
Hewrê û dest bı dersdanê kır. 22 Gel bı hinkırınên Wi ecêb
ma. Jıber ku dersdana Wi ne mina alımê wan, mina yeki ra-
yedar bû.

23-24 Dı wê demê de yeki bmketıyê ruhê xerab lıhewrê bû
û isa guhdari dıkır. Bı qêrinek qêrıya û got; "Ey isa yê Nıs-
rêti; tu Çıjı me dıxwaze? Ma qey Tu bona mehw kırına me
hatıye? Ez dızanım Tu ki ye: Tu pirozıyê Xwedê ye." 25 isa
bı ruhê xerab re xeyıdi û jê re got; "Hış be û jı vi mırovi der-
keve." 26 Ruhê xerab zılam hejand û bı avêtına qêrinên
mezm jı hundırê wi derket. 27 Her kes şaş û metal ma. Dı
nava hewrê dıaxıvin û dıgotın; "Gelo ev tışteki çawaye?"
Dıgotm, "ev hinkarıyek nupinû ye. Dıkare bı rayedarıyê
destûrê bıde ruhên xerab. Ew ji guh dıdm Wi." 28 Bı vi avayi
nûçeyên dı derheqa isa de, bı lezi lıhemi tax û derên Celîlê
belavbûn.

29 isa gava jı hewrê derket, bı Aqûp û Yûhena re çû mala
Şimûn û Andrêyas. 30 Xwesıya Şimûn, dı nava tayê nexweşıyê
de vedıket. Rewşa wê gihandın isa. 31 Ew hate ba pireka
nexweş, bı destê wê gırt û wê rakır. Agırê pirekê dahat û wê
ji tevi malıyan dest bı xızmet a wan kır.

32 Dema bû şev û roj hılat, hemi kesên nexweş û bındestê
ema anin ba isa. 33 Hemi gelên bajêr lı ber deri cıvıya bûn.
34 isa gelek merıvê nexweş baş kır û wanjı nexweşıyê xılas kır.
Gelek cıni qewırand. Ne dıhışt ku cm bıaxıfm. Jı ber ku cm
dızanibûn Ew ki ye.
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35 isa, serê sıbehê zû, beri roj hilê rabû, jı malê derket û çû
ciheki tenha, lıwır, dest bı duê kır. 36 Şimûn û kesên pê re ji
lıpêy şopa isa ketın û lıWi gerıyan. 37 Dema Wi ditın jı Wi
re gotın; "Her kes lıte dıgere." 38 İsajı wan re got ku; "Êdi em
herın cih û warên dın. Em herın herem û gundên nêziki vır. Lı
wan deran ji ezê agahdarıya gotınên Xwedê bıkım. Bona vê
yekê ez hatım." 39 Bı vi avayi, lı hewran agahdarıya gotınên
Xwedê kır, cınan qewırand Û hemi herema Celilê gav bı gav
gerıya.

İsa Yeki Bı Cızam Baş Dıke
40 Yeki bı cızam hate ba isa, lı ser çongê xwe rûnışt û lıber
Wi gerıya; "Ger tu bixwaze, tu dikare mın paqıj bıke." 41 Dılê
isa bı halê wi şewıti Û destê xwe dırêji wi kır, pê da û bı vi
avayi bı wi re axıfi; "Dıxwazırn ... paqıj bıbel" 42 Zılam wê
demê jı nexweşıya cızamê xelas dıbe û (canê wi) paqıj dıbe,
43 isa wi zahf ikaz dıke û jı ba xwe dışine, 44 Dı derheqa vê
rewşi de wi iqaz dıke û dıbêje: "Tu cari jı keseki re tışteki
nebêje. Bıçe ba remılvan ku bona tu xılasi û paqıjıya xwe rê
her kesi bıde. Dawıyê ji qurbanên ku Mûsa danıye qurban
bıde." 45 Lê çı fêde, zılam çû û bûyera ku jı seri derbas bûye
belavi her derê kır. Ûsa bû ku êdi isa nıkaribû eşkere têkeve
bajareki. Lê belê lı çol û beyaran, lı derê tenha dıma û gel
kom bı kom dıhatın ba Wi.

Başkırına Yeki Kûd

2 Çend rojên dın, dema isa vegerıya Kefernahûmê, gel ji
hatına Wi bıhistın. 2 Ewqas mırov (Iı dora malê cıvıyan

ku) êdi lıba deriji cıhê sekınê nema bû. isa gotınên Xwedê jı
wan re dıgot, 3 Wê demê çar merıv yeki kûd jı Wi re anin. 4Jı
ber cıvata mırovan nıkaribûn bıçana ba Wi. Wan ji xanıyê
mala ku isa lê ye qul kırın û yê kûd tevi nıvinan daxıstın jêr.
5 Dema ku isa bawerıya wan dit jı yê kûd re got; "Lawê mın,
gunehên te efu bûn." 6-7 Hınek alımên olê ji lı wır bûn û lıser
van gotınan dı dilên xwe de van fikran derbas kırın; "ev merıv
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çıma ûsa dıaxıfe? Kufrê lı xwedê dıke. Hew jı Xwedê pêv ki
dıkare gunehan efû bıke?" 8 Dema isa, bı ruhê xwe bı van ram-
anan dıhese, bı wan ra ûsa dıaxıfe; 9 "Çima hûn tıştên ûsa dı
dılê xwe de derbas dıkın? Kijan heri hêsan e? Mırov jı yeki
kûd re bıbêje 'gunehên te efû bûn' hêsane, an mırov bıbêje,
'rabe, nıvinê xwe bıde hev û bımeşe' hêsan e? 10-11 Çı heye ku,
bona hûn bızambın ku rayedarıya Lawê Mırov lı rûyê erdê
heye ku gunehan efû bıke." Dawıyê jı yê kûd re ûsa got; "rabe,
nıvinê xwe bıde hev û here mala xwe." 12 Yê kûd rabû, hema
nıvinê xwe da hev û lı pêş çavên her kesi çû mala xwe. Her kes
şaş û metal mabûn. Pesnê Xwedê vedıdan û dı nav hev de
dıgotın: "Me tu cari tışteki ûsa neditıye."

İsa Bangi Lewi Dıke
13 isa disa derket û çû qeraxa golê. Hemi gel hatın ba Wi.Wi
ji dest bı dersdana wan kır. 14 Dema dı rê de dımeşıya, dı holı-
ka nerxgırtê de rûnışti Lewıyê lawê Alfay dit.jı wi re got; "lı
pêy mın were!" Lewiji rabû û lı pêy isa çû.

15 Dawıyê, dema isa lı mala Lewi xwarınê dıxwar, gelek ser-
karê nerxê bı Wi û Şagırtên Wi re lı dora nan (lı ser sıfrê)
rûnıştibûn. Bı vi avayi gelek kes wan temaşe dıkır. 16 Hın
alımên Fêrısıyan yên Olê, dema ditın ku Ew bı gunekar û ser-
kerên nerxê re xwarınê dıxwe, jı şagırtên Wi re pırsin; "çıma
bı gunekar û serkerên nerxê re xwarınê dıxwe?" 17 Dema isa
van gotına bıhist, jı wan re, "motaj ıya kesên rehet, jı tıxtor re
tuneye, motajıya nexweşan heye" got. "Ez ne jı bo banga
kesên rast, jı bo banga gunekaran hatım."

Pırsek Dı Derheqa Rojıyê De
18 Dema şagırtên Yehya û kesên Fêrısi rojıyê dıgırtın, hın kes
hatın ba isa ûjı Wi re pırsin; "Şagirtên Yehya û Fêrısi rojıyê
dıgırın, gelo çıma şagırtên te nagırın?" 19 isa bı vi avayi bersıva
pırsa wan da; "Heta ku zava dı nav wan de be, kesên dawetê
tu cari rojıyê dıgırın? Heta ku zava dı nav wan de be kes rojıyê
nagıre. 20 Lê belê ew rojên ku zava jı nava wan hılê ji wê bê,
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ewê wê demê wê rojıyê bıgırın. 21 Tu kes kmceki kevın, bı kev-
neki nû pine nake.Ya na wê pina nû jı kıncê kevm bıqete û
cihê çırıyayi hin ji bıçıre. 22 Tu kes xemr (şerab) a nû naxe
meşka kevm. Ya na wê meşkê bıteqine. Cihê xemra nû, meşka
nû ye."

Pırsa Roja Septê (Şemıyê)
23 Rojekê Septê, isa dı nava zad de derbas dıbû. Dema
dımeşıyan, şagırtên Wi sımılan qetandin. 24 Yên Fêrısi jı isa
re gotın: "Çima şagırtên te, roja Septê tıştên qedexe çê dıkm."
25 isa jı wan re; "qey we nexwend, dema Dawıd û yên pêre
bırçi û motaj man çı kırın?" 26 "Dema serkahin Avıyatar
Dawıd ket mala Xwedê nanê ku xeyni kahinan,jı kesên dın re
qedexe xwar û da kesên bı xwe re." 27 Dawıyê j ı wan re, "rnırov
jı bona roja Şemıyê (Septê) nehaıın afırandın, roja Septê jı bo
mırovan hat afırandm" got. 28 Bo vê yekê, Lawê Mırov,
Xudanê roja Septê ye ji."

Yeki Dest Seqet Tê Başkırın

3 isa disa ket hewrê. Lı wır zılameki. dest seqet hebû. 2 Hm
mırov, bona sûcan bavêjın stuyê Isa, Wi temaşe dıkırın

û dıgotın hela Ewê yê dest seqet baş bıke an neke. 3 İsa jı yê
seqet re got; "Rabe ser pêlan û derkeve navendê." 4 Dawıyê
jijı kesên lıhewrê ye ji van pırsan pırsi; "Bona Zagona Piroz;
roja Septê çêyi raste yan xerabi? Can rızgarkırın raste yan
kuştın?" Deng jı wan derneket. 5 isa bı hêrs lı dora xwe
nıhêrt. Dılhışkbûna wan Wi kesırandi bû. J ı zılam re got;
"destê xwe dırêj bıke." Zılam destê xwe dırêj kır, destê wi
disa wek berê rehet bû. 6 Lı ser vê bûyerê Fêrısıyên derketın
jı derve, bona tunekırına isa, bı alikarên Qral Hêrodes re
dest bı şêwrê kırın.

İsa Lı Qeraxa Gola Celilê
7-8 isa, tevi şagırtên xwe vekışi qeraxa golê. Komek ajawe, jı
Celilê, lıpêy wi hat. Weki dın, yên ku kırınên Wi bıhistıbûn,
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bı komek ajawe, jı Cıhûstanê, jı Orşelimê, jı İdomeyê, jı pêy
çemê Şeria û jı herema Sûr û Sayda dıhatın dora Wi. 9 İsa,
bona dı nava ajaweyê, dı tengıyê nemine, jı şagırtên xwe, ama-
dekırına lotka pıçûk xwest. 10 Çıma ku gelek kesi rehet kırıye,
yên ku bı nexweşıyên tewr bı tewr ketıye, bona hıngıvandına
Wi, êrişi Wi dıkırın. 11 Dema Ruhên xerab ji Wi dıditın, xwe
dıavêtın ber lıngên Wi û jê re dıqêrıyan û dıgotın; "Tu Lawê
Xwedê yil" 12 Lê belê İsajı wan re tembih kır ku bıla Wi û
kibûna Wi eşkere nekın.

Îsa ÛHılbıjarlına Resûlê Wi
13 isa çû serê çıya û gazi mırovên ku dıxwaze kır. Ew ji çûn ba
Wi. 14·19 İsajı nav vana donzdeh merıvi, bona lı ba xwe bıhêle,
bona belavkırın û bangkırına gotinên Xwedê û bona qewıran-
dına cınan rayedar bıke hılbıjart. Donzdeh kesên ku bıjartıbû
van kesan bûn: Şimûnê ku navê Pêtrûs dayê, Beni-Regeş,
yanê yên ku navê "Lawên Xurmina ezmin" daye wan Lawên
Zebedi Aqûp û Yûhena, Andrêyas, Fılipos, Bartalameyo,
Metê, Tûmas, Aqûp ê Lawê Alfay, Taday, Şimûnê Welatparêz
û Cıhûda İsxeryotê isa dıde dest.

Îsa ÛBeelzebûb
20 isa lı pêy vê hılbıjartınê çû malê. Disa komek ajawe ya
.mezm cıvıya ku isa û şagırtên Wi nıkaribûn xwarınê ji
bıxwın, 21 Dema merıvên Wi vêya bıhist, bı gotına "aql û hışê
xwe wında kırıye" hatin bona Wi bıbın,

22 Alımên (pısporên) Olê yênjı Orşelimê hatme ji dıgotın:
"Beelzebûb ketıye hundırê Wi, Cına bı hêza serokê cına dıqe-
wırine."

23 Lı ser vê, İsa wan alıman bangi xwe kır û bı wekokan bı
wan re axıfi. Dıgot; "Şêytan çawa dıkare Şêytên bıqewıri-
ne?" 24 Dıgot; "Ger welatek dı nava xwe de du pari bûbe, ew
welat nıkare lı ser pêlan bımine." 25 "Ger malek dı nava hev
de du pari bûbe, ew mal nıkare lı ser pêlan bımine." 26 "Ger
Şêytanji lı berya xwe rabûbe û bûbe du pari êdi nıkare lı ser
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pêlan bısekıne, dıbe ku dawıya wi hatıbe." 27 "Tu kes nıkare
têkeve mala zılameki xurt û dızıya wi bıke. Lê belê pêşıyê
destên wi gırê bıde, dıkare mala wi tazi bıke (dızıya wi bıke),

27-29 Ez ya rast jı were bıbêjırn; hemi gunekırın û hemi
kufrên mırovan wê bê efûkırın, lê belê yê ku kufrê lı Ruhê
Piroz kırıye, tu cari nayê efûkırın. Yê vi fıêli bıke, dıbe xwe-
dıyê gunehek tu cari nayê paqıjkırın." 30 İsa van gotınan, lıser
vê gotına wani "bı Wi re Ruhê xerab heye" qıse kır.

Dê Û Bırayên İsa
31 Dawıyê Dê û bırayên İsa hatın. Jı derve sekınin, xeber
şand û bangi Wi kırın. 32 Hın kesên dı nava ajawe ya lıdora
isa bûn gotın, "Bınêre; dê û bırayên te lı derva sekınine, te
dıxwazın." 33 isa, lı berya vê gotınê, jı wan re "Ki ye dê û
bırayên mın?" got. 34 Dawıyê lı dora xwe, lıkesên dora xwe
rûnıştıye nıhêrt û ûsa axıfi: "A vay dıya mın, a vay bırayêrı
mın! 35 Ki ku xwestınên Xwedê bine cih, xwuşkên mın,
bırayên mın, dıya mın ew ın."

Wekhevoka Tovê

4 isa lıqeraxa golê, disa dest bı dersdarıya gel kır. Lı dora
Wi ewqas merıv cıvıyan ku, ew lı lotkeyek dı nava golê

deye rûnışt. Hemi ajaweyi lıqeraxa golê, lıser axê sekınibûn.
2-3 isa bı wekhevokan gelek tışti hini wan dıkır. Dema hini
wan dıkır got; "Lı evêya guhdar bın!" "Cotkarek derketıye
tovê bıçine. 4 Hınek tovên ku dıçine, ketıne qeraxa rêgehê.
Cıvik hatıne û van tovna xwarıne. 5 Hınek (tov) ketme nava
latên axa wan kêm, çıma ku axa wan ne kûr e, ew zû şıv dane.
6 Lê belê dema roj hılatıye ew qemırine Û bona ku kok ber-
nedane hışk bûne çûne. 7 Hınek (tov) ketıne nav hıstırıyan.
Hıstıri mezın bûne û şıvan xenıqandıne. Şıv sımıl nedane. 8Hı-
nek (tov) ji ketıne axa qenc, mezın û zêde bûne û zad dane. Hı-
nek sih, hınek şêst Û hınekji sed qat zêde zad dane." 9 Dawıyê
isa vê gotına pê vekırıye; "Yên ku guhê wan i bıbıhize hene,
bıla bıbıhizel"
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Armanca Wekhevokan
10 Dema Donzdeh Resûl û temaşegerên dın bı isa re tenê man,
jı Wi re mana wekhevokan pırsin. 11 Wi ji jı wan re ûsa got;
"Razên Serwerıya Xwedê jı we re hate gotın, lê belê jı kesên
lı derva ye, her tışt bı wekhevokan tê gotın. 12 Ûsa ku, 'Bıla
bınêrın bınêrın nebinın, bıbıhizın bıbıhizın û fêm nekınji, bıla
venegerın û efû nebın'"

WekhevokA Tovê Tê Eşkere Kırtn
13 Dawıyê isa jı wan re ûsa got; "Qey hûn van wekhevokan
fêm nakın? Wê çaxê hûnê hemi wekhevokên dın çawa fêm
bıkın? 14 Yê ku cotkar dıçine, gotınê Xwedê ye. 15 Hın mırov,
lı cihê gotın tê çandın, mina tovên ku ketıne qeraxa rê ye.
Dema ku vana gotınê dıbıhize nabıhize, Şêytan tê û gotına dı
dılê wan de hatıye çandın radıhêje, dıbe. 16-17 Yên ku lı cihê
zınar û latan hatıne çandın ji; kesên gotına ku dıbıhizın bı
dılşayi qebûl dıkın, lê belê çıma ku reh bernedane, hew
demekê dı berxwe dıdın e. Yên ûsa dema kujı ber gotına Xwe-
dê tengasi û zılmê bıbinın, hema dıçerıxın û dıkevın. 17-19 Di-
sa, hınek, mina tovên ku lınava stırıyan hatıne çandın e. Vana
gotınê dıbıhizın, lê belê xema dınyê, xapinokıya dewlemen-
dıyê û hewes ên weki dın dıkevın navê, gotınê dıxenıqine û
nahêle zad bıde. 20 Lê yên ku lı axa qenc ve hatıne çandın,
kesên Gotınê bıhistıne, wê qebûl kırıne, hın hene sih hınek
şêst, hınekji sed qat zad dıdın."

Qendil Dıkeve Qendilgeh Ê
21 Jı wan re got; "Qendilê bona xıstına bın nıvina an ji bın
olçek a zadê tinın?" "Nejı bo qendilgehê tinın e? 22 Çı tıştê ku
veşarti heye, bona derxıstına meydanê hatıye veşartın; Heçi
tıştên veşarti, bona derkeve ronahıyê hatıye veşartın. 23 Yên
ku guhê Wan i bıhistınê hebe, bıla bıbıhiz e!" 24 isa ûsa dom
kır: "Bala xwe bıdın tıştên ku hûn dıbıhizın. Hûn bı çı olçekê
bıwezinın, ew olçeka wê bı we ji bê tetbiq kırın. Heta ewê ji
wê zêdetır bê dayinjı bo we. 25 Jı ber ku, bı kê re hebe; bo wi,
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ewê zêdetır a wê bê dayin. Lê belê bı kêre tunebe; wê yê ku dı
destê wi daye ji wê jê bê standın."

Wekhevoka Tov A Şıv Dıde
26 Dawıyê isa jı wan re ûsa got; "Serwerıya Xwedê, mina
zılamê ku tovê dıreşine axê ye. 27 Dıbe şev, radızê; dıbe roj
radıbe. Bı xwe ew nızane lê belê, tov şıvê dıde, pêş ve dıçe.
28 Ax bı xwe zad dıde. Pêşıyê şıvê dawıyê sımıl, dawıya
dawinjı hebên ku sımıl tıji dıkın dıde. 29 Dema zad dıgıhêjın
(dıstewın) zılam hema oraxê lê dıxe.Jı ber ku dema çınan-
dına zad hatıye."

Wekhevoka Heba Xerdelê
30 isa dawıyê ûsa got: "Em Serwerıya Xwedê mina çı bışıbinın,
bı wekhevokek çawa têgıhandına wê bıkın? 31-32 Serwerıya
Xwedê, mina hebek xerdelê ye. Xerdel, dı rûyê erdê, dı nava
tovên ku tê çandın ya heri bıçûk e, lê bı vê yekê paşi çandınê
dıgıhêje û qama hemi nebatên bexçê derbas dıke. Ûsa çıql û
guli dıde ku, cıvikên lı ezmin dıfırın, dıkarın lı siya wê bıhe-
wın." 33 isa, Gotına Xwedê bı gelek wekhevokên mina vêya bı
axaftıneki gel jê fêm bıke dıani zıman. 34 Bêyi wekhevokan
nıkaribû têgıhandın a tu tışti jı wan re bıke. Lê belê dema ku
bı şagirtên xwe re tenê dıma, her tıştijı wan re eşkere dıkır.

İsa Bahozê Aş Dıke
35 Ew roj, dema bû şev, isajı şagirtên xwe re got; "Em derba-
si alıyê dın bıbın." 36 Şagırtan ajawê lı paş ve hıştın û isa, bı
lotka ku Ew têdeye bırın. Lı ba wan lotkên dınji hebûn. 37 Vê
demê bahozek teqıya. Şepêl ûsa êrişi lotkê dıkır ku, lotke
hema hema bı avê ve tıji bûbû. 38 isa lı alıyê paşê lotkê, pala
xwe dabû balifekê û radıket. Şagırtên Wi, Wi hışyar kırın û jê
re gotın; "Mamoste, emê bınav bıbın. Qey tu lı ber nakeve?"
39 isa rabû, bı bahozê ve xeyıdi,jı golê re got: "Hış be, bıtebı-
te!" Ba daket û der û hêl bû mina şireki dı tasê de sekıni. 40 isa
jı şagirtên xwe re got; "Çıma hûn ûsa tırsonek ın? Hin ji
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bawerıya we nin e?" 41 Lê ew bı tırseki mezın, jı hev re; "Ev
zılama ki ye ku, bahoz ji, golji guh dıdın gotına Wi."

Başkmna Zılameki Bı Cın

5 Gihaştın alıyê dın i golê, welatê Gıranısıyan. 2 Çawa İsa
jılotkê daket daneket, zılameki bûye bındestê ruhê xerab

jı şıkeftê gorıstanê derket, çû pêrginıya Wi. 3 Êdi kes nıkaribû
vi zılamê ku dı nava gorıstane de radıze bı zenciran gırê bıdın.
4 Gelek cari bı zencir û qeydên lıngan ve hatıbû girêdan, lê
belê zenciran şıkestandıbû û qeydan ji pari pari kırıbû. Kes bı
wi nıkaribû. 5 Şev Û roj dı nava gorıstanê de, lı çıyan dıqêrıya
û xwe bı kevıran brindar dıkır. 6 Dema ku jı dûr ve isa dit,
banz da û hat. Lı ber Wi, bı dev û rû çû erdê. 7 Bı dengeki
bılınd qêrıya û got; "Ey isa, Lawê Xwedayê Bılınd, tu çıjı mın
dıxwaze? Bona heqê Xwedê ez lı ber te dıgerım, lêdanê lı mın
meke!" 8Jı ber ku isa gotibû; "Ey ruhê xerab;jı hundırê zılam
derkeve!" 9 Dawıyê İsa jı zılam ve pırsi; "Navê te çiye?" Wiji
got; "Navê mın Tumen e, jı ber ku hejmara me gelek e." 10 Û
bona ku Isa ruhan jı wê heremê dernexe, lı per Wi gerıya.
11 Lı wır, lı qeraxa çıya, kerıyek beraza gelek mezın hebû û
dıçêrıyan. 12 Ruhên xerab lı ber isa gerıyan û jê re ûsa gotın;
"Me bışinı van berazan, em têkevın wan." 13Jı bo ku isa destûr
da wan ruhên xerab ketın hundirê berazan. Hejmara kerıyê
beraza hema hema dıgıheşt du hezar seri, jı kendala kûr ve ber
bıjêr revıyan, xwe avêtın golê û tê de fetısin.

14 Şıvanê berazan revıyan û lı bajar û gund, nûçeya vê bû-
yerê belav kırın. Gel ji, jı bo ditına tıştên ku bûye û qedıyaye
derket. 15 Dema hatın ba isa, dinê ku berê bındestê tumenek
cıni hış lı seri, tevi kınc ditın û tırsıyan. 16 Yên ku bûyerê ditın,
têgıhandına tıştên ku hatıye serê zılamê bı cın û berazan, jı gel
re kırın. 17 Lı ser vê, gel, bona ku İsa jı herema wan here, lı ber
Wi gerıyan. 18 Dema ku isa lı lotkê sıwar dıbû, zılamê ku berê
bındestıyê cına bû lı ber Wi gerıya û jê re ûsa got; "Ez her tım
bı te re bıminım." 19 Lê belê isa destûrneda zılam, jı wi re ûsa
got; "Vegere mala xwe, ba merıvê xwe." "Xudan bo te çı çêkır,
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çawa merhametê lı te kır, jı wan re bıbêje." 20 Zılam ji çû, lı
Dêkapolisê, İsa bona wi çı çêkırıbe, yek bı yek got û belav kır.
Her kes lı ber tıştên ku zılam dıgot, şaş û metal dıma.

Keçıka Nûvedıje, Pireka Baş Dıbe
21 Dema ku İsa bı lotkê derbasi alıyê dın bû, ajaweyek mezın lı
dora Wi cıvıya. Ew lı qeraxa golê dısekıni, 22-23 Dı vê demê de
yeki ku berpırsıyarê Hewrê, ku navê wi Yair e hat, dema wi İsa
dit, hema xwe avêt bın lıngên Wi, lı ber gerıya û jê re ûsa got;
"Keçıka mın i bıçûk lıber mırınê ye. Were, destê xwe deyne ser
wê, ku bona ew xılas bıbe, bıji." 24 İsa bı zılam re çû. Ajawe ya
(qelebalıxi) cih lıWi çar hawir dor teng dıke ji lıpêy Wi dıçû.

25 Lı wır, pirekek donzdeh sale ku xwin jê dıçe hebû. 26 Jı
destê gelek tabipa gelek kışandıbû, hemi hebûn û warıyeta
xwe xerc kırıbû, lê dev jı başbûnê berde, herge çûbû, zêdetır
xerab bûbû. 27 Pirek, tıştên ku dı derheqa İsa de hatme gotın
bıhistıbû. Bo vê yekê dı nava ajawê dajı paş Wi hat û dest da
kıncên Wi. 28 Dı hundırê xwe de, jı xwe re dıgot, "Ez destê
xwe lıkıncên Wiji xım, ezê xelas bıbım." 29 Hema dı wê demê
da xwina wê ku dıhat sekıni. Pirek dı kûrbûna bedena xwe da
hês kır ku,jı keserê xelas dıbe. 30 İsaji fêhm kır ku hêzek jı Wi
herıki û çû. Dı nava ajawê de vegerıya û pırsi; "Ki destê xwe
lı kincên mın xıst?" 31 Şagirtên Wi, jı Wi re; "Tu ajawe ya ten-
gasıyê dıde te dıbini! Çawa dıbe ku tu dıpırse û dıbêje 'Kê
destê xwe lı kıncên mın xıst'?" gotm. 32 isa, bona ku kesê vêya
kırıye bıbine, lı dora xwe nıhêrt. 33 Pirekji vergera dı xwe de
dızanibû. Bı tırs lerızi û hat, xwe avêt bınê lıngên isa û hemi
rastıyê jı Wi re got. 34 İsajı wê ra; "Keça mın" got; "Bawerıya
te, te xelas kır, bı xweşıyê here, bıla êş û keserên te bıqede."

35 Hin isa dıaxıfi, zılamın jı mala berpırsıyarê hewrê ve
hatın. Jı berpırsıyar re gotm; "Keça te mır, êdi tu çıma
Mamoste bêaram dike?" 36 isa guh neda van got mana û jı ber-
pırsıyarê hewrê re, "metirse, hew baweriyê bine" got. 37 isa
destûr neda ku xeyni Pêtrûs, Aqûp û Bırayê Aqûp Yûhena kes
bı Wi re herın. 38 Dema ku hatın mala berpırsıyarê hewrê, isa



Marqos 5:39-6:12 80

rasti ajaweyak bı gale gal û kûr dıgıri û dıqire hat. 39 Ket hun-
dır û jı wan re, "çıma hûn gale galê dıkın û dıgırin?"got.
"Zarok nemırıye, hew radıkeve." 40 Lê ew, henekê xwe bı Wi
kırın. Lê belê İsa paşi gıştıki derxıstjı derve, dê û bavê zaro-
kê û kesên bı Wi re gırt û çû xanıyê ku keçık têde ye. 41 Bı
destê keçıkê gırt û jê re got; "Talita kûmi!" Mana vê gotınaji
ev bû, "Keça mın ezjı te re dıbêjım; rabe!" 42 Keçıka donzdeh
sali hema rabû ser pêlan û dest bı meşê kır. Kesên lıwır şaş û
metal man. 43 İsa, "bila wêya kes nızanebe" got û baş lıwan
temi kır û destûr da ku bıla tışteki xwarınê bıdın keçıkê.

İsa Tê Red Kırın

6 İsa jı wır çû û gıhaşt welatê xwe. Şagırtên Wi ji lıpêy Wi
çûn. 2 Dema bû roja Septê İsa lıhewrê dest bı dersdanê kır.

Yên ku gotınên Wi dıbıhistın şaş dıman. "Ev zılama lıku hini
van tıştan bûye" dıgotın û dıpırsin. "Ev zanıyanya ku dane Wi,
gelo çıye? Çawa kerametên ûsa dıke? 3 Evıya ne xeratê lawê
Meryem û bırayê Aqûp, Yose, Cıhûda û Şimûn e? Ma bırayên
Wi lıvır, dı nava me de najin?" Xeyıdin û Wi red kırın.

4 İsa ji jı wan re, "Peyxambereki, xeyni welatê xwe, dora
menvê xwe û j ı mala xwe pêv kes wi xor (bıçûk) nabine" got.
5 Lı wır, xeyni bı destdanıya xwe başkırına sê-çar nexweşi tu
kerametan nekır. 6 Bı bêbawerbûna gel ve şaş dıma.

İsa Şagirtên Xwe Bı Wezife Dıke
İsa lıgundên dorê dıgerıya û ders dıda. 7 Bangi donzdeh şagir-
tên xwe kır û wan dıdo bı dıdo şand nava gel. Destdarêya
qewırandına ruhên xerab da wan. 8Jı wan re temi kır ku bona
rêwitıyê xeyni darê xwe (şıva xwe) tışteki bı xwe re mebın.
Dıvê ne nan, ne kis ne ji dı nava şûtıka xwe de pere bı xwe re
bıbana. 9Jı wan re got ku bıla çanxê dı pêxın. Lê belê disa got,
"du kınci lıxwe mekin." 10 Ûgotınên xwe dom kır; "Dema ku
herın denkê, heta ku hûn jı wır meqetın, tımi lı malekê
bıminın." 11 "Dema hûn jı cihê ku mırov we qebûl nekın û we
guhdar nekın bıqetın, toza bın lingên xwe bıweşinın!" 12 Bı vi



81 Marqos 6:13-27

avayi derketın rê Û mırovan ba tobekırınê kırın. 13 Gelek cıni
qewırandın: gelek nexweşi, rûn dı wan dan û baş kırın.

Kuştina Yehya Peyxamber
14 Qral Hêrodês ji tıştên ku dıbe û dıqede bıhist. Jıber ku
namdarıya İsa belavi her derê bûbû. Hın mırov dıgotın: "Ev
Yahyayê Vaftizkar ê jı mırınê nû de jin bûye ye. Sebeba
hêzên netaybeti dı Wi de xurt bûye ji eve." 15 Hın merıvê
dın ji dıgotm; "Ew Êlyas e." Disa hınên dın dıgotın; "Mina
ku peyxemberên kevnare peyxamberek e." 16 Dema Hêrodês
vana bıhist; got, "Yehya yê ku bın serê Wi jêkırıbê jı nûv de
wejıyaye."

17-18 Hêrodes bı xwe, bonajınbıra xwe Hêrodıya zılam şan-
dıbê û Yehya gırtıbû (bındest kırıbû) , avêtıbû zindana û lı
zenciran xıstibû. Jı ber ku dema Hêrodes bı vê pirekê re zewı-
ci bû Yehya jê re gotıbû; "Zewaca te û jınbıra te dıjraber a
Zagona Piroz e." 19 Hêrodıya, bo vê yekê gır bı Yehya ve
gırêdabû; dıxwest wi bıkuje, lê belê serfıraz nedıbû. 20Jı ber ku
Hêrodês zanibê Yehya mırovek rast û piroz e. Bo vê yekê jı wi
dıtırsi Û dıparêst. Dema ku Yehya guhdari dıkır, gelek şaş
dıma, lê disajijı guhdarkırına wi zewq dıstand.

21 Çı heye ku dı roja bûyina Hêrodes de, dı daweta ku bona
mezınên qesrê, serokleşkeran û pêşkesên Celilê de fersenda ku
lı bendêye hat. 22 Keça Hêrodya ket hundır û reqıs kır. Ew
rewş xweşıya Hêrodês û mêvanên wi çû. Padişah jı keçıka CI-

wan re got; "Bıxwaze jı mın, tu çı bıxwaze ezê bıdım." 23 Sond
xwar û got; "Tu çı jı mın bıxwazi, ger nêvıyê mirıtıya mın ji
bıbe, ezê bıdım." 24 Keçık derket der ve ûjı dıya xwe pırsi; "ez
çı bıxwazım?" Dıya wê got; "Serê Yehya yê Vaftizkar bıxwa-
ze." 25 Keçık hema banzda û çû ba Padişah, got; "Ez dıxwazım
ku tu serê Yehya yê Vaftizkar dı hundırê sênıyeki de bıde
rnın" û bı vi avayi xwestına xwe eşkere kır. 26 Ger Padişah lı
ber vê xwestekê ket ji, jı ber sonda ku lı pêşıya mêvanê xwe
xwendıbû, nexwest keçıkê red bıke. 27 Derhal celadek şand û
xwest ku serê Yehya bine. Celad çû zindanê û serê Yehya jê
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kır. 28 Serêjêkıri lı ser sênıyêk ani û da keçıkê; keçıkji wê bır
dıya xwe. 29 Dema ku şagırtên Yehya vêya bıhistın, hatın û
meytê wi bırın û xıstın gorıstanê.

İsa Pênc Hezar Kesi Têr Dıke
30 Şagırt lı ba isa cıvıyan û heçi tıştên kırının û hinkırının jı
Wi re gotın. 31 İsajı wan re; "werın, em bı serê xwe herın derek
tenha ku hûn hınek rawestın" got. Kesên tê Û dıçe ewqas zêde
bû ku wext nedıdin ku xwarınê ji bıxwın.

32 Lı lotkê sıwar bûn û bı tena serê xwe beri dan derek
tenha. 33 Gelek kesên ku çûna wan dit, wan naskır. Gel; jı
bajarê dorê, bı peyati ket rê û beri wan gihişt wi cihi.

34 Dema isajılotkê peya bû, rasti ajaweyek mezın hat. Gun-
ehê Wi bı van mırovên ku mina pezê bê şıvane hat û dı derhe-
qa gelek babeti dest bı dersdayına wan kır. 35-36 Dema wext pêş
ve çû, şagırtên Wi hatın ba Wi û jê re gotın ku; "Ev der zahf
tenha ye, wext ji pırr dereng e. Gel berde ku herın gund û
heremên der û holê,jı xwe re xwarınê bıstinın." 37 Lê İsajı wan
re; "Hûn xwarınê bıdın wan" got. Şagırtjı isa re pırsin; "Yanê
em herın bı dused dinari nan bıstinın û bıdın wan?" 38 isajı wan
re got, "Çend nanê we heye, herın lê bınıhêrın." Çûn, fêhmkırın
û hatın, "Pênc nanê me û du masıyê me hene" gotın.

39 isa j ı wan xwest ku gel bı koman lı ser gıyayê hêşin ve dinın
rûnıştınê. 40 Gel bı komên pênci û sedi rûnıştın. 41 isa pênc nan
û du masıyi rahışt û dua şukuryê kır; dawıyê nan pari pari kır
û jı bo dı nava gel de par bıkın da şagırtên xwe. Her du masıyan
ji dı nava gıştıyan de par kır. 42-43 Paşi xwarın û têrbûna gıştıki
donzdeh selık kurtêlê nan Û masıyan berhev kırın. 44 Hejmara
zılamên ku xwarınê dıxwarın qasi pênc hezari'bû.

İsa Lı Ser Avê Dımeşe
45 Lı pêy vêya, isa jı şagırtên xwe xwest ku beri Wi lı lotkê
sıwarbın û herın Bêytseyda ya lı mılê dın. Dı nava vê demê de
Wi yê ji gel bışanda malıyan. 46 Wan şand pêv, bona
duakırınê derket çıyê. 47-48 Dema bû şev, lotke gıhaştıbû nava
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golê. isa yê ku tena serê xwe lı axê ve mayi, dit ku şagirtên Wi,
dı bêrkışandınê de dı zor û zehmetêde ne.]ı ber ku ba lı hem-
berê wan dıhat, Ber bı sıbê isa lı ser golê meşiya û nêziki wan
hat. Ewêjı ba wan derbas bıba û bıça. 49 Lê ewji dema ku ditın
lıser golê dımeşe, gotın qey Ew xeyalet e,jê tırsıyan û qêrıyan.
50 Gişti Wi ditıbûn Û ketıbûn xofek mezın. Lê belê Wi hema
bangi wan kır û got; "Bêtırs bın! Ez ım, Metırsınl" 51 Dema isa
lı lotkê sıwar bû û ket nav wan, ba sekıni. Ew dı nava şaşbû-
nek mezınde bûn. 52 Kerameta nanji fêhm nekırbûn, Bir (xêv)
a wan kor bûbû.

İsa Lı Cenasêrtê Nexweşan Baş Dıke
53 Dema ku isa û şagirtên Wi gihaştın alıyê dın, lıCenasêrtê
derketın seraxê û lotka xwe gırê dan. 54 Dema ku ew jı lotkê
daketın, gel hema isa naskırın. 55 Hınek bı bazdan hemi dori
gerıyan. Kesên ku cihê İsa hin bûn, nexweşan lı ser nıvinan
bırın cihê Wi. 56 Dıvê gund ji bıbe, bajar, an xanıyê cotê ji
bıbe, her derê ku isa tê de dıçe, nexweşan lırêyan dirêj dıkırın,
hew bona destê xwe bıdın pêşê kıncên Wi, lı ber Wi dıge-
rıyan. Heçi kesê ku destê xwe dıda ji baş dıbû.

Yê Mırovan Gemari Dıke çıye?

7 ~êrısıyênjı Orşelimê hatıbûn, û hınek alımên olê, lıdora
Isa cıvıyan. 2 Ditın ku hın şagırtên Wi bı destê mırdar,

yanê neşuşti xwarınê dıxwın, 3 Fêrısi heta hemi kesên Cıhûd
lı gor kevneşopiya bav û kalên xwe, ger destê xwe baş neşon,
xwarınê naxwın. 4 Disa, derna jı sûkêji bên bêşuştın xwarınê
naxwın. Weki dın, dı derheqa şuştına tas û şerbık û firaxên
paxır da gelek kevneşopi tinın cih. 5 Fêrısi û alımên olê jı isa
ve pırsin, gotın; "Çima şagirtên te kevneşopa bav û kalên me
ninın cih, çıma bı destê mırdar xwarınê dıxwın?"

6 isa vê bersıva da wan; "Gotına İşaya, ya lı ser we durûya
gotiye çı rast e! Mina ku nıvisıye, 'Ev gel bı lêvê xwe mın
dıjmêre (qimetê dıde mın), lê belê dılê wan jı mın dû re.
7 Bêhewa bı mın dıperısın, jı ber ku ya hin dıkın hew qaidên
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mırova ye.' 8We destûra Xwedê daye alıyeki, hûn lı pêy kev-
neşop a mırovan dıçın.' 9 Weki dın isa vêya jı wan re got;
"Hûn çı xweş dıkarın bona ajotma kevneşopa xwe, destûra
Xwedê bavêjm alıyeki! 10Mûsa destûr dabû ku 'Hurmetê rê
dê û bavê xwe bıde.' Û 'yê ku kufrê lı dê û bavê xwe bıke, bıla
mıheqaq bê ceza kırın'. 11-12Lê belê hûn dıbêjın ku 'Ger zıla-
mek jı dıya xwe an ji jı bavê xwe re bıbêje ku heçi alıkıra jı
alıyê pereti tu jı mın bıgıre qurbane, êdi ferz nine ku jı bo dıya
xwe an ji bavê xwe tu tışti bıke.' 13Bı vi avayi hûn vê kev-
neşopa xwe j i nıfşan dıgıhinın nıfşan û nahêlın Gotma Xwedê
bıajo. Hûn gelek tıştên weki dmji, mina vêya çêdıkın.'

14isa disa bangi gel kır û jı wan ra; "Hûn gışt mın guhdan
bıkın û vêya baş hin bıkın" got. 15-16"Tıştên ku derveyi mırov
be û têkeve hundırê wi, mırov gemari nake. Tiştên ku mırov
gemari dıkm, yên jı hundırê mırov ve derdıkevın ın."

17 Dema isa ajaweyê berda û vegenya ba şagırtên xwe,
şagırt jı Wi re mana van wekhevokna pırsin, 18Wi jijı wan re
ûsa got; "Hûn ji fêm nakın ûsa ye?" "Ma qey hûn tıştên ku
derveyi mırov, têkeve mırov, wi gemari dıke fêm nakm? 19Yên
jı derve dıkeve, naçe dılê mırov, dıçe mahdê wi, jı wır ji têa-
vêtın daşırê.' isa bı vê gotına xwe, destûra paqıjıya hemi
xwannan dıda. 20isa bı vi avayi dom kır; "Yên ku mırov gema-
ri dıke, tıştên ku jı hundırê rnırov ve derdıkevm ın, 21-22Jı ber
ku fıkrên xerab, bê exlaqi, dızi, kuştm, zina, çavnebari, xera-
bi, hile, sefahet, çavtêrnebûni, iftıre, qureti û bêaqıli.jı hundir,
jı dılê mırovan ve tê. 23 Çavkanıya vana hemıyan hundır e û
vana mırov gemari dıkın.'

XIZMETA KU DIRÊ]İ DERVEYİ CELİLÊ DIBE
Bawenya Pireka Pêniki
24 isa jı wır qetıya û çû Herema Sûr û Sayda. Lı wır ket
malekê. Ne dıxwest ku kes vêya bıbıhize, lê belê hêz ne ani ku
xwe veşêre. 25Pirekek, keçıka wê ya bıçûk bûye bmdestê ruhê
xerab, dema bûyera dı derheqa isa de bıhist nebıhist hat û xwe
avêt bın lıngên Wi. 26 Ev pirek ne jı Cıhûdan bû, netewa wê
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Sûri-Fêniki bû. Bona cırıjı qiza wê bıqewırine, lıber isa gerıya.
27 isa jı wê re; "Berde, bıla pêşıyê zarok têr bıbın" got. "Ne
raste ku mırov nanê zaroyan bavê ber sê (kûçık) an." 28 Pirek
ji lı berya vê gotınê got; "Xudan, tu rast e." "Lê belê sê ji lı
bmya sıfrê kurtêlê ber zarokan dixwe." 29 isa jı wê re; "Bo
xatırê vê gotına xwe here, nuha cm jı keça te derketıye" got.
30 Dema pirek çû mala xwe dit ku keçıka wê jı cm ve xelas
bûye û dı nava nıvina de radıkeve.

Zılamek Kerr Tê Başktrın
31 İsa jı herema Sûrê ve qetiya û bı rêya Sayda, dı nava here-
ma Dêkapolêsê derbas bû û disa hat Gola Celilê. 32 Yeki kerr
û zıman gırti anin ba Wi û bona destê xwe deyne ser, lıber Wi
gerıyan. 33 isa zılam jı ajawê veqetand û kışand qeraxeki.
Tılıyên xwe xıst guhê zılam, tu kır û lızımanê wi xıst, 34 Da-
wıyê lı ezman nıhêrt û dılkışand Û jı zılam re got; "Effata",
yanê "Vebe." 35 Hema guhê zılam vebû, zımanê wi vebû bı
avahıyek xweş dest bı axaftmê kır. 36 isa, kesên lıwır, bona vê
bûyerê jı keseki re nebêjin ikaz kır. Lê belê Wi çıqas ikazji kır,
disa wan bûyerê gelek belav kırın. 37 Gel dı nava şaşıyek mezm
de man. "Her kırınên Wi zahf bı rûmet e. Guhê kerran vedıke,
lalan dıaxıfine" dıgotın.

İsa Çar Hezar Kesi Têr Dıke

8 1-2 Dı wan rojan de disa ajaweyak mezın cıvıyabû. Çıma
ku tışteki xwarınê nemaye, isa bangi şagırtên xwe kır Û

got; "Gunehê mın bı gel ve tê." "Sê roje lıba mının, tu tışteki ,
wani xwarınêji nine. 3 Ger Ez wan bı bırçiti bışinım mala wan,
ewê dı rê de bıkevırı. Hım hın kes ji jı rêya dûr tên." 4 Şagir-
tên Wi lıhembera van gotınan, "Lı dereki ûsa tenha xwarına
ku ewqas kesi têr bıke wê mırov jı ku derê bibine?" gotın. 5 isa
pırsi; "Çend nanê we heye?" Gotın "Heft heb." 6 Lı ser vêya
isa jı gel ve xwest ku lı erdê rûnın. Dawıyê heft nani rahışt,
şukurya xwe ani û van nana pari pari kır, bona belavkırınê da
şagirtên xwe. Wanji belavi gel kırın. 7 Çendeki masıyê wan i
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bıçûk hebû. isa dua şukuryê kır û got, ku bıla ew vana ji belav
bıkın. 8 Pê xwarın û têrbûna her kesi heft zembil tıji kurtêl
berhev kırın. 9-10Lı wır hema hema çar hezar kes hebû. isa
wan berda pêv, bı şagırtên xwe re lı lotkê sıwar bû û derbasi
alıyê Dalmanûta bû.

Havêna Fênsıyan Û Hêrodes
11Fêrısi hatın û bı isa re dest bı guftegoyê kırın. Bona W!
bıcerıbınin, jı Wi xwestın ku şam yek jı ezman rê wan bıde.
12isa jı dıl ve axinek kışand û got; "ev mişe çıma alamet
dıxwazın?" "Ez a rast jı we re bıbêjım; wê tu alametiji rêya vê
nıfşêya nê dayin." 13Dawıyê wan lı wır dani û disa lı lotkê
sıwar bû û derbasi alıyê dın bû.

14Şagirt ji birkırıbûn ku nan bıstinın. Dı lotkê de, lı ba wan
hew nanek hebû. 15isa vê ikazê lı wan kır, "Bila bala we lê be,
xwe jı havêna Fêrısıyan û havên a Hêrodês ve bıparêzın."
16Wanji dı nav xwe da dıgotın, "çırna ku nanê me tune, bona
wê ûsa dıbêje." 17Hayê isa jê hebû, got; "Çıma hûn dıbêjın
nanê me tune û dıaxıfın û dısekımn?" "Hin hûn aqıl nage-
hinın? Qey dılê we kor bûye? 17-19Çavên we heye hûn disajı
nabinın? Guhê we heye hûn disaji nabıhizın? Nayê bira we,
dema mın pênc nani dı nava pênc hezar kesi da par kır we
çend zembil kurtêl berhev kırın?" Gotın "Donzdeh." 20"Dema
mın heft nani dı nava Çar hezar kesi de par kır we çend sepet
tıji kurtêl berhev kırın?" Gotın "Heft." 21İsajı wan re ûsa got;
"Hûn hin fêm nakın?"

Lı Beytseyda, Zılameki Kor Tê Başkırın
22isa û şagirtên xwe hatın Beytseyda. Lı wır, hın kesan zıla-
meki kor anin ba isa û jı bo destê xwe lêxe lı ber Wi gerıyan.
23isa bı destê yê kor ve gırt û wi derxıst derveyi gund. Tukır
çavên wi û destê xwe da ser û jê re pırsi; "Tu tıştıki dıbini?"
24Zılam serê xwe rakir û got; "Mırovan dıbinım, mina darane
lê belê dımeşın." 25Dawıyê isa disa destê xwe dani ser çavên
zılam. Zılam çavên xwe vekır, mhêrt; baş bûye, dest bı ditına
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pak Û zelal kırıye. 26 İsajı wi re got; "Mekeve gund" û wi şand
mala wi.

Naskınna Pêtrûs Ya Mesih
27 Îsa bı şagırtên xwe re çû gundên alıyê Qeyserıya Filiposê.
Dı rê de jı şagırtên xwe re pırsi; "Gel dıbêje ez kim e?" 28 Şa-
gırtên Wiji vê bersıva dane Wi; "Dıbêjın Yehya yê Vaftizkar
e. Lê belê hınek kes dıbêje Êlyas, hınek kesji dıbêjejı peyxam-
beran yek e." 29 Wi jî jı wan re pırsi, "Ya hûn, hûn dıbêjın ez
ki me?" Pêtrûs ji bı vi avayi bersiva Wi da, "Tu Mesih i." 30 Lı
ser vê yekê Îsa lıwan temi kır ku dı derheqa vêya tışteki jı kesi
re nebêjın.

Îsa Agahıya Mınn Û Vejinıya Xwe]ı Berê De Dıde
31 Îsa, dest bı ferz bûna zahf êş kışandına Lawê Mırov, jı alıyê
kalepiran, serkahınan û alımên olê ve redbûna Wi, kuştına Wi
û sê roj pêv jı nû de vejınıya Wijı wan daxuyani kır. 32 Vana
bı eşkereti jı wan re dıgot, Lı ser vêya Pêtrûs Wi kışand alı-
yeki û bı Wi re xeyıdi. 33 Lê belê Isa vegerıya û lı şagirtên xwe
yi dın mhêrt. Bı Pêtrûs ve xeyıdi, jê re; "Rabe jı pêşıya mın
Şêytan" got. "Ramanên te ne yê Xwedê, yê mırovan e."

34 Bı şagırtên xwe re gel ji bangî xwe kır û wılo axıfi; "Yê ku
dıxwaze lı pêy mın bê, bıla xwe înkar bike, bıla xaça xwe hıl-
gıre û lıpêy şopa mın bê. 35 Yê ku bıxwaze canê xwe xelas bıke,
ewê wê wında bıke: yên ku canê xwe lıoxra mın Û mızginıyê
de wında bıke ji, ewê wê xelas bıkın, 36 Mırov hemi dınê
qezenc bıke ûjı canê xwe bıbe, çı xêra vê yekê wêjı wi re bıbe?
37 Mırov, çı dıkare lı berdêla canê xwe de bıde? 38 Dı nava vê
nıfşeya bêxêr û gunekar, ger ki jı gotınên mın bışerme, Lawê
Mırov ji, dema dı mezınahıya Bavê xwe de, bı mılyaketên
piroz ve bê, ewê jı wi kesi ve bışerme (fedi bıke)."

9 İsa wılo dom br; "Ez ya rast jı we re bıbêjım", "Dı nava
kesên lıvır ın, hın kes hemn ku wê mırınê nebinın ku Ser-

werıya Xwedê bı qudret ve rast bıbe."
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Xuyabûnıya İsa Tê Guhertın
2 Şeş rojên dın İsa hew Pêtrûs, Aqûp û Yûhena gırt ba xwe û
derxıst çıyayeki bılınd. Lı wır, lı ber çavên wan xuyabûnıya
İsa guheri. 3 Kıncên Wi bı sıpıyek çav alûdıke ve nuxumi; lı
rûyê erdê tu kesên kıncan dışon nıkaribû bıgıhêşta vê spitıyê.
4 Dı wê demê de Mûsa û Êlyas xuyanıyi şagırtan bûn. Bı İsa
re dıaxıfin. 5 Pêtrûs jı İsa re; "Rabbi (Mamoste) hebûna me ya
vır çı qenc bû! Em sê çerdexi ava bıkın: yek jı Te ra, yek jı
Mûsa re, yekjijı Êlyas re" got. 6 Nızanibû ewê çı bıbêje.Jı ber
ku gelek tırsıyabûn. 7 Dı vê demê de ewrek hat û wan xıst bın
sıya xwe. Denge ku jı ewr dıhat, dıgot ku; "Lawê mın i bırêz
Eve. Wi guhdari bıkın!" 8 Şagırtan nışkavde lı dora xwe
nıhêrtın, lê belê xeyni İsa, kesi lı dora xwe neditın.

9 Dema ku jı çıya dadıketın, İsa wan temi kır ku tıştên
ditını, heta ku Lawê Mırov jı mırınê ve nû de jin nebe jı kese-
ki re nebêjın. 10 Vê ikazê anin cih, lê belê disaji dı nav xwe de
guftegoya, "J ı mırınê vejin çıye?" kırın û sekınin. 11J ı İsa re vê
pırsa pırsin; "Çırna alımên olê dıbêjın wê pêşiyê Elyas bê?"
12 Wijijı wan re ûsa got; "Bı rastiji ewê pêşıyê Êlyas bê û her
tışti têxe serrastıyê. Lê belê çawa dıbe ku tê nıvisandın ku wê
Lawê Mırovan zahf êşê bıkşine û tune bê hesıbandın? 13 Ezjı
we re vêya bıbêjım; qenderi Êlyas hat ji; û mina tıştên ku dı
derheqa wi de hatıye nıvisandın, tu tışt nema ku bı wi ne-
kırın."

Başkırına Zarokekê Bındestê Cına
14 Dema vegerıyan ba şagirtên dın, ditın ku ajaweyak mezın lı
dora wan cıvıyaye û hınek alımên olê bı wan re ketıye guftegoyê.
15 Dema ajaweyi İsa dit, ket şaşıyek mezın û çûn sılav dan Wi.
16 İsajı şagırtê xwe re pırsi, "Hûn bı wan re ketıne guftegoya çı?"
17 Yeki jı gel got; "Mamoste" û bersıva Wi da; "mın lawê xwe yi
bındestê ruhek bêzıman jı te re ani. 18 Ruh wi lıku bıgıre, lıerdê
dıxe. Kurıkjı devê xwe kefê dıavêje, dıranê xwe dıqirçinı û dıte-
ve û dımine. Bona ruh qewırandınê mın seri da şagırtên Te, lê
belê ew serfıraz nebûn." 19 İsajı wan re, "Ey nıfşeya bê baweri!"
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got. "Ezê hin çıqasi bı we re bıminırn? Hin çıqasi Ezê vi halê we
bıkışinım? Wi zaroka jı mın re binın." 20 Zarokjı Wi re anin. Ruh
çawa isa dit û ned it, lawık bı qewet lerızand, lawık ket erdê, jı
devê xwe kefan weşand û hol bû. 21 isa jı bavê lawık re pırsi;
"Çıqas bûye ku ev hal hatıye serê lawik?" "]ı çûkan tıya wi de ye
ûsa ye" got bavê wi. 22 "Lı ser vê, ruh, bona wi bikuje, gelek cara
avêt nava agır anji nava avê. Ger tıştekijı destê te bê, alikarıyê
bı me re bıke, dılovanıyêjı me re bıke." 23 İsajı wi re; "Ger jı des-
tê mın bê? Jı bo keseki baweri anıye her tışt dıbe" got. 24 Bavê
lawık hema qêrıya û got; "Ez bawerıyê tinım, bona bêbawerıya
xwe bındest bıkırn, alıkarıyê bı mın re bıke." 25 Dema isa dit ku
gel bılezin tê, bı ruhê xerab re xeyıdi Ûjê re, "Ez destûr dıdım te,
ruhê ker û laL,jı hundırê lawık derkeve û carek dın nekeve wi"
got. 26 Lı ser vê yekê ruh qêrinekê avêt, lawık bı hêz lerızand û
derket. Lawık mina mırıyan bê tewş û weş ma. Ûsa ku gelekên
yê lt wır dıgotın, "mır." 27 Lê belê dema isa bı dest ve gırt û rakır
lawık rabû ser pêlan.

28 İsa ket malê dawıyê şagırtên Wi, bı xısûsıyetê jı Wi re pır-
sin; "Çıma me hêz neani ku cm bıqewırinın?" 29 İsa bersıva
pırsa wan bı vi avayi da; "Ev ruhana hew bı duê ve tên
qewırandın."

İsa Disa Daxuyanıya Kuştin Û Vejina Xwe Dıke
30 Jı wır qetıyabûn û jı herema Celilê derbas dıbûn. isa
nedıxwest ku kes vêya zanıbe. 31 Dema ku ders dıda şagırtên
xwe, jı wan re ûsa dıgot; "Wê Lawê Mırov bıdın destê mıro-
van û wê bê kuştın. Lê belê sê roj lı pêy kuştına xwe, wê jı nû
ve bıveje." 32 Çı heye ku wan van gotınana fêm nedıkır ın û
dıtırsin ji jı isa re bıpırsın.

Yê Heri Mezın Ki Ye?
33 Gıhaştın Kefêrnahûmê. Ketırı malê pêv İsa jı wan re pırsi;
"Guftegoya dı rê de dı nava we da bû çıbû?" 34J i yeki ji deng
derneket. Jıber ku dı rê de, dı nava xwe de guftegoya, ki heri
mezın e, kırıbûn. 35 isa rûnışt û donzdehan bangi xwe kır. Jı
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wan re ûsa got; "Kesê ku dıxwaze bıbe kesê yekemin, bıla ew
bıbe kesê dawin, bıla bıbe xızmetger ê her kesi." 36-37 Zaroyek
çûk dani navendê; dawiyê wi gırt hımbêza xwe Û jı wan re ûsa
got; "Kesê ku zaroyekê wılo dı oxra mın de qebûl bıke, mina
ku mın qebûl kırıbe. Yên ku rnın qebûl ji bıkın, dıbe ku ne mın,
Yê mın şandıye qebûl kırıye."

Kesên Ku Ne Lı Hemberê Me Ye, Lı Alıyê Me Ye
38 Yûhenajı Wi re; "Mamosteyê mın" got. "Me yeki bı navê te
cına dıqewırand dit. Lê belê ne jı kesêki temaşegerê me bû,
bona wê bona manibûna wi em xebitin." 39 "Nebın mani hê wi"
got İsa. "Jı ber kesek tuneye ku bı navê Mın keramete bıke û
dawıyê Mın lı ber çavan reş bıke. 40 Heçi kesê ne lı hembera
me be,jı alıyê me ye. 41 Ez a rastjı we re bıbêjım; bona ku aıdê
Mesih ın, yê qedehek av bı we de, ewê bê xelat nemine.

Ceza Gunekarkınna Yeki
42 Kiwan kesên bıçûk ê bawerıya xwe bı mın re anine bıxine
gunehê, jı wi re çêtır e ku kevırek êş i mezm bı stuyê wi
dalıqiııın û wi bavêjin bahrê. 43-44 Ger destê te te têxe gunehê,
wijêke, bıkoti gıhaştınajıyınê, bı xwedibûna du destıyê çûna
cehenem û agırê venamıre qenctır e. 45-46 Ger lıngê te, te têxe
gunehê wijijê ke. Jıyana bılıngeki, bı du lıngijıyan û avêtı-
na cehenem ê qenctır e. 47 Ger çavê te te têxe gunehê, wi der-
xine, bavêje. Bı çaveki çûna te yi Serwerıya Xwedê, bı du çavi
ve avêtına te yi cehenemê çêtır e. 48 'Kurmên ku kesên lı wê
derê bıkoje namıre. Agırê bışewıtine ji natefe.'

49Jı ber ku wê her kes bı agır ve bê xwê kırın. 50 Xwê qenc e.
Lê belê xwê xwêybûna xwe wında bıke, hûnê disa çawa tamê
bıdınê? Bıla dı hundırê we de xwê hebe û bı hev re bı aşıti bıjin."

Pırsek Lı Ser (fın) Berdanê

10 İsajı wır qetıya û çu sinorên Cıhûstanê, derbasi alıyê
dın i Çemê Şeria. Disa ajawe lı dora Wi cıvıyabûn;

mina her demi ders dıda wan.
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2 Hmek Fêrısıyên ku hatm ba Wi, bona Wi bıcerıbinın
pırsa, "Jmberdana zılameki lı gor Zagon a Piroz e?" jı Wi
pırsin. 3 İsa ji bersıva vê pırsa wan ûsa da; "Mûsa çı destûrê
da we?" 4 Wanji "Mûsa destûr daye ku zılamek, kare lıser
kaxeza vala bınıvise Û pireka xwe berde" gotın. 5 isa jı wan
re; "Mûsa jı ber dılhışkıya we vê destûrajı we re nıvisand."
got. 6 "Xwedê ta jı serıyê xuluqandınê mırovan 'bı nêr û
mêti' xuluqand. 7-8 Jı ber vê yekê wê zılam dê û bavê xwe
berde, bı pirek a xwe ve dıl gırêde û her du bıbın bedenek i.
Ûsa ku; êdi ew ne du beden ın, bedenek ın, 9 Wê demê, tıştên
ku Xwedê gıhandıye hev, bıla mırov meqetine." 10 Şagırtên
Wi, lımalê, dı derheqa vê babetê de hın pırsan pırsin."! İsa
jı wan re; "Kesê ku jın xwe berde û bı pirekek dın re bıze-
wıce, lıberyajm a xwe dıbe ku zina kırıbe" got. 12 "jina ku
mêrê xwe berde û bı yeki dın re bızevıce, dıbe ku wê ji zina
kırıbe."

Îsa Zarokên Bıçûk Piroz Dıke
13 Dı vê navberê de hın kes zaroyên xwe dıanin Û dıxwestın ku
isa destê xwe bı wan xe. Çı heye ku şagirtan bı wan re xeyı-
din. 14 Dema isa vêya dit; xeyıdi. Jı şagırtê xwe re; "Berdın,
bıla zarok bên mın" got. "Mekevin ber rêya wan! Jıber ku Ser-
werıya Xwedê yên mina vana ne. 15 Ez ya rast jı we re bıbêjım,
kesê ku Serwerıya Xwedê mina zarokeki qebûl meke, tu cari
nıkare bıkeve vê serwerıyê." 16 Zaroyan gırt hımbêza xwe,
destê xwe dani ser wan û wan piroz kır.

Detolemendi ÛJıyana Bêdaıoi
17 Dema İsa derdıket rê, yeki bı banzdan hate ba Wi. Lı ber
Wi çong şıkand û jı Wi re pırsi; "Mamosteyê mın i qenc, bona
ez jıyana bêdawi bı dest bıxım, gelo ez çı bıkım?" 18 İsa jı Wi
re, "Tu çıma jı mın re dıbêje qenc?" got. "Yê qenc hew yeke,
(hew yeki qenc heye); ew ji Xwedê ye. 19 Tu emrên Wi dıza-
ne: 'zılam mekuje, zinê meke, dızıyê meke, bı derewi şahdeyıyê
meke, mafê keseki mexwe, hurmetê jı dê û bavê xwe re bıke.'''
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20 Zılam; "Mamosteyê mın; ez vana jı cıwanıya xwe de tînım
cîh" got. 21 İsa yê bı xoşewıstî 1ıwî re dınêrî, "hew kêmasıyek
te heye" got. "Here, çıyî te hebe bıfıroşe, perê wan bıde xızan-
an, bı vî avayî wê lı ezman xezîneya te bıbe. Dawıyê were, lı
pêy şopa mın be. 22 Lı ser van gotınan wecê zılam dalıqî, bı
keser jı wır ve dûr ket. J ı ber ku gelek malê wî hebû.

23 İsa çav lı dora xwe gerand, dawıyê jı şagırtên xwe re,
"Ketına kesên dewlemendî Serwerıya Xwedê wê çıqas bı
zehmet bıbe" got. 24 Şagirtên Wî, bı gotınên Wî şaş bûn. Lê
belê İsa dîsa jı wan re; "Zarokno" got, "ketma Serwerıya
Xwedê çıqas bı zor û zehmet el 25 Derbasbûna devê jı qula
derzıyê, jı ketına kesên dewlemend i Serwerıya Xwedê
hêsantır e." 26 Şagırt bı tumî ecêb mabûn. Jı hev re dıgotın,
"Wê çaxê wê kî xelas bıbe?" 27 İsa lıwan dınıhêrt; "Bona
mırovan ev bêîmkan e, lê belê ne jı bo Xwedê. Jı bo Xwedê
hertışt dıbe (bıimkan e)."

28 Pêtrûs jı Wî re dest bı gotına; "Bınıhêre; me hertıştî berda
û da pê te" kır. 29-30 "Ez ya rastjı we re bıbêjırn" got İsa, "Kes
nîne ku bona mın û Mızgînıyê mala xwe, bırayên xwe, dê an
jî bavê xwe, zarên xwe an jî erdên xwe berde, nuha, dı vê demê
de, tevî zılma ku bıkışîne negıhêje sed qatî zêdetır malî, bırayî,
dêyi, zaroyi, erdî û dı dema bê de jıyana bêdawî. 31 Çı heye ku
gelekê kesên yekemîn wê bıbe dawin, gelek kesên dawînjî wê
bıbe yekemîn."

İsa Cara Sêwemin Daxuyanıya Mınn Û Vejınıya Xwe Dıke
32-33 Derketıbûn rê, dıçûn Orşelîmê. İsa dı pêşıya wan de
dımeşıya. Şagırtên Wi dı nava şaşıyê de bûn, lê yên lı pêy Wî
dıhatın jî bı tırs bûn. İsa donzdehan kışand alıyekî û dest bı
agahdarıya tıştên ku bê serê xwe kır: "Nuha em dıçın
Orşelimê" got. "Lawê Mırov wê bıdın destê serkahînan û
alımên olê. Ew jî, wê ceza mırınê bıdın Wî û Wî bıdın destê
netewên dın. 34 Wê henekê xwe pê bıkın, tuyî ser Wi bıkın û
Wi qamçi bıkın û bıkujın. Çı heye ku Ew, wê sê roj paş ve, nû
de bıveje."



93 Marqos 10:35-50

Xwestına Aqûp Û Yûhena
35 Lawên Zebedi Aqûp ûYûhena ber bı isa çûn û "Mamosteyê
me, xwestinek me heye, em dıxwazın ku Tu, vêya jı bo me
bıki" gotin. 36 İsajı wan re pırsi; "Hûn çı dıxwazırı ku Ez bona
we bıkım?" 37 Gotm; "Dema tu bıgıhêje bılındıya xwe, cıhêtı-
yeki bıdı me ku, lı rastê te jı me yek û lıçepê te ji yê dın bıla
rûnê." 38 "Hûn nızanın ku çı dıbêjın" got isa. "Hûn dıkarın
tasa ku Ezjê vedıxwım hûnji vexwırı? Hûn ji dıkarın mina
vaftizbûna mın vaftiz bıbm?" 39-40 Gotm; "Belê, em karın
bıbın."

İsa jı wan re; "Tasa ku mın jê vexwarıye, hûnê ji vexwın, bı
şıklê vaftizbûna mın hûnê ji vaftiz bıbın" got. "Lê belê hıştı-
na runıştına we yi lı çep û rastê mın ne dı destê mın deye. Ev
cıyan, bona hın kesên ku hatıye hılbıjartın amade bûne."
41 Deh şagirtên dın dema vêya bıhistın, bı Aqûp û Yûhena re
xeyıdin. 42 isa wan bangi ba xwe kır û ûsa got; "Hûn dızanın
ku, kesên serokên netewan tê hısêb, wan bı hêrsa serwerıyê
idare dıkın (rêwabıri dıkın), kesên pêş ve tên ji gıranıya xwe
bı wan dıhısinın. 43 Wê dı nava we de ûsa nebe. Kesên ku dı
nava we de dıxwaze bıbe mezın, bıla bıbe xızrnetgırê yên dın.
44 Kesên ku dı nava we de dıxwaze bıbe yekemin, bıla bıbe
evdê yên dın. 45 Jı ber ku heta Lawê Mırov ji ne bona xızmet
ditınê, bona xızmet kırınê û canê xwe dı oxra gelekan de ber-
dêl danê hate."

Çavên Barlımayê Kor Vedıbe
46 Dawıyê hatın Êriha. Dema isa û şagırtên xwe, bı ajaweyek
rnezın jı Êriha ve diçûn, parsekê Lawê Timay, Bartımay lı
qeraxa rêgehê rûnışti bû. 47 Dema ku bıhist İsayê Nasıri lı wıre
bang kır qêrıya û got; "Ey Lawê Dawıd isa; bıla gunê te bı
rewşa mın ve bê." 48 Gelek kesan bona hışbûna wi pê re xeyı-
dinji lê wi hinji qêrıya û bang kır; "Ey Lawê Dawıd, bıla gunê
te bı rewşa mın ve bê." 49 isa sekıni û got; "Bangi wi bıkın."
Bangi zılamê kor kırın û jê re gotın; "Xwezi jı te re, bangi te
dıke." 50 Zılam eba xwe jı ser xwe avêt û hol bû, hate ba isa.
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51 İsajı wi re pırsi; "tu çı dıxwaze ku Ezjı bo te bıkım?" Zılamê
Kor got; "Rabbûni (Mamosteyê Bırêz) bıla çavên mın bı-
binın." 52 İsa, "Tu dıkare here, bawerıya te, te xelas kır" got.
Zılam dı wê demê de disa dest bı ditınê kır û rê bı rê, lı pêy İsa
ve çû.

XIZMET A KU LI ORŞELİMÊ DIBE
Ketma İsa Ya Orşelimê

11 Dema hatın nêzi Orşelimê, herema 1ı qeraxa Çıyayê
Zeytûnê Bêytfacê û Bêytanyê, İsa du şagırtên xwe, bı

van gotına şand gund: 2 "Herın gundê hembera xwe. Dema ku
hûn ketın gund, hûnê dahşıkeki hin kesek lê sıwar nebûye,
gırêdayi bıbinın. Wê vekın ûjı mın re binın. 3 Ger yekjı we re
'Hûn çıma vêya dıkın?' bıbêje, hûnji bıbêjın, "Hewcedariya
Xudan bı wê heye, ewê hema vegerine." 4 Çûn û lı ser rê,
dahşıka lıber derıyê xanıyeki gırêdayi vekırın. 5 Hın kesên lı
wır, "Hûn çıma dahşıkê vedıkın?" gotın. 6 Dema şagırt tıştên
ku İsajı wan re gotıyi gotın, wan kesan dev jı wan berdan.
7 Dahşıkê anin jı İsa re û kıncên xwe lı ser raxıstın. İsa ji lı
dahşıkê sıwar bû. 8 Geleki kıncên xwe, hın kes ji gulıyên jı
darên dorê re jê kırıne raxıstın ser rê. 9 Kesên lı pêşıyê dıçû û
yê lı paş ve dıhatın ûsa bang dıkırın: "Silav 1ı te bı (Hozana)
Bıla hezar meth be jı yê bı navê Xudan re tê! 10 Bıla Piroz be
Serwerıya bapirê me Dawıd ya nêz hatıye! Lı cıhê heri bılınd
Hozana!" 11 İsa, dema gıhişt Orşelimê, çû perestgehê, her ali
jı berçavan derbas kır. Dawıyê çırgi wext dereng bûye, bı
Donzdehan ve vegerıya Bêytan yê.

Darê Hêjiran Tê Lanet Kınn
12 Dema roja par jı Bêytanyê derketın, İsa bırçi bûbû. 13 Dema
darek hêj ira peldayi jı dûr va dit, got dıbe ku ez hêj iran lı ser
wê bıbinım û nêziki darê bû. Dema ku hate ba darê, jı bıli
pelan tışteki nedit. jrber ku ne demsala hêj iran bû. 14 İsa jı
darê ra; "Bıla êdi kesjı te mêwa nexwe" got. Şagırtên Wiji vê
yekê bıhistın.
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Îsa FırotkeranJı Perestgehê Ve Dıqewırine
15]1 wır hatın Orşelimê. isa ket perestgehê û dest bı qewıran-
dına fırotker û gırtıyaran derva kır. Masên perehurkêran, sapê
kewotkfıroşan qulupand. 16Nehışt ku heçi kesên bar dıkşine
jı texma perestgehê ve derbas bıbın, 17 Dema dersdana gel
vana got; ''']1 mala mın re wê bıbêjın mala duakırına hemi
netewan' nehatıye nıvisandın? Lê belê we vır vergerandıye,
kırıye geha rêbıran." 18Dema serkahinan û alırnên olê vê yekê
bıhistın, bona tunekırına isa, lı rêyekê genyan.Tı Wi dıtır-
sıyan. ]1 ber ku gel, heyrani hinkırınên Wi bûn. 19Dema bû
êvar, İsa jı bajêr ve derket.

Dersa KuJı Darê Hêjirê Ve Bê Standın
20Serê sıbê zû, demajı ba darê hêjirê derbas dıbûn: ditın ku dar
jı bıngehê de hışk bûye. 21Pêtrûsê ku bûyerê bira xwe ani, got;
Rabbi (Mamoste) bınıhêre darê ku te lê lane tê ani, hışk bûye.
22isa bı vi avayi bersıv da; "Baweriya xwe bı Xwedê re binın.
23Ez ya rast jı we re bıbêjım, ki jı vi çıyayi re bêje, "rabe û xwe
bavê çem" û dı dılê xwe de bê şuphe bawer bıbe ku wê xwestı-
na wi bıbe, wê xwesteka wi bê cih. 24Bona vê yekê Ez jı we re
dıbêjırn ku; tıştên ku we bı duê ve xwestıye, hin jı nuha de
bawer bıkın ku wê bê cih, wê xwesteka we bê cih. 25-26Dema ku
hûn rabûn û dua kırın, ger gılıyek we jı yeki hebe, wi efû bıkın
ku Bavê we yi yê lıEzman ji bıla sûcên we efû bıke."

Rayedanya Îsa
27-28Disa hatın Orşelimê. Dema isa dı perestgehê de dıgerıya
serkahinan, alımên olê û Kalepiran hatın ba Wi û jê re pırsin;
"Tu vana bı kijan rayedarıyê dıki, rayedarıya kırına vana ki da
te?" 29İsajijı wan re; "Ezê pırsekê jı we re bıpırsım" got. "Hûn
bersıvê bıdın mın, Ez ji vana bı çı rayedarıyê dıkım jı we re
bêjım, 30Rayedarıya Yehya yi Vaftizkırınê jı Xwedê bû, anji
jı mırovan bû? Bersıvê bıdırı mın." 31Vêya dı nava xwe da, bı
vi avayi guftego kırın: "Ger em bêjın jı Xwedê ye, Ewêji bıpır-
se, 'wê çaxê çıma hûn bı wi bawer nebûn?' 32Na, ger em bêjın,
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'Jı mırovan e.''' Jı berpêyıya (reaksıyona) gel ve dıtırsıyan. Jı
ber ku her kes Yehya, bı rastî jî peyxamber dıhesıband. 33 Ber-
sıva isa dan û jê re gotın "Em nızanın.' isa jî jı wan re, "Ez jî
rayedarıya van kırınên xwe jı we re nabêjım" got.

Wekhevoka Kırekırê Rezan

12 isa bı wekhevokan bangî wan kır; "Zılamekî rezekî
çandıye, dora wê bı sıncıkan ve guhertıye, bona

ecıqandına tırıyan kortıkekê kolaye, çardaxeki nobedaran ji
çêkırıye. Dawıyê rezê bı kırê daye rezgeran û derketıye
rêbıwarıyekê (seyehatekê). 2 Wexta demsala wê hatıye, kole-
ki şandıye bona tırıyê para xwe ketıye. 3 Rezgeran kole gırtı-
ne, lê dane û destvala şandıne. 4 Xwedıyê rezê vî carî koleyeki
dın jı wan re şandıye. Tade lıwi ji kırıne û serê wî bırin kırı-
ne. 5 Dawıyê yeki dın şandıye, lê belê wî kuştıne. Wekî dın
gelek kole şandıye. Jı vana lıhıneki xıstıne, hıneki jî kuştıne.
6 Lı ba xwedıyê rezê hew yek mabû, ew jî lawê wî yê xoşewîst
bû. Gotıye, "Wê lawê mın bıhesıbinın" û ya dawin wi şandıye.
7 Lê belê rezger jı hev re gotıne, 'Evıya mêrasxwer e' û dîsa
gotıne, 'werın em vıya bıkujın, wê mêras bıbe ya me.' 8 Bı vi
avayî gırtıne, kuştıne û avêtıne derveyi rezê. 9 Dı vê rewşê de,
wê xwedıyê rezê çı bıke? Wê bê rezgeran tune bıke û rezê ji
bıde kesên dın. 10·11 We vê nıvisa Piroz qey nexwendıye?
'Kevırê ku amadekaran nexwest, avay bû ser kevırê quncıkê.
Evêya karê Xudan e, dı çavên me de karekî nûwaze.''' 12 Pêş-
kêşên olê yê Cıhûdan fêm kırın ku isa dı vê wekhevoka de
qala wan dıke, xwestın ku Wî bındest bıkın lê belê bona kujı
berpêyıya gel ve dıtırsıyan, Wi berdan û çûn.

Mafê QeyserJı Qeyser Re
13 Dawıyê, bona isa bı gotınan bıxinın dafıkê hın kesên Fêrı-
sî û hın kesê alıgırê Hêrodes şandın ba Wî. 14 Vana hatın ûjı
isa re; "Mamostayê me" gotın. "Tu merıveki serrasti, dı nava
mırovan de bê bıjartın, bê veqetandın Tu rêya Xwedê bı
durısti hinî wan dıki, em dızanın. Nerxdana Qeyser, lı gor
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Zagona Piroz e an ji ne lı gor e? Em bıdın an nedin?" 15 isa
durûyıtıya wan dızani bû, ûsa got; "Hûn çırna rnın dıcerı-
binın? Hela dinarekijı mın re binın." 16 Pere anin. İsajı wan re
pırsi; "Ev sûret, ev nıvis ya ki ye?" Gotm; "Ya Qeyser e." 17 isa
ji jı wan re, "Mafê Qeyser bıdın Qeyser, mafê Xwedê ji bıdın
Xwedê" got. ~i gotınên isa şaş û metal man.

Pırsek Lı Ser Vejinê
18-19 Sadûqıyên ku dıgotın pışt mırınê vejin nine, hatın û jı isa
re vêya pırsin; "Mamostayê me, Mûsa dı nıvisê xwe da ûsa
destûr daye me: 'Ger bırayê zılarneki bımıre, pireka xwe bi
bıhêle, lê zarok nehêle.bıla birayê jindar maye pireka kesên
mıri bıstine û neseba wi bıajo. 20 Heft bıra hebûn. Yê pêşin
zewıci Û zarok nehışt û mır, 21 Yê dudan ji bı eyni pirekê re
zewıci, ew ji nebû xwedi zarok û mır, Yê sısêyan ji wer bû.
22 Her heft ji bê zarok mırın. Paşi gıştıki ji pirek mır, 23 Roja
vejinê, dema jı mırınê bıvejın wê pirek bıbe jına kijani? Jı ber
ku her heft bıra ji bı wê re zewıcin."

24 isa bı vi avayi bersıva wan da: "Hûn ne Nıvisên Piroz
(Zagonên Piroz) ne ji Hêza Xwedê dızanın. Ma bo vê yekê
hûn şaş nabm? 25 Dema mırov jı mırınê ve bıveje ne dızevıce,
ne ji tê zewıcandın, mina mılyaketên ezman m. 26 Mere bê
babete vejinıya rnırovan; dı qey we nexwend dı Pırtûka Mûsa
de, dı bırr a qala çıloyê bı agırve dıkeve tıştêrı ku Xwedê jı
Mûsa re gotiye? Dibêje, 'Ez Xwedayê Brahim, Xwedayê
İshak û Xwedayê Aqûp ım' 27 Xwedê ne Xwedanê mırıyan,
Xwedanê jindara ye. Hûn dı nava şaşıyek mezın de ne."

Destûra Heri Gıring
28 Alımeki olê guftegoya wan guhdari dıkır û dit ku isa ber-
sıvek xweş da wan, ber bı isa hat û jê re pırsi; "Destûr a heri
giring kijan e?" 29 isa bı vi avayi bersıv da wi, "Ya heri gıring
eve; 'Guhdar bıke Ey İsraêl! Xudanê ku Xwedayê me ye, hew
Xudanek e. 30 Xudanê ku Xwedayê te ye, bı hemi dıl û can, bı
hemi aqıl û hêza xwe hes bıke', 31 Ya duweminji eve; 'Ciranê
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xwe mina xwe hes bıke. Emırdanekjı vana mezıntır tunine."
32Alımên olêjı İsa re, "Te qenc got mamostayê mın" got. "Te
bı gotına xwe yi 'Xwedê yek e û xeyni Wi tunine' rasteqinê
got. 33Heskırına mırovan i Xwedê bı hemi dıl û fêm kırınên
xwe û bı hemi hêza xwe, heskırına cinarê xwe mina xwe, jı
hemi dehi şewıtandına,jı hemi qurban danaji heri gıringtır e."
34isa dit ku bersıvek bı baqıli da, got, "Tu jı Serwerıya Xwedê
ne dûr e." Jı vêya pêv kes hêz neani ku pırsanjı Wi bıpırsın.

Mesih Lawê Kê Ye?
35Dema isa dı perestgehê de ders dıda vêya pırsi: "Çawa dıbe
ku alımên olê dıbêjın; 'Mesih Lawê Dawıd e? 36Dawıd bı xwe
jı Ruhê Piroz ve peyxam gırtıbû û ûsa gotıbû: 'Xudan jı
Xudanê Mın re got ku heta ku, Ez dıjmınên te lı bınê lıngê Te
raxım lı alıyê Mıni rast rûnê' 37Heta ku Dawıd ji jı Wi, bı
navê Xudan qal dıke, Ew çawa dıbe Lawê Dawid?" Ajaweya
mezıni lıwır, bı kêfxweşi lıWi guhdari dıkırın.

İsa Alimên Olê Yên Durû Dışermine
37-39Dema dersdanê isa wısa got; "Xwe jı alımên olê, yên jı
gera kıncên dırêj, jı runıştına pêşıya qad û hewre û cihên heri
taybet û dawetan hes dıke bıparêzın. 40Ceza ev kesên ku mal
û mılkê bıyan dımêjın, bona nişandanê bı dûdırêji dua dıkın
wê hinji gırantır be."

Şabaşa (Beranya) Pireka Bi
41isa, lı ba qutika berarıyê yi perestgehê rûnıştıbû û gelên
peran dıavêje qutikê temaşe dıkır. Gelek kesên dewlemend,
perên mezın avêtın qutikê. 42Pirekek bi ya xızan ji hat, du
perên baxıri, qasi sê-çar quruşi bı qimet avêt. 43isa şagırtên
xwe bangi ba xwe kır û jı wan re wısa got; "Ez ya rastjı we re
bıbêjım; ev pireka bi ya xızanjı her kesi zêdetır pere avêt quti-
kê. 44Jı ber ku yên dıngışt, zêdeyıyajı berdewlemendıya wan
maye avêtın. Vê pirekaji, bı xızanıya xwe, hebûn û tunebûna
xwe, bonajıyana wê çı dı dest de bû, gışti avêt."
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Elametên Daioihatınê

13 Dema İsajı perestgehê de derdıket, şagırteki Wijê re;
"Mamosteyê mın" got. "Bınêre, çı kevırên bı rewnaql

Çı xanıyên bı rewnaql" 2 İsa jı wi re; "Tu van xanıyên mezın
dıbine? Wê lı vır, kevır lı ser kevır nemine, wê gışt xera
bıbın!" got.

3-4 Dema isa lı Çıyayê Zeytûnê, lı hemberê perestgehê
rûnıştıbû Pêtrûs, Aqûp, Yûhena û Andrêyas, bı taybeti vê
pırsajı Wi pırsin: "Jı me re bibêje, ev tıştên ku Tu dıbêje, wê
kinga çê bıbe, elametê çêbûna hemi van tıştına wê çıbe?" 5 isa
jı wan re dest bı têgıhandınê kır: "Tu cari bıla kes we jı rê der-
nexe" got. 6 "Gelekan wê bıbêjın, 'Ez Ew ım' û bı navê mın
bên, gelek kesijı rê derxın. 7 Dema hûn galegala şer, nûçeyên
şer bıbıhizın, metırsın. Dıvê vana bıbe, lê belê ev hayê mana
dawıbûnê nine. 8Wê netew jı netewê re, dewlet jı dewletê re
şer veke; cih bı cih zelzele û xela wê çêbıbe. Evana destpêka
êşên bûyınê ye.

9 Lê belê hûn lı xwe mıqate bınl Wê mırov we bıdın dadge-
han, lı hewran wê lı we xın. Bona Mın, hûnê derkevın berya
wali û Qeyseran û bı vi avayi hûn şahdeyıyê bıdın wan. 10 Çı
heye ku, dıvê pêşıyê mızginijı alıyê hemi netewan bê bıhistın.
11 Dema we bıgırın û bıdın dadgeha jı pêşıyê telaşê mekın û
nebêjın 'Emê çı bıbêjın?' Wê demê we çı peyxamê gırtın, wê
bıbêjın.Jı ber ku yê dıaxıfe ne hûn, wê Ruhê Piroz be. 12 Bıra
bırayê xwe, bav lawê xwe wê bıde mırınê. Wê zarok lı berya
dê û bavên xwe seri hıldın û wan bıdın kuştın. 13Jı ber navê
mın wê her kes jı we bıkerıhe. Lê belê yên heya dawıyê dı
berxwe bıdın, wê xelas bıbın.

14 Dema we dit ku tıştê eıjeng û xerabker lı cihek, ne cihê
xwe be, (Bıla yê dıxwine têm bıke) kesên lı Cihûstanê be, bıla
bırevın çıyan. 15 Yên lı serê xanıyan bın, bona tışteki jı mala
xwe bıgırın bıla danekevın jêr, mekevın hundır. 16 Yên lı
zevıyan bın, bona eba xwe bıgırın bıla venegerın. 17 Wey lı
halê wan i yên dı wan rojan de bıhaleki (bıhernıl) be û şir bıde
zarokên xwe.
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18 Dua bıkın ku bıla reva we rasti zıvıstanê nê. 19Jıber ku,
wê dı wan rojan de ewqas tengasi bıbe ku; jı destpêka
xuluqandına Xwedê çênebûye, jı wê demê pêv ji çênabe.
20 Ger Xudan wan rojan kurt nekırıba, wê tu kes xelas neba.
Lê belê lı oxra kesên ku bıjartıye, wan rojan kurt kırıye.

21 Ger wê demê yekjı we re bıbêje; "A vay, Mesih lı vır e, an
ji 'A vay, lı wır e' pê bawer mebın. 22 Jı ber ku wê Mesihên
nerast, peyxamberên nerast derkevın û keramet û mucizetan
pêkbinın. Ûsa ku, jı destê wan bê, wê yên hatıye bıjartınjı rê
derxinın. 23 Lê belê hûn mıqate bın. A vay mın her tışti jı
pêşıyê ve got."

Vegera Mesih
24-25 Lê belê, wan rojan, lı pê wê tengasıyê 'Wê roj tari bıbe,
Hêv dev jı ronahidanê berde, Stêrk wê jı ezmên ve bıkevın û
hêzên ezmani bıhejın.' 26 Wê demê hatına Lawê Mırovi bı hêz
bılındıyek mezın jı nava ewran ve hatına Wi bıbinın. 27 Wê
demê wê Lawê Mırov mılyaketên xwe bışine û kesên ku Wi
bıjartıye, jı alıyek heta alıyê dıni rûyê erdê, jı çar hawir dor
bıcıvine ba hev.

28 Jı darê hêjirê ve dersê bıgırın. Dema gulıyê wê kulılkan
bıde û pelên xwe bıajo, hûn fêm dıkın ku havin nêz e. 29 Wek
vêya dema ku hûn çêbûna van bûyeran bıbinın, bızanıbın ku
Lawê Mırov nêz e, lıber derıye.

30 Ez ya rast jı we re bıbêjım, heta ku ev gişt nebın, ev nıfşe
(dude, ırq) jı navendê ranabın. 31 Erd û ezman wê jı navendê
rabın, lê belê gotınên mın ranabın.

Roj Û Saeta Nayê Zanin
32 Wê roja û wê saetê ne mılyaketên lı ezman ne ji Law dıza-
ne; xeyni Bav kes nızane.

33 Bala xwe bıdınê., hışyar bın, dua bıkın. Jı ber ku hûn
nıkarın bızanıbın ew wext wê kengi bê. 34 Ev, mina rewşa zıla-
meki derketıbe rê ye. Dema jı mala xwe ve derdıkeve, raye-
darıyê dıde kolê xwe. Her yeki kareki dıde wan, jı nobedarê
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ber derireji dıbêje hışyar bımine. 35 Hûnji hışyar bıminın.Jı
ber ku hûn nızanın ku wê efendıyê malê ken gi were, şev, roj
yanji dema dik bıurın (bang bıkın), berbı sıbehê, hûn nızanın
ewê kengi bê. 36 Bıla nışkavde were û we dı xewê de nebine!
37 Gotınên ku ez jı we re dıbêjım, ez jı her kesi re dıbêjım;
hışyar bıminın."

Mınna İsa Nêz Dıbe

14 Jı cejna Fısıhê û Nanê Bê Havên re du roj mabû. Ser-
kahinan û alımên olê lı rêyeki bı hile gırtına İsa û

kuştına Wi dıgerıyan. 2 Dıgotın, "Bıla dı cejnê de nebe, ya na
wê dı nava gel de tevlıhevi derkeve."

3 Dema İsa, lı Bêy tan yê, dı mala Şimûnê bı cızam ve
rûnıştıbû, pirekek hate ba Wi. Pırek, dı elbeki jı kevırê qey-
maxê ve rûnê sımbıla hıni ya pırr bı qimet anibû. Qabê şıkes-
tand û rûn bera ser serê Wi da. 4 :ı Hın kes bı wê ra xeyıdin, lı
ser pirekê pekıyan û jê re gotın, "Çırna rûn bêsedem xerc kır?
Zêdeyi sêsed dinari karibû bıhata fırotın Û perê wê ji dıka-
ribûn bıdana xızanan." 6 "Pirekê rehet berdın" got İsa. "Çıma
hûn wê xemgin dıkın? Bona Mın tışteki xweş kır. 7 Xızan her
tım dı nav we dene, kinga hûn bıxwazın, dıkarın alıkarıyê bı
wan re bıkın; lê belê ezê her dem ne dı nava we de bım. 8 Pirek
tıştên kujı dest ve hat kır; mın bona bınerd kırınêjı nuha de
amade kır, bedena mın bı rûn kır. 9 Ez ya rast jı we re bıbêjım;
Mızgini lı kêdera dınê bê bıhistın, bıla bê bıhistın; kırına vê
pirekê ji bona biranina wê, ewê bê agah kırın."

10 Dı vê demê dejı Donzdehan Cıhûda İsxeryoti, bona dest-
dana İsa, çû ba serkahinan. 11 Dema ku wan vê yekê bıhistırı,
kêfxweş bûn, wad kırın ku wê pere bıdın Cıhûda. Ew ji bona
destdana İsa lı keysa xwe pan.

Xmarına Fısıhê
12 Roja pêşin ya cejna Nanê Bêhavên (Nanê Şkeva) ku qur-
bana Fısıhê tê jê kırın, şagırtên İsa, jı Wi re pırsin; "Bona ku
xwarınê Fısıhê bıxwe, Tu dıxwaze em herın lı ku amadekarıyê



Marqos 14:13-29 102

bıkın?" 13Wi ji du şagırtên xwe bı van gotınan şand; "Herın
bajêr, lıwır wê zılamek kuzê avê dıkışine derkeve pêşıya we.
Lı pêy wi herın. 14Jı xwedıyê mala ku zılam bıçe wısa bıbêjın:
'Mamoste dıpırse, Ezê bı şagırtên xwe re xwarına Fısıhê
bıxwım, ka oda mêvana lıkuye?' 15Wê xwed ıyê malê, lıqatê
jorin odeyek raxısti û amade rêyi we bıde. Lı wır, bona me
amadekarıyê bıkın." 16Şagırtên Wi derketın rê û çûn bajêr.
Her tışti, mina ku isa jı wan re gotıye ditın û bona xwarına
Fısıhê amadekarıyê kırın.

17Dema bû êvar, isa bı donzdehan re hat. 18Dema ku lıser
sıfrê runıştıbûn xwarınê dıxwarın isa; "Ez ya rast jı we re
bıbêjım" got, "Yeki jı we, yeki bı mın re xwarınê dıxwe wê mın
bıde dest." 19Ew ji bı keseri yek bı yekjı Wi re dest bı pırsê
kırın, "Ya na Te xwest ku mın bıbêji?" 20isa jı wan re; "Jı
donzdehan yek e.Yê ku nanê xwe bı Mın re dı mıqılkê de
radıke ye" got. 21"Erê, Lawê Mırov, mina ku bo Wi hatıye
nıvisandın dıçe, lê belê way lıhalê wi kesi ku Lawê Mırov bıde
dest! Ew zılam tu nebûya, bona wi wê qenctır bıba."

Sifra Ku İsa Ava Kır: Nan Û Xemra Wekoki
22İsa dı dema xwarınê de nan rahışt destê xwe, dua şukuryê
kır û nan pari pari kır û bı gotına; "Bıgmn, ev bedena Mın e"
da şagırtên xwe. 23Dawıyê tasekê rahışt, şukuryê ani û vêya
da şagirtên xwe. Gışti jı wê vexwarın. 24"Evêya xwina Mın e"
got isa. "Xwina Ehdê (peymana) ya bona gelekan ve hatıye
rıjandın e. 25Ez ya rastjı we re bıbêjım, heta roja ku Ez dı Ser-
werıya Xwedê de tezeya vêya vexwım, carek dın dexlê darxıs-
tıyan (mêwan) venaxwım." 26Qesideyeke dın gotın û daketın,
ber bı Çıyayê Zeytûnê ve çûn.

İnkarkınna Pêtrûs Jı Berê De Tê Gotın
27Dı vê navberê de İsajı şagirtên xwe re, "Hûnê gışt bıçerıxın
û bıkevın" got. "Jı ber ku ûsa hatıye nıvisin; 'Ezê lı şıvan xım,
wê pezji belav belav bıbe.' 28Lê belê pışti vejinıyê, Ezê beri we
herım Celilıyê." 29Pêtrûs jı Wi re, "Her kes bıçerıxe û bıkeve
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ji ez nakevım" got. 30 "Ez ya rast jı te re bıbêjım" got isa, "iroj,
işev, beri sê cara dik bıure (bang bıke) tu yê mın inkar bıki."
31 Lê belê Pêtrûs bı ser Wi ve çû û jı Wi re got."Ger ferz bıbe
ku ezji bı Te re bımırım, disaji Te inkar nakım." Gıştıkiji ûsa
gotın.

Lı Bexça Gêtsêmani
32 Dawıyê hatın dereki navê wê Gêtsêmani ye. İsa jı şagırtên
xwe re got; "Dema ez dua bıkım, hûn ji lı vır rûnın."
33 Pêtrûs, Aqûp û Yûhena gırt ba xwe. Destpêka keserketıyek
û tengasiyek gıran hês dıkır, 34 Jı wan re, "Canê mın dı dere-
ca mırınê de bı keser e" got. "Lı vır bısekının, hışyar bıminın."
3S Hınek dın ji pêş ve çû, bı dev û rû xwe avêt erdê û dest bı
duê kır. "Ger jı dest tê Ez wê saetê nejim" (dı Greki de, "Bona
Ew saet jê derbas bıbe") got. 36 "Abba Bavo, bona te her tışt
jı dest tê, vê tasê dûri mın bıbe. Lê belê bıla ne xwestına mın,
xwestına Te bıbe." 37 Dema ku vegenya ba şagırtên xwe, wan
dı xew de dit. Jı Pêtrûs re, "Şimûn" got, "Tu radıkevi? Tu
hema saetekiji nıkaribû hışyar bımaya? 38 Hışyar bısekının Û
dua bıkın ku hûn nên xapandın. Ruh bı daxwazıye, lê belê
beden bê hêz e." 39 Disa dûr ket, careki dın bı eyni gotınan dua
kır. 40 Dema ku vegenya disa şagırtên xwe dı xew de dit.
Gıranıyek ketıbû ser pêlûyên (çermıkê çavên) wan. Nızani-
bûn ku wê çı jı isa re bıbêjın. 41 isa cara sısıyan vegenya ba
wan, "Hin hûn radıkevın, rawestıyane?" got. "Bes el Saet hat.
A vay Lawê Mırov dıdın destê gunekaran. 42 Rabın, em henn.
A vay yê mın daye dest hat."

İsa Tê Gırtın
43 Hema dı wê demê de, hin isa dıaxıfi,jı nava Donzdehan Cı-
hûda derket û hat. Lı ba wi serkahinan, alımên olê û ajaweyek
bı dar û şûr jı alıyê Kalepiran hatıbûn şandın hebû. 44 Cıhûda
yê isa dabû dest, bı wan re ûsa soz dabû ku gotıbû; "Ez ki
ramûsinım, isa Ewe. Wi bıgırın û bı ewledanyê wi bıbın."
4S Çawa ku hat, hema ber bı İsa çû û bı gotına "Xudan" Wi
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ramûsand. 46 Wanji İsa gırtın Û bındest kırın. 47 Yeki jı nava
kesên ba İsa şûrê xwe kışand û lı kolê serkahin ve xıst, guhê
wi jêkır.

48 isa jı wan re; "Mina ku hûn lı pêy rêbıreki bın, bı şûr û
daran hatın gırtına mın?" got. 49 "Her roj lıperestgehê lıberya
serê we mın ders dıda, we mın bındest nekır ın. Lê belê ev,
bona Nıvisên Piroz bê cih çêbû." 50 Wê demê hemi şagırtên
Wi, Wi berdan û revıyan. 51 Hew xorteki bı kevnê bızırıkê ve
pêçayi lıpêy İsa dıçû. Ev xort ji hate gırtın. 52 Lê belê jı nava
kevnıkê bızırıkê ve fılıti, revıya.

İsa Lı Ber Sazûman A Bılınd
53 isa bırın ba serkahinê wezîfedar. Hemi serkahinan, kalepi-
ran û alımên olê ji lı wır cıvıyan. 54 Pêtrûs, heta nava hewşa
serkahin jı dûr va lı pêy isa çû. Dı hewşê, bı nobedaran re, lı
ba agır rûnışt û dest bı germ bûnê kır.

55 Gıştıya Sazûmana Bılınd û serkahinan, bona ceza mırınê
bıdın isa jı xwe re lı şahdeyan dıgerıyan, lê belê nedıditın.
56 Gelek kesi, bı derewa şahdeyi lê kır ji lê belê gotınên wan
hev nedıgırtın.

57-58 Hınek kes rabûn û bı derewan ûsa şahdeyıyê lê kırın:
"Me gotına Wi yi, 'Vê perestgeha ku bı desta ve hatıye ava-
kırın Ezê xera bıkım û dı sê roji de perestgehekek bı desta ve
çênebûyi ava bıkım bıhist." 59 Lê belê, dı vê nuxtıkê de ji
gotınên wan hev negırt. 60 Dawıyê serkahin jı nava cıvakê
rabû û jı İsa re pırsi; "Ma qey tu qet bersıvê nadi? Çıye şah-
deyıya vana ku lı hembera te dıkın?" 61 Çı heye ku isa bêden-
gıya xwe berdewam kır, qet bersıvê neda. Serkahin disajı Wi
re pırsi; "Lawê Yê Bılınd, Mesih Tu yi?" 62 İsa, "Ez ım" got. "Û
hûnê rûnıştına Lawê Mırov i lı alıyê rastê Kesê Bıqudret û
hatına Wi yi bı ewrên ezmên bıbinın." 63-64 Serkahin kıncê
xwe çırand û "Êdi çı motajıya me jı şahdeyan re ma?" got.
"We kufrê bıhist, hûnjı vêya re dıbêjın çı?" Bı yek rayê (hemi
rayên wan yek bû) qırar dan ku İsa ceza mırınê lı xwe heq
kırıye. 65 Hın kesan dest bı tu kırına ser Wi, bı çavgırêdan Û
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kulmıkkırına Wi kırın. Dıgotın, "De, peyxambertıya xwe rê
me bıde." Nobedaran ji Wi gırtın nava xwe û sileyan lê xıstın.

Pêtrûs isa inkar Dıke
66-67 Dema Pêtrûs lıjêr, lı hewşê bû, keçıkeki ızrnetkarê Serka-
hin hat. Dema Pêtrosê germ dıbe dit, bı balkêşi lê nıhêrt û "Tu
ji bı isa yê Nasıri re bû" got. 68 Pêtrûs vêya inkar kır û "Tu qala
Çıdıke ez nızanım, fêm nakım" got û derket ber deriyê jı derv
e. Dı vê navberê de dikek urıya (bang kır). 69 Dema Keçıka xız-
metkar wi dit, jı kesên dora xwe re disa dest bı gotma, "Ev zıla-
rna jı wana yeki ye" kır , 70 Pêtrûs disa inkar kır. Kesên lı dorê
sekıni, bisteki dın disa jı Pêtrûs re, "Bı rasti tu ji jı wan e. Tuji
jı Celilê yi" gotın. 71 Pêtrûs naletê lı xwe ani û sond xwar û got;
"Ez Wi zılamê ku hûn qala Wi dıkın nas nakım." 72 Hema dı wê
demê da dik cara duwemin urıya (bang kır), Pêtrûs gotına isa
yi, "Beri ku dik du cari bıure (bang bıke), tê Mın sê cari inkar
bıke" bı bir ani û bı qûre qûrê dest bı gırıyê kır,

isa Lı Ber Wali Pi/ato

15 Dema bû sıbe, serkahinan, Kalepiran, alımên olê û
hemi endamên dıni Sazuman a Bılınd cıvakeki agah-

kenyê kırın pêv isa gırêdan û bırın dan destê Pilato. 2 Pilato
jı Wi re pırsi; "Tu Qralê Cıhuda ye?" İsajı wi re; "Mina ku tu
dibêje ye" got. 3 Serkahinan, lı dıji Wi geleki sûckırınan gotın.
4 Pilato disa jı Wi re pırsi, "Tu yê qet bersıvê nedi?" "Bınıhê-
re, bı çıqas sûci sûckırınên lı te dıkın." 5 Lê belê êdi İsa bersıvê
nedıda. Pilato lı vêya şaş ma.

Ceza Mınnê Dıdın isa
6 Pilato, dı her cejneki Fısıhê de, gırtıyeki gel dixwaze ber-
dıda. 7 Wê demê dı girtigehê de, dı nava isyankarên ku dı
.dema helperinê de mırov kuştıne, bı navê Barabas zılame-
ki hebû. 8 Gel hate ba Pilato û xwestın ku mina her demi
bona wan yeki berde. 9 Pilato jı wan re pırsi, "Hûn dıxwa-
zın ezjı bo we Padişayê Cıhûdan berdım?" 10 Dızani bû ku
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serkahinan jı ber çavnebarıyê isa dane destê wi. 11 Çı heye
ku serkahinan bona isa na Barabas bê te berdan gel têk dan
(kışkışandın), 12 Pilatos disa bangi wan kır, "Wê çaxê
zılamê ku hûn jê re dıbêjın Qralê Cıhûda ez çı bıkırn?"
13 Disa bang kırın û gotın; "Wi bı xaçê ve bışıdinel" 14 Pila-
to jı wan re; "Wi çı xerabıyê kırıye ku?" got. Lê ew, bı den-
geki hin ji bılındtır gotın; "Wi bı xaçê ve bışıdinel" û bang
kırın. 15 Pilatosê ku dıxwest ku dılê gel şa bıke, bona wan
Barabas azad kır. isa ji da ber qamçıyan, dawıya bona lı
xaçê xın da destê leşkeran.

Kêm Ditın Û Qerfên Leşker Bı İsa Ve Dıkın
16 Leşkeran isa bırın qesra wali ku navê wê Prêtoryûm e û
hemi tabûrê cıvandın. 17 Kınceki rengê wê more lı Wi kırın.Jı
kelemanan tac eki çêkırın û dan ser serê Wi. 18 Bı gotına, "Bıji
Ey Padişayê Cıhûdan" dest bı sılavdana Wi kırın. 19 Bı
qamişeki lıserê Wi dıxıstın, tuyi Wi dıkırın û lı ber Wi lı ser
çonga rûdınıştın û xwe dıavêtın erdê. 20 Bı vi avayi qerfê xwe
bı Wi kırın pêv kıncê mor jı Wi kırın û disa kıncên Wi lê kırın
û bona vekêşandına xaçê Wi derxıstın derva.

İsa Bı Xaçê Ve Tê Vekêşandın
21 Zılameki navê wi Şimûn jı Kirênê bû.jı çolê ve dıhat ûjı wır
derbas dıbû. Bı zora xwe xaça isa lı vi zılamê ku bavê isken-
der û Rufus e, bar kırın.

22 İsa bırın cihê ku navê wê Golgota, yanê hestiyên (tasa)
seri ye. 23 Xwestın ku xemr a bı murê ve tevlıhev bıdınê, lê
belê Wi venexwar. 24 Dawıyê Wi vekêşandın xaçê û bona hela
çı jı kê re dımine pêşkê (qure) avêtın û kıncên Wi dı nava hev
de par kırın. 25 Dema isa vekeşandın xaçê, saet neh bû. 26 Dı
yafta lı ser Wi de; "QRALÊ CIHÛDAN" hatıbû nıvisandın.
27-28 Bı isa re, yek lı alıyê Wi yê rast, yekji lı yê çep, du rêbıri
ji vekêşandın xaçê. .

29-30 Yên jı wır derbas dıbûn xebera jı isa re dıdan û "Kani
Te yê perestgehê xera bıkıra û dı sê roja de ya nû ava bıkıral



107 Marqos 15:31-46

Dejı xaçê dakeve û xwe xelas bıke!" dıgotırı. 31 Wek vêya
serkahinan û alımê olê ji henekê xwe bı Wi dıkırın û dı nava
xwe de, "Kesên dın xelas dıkır, nıkare xwe xelas bıke"
dıgotın, 32 "Bıla Padişayê İsraêlê Mesih, nuha jı xaçê dakeve,
em bıbinın û bawerıya xwe binın." Yê bı isa re vekêşandıne
xaçê ji heqaretê lı Wi kırın.

Mınna İsa
33 Tarıyek daket ser hemi welatı û jı saet donzdehê nivrojê
heta saet sısıyan dom kır. 34 Saet dı sısêyan de isa, bı dengeki
bılınd "Elohi Elohi, lema şevaqtani" yanê "Xwedayê mm,
Xwedayê mın Te çıma Mın berda" bı qêrinekê got. 35 Hın
kesên lıwır sekınibûn, dema vêya bıhistın, gotin, "Bınıhêrın,
ba Êlyas dıke." 36Jı nava wan yek banz da û sungereki dı ava
tıri ya tırş da dakır, xıst serê qaınışeki Û da isa, isa vexwar.
"Hela bısekının, wê Êlyas bê û Wİ daxe?" got zılam. 37 Lê belê
isa bı dengeki bılınd qêrıya û ruhê xwe da. 38 Wê demê perda
ku lı perestgehê bû jı jor ve heta Jêr çırıya û bû du pari.

39 Serleşkerê ku lıhemberê isa bû, dit ku bı vi avayi Ruhê
xwe da, got; "Ev zılam bı rasti Lawê Xwedê bû."

40 Hınek pirek hebûn, tıştêrı dıbe û dıqede jı dûr va temaşe
dıkırın. Dı nava wan de Meryema Mecdêli, Meryema dıya
Aqûpê bıçûk û Yosê û Şalornê ji hebûn. 41 Dema hin İsa lı
Celilê bû ev pirek lı pêy Wi çû bûn û xızmetê jı Wi re kırıbûn.
Gelek pirekê bı Wi re hatıbûn Orşelimê ji tıştên dıbe û dıqe-
de temaşe dıkırın.

Bınaxkınna Îsa
42-43 Ew roj roja Amadekariyê, yani roja beri roja Septê bû.
Êdi dıbû êvar. Bo vê yekê Ûsıfê Aramatyayi yê endamê bırêz
iSazûmana bılınd û bı hêvi lı benda Serwerıya Xwedê ye hat,
hêwırıya xwe da dev û derket hızûra Pilatos û cesedê İsa
xwest. 44 Pilatos, bı ewqas zû mırına isa ve şaş ma. Bangi ser-
leşker kır û jê re pırsi: "Mırına Wi gelek bû?" 45 Dema rewşê
jı serleşker ve bıhist, destûr da ku ûsıf ceseda Wi bıgıre, 46 Ûsıf
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ji kevnıkeki keten stand û cesed jı xaçê daxıst, bı kevnıkê ve
pêça û bır tırbeki jı latê ve hatıye kolan dırêj kır û kevıreki
gundırand cihê ketına tırbê. 47 Meryema Mejdelani û Mer-
yema dıya Yosê cihê ku isa danin ditın.

Vejina Îsa

16 Dema roja Septê derbas bû, Meryema Mejdelani,
Meryema dıya Aqûp û Şalomê çûn, bona dı cesedê isa

bıdın bıharatê standın.
2 Roja heftê ya yekemin, sıbehê heri zû, bı hılatına rojê ve

çûn tırbê. 3 Dı nava xwe de, "kevirê dı derıyê tırbê de wê ki
bona me bıherıkine" dıgotın. 4 Dema serê xwe rakırın ditın ku
ew kevırê mezın, bı alıyeki herıkıye. 5 Wexta ketın tırbê, zıla-
meki bı kıncên sıpi, lı alıyê rast rûnıştıye ditın, gelek şaş bûn.
6 Zılamjı wan re; "Şaş mebın" got. "Hûn isa yê Nasırıyeti yê
lı xaçê ve hatıye şıdandın dıgerın. Ew jı nuh de jin bû, ne lı vır
e. Avay, cihê ku Wi lê dırêj kırın. 7 Ango herınjı şagırtê Wi re
Û jı Pêtrûs re wısa bıbêjın; "isa beri we dıçe Celilê. Mina ku
têgıhandibû we, hûnê Wi lı wır bıbinın." 8 Pirek jı tırbê der-
ketın û revıyan. Rıcıfandın û şaşıyek bı wan ve ketıbû.Jı tırsa
xwe tışteki jı kesi re negotın.

Îsa Xuyayi Şagirtên Xwe Dıbe
9 isa roja heftê ya pêşin, sıbê zû, dema vejıya, pêş ıyê xuyayi
Meryema Mecdeli bû. Heft cına jı vê pireka qewırandıbû.
10 Meryem çû, xeber da şagirtên ku bı isa re man û nûhaji şinê
dıgrın û hêsırên çavan dırıjinın. 11 Çı heye ku dema wan bıhist
ku isa zındıye û xuyayi Meryemê bûye, pê bawer nebûn.

12 Jı vê pêv isa, jı nava şagirtên xwe yi derketıne çolê Û
dımeşın, bı hawayek dın xuyayi du şagırtên xwe bû. 13 Vana
vegeriyan û xeberê dan yên dın. Lê belê yên dın bı vana ji
bawer nebûn.

14 isa dawıyê, dema lı sıfrê rûnıştıbûn, xuyayi yanzdehan bû.
Bona ku bawerrıehûna wani bı kesên wi zındi ditıne û bı bêba-
werıya wan û bê hêsbûna dılê wan bı wan re xeyıdi.
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İsa Şagirtên Xwe Dışine Hemi Dınê .
15 İsa bı vi avayi destûr da wan: "Herın hemi dınê, Mızginıyê
bangi hemi hebûni (tıştên ku Xwedê afırandıye) bıkın.
16 Yên ku bawenya xwe bine û vaftiz bıbe, dê ew xelas bıbe.
Yên ku bawenya xwe nine dê hıkmê bıgıre (ceza bıxwe).
17-18 Şaneyên ku bı kesên baweri binın re xuya bıbe evın: Wê
bı navê mın, cına bıqewırinın, wê bı zımanên nûh ve bıaxıfın,
wê maran bı destên xwe ve bıgırın. Jahra bıkuje vexwınji wê
tu zırarê jı wê nebinın. Wê destê xwe deynın ser nexweşan,
nexweş ji dê rehet bıbın."

19 Xudan İsa van gotına jı wan re got pêv gırtın Û bırın
ezman, lı alıyê rastê Xwedê rûnışt. 20 Şagırtên Wi ji çûn,
Gotınên Xwedê belavi her deri kırın. Xudan bı wan re dışu-
xuli Û gotına xwe şaneyên bı wan re tê ditın rast dıkır.
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MIZGİNIYA İSA MESİH
LI GORA LÛQA

PÊŞGOTIN

(Mesih ê Xwedê: Lawê Mırov)

Ev pırtûka ku jı Nıviskar Lûqa re, dı sala 80 an de hatıye
peyxam kınn, nıvisa Lûqa yi, ya dı derheqa destpêk û belavbû-
na Bawenya Mesih de yekemin e. Ya dudan ji Karên Resûlan
e. Ev tabip û dirokzanê hunera Wi yi nıvisê zahf xurt e, hatına
Mesih i bona xelasıyê mırovahıyê belavbûna bawenya ku
peyxam dayê nıvisandıye. Armanca Wi, bona bawenya xwen-
dekaran bıngeheki diroki û ispatıyan peyda kınn bû. Vêya bı
pêşgotina xwe ve dıde xuya kınn û pêşkêş ipêşhatekê demê, bı
navê Têyofilos e, dıke (1:14). Lûqa dı gerên Nûçeoan Patelos
de, jı Wi re rêhevalti kınye û tecrubeyên Wi ji nıvisandıye.
Karên R. 16:10;Jı Koloseyıyan 4:14; Jı Filêmon re: 24; Jı
Timotêyo re lI. 4:11).

Lûqa, çirokajıyana İsa, bı lêgerin û bedewıya pırr ali ve tine
zıman. Bı vê babetê ve xwar dıbe û xwendevanan, ber bı der-
ketına cıvaka bawerkıran ya lı rûyê erdê bedena İsa ye dıbe.
Babet a bıngeh ya Lûqa, Nûçe ya Dılxtoeşkinnê a Xudan ya
xelasıya mırovan pêk tine ye (4:17-19;19-10.) Lı vır Xwedê,
Xılaskırê yê hatıye mırovahıyê xılas bıke ye (22:19,20). Yê
dılên fırelı bılındtır dıke û bırçıyan bı tiştên xweş ve têr dıke Ew
e (1:52,53). Lûqa qala donzdeh mûcizetên İsaji dıke.
Mırov dıkare bı vi avayi vê nıvisa kurt bıki:
Destpêk û hatına İsa 1:1-4:13
Destpêka xızmeta gel (Bı taybeti lı Galilê) 4:14-9:50
Xızmeta gel ya bı pırrani lı Perêa ve derbas bûyi 9:51-19:28
Bûyerên dı derheqa şıdandına İsa ya xaçê 19:29-23:55
Bûyerên paşi vejina İsa 24:1-53
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Destpêk

1Bırêz Têyofilos; gelekan dest bı diroknıvis a ev bûyerên
ku dı nava me de derbas bûyıye kırıne. 2 Ew serpêhatiyên

ku wan kesên jı pêşi ve bı çavên xwe ditın û bela kırın jı me re
gotıne. 3Jıber vê yekê, ezj i yeki ku j i pêşiyê ve guhê xwe daye
hemûyi û lê kolayi me, jı lewre mın qenc dit, ku ez wê rêz bı
rêz jı te re bınivisım. 4 Ûsa ku tu rastıya tıştên ku jı te re hatı-
ne hinkırın, bizani.

DU BÛYİNÊN NAVDİTIYA MILYAKETÊ XWEDÊ VE TÊN
TÊGİHANDIN
Beri Bûyina Wi, Hatına Yehya Tê Gıhiştın
5 Dı dema Qralê Cıhûstınê Hêrodês de, dı koma Ebıya, bı
navê Zekerya kahinek hebû.Jına wi jı dola Harûn bû û navê
wê Êlizabêt bû. 6 Ev herduyan ji lıber çavên Xwedê kesên rast
bûn û lı gor hemi destûr û hıkmêrı Xudan bê kêmasi dıçûn, 7Jı
ber ku Êlizabêt stewr bû, zaroyên wan çê nedıbû. Temena her-
duyan ji zêde bûbû.

8 Rojekê jı bo xızrnetê dor dora koma wan bû û Zekerya, lı
berya Xwedê wezîfa xwe yi kahintıyê dıani cih. 9 Lı gor adeta
remıldarıyê pışk lı wi ket ku ew here perestgeha Xudan û
bıxûrê bışewıtine, 10 Dı dema şewıtandına bıxûrê de heçi cıva-
ka gel jı derv dua dıkırın, 11 Dı wê demê de mılyaketek Xudan,
lı alıyê rastê pêşkêş geha bıxûrê rawesta û xuyayi Zekerya bû.
12 Gava Zekerya ew dit, şaş ma û tırs kete dılê wi. 13 Mılyaket
jı wi re got: "Zekerya metırse! Jı ber ku dua te hate qebûl kırın
Û jına te Êlizabêt, wê kureki jı te re bine. Tu yê ji navê wi
Yehya deyni. 14 Û tu yê kêfxweş bıbi û bıcoşê ve bıkevi, Wê
gelek kes ji bı bûyina wi kêfxweş bıbın. 15Jı ber ku wê ewê lı
ba Xudan mezın be, Ew xemr û araqên dın qet venaxwe. Û hin
dı zıkê dıya xwe de wê bı Ruhê Pıroz tıji be. 16 Ewê gelekên jı
Lawên İsraêl ve vegerine Xudan Xwedayê wan. Wê lı pêşıya
wi jı alıyê ruh û qudretê, mina Êlyas ve bımeşe: 17 bona dılê
bavan vegerine zarokan û kesên guhdarnekırın vegerine fêm-
kanya kesên rast, Bona geleki (xelkeki) jı bo Xudan amade
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bıke." 18 Zekerya jı mılyaket re got: "Ezê çawa bı vêya bıza-
nıbım? Ne va ye, ez kalepir bûm û pireka mınji dı nav salan ve
çûyi." 19 Mılyaket bı gotına: "Ez Cıbrayil ım, ez, yê lı qatê
Xwedê rawestayi me" bersıva wi da. "Ez hatıme şandın ku ez
jı te re bêjim û Mızginıyê bıdırn te. 20 Wê nuha tu yê lal bıbi û
heta ev tışta çê bıbi, tu yê nıkanbi bıaxıfi, jı ber ku tu bı wan
gotinên mın yên wê dı demên xwe de bên cih bawer nebû."

21 Gel lı benda Zekerya bûn. Wan dıgotın hela ka çıma
ewqas bı dırêji dı perestgehê de dımine. 22 Gava ew derket
derve, nıkaribû bı wan re bıaxıfıya, Wan fêm kır ku dı beşa
perestgehê ya piroz de xewn û xeyaleki ditıye. Zekerya bı ali-
kanya dest û tiliyan (bı nişanan) ve bı wan re axıfi Û zimanê
wi lal ma. 23 Gava rojên wi yi xizmetê derbas bû, çû mala xwe.

24 Paşi demekê dın pireka wi Êlizabêt bı haleki (bıhemıl) ma
û pênc mehan vê rewşa xwe veşart. 25 Digot: "Xudan halê mın
dit bona vê şermezanyê dı nava mırovan dejı ser mın rake, vê
qencitıya bı mın re kır."

Nûçeya]ı Meryem Re Têgıhiştın
26 Dı meha şeşemin de Xwedê Cıbrayil Mılyaket şand Nıs-
retıyê ku bajareki herema Celilê bû, 27 ba keçıkekê ku dergıs-
tıya Ûsıf ê jı nıjada Dawıd bû. Navê keçıkê ji Meryem bû.
28 Cıbrayil hat ba wê Û jı wê re got: "Sılav lı te, ya keçika xêr
diti!" got. "Xudan bı te re yi." 29 Meryem bı vê sılavê ve şaş ma
û fıkıri, ka ev sılava tê çı manê? 30 Û Mılyaket jı wê re got: Ya
Meryem, metırsel jr ber ku tu gihaşt xêra Xwedê. 31 A vay, tê
bıhaleki (bıhemıl) bırnine, laweki bine dınê û navê wi İsa
deyne. 32 "Ew ê mezın bıbe û wê jı Wi re bıbêjın Lawê yê Heri
Mezın wê Xudan, texta bapirê Wi Dawıd, bıde Wi. 33 Wê
heta bêdawiyê lıser mala Aqûp serwenyê bıajo, wê qet dawıya
serwenya Wi tune be." 34 Meryem jı mılyaketê re pırsi; "Gelo
wê ev çawa bıbe ku? Jı ber ku bı tu zılami re têkiliyên mın
nebûn." 35 Mılyaket lê vegerand û got: "Wê Ruhê Piroz were
ser te û tu yê bikeve bın sıya Wi yê Heri Bılınd. jı ber vê yekê,
ew Pirozê ku wê jı te bıbe, wê jı Wi re Lawê Xwedê bê gotın.
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36A vay, merıva te Êlizabêt, ew ji dı piranıya xwe, bona lawe-
ki bıhaleki (bı hemıl) ma. Ya ku heta nuha jı wê re dıgotın
zaroka nine, way ew dı meha xwe yi şeşemin de ye. 37Jıber ku,
lı ba Xwedê tışteki nebe tune ye." 38 Meryem got: "Ez xız-
metkara Xudan ım. Bıla bona mın, mina gotına te bıbe." Lı ser
vêya, mılyaket jı wê cûda bû.

Meryem Dıçe Ba Dıya Yehya
39Meryem rabû, dı wan rojan de, bona bıçe bajareki jı herema
«ıya ya Cıhûda, bı lez derket rê. 40~ihaşt mala Zekerya û lı
Elizabêt ê re sılav kır. 41 Gava ku Elizabêt sılava Meryem ê
bıhist, zarokê dı zıkê wê de xwe tev da û dılê Êlizabêt bı Ruhê
Piroz ve tıji bû. 42Ûbı dengeki bılınd got: "Tu ya dı nava pire-
ka da piroz e, dexla zıkê te ji piroz e. 43 Hatına drya Xudanê
rnın i ba mm! Gelo vêya çımajı mın re hate bexşandin? 44Jı
ber ku gava dengê sılava te kete guhê rnın, zarokê dı zıkê rnın
de, bı kêfxweşi xwe tev da. 45 Pireka ku bawerıya xwe rast-
derketına gotinên ku Xudan têgıhandıye bine, dılxweş e."

Qesida Meryemê
46 Meryemê ûsa got: "Canê mın Xwedê bılındtır dıke. 47Û
ruhê rnın bı Xweda yê Xılaskarê nıın ve şa dıbe, 48Jı ber ku wê
rewşa xızmetkara xwe yi dılnızm dit. A vay, jı nuha ve pêv, wê
hemi nıfşe jı mın re dılxweş bıbêjın.

49Jıber ku Xweda yê Xurt bona nim karên bılınd kır. Navê
Wi piroz e. 50Û rehma Wi, nıfş bı nıfş lıserwan ê yên kujı Wi
dıtırsın e.

51Bı hêza bazındê xwe serwerıyê pêk ani. Yên dı nava pêş-
nıyarên dılê xwe de xwe mezın dıbinın (dıkın) jı hev bela kır.

52Wi yên mezın, jı text ên wan ani xwar û yên nızm bılınd kır,
53 Bırçıyan bı tıştên xweşık ve têr kır, dewlemendan dest

vala şand.
54Biranina rehma xwe kır, alikarıyê bı xulamê xwe İsraêl re

kır. 55 Soza ku daye bapirên me; - jı Brahim û nıjada Wi -
heta bêdawıyê ye."
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56 Meryem, qasî sê mehî lı mala Êlizabêtê ma û dawiyê
vegerıya mala xwe.

Bûyina Yehya
57 Gava dema bûyîna Êlizabêt ê hat, wê lawekî anî dınê,
58 Dema ciran û merivên wê bıhistın ku çıqas heyfa Xudan lı
wê hatıye bı wê re kêfxweş bûn. 59 Dı roja heyştemin ya bû-
yina lawık de bona sunetkırınê hatın û xwestın ku navê wi
Zekerya deynın. 60 Lê dıya wi 1ı wan vegerand û got; "Na wê
navê wi Yehya be." 61 Lê wanjı wê re gotın; "Dı nav mırovên
te de keseki bı vi navi tune ye." 62 Lı ser vêya, vegerıyan ser
bavê û bı nişanan ve jı wi pırsin ku, ka ew dıxwaze çı navi lı
lawık bıke. 63 Wî textıkek xwest û 1ı ser nıvisi: "Navê wi
Yehya ye." Hemi şaş û metal mabûn. 64 Dı cih de dev û zırnanê
wi vebûn. Gotınên ku Xwedê bılındtır dıkın got. 65 Tırs ket
dılê hemıyan. Vana hemûyan, lı hemî here ma çıya ya Cıhûda
ve hatın axaftın. 66 Heçî kesên bûyerê bıhistın dıgotın: "Gelo
wê ev zaroka bıbe zarokeki çawa?" Jı ber ku destê Xudan bı
Yehya re bû.

Qesideya Peyxambertıya Zekerya
67 Bavê Yehya, Zekerya bı Ruhê Piroz ve tıji bû û bı vi avayi
peyxamberiti kır: 68 "Bıla Xweda yê İsraêl ê Xudan piroz be.
J ı ber ku hate nava gelê xwe û xelasıyê jı wan re peyde kır. 69 J ı
mala Dawıd ê xulamê xwe, xelaskırek xurt jı me re derxıst.
70 Mina ku Wi hin jı berê de, bı devê peyxamberên xwe yi
piroz ve gotıbû. 71 Rızgarkırına me yi ya jı neyarên me û jı
destê yên ku jı me dıkerıhın. 72 Û bı rehm kırına j ı bapirên me
re biranina peymana piroz ya bı wan re kırıbû têgıhand. 73 Û
jı bapirên me Brahim re dı derheqa tıştên ku wê bıde me sond
xwar. 74 Bona xelasıya me yi jı destê neyarên me û bêyi tırs
perestınajı Wi re, 75û dı derheqa lıhemijıyana meyi lıpêşıya
Wi de, avakırına rastjıyina me sond xwar. 76 Tu ya zarok, tu
yê bı navê peyxamberê Yê Bılınd bê bang kırın. J ı ber ku tu yê
jı pêşıya Xudan, bona amadekırına rêyên Wi here; 77 bona
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nûçegihana xelasıya efûkırına gunehan bıgıhine gel ê Wi. 78J 1

rehm û dılovanıya Xweda yê me 79 wê jı jor, mina ku roj hılê
yên ku dı tanyê de û dı bın sıya mırınê de rûnıştın e û ewê
berê lıngên me bıde ser nya dılxweşıyê."

80 Lawık mezın dıbû ûjı alıyê ruh ve xurt dıbû. Heta roja ku
İsraêl bê daxuyanikırın lı çolan de ma.

Bûyinaİsa

2 Dı wan rojan de Qeyser Awgûsto destûr da ku bıla hemi
gelên dınê navên xwe bıdın nıvisandın. 2 Ev jımartın a

yekemin dı dema ku Kûrênyo walıyê Sûri bû dıbû (dıhat
çêkırın). 3 Her kes, bona ku beşdarê bıjartınê bıbın, çûn
bajarên xwe. 4 Ûsıv ji jı bajarê Nısretê ya herema CeliIê çû
BeytIehêm ê bajarê Dawıd lı Cıhûstan ê.Jı ber ku ew jı mala
Dawıd û nıjada wi bû. 5 Ew çû wê derê, bona ku xwe bı dergıs-
tıya xwe Meryem re bıde nıvisandın. Dergistıya wiji bıhalıki
bû. 6 Gava ew lı Beytlehêrn ê bûn, dema bûyina wê hat. 7 Û wê
lawê xwe yi yekemin ani dırıê. Wê zaroka xwe bı pêçekê ve
pêça û dı afıreki de dani, jı ber ku dı xanê de cih nedibûn.

Şıvan Û Mılyaketan
8 Lı wê heremê, şıvanan bı şev lı çolê lı ber ken yên xwe dıman
û bı nobedari çavnêrıyê lı kenyan dıkırın. 9 Mılyaketeki
Xudan xuyayi wan bû û rewnaqıya Xwedê çar hawirdorên
wan kır ronahi. Ew geleki tırsıyan. 10 Mılyaket jı wan re got:
"Metırsm! Ez hatıme ku mızginıya şabûneke gelek mezın bıdı-
me we, ewêjı tevahıya neteweyan re be. 11Jı ber ku iro lı bajarê
Dawıd, Xılaskırek jı we re welıdıye (zayi ye). Ew Mesih ê
Xudan e. 12 Bıla ev jı we re bıbe nişan: Hûnê zarokeke dı
pêçekê de pêçayi û dı afıreki de razayi bıbinın." 13Jı nışkav de
bırek leşkerên ezmên bı mılyaket re xuya bûn. Mılyaketan
pesnê Xwedê dan û gotm: 14 "Bıla jı Xweda yê jorin re bılın-
dahi, jı mirovên lı rûyê erdê wi kêfxweş dıkın ji dılxweşi be!"

15 Gava mılyaketan jı dora wan ve hılkışıyan ezman şıvan-
anjı hev re gotın: "Werm, em henn Beytlehêmê, vê bûyera ku
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Xudan daxuyanıyi me kır bıbinın." 16 Wê demê ew bı lez çûn.
Wan Meryem, Ûsıf û zarokê dı afırê de razayi ditın. 17 Gava
wan ditın, wê bûyera ku lı ser zarokê ditıbûn, belav kırın.
18 Her yekê ku ev nûçeya jı şıvanan ve dıbıhist, ecêbmayi
dıbû. 19 Lı alıyê dın Meryem ev tıştan gıştıki dı dılê xwe de
dıhışt û kûr pê dıfıkıri, 20 Şrvanan, mina jı wan re hatıbû gotın,
bona tiştên ku ditıne û bıhistırıe, şukuryê jı Xwedê re kırın,
pesnê Wi vedan û paşê vegerıyan.

21 Gava heyşt roj qedıyan, Wî sınet kırın û mîna mılyaket,
berî ku ew bıkeve zıkê dıya xwe jı Meryemê re gotıbû, navê
İsa lıWi kırın.

İsa Tinın Perestgehê
22 Dema lı gora Zagona Mûsa, roja pakbûnê hat, zarok bırın
Orşelirnê ku Wi pêşkêşî Xwedê bıkın. 23 Jıber ku dı Zagona
Xudan de, "Her zarokê nêr yê pêşıyê bûyıye, jı alıyê Xudan ve
wê piroz bê hesıbandın" hatıye nıvisandın, 24 Û hatıbûn cotek
kevoka qumri an ji du çêlıkê kevokan pêşkêş bıkın, Ev dı
Zagona Xudan de hatıye eşkere kırın (daxuyanî kırın).

25 Lı Orşelim ê, bı navê Şirnûn mırovek hebû. Geleki rast û
jı Xwedê tırs bû. Ew lıhêvıya dılgeşıya İsraêlê bû. Ruhê Pîroz
lı ser Wi bû. 26 Û Ruhê Piroz bı Wi dabû zanîn, ku berî ditı-
na Mesîh ê Xudan, dê ewê mırınê nebîne. 27 Bı rêberiya Ruh
ew hate perestgehê. 28 Şimûn, Wî rahişt û gırt hırnbêza xwe,
bı bılındtır kırına Xwedê vana got: 29 "Ey Xudanê Serwer;
nuha lı gora soza ku Te dayibû, tu dıkare vi evdê xwe bı
dılxweşi jı vê jıyanê ve bıqetine, 30 Jı ber ku çavên mın xelas-
kırına te ditın, 31 Ev xelasıya ku Te lı ber hemî mırovahıyê
amade kırıye 32 jı netewan re ronahiya daxuyanikırına Xwedê
û jı gelê Te İsraêlê re bılındahıyê peyde dıke." 33 Dê û bavê
Wî, jı van gotınên Şimûn ve, gelek ecêbmayî bûn. 34 Şimûn
wan piroz kırın û jı dıya Wî Meryem re got: "A vay, ev zaro-
ka, lı İsraêlê bona ketin û rabûn a gelekan e. Hım jî nîşaneke
lıdıjiderketınê ye. 35 Wê şûrekî dilê te jî qul û derbas bıki. Ûsa
ku bila ramanên dılêrı gelekan bên eşkere bûn."
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36 Û lı wê derê peyxamberek bı navê Hana hebû. Ew qiza
Fanowêl ûjı bavıkê Aşêr bû. Pışti keçıkanıya xwe heft salan
bı zılamê xwe re mabû. 37 Ûpışti wê heyştê û çar sale jijıne-
bi mabû. Wê dev jı perestgehê ve bernedıda û bı şev û rojan,
bı roji û duayanjı Xwedê re dıperızi. 38 Ew ji dı wê saetê de
hat, pesnê Xwedê da û wê lı ser wi j ı yên ku lı hêvıya xılas-
kırına Orşelimê bûn re got.

Vergera Nısretê
39 Gava wan her tışti lı gora Zagona Xudan her tışt pêk anin,
vegerıyan bajarê xwe Nısreta Celilê. 40 Zarok bı zanıyari ve
tıji dıbû û mezın dıbû, xurt Û bı fêmkari dıbû. Qencıya
Xwedê lı ser Wi bû.

Zanıyanya İsa
41 Dê û bavê Wi, her sal dı cejna Derbesbûnê de dıçûn
Orşelim ê. 42 Gava isa kete sala donzdehan, lı gora adeta
cejnê disa hılkışıyan Orşelim ê. 43 Pışti ku wan rojên qedan-
dın û vegerıyan. isa yê Zarok, lı Orşelim ê ma. Hayê dê û
bavê Wi jı Wi tunebûn. 44 Dı gûmana wan de ew ji dı nava
koma rêwıya de bû. 45 Paşi rojekê bı rê ve çûn, bı paş ve
vegerıyan Orşelim ê. 46 Sê rojên dın Wi dı perestgehê de
ditın. Ew dı nav mamosteyan de rûnıştibû, guh dıda wan Û
pırs jı wan dıkır. 47 Hemûyên ku gotınên Wi dıbıhistın lı
fêmkari û bersıvên Wi şaş dıman. 48 Da dê û bavê Wi, ew
ditın, şaş man. Dıya Wi jı Wi re; "Kurê mın, te çıma ûsa lı
me kır?" Ez û bavê te dı nava xemê de lı te dıgerıyan. 49 Wi
jı wan re got: "Çıma we lı mın dıgerıyan? Ma we nızanibûn
ku dıvê ez lı mala Bavê xwe bım? 50 Lê belê wan manê
gotınên Wi fêm nekırın. 51 isa bı wan re daket û çû bajarê
Nısretê û bı ya wan kır. Dıya Wi, ew tıştên hanê, hemû dı
dılê xwe de hılandın. 52 İsaji bı zaninê ûjı alıyê bejnê, pêş ve
dıçû. Ew lı ber Xwedê û lı ber mırovan dılovan û gıranbu-
ha bû.
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BÛYERÊN BERİ DESTPÊKA XIZMETA]I GEL RE
Belavoka Yehya

3 r» sala panzdehan de qraletıya Qeyser Tiberyo ûsa bû:
Pilatosê Pontıyo, walıyê Cıhûstanê bû, Hêrodês Ser-

darê Celilê bû, birayê wi Filipo, serdarê herêma İtûrya û Tra-
xonidayê bû, Lûsanyûs serdarê Avêlinya bû. 2 Henan û
Qeyafa serokkahin bûn. Dı wê demê de gotina Xwedê lı çolê
jı Yehya yê lawê Zekerya re hat. 3 Yehya çû û lı seranserê
çemê Ûrdunê waz dıkır ku gel vaftiz bıbın û jı gunehê xwe
vegerın, ku werın efû kırın. 4 Çawa ku dı Pirtûka gotınên
İşaya peyxamber de hatiye nıvisandın: "Dengê yê lı çolê
bang dıke: 'Rıya Xudan amade bıkın, û rêçıkên Wi rast bıkın.
5 Wê her gelî tıji bıbın, wê her çıya Û gır nızm bıbın û yên
çewt wê bên rastkırın û gıjahi wê şayik bıbın 6 û wê her
mırov xılaskarıya Xwedê bıbine."

7 Gelek kes dıhatırı ku jı alıyê Yehya ve bên vaftiz kırın. Wi
jı wan re dıgot: "Hey çêlikên korernaran, kê jı we re gotiye ku,
hûn jı ber vê xezeba ku tê banz bıdın? 8 De ka, fêkıyeki qenc
bıdırı, bıla bê xuyakırın ku we tobe kırıne. Wê demê dest pê
nekın û nebêjın: 'Bırahim bapirê me ye.' jı ber vêya, ez jı we
re dıbêjırn ku, Xwedê dikare ku jı van keviran ji zarokan jı
Bırahirn re rake. 9 Va ye, bıvır jı nuha de dı bın daran de ye.
Her dara ku berê qenc nede, wê bê bırın û bê avêtın nav êgır.'

10 Û cıvak jı Wi re pırsi Û got: "Wê demê dıvê em çı bıkın?"
11Wi lı wan vegerand û got: "Yên ku du kıncên wi hebın, bıla
yeki bıde yê bêkınc û yên ku xwarına wan hebın ew ji bıla ûsa
bıkın." 12 Wê demê nêrxgırt ji hatın ku vaftiz bıbın û gotın:
"Ya mamoste, ma em çı bıkın?" 13 Wi jı wan re got: "Jı tiştên
ku hewce dıke hûn bıstinın zêdetir nestinın.'

A 14 Leşkeran jı wi pırsin Û gotın: "Wê demê dıvê em çı bıkın?"
U wijijı wan re got: "Bêbextiyê lı gel mekın û bı darê zorê tış-
teki jı wan nestinın. Û bı heqdestên xwe ve razi bın."

15Jı ber ku gel dı nava hêvıyê de lı bendê bûn, bona Yehya
dı dilên xwe de dıpırsin: "Gelo Mesih eve?" 16 Yehya bersıva
hemıyan bı van gotınan ve da: "Rast e, ez bı avê ve vaftiz
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dıkım, lê yê jı rnın ve bıqewettır tê, ku ez ne hêja me ku
benıkên çaroxên Wi vekım. Ewê bı Ruhê Piroz û bı agır we
vaftiz bıke. 1Î Meleva Wi dı destê Wi de ye, ku bêndera xwe
paqıj bıke û genım bixe embara xwe, lê belê ewê kayê bı agıre-
ki qet venamıri bışewıtine."

18 Bı vi avayi Yehya, gelek tiştên dın jı gel re şiret kır û
nûçeya kêfxweşıyê belavi gel dıkır. 19 Wê gavê wi dengê xwe
lı Hêrodês ê serdar re ji rakır. Jıber j ınbıra wi Hêrodıya û jı
ber hemû xırabıyên dın i wi kırıbûn. 20 Hêrodês jı ber ku jı
alıyê Yehya ve hatıbû rexne kırın, xerabıyek dın bı ser
xerabıyên xwe re kır û Yehya avêt gırtigehê.

Vaftizbûna İsa
21 Gava hemi kesên jı gel hatin vaftız kırın, isa ji hate vaftiz
kırın. Dema dua dıkır ezman vebûn. 22 Ruhê Piroz bı beden dı
şiklê kevokekê de xwe 1ı ser wi dani û dengek jı ezmanan hat
û got: "Lawê mın i delal Tu yi. Ezjı te razi me."

Nıjadaİsa
23 isa dema dest bı wezıfeya xwe Im nêziki si sali bû. Û wek
dıhat gûman kırın ku isa lawê Ûsıt e, yê Elî, 24 yê Metat, yê
Lewi, yê Melkê, yê Yanay, yê Ûsıt, 25 yê Metitya, yê Amas, yê
Nehûm, yê 26 Hesli, yê Necay, yê Mehat, yê Metitya, yê
Şemeyin, yê Yûsex, yê Yoda, 2Î yê Yûhenan, yê Rûşa, yê
Zerûbabel, yê Şaltıyel, yê Neri, 28 yê Melkê, yê Êdi, yê Qasam,
yê Êlmedam, yê Er, 29 yê Yêşû, yê Êlıyazêr, yê Yorim, yê
Metat, yê Lêwi, 30yê Şımûn, yê Cıhûda, yê Ûsıf, yê Yanam, yê
Êlyaqirn, 31 yê Melya, yê Mena, yê Metêta, yê Natan, yê
Dawıd, 32 yê Yêşa, yê Ovêd, yê Bowaz, yê Selman, yê Nehşan,
33 yê Aminadav, yê Admin, yê Aram, yê Hesrûn, yê Pêrês, yê
Cıhûda, 34 yê Aqûp, yê ishaq, yê Bırahim, yê Têrah, yê Nehar,
35 yê Serûx, yê Rêwo, yê Pêlêg, yê Eber, yê Şalah, 36 yê Qênan,
yê Arpexşad, yê Sam, yê Nûh, yê Lamex, 3Î yê Metûşela, yê
Henox, yê Yarêd, yê Mehalêl, yê Qênan, 38yê Enaş, yê Sêt, yê
Adem, yê Xwedê bû.
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Cenbandına İsa Ya Lı Çolê

4 isa bı Ruhê Piroz ve tıji,jı Çemê Ûrdunê vegerıya. Ruh
Wi bır çolê. 2 Ew çıl roji, jı alıyê İblıs ve hate cerıbandm.

Wi dı wan rojan de tışteki nexwar û gava ew rojan derbas bûn,
ew bırçi bû. 3 iblıs jı Wi re got: "Ger tu Lawê Xwedê yi, jı vi
kevıri re bıbêje, bıla bıbe nan." 4 isa bersıva wi da û got:
"Hatiye nıvisandm ku: 'Mırov hew bı nan ve naji!'"

5 İblıs Wi derxıst bılmdahıyekê û dı hılmekê de hemi
welatên rûyê erdê xuyayi Wi kır. 6J ı Wi re got: "Ezê gıştıka vê
rayedarıyayêji, nav û dengê hemi van welatana ji bıdım te.Jı
ber ku evjı mın re hatme dayin û ez bıxwazım, dılê mmjı ki re
bıxwaze, karım bıdım wi. 7 icar, tu bona mın here ser çongên
xwe (tujı mın re secde bıki), wê hemû bıbm yên te." 8 isa lı wi
vegerand û got: "Hatiye nıvisandm ku: 'Tu yê jı Xudan Xwe-
dayê xwe re perıstmê bıki û bı tenê jı Wi re xızmetê bıki.'''

9 iblıs Wi bır Orşelim ê, dani ser bırca perestgehê û jı Wi re
got: "Ger tu Lawê Xwedê yi, ka xwejı vır bıavêje xwar. 10Jı
ber hatıye nıvisandm ku: 'Xwedê wê destûr bıdi mılyaketên
xwe ku ew ji te bıparêzm 11 Û 'ewê te lı ser destên xwe ragırın,
bona ku lıngêrı te lı kevıreki nekeve." 12 isa lı wi vegerand û
got: "Hatıye gotın: 'Xudan Xwedayê xwe necerıbine.''' 13 De-
ma İblıs hemû cerıbandmên xwe xelas kır, bona demekê jı Wi
dûr ket (Bona demekê dev jı Wi berda).

LI CELİLÊ XIZMET AJ! GEL RE
Destpêka Xızmetê
14 Û isa bı qudreta Ruhê Piroz vegerıya Celilê û lı seranserê
vi cihi nav û dengê Wi belav bû. 15 Wi dı hewrên wan de dıda
hinkırınê û hemûyan pesnê Wi dıdan.

Bajarê Nısretê İsa Qebûl Nake
16 isa hat Bajarê Nısretê, yê ku ew lıwır mezm bûbû.jı ber ku
roja Şemıyê bû, mina adeta xwe kete nav hewrê, rabû ser xwe,
ku jı wan re bıxwine. 17 Pirtûka İşaya Peyxamber dan destên
Wi. Gava Wi Pirtûka lı hev pêçayi vekır, wi cihê ku tê de ûsa
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hatıbû nıvisandın dit: 18·19 "Ruhê Xudan lıser mın e, jı ber ku
Wi mın mesıhandıye. Bona ku ez mızginıyê bıdım belengazan.
Û Wi mın şandıye, ku ez jı gırtıyan re azad ıyê û jı koran re
ditınê bıbêjırn. Û bona ku ez bındestan rızgar bıkım. Û bona ku
ez sala Xudan ya bexşandınê ya ku tê, bıdım naskırın." 20 Pır-
tûkê lı hev pêça, wê da destê wezifedar (berdesti) û rûnışt.
Çavên he çi kesên lı hewrê ne, lıWi bûn. 21 İsa dest pê kır û jı
wan re got: "İro ev nıvisandına ku we bıhistın, hatıye cihê xwe."
22 Her kes bona Wi şahdeyıyê dıkırın û bı gotınên Wi yi bıxêr
(dılovani) ecêb mayi dıman. Jı hev pırsa, "Ma Vıya ne Lawê
Ûsıf e?" 23 İsajı wan re got: "Bı rasti hûnê vê methelok a geljı
mın re daxuyani bıkın: 'Ya hekimo, de xwe bı xwe qenc bıke!
De ka wan hemû tiştên me bıhistıne, yên ku te lıKefernahûmê
kırıne, lı vê derê ji, lı nav welatê xwe ji bıke!'" 24 İsa bı vi
avahiyê gotınên xwe domand: "Bı rasti ezjı we re dıbêjım: Tu
peyxamber dı dılê xelkên welatê xwe nin ın. 25 Lê belê ez ya rast
jı we re dıbêjım: Gelek jınebi dı iojên Êlyas peyxamber de lı
welatê İsraêlê hebûn, çaxê ku ezman sê sal û şeş mehan hatıbû
&ırtın û dı tevahıya welat de xelayeke mezın rabûbû. 26 Lê
Elyas hıngi jı keseki re nehat şandın, jı bıli jı jınebıyekê re, ya
ku jı Serepta ya herêma Saydayê bû. 27 Û gelek kesên bı cıza-
mi dı dema Êlişa Peyxamber de lıwelatê İsraêlê hebûn û jı nav
wanjı xeyni Nemanê Sûri pê ve keseki dın ne hat paqıj kırın."
28 Dema kesên lıhewrê ne van gotınan bıhistın, hêrs bûn. 29 Ra-
bûn ser xwe, İsa jı bajêr ve derxıstın derve, bırın ser kevıya
çiyayê ku bajarê wan lı ser hatıbû avakırın, ku jı bo Wi jı wê
derê bıavêjın xwar. 30 Lê belê ew jı nav wan ve derbas bû û çû.

Mırovê Cınoki
31 İsa daket Kefernahûmê bajareki herêma Celilê ye. Dı roja
Şemiyê de lıwan dıda hirıkırınê. 32 Bı hinkırına Wi şaş û me-
tal man. Jı ber ku gotına Wi, bı rayedarıyê ve tıji bû.

33 Dı Hewrê de zılamek hebû, ruhê cıneki xerab dı wi de bû.
Wi bı derıgeki bılınd kır qêrirı û got: 34 "Ya, İsa yê Nısreti, Tu çı
jı me dıxwazi? Ma tu bona tunekırına me hatıyi? Ez te nas
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dıkım, ez dızanım tu ki yi, Tu Piroz ê Xwedê yi." 35 isa dengê
xwe lê bılınd kır û got: "Devê xwe bıgıre ûjı wi derkeve!" Cın
wi mırovi dı nava gıştıkan de avêt erdê, jı wi derket û xerabı-
yekê bı wi nekır. 36 Heçıyên lı wır bûn, ecêbmayi bûn û tırsıyan.
Dı nav hev de axıfin û gotın: "Gelo ev çı gotın e, jı ber ku Vıya
bı hêz û rayedarıyê destûrê dıde ruhê xerab û ewji derdıkevın?"
37 Êdi nav û dengê Wi, lı her deverekê wê herêmê dıgerıya.

isa Gelek Nexweşan Baş Dıke
38 isa jı hewrê derket û çû mala Şimûn. Xwesıya Şimûn bı
taye kê gıran ketıbû.Jı bo isa wê baş bıki, lıber Wi gerıyan.
39 isa lı ber serê wê sekıni û bı tayê ve xeyıdi. Tajı wê çû û ew
dı cih de rabû ser xwe û xızmetê jı wan re kır.

40 Gava roj çû ava, hemûyan nexweşên xwe, yên bı nexwe-
şıyên tewr bı tewr ketıbûn anin ba Wi. Wiji destên xwe danin
ser her yeki jı wan û wan baş dıkır. 41 Jı gelekan ji cın der-
dıketın, dıkırın qêrin û dıgotın: "Tu Lawê Xwedê yi." Wi
dengê xwe lı wan bılınd dıkır û ne dıhışt ku dengjı wan der-
keve, jı ber ku wan dızanibûn ku ew Mesih e.

isa Danasina Xwedê Dıde Nasin
42 Dema roj gewr bû (şev qedıya) isa derket û çû ciheki tenha.
Gel ji lı Wi dıgerıyan û hatın heta ba Wi. Wan dıxwest ın bı
Wi bıgırın (zorê bıdın Wi ku) wan bernede û neçe. 43 Lê Wi
jı wan re got: "Dıvê ez mızginıya Serwerıya Xwedê bıdım
bajarên dınji,jı ber ku ez bona vê yekê hatıme şandın." 44 Bı
vi avayi Wi lı Cıhûstanê, dı hewran de Gotın ê belav dıkır.

isa Bangi Şagirtên Xwe Yi Pêşıyê Dıke

5 Rojekê, gava isa lıber devê gola Cênisartê sekınibû, ~el
bı ser Wi ve cıvıyabûn ku gotına Xwedê bıbıhizın. 2 Isa

lı devê golê de du lotke dit. Masigır jı wan ve peya bûbûn û
torên xwe dışuştın. 3 isa lı lotke kê suwar bû. Ew ji ya Şimûn
bû û İsajı Wi xwest ku lotkê hınkijı qeraxê ve bı dûr bıxe. isa,
dı lotkê de rûnışti, dest bı hinkırına gel kır.
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4 Pışti ku Wi gotınên xwe xılas kır jı Şimûn re got: "Lotka
xwe bı kûrayıyê ve bıajo. Torên xwe, bona nêçira masıyan
bavêjın." 5 Şimûn lı Wi vegerand û got: "Ya mamoste! Şeva
çûnê me hemıyan kır û nekırın, tu tışti negırtın. Lê lı ser gotı-
na te ezê taran bavêjım." 6 Gava wan ûsa kırın, ewqas masi gır-
tın ku, hew mabû torên wan bıçırıyan a. 7 Wan bı nişan an
bang kırın şırikên xwe, yên ku dı lotka dın de ne, werın û ali-
karıyê bı wan re bıkın. Ew ji hatın û her du lotka ewqas dagır-
tın ku hındık mabû bınav bıbûna. 8 Gava Şimûn-Pêtrûs vêya
dit, xwe lı ser çonga avêt ber isa û got: "Ya Xudan,jı mın dûr
bıkeve, ez mıroveki gunekar ım." 9 J ı ber vê yekê, ew û kesên
bı wi re bûn, jı pırrbûna masıyên ku gırtıbûn, ecêbmayi mabûn
û dıtırsıyan. 10 Aqûp û Yûhena yên Lawên Zebedi ne, yên ku
şırikên Şimûn bûn, ew ji dı nav wan de bûn. isa jı Şimûn re
got: "Metırse! Jı iroj pêv tu yê bıbı nêçirvanê mırovan." 11 Wan
lotkeyên xwe kışandın qeraxê, dev jı her tışti berdan û lı pêy
Wi çûn.

İsa Yeki Bı Cızami Pak Dıke
12 Gava ku isa lı nav bajareki jı bajaran bû, lı wır mırovek
hebû, ku laşê wi hemi bı cızamê ve ketıbû. Gava wi isa dit,
xwe avêt ber lıngên Wi, lı ber Wi gerıya û jı Wi re got; "Ya
Xudan, ger tu bıxwaze, tu dıkari mın paqıj bıki!" 13 isa destê
xwe da ser wi û got: "Ez dıxwazım, paqıj bıbe!" Zılam dı cih de
jı cızamê ve paqıj bû. 14 isa wi ikaz kır ûjı wi re got ku vê bûye-
rêjı keseki re nebêje û disajı wi re got: "De here, xwe rê kahin
bıde û mina ku Mûsa destûr daye qurbanekê bıde, bılajı wan
re şahdeyıyê bıke ku tu paqıj bûyi." 15 Disaji nav û dengê Wi
hinji bêtır bela bû û gelekjı gelan lı hev dıcıvıyan, bona guh-
darıya Wi bıkın û jı nexweşıyên xwe baş bıbın. 16 Lê belê Wi
xwe da ciheki tenha û dest bı duayê kır.

İsa Gunehan Dıbexşine, Mırovê Kûd Baş Dıke
17 Rojekê dema isa dıda hinkırınê, Fêrısi û alımên olê lı wır
rûnıştıbûn. Ew jı her gund û qezayên Celilê, Cıhûstanê û jı
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Orşelimê hatıbûn, Hêza Xudan ya başkırına nexweşıyan bı
Îsa re bû. 18 Dı wê demê de, hın (çend) zılaman, mıroveki
kûd, dı nav nıvinên wi de anin û gerıyan bona ku wi binın û
deynın ber Îsa. 19 Gava wan jı ber mezınahıya ajawê rê
neditın ku wi bıbın ba Îsa, hılkışıyan ser xani û yê kûd, dı
nava kiremitkên xani ve tevi nıvinên wi, daxıstın nav holê,
ba Îsa. 20 Îsa, gava bawerıya wan dit, jı yê kûd re got; "Ya
zılamo; Gunehên te lı te hatın bexşandın (berin). 21 Fêrısi û
alımên olê dest pê kırın, fıkırin û gotın: "Gelo ev ki ye, yê ku
dıkıfıre? Ma xeyni Xwedê ki dıkare gunehan bıborine?" 22 Îsa
jı ber ku dızanibû ew çı dıfıkırın, bersıv da wan û jı wan re
got: "Ma hûn dı dılên xwe de çı dıfıkınn? 23 Ma kijan hêsa-
nitır e, ku ez bıbêjım: 'Gunehên te lı te hatın borin, an ku ez
bıbêjım: 'Rabe û bı rê ve here?' 24 Lê belê, bona ku hûn
bızanıbın rayedarıya Lawê Mırov heye, ku lı rûyê erdê gun-
ehan bıborine." Jı yê kûd re got: "Ez jı te re dıbêjım, rabe,
nıvinên xwe bıpêçe û here mala xwe!" 25 Yê kûd dı cih de jı
pêş wan ve rabû ser xwe, rahışt nıvinên xwe û dı nav wan de
çû mala xwe û pesnê Xwedê da. 26 Hemû lı xwe heyıri man,
pesnê Xwedê dan, dılê wan tıji tırs bû û gotın, "Îroj me tıştêrı
nehatıne bıhistın ditın."

İsa Bangi Lêıoi Dıke
27 Pışti vê bûyerê Îsa jı wır derket û nêrxgıreki, navê wi
Lêwi ye, dı nerxxanê de rûnışti dit. Îsa jı wi re got: "Lı pêy
mın were." 28 Wi ji dev jı her tışti berda, rabû ser xwe û lı
pêy Wi çû. 29 Lêwi,jı Îsa re, dı mala xwe de, xwarınek mezın
dani. Lı ser sıfrê, gelek nêrxgırt û mırovên dın bı wan re
rûnıştıbûn. 30 Fêrısıyan û alımên olê, bı ser şagırtên Wi de
pıtepıt kırın û gotın: "Çıma hûn bı nêrxgırt û gunekaran re
dıxwın Û vedıxwın?" 31 Îsa lı wan vegerand û got: "Hewce-
darıya zexm an (bı tendurıstıyan) jı hekım re nine, hewce-
darıya nexweşan jê. re heye. 32 Ez ne hatıme ku bona
tobekırınê bangi qencan bıkırn, lê bona bangkırına guneka-
ran ez hatıme."
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Pırsa Lı Ser Rojıyê
33Jı isa ve pırsin: "Şagirtên Yehya geleki rojiyê dıgırın Û dua
dıkın û yên Fêrısıyan ji ûsa dıkın, lê şagırtên te dıxwın Û
vedıxwın." 34 İsa jı wan re got: "Ma hûn dıkarın heta zava dı
nav wan de be, rojıyê bı cıvata dawetê ve (vexwendıyan ve)
bıdın gırtın? 35 Lê belê rojên wê bên, ku zavajı nav wan ve bê
rakırın. Ewê ji dı wan rojan de rojıyê bıgırın."

36 Wi wekok ekê jı wan re got: "Tu kes bona cılê kevın pine
bıke, perçeki jı cıleki nuh jê nake.Jı ber ku wê hım cılê nuh bê
çırandın Û hırn ji ew perçê jê hatıyejêkırın bı cılê kevın re wê
lı hev nê. 37 Tu kes xemra nuh naxe meşka kevın. Jı ber ku
xemra nuh wê meşkê bıçırine (bıteqine, bırızine), xemr bırıje
û meşkji were avêtın. 38 Lê belê dıvê xemra nuh têxım meşka
nuh. 39 Tu kesê ku ya kevın vexwe û lı ya nuh bıgere tuneye.
Jı ber ku ew dıbêje; 'ya kevın xweş e."

Pırsgırêka Roja Şemıyê

6 Rojekê Şemıyê, gava isa dı nava zevıyên genıman de
dıçû, şagırtên Wi sırnılanjê dıkırın, dı nav destên xwe de

dıfırıkandın Û dıxwarın. 2 Lê belê hınekên Fêrısıyan jı wan re
gotın: "Çırna hûn vi tıştê ku dı roja Şemıyê de ne lı gora
Zagonê ye dıkın?" 3 isa lı wan vegerand û got: "Ma qey gava
Ew û yên bı Wi re ne bırçibûn, Dawıd çı kırıye, we nexwen-
dıne? 4 Çawa ew kete mala Xwedê û nanê piroz gırt, xwar û dı
ser de da yên bı Wi re ne. Ew nanên ku xwarına wan xeyni
kahinan,jı kesên dın re nedıbûn ku bıxwın?" 5 Ûjı wan re got:
"Lawê Mırov Xudanê roja Şernıyê yeji."

Qaideya Ku İsa Dıbıjêre Û Dıde Bıhistın
6 Rojekê Şemiyê dın ji ket hewrê û dest bı hinkırınê ve kır, Lı
wê derê mirovek destê wi yi rast hışkbûyi hebû. 7 Çavên
alımên olê û Fêrısıyan lı isa bûn, ka wê roja Şernıyê nexweşıyan
baş bıke anjî neke. Jı ber wan lıtışteki dıgerıyan ku bı wê, Wî
sûcdar bıkın. 8 Lê isa bı ramanên wan dızanibû. Jı wi zilamê
destê wî hışkbûyi re got; "Rabe ser xwe û were pêşiya rêzê."



Lûqa 6:9-23 126

Ew ji rabû ser xwe û hate, lıpêşiya rêzê sekıni. 9 İsajı wi re got:
"Ez jı we dıpırsım: Ka dı roja Şemıyê qenci kırın anji xerabi lı
gorê Zagonê yi ye? Xılas kırına jıyana mıroveki an ji tune
kırın?" 10 Lı çar hawir dora xwe, lı hemıyan nêri û jı yê
desthışk re got: "Destê xew dırêj bıkel" Zılam mina gotına Wi
kır û destê wi, disa bû mina berê. 11 Lê belê yên dın bı carekê
har bûn û bona ku tışteki binın serê İsa, bı hev re şêwırin.

Bıjartına Donzdeh Şagırti
12 İsa, dı wan rojan de bona ku dua bıki, derket çıya.Wi
tevahıya şeva xwe, bı duakırınê,jı Xwedê re derbas kır. 13 Gava
bû roj, bangi şagırtên xwe kır û donzdeh kesijı nav wan hılbı-
jart. Wi navê "Resûl" dani wan. 14 Ew ji van kesan bûn: Şimûn,
yê ku Pêtrûs dıhat nasin û bırayê Wi Andrêyas, Aqûp û Yûhe-
na, Filipo û Bartêlêmeyo, 15 Meta û Tûma, Aqûb ê Halfawo û
Şimûn yê ku jı wi re dıgotın welatparêz ji, 16 Cıhûdayê Lawê
Aqûp û Cıhûda İsxeryoti, yê ku xaintıyê lı İsa kır.

İsa Dıde Hîn Kırtn, Nexweşan Baş Dıke
17 İsa bı wan re daket jêr û lı deştekê sekıni. Lı wır, komeki
mezın jı şagırtên Wi û ajaweyek jı gel ve avayi hebûn.
18 Ew jı seranserê Cıhûstanê,jı Orşelim ê û jı ber devê bahrê,jı
Sûr û Sayda, bona Wi guhdari bıkın û jı nexweşıyên xwe qenc
bıbın hatıbûn. 19 Tevahıya gel dı berxwe dıdan ku İsa destê xwe
dı wan bıdi, jı ber ku hêz jı Wi derdıket û hemû baş dıbûn.

Dılxıoeşi Û Dılnextoeşi
20 İsa berê xwe da şagırtên xwe û got: "Xwezi lıwe belengazan,
jı ber ku Serwerıya Xwedê ya wa ye. 21 Xwezi lıwe, yên ku
hûn nuha hin bırçi ne, Jı ber ku hûnê bên têr kırın. Xwezi lı
we, yên ku hûn nuha dıgırin, jı ber ku hûnê bıkenın.
22 Xwezi lıwe, gava dı ber Lawê Mırov de, çavreş ıyê bavêjın
we, we jı nav xwe derxın, we bıçûk bıbinın û navên we bı xera-
bi derxın. 23 Dı wê rojê de şa bın û jı kêfan lotıkan bavêjin, jı
ber ku lıezmanan xelata we mezın e. Bav û kalên wanji vi tışti
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jı peyxamberan re kırın. 24 Lê belê wey lıwe dewlemendan.jı
ber ku we dılxweşıya xwe standine. 25 Wey lıwe, yên ku hûn
nuha têr ın, jı ber ku hûnê bırçi bıbın. Wey lıwe, yên ku hûn
nuha dıkerıırı, jı ber ku hûnê bıkevın şin û gırıyê. 26 Wey lıwe
be, gava gel hemû bı qenci lı ser we bıaxıfın, jı ber ku bav û
kalên wan ji, jı peyxamberên derewin re ûsa kırıbûn,

Jı Neyarên Xwe Hes Bıkın
27 Lê jı we re, yên ku hûn guhdarıya rnın dıkın, ez dıbêjırn: Jı
neyarên xwe hes bıkın: qencıyê bı kesên jı we dıkerıhın re
bıkın. 28J i kesên nıfıra lıwe dıkın re duayên qenc bıkın. 29 Ger
yek silakê lı rûyê te bıxe, rexê dın ji bıde ber. Ger yek qutıkê
te jı te bıstine, kırasê xwe ji bıde wi. 30 Bıde heryeki ku jı te
dıxwaze û tıştên xwe jı wi yê ku distine, bı şûn de nexwaze.

31 Çawa ku hûn dıxwazın ku gel jı we re bıkın, hûn ji ûsa jı
wan re bıkın. 32 Ger hew hûn jı kesê ku jı we hes dıkın, hes
bıkın gelo wê çı xelat bı destê we keve? Jı ber gunekar ji kesên
jı xwe hes dıkın mina vêya hes dıkm. 33 Ger hûn hew qenciyê
bı kesê qencıyê jı we re dıkın re bıkırı, gelo wê çı xelat têkeve
destên we? Jı ber ku gunekar ji wer dıkın. 34 Û ger hûn deyn
bıdın kesên ku gûmana we tê de heye ku wê deynê xwe bıdın,
wê çı bıkeve destên we? Gunekar ji deynan dıdm gunekaran
ku bona ya wan disa lıwan vegere.

35 Lê bele hûn jı neyarên xwe ve hes bıkın, qencıyê bıkın,
deyn bıdın û bı hêvıya vegerandinê neminın. Wê demê wê
xelata we rnezın be û hûnê bıbın lawê Wi yê Heri Bılınd.jı ber
ku, ew bona xêrnenas û xıraban re ji qencikır e. 36 Hûn ji mina
heskırıya Bavên xwe bı heskırın bın."

Lı Ser Daraz Kınnê
37 "Daraz nekm ku, hûn ji nên daraz kırın; sûcdariyê nekın ku,
hûn ji nên sûcdari kırın; lê bıborinırı, wê lıweji bê barin. 38 Bı-
dın, wê jı we re ji bê dayin; bı piveke qenc, bıhevdedayi, bı hev-
dehejandi û bı serve çûyi, wê bıkeve dawa we.Jı ber ku hûn bı
çı pivanê bıpivın, wê bı wê pivanê re, jı we re bê pivandın."
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39 İsa çirokekê weko ki jı wan re got: "Ma yê kor dıkare
rêberıyê jı yeki kor re bıke? Ma wê herdu ji nevekın kor-
tıkekê? 40 Şagirt ne dı ser mamosteyê xwe de ne; lê belê her
yek, wê dı hinbûna xwe de bıgıhê, bıbın mina mamostayê xwe.

41 Çima tu qırşıka dı çavê birayê xwe de dıbini, lê mırcaqê
dı çavê xwe de nabini? 42 Anji, çawa tu dıkari jı bırayê xwe re
bıbêji: "Birayo, bihêle, ku ez vê qırşıkê jı çavê te derxinım', lê
tu mırcaqê dı çavê xwe de nabini? Hey mırovê du rû! Ka
pêşıyê mırcaqa dı çavê xwe de derxe, tu yê hinji baş bibi ni û
wê demê tu yê bıkarıbi qırşıka dı çavê bırayê xwe de derxini.

Dar-Û Dexlê Wê
43 Çawa ku dara qenc dexlê xerab nade, dara xerab ji dexlê
qenc nade. 44 Her dar bı dexlê xwe tê nasin; jı ber ku mırov jı
stırıyan hêjîran nade hev û ne jî jı dırehê tıri dıçine, 45 Mıro-
vê qenc jı xızina dılê xwe ya qenc, qencıyê derdixe û yê xırab
jı xızina dılê xe ya xırab, xerabiyê derdıxe, jı ber ku dev, yê jı
ser dıl ve dıherıke dibêje.

Kesê Ku Mala Xwe Bı Zanıyari Ava Dıke
46 Çıma hûn jı mın re 'Ya Xudan, Ya Xudan' dıbêjın û tıştên ku
ez dıbêjım nakın? 47 Ezê rê we bıdım: ka kesê tê ba mın, mın
dıbıhize û gotınên mın tine cih, mîna kî ye: 48 Ew wek mıroveki
yê ku xanıyek ava kır, Wi kola û kûr kır û bıngeha xêni lıser
latê danî. Gava av rabû, pêlên wê lıxêni dan, lê nıkaribûn xênî
jı cih ve tev bıdın, jı ber ku ew lı ser latê ve hatıne ava kırın.
49 Lê belê kesê gotına mın dıbıhize û nake, mîna rnırovê xanıyê
xwe lıser axê ve, bê bıngeh ava kır. Gava av rabû, ew dı cih de
hılweşıya û xerabû na wi xanıya wê gelek mezın bû."

Qenckınna Xulameki

7 PIŞt~ van gotınên xweyî ku gel wan guhdari dıkır, xelas
kır, Isa çû Kefernahûm ê. 2 Xulameki serpeleki, dı doşe-

ga mırınê de, nexweş radıket, Ew lıber dılê serpel, bı qîmet bû.
3 Serpel nav û dengê İsa bıhistıbû, Bo vê yekê çend hebê jı
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risıpıyên Cıhûdan şand ba Wi û lı ber Wi gerıyan ku were û
xulamê wi xılas bıki. 4 Gava ew hatın ba isa, geleki lı ber Wi
gerıyan û gotın; "Ew hêjaye ku tu vêyajı wi re bıki. 5Jı ber ku,
ew jı gelê me ve hes dıki Û bı xwe hewrê wi jı me re ava kırıye."
6 isa bı wan re çû. Gava hındık mabû, ku ew bıgıhêje xêni, yê
serpel hevalên xwe şand pêşiya Wi, ku ew van gotınan jı Wi
re bıbêjın: "Ya Xudan, xwe newestine, jı ber, mın xwe hêja
neditım ku tu weri bın xanıyê mın. 7 Jı ber vê yekê mın xwe
hêja neditım ku ez bêm ba te. Lê belê hema gotınekê bıbêje û
xulamê mın wê qenc bıbe. 8Jı ber ku ez bı xweji mıroveki dı
bın serdestıyê de me û bın destûra mırı deji leşker hene. Ez jı
wi re dıbêjım: 'Were!' ew tê û ezjı xulamê xwe re dıbêjırn: 'Vê
bıke!' ew wê dıke." 9 Dema isa gava vana bı hist, Ew ji ecêb-
mayi ma. Wi berê xwe da cıvaka ku lı pêy Wi dıhatın û got:
"Ez jı we re dıbêjım, ku mırı dı Israêlê bı xwe ji bawerıyaki
ewqas mezın neditıme." 10 Gava yên hatıbûn şandın vegerıyan
malê, wan ditın ku xulamê serpel qenc bûyi.

Vejina LawêJınebıyê
11 Paşi vêya isa çû bajarê, ku navê Nayinê lê kırıbûn. Şagirtên
Wi û ajaweyek mezın bı Wi re dıçûn, 12 Gava ew nêziki dergehê
bajêr bû, kom eki lıpêy darbesta mırıyeki ditın. Lawê pirekajıne-
bi ya tenê bı serê xwe ye mırıbû. Ajaweyek mezın jı bajêr bı wê
re bûn. 13 Gava Xudan dayıkê dit, dılê Wi pê şewıti ûjı wê re got:
"Megri!" 14 Îsa nêziki darbestê bû, destê xwe tê da û yên ku wê
hılgırtıbûn, sekınin. Wi got: "Xorto! Ez jı te re dıbêjım, rabe ser
xwe!" 15 Lawıkê mıri rabû, rûnışt û dest bı axıftınê kır. Îsa wi da
diya wi. 16 Tırs bı gış tı kan ve gırt. Şukurya xwe jı Xwedê re dıa-
nin û "peyxembereki mezın dı nav me de rabûye" dıgotın,
"Xwedê banz da û hate alikarıya gelê me." 17 Ev gotına dı der-
heqa isa de lıseransera Cıhûstanê û hawirdora wê belav bû.

İsa Bersıva Pırsa Yehya Dıde
18 Şagirtên Yehya ji, jı Wi re, lı ser van tıştan hemûyan
gotın.Yehya jı nav şagirtên xwe bangi duduyan kır, 19 Wan
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şand ba isa, ku jı Wi bıpırsın; "Ma kesê ku wê bıhata Tu yi, an
ji dıvê em lı hêvıya yeki dın bıminın?" 20 Gava ew her du zılam
hatın ba Wi, wanjı Wi re gotın: "Yehyayê Vaftizkar me şand
ba te ku em jı te bıpırsın; 'Ma kesê ku wê bıhata Tu yi, an ji
dıvê em lı hêvıya yeki dın bırninın?" 21 Dı wê saetê de isa
gelek nexweşi, êş û ruhên xerab baş kır û ronahi berda çavên
gelek koran. 22 isa lı wan vegerand û got: "Herın û we çı ditı-
ne, çı bıhiste, j 1 Yehya re bêj ın: Kor dı binın, kûd bı rê ve dıçın,
bı cızarni paqıj dıbın, kerr dıbıhizın, mıri radıbın û jı belenga-
zan re Mızgini tê dan. 23 Û xwezi bı wi kesê ku 1ı ser mın bı
dudıli nebe."

24 Gava şandıyên Yehya çûn, Wi dest pê kır û jı ajawê re lı
ser Yehya ve got: "Ma hûn derketın çolê ku hûn çı bıbinın?
Qamişek lı ber bayê diheje? 25 An hûn derketm çolê ku hûn çı
bıbinın? Mıroveki, ku kincên nerm in lı xwe kırıye? Vaye, yên
kıncên spehi û dı dewlemendiyê de dıj in, ew dı qesrên qral an
de ne. 26 Anji hûn derketin ku hûn çı bıbinın? Peyxembereki?
Ez jı we re dıbêjırn û jı peyxembereki ji hin bêtır, 27 Ev ewe,
yê ku 1ı ser hatıye nıvisandın: 'Vaye ez nûçevanê xwe dı pêşıya
te de dışinım: Ewê nya te 1ı pêşıya te amade bıke.' 28 Ez jı we
re dıbêjırn, dı nav yên ku jı jınan bûyine (welıdine) keseki jı
Yehya rnezıntır qet nine, lê disa dı Serwenya Xwedê de yê
heri biçûk jı Yehya ve mezıntır e."

29 Gava tevahiya gel, heta bı xercgıran ji, ev yek bıhistın,
wan heqıya Xwedê nas kır ın. jı ber ku, bı vaftiz kırına Yehya
ve hatıbûn vaftiz kırın. 30 Lê belê heçi Fêrısi û alımên olê bûn,
daxwaziya Xwedê, jı bona xwe qebûl nekır ın.jı ber ku bı vaf-
tiz kırına Yehya ve nehatıbûn vaftiz kırın.

31 isa got; "Ma nuha ez mırovê vi nıfşi bı kê bışıbinırn û ew
mina kê ne? 32 Ew weki zarokên ku lı nav qada bajêr rûdının
û bı vi avayi bangi hev dıkın ın: 'Me bilûrê jı we re lêxist ın,
lê belê hûn ranebûn û nereqısin. Mejı we re avêt ser mırıyan,
lê belê hûn negınyanl' 33 Jı ber ku Yehya yê vaftizkar hat,
ne nan dıxwar û ne ji xemrê vedxıwar: we got 'Ew bı cm e'
34 Lawê Mırov ji hat, ew dıxwe û vedıxwe û hûn dıbêjın: 'Ev
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mıroveki xwere Û xemrvexwar e, hevalê xercgır Û gunekaran
el' 35 Lê belê zanıyari jı alıyê hemûyê zaroyên wi ve hatıye
ditın."

Lı Pireka Gunekar Ve Borin
36 Yeki Fêrısi, Îsa bangi xwarınê kır. Ew çû mala yê Fêrısi û lı
ser sıfrê rûnışt. 37 Lı bajêr, pirekek gunekar hebû. Gava wê
bıhist ku Îsa lı mala yê Fêrısi, lı sıfrê rûnıştıye, wê dı fıraxeke
mermerê sıpi de rûneki bêhnxweş ani. 38 Bı gıri, lı paşi Îsa
hema lı bın lıngên Wi sekıni. Bı hêsırên çavên xwe lıngên Wi
şıl kır û paşê bı parên xwe wan zuha kır. Dû re wê lıngên Wi
ramûsand û rûn ve fırıkand. 39 Gava yê mahzûbanê Wi yi
Fêrısi, vana dit Û dı ber xwe de jı xwe re got: "Ger Ev peyxam-
ber bûya, wê bızaniba ya destê xwe da Wi, ki ye Û çıjın e.Jı
ber ku ew mıroveki gunekar e."

40 Îsa bı gotına; "Şimûn: dıvê ez tışteki jı te re bıbêjım." Ber-
sıva wi da. Wiji got: "De bibêje mamoste." 41 "Du deyndarên
deynxwazeki hebûn; yekjı wan bı pênc sed û yê dınji bı pênci
zivi deyndar bû. 42 Jı ber ku nıkaribû vegerinın, ew lı her-
duyan ji bıhurand. Îcar kijan jı herduyan wê bêtır jı wi hes
bıke?" 43 Şimûn lê vegerand û got: "Ez dıbêjım hema, yê jê re
bêtır lê hat bıhurand." Wi ji jı wi re got: "Te rast pê derxıst."
44 Îsa berê xwe da pirekê ûjı Şimûn re got: "Tu vê jınê dıbini?
Ez hatıme mala te, te bona lıngên mın av neda. Lê belê wê
lıngên mın bı hêsıran şıl kır û bı porê xwe zuha kır. 45 Te ramû-
sanek ji ne da mın, lê belê, cergi ku ez ketıme hundır, dev jı
ramûsandına lıngên mın bernedaye. 46 Te rûnek dı serê mın ne
da, lê wê rûneki bêhnxweş dılıngê mın de da. 47Jıber vê yekê
ezjı te re dıbêjım, lı gunehên wê yên gelekın, hatın bıhurtın.
Jı ber vê yekê wê geleki hes kırıye. Lê belê yên kujê re kêm tê
bıhurtın, hındık hes dıke." 48 İsa jı pirekê re got: "Gunehên te
hatın bıhurtın." 49 Yên ku bı Wi re lı sıfrê rûnıştıbûn, dest pê
kırın û jı xwe re gotın: "Gelo ev ki ye, ku lı gunehan dıbuhu-
re?" 50 Îsa jı pirekê re "Baweriya te, tu xelas kır i." got; "Bı
dılxweşıyê ve here."
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Jınên Ku Lı Pêy Îsa Dıçûn

8 Hin zêde dı navberê derbas nebû isa bı gera bajêr û gun-
dan, dest bı belavkırına Gotınê û Mızginıya dı derheqa

Serwenya Xwedê de ye kır. Her donzdehji bı Wi re bûn. 2 Her
weki hınekjınên kujı ruhên xerab û nexweşıyan hatıbûn baş
kırın, bı wan re bûn: Meryema ku jı wê re dıgotın Mejdela-
ni, ya ku heft cın jı wê derketıbûn, 3 Yohana jına Xû za yê
keyayê Hêrodês bû, Sosın û gelekên dın yên ku bı malê xwe
alikanya wan dıkırın.

Wekoka Cotkar
4 Gava ajaweyek mezınijı gel,jı her bajari lı ba isa cıvıyan Wı
wekokekêjı wan re got: 5 "Cotkarek bona tovçandınê derket.
Hin wi tovên xwe dıreşand, hınek ketın ser rê. Mırovan pêlê
kırın û teyrên ezmanan wan xwann. 6 Hınek ji ketın ser
tehtıkê û şin bûn, lê zû hışk bû, jı ber ew bê rewa bû. 7 Hınek
jê ketın nava keleman, kelem tevi wan mezın bûn û wan
xenıqandın. 8 Hınekjê ketın ser erdê qenc, şin hatın û berê wê
sed tovi da." Dû re isa bı dengeki bılınd got: "Yên guhê wan
jı bıhistınê re hebın, bıla bıbıhizın."

ManaJı Wekokê Ve Derdıkeve
9 Şagirtên isa pırsa "Maneya vê çiroka wekoki çi ye?" jı Wi
pırsin. 10 Wi ji got: "Zanina razên dı derheqa Serwenya
Xwedê, jı we re hatıye dayin. Jı yên paş ve dıminınji, bı çiro-
kên wekoki ve tê gotın. Ûsa ku; 'Dema dınıhênn bıla
nebinın, dema bıbıhizırı, bıla fêm nekın.'''

Mana Wekoka Cotkar
11 "Maneya vê çiroka wekoki eve; tov, gotına Xwedê ye; 12 To-
vên ku ketın ser rê, kesên ku gotınê dıbıhizın ın, lê İblıs tê û
wê jı dilên wan derdıxe, ku bona ew bawenya xwe neynın û
xılas nebın. 13 Heçi yên ser tehtê ne, ew kesên ku gava Gotı-
na Xwedê dıbıhizın, wê bı dılxweşi qebûl dıkın; lê ew bê reh
ın; bawenya wan heya bı demekê ye û dı çaxê cenbandınê de
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ew jı rê derdıkevın, 14 Yên ku ketıne nav stırıyanji, ew kesın
ku dıbıhizın, lê gava dıdın ser rê, bı xem, dewlemendi û kêfên
vê dınê dıfetısın û berên gihayi nadın. 15 Lê heçi yên dı nava
zevıya qenc de ne, ew kesanın ku Gotına Xwedê dıbıhizın, bı
dıleki pak û dunst dı dılê xwe de dıhulinın û bı bêhna fıreh
dexlê dıdın.

Çıra Nayê Nıxumandın
16 Tu kes çırayekê vênaxe û bı fıraxekê venaşêre an wê naxe
bın nıvinekê, lê belê lı dıji vana, bona yên werın wê bıbinın,
şewlê dıxe çırageh ê. 17 Jı ber ku tışteki veşarti nine ku wê
neyê eşkerekırın û ne ji tışteki veşarti heye, ku nê naskırın û
nekeve ber ronahiyê.

18Jıber vê yekê, bızanın ku hûn çawa guhdari dıkın, jı ber ku
yê ya wi heye, wê jı wi re bêtır bıde dayin û yê ku ya wi tune,
tışte kû gûman dıke ku bı wi re ye 11 wê j i wi bên standın."

Dê Û Bırayên İsa
19 Dê Û birayên isa, hatın cihê ku ew lı wır bû. Lê belê jı pır-
ranıya gel, nıkaribûn ku bıgıhêjın ba Wi. 20 Jı isa re; "Dê Û
bırayêrı te lıderve sekınine û dıxwazın te bıbinın" gotın. 21 Lê
belê Wi lı wan vegerand û got: "Dê Û birayên mın, ew kesên
ku Gotina Xwedê dıbıhizın û tinın cih ın."

İsa Bahozê Dısekınine
22 Rojek jı rojan, isa bı şagirtên xwe re lı lotkekê suwar bû;jı
wan re got; "Werin em henn alıyê dın i golê." Ûbı rê ve ketın.
23 Gava ew bı lotkê ve dıçûn, isa bı xew ve çû. Wê demê ba-
hozek lı golê rabû, av dıket lotkê û ew ketıbûn xeterê. 24 Şagirt
nêziki Wi bûn, Wi hişyar kırın û gotın: "Ya Hosta, ya Hosta,
em mehw dıbın." isa rabû û bı ba û pêlên avê ve pekıya. Êdi
bahoz sekıni û dınya bê deng bû. 25 isa jı wan re got: "Kanî
bawenya we?" Ew dı nav tırsê de, ecêbmayi man Û jı hev re
gotın: "Ma ev ki ye? Destûrê dıde ba û avê û ew ji bı ya Wi
dıkın?"
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İsa Bı Rayedanyê Cınan Dıqewırine
26 Ber bı here ma Gırasınıyan, ya ku dıket pêşberê Celilê ve
çûn. 27Gava isa derket ser bejê, mırovek jı wi bajari, cm dı Wi

de hebûn, rasti Wi hat. Jı demeke dirêj de vi zılarni ne kınce-
ki lıxwe dıkır, ne ji lımalê dıma. Ew lınav gorıstanan dıma.
28Gava wi isa dit, kır qêrin û xwe lıber Wi avêt erdê û bı den-
geki bılınd got; "Ma tu çı jı rnın dıxwazi ya isa, hey Lawê
Xweda yê Heri Bılınd? Ez lı ber te dıgerım, rnın nede ezab."
29Jı ber, isa destûr dabû ruhê xerab ku jı wi mırovi derkeve.
Wi cıni pırr caran ew dıgırt. Bı ser ku, ew bı qeyd û zenciran
dıhat gırtın, lê disa ji wi qeyd dışkandın û cm wi diajot çolan.
30 İsa jı wi pırsi Û got: "Navê te çiye?" Wi got: "Bırek Leşker",
jı ber ku gelek cm ketıbûn nava wi. 31Cınan lıber isa gerıyan,
Ew destûrê nede ku ew xwe dı wê kortala bêbıni de werkın.
32 Kerıyek mezırı jı berazan lı wır dıçerıya. Cınan lı ber
gerıyan ku isa destûrê bıde wan, ew ji têkevin wan berazan.
Wi ji destûr da wan. 33 Cın jı zılam ve derketın û ketın bera-
zan, keri ji çû, û xwe jı kendalê de werkır û dı golê de xenıqı.

34Çaxa gavanan dit ku çı qewımin, ew revıyan û vê xeberê
lınav bajêr û lıgundan belav kırın. 35Vê demê gel derketın ku
ka bıbinın hela Çı çêbûyi, Ûhatın ba isa û ew mırovê ku cm jı
nava wi derketıbûn, bı kınc, hış lıseri, lıber lıngên isa rûnıştı
ditın û tırsıyan, 36Yên ev tışt ditıbûn.jı wan re gotın, çawa yê
cınoki hat baş kırın. 37Gıştıkê gelê jı hawirdora Gırasinıyê, JI
isa xwestın ku ew jı nava wan here, jı ber ku tırseki mezın
ketıbû dılê wan. Ew ji ket lotkê û vegerıya. 38 Lê belê, zılamê
ku cın jı wi derketibûn, lıber isa gerıya ku wi ji bı xwe re bıbe
(bihêle). Lê belê İsa wi berda û jı wi re got: 39 "Vegere mala
xwe û bibêje ka Xwedê çı jı te re kırıye." Ew ji çû û lı nava
bajêr hemûyi kır deng, ku İsa çı jı wi re kırıbû.

Pireka Bı Bawenyê Tendunstıuê Dıbine, Keçıka]ı Mınnê
Tê Vejandın
40Gava isa vegerıya, gel pêşwaziyê jı Wi re kırın. Jıber ku her
kes lıbenda Wi bûn. 41Wê demê serokekê hewrê ku navê wi
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Yayiro bû, hat; wi xwe avêt ber lıngên Îsa û lıber Wi gerıya,
ku Îsa bı wi re, here mala wi. 42 Jıber ku ke çıke wi bı tenê,
temena wê nêziki donzdeh salî hebû û lıber mırınê bû. Dema
Îsa dırneşıya, cıvak Wi dı nav xwe de dıda ber palan (Iı dora
Wi dıcıvıyan).

43 Pirekek, donzdeh sale xwin jı ber dıçû û kesekî wê negıhan-
dıbûn tendurıstıya wê, 44 jı pışt ve hat û destê xwe gıhand
rêşıyên kırasê Îsa. Û dı cih de xwi na wê jı wê çıkıya. 45 Îsa pırsa,
"Ew ki bû ku destê xwe dı mın da?" pırsi. Gava her kesi inkar
kırın, Pêtrûs got; "Ya Hosta, ajawe lı te tê hev û te dıde ber
palan (lı te dıcıvın) Û Tu dıbêji: 'Ew ki bû ku destê xwe dı mın
da?'" 46 Lê belê Îsa got; "Mıroveki destê xwe dı mın da,jı ber ku
ez pê hesıyam, ku jı hebûna rnın hêz derket (hêzê kışand)."
47 Gava wê jınê dit ku ew veşarti nema, ew lerızi, hat û xwe avêt
pêşıya Wi û lı pêş gıştıka gel ve got, ku wê jı ber çı destê xwe dı
Îsa de dabû û çawa dı cih de ew baş bûyi. 48 Îsa jı wê re got:
"Baweriya te Tu qenc kıri. De nuha bı dılxweşıyê here."

49 Hin Îsa dıaxıfi, yek jı mala serokê hewrê hat û got; "Keça
te mır, êdi mamoste newestine (bêaram meke)." 50 Lê belê
gava Îsa ev bı hist, lê vegerand û got: "Metirse, tenê bawerıya
xwe bine û wê keçık baş bıbe!" 51 Gava Îsa hat malê, ne hışt
xeyni Pêtrûs, Yûhena, Aqûp û dê û bavê keçıkê kes derbasi
hundır bıbın. 52 Her kes dıgırıyan Û bona keçıkê şinê dıkışan-
dın. Lê belê isa jı wan re got; "Megırin, ew ne mırıye, lê dı
xewê de ye." 53 Ew bı Wi kenıyan, jı ber, wan zanibûn ku ew
mırıbû. 54 Îsa bı destê wê gırt û bı dengeki bılınd bang kır:
"Rabe ser pêlan ya keçıkê!" 55 Dema ruhê keçıkê lı wê ve-
gerıya, ew dı cih de rabû ser xwe. isa destûr da ku tışteki
xwarınê bıdın keçıkê. 56 Dê û bavê wê heyıri man. isa şireta da
wan ku, vê bûyerê jı keseki re qal nekın.

İsa Her Donzdeh Şagirtên Xwe Dışine

9 isa bangi her donzdeh şagırtên xwe kır, hêz û rayedarıyê,
lı ser hemû cınan û jı bo qenckırına nexweşıyan da wan.

2 isa wan şand ku ew Serwerıya Xwedê bıdın naskırın û
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nexweşan baş bıkın. 3 isa jı wan re got: "Tışteki jı bona rê bı
xwe re nebın, ne dar, ne tûr, ne nan, ne pere û ne ji du kıras.
4 Xaniyê ku hûn bıkevınê, lıwır bıminın Û jı wır bıdın rê. 5 Lı
her devera ku ew we qebûl nekın, jı wi bajari derkevın û toza
lıngên xwe bıweşinın, da hûn wan hışyar bıkın." 6 Şagirtên Wı
derketın rê û gund û gund derbas dıbûn. Wan Mızginıyê
dıdan û lıher derê nexweşan baş dıkırın.

Şaşmayına Hêrodês
7 Hêrodêsê rêvabırıyê jı çaran parıyeki welat dıki, hemi tıştên
bûyine bıhist. Jıber ku hınan dıgotın, "Yehya jı nav mırıyan
rabûye" gelek ecêbmayi bû. 8 Hın kesên dın dıgotın, "Êl yas
xuya bûyi" û hınan ji dıgotın; "peyxamberên berê, jı nû ve
rabûne." 9 Hêrodês; "Mın serê Yehya da jêkırınê" got. "Lê
belê, gelo ev zılamê ku mın ewqas tışt dı derheqa Wi de bı his-
tıye ki ye?" Bo vê sedemê xwest ku isa bıbine.

İsa Pênc Hezar Kesi Têr Dıke
10 Gava Şandıyan vegerıyan, her tiştên ku kırıne, jı isa re
gotın. Wi wanji gırt ba xwe û pev re çûn bajarê navê wê Beyt-
sayda ye. 11 Gava cıvak vêya bıhistın, lıpêy Wi çûn. Wi wan
qebûl kır û jı wan re, lı ser Serwerıya Xwedê axıfi. Wi, yên
hewcedarıya wanjı baş kırınê ve hebûn, baş dıkır,

12 Dema roj lıber ava bû, her donzdeh hatın û jı isa re gotın:
"Gel berde, ku ew herın gundên hawirdor û nav malan, ku cihê
razan û xwarınê jı xwe re bıbinın, jı ber ku em lıvê derê, lıcihe-
ki xurû vala ne." 13 Lê belê isa jı wan re got; "Hûn xwarinê
bıdın wan!" Wan ji lê vegerandın û gotın; "]ı pênc nan û du
masıyan pê ve tışteki me tuneye. Weki dın, dıvê em herın û jı
tevahıya vi mıleti re xwarinê bıkırın." 14 Jı ber ku ev nêziki
pênc hezar mêr lı wır bûn. isa jı şagırtêrı xwe re got: "Wan
nêziki pênci kesi kom bı kom bıkın û lı ba hev deynın rûnış-
tınê." 15 Wan ûsa kırın û hemıyan lı ba hev danin rûnıştınê.
16 isa rahışt her pênc nan û her du masıyan, çavên xwe bı ezm-
anan ve kır, şukırya xwe ani, nanan şıkan û da şagırtên xwe, ku
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şagırtan wan deynın ber cıvakê. 17 Her kes bı têrayi xwar û
donzdeh selıkên nanê hûr jı ber wan mabû, dan hev.

Belavoka Pêtrûs Ya Lı Ser İsa
18 Carekê dema İsa bı tenê dua dıkır, şagirtên Wi lı ba Wi bûn
û Wi jı wan pırsi Û got: "Lı gora gotına xelkê ez ki me?" 19 Wan
lê vegerand û got: "Hın dıbêjın: Yehya yê vaftizkar, hın Êlyas û
hınek dınji dıbêjın, ku yekjı peyxamberên berê rabûye." 20 Wi
jı wan pırsi: "Lê nuha hûn dıbêjın ku ez ki me?" Pêtrûs lê vege-
rand û got: "Mesih ê Xwedê!" 21 Lê belê wan ikaz kır û destûrê
da wan ku ew vê yekê jı keseki re nebêjın. 22 Wi got: "Dıvê Lawê
Mırov, gelek cefayê bıkışine û jı Kalepiran, serokên kahinan û
alımên oli ve were red kırın û kuştın û roja sêweminji bıveje."

Rahêje Xaça Xwe Û Lı Pêy Mın Were
23 İsajı gıştıkan re; "Yê ku bıxwaze lıpêy mın were, bıla ew xwe
inkar bıke, her roj rahêje xaça xwe û lı pêy mın were" got. 24 "Jı
ber ku yê bıxwaze jıyana xwe xılas bıke, ewê wê wında bıke, lê
belê yê jıyana xwe dı ber mın de wında dıke, wê xılas bıke.
25 Ma çı qencıya mıroveki heye, ger ku hemû dınê bı dest bıxe,
lê belê ew xwe bı xwe wında bıke, an zıyaneke mezın bıgıhine
xwe? 26 Yê j ı ber mın û gotınên mın j ı xwe fıhêt bıke, wê Lawê
Mırov jijı ber wijı xwe fıhêt bıke, gava ew bı rûmeta xwe, ya
Bavê xwe û ya mılyaketên piroz ve were. 27 Belê, ezjı we re bı
rasti dıbêjım ku dı nav yên lıvır sekınine de hınek hene, yên ku
heta Serwerıya Xwedê nebinın, mırınê tahm nakın."

Xuyabûna İsa Tê Guhertın
28 Paşi van gotınan, nêziki heyşt rojan, İsa, Pêtrûs, Yûhena û
Aqûp bı xwe re bır û hılkışıya ser çıya ku duê bıki. 29 Gava Wi
dua dıkır, xuyabûna wecê Wi hat guhertın, kıncên Wi sıpi bûn
û şewq dan. 30 A vay, du kes bı Wi re dıaxıfıyan. Ew Mûsa û
Êlyas bûn. 31 Ew dı nav rûmetê de xuya bûbûn û lı ser mırına
Wi, ya ku wê lı Orşelimê, bıçûya seri dıaxıfın. 32 Belê Pêtrûs û
yên bı Wi re, bı xewa giran ketıbûn; paşi ew qenc hışyar bûn,
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wan rûmeta Wi û her du zılamên bı Wi re sekıni ditın. 33 Gava
ew jı Wi cıhê dıbûn, Pêtrûs jı isa re got: "Ya Hosta, qenc e, ku
em lı vır bın. Ka em sê holıkan çê bıkın; yek jı Te re, yek jı
Mûsa re û yekjijı Êlyas re." Belê wi nızanibû, ku ew çı dibêje.
34 Hin ew ûsa dıaxıfi, ewrek hat û siha xwe lı ser wan veda.
Gava ew ketın nav ewrê, tırsıyan. 35 Dengê kujı ewr ve dıhat,
ûsa dıgot: "Lawê mın i hatıye bıjartın Eve, Wi guhdari bıkın!"
36 Gava deng hat, isa tenê ditın. Şagırtan devê xwe venekırın.
Tıştên ku ditıne, wan rojan jı keseki re negotin.

İsa Cınê Xerab]ı Lawık Ve Derdıxe
37 Roja dın, demajı çıya daketın, cıvakeke mezın, lı pêşwazıya
Wi derketın. 38 Zılamekijı nava ajawê, bı dengeki bılınd bang
kır û got: "Ya Mamoste, ez lı ber Te dıgerırn, bı çavê rehmê lı
lawê mın bınêre. Jıber ku ew yê mın i bı tenê ye. 39 Va ye,
ruhek wi dıgıre, ew nışkav de dıke qêrin û ruh wi jı hev
vedıhej ine, heya kef bı ser devê wi dıkeve û hema bêj e wi ber-
nade. Ruh wijı dıl dıpelıxine. 40 Ez lı ber şagirtên te gerıyam,
ku ew cın derxinın, lê belê wan nıkaribûn." 41 Wê demê isa lı
wan vegerand û got: "Hey nıfşa bêbaweri û jı rê ve derketi; ma
ezê heta kengi bı were bım û lı we sebır bıkım? Ka lawê xwe
bine vırl" 42 Hin ew dı rê de dıhat cın wi avêt erdê û jı hev hıl-
weşand. isa bı cınê xerab ve xeyıdi, lawık baş kır û wi lı bavê
wi vegerand. 43 Lı ber mezınahıya Xwedê, gışt ecêbmayi bûn.

İsa Cara Duıoemin Lı Ser Mınn Û Vejina Xwe Dıaxife
44 Gava hin hemi bı kırınên Wi ecêbmayi mabûn, İsa jı şagir-
tên xwe re ûsa got: "Van gotınanjı hışên xwe dernexın: "Wê
Lawê Mırov, bıdın destê mırovan." 45 Lê belê wan vê gotinê
fêm nekırın. Bona ku fêm nekın, ev gotına jı wan ve hatıbû
veşartın. Ne wêribûn ku pırsê jı isa ve bıpırsın.

Yê Heri Mezıntır Ki Ye?
46 Ûguftegoyek ket nav wan, ka dı nav yê heri mezıntır ki ye?
47 Gava isa fıkırên dılê wan nas kır, zarokekê ani û lı kêleka
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xwe dani. 48 Jı wan re got: "Ew kesê ku vê zarokê bı navê mın
qebûl bıke, ew rnın qebûl dıke û ew kesê ku mın qebûl dıke, ew
Yê ku mın şandiye qebûl dıke.jı ber ku dı nav we hemûyan de
yê heri bıçûk e, ew rnezın e."

Yê Ne Lı Dıji We Be, Bı We Re Ye
49 Yûhena "Hoste" got; "Em rasti mıroveki hatın, cm bı navê
te derdıxıstın û me ji nehıştın, Jıber ku ew bı me re, lıpêy te
nayê." 50 İsa jı wi re got; "Rê lıwi negırın, jı ber yê ku ne dıji
we be, ew bı we re ye."

BER BI ORŞELİMÊ
Gundeki Samenyan Îsa Qebûl Nake
51 Gava rojên hılkışina Wi nêzik dıbûn, wi berê xwe da
Orşelirnê, ku here wê derê. 52 Pêşıyê qasıdan lı pêşıya xwe
şand. Ew çûn gundeki Samırıyan ku amadeyıyê jı Wi re bıkın.
53 Wan qasıdan qebûl nekırın, jı ber ku Wi berê xwe dabû
Orşelimê. 54 Gava şagırtên Wi, Aqûp û Yûhena ev yek ditın,
wan got: "Ya Xudan, te dıvê ku em bêjın, ku agır jı ezmanan
bıbare û wan helak bike, mina ku Êlyas kırıbû?" 55 Belê İsa lı
xwe zıvıri Û dengê xwe lıwan hılda. 56 Ew çûn gundeki dın.

Pêşihatına Banga Ezmani
57 Gava ew bı rê ve dıçûn, yeki jı İsa re got: "Ez ê lı pêy te
werım, her devera ku tu herê." 58 İsa jı wi re got; "Kunên
rêvıyan û hêlinên teyrıkên ezmanan hene, lê belê jı Lawê
Mirov re deverek nine ku serê xwe lê deyne." 59 İsajı yeki dın
re; "Lı pêy mırı were" got. Wiji; "Pêşiyê destûrê bıde mın ku,
ez herım bavê xwe bınax bıkırn." 60 İsa jı wi re got; "Bıla rnıri
mırıyên xwe veşêrın. Tu ji here û mızginahıya Serwerıya
Xwedê bıbêjel" 61 Yeki dın ji got: "Ya Xudan, ezê lı pêy te
werım, lê belê pêşiyê destûrê bıde mın ku ez xatırê jı malıyên
xwe bıxwazırn." 62 İsa got: "Çı kesê ku destê xwe deyne ser
halet û berê xwe bı paş ve bıke, ew ne hêjayi Serwerıya
Xwedê ye."
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İsa Heftê Şagirtên Xwe Dışine Xızmetê

10 Pışti vê yekê, Xudan heftê şagirtên dınji hılbıjart û wan
du kes du kes, lıpêşıya xwe şand, her bajareki û ciheki

ku Wi dıxwest, ew bı xwe bıçûyayê. 2 Wi jı wan re got; "Dexl
gelek e, lê belê pale hındık ın. De nuha lıber xwed ıyê dexlê ve
bıgerın ku ew palan bışine nav dexla xwe. 3 Herın! Ez, we mina
berxan dışinım nav guran. 4 Ne kisıki, ne tûran, ne ji çaroxan bı
xwe re bıbın û dı rê de sılavê nedın tu kesi. 5 Ûhûn têkevın kıjan
malê, pêşiyê bıbêjın; 'Bıla dılxweşi lıser vê malê be'. 6 Ger mıro-
vek hêjayi dılxweşıyê lıwır hebe, dılxweşıya we, wê lı ser Wi

bımine; lê belê ger tune be, wê ew disa lıwe vegere. 7 Û dı wê
malê de bıminın, tıştên wani henın, bıxwın û vexwın, jı ber ku
yê pale hêja yi heqê xwe ye.Jı malekê neçın ya dın. 8 Dema hûn
çûn bajareki, ger we qebûl bıkın, çı dinın ber we, wê bıxwın.
9 Nexweşên tê de baş bıkın û jı wan re bêjın: 'Serwerıya Xwedê
nêziki we bûye.' 10 Lê belê lıkijan bajarê hûn bıgıhınê û ew we
qebûl nekın, derkevın rêgehên wê û bıbêjırı: 11 'Em wê toza ku
jı bajarê we bı lıngê me ve maye, bı ser we de dıweşinın, lê belê
bızanın, ku Serwerıya Xwedê nêzik bûye.' 12 Ezjı we re dıbêjım,
ku wê rojê, wê rewşa Sodom jı rewşa we çêtır be.

Bajarên Bêbaıoeri
13 Wey lı te ya Xorazin! Wey lı te ya Beytsayda! Ger ev karên
xurt i dı nav we de hatın kırın, dı Sûr û Sayda de hatıbûna kırın,
wanê jı mêj ve xırarên reş lıxwe pêçayi û dı xwelıyê de rûnıştı
tobe bıkırana. 14 Lê belê dı roja darazıyê de wê rewşa Sûr û
Sayda jı we çêtır be. 15 Yan tu, ya Kefernahûm! Ma tu yê heta
ezmanan bılınd bıbi? Na, tu yê heta warê mırıyan here xwar.
16 Yê ku guh dıde we, ew guh dıde mın û yê ku we red dıke, ew
mın red dıke û yê rnın red dıke, ew Yê ku ez şandıme, red dıke."

Vegerina Heftê Şagirti
17 Her heftê bı şahi vegerıyan û gotm: "Ya Xudan, cm ji bı
navê Te, bı ya me dıkın.' 18 İsa bı vi avayi bersıvê da wan:
"Mın dit, ku çawa İblıs wek bırûskê jı ezmanan ket. 19 Va ye,
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mın rayedari daye we, ku hûn pê lı mar û dûpışkan û hemû
qeweta neyaran bıkın û wê tu tışt zırarê nede we. 20 Lê belê bı
wê şa nebın, ku cın bı ya we dıkın, lê belê bı wê şa bın, ku
navên we lı ezmanan hatıne nıvisandın.

Dengê Kêfxweşıyê Bıltnd Dıbe
21 Dı wê demê de isa bı Ruhê Piroz ve kêfxweş bû; "Bıla şukıri
jı Te re be Ya Bav!" got, "Xudanê erd û ezman, ez pesnahıya
Te dıkım, ku Te van tıştên jı baqılan û zanyaran veşart û jı
zarokên bıçûk re eşkere kır. Belê, Bavo, jı ber ku ev yek lı te
xweş hat. 22 Her tışt jı Bavê mın, jı mın re hatıye dayin. Kesek
nızane Law ki ye,jı Bav pê ve û kesek nızane Bav ki ye, xeyni
Law û yê ku Law bıxwaze bı wi bıde eşkere kırın."

23 Wi berê xwe bı taybeti da şagırtan û got: "Xwezi bı wan
çavên ku wan tıştan dıbinın, yên ku hûn dıbinın. 24 Jıber, ez
jı we re dıbêjım ku, gelek peyxamber û qralan xwestın van
tıştên ku hûn dıbinın, bıbinın, lê belê wan ew ne ditın û wan
tıştên ku hûn dıbıhizın, bıbıhizın, lê belê ne bıhistın."

Wekoka Samenyeyi Qenc
25 Alımeki olê rabû, isa cerıband û got: "Ya mamoste, ma ez
karım çı bıkım, ku ez bıbıme mêraskerê jıyana bêdawî?" 26 isa
lê vegerand û got: "Ma dı Zagonê de çı nıvisıye? Tu çawa
dıxwini?" 27 Wi ji lê vegerand û got: "Tu yê jı Xudan Xweda
yê xwe bı hemi dılê xwe, bı hemi canê xwe, bı hemi hêza xwe
û bı hemi fêmkarıya xwe hes bıki; Tu yê jı bırayê xwe yi mırov
ji mina xwe hes bıki." 28 isa, "Te rast bersıv da" got, "Tu vêya
wılo bıke tu yê bıji." 29 Lê belê wi yê zane, xwest xwe rûsıpi
derxe ûjı isa re got: "Ma yê nêziki mın ki ye?"

30 isa lê vegerand û got: "Zılamek jı Orşelimê daket xwar û
çû bajarê Êriha. Ew kete nav destê rêbıran. Rêbıran wi tazi
kırın, lêxıstın û bı nivkuştıyi dev jı wi berdan û çûn. 31 Lı hev
hat û kahinekjı wır derbas bû. Gava kahin zılam dit, xwe da
alıyeki û fıskıland çû. 32 Bı vi avayi, yeki Lêwıyiji hat wê derê,
wi ji zılam dit, ew ji xwe da ali û fıskıland çû. 33 De wê demê
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yeki Samerıyeyi ji dı wê rêya de derbas dıbû. Gava wi zılam
dit, dılê wi pê şewıti, 34 çû ba wi. Zeyt û xemrê dı bırinê wi de
da û wan gırêda. Paşê zılam lı dewara xwe suwar Im, bır
mêvanxaneyekê û 1ı wi xwedi derket. 35 Roja dın du zıv
derxıst da xwedıyê mêvanxaneyê û jı wi re got: 'Lı vi mırovı
xwedi derkeve, heqê her tıştên ku te bêtır lıwi serf kır, gava
vegerim, ezê bı te dım.'" 36 Dawıyê isa pırsi; "Bı te,jı vana heı
sıyan, ki da ispat kırın ku mırov bırayê zılamê ketıye destê
rêbıra ye?" 3Î Alımê olê bı gotına, "Yê ku dılê wi pê şewııı"
bersıva isa da. isa; "Tu ji here, mina kırına wi bıke" got.

Dı Mala Merta Û Meryemê De
38 Gava wan nya xwe dıdomandın, isa ket qezayekê. Pirekek,
navê wê Merta bû, Wi qebûl kır mala xwe. 39 Xwuşkeke wêjı
hebû, navê wê Meryem bû. Meryem lıber lıngên İsa rûnıştibû
û guhên xwe dıda gotınên Wi. 40 Çı heye ku Mertajı ber gelek
kari ve hêrs bû. Nêziki isa hat û derd û kulên xwe ani zıman:
"Ya Xudan, ma hayê te jê tune, hemûya xızmeta xwuşka mın
lı mın bûye bargırani? Jı wê re bıbêje, bıla alikanya mın bıke."
41 Lê Xudan lı wê vegerand û got: "Merta, Merta, tu xema
gelek tıştan dıxwi û bı wan xemgin dıki. 42 Lê belê tıştek bı
tenê ferz e. Meryem para qenc jı xwe re bıjartıye, ya ku wê 11
wê neyê standin."

Dua Ya Çalak

11 isa lı ciheki dua dıkır. Dema duaya xwe qedand, yekı
jı şagırtên Wi, jê re got: "Ya Xudan, ka me him

duakırınê bıke, çawa ku Yehya şagırtên xwe hin kırıye." 2 İsa
jı wan re got: "Çaxa hûn dua bıkın, bıbêjın: 'Ya Bavo, bıla
navê Te, bê piroz kırın, Serwenya Te were 3 Nanê me yi roja-
ne, her roj bıde ıne. 4 Gunehên me lı me bıborine. J ı ber ku em
hemû deyndarên xwe dıborinın. Fersendê nede ku em bı gun-
ehan ve bên cerıbandın."

5 Paşê wılo got: "J ı we, heval eki kijani hebe, ku nivê şevê
here ba û jı wi re bıbêje; 'Hevalo, ka sê nanan bı deyn bıde
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mın. 6 Jı ber ku hevalê mın jı rêyeke dûr ve hatıye ba mın û
tışteki mın nine ku ez deynım ber wi.' 7 Û ew ji jı hundır lê
vegerine û bêje: 'Mın bêaram meke. Êdi deri gırtıye Û zaro-
kên mın lıba mın, dı nav nıvinan de ne. Ez nıkarım rabım û
bıdım te.' 8 Ezjı we re dıbêjım, ger ew jı bona hevalbend ıyê
ranebe û nede wi, ewêjı ber bêrûtıya wi rabe û çıqasjı wi re
hewce bıke, wê bıde wi. 9 Ezjı we re dıbêjım ku: "Bıxwazın,
wê jı we re bê dan, bıgerın, hûnê bıbinın, lıderi xın, wê jı we
re vebe. 10J ı ber ku yê dıxwaze, dıstine û yê dıgere, dıbine û
yê lıderi dıxe, jê re vedıbe. 11 Ka dı nav we de tu bav heye
ku, dema lawê wi masıyeki jı wı bıxwaze û ew dêvla masi
mareki bıde wi? 12 Anji ew hêkekê bıxwaze û ew jı dêvla wê
dûpışkeki bıde wi? 13 Vê demê, ger hûn, yên xerabın ji, hûn
zanın tıştên qenc bıdın zarokên xwe, ma Bavê ezmani, hin
çıqas bêtır wê Ruhê Piroz bıde yên ku jı wi dıxwazın."

Derxıstına Cınan
14 isa cıneki lal derdıxıst. Gava cm derket, yê lal axıfi û gel
ecêbrnayi man. 15 Lê hinekan jı wan gotın: "Ew bı serokê
eman Beelzebûl eman derdıxe." 16 Hınekan ji isa cerıband û
nişanekjı ezmanan xwestin. 1Î Lê belê isa bı fıkrên dılê wan
zani û jı wan re got: "Her serwerıya ku lıdıji hev dubendıyê
bıke, xera dıbe û mala ku yekitıya wê nebe, dıkeve. 18 Ger
İblıs, lıdıji xwe bı xwe rabe, wê serwerıya wi çawa bımine?
Jı ber ku hûn dıbêjın, ku ez bı Beelzebûl cinan derdıxım. 19 Ger
ez bı Beelzebûl eman derdıxım, wê demê lawên we bı nav-
ditıya ki derdıxın? Jı ber vê yekê, ewê bıbın darazkırên we.
20 Lê ger ez bı destê Xwedê cınan derdıxım, wê demê dıbe
Serwerıya Xwedê gıhaştıye we. 21 "Dema yeki çekdar û
bıqewet qesra xwe dıparêze, tıştên wi dı dılxweşıyê de
dıminm. 22 Lê gava yeki jı wi bıqewettır were û wi bındest
bıke, wê ew hemû çekên wi yên ku ew bı wan ewle dıbû
bıstine û talana wi par bıkın. 23 Yê ku ne bı mın re ye, dıji
rnın e û yê ku bı rnın re necıvine, belav dıke.'
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Vegerina Ruhê Xerab
24 "Dema ruhê xerab jı mırov derdıkeve, bona aramıyê bıbi-
ne, dı cihên bê av de dıgere. Lê belê lıtıştê ku lê dıgere, nabi-
ne." Lı ser vêya dıbêje: "Ezê vegerım mala xwe ya ku ezjı wê
derketım." 25 Tê, dıbine ku ew paqıjkıri û hatıye xemılandın.
26 Wê demê ew dıçe û heft ruhên dın i jı xwe xerabtır tine û
ev dıkevın wır û rûdının. Halê wi mırovi yê paşi, jı yê pêşi
xerabtır dıbe."

Dılxweşıya Rasteqin
27 Dema isa vana dıgot, pirekekjı nava ajawê dengê xwe bılınd
kır ûjı isa re got: "Xwezi bı zıkê ku Tu anıyi û bı wan pêsirên
ku Te mêtıye." 28 Lê belê isa got: "Rast e, lê belê hin bêtır
xwezi bı wan, yên ku Gotına Xwedê dıbıhizın û wê tinın cih!"

Bersıva Kesên Nişanan Dıxwazın
29 Dema gellı dora Wi cıvıyan, Isa dest bı gotınê kır: "Ev nıfşê
han, nıfşeki xerab e. Nişanekê dıxwaze û jı nişana Yûnıs
peyxamber pê ve nişaneke dın jı wan re nayê dan. 30 Jı ber,
çawa ku Yûnısjı gel ê Ninewê re bûye nişan, Lawê Mırovji wê
jı vi nıfşi re ûsa bıbe. 31 Qraliçe ya Başûr, dı roja darazıyê de
wê bı gelê vi nıfşi re rabe û wê wan sûcdar bıke; .iı ber ku ew
jı dawıyên dınyayê hat, ku guh bıde zanyarıya Sılêman, A vay,
yê jı Sılêman mezıntır lıvır e. 32 Gel ê Ninewê dı roja darazıyê
de wê bı xelkê vi nıfşi re rabın û wan sûcdar bıkın,jı ber ku ew
bı dannaskırına Yûnıs jı gunehan vegerıyan û yeki hin ji jı
Yûnıs mezıntır, lıvır e.

Ronahıya Ruhani
33 Tu kes çırayê vênaxe û danine ciheki veşarti, an ji naxe bın
çapê, lê datine ber pacê, ku yên dıkevın hundır, ronahıyê
bıbinın. 34 Çıra bedena te çavên te ne. Ger çavên te qenc bın,
hemû bedena te ji dıbe ronahi, lê belê ger çavên te xerab bın
bedena te j İdıbe tari. 35 Bo vê yekê bala xwe bıde ku, ronahıya
dı te de, bı rasti ji nebe taribûn. 36 Ger hemıyan bedena te
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ronahi be Û tu derê tari tê de tunebe, ew dıbe wek ku çıra bı
şewqa xwe te ronahi dıke, ûsa hemi roni dıbe."

İsa Fênsıyan ÛAlımên Olê Neheq Dıke
37 Dema isa dıaxıfi, yeki Fêrısi hêvi jı Wi kır, ku lı ba Wi
xwarınê bıxwe. Ew ji çû û lı sıfrê rûnışt. 38 Lê gava yê Fêrısi
dit, kujı beri xwarınê, Wi destê xwe, lı gor adeta wan neşuşt,
ecêbmayi ma. 39 Lê Xudan jı Wi re got: "Hûn Fêrısi derveyê
qedeh û sênıyan paqıj dıkın, lê hundırê we tıji şelandıni û
xerabi ye. 40 Hey bêaqılno, ma yê derve çêkıri hundır ji
çênekırıye? 41Lê ya qenc ewe, ku hûnjı tıştên xwe yên heyi,
xêran bıdırı, hûnê bıbinın ku her tiştê we (jı we re) paqıj bıbe.
42 Lê belê wey lı we Fêrısıyan! Jı ber ku hûn deheka pûng,
catır û hemû cureyên pıncarê dıdın, lê belê hûn dev jı heqi û
heskırına Xwedê berdıdm. Dıvê we ev bıkırana û dev jı yên
dın ji bernedana. 43 Wey lı we Fêrısıyan! Jı ber ku hûn dı
hewran de jı kursıyê pêşi Û dı sûkan de jı sılav stand mê hes
dıkın, 44Wey lıwe! Jı ber ku hûn wek wan tırbên nenas ın,
yên ku mırovên lıser wan dıgerın, bı wan nızanın."

45Yeki jı alımên olê, lı isa vegerand û got: "Ya Mamoste, bı
van gotman tu me ji xerab derdıxi." 46 Lê isa lê vegerand û
got: "Wey lı we ji geli alımên olê! J ı ber ku, hûn barên hılgır-
tına wan bı zehmet e dıdın pışta mırovan û hûn bı xwe tılıyeki
xwe ji nadm wan baran. 47 Wey lı we! Hûn tırbên peyxam-
berên bı destê bav û kalên we hatme kuştın çê dıkın, 48Bı vi
avayi hûn şahdeyıyê jı karên bav û kalên xwe re dıkın û hûn
wan rast dıbinın, jı ber ku bavên we wan kuşt me û hûn ji tır-
bên wan çê dıkm. 49Jı ber vê yekê, Zanyarıya Xwedani bı vi
avayi destûrê dıde: 'Ez ê jı wan re peyxamberan û resûlan
bışinım. Wê hmekanjı wan bukujın û hmekanji bıdm cefayê.'
50Ûsa ku bıla cergi dırıya çêbûyi, xwina peyxamberên hatme
njandın jı vê nıfşê were xwestın. 51Jı xwina Habil, heta xwina
Zekerya, yê ku dı neqeba Gorigeh û Perestgehê de hate
kuştın: belê ezjı we re dıbêjım, ku wêjı vi nıfşi were xwestın.
52Wey lı we alımên olê! Jıber ku we rahıştıye mıfta zaninê,
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hûn bı xwe ne ketın hundir û yên dıxwestın bıkevın hundir ji,
we nehışt bıkevırıê." 53 Gava İsa jı wır derdıket, alımên olê û
Fêrısıyan, lı ser gelek tıştan jı Wi pırs kırın û Wi dan ten-
gayıyê. 54 Wan xwe lı ber vedabû, ku gotınekê jı devê Wi
bıgırın.

ikaza Lı Ber Durûtıyê

12 Dı vê navberê de, bı hezaran mırov, mina ku hev
bıecıqinın, kom bı kom dıcıvıyan, İsa pêşıyê jı şagır-

tên xwe re dest pê kır û got: "Xwe jı havên a Fêrısıyan
bıparêzın. Ew durûti ye. 2 Tışteki nıxumandi nin e, ku xuya
nebe û tışteki veşarti nin e ku nêye zanin. 3Jı ber vê yekê,
her tıştê ku we dı tarıyê de gotiye, wê dı ronahiyê de were
bıhistın û tıştê ku we dı hundır de dı guh de gotiye, wê lıser
banan were bang kırın."

Rayedanya Ku MırovJı Wê Bıtırse
4 "Ez jı we re dıbêjım hevalên mın: Jı kesên bedenê dıkujın û
jı pê ve nıkarın tışteki xırabtır bıkın, metırsın, 5 Lê belê ezê jı
we re bêjim, ku hûnê jı kê bıtırsın: Jı wi kesê ku pışti dikuje,
dıkare bavêje dojehê ve bıtırsın. Belê ez jı we re dıbêjım kUJI
wi bıtırsınl 6 Pênc cıvik bı du quruşi tê fırotın ne ûsa? Lê belê
disa, Xwedê yek ji jı wan jı bir nekırıye. 7 Mina vêya hemû
mûyên serên we bı xwe ji jırnarti ne. Jı ber vê yekê metırsın,
hûn jı gelek cıvikan ji hêjatir ın.

Eşkerekırtn Û İnkarkırına isa
8A vay, ez jı we re dıbêjım: Her ki mın lıber mırovan, bı eşke-
reti qebûl bıke, wê Lawê Mırov ji wi lıber mılyaketên Xwedê
bı eşkere ti qebûl bıke, 9 Lê belê ki mın lı ber mırovan inkar
bıke, wê ew ji lı ber mılyaketêrı Xwedê were inkar kırın.

10 Ki lı dıji Lawê Mırov gotınekê bibêje, wê were efûkırın,
lê belê ki lı dıji Ruhê Piroz kufır bıke, ew nayê efû kırın.

11 Gava we bıbın hewran, ber serok û qralan, xeman nexwın,
hûnê çawa Û Çıbersıvê bıdın, an çı bêjın. 12 Jı ber ku Ruhê
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Piroz, wê we dı wê saetê de hin bıke ku, dıvê ka hûn Çı
bıbêjın."

Wekoka Dewlemendê Bêaqıl
13 Yeki jı nava cıvake jı İsa re, "Ya Mamoste" got, "Jı birayê
mın re bibêje, ku ew wêrıstıyê bı mın re par bıke." 14 İsa jı wi
re, "Ey zılamo" got, "Kê mın 1ı ser we bı darazkıri anji parkırê
mêrasê wezifedar kırıye?" 15 Paşi vêya, jı her kesi re van tışt-
na got: "Lı hemberi hemi çavbırçitıyan xwe bıparêzın. Jı ber
ku jıyana mırov, ne bı pırrbûna hebûna wi (malê wi) ye".

16 Dawıyê İsa wekokekê jı wan re got: "Zeviyê zılameki,
bereki pırr da. 17 Ew fıkıri û dı dılê xwe de got; 'Hew cih maye
ku ez dexıla xwe bıxımê, Gelo ez çı bıkım?' 18 ÛGot: 'Ezê ûsa
bıkım: Hemû embarên xwe xera bıkım, hınekên mezıntır ava
bıkım û ezê hemû dexl û malê xwe dı wan de kom hıkım. 19 Ezê
jı canê xwe re bêjım: "Ya canê mın, te jı xwe re têra gelek salan
hılanıye. İ car jı xwe re rûne, bıxwe, we xwe û şa bıbe." 20 Lê
belê Xwedê jı wi re got: 'Wa bêaqılo, wê işev canê te bê stan-
dın. Ma wê ew malê ku te hılanıye bı kê bımine?' 21 Vêya ew
e, rewşa wi kesê ku jı xwe re xezinan çêdike û dı çavê Xwedê
de ne dewlemend e."

Xeman Nexımn
22 İsa jı şagirtên xwe re ûsa got: "[ı ber vê yekê, ez jı we re
dıbêjım, jı bo jıyana xwe xeman nexwın, ku hûnê Çı bıxwın Û
jı bo laşê xwe ji xem nekın, ku hûnê çı lı xwekın. 23 Jı ber ku
jiyan jı xwarinê û laş ji jı lı xwe kınnê hêjatir e. 24 Lı qırıkan
bınêrın, ew ne dıçinın, ne ji dıdırûn, ne kewarên wan, ne ji
embarên wan hene û Xwedê disaji wan xwedi dıke; hûn çıqa-
si jı teyrıkan hêjatir ın! 25 Ki jı we bı xemxwannê dıkare kêl-
kekê bı ser jıyana xwe ve dırêjtır bike? 26 İcar, ger hûn nıkarın
tışteki heri bıçûk ji bıkın, çırna hûn bona tıştên dın xeman
dıxwın. 27 Lı sosınan bınêrın, çawa mezın dıbın; ew ne kar
dıkın, neji ris dırêsın. Ez jı we re dıbêjım, Silêman ji dı hemû
rûmeta xwe de wek yekê jı wan, 1ı xwe nekırı bû. 28 Lê belê ew
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gihayê ku iro dı zevıyê de xuya dıke û sıbê wê bêavêtıni nav
fırnê, ger Xwedê wi ûsa bı cıl bıke, ma wê we hin ji zêdetır bı
cıl neke ya baweri kêm no? 29 Hûn lıxwann û vexwanna xwe
negenn û bı dudıliji nebin. 30 Jı ber ku hemû gelên dınê lıwan
dıgenn. Bavê we dızane ku hewce dan ya we bı wan hene. 31 Lı
dêvla vêya hûn lıSerwenya Wi bıgerın, evê vana jı were bên
dayin."

Dewlemendıya Ezmani
32 "Metırse ya kenyê bıçûk! Jı ber ku Bavê we razi hatıye ku
Serwenya xwe bıde we. 33 Çı tıştê we yi heye, bıfroşın û bı xêran
bıdın, jı xwe re kisıkên ku kevın nabın û xezinên lıezmanan kêm
nabın çêkın; lıwê derê dız nêzik nabe û bızûzk j i naxwe. 34 J ı ber
xezina we lıku derê be, dılê we ji wê lıwê derê be."

Xulamê Hışyar
35 "Bıla pışta we gırêdayi be û çırayên we vêketi bın. 36 Hûn
ji wek mırovên ku lıhêvıya axayê xwe sekınine, ku gava ew jı
dawetê vegere û lı deri bıxe, dı cih de bıkann jı wi re vekın.
37 Çı xwezi bı wan xulaman ku çaxê axayê wan bê, ew wan
hışyar bıbine! Ez ya rast jı we re dıbêjım, ku ewê pışta xwe
gırêde, wan lı ser masê rûnine û wê were, xızmetê jı wan re
bıke. 38 Ger ew dı nobeta duwemin de an dı nobeta sêwemin
de bê û wan xulaman ûsa bıbine, çı xwezi bı wan xulaman!
39 Lê vê bızanın ku, ger xwed ıyê malê bızanibûya, ku dız wê
kengi bê, ewê hışyar bımaya û ne dıhışt ku xanıyê wi neqeb
bıke. 40 Hûnji pêkhati bın, jı ber ku Lawê Mırov wê dı saetekê
de bê ku ne dı gûmana we de ye."

41 Pêtrûs got: "Ya Xudan, tu vê wekokêjı me re anjı her kesi
re dıbêji?" 42 Xudan got: "Ew wekilê rast û bıaqıl ki ye, yê ku
axayê wi ew danıye ser xulamên xwe, ku xwanna wan dı
wextê wan de bıde wan. 43 Xwezi bı wi xulami ku gava axayê
wi bê, wi bıbine ku ûsa dıke. 44 Ez rastjı we re dıbêjım, ku wê
axayê wi, wi deyne ser hemû malên xwe. 45 Lê belê ger ew
xulam dı dılê xwe de bêje: 'Axayê mın dı hatına xwe de dereng



149 Lûqa 12:46-59

dımine' Û dest pê bıke lıxulam û xadıman bıxe, bıxwe û vexwe
û serxweş bıbe, 46 axayê wi xulami, wê dı rojekê de bê, ku ew
ne lıhêvıya wi bû û dı saetekê de, ku wi pê ne dızani Û wê wi
bıke du pari û behra wi bı senemperestan re bıde.

47 Ew xulamê ku daxwaziya axayê xwe dızani ji, lê amade-
kari nekırıye û ne ji bı daxwazıya axayê xwe kırıye, wê gelek
lêdanê bixwe. 48 Lê ewê ku ne dızani Û tıştên ku lıyaqi lêdanê
ne kırıye, wê hındık lêdanê bixwe. Jı kê re gelek hatıbe dan,
wê gelek jı wi bê xwestırı û jı kê re gelek hatıbe spartın, wê jı
wi bêtır bê xwestın."

İsa Dıbe Sedema Cûdabûnê
49 "Ez hatime ku agır bı rûyê erdê bıxım. Nuha rnın çıqas
dıxwest ku ew nuha pêketi be! 50 Lê belê vaftizek heye ku ezê
bı wê vaftiz bıbırn. Heta ku ew bıqede, xema ku mın bêaram
dıke çıqas xurt e. 51 Ma hûn gûman dıkın, ku ez hatırne
dilxweş ıyê binım dınê? Ez jı we re dıbêjım: Na, lê belê hin jı
wê bêtır ez hatıme, ku cuda bûnıyê binım. 52 Jı ber ku jı nuha
û pê ve dı malekê de pênc wê hebin, sısê jı duduyan û dudo jı
sısêyan wê cuda bıbın. 53 Bav wê lı dıji law rabe û law lı dıji
bavê, dê lıdıji keçê û keç lıdıji dê, xwesû lı dıji bûkê û bûk lı
dıji xwesûyê rabe."

Hewcedanya Zanîna Demê
54 İsa jı cıvakê re ûsa got: "Dema hûn dıbinm, ku ewrek lı
rojavayê bılınd dıbe, dı cih de hûn dıbêjın: 'Wê baran bıba-
re' û ûsa dıbe, 55 ÛGava ku bayê başûr tê, hûn dıbêjın, ku wê
geleki germ bıbe û ûsa dıbe. 56 Hey durûno! Hûn halê rûyê
erd û ezman kifş dıkın, lê çawa çêdıbe ku hûn vi demê kıfş
nakın? 57 Û çırna hûn bıryara xwe nadin, ka çı ya rast e?
58Jıber ku çaxê tu bı neyarê xwe re dıçın darazkırê dadgehê,
dı rê de bıxebıte ku tu jı wi xılas bıbe, ku ew te nekışine ber
darazkır û darazkır te nede dest berdestıyê dadgehê û ew ji
te navêje girtigehê. 59 Ez jı te re dıbêjım, heta tu polê paşi
nedi, tu jı wê derê dernakevi."
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Dawıya Kesên]ı Gunehan Venegere Mınn E

13 Dı wê demê de, hın kesên 1ıwır bûn, jı Îsa re, lı ser
Celilıyan dıgotın, yên ku Pilato xwina wan tevli qur-

banên wan kırıbû. 2 Îsa 1ı wan vegerand û got: "Ma hûn
dıbêjın qey, Celi1ıyên ku ev tıştan hatın serê wan, jı
Celilıyên dın gunekartır bûn? 3 Ez jı we re dıbêjım: Na! Lê
belê ger hûn jı gunehên xwe venegerin, hûnê hemû ûsa helak
bıbın. 4 An ew her hıjdehên ku birca 1ıSilwamê bı ser wan de
ket û ew kuştın, ma hûn dıbêjın qey sûcên wan, jı sûcên wan
hemûyên ku 1ı Orşelimê dıjin, bêtır bûn? 5 Ez jı we re dı-
bêjım: Na, lê belê ger hûn jı gunehên xwe venegerın, hûn ji,
hûnê gışt ûsa helak bıbın."

Darê Hêjira Bê Ber
6 Vê wekoka ji jı wan re got: "Dı rezê mıroveki de dareke
hêjirê çandi hebû. Ew hat, ku lıberê bı darê ve bıgere, lê nedit.
7 Wi jı yê rezvan re got: 'Ev sê sal e, ez têm û lıberê vê dara
hêjirê dıgerım Û nabinım. Wê bıbırel jıbo çı ew erdêji bêkêr
bıke.' 8Yê rezvan lê vegerand û got: 'Ez beni, isalji wê bihêle,
heya ku ez hawirdora wê bıkohm û zıbıl bıkım, 9 Ger ev sala
ku bê, wê ber da, qenc e, lê belê ger neda, tu yê wê bıbıri."

İsa Pireka Kûd Qenc Dıke
10 Îsa roja Şernıyê dı hewrekê de dıda hin kırın. 11 Lı wır pire-
kek hebû, ku hijdeh salan ve ruheki nexweşıyê dı wê de bû.
Ew kûd bûbû û nıkari bû pışta xwe rast bıke, 12 Gava Îsa wê
dit, bangi wê kır û got: "Ya pirekê, tu jı nexweşıya xwe azad
bûyil" 13Wi destên xwe danin ser wê, pirek dı wê gavê de rast
bû û pesnahıya Xwedê kır. 14 Heçi serokê hewrê bû, ew bı hêrs
ket, ku Îsa dı roja Şemıyê de qenc dıkır. Wi dest pê kır û jı
koma gel re got: "Şeş roj hene, dıvê ku mırov dı wan de kar
bıke; dı wan rojan de werın û xwe jı nexweşıyên xwe bıdın baş
kırın û ne dı roja Şemıyê de." 15 Lê belê Xudan lê vegerand û
got: "Hey durûno! Ma her yek jı we roja Şemıyê ga an kerê
xwe jı afır venake û nabe ser avê? 16 Îcar, ev hemû ûsa ye, ya
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ku keçıka Bırahim e, ku ev hijde sal bû İblıs wê gırêdabû, ma
bıla ew dı roja Şemıyê dejı vê qeyda han ne hatıba vekırın?"
17 Gava Wi ev yeka han got, dıjraberên wi hemû fıhêtkar bûn
û hemû gel bı wan kerametên rûmeti ku wi dıkırın, kêfxweş
dıbûn.

Senoenqa Xwedê Mina çıye?
18 isa pırsekê pırsi: "Serweriya Xwedê mina çıye? Ez wê bıkım
mina çı û binım zımên? 19 Ew mina tova xerdelê ye, ku mırov
wê gırt û avêt (çand) bexçê xwe. Tov şin hat û bû dar. Teyrên
ezmanê hêlirıên xwe lı ser gulıyên wê çêdıkırın."

Nişana Dı Derheqa Haoênê
20 isa disa, "Ez Serwerıya Xwedê bıkım mina çı û binım
zımên?" got: 21 "Ew mina havêne ye ku pirekekê rahıştıye û dı
nav sê çap ard de stira, heya hemû tırş bû."

DenyêTeng
22 isa dı gund û bajaran re derbas dıbû, hin dıkır û ber bı
Orşelimê ve dıçû.

23 Yeki jı Wi re; "Ya Xudan" got, "Ma hejmara kesên ku
xelas bıbm hındık ın?" isa bersıva wi bı vi avayi da: 24 "Dı ber
xwe bıdm ku hûn dı derıyê teng re derbasi hundır bıbın,jı ber
ku ez jı we re dıbêjım, gelek wê bıxwazm, ku bıkevın hundır
û wê nıkarıbın.ö Dema xwed ıyê malê rabe û deri bıgıre, hûnê
jı derve, lıber deri bıminın û dest pê bıkırı, lı deri bıxın û bêjın:
'Ya Xudan, jı me re veke!' Ew ê ji bersıva we bı gotma, 'Ez
nızanım hûnjı ku derê ne' bıde we. 26 icar hûnê dest pê bıkın
û bêjın: 'Me jı pêş Te ve dıxwar û vedıxwar û Te dı kûçeyên
me de hin dıkır.' 27 Lê belê wê Ew: 'Ez jı we re dıbêjım, ez
nızanım hûn jı ku derê ne. Jı ber çavê mın herın, hûn
hemûyên, karkırên neheqıyê!' bıbêje. 28 "Hûnê dı Serwerıya
Xwedê de Brahim, İshaq, Aqûp û hemû peyxamberên dın
bıbinın û hûnê xwe lı derve avêti bıbinın. Wê çaxê, wê lı wır,
qırçeqırça dıranan û gırin bıbe. 29 Wê geljı rojhılat û rojava,



Lûqa 13:30-14:9 152

jı bakur û başûr werm û dı Serwerıya Xwedê de lı ser sıfrê
rûnın, 30 Lê hın hene paşın, wê bıbıne yên pêş û hın hene lı
pêşın, wê bıbıne yên paş."

İsa Bona Orşelimê Dıgıri
31 Dı wê navberê de hınekan jı Fêrısıyan hatm û jı İsa re gotm:
"Rabe jı vê derê here, jı ber ku Hêrodês dixwaze te bıkuje."
32 İsa jı wan re got: "Herın.jı wi rovıyi re bêjın: 'Va ye, ez iro û
sibê eman derdıxım, nexweşan qenc dıkırn û roja sısıyan ez pêk
têm.' 33 Lê belê dıvê ez iro, sıbê û dusıbê bı rêya xwe ve herım,
jı ber nabe, ku peyxamberek jı derveyi Orşelimê bê kuştm.

34 Hey Orşelim, hey lı te Orşelim aku peyxamberan dıkuje
û yên jı wê re hati şandin, dıde ber kevıran! Çend caran mın
xwest ku ez zarokên te bıcıvinım, wek ku mırişkek çêlıkên
xwe dı bın çengên xwe de dıcıvine, lê belê we ne xwest m!
35 icar va ye, mala we bı devê we ve dımine. Belê ez jı we re
dıbêjım, êdi hûn mın nabinın, heta wê çaxa ku hûn bıbêjın: 'Yê
bı navê Xudan tê, bıla piroz be!'"

İsa Zılameki Nexweş Baş Dıke

14 Rojekê Şemıyê isa çû mala mezıneki Fêrısıyan ku
bıxwe, wanji çavnêrıya Wi dıkırın.

2 Dı wê demê de zılameki nexweş, ku ava zer jı bedena wi ve
dıhat, lı ber wi bû. 3 isa dest pê kır û jı alımên olê û Fêrısıyan
re got: "Ma dı roja Şemıyê çêdıbe, ku nexweş bên baş kırın an
na?" 4 Lê belê dengjı wan nehat. isa yê nexweş rahışt, wi baş
kır û berda. 5 Dû re Wi jı wan re got: "Ki jı nav we, ku lawê wi
an gayê wi bıkeve birekê, ew wi roja Şemıyê ji be, bı lezi jê der-
naxe?" 6 Wan nıkaribû bersıva vê pırsê bıdana.

Bona Yên Ku Lı Navê Xwe Dıgenn
7-8 Gava isa dit ku, yên' hatme bang kırın, çawa cihên pêş jı xwe
re bıjartıbûn, Wijı wan re wekok ekê got: "Gava tu jı keseki ve
jı bo dawetê were bang kırın, lı cihê pêş ve rûnenê. Dıbe ku yeki
jı te bı qimet ji hatıbe bang kırın. 9 Yê bangi we herduyan ji
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kırıye gava were û bıbêje, 'cih bıde vi!' Wê çaxê, tu yê bı şer-
mezari rabe û derbasi cihê heri paş be. 10 Lê belê gava tu bê bang
kırın, here û lıcihê paş rûnê, ku jı bo yê bangi te kırıye wê bê û
jı te re bıbêje: 'Hevalo, kerem bıke, hılkışe jor! Wê demê tu yê
lıpêş wan hemûyên bı te re lıser sıfrê rûnışti ve serbılınd bıbi.
11Jı ber her kesê ku xwe bı xwe bılınd bıgıre, wê were nızım
kırın û her kesê ku xwe nızırn bıgıre wê were bılınd kırın."

12 İsajı wi yê ku bangi wan kırıne reji got: "Gava ku tu fıra-
vinekê an şivekê çêbıki, bangi hevalên xwe, bırayên xwe,
mırovên xwe û ciranên xwe yên dewlemend meke. Jı ber ku
wê ew ji lıberdêla vêya bangi te bıkın û bı vi avayi wê deynê
xwe bıdın. 13 Lê belê çaxa tu xwarıneke mezm deyni, bangi
belengaz, kûd, kulek û koran bıkı, 14 tu yê dılxweşıyê qezenc
bıki. J ı ber ku tu tiştên wan tune ku berdêla xwarına te bıdın.
Lê belê dema kesên rast bıvejın, wê berdêla qencıya te, lı te bê
vegerandın."

Banga Şiva Bıreıonaqi
15 Yeki jı yên ku bı isa re lı ser sifrê rûnışti bûn, çaxê ev yek
bıhist.jı Wi re got: "Xwezi bı wi yê ku dı Serwerıya Xwedê de
nan bixwe!"

16 Lê belê isa jı wi re got: "Mıroveki şivekê mezm çêkır û
bangi geleki mırovan kır. 17 Çaxê şivê xulamê xwe şand, da
bangi yê vexwendi (mêvan) bıke û jı wan re bêje: 'De nuha
werın, her tışt amade ye'. 18 Û her yeki jı wan dest pê kır û
lêborin jı xwe re xwest. Yê pêşi jê re got: 'Mın erdek kırıye û
dıvê ez herım û lê bınêrım. Ez hêvi jı te dıkırn, ku tu mın bıbo-
rini.' 19 Û yeki dın got: 'Mın pênc cot ga kırine, ez dıçım, ku
wan bıcenbinım. Ez jı te hêvi dıkırn ku tu lı rnın bıborinil'
20 Yeki dın ji got: 'Mın jı xwe re pirekek anime û icar ez
nıkarım bêm.' 21 Yê xulam vegerıya û ev tışt jı axayê xwe re
got. Xwedıyê malê hêrs bû û jı xulamê xwe re got: 'Bı lez here
derve, nav qad û kolanên bajêr, belengaz, kûd, kor û kulekan
bine hundır.' 22 Xulam got: 'Ez beni, destûra ku te da, pêk hat,
belê hinji cih heye.' 23 Axa jı xulêm re got: 'Rabe, derkeve ser
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rıyan Û sêncan, bı zorê wan bine hundır, ku mala mın tıji bıbe.
24 Jı ber vêya ezjı we re dıbêjım, ku yekjı wan zılamên hatıye
bang kırın, jı şiva mın tam nake.'''

Çawa Bıbın Şagırtên İsa
25 Cıvakên mezın, bı isa re rêhevaltıyê dıkırın. isa zıvıri wan
û got: 26 "Ger mırovek were ba mın Û jı dê û bav, jın û zarok,
bıra û xwuşkên xwe, erê, heyajı canê xwe bı xwe nıkarıbe der-
bas bıbe, ew nıkare bıbe şagırtê mın. 27 Ki xaça xwe hılnegıre
û lı pey mın nê, nıkare bıbe şagırtê mın. 28 Ma ki jı we, ku
bıxwaze bırcekê ava bıke, pêşi rûnane, mesrefa wê nahesıbine,
ka tıştên wi hene, ku pê bıbe seri? 29 Nebe, ku wi him dani be
û nıkarıbe bıbe seri û icar hemûyên ku wi dıbinın, dest pê
bıkın û tinazên xwe pê bıkın 30 û bêjın: 'Vi mırovi dest bı
avakırınê kır û nıkaribû bıbe seri.' 31 An kijan qral, dema here
pêşıya qral eki dın, ku bı wi re bıkeve cengê, pêşi rûnane,
naşêwıre, ka jı wi tê, ku ew bı deh hezaran here pêşıya wi yê
ku bı bist hezaran bı ser wi de tê. 32 Ger na, jıxwe ewê hin jı
dûr ve wê qasıdan bışine û hêvıya lıhevhatınê bıke. 33 A vay,
mina vêya ki dev jı hemûya hebûna xwe bernede, nıkare bıbe
şagirtê mın.

Xwêya Bê Tam
34 Xwê tışteki qenc e. Lê belê ger wê tama xwe wında kır, wê
bı çı were bı tam kırınê? 35 Ew êdi ne bıkêri axê û ne ji bıkêri
zıbıl tê, wê davêjın derve. A vay, ewê guhên wi jı bıhistınê re
hebe, bıla bıbıhize!"

Wekoka Miha Wendayi

15 Hemû nêrxgır û gunekar ber bı isa ve hatın, ku guh-
darıya gotınên Wi bıkın. 2 Fêrısi û alımên olê pıtepıt

kırın û gotın: "Ev zılama, gunekaran qebûl dıke û bı wan re
dıxwe!"

3 isa vê wekoka han jı wan re got: 4 "Ki jı we, ku sed mihên
wi hebın û yek jı wan wında bıbe, ma her nodûnehên dın lı
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çolê nahêle û naçe lı ya wındabûyi nagere, heta wê bıbine?
5 Gava ew wê bıbine, ma wê bı şahi danine ser mılê xwe 6 Û
venagere malê û bangi heval û ciranên xwe nake û jı wan re
nabêje: 'Hûn ji bı mın re kêfxweş bıbırı.jı ber ku mın miha xwe
ya wındabûyi ditıme.' Î A vay ez jı we re dıbêjım, ku ûsa ji 1ı
ezmanan wê jı bo gunekareki ku jı gunehên xwe vegerıyaye,
bêtır bıbe şahi, jı nodûneh rastan, yên ku nehewce ne, jı gun-
ehên xwe vegerın.

Wekoka Zivê Wındabûyi
8 Anji kijan pirek, ku deh zivên wê hebin û yekijı wan wında
bıke, ew çirayê vêrıaxe û xêni nemale û qenc lê nagere, ku heta
wê bıbine? 9 Gava ew wi bıbine, ma ew bang nake heval û
ciranên xwe û jı wan re nabêje: 'Hûn ji bı mın re kêfxweş
bıbın.jı ber va ye, mın zivê xwe yi windabûyi ditıme.' 10 A vay,
ez jı we re dıbêjırn: Ûsa ji wê mılyaketên Xwedê ewqasi bı
gunekareki ku jı gunehên xwe vegerıyaye, dılşa bıbın.'

Wekoka Lawê Wındabûyi
11 İsa axaftina xwe bı vi avayi domand: "Du lawên zılameki
hebûn. 12 Lawê bıçûk jı bavê xwe re got: 'Bavo, kajı malê xwe
wê behra ku jı mırı re dıkeve, bıde mırı.' Wi malên xwe 1ı wan
belav (par) kır. 13 Pışti çend rojan lawê biçûk, her tıştên xwe da
hev û çû welateki dûr. Lı wır wi bı eware ti malên xwe tert û
belav kır. 14 Pışti ku wi her tıştên xwe xerc kır, xelayeki dıjwar
bı ser wi welati ve hat, ew kete tengasiyê 15 û çû, xwe lıyeki jı
gelên wi welati gırt; wi zılami ji ew şand nav erdên xwe, ber
berazan. 16 Ew minêkar bû ku zıkê xwe bı wê xernûfa ku bera-
zan dıxwar, têr bıke, lê keseki wê ne dıdayê, LÎ Ew lı xwe
vegerıya û jı xwe re got: "Ewqas palêrı bavê mın hene, ku
xwarınjı ber wan dımine Û ez dıkım lıvê derê jı naza bımırım.
18Ezê rabım, lıbavê xwe vegerım û jê re bêjırn, 'Bavo, mm lıber
te û lıhemberi ezmên guneh kırıye. 19 Ez hew hêja ne me, ku bı
lawê te bêm naskırın. Hema wek yeki jı paleyên xwe lı mın
bmêre.''' 20 Rabû û çû ba bavê xwe. Lê hinjı dûr ve bavê wi ew
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dit Û dılê wi bı lawê wi şewıti. Bı lez ber bı wi çû, wi da ber
singa xwe û ramûsand. 21Lawê wi jê re got: 'Bavo, mın lı ber te
û lı hemberi ezmên guneh kırıye. Ez hew ne hêja me ku bı lawê
te bêm nasin.' 22 Lê belê Bav, bı vi avayi destûrê da xulamên
xwe: 'Bılezinın û herın kincên heri qenc binın û lı wi kın.
Gustilkekê têxın tılıya wi û pêlavna lı lıngên wi kın. 23Cangeyê
dermalekıri binın û bıgurinın, ku em bıxwın Û kêfxweş bıbın.
24Jı ber ku ev lawê mın mıri bû û va ye, rabûye, ew wındabûyi
bû û va ye, hatıye ditın.' Rabûn û dest bı kêfxweşiyê kırın.

25 Dı wê demê de lawê wi yê mezm lı zevıyê bû, gava ew
vegerıya û nêziki malê bû, dengê stran û govendê bıhist. 26Wı
bangi yekijı xulaman kır û jê pırsi, ka çı bûye? 27Yê xulam jê
re got, 'Bırayê te hatıye, bavê te congeya dermale kıri guran-
dıye, jı ber ew bı saxi gihaşt wi.' 28 Zılamê cıwan hêrs bû û
nexwest ku here hundır. Bavê wi derket û jê hêvi kır. 29Wi]1
bavê xwe re got: "Binêre, ewqas sal ıu, ez xızmeta te dıkım û
ez tu caran jı gotına te dernedıketım, te karıkek ji neda mın,
ku ez bı hevalên xwe re, bı wê dılxweş bıbım. 30 Lê gava ev
lawê te, yê ku wi malên te bı pirekên xerab re xwar, vegerıya,
tu rabû, congeya dermale, jı wi re gurand." 31Wi lê vegerand
û got: 'Lawo, tu tım û tım bı mın re yi, her tıştên ku yê mın ın,
yên te ne. 32Lê dıvê em şahıyê bıkın û kêfxweş bıbın, jı ber ev
bırayê te mıri bû û va ye, rabûye, ew wındabûyi bû û va ye,
hatıye ditm.'''

Wekoka Keyayê Bêbext

16 İsa jı şagırtên xwe re vana ji got: "Mıroveki dewle-
mend i keyayeki wi heye, hebû. Rojekê gılıyê vi

keyayi lı ba axayê wi hat kırın, ku ew malên wi tert û bela
dıke. 2Yê dewlemend bangi wi kır û jê re got: 'Ev çı ye, ku ez
lı ser te dıbıhizım? Ka hesêbê keyatıya xwe bıde, jı ber ku jı
nuha û pê ve tu nıkari keyatıya malên rnın bıki.' 3 Keya ji jı
xwe re got: 'Ka ezê nuha Çı bıkım? Jı ber ku va ye, wê axayê
mın, keyatıya mın jı destê mın bıstine. Kolan jı mın naye ku
ez bıkım û ez şerm dıkım ku parsekıyê bıkım. 4 Lê belê gava
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karê mın jı destên mın bê standın, ez dızamm ku ezê çı bıkım,
ku disa gel mın bine malên xwe.' 5 Dawıyê yek û yek bangi
deyndarên axayê xwe kır:]ı yê pêşi re got: 'Tu bı çı qasi deyn-
darê axayê mın i?' 6 Wi got: 'Bı sed kûp zeytê.' Keyajê re got:
'Rahêje sene da xwe û bı lez rûne, pêncıyi tê de bını vi se.' 7 Paşê
wijı yeki dın re got: 'Tu bı çıqası deyndar i?' Wiji got: 'Bı sed
pivan gemm.' Keyajı wi re ji got: 'Rabe rahêje seneda xwe û
heyştêyi tê de bımvise.' 8 Axa pesnê wi keyayê xapinoki da, jı
ber ku wi bı aqılmendi kırıbû.]ı ber zarokên vê dınê dı danû-
standına xwe de lı gora nıfşê xwe jı zarokên ronahıyê bıaqıl-
tır ın, 9Û vaye, ezjı we re dıbêjım: Bı malê neheqıyê jı xwe re
hevalan çêkırı, ku jı bo gava ev mal nemine ji ew we lı bın
konên bêdawi qebûl bıkın.

10 Ewê ku dı tışteki hındık de cıhê ewlehıyê ye, ew dı tışte-
ki gelek de ji cihê ewlehıyê ye; lê belê yê ku dı tışteki hındık
de ne cihê ewlehıyê ye, ew dı tışteki gelek de ji ne cihê
ewlehıyê ye. 11 Bo vê sedemê ger dı malê neheqıyê de ewlehi
bı we neyê kırın, ki wê ewlehıyê bı we bine, ku heyina rasti
bıde we? 12 Ger hûn dı tıştên hıne dın de bê ewlehi bın, ki wê
ya we, bı xwe bıde we?

13 Tu caran xulamek mkare jı du axan re xulamtıyê bıke; jı
ber ku wê anjı yeki bekırebe û jı yê dın hes bıke, anji wê qedrê
yeki bıgıre û yê dın jı çavê xwe bavêje. Hûn mkarın xulamtıyê
jı Xwedê re ji û jı dewlemendıyê (mamon) re ji bıkın.'

Zagon Û Serwenya Xwedê
14 Gava Fêrısıyên gırtıyê (heskırên) pere ev tıştan hemû bıhis-
tın ew rabûn û pozên xwe lıber İsa xwar kırın. 15 İsajı wan re
ûsa got: "Hûn ın yên ku xwe lıpêş mırovan ve bı rûsıpiti der-
dıxın, lê belê Xwedê bı dılê we dızane;jı ber ku ew tıştê dı nav
mırovan de bı qimet e, lıber çavên Xwedê erjeng e.

16 Dema Zagonê û peyxamberan heta bı hat ma Yehya
kışand; jı hıngê û vır ve mızgimya Serwerıya Xwedê tê dan û
her kes bı zorê dıkeve nav wê. 17 Bıhûrtına erd û ezmanan, jı
ketma noxteyeke Zagonê hêsanitır e.
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18 Her yekê ku jına xwe berde û jıneke dın bine, ew zina-
karıyê dıke û çı kesê kujınekejı mêreki berdayi bine, ew zina-
karıyê dıke."

Zılamê Dewlemend Û Lazarosê Xızan
19 "Mıroveki dewlemend hebû, ku kıncênjı rengê kıxme û jı

kıtanê buha lı xwe dıkır. Wi hemû rojan dıxwar, vedıxwar
û ew bı kêf û şahıyê dıjıya. 20 Lı ber derıyê xwe ji xızanek bı
navê Lazaros dıhışt (da ku lı wır radıket û radibû), Bedena
wi tıji bırinên vekıri bû. 21 Çavên wi lı wê bû ku ew xwe bı
wan bermayikên ku jı sıfra yê dewlemend dıketın, têr bıke.
Kûçık ji dıhatın û bırinên wi dıalêstın.

22 Rojekjı rojan ûsa çêbû, ku yê xızan mır û mılyaketan wi
bırın xıstın hımbêza Bırahim. Zılamê dewlemend ji mır û
hate veşartın. 23 Gava wi dı warê mırıyan de ezab dıkışand
û serê xwe hılda, wi jı dûr ve Bırahim dit, ku Lazaros dı
hımbêza Wi de ye. 24 Wi bang kır û got: 'Ya Bavê Brahim,
rehmê lı mın bıke! Lazaros bışine, bıla ew serê tılıya xwe dı
avê de bıke û zımanê mın hênık bıke; jı ber ku ez dı nav vê
gurıya êgır de dıperıtım.' 25 Lê belê Bırahim lê vegerand û
got: 'Lawo, bine bira xwe, ku çı tıştên baş hebûn, te dı jıya-
na xwe de dıstand û çı derd hebûn, bı Lazaros dıketm. Nuha
lı vır, lı ber dılê wi tê xıstın û tu ezab dıkışini. 26 Jı vê pê ve
ji dı nav me û we de gelıyeki mezın hatıye danin, kujı bona
yên ku dıxwazın jı vê derê bıbıhûrın ba we û yên ku dıxwa-
zın jı vê derê bıbıhûnn ba me, nıkarıbın.' 27 Wiji got: 'Ez lı
ber te dıgerım Ya Bavo, ku tu Lazaros bışini mala bavê mm.
28J ı ber ku pênc bırayên mın hene, bıla ew rastıyê jı wan re
bêje, kujı bona ew ji neyên vi cihê ezabê.' 29 Lê Brahimjı wı
re got: 'Mûsa û peyxamberên wan hene, bıla guhên xwe
bıdm wan.' 30 Lê belê wi got: 'Na, Ya bavê me yi Bırahim,
ger yekjı mırıyan rabe û here ba wan, ewêjı gunehên xwe
vegerın.' 31 Brahimjijı wi re got: 'Gava ew guhê xwe nedm
Mûsa û peyxamberan, yekjı nav mırıyanji rabe, ew bawer
nakın.'''
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Alıyên Gunehê Yên Cıhê

17 isajı şagırtên xwe re got; "Nabe, ku sedemênjı rêder-
ketınê neyên. Lê belê wey lı wi mırovê ku ew bıbe

sedemê vê yekê! 2 Wê jı wi re çêtır be, ku kevırê aşeki bı stûyê
wi were gırêdan û ew were avêtın nav behrê, jı dêvla ku ew
yekijı wan bıçûkanjı rê derxe. 3 Hay jı xwe hebın, gava bırayê
te dı hemberi te de sûceki bıke, j ı xwe erza wi bışkêne û ger ew
tobe bıke, hingê lê bıborine. 4 Ger ew dı rojê de heft caran dı
hemberi te de sûcan bıke û heft caran lı te vegere û bêje: 'Ez
tobe dıkım', dıvê ku lı wi bıborine."

Hêza Bawenyê
5 Şandıyan jı Xudan re gotın: "Bawerıya me zêde bıke."
6 Xudan got; "Ger bawerıya we wek lıbeke xerdelê ji hebana,
weyêjı vê dara tûyê re bıgotana: 'Jı qurm rabe û here, xwe dı
behrê de bıçıkine!' Ûwê dar bı ya we bıkıra."

WezifaXulam
7 "Ma ki jı we, ger xulameki wi hebe, ku şıvantıyê an cotkarıyê
bıke, gava ew jı zevıyê vegere malê wê jı wi re bêje: 'Hema
were, lı ser sıfrê rûne?' 8 Ya na ewê dêvla vêya bıbêje; 'Rabe,
pışta xwe gırêde, xwarına mın amade bıke, heya ku ez bıxwın,
hinjı nû ve êdi tuji bıxwe û vexwe?' 9 Ma ewê sıpasıya xulam·
bıke, jı ber ku wi wan tıştên ku jı wi re hatıbûn destûr dayin
kırıye? 10 Rewşa we ji mina vêya ye. Dema we her tıştên ku
hatıye destûr dan kır, bıbêjın: 'Em xulamên bêkêr ın; me van
karê ku lı ser me deyn bûn, kır ın.'"

İsa Deh Mırovên Bıcızam Pak Dıke
11 Dema isa dıçû Orşelimê, dı nava Samerya û Celilê ve der-
bas dıbû. 12 Gava ew kete gundeki, deh mırovên bıcızam, ku
jı dûr ve sekıni bûn, rasti Wi hatın. 13 Wan bı dengeki bılınd
bang kırın û gotın: "Ya isa, ya mamoste, rehmê lı me bıke!"
14 Gava Wi wan dit, jı wan re got: "Herın û xwe nişani kahin-
an bıdın!" Gava hin ew dıçûn,jı guritıya xwe paqıj bûn. 15 Gava
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yeki jı wan dit ku ew sax bûye, vegerıya û bı dengeki bılınd
pesna Xwedê da. 16 Wi xwe lı ber lıngên isa avêt ser rûyê xwe
Û sıpasıya Wi kır; ew yeki Sameri bû. 17 isa lê vegerand û got:
"Ma ne her deh hatıne paqıjkırın? Ka her nehên dın lı kû derê
ne? 18 Ma kesek jı vı yê xerib pê ve venegerıya, jı bo navê
Xwedê bılınd bıke?" 19 İsa jı wi te got: "Rabe ser xwe û here!
Bawerıya te tu xelaskırıye."

Hatına Serwenya Xwedê
20 Fêrısıyan pırsa, "Wê Serwerıya Xwedê kinga were?" jı isa re
pırsin. Wi lı wan vegerand û got: "Serweriya Xwedê mina ku bı
çavan ve bê ditın nayê. 21 Ne ji mırov dıkarın bıbêjırı, 'a vay lı
vır e', anji 'lı wır e'. A vay, Serwerıya Xwedê dı nava we de ye."

Bûyerên Ku Rê Lı Serwenyê Vedıkın
22 İsajı şagirtên xwe re got; "Rojên ku hûn xwezıtıyê jı rojekê
Lawê Mırov bıkın, way tên. Lê belê hûnê nıkarıbın bıbinın.
23 Wê jı we re bêjın: 'Va ye, lı vê derê ye' û 'wa ye lı wê derê
ye!' Lê belê neçın û bı dûv ji nekevın. 24 Jıber ku çawa bırûsk
jı alıyeki ezmanan ve bırq dıde û heya bı aliyê dın ronahiyê
dıde, Lawê Mırov ji wê dı roja xwe de ûsa be. 25 Lê belê dıvê
ew pêşiyê gelek êşan bıkışine û jı vi nıfşê nuha ve were red
kırın. 26 Dı roja Nûh de rewş çawa bû, wê dı rojên Lawê Mı-
rov de ji ûsa bıbe. 27 Dıxwarın, vedıxwarın, jın dıanin Û mêr
dıkırın, heta roja ku Nûh kete keştiyê û tofan rabû û
hemûyan tune kır. 28 Dı rojên Lût de ji rewş ûsa bû. Dıxwarın,
vedıxwarın, dıkırin, dıfrotın, dıçandın Û ava dıkırın. 29 Lê belê
roja ku Lût jı Sodornê derket, jı ezmanan agır û kewkurd
barıya û hemûyan tune kır. 30 Wê dı roja ku Lawê Mırov xuya
bıbe ji, ûsa bıbe. 31 icar, wê rojê, kesên ku lı serê xani be, bıla
jı bona tıştên xwe jı hundır bine, neyê xwar û ewê ku lı nav
zevıya xwe be, bıla ew ji venegere! 32 Pireka Lût binın bira
xwe! 33 Her kesê ku bona xelaskırına canê xwe bıxebıte, wê
canê xwe wında bıke; lê belê yê ku wê wında bıke, wê bıparêze.
34 Ez jı we re dıbêjım: Dı wê şevê de du kes wê dı nav rııvinekê
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bın; yekjı wan wê were bırın û yê dın were hıştın, 35·36 Jı nav
du pirekên ku pev re genım dıhêrın wê jı wanji yek were bırın
û ya dın were hıştın." 37 Şagırtên Wi,jı Wi re pırsin; "Ma lıku
derê bıbe ya Xudan?" Wijijı wan re got: "Dera ku kelaş lê ye,
teyrên kelaşan ji lê dıcıvın."

Wekokajınebi Û Darazkır

18 İsa,jı bo vê yekê wekokekêjıjı wan regot;jı bo ew her
tım dua bıkın û ranewestın. 2 Wi jı wan re got: "Dı

bajareki de darazkırek hebû, ku ne jı Xwedê dıtırsıya û ne ji
jı mırovan dışermıya, 3 Dı wi bajari de jınebıyek ji hebû, ku
dıhat ba darazkır û jı wi re digot: 'Heqê mın jı dıjmınê mın
bıstine!' 4 Darazkır demeki dirêj guh neda wê, lê belê pıştre jı
xwe re got: 'Her çıqas ez ne jı Xwedê dıtırsırn û ne ji jı tu mıro-
vi şerm dıkım, 5 disa ji ezê rabım, heqê wê bıdım wê, ku jı bo
ev jınebıya hanê tırn nê û rnın jı canê mın nebezine.'" 6 Xudan
got: "De icar bıbıhizın, ku darazkırê neheq çı dibêje.

7 Ya Xwedê, çılo tu heqê wan kesên ku bıjartıyên wi ne,
nade wan, yên ku bı şev û roj hawarên xwe dıgıhinın wi? Ma
ewê heta kengi sebır bıke? 8 Ezjı we re dıbêjırn, ku ewê heqê
wan bı dest xwe re bıde wan. Lê disaji gava Lawê Mırov were,
gelo wê baweriyê lı ser rûyê erdê bibine?"

Wekoka Fênsi Û Xercgır
9 İsa jı kesên ku xwe rast dıbinın û yên dın jı xwe ve kêm
dıbinın ji vê wekoka got: 10 "Du mirov hılkışin û çûn perest-
gehê, ku dua bıkırı. Yek jı wan Fêrısi bû û yê dın xercgır bû.
11 Yê Fêrısi rabû û jı xwe bı xwe re bı vi avayi dua kır: 'Ya
Xwedê, ez sıpasıyê jı te re dıkırn, ku ez ne wek mırovên dın ım:
Rêbır, neheq, zinakar, an ji wek vi xercgırê hanê. 12 Ez dı
heftiyê de du caran rojiyê dıgırım Û deheka hemû qezenca xwe
dıdım.' 13 Yê xercgır ji jı dûr ve rawestabû û ne dıxwest çavên
xwe ji ber bı ezmanan ve rake; wi lı singa xwe dıxıst û dıgot:
'Ya Xwedê rehmê lımın gunekari bıke!' 14 Ez jı we re dıbêjım
ku: Evê xercgır efûbûyi çû mala xwe û ne yê Fêrısi.j ıber her
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kesê ku xwe bı xwe bılınd bıke, wê were nızmkırın; lê belê kesê
ku xwe nızm bıke, wê were bılınd kırın."

İsa Zarokên Bıçûk Piroz Dıke
15 Zarokên biçûk anin ba Îsa, ku destê xwe deyne ser wan. Lê
belê çaxê şagirtan ev yek ditın, wan dengê xwe lıwan hildan.
16 Lê belê Îsa bangi wan kır, ku bên ba Wi û got: "Bıhêlırı, bila
zarok bên ba mın, pêşiya wan negırın. Jı ber ku Serwerıya
Xwedê, ya yên ûsa ya ne. 17 Bı rasti ez jı we re dıbêjırn: Kı
Serwerıya Xwedê wek zarokên bıçûk qebûl neke, tu caran
nakeve nav wê."

Xortê Dewlemendi LıJıyana Bêdaıoi Dıgere
18 Serokeki jı Isa re pırsa: "Mamosteyê qenc, bona ku ez jıya-
na bêdawi mêras bıgırım, dıvê ez çı bıkım?" pırsi. 19 Isa jı \\"1

re: "Çıma tujı mın re dıbêje qenc?" got, "xeyni Xwedê kes ne
qenc e. 20 Tu destûran dızane: 'Tu yê zinê neke; kuşt mê neke,
nedıze: şahdeyıya bı derewi neke; qedrê dê û bavê xwe bıgı-
re.'" 21 Zılam got: "Ev tıştan hemûyan mın jı zarokiya xwe ve
gırtıne." 22 Gava Îsa, vana bıhist, jı wi re got: "Hin ji tıştek ]1

te kêm heye: Çı tıştên te yi hene, bıfroşe, lıbelengazan belav
bıke û wê lı ezmanan xezina te hebe û were, bı pey mın bike-
ve." 23 Lê belê çaxê wi ev tıştê hanê bıhist, geleki xerngırti bû,
jı ber ku ew gelek dewlemend bû.

24 Gava Îsa dit ku, ew geleki xerngırti bû, got: "Çiqas zehmet
e, ku yên dewlemend bıkevın Serwerıya Xwedê! 25Jı ber ku
derbasbûna devê dı qula derzıyê re hêsantır e.jı ketma dewle-
mend dı Serwerıya Xwedê de." 26 Yê ku vana bıhistın, gotırr
"Ger ûsa be, ki dıkare xelas bıbe?" 27 Lê belê Îsa got: "Tiştên
ku mırov nıkarın bıkın, Xwedê dikare."

28 Pêtrûs got; "Va ye, me yên xwe hıştıne û em lıpêy te hatı-
ne." 29 Îsa jı wan re got: "Bı rasti ez jı we re dıbêjım: Tu kes
nine ku jı bo Serwerıya Xwedê dev jı xani, jın û zarok, dê û

bavan xwuşk Û bıra berdabe, 30 dı vê dınê de gelek bêtır û dı
dınya ku bê de jıyana bê dawi nestine."
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İsa Cara Sêwemin Mtrın Û Vejina Xwe Dıbêje
31 isa her donzdeh şagırtên xwe ani ba xwe û jı wan re got: "Va
ye, em derdıkevın Orşelim ê û hemû tıştên ku bı destê
peyxamberan 1ı ser Lawê Mırov hatıne nıvisandın, wê bên
cihên xwe: 32 Ewê bê xıstın nav destê netewan, wê henekên
xwe bı Wi bıkın, wê Wi bıçûk deynın û tûyi ser çavê Wi
bıkın, 33 wê 1ı Wi bıxın Û wê Wi bıkujırı û Ewê roja sısıyan wê
bıveje." 34 Lê belê wan tu tişt fêm nekırın. Van got ınan jı wan
re veşarti man û tıştên ku Wi gotın têm nekırın.

İsa Yeki Kor Baş Dıke
35 isa gava nêziki bajarê Eriha dıbû, yeki kor 1ı tenışta rê
rûnıştıbû û parsê dıkır. 36 Gava wi bıhist ku ajaweyek derbas
dıbe, pırsi Û got: "Ev Çı ye?" 37 Lê vegerandin û gotın: "isa yê
Nısreti derbas dıbe." 38 Yê kor qêrıva û got: "Ya Lawê Dawıd,
rehmê 1ı mın bıke!" 39 Yên ku dı pêşiyê de dıçûn, bona ku ew
devê xwe bıgıre, dengê xwe 1ı wi hıldan; lê belê wi hinji bêtır
qêrıya û got: "Ya Lawê Dawıd, rehmê lımın bıkel" 40 isa sekı-
ni, destûr da, ku yê kor binın ba Wi. Dema yê kor nêzik bû, isa
jı wi pırsi: 41 "Te çı dıvê, ku ez jı te re bıkım?" Wi got: "Ya
Xudan, bıla çavên mın bıbinın." 42 Isa ji jı wi re got: "Bıla
çavên te bıbinın, bawerıya te, tu xılaskırı." 43 Wi dı cih de dit,
1ı pey isa çû û pesnê Xwedê da û hemûyan ku eva ha ditın,
rûmet dan Xwedê.

Tobekınna Gunekarê Km

19 isa kete Eriha û tê re derbas bû. 2 Zılamek 1ı wır hebû,
navê wi Zexayo bû. Ew serokê xercgıran bû û dewle-

mend bû. 3 Wi dıxwest, ku isa bıbine, ka ew ki ye, lê jı ber
ajawê nıkaribû.jı ber ku bejna wi lun bû. 4 Wê çaxê, dı pêşıya
wan de bezıya, çû ser dareke hêj ira bejık, ku isa bıbine. 5 Gava
İsa hat wê derê, lı bani nıhêrt û jê re got: "Zexayo, bılezîne,
were xwar, jı ber ku dıvê iro ez 1ı mala te bıminım." 6 Wi
lezand, hat xwar û bı şahiti İsa ani mala xwe. 7 Gava hemûyan
ev yek ditın, pıtepıt kırın û gotın: "Ew lıba mıroveki gunekar
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bû mêvan." 8 Lê belê Zexayo jı pêş hemûyan ve rawesta û 11

Xudan re got: "Ya Xudan, va ye, ez nivê malê xwe dıdım
belengazan û ger mınjı keseki bı neheqi tıştek standıbe, ez çar
qat bı şûn de lê vedıgerınim." 9 İsajê re got: "İro rızgari gıhaye
vê malê, JI ber ku ew ji lawekjı yên Brahim e. 10Jı bo vê yekê
Lawê Mırov hatıye, da lıyê wındabûyi bıgere û wi xelas bıke "

Wekoka Deh Zêran
11 Gava wan guh dıdan van tiştan, İsa wekokeki dın got.jı ber
ku nêziki Orşelimê bû û wan texmin dıkır ın ku, wê Serwerıva
Xwedê vê gavê xuya bıke. 12Jı ber vê yekê İsa got: "Zılarnekı
bı esıl çû welateki dûr, ku qraltıyekê bıstine û disa vegere
13 Wi bangi deh xulamên xwe kır, deh zêr da wan û got: 'Heya
ku ez vegerım, bı vana tıcaretê bıkın.' 14 Lê belê welatıyên \\'1

jı wi dıkerıbin, lıpêy wi şandıyek şandın û gotın; 'Em naxwa-
zın ku ev zılam lı ser me bıbe qral.' 15 Gava wi qraleti stand û
vegerıya, destûr da, ku bangi wan xulamên ku wi pere dabûn
wan bıkın, bona ew bızane ku her yekijı wan Çıbı ser xıstıne
16 Yê pêşi hat ber wi û got: 'Ez beni, zêrên te, deh zêrên dm bı
ser xıstıne. 17 Wi jı xulam re got: 'Aferin xulamê qenc! Jı ber
ku te xuyani kır ku, tu dı şuxlandına ya hındık te ewledar e
Lı ser deh bajaran bıbe serwer.' 18 Yê duwemin hat û got: 'Ez
benî, zêrên te, pênc zêr bı ser xıstıne.' 19 Qral jı wi re got: 'Tu
ji lı ser pênc bajaran bıbe serwer.' 20 Yeki dın hat û got: 'Ez
beni, va ye zêrên te, mın ew dı nav destmalekê de pêçavı
hılanıye. 21 Ez jı te tırsıyam, jı ber ku tu mıroveki hışk i; tiştê
ku te ne dani, tu radıhêji û tiştê ku te neçandi, tu dıdırûyi '
22 Qral jı wi re got: 'Ya xulamê neqenc! Ezê te bı devê te daraz
bıkım. Madem ku te dızani bû, ez zılameki hışk ırn, tiştê mın
ne dani, ez radıhêjım, tıştê mın neçandi, ez dıdırûın, 23 \Yê
demê çıma te perê mın ne da serafan? Çaxê ez vegerıyaın,
mınê ew bı qencıya wan ve standıbama.' 24 Ûjı yên ku lı wê
derê bûn re got: 'Wi zêri jı wi bıstinın û bıdın wi yê ku deb
zêrên wi hene.' 25 Wan j i wi re got ın: 'Ya Efendi, deh zêrên Wi

hene.' 26 'Ezjı we re dıbêjım, yê ku ya wi hebe, wê Jê re bê dan
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Û yê ku ya wi tunebe, tıştê dı destê wi de ji, wê jı wi bê stan-
dın. 27 Lê belê wan neyarên mın, yên ku ne dıxwestın, ez lı ser
wan bıbım qral, binın vê derê û wan lı ber mın bıkujın."

XIZMETA KU LI ORŞELİMÊ TÊ KIRIN
Ketına Orşelimê Ya Bırewnaqi
28 Pışti isa van tıştna got, derket ser rê, ku here Orşelimê.

29 Gava ew nêziki Beytfacê û Beytanyê, lı qerexa wi çiyayê
kujê re dıgotm Çıyayê Zeytûnê dıhat gotın, dıbû, wi du şagır-
tên xwe şand. 30 Jı wan re got: "Herin wi gundê pêşberi we.
Gava hûn ketme nav gund, hûnê dehşıkeke gırêdayi bıbinın,
ku hin tu kes lê sıwar nebûye. Wê vekın û binın vır. 31 Ger
keseki jı we pırsi Û got: 'Çıına hûn vê dehşıkê vedıkın?' Hûn
ji ûsajı wi re bıbêjın: 'Ew jı Xudan ıe lazım e.''' 32 Yên ku hatı-
ne şandın çûn li her tıştı, mına gouna Isa ditırı. 33 Gava wan
dehşık vedıkır ın, xwediyê dehşıkê JI wan re got: "Çıma hûn
dehşıkê vedıkın?" 34 Wan ji gotın: "[ı Xudan re lazım e." 35 Deh-
şıkê anin ba Isa. Pıştre wan kincên xwe jı isa re, danin ser
dehşıkê û isa lı wê sıwar kırın. 36 Gava Isa diçû, gel jı Wi re
kıncên xwe lı ser rê radıxıstın. 37 Êdı gava Ew nêziki serjêra
Çıyayê Zeytûnê dibû, ajaweya şagirtên Wi dest pê kır û bı
dılxweşi û dengeki bılınd pesnê Xwedê lı ser wan hemû karên
mezın, yên ku wan ditıbûn, dıda. 38 Bı vi avayi dengê xwe
hıldabûn: "Serwerê ku bı navê Xudan tê, piroz e, bıla lı ezman
aşıti,jı Yê lı Bılındahi yê ji rûmet bıbc.' 39 Hırıek Fêrısıyên jı
nava cıvakê, jı Isa re gotm: "Ya Mamoste, dengê xwe lı şagir-
tên xwe hılde!" 40 isa lı wan vegerand û got: "Ez jı we re
dıbêjırn: Ger ew bê pêjın bııninın, wê kevir dengê xwe hıldın.'

İsa Bona Orşelimê Dıgıri
41 Gava isa nêzik bû, bajar dit û lı ser wi gırıya 42 û got: "Xwezi
te iro dı vê roja xwe de ew tışt zarııbana, yên ku jı bo
dılxweş ıya te ne! Lê belê nuha ew jı ber çavên te hatme veşar-
tın. 43 Jı ber ku rojên wê bı ser te de bên, ku neyarên te wê lı
dora te çeperan çêkin û hawirdora te bıgırın, jı her ali ve te
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bıdın tengiyê 44Û wê te û zarokên te yên dı nav te de lı erdê
bıxın Û ewê dı nav te de kevırek lı ser kevıreki nehêlın, jı ber
ku te wextê serdana xwe nas nekır."

İsa Perestgehê Paqıj Dıke
45 isa kete perestgehê dest pê kır, yên ku tê de kırin û fırotınê
dıkırın, avêt derve. 46 Û jı wan re got: "Hatiye nıvisandın:
'Mala mın wê bıbe mala dua', lê we wê kırıne şkefteke rêbıran."

47 isa her roj dı perestgehê de hin dıkır. Lê belê serokên
kahinan, alımên olê û mezınêrı netewê lê dıgerıyan, ku Wi

bıkujın, 48lê belê wan nıkaribûn tışteki bıbinın, ku bı wi bıkın,
jı ber ku tevahıya gel jı dıl guh dıdan Wi.

Pırsa Lı Ser Rayedanya İsa

2 0 Rojekê, gava isa dı perestgehê de, hini gel dıkır û Mız-
ginıyê dıda naskırın, serokên kahinan, alımên olê û

kalepiran tevde bı ser de hatın. 2J i isa re gotm: "]ıme re bıbêje,
tu van tıştan bı kijan rayedarıyê dıke, an yê ku ev rayedarıyê
daye destê te ki ye?" 3 isa lı wan vegerand û got: "Ez ji ezê tış-
teki jı we bıpırsım, ka jı mın re bêjın: 4 Vaftizkırına Yehya jı

ezmanan bû, an jı mırovan bû?" 5 Ew bı hevdû re şêwırin Û
gotın: "Ger em bêjin, 'jı ezmanan e', Ew ê bıbêje: 'Çırna wejı
Wi bawer nekır ın?', 6 Û ger em bêjın: 'Jı mırovan e', jı xwe
tevahıya gel wê me bıdıne ber kevıran, jı ber ku wan qenc
bawer kırıne, ku Yehya peyxamber e." 7Wan lı isa vegerandın
û gotm: "Em nızanınjı ku derê ye." 8 İsa jı wan re got: "Ez jijı
we re nabêjım, ku ez van tıştan bı kijan rayedarıyê ve dıkırn."

Wekoka Rez Û Rezvanan
9 isa dest pê kır ûjı gel re got: "Mıroveki rezek çand, ew bı kırê
da rezvanan û jı bo wexteki dirêj çû welate ki dm. 10 Dı dem-
sala rez de wi xulamek şand ba rezvanan, kujı berê rez bıdıne
wi. Lê belê rezvanan lıwi xıstın û destvala şandın, 11 Wi xula-
meki dın şand, wan lıwi ji xıstın û rıswa kırın û destvala şan-
dın. 12 Yê sısıyan ji şand, ew ji bırindar kırın û avêtın derve.
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13 Xwedıyê rezji got: 'Gelo ez çı bıkım? ezê lawê xwe yi delal
bışinım. Dıbe ku ew jı wi bışerm ın.' 14 Lê belê dema ku rez-
vanan wi ditın, bı hevdû şêwırin Û gotın: 'Ev mêrasker e. De
werın, em wi bıkujın, ku mêras jı me re bımine.' 15 Wi avêtın
derveyi rez û wi kuştın. Ma icar wê xwedıyê rez çı bı wan
bıke? 16 Ewê bê, van rezvanan tune bıke û wê rez bıde hınekên
dın.' Gava wan ev yek bıhistın, gotm: "Xwedê neke!"

17 Lê belê isa lı wan nêri û got: "Wê çaxê eva hati nıvisan-
dın çı ye? 'Ew kevırê ku hostan rakırın û avêtın ahyeki dın, bû
kevırê serê quncıkê.' 18 Her kesê ku bı ser wi kevıri de bıkeve,
wê ew wi pari pari bıkın û ew bı ser ki de bıkeve, wê wi mina
tozê hûr bıke."

19 Alırnên olê û serokên kahinan xwestin ku dı wê gavê de
dest bavêjın wi, jı ber wan fêm kırın ku isa vê wekoka, lı ser
wan ani zıman, lê belê ew jı gel tırsıyan.

Pırsa Dan Û Nedana Xerca Qeyser
20 Çavên wan lê bû, ku jı bo ew isa bı gotına Wi têxın keminê.
Zılamên ku dı ditınê de xwe rast xuya dıkın lê belê dı rastıyê
de bona ku wi bışinın bın darazkırına wali dı bınya kayê de
avê dımeşinın şandın ba Wi. 21 Wanjı Wi pırsin Û gotın: "Ya
Mamoste, em dızanın ku Tu ya rast dıbêji û dıde hinkırınê, Tu
qet rûmetıyê jı tu kesi re naki, lê belê Tu nya Xwedê bı rasti
hin dıki. 22 icar, ma jı me re cayiz e ku em xerca xwe bıdın
Qeyser an ne cayiz e?" 23 Lê belê isa bı fenekıyan wan hesıya
û jı wan re got: "Çıma hûn mın dıcenbinın? 24 Ka ziveki nişa-
ni mın bıdın. Ma ew sûret û nıvisina lı ser yên kê ne?" Wan
got: "Yên Qeyser ın." 25 isajijı wan re got: "Madem ku ûsa ye,
tıştên Qeyser, bıdın Qeyser û tıştên Xwedê bıdın Xwedê."
26 Wan nıkaribûn wi jı pêş gel ve bı gotına Wi têxın keminê.
Jı bersıva isa ecêbmayi man û devê xwe gırtın.

Pırsgırêke Vejina Mınyan
27 Hınekjı Sadûqıyên ku dıgotın, mırijı nû ve ranabın, hatın
jı Wi pırsin Û gotın: 28 "Ya Mamoste, Mûsajı me re nıvisıye:
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'Ger bırayê yeki zewıci be û ew bê zarok bırnıre, bıla bırayê
wi, pireka wi bıstine û zurıyetê jı bırayê xwe re rake.' 29Heft
bıra hebûn. Yêpêşijınek ani û bê zarok mır. 30Yê duwemin
31û yê sêwemin ji ew jın standın û bı vi awayi her heftan
zarok lı pey xwe nehıştın û mırın. 32Pıştre pirekji mır. 33Ma
wê çaxê dı roja vejina mırıyan de, wê pirek bıbe jına kijani
jı wan? Jı ber ku wê bı her heftan ji zewıci bû." 34İsajijı wan
re got: "Zarokên vê dınêjınan tinın û mêran dıkın, 35lê belê
ewên ku lıyaqi gihandına dınya dın û vejina mırıyan bıbın,
ne jınan timn û ne ji mêran dıkın. 36Jıber ku ew careke dın
mkarın bımırın, jı ber ew mina mılyaketa mn; ew zarokên
Xwedê ne, jı ber ku ew zarokên vejinê ne. 37Lê belê, Mûsa
ji dıde xuyakırın, ku mıri wê jı nû ve rabın, dema ew dı ser-
hatıya derıhê de jı Xudan dıaxıfe û dıbêje: 'Xwedayê Bra-
him, Xwedayê İshaq û Xwedayê Aqûp.' 38 Xwedê ne
Xweda yê mırıyan, Xweda yê zındıyan e. Jı ber ku her kes
bona Wi dıjin." 39Ûhınekanjı alımên olê bersıv dan û gotın:
"Ya Mamoste, Te qenc got." 40Jı ber ku êdi wan hew
nedıwêrin ku tıştekijı Wi bıpırsın.

Pırsa Lawê Datoıd
41İsajı wan re got: "Çawa dıbêjın ku Mesih Lawê Dawıd e?
42Jı ber ku Dawıd dı pirtûka Zebûrê de dıbêje: 'Xudan jı
Xudan ê mın re got: "Lı alıyê mın i rast rûne, 43Heta ku ez
neyarên te bıkım bın lıngên te.''' 44Ger Dawıd bı xwe, jı Wi re
dıbêje Xudan, ew çawa dıbe ku bıbe lawê Dawid?"

Darazıya Bona Alimên Olê
45Gava gıştıkên gel guh dıdanê, Wi jı şagırtên xwe re got:
46"Bıla hayê we jı we û alımên olê ve hebın, yên ku dıxwazın
bı xiftanên dırêj bıgenn Û hes dıkın ku dı sûkan de gel sılavê
bıdın wan û dı hewran de lı ser kursıyêrı pêşi rûnın û cihên
pêşi lı ser sıfrên mezın bıstinın. 47Ew malên jınebıyan dadı-
qurtimn ûjı bo ku bên ditın, duayên xwe dırêj dıkın; wê kesên
ûsa bıkevın bın darazıya hinji mezıntır."
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Xelata Jınebıyê

21 Dema isa lıdora xwe nıhêrt, dit ku kesên dewlemend,
xelatên xwe didının qutıya peran ya perestgehê. 2 Dı

vê navberê de jıneke jınebi ya xı zane ji dit, ku du perê paxır
(sıfır) dani wır. 3 isa got: "Ez bı rastijı we re dıbêjım: Vêjıne-
bıya belengaz jı wan hemûyan bêtır avête nav. 4Jı ber ku vana
hemûyan jı tiştên kujı wan zêde bûn, avêtin nav dıyarıyan, lê
belê vê pirekê jı neyına xwe rizqê xwe hemû avête nav."

Wê Kevır Lı Ser Kevıran Nemine
5 Hınekan dıgotın ku, perestgeh bı kevırên sıpehi û bı
dıyarıyan hatıye xemılandın, isa got: 6 "Heçi ev tıştên han e,
evên ku hûn dıbinın, rojên wê bên, ku hıngê lıvê derê kevır lı
ser kevır namine, ku nayê hılweşandın."

Lı Ser Xapandın Û Tengayıyên Mezın
7Wanjijı isa pırsıyan û gotın: "Ya Mamoste, ma icar ev tıştê
hanê wê kengi bıqewımın Û çaxê ev tıştan lıber qewımandınê
bın, nişana wan Çı ye?" 8 isa ji got: "Bila hayê we jı we hebın,
ku hûn neyên xapandın, jı ber ku gelek wê bı navê mın bên û
bıbêjın: 'Ez ew ım!' û 'Wext nêzik bûye!' Lı pêy wan neçınl
9 Gava hûn bıbıhizın ku qala şer û bınavhevketınan bê kırın,
metırsın, jı ber hewceye ku pêşi ev tıştên hanê bıqewımın, lê
belê wê gavê ne dawi ye."

10 Dawıyê: "Wê netew lıdıji netewê, qraleti lıdıji qral et ıyê
seri hilde" got. 11 "Wê zelzelêrı mezın û lı der û deran xela û
jana zırav wê çêbıbın, bızdandın û nişanên mezın wê lı ezm-
anan bıbın.

12 Lê belê jı beri van hemû tıştan wê dest bıavêjın we, ewê
jı ber navê mın we bıdın destê hewr û hepsan, wê we bıbın ber
qral û walıyan û wê we bıdın tengasıyê. 13 Ev tışt wê bıqe-
wırnın, ku hûn şahdeyıyê bona mın bıkın. 14Jı ber vê yekê, jı
pêşi ve bıxın dilên xwe ku hûn nefıkırın, hûnê çı bersıvê bıdın.
15Jı ber ku ezê dev û zıman û zanyariyê bıdırn we ku neyarên
we nıkarıbın lı ber we bıaxıfın anji bısekının. 16 Lê belê heya
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bı dê Û bav, bıra, mırov û hevalên we wê we bıdın gırtm û wê
hınekan jı we bıkujın. 17 Lı ber navê mırı her kes ji wê jı we
bıkerıhın. 18 Mûyek jı serê we wında nabe. 19 Hûnê bı sebra
xwe canên xwe bı dest xwe bıxın,

Xerabûna Orşelimê Têgihandın
20 Lê belê gava hûn bıbinın ku hawirdora Orşelimê bı leşkeran
tê gırtın, bızanın ku xerabûna wê nêzik e. 21 Wê demê, yên ku
dı Cıhûstanê de ne, bıla bırevın çıyan! Û yên ku dı bajêr de ne
bılajê derkevm! Û yên ku dı çolan de ne bıla nekevırı hundırê
bajêr! 22 Jı ber ku ev ew rojên tolhıldanê ne, da ku heçi tıştên
hatme nıvisandırı, bên cihên xwe. 23 Wey lı serê wan ku dı wan
rojan de bıhemıl û bışir m.Jı ber ku wê tengasıyek mezın were
ser welêt û xezeb wê bê ser wi qewmi. 24 Ewê bıkevın ber devê
şûr, bı dili wê bên bırın nav hemû neteweyan û heta dema nete-
weyan bıqede, wê Orşelim dı bın lıngên wan de bıperçıqe.

Hatına Lawê Mırov
25 Lı ser roj, heyv û stêrkan wê nişan çêbıbın û lı ser erdêjı ber
xuşin û mışina pêlên bahrê, wê gel bıbızdın û şaş bıbın. 26 Ew
mırovên ku lı hêvıya wan tıştên ku bên serê dınê dısekının,jı
tırsan wê dılê wan bıbıhûre; jı ber ku hêza ezmanan wê bıhe-
je.27 Paşi vana, wê bıbinın ku Lawê Mırov, bı hêzeki mezın û
mezınahıyek bêsinor jı ewreki tê. 28 Dema van bûyeran dest pê
bıke, serê xwe bılınd bıkın (rakın); jı ber ku saeta we yi aza-
dıyê (xılasıyê) nêzik dıbe."

Zanina Ku MırovJı Darê Hêjiran Dıstine
29 İsa, wekokekê jı wan re got: "Lı dara hêjirê û lı hemû darên
dın bınêrın. 30 Gava ew bıpışkıvın, hûn dıbinın û hûn jı ber
xwe dızanın, ku êdi havin nêzik e. 31 Bı vi avayi çaxê hûn ji
bıbinın, ku ev tıştên hanê dıqewımın, bızanın ku Serwerıya
Xwedê nêzik e. 32 Bı rasti ezjı we re dıbêjım: Ev nıfş nabıhû-
re, heya ev tıştên hanê hemû neyên cihê xwe. 33 Erd û ezman
wê bıbıhûrın, lê gotınên mın nabıhûrın."
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Lı Xwe Mıqate Bın
34 "Lı xwe mıqate bıbın, ku bı xwarına zehfi û serxweşitıyê û bı
xemên vê jıyanê dılê we tir nebe û ew roj jı nışkevê wek daf-
kekê bı ser we de neyê, 35 jı ber ku ew wê bı ser wan hemûyên
ku lıser rûyê erdê dıminın, were. 36 Lê belê her gav dua bıkın
û hışyar bıminın, dajı bo ku hûn bıkarın,jı bervan hemû tıştên
ku wê bıqewımın, bırevın Û lıber Lawê Mırov rawestın."

37 Û isa bı roj dı perestgehê de dıda hinkırınê û bı şev der-
dıket, dıçû wi çıyayê ku jê re Çıyayê Zeytûnê tê gotın, şeva
xwe dıbuhurand. 38 Gıştıkên gel sıbê zû dıhatın nav perest-
gehê, ba Wi, ku guhdarıya Wi bıkın.

ŞIDANDINA İSA YA BI XAÇÊ Û VEJINA wİ
Dek Û Dolaba Ya Bona Kuşttna Îsa Tê Avakınn

2 2 Cejna Nanê Bêhavêrı, ya bı nav, 'Cejna Derbasbûnê'
dıhat zanin nêzik dıbû. 2 Serokkahinan û alımên olê

lêkolinê dıkırın ka rêyekê bona kuştına isa bıbinın.Jı ber ku,
jı gel dıtırsıyan.

Cıhûda, Bona Îsa Bıde Dest Bêbextıyê Dıke
3 Şêytan kete dılê Cıhûda, yê ku jê re yê isxeryoti dıgotın. Ew
jı hejmara her donzdehan bû. 4 Cıhûda rabû, çû ba serokên
kahinan û serwerê nobedarên perestgehê, ew bı wan re kete
axaftınê, ka wê çawa isa bıxe destê wan. 5 Ew geleki şa bûn û
bı wi re lıhev hatın, ku ew perena bıdın wi. 6 Cıhûda ji razi hat
û lıkeysekê dıgerıya, da bê cıvaka ajawê Wi bıxe destê wan.

Xwanna Cejna Derbasbûnê Ya Bı Şagırtan Re
7 Roja Cejna Nanê Bêhavên hat, ya ku ferze ku berxê gorıya
Cejna Derbasbûnê bê gurandın. 8 isa Pêtrûs û Yûhena şand û
jı wan re got: "Herın şiva Cejna Derbasbûnê, jı me re amade
bıkın, ku em bıxwın!" 9Wanji gotın: "Ma tu dıxwazi, em wê
lı ku derê amade bıkın?" 10 Isa bı vi avayi bersıva wan da:
"Gava hûn bıkevın nav bajêr, hûnê rasti zılameki werın, yê ku
rahıştıye cêreki avê. Hûnê lıpêy wi herın û têkevın ew xanıyê
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ku zılam wê bıkevê 11 ûjı xwedıyê malê re bêjın: 'Mamoste jı
te dıpırse: "Ka ew odeya ku ezê tê de, bı şagırtên xwe re şiva
Cejna Derbasbûnê bıxwın lı ku derê ye?''' 12 Ewê lı xani,
odekê mezıne raxısti nişani we bıde. Lı wê derê şivê amade
bıkın." 13 Ew çûn, wan her tışti, mina ku İsa jı wan re gotıye
ditın û Cejna Derbasbûnê amade kırın.

Sifra Ku İsaAva Kır Nan Û Xemra Wekoki
14 Gava dema xwarınê hat, isa bı Resûlan re, lıser sıfrê rûnışt
15 û jı wan re got: "Hin jı beri ku ez ezıyetê bıkışinım, dılê rnın
geleki xwest ku ez bı we re şiva vê Cejna Derbasbûnê bıxwım.
16 Jı ber ku ezjı we re dıbêjım: Ku heta dı Serwerıya Xwedê
de pêk neyê, ez hew jı vê cejnê dıxwım." 17 Paşê Wi rahışte
tasekê, şukırya xwe ani û got: "Vêya rahêlın û dı nava xwe de
par bıkın. 18Jı ber ku va ye, ezjı we re dıbêjım, heta Serwerıya
Xwedê neyê, ez hew jı ava mêwê vedıxwın." 19 Paşê rahışt
naneki, şukırya xwe ani û nan şıkand. Wi nan da destê wan û
got: "Ev bedena mın e, yê ku dı ber we de hatıye dan. Vê yekê
jı bona biranina mın bıkın." 20 Paşi xwarınê, isa ûsaji tasê da
wan û got: "Ev tasa hanê Peymana Nû, ya ku bı xwina mın e,
ku dı ber we de tê rıjandın. 21 Lê belê, va ye, destê wi kesê ku
mın bıde dest, bı mın re, lı ser sıfrê ye. 22 Lawê Mırov, mina ku
qırar hatıye dayin dıçe. Lê belê wey lı wi kesê ku Wi bıde
destê wan!" 23 Şagırtan hemûyan dest pê kır û jı hev pırsin,
kesê vi kari bıke, jı nava wan ka ki ye?

]ıNavaMe Yê MezınKi Ye?
24 Keftûlefti kete nav wan, ka kijı nav wan yê mezırıtır e. 25 isa
jı wan re got: "Qralên neteweyan rayedarıyê lıser wan dıkın û
yên ku zordarıyê lı wan dıkın, dıhêlın ku jı wan re qencixwaz
bê gotın. 26 Lê belê heçi hûn ın, bıla ne ûsa bın. Bıla yê heri
mezın dı nav we de wek yê heri bıçûk û yê serok wek yê xulam
be. 27 Wê demê yê mezıntır ki ye? Gelo yê lı ser sıfrê rûdıne, an
yê xızmetê dıke? Ma ne yê lı ser sıfrê rûdıne, mezıntır e? Lê
belê heçi ez ım, ez dı nav we de wek xızmetkareki me.
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28 Lê belê hûn ew ın, yên ku dı cerıbandınên mın de dev jı
mın bernedan. 29 Ez ji, ezê jı we re serwerıyekê bıdım, çawa
Bavê mın ew daye mın, 30 ku hûn dı Serwerıya mın de lı ser
sıfra mın bıxwın û lıser textan rûnin û rayedarıyê lıher donz-
deh nıjadê İsraêlê bıkın.

İsa]ı Pêşıyê Dıde Xuyakınn Ku Pêtrûs Wê Wi İnkar Bıke
31 Şimûn, ha Şimûn! Va ye, Şeytan xwest ku we mina genım
lı bêjingê bıxe. 32 Belê mın jı bo te dua kırıme, ku jı bo
bawerıya te jı dılê te dernekeve û çaxê tu disa vegeri, dılê
bırayên xwe xurt bıke." 33 Şimûn lı isa vegerand û got: "Ya
Xudan, ez amade me ku bı te re herım gırtigehê û mırınê ji."
34 isa got: "Ya Pêtrûs, ezjı te re dıbêjım, hin dik iro ne urıyaye,
tu yê sê caran inkara mın bıki."

Xwe Bona Tengasıya Mezın Amade Bıkın
35 İsa gotına xwe domand: "Dema mın we, bê xelitk, tûr û
pêlav şand, ma hewcedarıya we jı tışteki re bû?" Wan gotın:
"Na, hewcedarıya me jı tu tışti re nebû." 36 İsa jı wan re got:
"Lê bıla nuha, ewê ku xelitka wi hebe, wê bı xwe re bine, yê ku
tûrê wi hebe, bıla wi hılgıre û ewê ku bê şûr be, bıla kıncên
xwe bıfroşe ûjı xwe re şûreki bıkıre. 37 Jı ber ku va ye, ezjı we
re dıbêjım, ku ev tıştê hatıye nıvisandın, dıvê ya ku lıser mın
dıbêje: 'Ew, bı Zagonnenasan re yek hate hesıbandın (mina
xerabkıran hate hesıbandın)' were cihê xwe. Jı ber ku ewa lı
ser mınji wê here seri." 38 Wan gotın: "Ya Xudan, va ye du şûr
lıvır hene." Wi ji jı wan re got: "Êdi bes e!"

İsa Lı Ser Çıyayê Zeytûnê Dua Dıke
39 Paşi vêya, isa jı bajêr ve cûda bû û mina ku adeta xwe çû
Çıyayê Zeytûnê. Şagırtên Wi ji, lı pêy Wi çûn. 40 Gava İsa
gihaşt wê derê, Wi jı wan re got: "Dua bıkın, ku hûn nekevın
cerıbandınê." 41 Dûv re ew bêje hema bı dûrbûna avêtına
kevıreki jı wan dûr ket, çû ser çokan, dua kır 42 û got: "Ya
Bavê mın, ger Tu bıxwazi, vê qedehê jı mın derbas bıke. Lê
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disaji bıla daxwaza Te be, ne ya mın." 43Dı vê gavê de mılya-
ketek jê re jı ezmanan xuya bû û qewet da Wi. 44 Lê belê isa
kete berxwedaneke dıjwar û kelgermi, bêtır dua kır. Xwêda-
na Wi dıbûn wek dilopên xwinê yi gır û dıketın ser erdê.
45 Çaxê ew jı dua xwe rabû, lı şagirtên xwe vegenya û dit, ku
ew jı kederan dı xew ve çûne. 46Wi jı wan re got: "Çima hûn
bı xew ve dıçın? Rabın ser xwe û dua bıkın, ku hûn nekevin
cen bandınê."

Destdan Û Gırlına isa
47 Hin Wi gotına xwe neqedandıbû, komek mırov, dı pêşiya
wan de Cıhûda, yê ku yekjı wan donzdeh şagırtan bû, bı ser
wan de hat. Cıhû da ber bı isa ve hat, ku bıçe rûyê Wi. 48 Lê
belê İsajı wi re got: "Ya Cıhûda, ma tu yê bı ramûsanekê Lawê
Mırov bıxe destê wan?" 49Gava wan, yên lıdora Wi ditın, ka
wê çı bıbe, wan gotın: "Ya Xudan, ma em bı şûr lıwan xın?"
50Yekijı wan şûr avêt xulamê Serokkahin û guhê wi yi rastê
jêkır, 51Lê isa got: "Bes el" Wi destê xwe dani ser guhê xulam
û Wi baş kır.

52Pıştre, isa, jı wê koma ku bı ser de hatıbû, jı serokkahin-
an, serwerê nobedarên perestgehê û mezınan re got: "Hûn ûsa
bı şûr û daran hatme. Ma hûn hatme pêşiya rê bıreki? 53Gava
ez her roj dı perestgehê de dı nav we de bûm, rojekê we destê
xwe lımın ranekır ın. Belê ev saeta we ye, saeta ku tari ser-
destıya xwe dest pê dıkel"

Pêtrûs isa inkar Dıke
54İsa gırtm Û anin mala serokkahin. Pêtrûs ji jı dûr ve lıpey
Wi dıçû. 55 Gava dı hewşa xani de agırdaran û lı dora Wi
rûnıştın, Pêtrûs dı nav wan de rûnışt. 56 Pirekeke berdesti jı
ew lıber êgır dit, wê çav lê zûr kır û got: "Ev zılamji bı isa re
bû." 57 Lê belê Pêtrûs inkar kır û got: "Ya pirekê, ez Wi nas
nakim." 58 Paşê demekê dın, çavê yeki dın bı wi ket û zılam
got: "Tu ji yek jı wan i." Pêtrûs lê vegerand û got: "Na, ya
mırovo, ez nejı wan ırn." 59Gava nêziki saetekê dı wê navê de
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derbas bû, yeki dın ji rabû û jı dil got: "Hema bı rasti ev zılam
ji bı Wi re bû, jı ber ku ew jı Celilê ye." 60 Lê Pêtrûs lê vege-
rand û got: "Ya mırovo, jıxwe ez fêm nakım, ka tu çı dıbêj i."
Hin ew dıaxıfi, dikeki urıya. 61 Xudan lıxwe zivıri, lı Pêtrûs
nıhêrt û gotına Xudan hate bira Pêtrûs, çawa ku jı wi re
gotıbû: "Hin dik iro ne urıyayi, tu yê sê caran inkara rnın bıki."
62 Pêtrûs derket û bû kûrekûra gırıyê wi.

Nobedar Qerfên Xwe Bı isa Dıkın Û Lı Wi Dıxın
63 Zilamên ku bı şıdin bı Îsa gırtıbûn, bı Wi kenıyan û lêxıs-
tın. 64 Wan çavên Wi girêdan, JI Wi pırsin Û gotın: "De ka
peyxambertıyê bıke, yê ku lı te xıst ki ye?" 65 Û wan hin ji
bêtır gotınên bêfıhêt jı Wi re kırın.

isa Lı Ber Sazûmanê
66 Gava roj hılat (gewr bû), kalepırên gel, serokên kahinan û
alımêrı olê'lı hev cıvıyan. Wi anin cıvina xwe. 67 Ûjı Wi re pır-
sin û gotin: "Ger Tu Mesih i, jı me re bibêje!" isa bersıva wan
da û got: "Ger eZJI we re bıbêjım, hûn bawer nakın 68 û ger ez
jı we bıpırsımji, hûn bersıva rnın nadın. 69 Lê belê va ye, ku jı
nuha û pê ve 'Lawê Mırov wê lı tenışta rastê ya mezınahıya
Xwedê rûne.''' 70 Gıştıkan, bı hev re jı Wi pırsin: "Ma wê
demê, Tu Lawê Xwedê yi?" isa ji JI wan re got: "Hûn bı xwe
dıbêjın ku Ez Ew ım!" 71 Wan got: "Ma jı nuha ve pêv çı hew-
cedarıya me bı şahdeyan re heye? Ne va ye, me bı xwe jı devê
Wi bıhistın."

isa Lı Ber Pi/ato Yê Wali

2 3 Pıştre tevahıya cıvakê rabû ser xwe û Wi bırın ber
Pilato.

2 dest bı gılıyê Wı kırın û gotın: "Me ditın, ku çawa vi zıla-
mi gel ê mejı rê dıbır, ne dıhışt ku xerc a Qeyser bê dayin û jı
xwe re dıbêje, ku Ew Mesîh e, Qralek e." 3 Pilato JI isa re pırsi
û got: "Ma tu Qralê Cıhûyan i?" Îsa lê vegerand û got: "Va ye,
tu dıbêji." 4 Pîlato jı serokê kahinan re Û jı ajawe ya gel re got:
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"Ez tu sûcên vi mırovi nabinım!" 5Lê belê ew lı ser rêya xwe
man û gotın: "Vi mırovi gel dı seranserê Cıhûstanê hemûyi de,
jı Celilê û heta vır, bı hinkırına xwe rakırıye ser pıyan."

Îsa Dışinın Ba Hêrodês
6Gava Pilato vana bıhist, wi pırsi Û got: "Ma ev mırov jı Celilê
ye?" 7 Gava wi zani, ku İsa jı wê dera ku dı bın destê Hêrodês
de ye, wi isa şand ba Hêrodês. Hêrodês bı xwe ji dı van rojan
de lı Orşelimê bû.

8Gava Hêrodês isa dit, ew geleki şa bû, jı ber ku hin jı mêı
ve wi dıxwest ku isa bıbine. Jıber ku wi gelek tışt lı ser isa
bıhistıbû û hêvi dıkır, ku isajı pêş wi ve kerametekê bıke. 9Wı
ji gelek pırs lı ber isa dani, lê belê isa bersıva yekê jı wan ne
da. 10Serokên kahinan û alımên olê lı ser pıyan rawestan û
gılıyên xwe lı ser isa kırın. 11 Hêrodês û leşkerên wi, wan
hemûyan ew bêqedır kır û qerfên xwe bı Wi kırın. Wan kın-
ceke spehıye bıçırawisk lê kırın û careke dın Wi vegerandın
ba Pilato. 12Dı wê rojê bı xwe de Pilato û Hêrodês yên ku
heya hıngê neyarti bı hev re dıkırın, hevalbendi (dostani) bı
hev re danin.

Darazıya Kuştina Îsa
13Pilato bangi serok kahinan, serokan û gel kır. 14Ûjı wan re
got: "We vi mırovê hanê anin ber mın û we got, ku ew gel jı rê
ve dıbe. Mınji bersıva Wijı pêş we gırt û mın tu sûcên ku xwe
xıstıne stûyê Wi, lıser neditım. 15Hêrodês bı xwe ji tu sûc lı
ser neditıye.Jı ber ku ûsa ye, wi Vıya lı me vegerand. Bınıhêrın,
vi mırovi tışteki nekırıye, ku bıhayê Wi kuştın be. 16Jı ber vê
yekê ji ezê wi bıdım ber qamçıyan û berdım." 17Pilato hewce bû
ku her cejnê, gırtıyeki bona wan berde.

18Lê belê koma ajaweyê bı dengeki kıre qêrin û got: "Vi jı
ber çavê me bıbe, Barabas jı me re berde!" 19Barabas, jı bona
serihıldanekê, ku lı bajêr derxıstıbû û bona mêrkuştınê
avêtıbûn gırtigehê. 20Lê belê Pilato, careke dın bı wan re axıfi,
jı ber wi dıxwest ku isa berde. 21Lê wan kırın qêrin û gotın:
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"Wi bı xaçê ve bışıdine, Wi bı xaçê ve bışıdine!" 22Pilato cara
sısıyan jı wan re got: "Ka vi kesi çı xırabıyê kırıye? Mın tu
sûcê ku bıhayê wi kuştin be, lıser Wi neditı me.Jı ber vê yekê,
ezê Wi bıdım ber qamçıyan û berdım." 23Lê belê disa ew lıser
ya xwe dıman û bı qirineke bılınd dıxwestın ku Ew bı xaçê ve
bê şıdin. Ûdengê wan bı ser ket.

24Pilato bıryara xwe da,jı bo ku daxwaza wan bê cih. 25Wi
ewê jı ber serihıldanekê û mêrkuj ıyê gırti, yê ku bı dılê wan
bû,jı gırtigehê berda û İsaji bı devê daxwazıya wan ve berda.

Îsa Bı Xaçê Ve Dışıdinın
26Gava wan isa dıbırın, zılamık bı navê Şimûn ê Kûrenê yi jı
zevıyê vedıgerıya, gırtm. Xaçê lıpışta wi kırın û hıştın, ku ew
wê lıpêy isa bıbe.

27 Lı pey isa ji komeke mezın jı gel dıhat, dı nav wan de
pirek ji hebûn, ku lı singa xwe dıxıstın lı ser isa dıgırıyan.
28isa lı xwe zıvıri Û jı wan re got: "Ya keçên Orşelimê, lı ser
mın negırin! Lı ser xwe û zarokên xwe bıgırin! 29Jı ber ku wê
rojın werm, ku mırov jı xwe re bêjın: 'Xwezi bı yên ku bê ber
ın û bı wan zıkên ku zarok ne anine û bı wan singên ku ne
mêjandme!' 30Jı ber ku wê demê wê mırov dest pê bıkın û jı
çıyan re bêjın: 'Çıyano, bı ser me de bıkevınl' Jı gıran re bêjın:
'Cırno, me veşêrın!' 31 De icar ger mırov ûsa bı serê dara ter
dıke, ma wê halê dara hışk çı be!"

32Û du zılamên dın ji, yên ku bı sûc bûn, dıbırın ku ew ji bı
isa re werm kuştın.

33 Gava ew gihaştın cihê ku jı wır re dıgotın Qoq, wan ew
her du sûcdaran re, yek lımılê Wi yi rast û yê dmji lımılê Wi
yi çep, bı xaçê ve şıdandın, 34 isa got: "Ya Bavê mın, lıwan
negıre, jı ber ku ew nızanın ku çı dıkınl" Wan ji cılên Wi bı
pışkê, dı nava hev de par kırın.

35Gelji lıwê derê sekırıibû û temaşe dıkır. Serokên Cıhûyan
ji qerfên xwe bı isa dıkırın û dıgotın: "Wi kesên dın xılas kırı-
ne, ger Ew Mesihê bıjartıyê Xwedê ye, de icar bı xwe xelas
bıke!" 36Leşkeran ji qerf û henekên xwe pê dıkırın, nêziki Wi
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bûn û sirkê jê re anîn 37 û gotın: "Ger tu qralê Cihûyan i, de
xwe xelas bıke!" 38 Û dı ser Wî re jî bı tîpên Yewnanî, Latînî
û ibranî ûsa hatıbû nıvisandırı: "EV QRALÊ CIHÛDAN E."

39 Yeki jı wan sûcdarên dalıqandi ji, qerfên xwe bı isa re kır
û jı Wî re got: "Ka, ma Tu ne Mesîh i? De ka xwe û me xelas
bıkel" 40 Lê belê yê dın lê vegerand, dengê xwe lê hılda û got:
"Ma tu jı Xwedê natırsi? Ma ne va ye, tu bı xwe jî dı bın vî
darazê de yî? 41 Hema heçî em ın, ev heqê me ye, jı ber ku ev
bıhayê wan karên xerabî ku me kırıne, Belê heçî eve, Wî tu
neheqî nekırıyel'' 42 Pıştre wî jı isa re got: "Ya isa, çaxê tu here
Serwerıya xwe, mın dı bîra xwe de bîne!" 43 İsa ji lê vegerand
û got: "Ez jı te re bı rastî dıbêjım, ku tu yê îro bı rnın re dı
bıhuştê (cenetê) de bî!"

Mınnaİsa
44-45 Gava saet dıbû nêzîkî donzdehê nivrojê, rojê tarîtî gırt û
taristani heta bı saet sısıyê pışti nîvroj kete ser seranserê welêt
û perda perestgehê jı navê ve çırıya. 46 isa bı dengekî bılınd
kıre qêrîn û got: "Ya Bavê rnın, ez ruhê xwe dıxım nav destên
te!" Pışti ku Wî ev gotına xwe got, Wî ruhê xwe da.

47 Gava serpelê leşkeran tıştê ku qewırni dît, wî pesnê
Xwedê da û got: "Bê gûman vî mırova, mıroveki rast bû."
48 Wê koma gel, ya ku bona vê temaşeyê cıvıyabû, gava dît ku
çı dıbû, lı sînga xwe xıst û vegerıya.

49 Hemû nasên isa jî tev wan jınên ku jı Celîlê, lı pey Wi
hatıbûn, jı dûr ve sekınibûn û ev tiştên hanê temaşe dıkırın.

Veşartına İsa
50 Zılamek, endamê Sazûmanê hebû, navê wî Ûsıf bû. Ew
mıroveki qenc û rast bû. 51 Ev mırov bı xwestin û kırına Sazû-
manê ve razî nehatibû. Ew jı Arimetya, bajareki Cıhûyan bû
û lı hêvıya hatına Serwerıya Xwedê bû. 52 Ew çû ba Pilato û
bedena isa jı wî xwest. 53 Gava Ûsıf, bedena isa, jı xaçê ve
daxıst xwarê, wi ew dı nav cawekî de pêça û ew xıste tırbeke
ku dı latekê de hatıbû kolan, ewa ku hîn kesek tê de nehatıbû
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veşartın. 54 Ew roj, roja xweamadekırınê bû û Roja Şernıyê
dest pê dıkır,

55 Ew jınên kıı jı Celilê bı isa re hatıbûn, lıpêy Ûsıf çûn, wan
tırb û çawa laşê isa tê de hat danin, ditın. 56 Gava ew
vegerıyan, wan bıxûr û rûnê bêhnxweş amade kırın. Û roja
Şemıyê lıgor Zagonê tu kar nekırın û bêhna xwe vekırın.

PAŞİ VEJİNA İSA
Vejinaİsa

24 Lê roja pêşi jı heftıyê, hin sibehê zû, ew pirek hatın ser
tırbê. Wan bıxûr û rûnê bêhnxweş, yên ku amade

kırıbûn, bı xwe re anin. 2 Lê belê wan ditın ku kevırê ser tırbê
jı cihê xwe gındırıye. 3 Gava ew çûn nava wê, wan bedena
Xudan isa neditın. 4 Û ûsa çêbû ku gava ew jı ber vê yekê lı
xwe şaş dırnan, jı nışkav de du zılamên ku şewq jı cilên wan
dıçû lıba wan rawestan. 5 Gava pirekan ew ditın, jı tırsa serên
xwe kırın ber xwe. Zilaman jı wan re gotın: "Çıma hûn dı nav
mırıyan de lı yê zındi dıgerın? 6 Ew ne lı vê derê ye, lê ew
rabûye ser xwe. Binın bira xwe, wi çı jı we re dıgot, gava ew
hin lıCelilê bû: 7 'Dıvê Lawê Mırov bikeve nav destên gune-
karan, bı xaçê ve bê şıdin û roja sêwemin disa bıveje.'" 8 Pire-
kanji gotınên isa anin bira xwe.

9 Ew jı ser tırbê vegerıyan û çûn, jı her yanzdeh şagırtan û
yên dın hemûyan re her tışti gotın. 10 Ev ın, yên ku xeber jı
resûlan re anin: Meryema Mejdelani bû, Yohana bû, Meryem
a Dıya Aqûp bû û hınê dıni ku bı wan re bûn. 11 Ev yek lıber
çavên resûlan mina çirokeke pûç hate xuyakırın û wan jı
pirek an re bawer nekir ın. 12 Lê belê Pêtrûs rabû ser xwe û bı
lez çû ser tırbê, Gava wi xwe bı ser de xwar kır, wi jı kefen-
an pê ve tu tıştê dın ned it. Ew çû mala xwe û bı vi tıştê bûyi
ecêbmayi bû (ma).

Lı Ser Rêya Emwasê
13 Wê roja, bı xwe du kesên jı wan diçûn gundeki, ku navê
wi Emwas bû. Ev gund, nêziki yanzdeh kilometrê jı
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Orşelimê ve dûr bû. 14 Her du jı xwe re, lı ser wan hemû
tıştên qewımi dıaxıfin. 15 Ûsa çêbû ku, gava ew hinjı xwe re
dıaxıfin û jı hev dıpırsin, isa bı xwe nêziki wan bû û bı wan
re çû. 16 Lê çavên wan dıhatın gırtın ku ew Wi nas nekın.
LÎ isa jı wan re got: "Ev çı gotınên hanê ne, ku hûn dı rê de
jı hev re dıbêjın?" Ew sekınin û bı xemgini man. 18 Yeki jı
wan, yê ku navê wi Klêpas bû, lê vegerand û got: "Ma tu yê
bı tenê yi, ku lıOrşelimê dımine û nızane ku lıwê derê, dı
van rojan de çı bûye!" 19 isa jı wan re pırsi û got: "Ma çı
tışt?" Wan lê vegerand û gotın: "Ew tıştên ku lı ser isa yê
Nısreti, yê ku peyxamber bû û bı gotın û kırınê lıber Xwedê
û tevahıya gel bı qudret bû 20 û çawa serokên kahinan û
mezınên me Wi dan dest, jı bona darazıya kuştınê lıser der-
keve û wan Wi bı xaçê ve şıdandın? 21 Lê belê me hêvi dıkır
ın ku Yê ku İsraêlê xelas bıke Ew be. Jı xeyni van hemûyan
ji, va ye iro roja sêwemin e, ku ev tışt bûne. 22 Hınek pirekên
jı nava me ji, me şaş kırıne. Ew hin sıbehê zû lıser tırbê bûn,
23 û bedena Wi tê de ne ditın. Ew vegerıyan û gotın, ku wan
lı wır dit ın, ku çawa mılyaketan xwe nişani wan dan û
gotın, ku Ew dıji. 24 Pıştre hınekjı yên ku bı me re ne, çûn
ser tırbê û wan ji ew tışti ûsa, mina ku pirekan gotıbûn,
ditın. Lê wan ew bı xwe ne ditın." 25 İsa jı wan re got: "Hey
lı we bêhışan, yên ku bı dılgırani bawerıyê bı wan hemû
tıştên ku peyxamberan gotıye, tinın. 26 Ma ne dıbû, ku
Mesih van ezıyetan bıkışine û here nav rûmeta xwe?" 27 Wi
jı Mûsa û hemû peyxamberan dest pê kır û jı wan re her
tıştên ku lıser Wi, dı Kitêbên Piroz de hatıbûn nıvisandın,
da ronahikırın.

28 Dema nêziki wi gundê ku ew dıçûnê, bûn, isa da
xuyakırın, mina ku ewê hinji bı rê ve bıçe. 29 Lê ew pê ve man
û jê re gotın: "Lı ba me bımine, jı ber ku ber bı êvarê ye û rojê
xwe berdaye xwar!" isa bı wan re çû û derbasi hundır bû, ku
lıba wan bımine. 30 Bı wan re, lı ser sıfrê rûnışt, rahışt nan,
şukırya xwe ani, nan şkand û da destên wan. 31 A vay, dı wê
demê de çavên wan vebûn û wan isa nas kırın. Lê belê Ew, jı
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ber çavên wan wında bû. 32Wanjı hev re gotın: "Ma dema Ew
dı rê de, bı me re axıfi, Nıvisên Piroz şırove dıkır, dı hundırê
me de, dılê me nedışewıti û agır pê nedıket?"

33Hema dı wê saetê de bı xwe her du rabûn ser xwe û
vegerıyan Orşelim ê. Gava ew gihaştın, wan dit, ku her yanz-
deh şagırt û yên dıni bı wan re lı hev cıvıyabûn, 34Û dıgotın:
"Xudan bı rasti rabûye û xwe rê Şimûn daye." 35Herduyan ji
jı cıvatê re gotın, ka çı bı wan re bı rê de çêbûbû û dema Wi
nan şkand, wan çawa isa nas kırıne.

Îsa Xwe Nişani Şagırtan Dıde
36Hin ew ûsa dıaxıfin, isa bı xwe dı nav wan de derket û got:
"Bıla dılxweşi lıser we be!" 37Lê belê ew bızdıyan Û dılê wan
tıji tırs bû, jı wan we bû, ku ew ruheki lı ber çavên xwe
dıbinın. 38isajı wan re got: "Çıma hûn şaş mane û dudıli ne?
39Lı dest û Iıngên mın bınêrın, ku ez bı xwe me. Werın destên
xwe bıdın bedena mın û bıbinın; jı ber ku heçi ruh e, bê goşt
û hesti ye, lê belê va ye, mina ku hûn mın dıbinın, ez bı goşt û
hesti me!" 40Paşi Wi van gotına kır, dest û lıngên xwe nişarri
wan da. 41 Lê belê wan jı şabûnê û jı ber geleki ecêbmayi
mabûn, hin ji bawer ne dıkırın. Wi jı wan re got: "Ka tışteki
xwarınê lıba we heye?" 42Wanji parıyekjı masıyeki bıraşti
dane Wi. 43Wi ew jı destê wan gırt û lıpêş wan xwar.

44Dawıyê jı wan re got: "Ha ev ın, ew gotinên mın, yên ku
gava ez hin bı we re bûm, mınjı we re gotıbûm: Dıvê ew hemû
tıştên ku dı Zagona Mûsa û ya peyxamberan de û dı Zebûran
de lıser mın hatıne nıvisandın, werm cihê xwe."

45Lı ser vêya, Wi hışên wan vekır ku, ew bıkarıbın Kıtêbên
Piroz têm bıkın. 46İsajı wan re got: "Ûsa hatıye nıvisandın, ku
Mesih wê ezıyetê bıkışine û wê roja sêwemin jı nav mırıyan
bıveje 47û wê j i Orşelimê were dest pê kırın û jı bona efûkırı-
na gunehan tobe bı navê Wi jı hemû gelên dınê re were dana-
sikırın. 48Hûn şahdeyê van tıştan ın, 49Û va ye, ezê soza Bavê
xwe bı ser we de bışinım. Lê belê heçi hûn ın, lıbajêr bıminın,
heta ku hûnjıjor qewetê bıstinın."
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İsa Bı Ezmanan Ve Hıldıkışe
50 Wi şagırtên xwe derxıst û bır heta Beytanya yê. Lı wê derê
Wi destên xwe hılda û wan piroz kır. 51 Ûsa çêbû ku wê gava
wi ew piroz dıkırın, ew jı wan cûda bû, hat rakırın û hılkışi
nava ezmanan.

52 Ew jijı Wi re perıstın û paşê bı kêfxweşıyeki gelek mezın,
vegerıyan Orşelim ê, 53 Ew her tım dı perestgehê de bûn û
pesnê Xwedê dıdan.
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MIZGİNIY A İSA MESİH
A

LI GORA YUHENA

PÊŞGOTIN

(Baueri ÛJıyan)

Nıviskarê vê Pırtûka, ku dı dawıya sedsala pêşin de, bı peyxa-
ma Xwedê ve hatıye nıvisandın, nayê zanin. Mırov fêm dıke ku,
ntoiskarê vê Pırtûk a, Yûhena yê jı donzdeh şagirtên İsa, yek e.
Yûhena, xwe, bı gotına, şagırtê ku İsa zahfjı wi hes dıkır, dıde
nasin (13:23; 21:7,20; 19:26). Nıoiskar, dıbêje ku, bı rasterast
bûye şahdeyê van bûyerên ku nıvisandıye (1:14; 19:35;
21:24).ıviskarê vê Pırtûka, ku dı dawıya sedsala pêşin de, bı
peyxama Xwedê ve hatıye nıvisandın, nayê zanin. Mırov fêm
dıke ku, nunskarê vê Pırtûk a, Yûhena yê jı donzdeh şagirtên İsa,
yek e. Yûhena, xwe, bı gotına, şagirtê ku İsa zahfjı wi hes dıkır,
dıde nasin (13:23; 21:7, 20; 19:26). Nıviskar, dıbêje ku, bı
rasterast bûye şahdeyê van bûyerên ku nıvisandıye (1:14;
19:35;21:24).iviskarê vê Pirtûka, ku di dawiya sedsala pêşin de,
bipeyxama Xwedê ve hatiye nivisandin, nayê zanin. Mirov fêm
dike ku, niviskarê vê Pirtûk a, Yûhena yê ji donzdeh şagirtên İsa,
yek e. Yûhena, xwe, bi gotina, şagirtê ku İsa zahfji wi hes dikir,
dide nasin (13:23; 21:7, 20; 19:26). Niviskar, dibêje ku, bi
rasterast bûye şahdeyê van bûyerên ku nivisandiye (1:14;
19:35;21:24).

Babet a sereke ya vê pırtûkê, mina ku dı destpêkê de jı tê
xuyakınn; ya dı bedena mırov de hatıye daxuyanikınn, Gotın
a Xwedê ya bêpêşi ye (1: 1-18). Nıviskar, qala heyşt mûcizetên
İsa yên nehatıye ditın û hêzdar ın û vejina İsa ya jı nava
mınyan dıke. U dıde xuyani kınn ku, bona mırov bı Mesih ve
baieenua xwe binın û bıgıhêjın jıyana bêdawi, van nişanan
nıvisandıye (20: 30,31).
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İsa, 'Rêji, rastiji,jıyanji ez ım' dıbêje (14:6). Dı vê nıvisê de,
İsa hebûnên dı derheqa jıyana rojane de, bı avayeki tê ditın
xuyani dıke ûjı nêzik de rastıya ruhani ronahi dıke (daxuyani
dıke); mina av, nan, ştoan, mih, hwd.

Nıvisa Yûhena, cıhetıyek jı nıvisên Meta, Marqos û Lûqa ve
dıde xuya kınn. Ew bıpırrani qala Xizmeta İsa, ya lı Celilêdıkın,
lê belê Yûhena, lı ser Xizmeta Wi yi ya lı Orşelimê dısekıne. Ew
hinkanya İsa, bı minak û wekokan ve tinın zıman, lê belê Yûhe-
na vana bı axaftınên rû bı rû tine zımên. Xeyni vana gelek
cıhêtıyên dın ji hene. Jı ber ku, her nıviskarek, bangi cıvakên
xwendekarên dın kırtne. Weki dın, Yûhena, jı her sê nıviskarên
dın, bı derengahi vê nıvisa nıvisandıye. Mırov dıkare bı vi avayi
kurtıya nıvisê bıde nasin:

Destpêk 1: 1-18
Daxuyanikmna İsajı dınêre 1: 19-12-50
Daxuyanikmna İsajı şagirtan re 13: 1-17:26
Şıdina İsa bı xaçê ve û vejina Wi 18: 1-20:31
Gotına paşin 21:1-25

DESTPÊK
Gotına Bêpêşi

1 Beri destpêka her tışti Gotın hebû. Gotın bı Xwedê re bû
û Gotın bı xwe Xwedê bû. 2 Ew dı destpêkê de bı Xwedê

re bû. 3 Her tışt bı navbertıya wê çêbû, qet tıştekjı bêyi wê
çênebû.

4Jıyan dı Wê de bû û jıyan ronahıya mırovan bû. 5 Ronahi
dı tanyê de şewle dıde û tari nıkare wê bındest bıke.

Dınya Bı Wi Nızanibû
6 Mırovê kujı alıyê Xwedê ve hate şandın, ku navê wi Yehya
bû, derket meydanê. 7 Ev zılamjı bo şehadet kırınê hat; dajı
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ronahıyê re şehadeti bıkıra û her kes bı destê wi bawerıya xwe
bıanina. 8 Ew bı xwe ne ronahi bû, lê belê wi dı derbarê Nurê,
(Ronahiyê) de şehadeti kır û jı bo vê yekê ew hate dinê. 9 Lê
Nur a hati dınê ya ku her mırovi ronahi dıke Nur a rasteqin
hebû. 10 Ew dı dınê de bû û dınê bı Wi hate afırandın, lê belê
dınê Ew nas nedıkır. 11 Ew hat ba yên xwe, lê belê xelkê Wi,
(gelê wi) Ew qebûl nekır ın.

Rayedanya Kesên Ku Wi Qebûl Kınne
12 Hew ew kesê ku baweri bı Navê Wi anin û Ew qebûl kırın,
Wi heq da wan hemûyan ku ew bıbın zarokên Xwedê. 13 Ew
kes ne jı xwinê, ne jı xwestına bedenê û ne ji bı daxwaza mıro-
van; hew ew jı Xwedê çêbûn.

14 Gotın bû rnırov û lınav me de jıyana xwe kır. Me jı tıjibû-
na Wi ya piroz, dılovani û rasti ya Bav û me bılındtıriya Lawê
Xwedê yê tenê dit. 15 Yehya bona Wi şahdeyıyê kır, bang kır
û ûsa got: "Ewê kujı dû mın re tê, jı mın mezıntır, (bılındtır)
e.Jı ber ku Ew jı beri mın de hebû, û yê ku mın qala Wi kır Ev
e." 16 Me hemûyan jı tıjibûna Wi ve dılovani lıser dılovanıyê
gırt ın. 17 Zagon bı destê Mûsa hate dayin, lê belê lutûf, û rasti
bı destê isa Mesih hate dayin. 18 Qet mıroveki tu caran Xwedê
neditıye, Lê belê Lawê Wi yê delal yê ku bı xwe (ji Xwedê ye)
û dı himbêza Xwedê de ye, Wi Xwedê daye nas kırın.

DAXUYANİKIRINA HÊZA MESİH
Şahdeyıya Yehya Ya Yekemin: Ew Dı Nav Me De Dısekıne
19 Cıhûdan jı Orşelimê kahin û Lêwi şandın, ku jı Yehya ve
bıpırsırı: "Tu ki yi ?" Yehya şahdeyıyê kır. 20 Wi eşkere got;
inkar nekır û got; "Ez ne Mesih ırn." 21 Wê çaxê wan gotın, "lê
tu ki yi? Tu Êlyas i?" Yehya got, "na." Wan gotın, tu Ew
Peyxamber i? Wi got, "na." 22 Wê çaxê şan dıyan gotın ku,
"ma nexwe tu ki yi? Jı me re bıbêje ku emji xeberê bıdın jı
kesên ku me şandine." "Tu jı bo xwe çı dıbêji?" 23 Yehya got
"ez ew deng ırn, ku lıçolê gazi dike: 'Rêya Xudan rast bıkın!'
mina ku İşaya gotiye." 24 Kesên hatıbûn şandın, jı Fêrısıyan
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bûn. 25Wanjı Yehya re pırsin, "Tu ne Mesih i, ne Êlyas i û ne
ji Peyxamberi, çıma tu vaftiz dıki? 26Yehyajı wan re ûsa got:
"Ez bı avê vaftiz dıkım, lê belê dı nav we de yeki dın ku hûn
Wi nas nakın heye. 27Yê ku lı dû mırı re hat, Ewe. Ez ne lıyaq
ım ku bendê çarıxê Wi vekim." 28 Vana hemû alıyê bajarê
Şeriayê, 1ı Bêtanyê de, şuna ku Yehya vaftiz kırıbû lıwê derê
hat LO çêbûnê.

Şahdeyıya Yehya Ya Duwemin: A vay, Berxê Xwedê
29Rojek paşê, Yehya dit ku isa ber bı wi hat û wi ûsa got: "A
vay, Berxê Xwedê yê ku gunehên dınê jı navê hıline!
30 Yehya jı bo xwe got, lı dû mın re yeki dın tê, Ew jı mın
hêjatır e. J ı ber ku yê mın got Ew dı beri rnm de hebû ev Ew
e, (yanê İsa'ye). 31Mın Ew nas ne dıkır, lê belê bona ku İsraêl
Wi nas bıke mın bı avê vaftiz kır û hat ırn." 32Yehya şahdeyıya
xwe ûsa domand: "Mın dit ku Ruh ê Piroz jı jor de mina
kevot kekê hate xwar û lı ser isa Mesih sekıni. 33 Mın Wî nas
ne dıkır ım. Lê belê Yê ez şandım ku bı avê vaftiz bıkım, Wi
got ku Ruh ê Piroz lı ser ki dayne û bısekıne, yê ku bı Ruh ê

Piroz vaftiz bıke, Ewe. 34 Mın jî dit û şehadeti kır û got ım,
Lawê Xwedê Eve.

Şagirtên İsa Yên pêşıyê
35 Roja paşîn Yehya disa lı tevi du şagırtê xwe bû. 36İsa jı wê
derê ve derbas bû, Yehya lı isa nıhêrt û got, "A vay, Berxê
Xwedê!" 37 Dema ku wan her du şagırtan ev gotınê bıhistırı,
ew lı pêy isa çûn. 38 isa dema ku vegerıya, dît ku ew lı dû wî
tên. İsa jı wan pırsi û got, "hûn 1ı çı dıgerın?" Wanjijı isa re
gotin: "Tu lı ku derê rûdıni Ya Xudan?" (yanê Rebbi. Mana
Xudan, Mamoste ye.) 39 isajı wan re ûsa got, "Werm û bıbin
10." Ew bı isa re çûn û cîhê ku isa lê rûdınışt ditın û wê rojê
lı ba isa man. Saet wê çaxê çar bû. 40Yê ku dengê Yehya bıhis-
tın û lıdû isa çûn, ew yek bırayê Şimûn Pêtrûs, Andrêyas bû.
41Andrêyas beri bırayê xwe Şimûn dit û jê re got, "Me Mesîh
dît." (Mana Mesîh mesh kırın e) 42 Andrêyas bırayê xwe bır
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ba İsa. isa lıwi nêri.jı wi re got, "Tu lawê Yûhena Şimûn i. Êdi
jı vê rojê ve pêv navê te Kifas e." (Mana Kifas zınar e).

Şagirtên İsa Yên Duwemin
43 Roja paşin isa nêt ani ku, here bajarê Celilê. Wi mırovek
dit, navê wi Filipo bû û isa, jı Filipo re got, "lı dû mın were."
44 Filipo jı bajarê Andrêyas û Pêt rûs bû jı bajarê Bêtseyda,
45 Filipo Natanyêl dıt ûjê re got, "Ewê ku Mûsa dı derbarê Wi
de nıvisıye dı Zagonê de û yê ku peyxamberan ji qala Wi kırı-
ne, Lawê Ûsıf, isa yê Nısreti me dit." 46 Natanyêl, jı Filipo re
pırsi Û got: "Jı bajarê Nısretê tışteke rınd, (qenc) derdıkeve?"
Filipo got, "Were û bibin e." 47 isa, dit ku Natanyêl ber bı Wi
hat, wê çaxê jı bo wi ûsa got, "Mêze, İsraêlıyek rasteqin! Dı
dilê wi de hile nine." 48 Natanyêl got, "Tu mın jı kû nas dıki?"
isa, got: "Wexta ku Filipo hin bang! te nekıribû, mın te dı bın
dara hêjirê de ditıbûm." 49 Natanyêl got, "Xudan, tu Lawê
Xwedê û Qralê İsraêlê yi!" 50 Isa jê re got, "bona ku mınjı te
re gotım ku, mın te dı bın dara hênrê de dit, tu bawerıya xwe
tine? Tê hinjı van tıştan gırtır û mezıntır tıştan bıbini." 51 isa
got, Ez bı rasti jı we re dıbêjım, ezman vedıbe û Mılyaketên
Xwedê, lı ser Lawê Mırov de bılmd dıbın û têne xwar; hûnji
Wi bıbin ın." (Mana Lawê Mırov, isa Mesih'e.)

Nişana Pêşıyê

2 Roja sısêyan lı gundek~ bajarê Celılê, dı gundê Kana de
dawetek hebû. Dayıka Isa lıwê derê bû. 2 Isa û Şagırtên

Wi ji hatıbûn dawet kınn. 3 Wexta ku xemr xelas bû dayıka
İsa.jı Wi re got, "Xernr xelas bû." 4 Isa got, "Pirek (jınık), ma
te çı jı mın e? Dema ının hin nehatıye." 5 Dayıka isa, jı kesên
ku xızmetê dıkınn re got, "Ew jı we re çı bêje wê bıkın."

6 Jı kevneşopên paqıjıyê ya Cıhûdan, lı wê derê şeş kûpên
kev ıri hebûn ku dı her kûp ekê de jı heyştê litıri, heta sed û bist
litıri av bı cih dıbû. 7 İsa jı xızmetkaran re got, "Kûpan bı avê
tıji bıkın." Wan kûpan heta lêvıka re tıji kınn. 8 isa dû re jı xız-
metkaran re got, "nuha jı vêya bıgırın Û jı serokê şahıyê re
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bıbın." Wanji bırın. 9-10 Serokê şahıyê ew ava ku bûbû xemr
tam kır. Wi nızanibû ku ew xemr jı kû hatıye, lê belê xızmet-
karê ku av jı kûpê ve derxıstibûn, wan dızanibûn. Serokê
şahıyê bangi zava kır û got, "xelk pêşıyê xemra rınd dıdın,
dema ku zahf vexwarın, ya ne rınd dıdın. Lê belê te xemra rınd
heta nuha hılanıye." 11 İsa ev mûciza xwe ya pêşıyê, dı gun-
deke bajarê Celilê de, dı gundê Kana de çêkır û qudreta xwe
nişan da. Şagirtên Wi ji baweri bı Wi anin.

12 Paşi vêya İsa, dayıka İsa, bırayên Wi û şagırtên Wi bı hev
re çûn Kefernahûmê û çend rojan lıwê derê man.

İsa Perestgehê Paqıj Dıke
13 Cejna Derbasbûnê ya Cıhûdan, (ya Pasoxê) ji nêzik dıbû.
İsa ji çû Orşelimê. 14 Lı wê derê dewar, mih û lı tev yên ku
kevotkan dıfırotın rûnıştıbûn û pere hûr dıguherandın. İsaji
wan dit. 15 Wi jı bendıkan qamçıyek çêkır hemû, tev dewar û
mihên wanjı wır kır der, perenê kesên ku pere dıguherandın,
rıjand maseyên wan ji gêr kır.16 İsa jı yên ku kevotkan
dıfırotın, got, "vana jı vê derê rakın, mala Bavê mın nekın
malek mina bazarê!" 17 Wê demê şagirtên Wi, ew yeka ku dı
Kıtêba Piroz de hatıye nıvisandın anin bira xwe; "Xireta ku
mınjı bo mala te kır, mın dıxwe û xelas dıke."

18 Cıhûdanjı İsa ve pırsıyan, "Madem ku tu va tıştan çêdıki,
tu yê mûcizetekê çawa nişani me bıdi?" 19 İsa ûsa got: "Vê
perestgehê xera bıkın, ezê wê dı sê rojan de disa çêkım."
20 Cıhûdan, jı İsa re gotırı, "Ev perestgeh dı çel û şeş salan de
hatıye çêkınn, ma tu yê vêya dı sê rojan de çêbıki?" 21 Lê belê
İsa qala Perestgeha bedena xwe dıkır. 22 Dema ku İsajı mırınê
ra bû, şagırtên Wi vê gotına, anin bira xwe û bawerıyê bı
Gotına İsa û bı Nıvisên Piroz anin.

Zanıyanya İsa Ya Dı Derheqa Mırovan De
23 İsa lı bajarê Orşelimê, dı dema cejna derbasbûnê de gelek
mûcizetan çêkır û ew kesên ku van mûcizetan ditın, baweri bı
Navê İsa anin. 24 Lê belê jı ber ku İsa, dılê hemû mırovan nas
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dıkır, bı wan baweri nedıkır. 25 Dı derbarê mırov de qet hew-
cedari tune bû ku yekijı isa re tışteki bıgota. Jı ber ku Wi tıştê
dılê mırov de derbas dıbûn dızanibû.

Mırov Çawa Dıkare Disa Çêbe (Bıbe)?

3 Serokek Cıhûdan bı navê Nikodim h~bû. Ev mırova Fêrı-
si bû. 2 Ev zılama şevekê hate ba Isa û jı Wi re got,

"Xudan, em dızanın ku tu mamoste yi û Xwedê te şandıyi.Jı
ber ku ger Xwedê lı bı wi re nebe, qet kesek nıkare van mûci-
zetên ku tu çêdıki, çêbıke." 3 İsajı wi re ûsa got: "Ez jı te re bı
rasti û bı rasti dıbêjım, heta ku mırovek jı nû ve nebe, nıkare
Serwerıya Xwedê bıbine."

4 Nikodim, jê pırs kır, "Mırovê ku gihaştıye, çawa dıkare jı
nû ve bıbe? Dıkare ku disa bıkeve rehma dayıka xwe û disa.
were dinê?" 5 isa ûsa got: "Jı te re bı rasti û bı rasti dıbêjım;
heta ku mırovek jı avê ûjı ruh ve nebe, nıkare ku bıkeve Ser-
werıya Xwedê. 6 Yên ku jı bedenê bûne beden ın û yên ku jı
Ruh ve bûne Ruh ın, 7 Şaş nebe ku, mın jı te re got hûn dıvê
jı nû ve bıbın. 8 Bajı kijan ali de bıxwaze ûsa tê; tu dengê wê
dıkari bıbıhizi, lê belê jı kû ve tê û dıçe kû derê, tu wê nızani.
Hemû kesê kujı Ruh ve bûyine ji ûsa ne."

9Nikodimjı isa pırs kır û got: "Vana çawa dıkann çêbıbın?"
10 İsajı wi re ûsa got: "Tu mamosteyê İsraêlê yi û disa ji tu van
tıştan fehm naki?" 11 Ez bı rasti û bı rasti jı te re dıbêjım, em
tıştê ku dızanın dıbêjın û tıştê ku me ditıne şahdeyıya wan ,
dıkın û hûn şehadetıya me qebûl nakın. 12 Dema ku mın jı we
re qala tıştê dınê kır we baweri nekır, wê çaxê ger ez qala tıştê
Ezmani bıkım hûnê çawa bawer bıkın? 13J i xeyni Lawê Mırov
yê ku jı ezman hatıye xwar qet kesek derneketiye ezmanan.
14 Çawa Mûsa dı çolê de mar bılınd kır, dıvê Lawê Mırov,
(yanê isa) ji ûsa bılındi jor bıbe. 15 Ûsa ku, hemû kesê bawe-
ri bı Wi binın, bıgıhêjın jıyana bêdawi. 16 Jı ber ku Xwedê
evqas pırr jı dınê hes kır ku, Lawê xwe yê delal û tenê da. Ûsa
ku, bıla tu kes,jı yên baweri bı Wi ani ne mehw nebırı, lê belê
hemû bıgıhên jıyana bêdawî. 17 Xwedê bona dınê daraz bıke



Yûhena 3:18-33 190

Lawê xwe neşand, Wi, bona ku dınya bı Wi xelas bıbe şand.
18 Ew kesê ku baweri bı Wi binın nayên daraz kırın; lê belê yê
ku baweri bı Wi ninın, ew jı xwe hatme darazkırın. Jı ber ku
baweri bı navê Lawê Xweda yê delal û tenê neanine. 19 Dara-
zi ji eve: Ronahi hat dınê, lê belê mırovan jı ronahıyê zêdetır
jı tarıyê ve heskırın. J ı ber ku xebatên wan xerab bûn. 20 Her
ki xerabıyê dıke,jı ronahıyê dıkerıhe dajı bo ku xebatên wi yi
bışermi xuya nebın nêziki ronahıyê narın. 21 Lê belê yê ku
xebatên wi rındın jı bo ku xebatên wi yi bı dılsozıya Xwedê ve
kırıye xuya bıbın, ew tê ronahıyê.

Şahdeyıya Yehya Ya Sêwemin: YêJıJor Ve Hatıye,]ı Her
Kesi Bılındtır E
22 Pışti vê yekê isa û şagirtên xwe hatın dıyarê Cıhûstanê. isa
demekê lıwê derê, bı wan re dıma û vaftizê dıkır. 23 Yehyaji
nêziki Salimê, lı bajarê Aynonê de vaftiz dıkır. J ı ber ku lı wê
derê zahf av hebû. Mırov dıhatın û vaftiz dıbûn. 24 Yehya hin
nehatıbû gırtm.

25 Dı wê demê de dı navbera şagırtên Yehya û Cıhûdeki de
dı derbarê paqıjbûnê de guftegoyek derket. 26 Şagırtên Yehya
hatın ba Yehya û gotin, "Mamosta", "Yê ku lı alıyê çemê
Şeriayê de bı te re bû, yê ku te dı derbarê Wi de şehadeti kır,
va ye ew mırovan vaftiz dıke û her kes ji dıhere ba Wi!"
27 Yehya ûsa got: "Dema ku j ı j or ve, tıştek neye dayin, kesek
nıkare tıştekê bıstine. 28 Mın got ez ne Mesih ım, lê belê ez
nûçevanê Wi me û hûn ji şahdeyê van gotınê mın ın. 29 Bûk
bı kê re bızewıce, zava ji Ewe. Lê belê yê ku lı ba zava dısekı-
ne, hevalê zavê ye û dema ku ew dengê zavê dıbıhize, zahf
kêfxweş dıbe. Bı vi awayi kêfxweşıya mın gihaşt temamamıya
xwe. 30 Dıvê Ew bılıntır bıbe û ezji lı paş ve bımin ım. 31 Yê
ku jı jor de hatıye xwarê,jı her kesi ve bılındtır e. Yê kujı dinê
ye dınyewi ye û qala dınê dıke. Yê ku jı ezman ve hatıye xwar,
lı ser her kesi re ye. 32 Wi çı ditıye û çı bıhistıye jı wê re şah-
deyıyê dıke, lê belê kes şehadeti ya Wi qebûl nake. 33 Yê ku
şehadeti ya Wi qebûl dıkın, wan erê kırıne ku Xwedê rasti ye.
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34 Ew kesê ku Xwedê Wi şandıye, gotinên Xwedê dıbêje. Jı
ber ku Xwedê, Ruh bı pivandınê ve nade. 35 Bav, jı Law hes
dıke û her tışti daye dest Wi. 36 Yê ku bawerıyê bı Law bine
jıyana wi ya bêdawi heye. Lê belê yê ku bawerıyê bı Law nine
ew jıyanê nabine, lê belê xezeba Xwedê lı ser wi dımine.

Avajıyana Bêdatoi

4 Fêrısıyan bıhistın ku isa jı Yehya ~êdetır şagırtan
qezenc dıke û vaftiz dıke. 2-3 Hal bû ku Isa bı xwe vaftiz

nedıkır, şagırtên Wi vaftiz dıkırın. Dema ku isa ev zani jı
Cıhûstanê weqetıya û disa çû bajarê Celilê. 4 Û hewce dıkır
ku ew dı nav bajarê Semirıyê re derbas bıbûya. 5 Bı vi awayi
hat bajareki Semirıyê, navê wi Sihar bû. Ew der nêzikê erdê
Ûsıf bû ew erdê ku bavê wi, Aqûp dabû wi. 6 Bira Aqûp ji lı
wê derê bû. Bona ku isa dı rêwitıyê de westayi bû, lı ba birê
rûnışt. Saet jı devdevi donzdeh bû. 7 Pirekekjı Semirıyê hat ku
avê bıkşine. İsajı wê re got, "avê bıde mın, ez vexwım." 8 Şagır-
tên İsa jı bo kırrina xwarınê çû bûn bajêr. 9 Pireka Semirıyê
jı isa re got, "Tu Cıhûde û ez ji pirekek Semirıyi me, bı çı
awayi tujı mm avê dıxwazi?" Jı ber ku têkılıya Cıhûdan bı
gel ê Semirıyê re tune bû.

10 isajı pirekê re ûsa got: "Ger ku te xelata Xwedê û yê ku
jı te re dıbêje avê bıde mın nas bıkıra û bızaniba yê ku bı te
re dıaxıfe, ki ye, te yê jı Wi av bıxwesta, Wiji wê ava jıyanê
bıda te." 11 Pirek got, "Efendî", "Bı te re tıştekê ku tu pê avê
bıkışini tuneye û bir ji kûr e; jı kû derê ava jıyanê bı te re
heye? 12 Ma tujı kalıkê me Aqûp rnezıntır i? Wi vê bira daye
me, bı tev law û dewarên xwejijı vê avê vexwarın e." 13 isa
ûsa got: "Ki jı vê avê vexwe, ew disa ti dıbe. 14 Lê belê ki wê
ava ku ez bıdım vexwe tu caran ti nabe. Ava ku ez bıdım dı
hundurê wi de jı bo jıyana bêdawi dıbe kanıya ku dıherıke."

15 Pirekê got "Efendi", "vê avê bıde rnın ku ez ne ti bıbım û
ne ji bona av kışand mê heta bı vê derê werım." 16 isa, jı pirekê
re got, "here bangi mêrê xwe bıke û were vê derê." 17 Pirekê
got: "Mêrê rnın tune." isa ji jı pirekê re ûsa got, "bona ku te
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got mêrê mın tune, te rast qıse kır. 18 Jı ber ku, "Tu bı pênc
mêran re zewıcıyi. Ev mêrê ku tu nuha tevê dısekıni ji ne
mêrê te yi. Te rast got." 19 Pirekê jı Îsa re got: "Efendi, ez
dıbinım ku Tu peyxamber i. 20 Kalıkên me lı vi çıyayi perıs-
tınê kırın û hûn dıbêjın ku cihê perıstınê Orşelim e." 21 isajı
wê re ûsa got: "Ya pirekê, bı mın bawer bıke, dem tê, êdi hûn
ne lı wi çıyayi û ne ji lı Orşelimê bıkarıbın jı Bav re perıstınê
bıkın! 22 Hûn dıperıstın û nızanın kujı ki re, em dıperıstın û
dızanın kujı ki re dıkın.Jı ber ku xelasijı Cıhûdan ve tê. 23 Lê
belê yên ku bona Bav, jı dıl perıstınê dı ruh û rastiyê de dıkın
ew saeta tê û ew saet nuha ye. J ı ber ku Bav ji lı yên ku bı rasti
ji bı Wi re dıperıstın dıgere. 24 Xwedê Ruh e, ew kesê kujı Wi
re dıperıstın ji dıvê bı ruh û bı rastıyê bıkın." 25 Pirekê jı isa
re got, "Mesih yê ku hatıye mesh kırınê, ez zanım ku Ewê wê
were, û Ew wê dı derbarê her tıştê de xeberê bıde me." 26 isa
got, "Yê ku bı te re dıaxıfe, ez, Ew kes ım."

27 Wê demê şagırtên Îsa hatın. Jı ber ku isa bı pirekê re
dıaxıfi ew şaş man. Lê bele disa ji qet kesi, "isa re negot ku
tu çı dıxwazi?" an ji, "Tu çıma bı wê jınıkê re dıaxıfe?"
27-29 Dû re pirekê kûzê avê dı cih hışt çû bajêr û jı gel re ûsa
got: "Werm, mırovê her tiştê ku mın kırıye jı mın re got
bıbinın. Gelo Mesih Eve?" 30 Geljı bajêr derket dest pê kır
û ber bı isa ve hatın.

31 Wi çaxê şagırtên isa, rêca kırın û gotın, "Xudan, nan
bıxwe!" 32 Lê belê isa got, "Xwarinek mın heye, hûn wê nas
nakın." 33 Şagırtanjı hev û du pırs kırın û gotın: "Gelo kesi
jı Wi re xwarın anıye?" 34 İsajı wan re got, "xwarına mın ewe
ku, xwestına yê ku ez şandım binım cih û karê Wi bıqe-
dinım." 35 "Ma hûn, nabêjin hin bona zad çıninê çar meh
hene? Va ye, ez jı we re dıbêjırn, serê xwe bılınd bıkın û
zevıyan bınêrın. Zad zer bûye û bona çıninê amade ne! 36 Bo-
na yê ku ajotıye û yê ku dıçine bı hev re dılgeş bıbın, yê ku
dıçine heqdestê xwe dıgıre ûjı bo jıyana bêdawi ji zadê dıde
hev." 37 Ew gotına ku, "Yek dajo û yeki dın ji dıçine, dı vê
yekê de raste. 38 Mın hûn, bo çınina zadê ku we jı bo wê keda
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xwe nedane şandım. Hıne dın keda xwe dan, hûnji hatın ser
keda wan."

Gelê Seminyê Bawenyê Bı İsa Ve Tinın
39 Dı wi bajari de gelek kesên Semirıyê lı ser gotına pirekê
jı ber ku wê şehadeti kır û got, "her tıştê ku mın kırıye İsajı
mın re got" baweri bı isa anin. 40 Gelê Semirıyê hatın ba isa
û jê rêca kırın ku Ew lıba wan bısekıne. Ew ji lıwê derê du
rojan ma. 41 Lı ser soza Wi hin gelek kesên dın ji bawerıya
xwe anin. 42 Evana jı pirekê re dıgotın: "Êdi sedema
bawerıya me ne bı gotına te ye." "Me ji bı guhê xwe bıhist ın
û em dızanın ku isa xelaskırê dınê yê rast e."

Nişaneke Lı Celilê
43 Pışti vana du rojan İsa jı wê derê weqetıya û çû Celilê. 44 isa
bı xwe, şehadeti kır ku, peyxamberek dı Welatê xwe de ne
bı qedr e. 45 Dema ku İsa hat bajarê Celilê, gel bı rındi
pêşwazıya Wi kırın. Jıber ku ew ji çûbûn cejnê û her tıştê
ku isa dı Orşelim de kırıbû wan ji ditıbûn.

46 isa disa, hat gundê Kana yê bajarê Celilê şûna ku wi jı
avê xemr çêkıribû. Lı wê derê memûrek yê Qral hebû. Lawê
wi lıKefernahûmê nexweş bû. 47 Mırov, dema ku bıhist isa
jı Cıhûdıyê hat bajarê Celîlê, çû ba isa û jê rêca kır ku ew
were lawê wi yê ku lıber mırınê bû baş bıke. 48 Wê demê isa
jı wi memuri re got: "Hûn heta alamet û nuwaze nebinın
bawerıyê ninın." 49 Memurê Qral jı isa re ûsa got, "Efendi,
jı beri ku lawê mın wê bımıre were xwarê!"

50 isa got, "Here, lawê te dıji." Mırov baweri bı gotına isa ani
û çû. 51 Dema ku ew hin dı rê de bû xulamên wi berbı wi hatın,
xeber danê û gotın lawê te baş bû. 52 Mırov jı wan pırs kır û
got, lawê mın dı kijan saetê de baş bû? Wanji ûsagotın: "Duh
dora nivrojê, saet dı yekê de agırê wi daket." 53 Bav fehm kır
ku, ev ew saeta İsajı wi re gotıbû ku, "lawê te dıji" ye; û ew bı
temamê gel ê mala xwe ve bawerıya xwe ani. 54 Dema İsa jı
Cıhûstanê hat Celilê, ev mûciza duduyan bû ku Wi çêkır.
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Nexweşê Sihûheyşt Sale Nextoeşe Tê Başkırtn

5 Pışti van tıştan cejneke Cıhûdan hebû û isa çû Orşelimê.
2Lı Orşelimê de lıba wi derıyê jê re derıyê mihan dahat

gotin, hewzek hebû bı zımanê ibranijê re dıgotın Beythesta;
pênc hewşên wi hebûn. 3-4Lı wê derê kesên kor yên kûd yên
falınc û komekê zêde ya nexweşan radızan.

5Lı wê derê mırovek nexweş hebû ku sih û heyşt sal bû ew
nexweş bû. 6isa dit ku ew mırovê lıwê derê razaye û isa dıza-
ni ku ew ji wexteke dırêj ve nexweş bû, jê pırs kır û got: "Tu
dıxwazi baş bıbi?" 7Wi mırovê nexweş ûsagot: "Efendi, dema
ku av pêl dıde (çelqin dıke) kesê mın tune ku mın deyne nav
avê, dema ku ez dıxwazım bıkevım nav avê, beri mın yên dın
dıkevın nav avê." 8 İsa jı wi re got, "Rabe doşega xwe bıde hev
û bımeşe." 9Ew mırov tam dı wê demê de baş bû û doşega xwe
da hev û meşıya. Ew roj roja Şemıyê bû.

10Jı ber vê yekê Cıhûdan jı wi mırovi re gotın, "iro roja
Şemıyê ye doşega xwe nede hev, jı ber ku, ew bona te caiz
nine." 11Lê belê mırov jı wan re ûsagot: "Ew mırovê ku ez baş
kırım,jı mın re got, doşega xwe bıde hev û bımeşe." 12Jê pırs
kırın û gotın, "mırovê ku jı te re got doşega xwe bıde hev û
bımeşe ki ye?" 13Mırovê ku baş bûbû nezanibû ku Ew ki ye.
Jı ber ku ew der zahf ajawe bû û İsa jı wê derê xwe dabû aliki.

14isa dû re wi mırovi dı perestgehê de dit. Got, "mêze tu baş
bûyi. Êdi gunehan neke ku tıştek hinji xerabtır neyê serê te."
15Ew mırov çû ba Cıhûdan û jı wan re got, ew mırovê ku ez
baş kırım isa ye. 16Bona ku isa roja Şemıyê tıştên ûsa çêkır
Cıhûdan êrişi ser Wi kırın. 17Lê belê isa jı wan re ûsa got:
"Bavê mın heta nuha dıxebıte û Ez ji dıxebıtım." 18Jı bo vê
yekê rayedarên Cıhûdan hinji bêtır bo kuştına isa dıxebıtin.
J ı ber ku isa tenê bı xera kırına roja Şemıyê nema bû, lê wi got
Xwedê bavê mın e û Wi ûsa xwe j ı bı Xwedê re kır yek.

İsa Û Yê Wi Şandıye
19isa jı Cıhûdan re ûsa got: "Ez bı rasti û bı rasti jı we re
dıbêjım, gava ku Law kar û xebata Bav nebine bı xwe û xwe
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qet tışteki nıkare bıke. Bav çı bıke wê Law ji mina Wi bıke.
20 Jıber ku Bav jı Law hes dıke û hemû xebata xwe nişani Law
dıde. Bona hûn şaş bıminın, wê tıştên jı vana gırtır nişani Wi
bıde. 21 Bav, çawa dıkarıbe mırıyan rake û jıyanê bıde wan,
Law ji ûsa bo ki bıxwaze jiyanê dıde wan. 22 Bav tu kesi daraz
nake, Wi hemû xebata darazikırınê daye Law. 23 Ûsa ku bıla
ew kesê bırêzıyê dıdın Bav, bıla bıdın Law ji. Yên ku bırêzıyê
nadın Law, ew bırêzıyê nadın Bav ê ku Law şandıye ji." 24 "Ez
bı rasti û bı rasti jı we re dıbêjırn, ew kesê ku gotınên mın
bıbıhizın û baweri bı yê ku mın şandıye binın, jıyana wan ya
bêdawi heye. Ew kes nayê darazıkırın, lê ew jı mırınê derbasi
jıyanê bûye. 25 Ez bı rasti û bı rasti jı we re dıbêjım, dem tê ku
mıri wê dengê Lawê Xwedê bıbıhızın Û yên ku bıbıhizınji wê
bıjin û ew dem nuha ye. 26 Jı ber, çawa ku dı Bav dejıyan heye,
Wi vê rayedarıyê daye Law ji. 27 Rayedarıya darazi kırınê ji
daye Law. Jıber ku Ew Lawê Mırove. 28 Jıbo vê şaş mebın.
Dema ku hemû kesên dı tırbê de ne dengê Wi bıbıhizın tê.
29 Û ew jı tırbên xwe derdıkevın derve. Yên ku qenci kırıne
bojıyanê Û yên ku xerabi kırıne ew jijı bo darazbûnê radıbın."

Kesên Şahdeyıyê Lı Vê Rayedanyê Dıkın Ki Ne ?
30 İsa got: "Ez jı ber xwe nıkarım tu tıştê bıkım. Ez çawa
dıbıhizım ûsa daraz dıkım û darazıya mınji raste. Jı ber ku ez
ne 1ı armanca xwe dıgerım, lê belê ez lıarmanca yê ku mın şan-
dıye dıgerım.

31 Ger ku ez bo xwe şehadeti bıkım, şehadetıya mın rast nine.
32 Lê belê yeki dın heye ew jı bo mın şehadetıyê dıke. Ez
dızanım şehadeta ku Ew jıbo mın dıke rast e. 33 We mırov şan-
dın ba Yehya û wijijı rastıyê re şehadetıyê kır. 34 Lê belê şeha-
detıya ku mın qebûl kıri ne jı mırova ye, hew jı bo hûn xelas
bıbın ez vana dıbêjım. 35 Yehya, mina çırakê vêketi, şewledar
bû. We xwest ın ku, hûn dı şewla wi de, kêfxweş bıbın. 36 Lê
belê şehadetek ya rmn heye, ew jı ya Yehya hinji mezıntır e. Ev
karên, ku ez dıkım, yên ku Bav dane mın, ew ji jı bo mın şeha-
detıyê dıkın, ku Bav mın şandı ye. 37 Bav ê ku mın şandıye ji jı
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bo mın şahdeyıyê kırıye. We tu cari ne dengê Wi bıhistıne û ne
ji wecê Wi ditıne. 38 Gotma Wi dı hundurê we de nasekıne. Jı
ber ku hûn baweri bı yê ku Wi şandiye, nakın. 39 Hûn Nivisên
Piroz bı balkêşi dixwin ın. Jı ber ku hûn dıbêjın qey jıyana we
ya bêdawi dı wan de ye. Yên ku bo mın şehadetıyê dıkın ji ew
ın. 40 Disa ji bo ku hûn bigihên jiyana bêdawi, naxwazın ku
werm ba mın. 41 "Ez bılındahıya ku jı mırovan ve tê qebûl
nakırn. 42 Lê belê ez we dızanım, ku dı hundurê we de, heskırı-
na Xwedê tune ye. 43 Ez bı navê Bavê xwe hatırn, lê belê hûn
mın qebûl nakın, Ger yeki dın bı navê xwe were, hûnê wi qebûl
bıkın. 44 Hûn yên hev bılmd û meth dıkırı û lı bılındahıya kujı
Xweda yê bı tenê ye tê nagerın, çawa dıkarın bawerıya xwe bı
mın binın? 45 Hûn nebêjın ku qey ez we lı ba Bav sûcdar dıkım.
Yê we sûcdar dıke Mûsa ye, ewê ku we hêvıya, xwe bı wi ve
gırêdayi ne. 46 Ger we baweri bı Mûsa bıkırana, we yê baweri
bı mın ji bıkırana. Jı ber ku Mûsa dı derbarê rnın de nıvisan-
dıye. 47 Lê belê dema ku hûn baweri bı nıvisên Mûsa nekın, ma
hûnê çawa bawerıyê bı gotinê mın bıkın?"

İsa Pênc Hezar Kesi Têr nıke

6 Dû van tiştan re isa, derbasi alıyê gola Celilê - yanê
Taberıyê bû. 2 Ajaweyek mezın lı dû Wi dıçûn. jr ber ku

wan mûcizetên ku isa bo nexweşan çêdıkır ditıbûn. 3 isa der-
ket çıyê û tev şagirtên xwe lı wê derê rûnışt. 4 Cejna Cıhûdan
ya Derbasbûnê ji nêzik bû. 5 isa dema ku serê xwe rakır û dit
ku aj aweyek rnırovan ya mezın lı pey wi tên, Wi j 1şagirtê xwe
Filipo re got, "Em jı kû derê nan binın ku em vana têr bıkın?"
6 Îsa bo cerıbandına wi vana got, lê Îsa bı xwe dızanibû ku wê
çı bıkıra. 7 Filipo jı Îsa re ûsa got: "Ger her yek jı wan hındık
ji bıxwe em bı du sed dinari nan bıkırın disaji nake der." 7-9 Şa-
gırtek yê Wi, bırayê Şimûn Pêtrûs Andrêyas, jı isa re got ku:
"Lı vır bı zarokeki re pênc nanê cehini û du masi hene. Lê bo
evqas rnırovan vana çı ne?"

10 isa got, "Gellı ser·erdê bıdın rûnıştın ê." Lı wê derê ji pırr
hêşinahi hebû. Bı vi awayi gel hemû lı ser erdê rûnışt ın. Lı wê



197 Yûhena 6:11-26

derê nêziki pênc hezar mêr hebûn. 11 isa nan gırt, şukırya xwe
ani û dû re yên ku rûnıştibûn çıqas xwestın Wi belav kır. Wi
masiji ûsa belav kır. 12 Dema ku her kes têr bû İsa jı Şagırtên
xwe re got, "Nanê ku zêde, (ber maye) bıdın hev, ûsa ku bıla
qet tıştek zıyan nebe." 13 Wan ew dan hev, bı wan bermayên
wan yên ku pênc nanên cehini xwarıbûn, bı wan qetıkan
donzdeh zembil tıji kırın.

14 Dema ku gel ê mûciza ku isa çêkır dit ın, ûsa gotın: "Bı
rasti ew peyxamberê ku were dınê Eve." 15 Bona ku isa dıza-
nibû ew gel, wê Wi bıbın û bı zorê bıkın qral, tenê çû çıyê.

isa Lı Ser Avê Dımeşe
16 Dema ku êvar bû Şagırtên isa daketın ba golê. 17 Lı wê derê
lı lotkê suwar bûn û ber bı hêla Kefernahûmê bı rê ve ketın; ew
lı alıyê dın bû. Tari ketıbû ser erdê û İsaji hin nehatıbû ba wan.
18 Dema ku bayek bıhêz hat, gol rabû. 19 Gava Şagırtên isa rê ya
sê milan bêrık kışandın, wan ditın ku isa lı ser avê dımeşe. Nêzî-
kê lotkê dıbe, ber bı wan tê û ew tırsıyan. 20 Lê belê İsa jı wan
re got, "Ez ım, metırsın!" 21 Bı vi awayi wan xwestın ku isa
bıgırın lotkê. Wê gavê lotke gihaşt cihê ku ew dıçûn wê derê.

Cıvak Lı isa Dıgere
22 Dortıra rojê, ew kesê ku lı alıyê dın sekıni bûn, ditın ku
xeyni lotkeya şagirtên isa lê sıwarbûne, tu lotke tuneye. Wê
çaxê fêm kırın ku isa bı şagırtên xwe ve lı wê lotkeyê suwar
nebûye, şagırtên Wi tenê çûne. 23 Lı cihê ku Xudan şukırya
xwe ani û dû re gel nan xwar, nêzikê wê derê lı Taberıyê lotkê
dınji hatın. 24 Dema gel dit ku isa û şagirtên Wi lı wê derê nin
ın, ew lı lotkeyan suwar bûn û ber bı alıyê Kefernahûmê ve
çûn û lı isa gerıyan.

isa NanêJıyanê Yê
25 Dema ku wan isa, lıwi aliyê golê ditın, jê pırs kırın û gotın,
"Xudan, tu kengê hati vê derê?" 26 isa ûsa got: "Ez bı rasti û
bı rastijı we re dıbêjım, nejı bo ku we mûcize ditıne, bona ku
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we nan têr xwar ın, hûn lımın dıgerın. 27 Bona xwanna demi
nine, bo xwanna ku dı jıyana bêdawi de dı mine xebatê bıkın.
Wê Lawê Mırov vana bıde we. Jı ber ku Bav Xwedê vê ra-
yedarıyê daye Wi." 28 Gel ji vêya jê pırs kır: "Bona xebata
Xwedê, çı hewceye ku em bıkırı?" 29 isa, jı wan re ûsa got,
"Xebata Xwedê ewe ku, hûn baweri bı wi mırovê ku Xwedê
şandıye binın."

30 Jı bo vê yekê gel jı isa re ûsa got, "Tu mûcizekê çawa
çêbıki bona ku em bıbinın û baweri bı te binın?" 31 "Kalıkên
me lıçolê de man xwann. Mina ku hatıye nıvisırı, bona xwarı-
na wan, jı j or ve Xwedê nan da wan." 32 isa jı wan re ûsa got,
"]ıwe re bı rasti û bı rasti dıbêjım, Mûsajıjor ve nan neda we,
Bavê mın nanê rastiyê, jı jor ve dıde we. 33 Jı ber ku nanê
Xwedê, yê kujıjor ve hatıye jêr ûjıyanê dıde dınê Eve." 34 Xel-
kê jı wi re got, "Efendi, vi nani herdem bıde me!" 35 isa got,
"Nanê jıyanê Ez ım. Yê ku were ba mın qet bırçi nabe, yê ku
bawerıyê bı mın bine qet ti nabe." 36 Lê belê mın jı we re got
ku, we ez ditın, hûn disa ji baweriyê ninırı. 37 Yên ku Bav dane
mın, ew hemû wê werm ba mın û yên ku werm ba mın ez wan
qet der nakım. 38 Jıber ku ez ne lıdaxwaza xwe dıgerım, lê jı
bona ku xwestına yê ku ez şandıme binım cihjıjor ve hatıme
jêr. 39 Xwestına Yê ku ez şandıme eve: yên ku wi dane mın qet
kesi wenda nekım, lê belê dı roja dawıyê de wan hemûyan jı
nû ve rakım. 40 Jıber xwestına Bavê mın ev e ku, hemû kesên
Law ditıne û baweri bı Wi kırıne bıla bıgıhên jıyana bêdawi.
Ezji wan roja dawıyê dejı nûve rakım.

41 Bona ku isa got, "Nanê ku jı jor ve hatıye jêr Ez ırn."
Cıhûdan lıdıji Wi, gotegot kırın. 42 Wan got, "ma ev ne isa yê
Lawê Ûsıv e?" Em dayıka wi û Bavê wi ji nas dıkın, Nuha
çawa dıbe ku, ew dıbêje ez jı jor ve hatıme jêr?"

43 isa got, "nav xwe de gotegot nekin." 44 "Ger Bavê ku ez
şandıme, kesekê nekışine ba mın, ew kes nıkare were ba mın,
Ez ê yê ku were ba mın ji dı roja dawıyê de bıvejin ım. 45 Mina
ku peyxamberanji nıvisandıne, Wê ev hemûjı alıyê Xwedê
ve bên perwerde kırın." Heçi kesê ku jı Bav dıbıhizın û tên
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perwerde kırın wê werm ba mın, 46 Mana vê ne ew e ku kese-
ki Bav ditıye. Tenê yê ku jı Xwedê ye Wi Bav ditıye. 47 Jı we
re bı rasti û bı rasti dıbêjım ku, ki baweri bı Wi bine jıyana wi
ya bêdawi heye. 48 Nanê jıyanê Ez ım. 49 Bapirên we dı çolê de
man xwann, lê disa ji mırın. 50 Nanê ku jı jor ve hatıye xwar
heye, yê ku wi nani bıxwın namırın. 51 Nanê kujıjor ve hatıye
xwar, nanê zındi Ez ım. Ger kesek jı vi nani bıxwe, wê heta
bêdawıyê bıji. Nanê ku ez jı bo oxıra jıyana dınê dıdım ji,
bedena mın e."

52 Lı ser vê yekê Cıhûdan bı hev re ketin keftû leftê û gotın,
"Ev mırov bo xwanna me çawa dıkare ku bedena xwe bıde
me?" 53 isa jı wan re ûsa got: "Ez jı we re bı rasti û bı rasti
dıbêjım, heta ku hûn bedena Lawê Mırov, nexwın û xwina mın
ji venexwın, wê dı we de jıyan tunebe. 54 Kesê ku bedena rnın
dıxwe û xwina mın vedıxwe jıyana wan ya bêdawi heye û ezê
wan, dı roja dawıyê de bıvejinım. 55 Jı ber ku bedena mın
xwanna rasteqini û xwina mın ji vexwanna rasteqini ye. 56 Yê
ku bedena mın bıxwe û xwina mın vexwe bı mın re dısekıne Û
ez ji bı wi re. 57 Bavê ku dıji mina ku ez şandım û ez bı Wi
dıjim, ûsa yê ku bedena mın bıxweji wê bı mırı bıji. 58 Ew nanê
ku jı jor ve hatıye xwar eve; ne mina ku bapirên we xwanye û
ew mırın. Yê ku vi nani bıxwe wê bêdawi bıji." 59 Çaxê lı Kefer-
nahûmê de ders dıda, dı perestgehê de van tıştên hanê got.

Dılsozıya Bı GotınênJıyana Bêdaıoi
60 Dema ku gelek şagirtên isa van gotmên Wi bıhistın, gotin
ku, "ev gotına hanê gırane, ma ki dikare ku guhdari bıke?"
61 Dema isa fehm kır ku şagırt bona vêya gotegot dıkın, got,
"Ma ev we dıde şaş kırın?" 62 "Eger ku Lawê Mırov bılındi
meqamê xwe, cihê ku Ew berê lıwê derê bû bıbe û hûnji vêya
bıbin ın? 63 Yê ku jiyanê dıde Ruh e. Fêda bedenê tune. Ew
sozên ku mınjı we re gotm, ew Ruh ûjıyan ın. 64 Disaji dı nav
we de yên ku baweri nakın hene." isa yên ku baweri nedıkırın
û yê ku wê ew bıda dest, dı destpêkê de nas dıkır û dızani bû
ku ew ki ye. 65 İsa jı wan re got, "Sedema gotına ku mın jı we
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re got, dema ku 'Bav keseki nekışine ba mın kesek nıkare were
ba mın', eve."

66 Lı ser vê yekê gelekjı şagırtên isa paş ve vegerıyan û êdi
bı isa re nedıgerıyan. 6Î Wê çaxê, isa jı donzdehan pırs kır û
got, "Ma hûnji dıxwazm herın?" 68 Şimûn Pêtrûsjı isa re ûsa
got: "Ya Xudan, ma em herın ba ki? Gotmênjıyana bêdawi bı
te re ne. 69 Em baweri dıkm û dızanın ku tu Pirozê Xwedê yi."
ÎO İsa jı wan re ûsa got: "Yê ku hûn donzdeh hılbıjart, ma ne
Ez ım? Disa ji lı nav we de yek İblıs e." Îl isa ev bona lawê
Şimûn Cıhûdayê isxeryoti got.]ı ber ku Cıhûda yekjı donz-
deh şagırtên isa bû û yê ku wê isa bıdaba dest ew bû."

İsa Alikanyê Bı Bırayên Xwe Ve Dıke

7 Pışti vê yekê isa dı Celilê de dıgerıya. Bona ku Cıhûdan
xwestm ku Wi bıkujm, Wi nexwest ku lı bajarê Cıhûs-

tanê de bıgere. 2 Cejna Cıhûdan ya çardax çêkırınê nêzik bû.
3 Bı vi awayi bırayên İsa jı Wi re gotın, "[ı vê derê derkeve û
here bajarê Cıhûstanê" ku, "bila şagırtên te ji tıştên ku tu
çêdıki bıbinm. 4Jı ber ku ew kesê ku dıxwaze xwe bı eşkereyi
bıde nas kırınê, tıştê ku çêdıke venaşêre. Madem ku tu van
tıştan çêdıki, xwe nişani dınê bıde!" 5 Heta bırayên Wiji bawe-
ri bı Wi nedıkırın. 6 isa jı wan re got, "Wextê mın hin
nehatıye," lê belê "bo we wext her dem lı cih e. Î Dmyajı we
nakerıbe, lê belêjı mın dıkerıhe.jı ber ku ez dı derbarê dınê de
şehadetıyê dıkım ku karên wê xerab ın. 8 Hûn herın vê cejnê.
Ez nuha naçırn.]ı ber ku wexta mın hin temam nebûye." 9 Pışti
jı wan re ev tıştên hanê got, lıbajarê Celilê de ma.

İsa Beşdari Cejnê Dıbe
10 Lê belê dema ku bırayên Wi çûn cejnê, ew bı xwe ji çû. Lê
belê Ew ne bı eşkereyi, lê bı dızi çû. 11 Cıhûdanji dı wê demê
de lıWi dıgerıyan, pırs dıkırın û dıgotm, "Ew lıkû derêye?"
12 Dı nav ajawê de dı derbarê isa de pırr tışt dıhatm axıfin.
"Pırr kesan dıgot ın, Ew mırovek rınd e, hınên dmji dıgotm,
na Ew gel dıxapine ûjı rê derdıxine." 13 Disajijı ber ku geljı
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Cıhûdan dıtırsin, kesi nedıkaribû ku dı derbarê isa de eşkere
tıştekê bıbêje.

İsa Dı Cejnê De Dıde Hinkınn
14 Nivê cejnê derbas bû. İsaji çû perestgehê, dest pê kır û ders
da gel. 15 Cıhûdi şaş man. Wan dıgotın ku, "Vi mırovi qet
nexwendıye, ma Ew çawa dıkare ku ûsa zanıyarıyê bıke?" 16 isa
jı wan re ûsa got: "Dersa ku ez dıdım we, ew ya mın nine, ew
ders ya Yê ku mın şandıye yi." 17 "Ger kesek bıxwaze xwestı-
na Xwedê bine cih, ewê bızane, ka ev hinkari ya Xwedê ye û
yanji ya mın e. 18 Yên ku qala xwe dıkın, dıxwazın xwe bılınd
bıkın, lê belê yê ku dıxwaze Xwedê bılınd û piroz bıke ew
raste û dı wi de qet neheqi tune. 19 Ma Mûsa Zagonê neda we?
Disa ji qet kesek dı nav we de destûrên Zagonê neanin cih.
Çıma hûn dıxwazın ku mın bıkujın?"

20 Wê çaxê gıştıkê aj aweyê jı Îsa re got: "Tu cındar bûyi!"
"Ki dıxwaze ku te bıkuje?" 21 İsajı wan re ûsagot: "Mın xeba-
tek çêkır, hûn hemû şaş dıbın." 22 "Mûsa bo sunet bûnê
destûrê da we - bı rasti ew destûr ne jı Mûsa ye, ew jı bapirên
we maye - roja Şemıyê hûn mıroveki sunet dıkın. 23 Bona ku
Zagona Mûsa xerab nebe, mırovek roja Şemiyê tê sunet kırın
û bona ku mın dı roja Şemıyê de mırovek bıtûmi baş kır ım,
ma çıma hûn jı mın re bı hêrs dıkevın? 24 Mina ditına çavan
darazıyê mekın, bı rasti darazıyê bıkın."

Ma Dıbe Ku İsa, Mesih Be?
25 Hınek jı gelê Orşelimê jı bo vê yekê gotın: "Ma yê ku lı
kuştına wi dıgerıyan, ne eve?" 26 "Mêze, Ew nuha bı eşkereyi
dıaxıfe û qet kesek jı Wi re tışteki nabêje. Gelo serokan bı
rasti fehm kırıne ku ew Mesih e? 27 Em dızanın ku ev mırov
jı ku derêye. Lê belê dema Mesih were, kes nızane ku Ew jı ku
derê hatıye."

28 Wê demê Îsa dı perestgehê de ders dıda û Wi dengê xwe
bılınd kır û ûsa got: "Hûn hım mın nas dıkın û hımjı dızanın
ku Ez jı ku derê me! Ez bı xwe nehatım. Yê ku Ez şandıme
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rasti ye. Hûn Wi nas nakın. 29 Ez Wi nas dıkım. Jı ber ku Ez
bı Wi re me û Wi rnın şandi ye." 30 Lı ser vê yekê Cıhûdan
xwestın ku isa bıgırın, lê belê qet keseki destê xwe nedan ser
wi.]ı ber ku saeta Wi hin nehatıbû. 31Jı gelji pırr kesan bawe-
ri bı Wi anin. Wan dıgotın: "Dema ku Mesih were, majı vi isa
zêdetır û mezıntır mûcizan dıkare ku çêbıke?"

Wezifedarên Bona Gırtına İsa Hatıne Şandın
32 Fêrısıyanji bıhistın ku gel dı derbarê, isa de van tıştan dıa-
xıfın. Serok Kahinan û Fêrısıyan jı bo gırtma isa mırov şan-
din. 33 isa ûsa got: "Ez hin demeki kurt bı we re me," "dû re
disa dıçım cem yê ku Ez Şandım e. 34 Hûnê lımın bıgerın, lê
belê hûn mın nabinın. Û şunda ku Ez amade me, hûn nıkarın
werm wê derê." 35 Lı ser vê yekê Cıhûdanjı hevûdu re gotın:
"Gelo ev mırov wê bı ku ve here ku em nıkarın Wi bıbinın?"
"Ma Ewê here nav Yewnanıyan, ba yên ku dı nav wan de bela
bûne, dersê dıde wan? 36 Ew dıbêje ku, hûnê lımın bıgerın, lê
belê hûn mın nabinın û hûn nıkarın werm cihê ku Ez lê amade
me. Ma Ew dıxwaze çı bıbêje?"

Çavkanıyên Avênjıyanê Dıdın
37 Dı roja dawin ya cejnê de û dı roja heri gıring de, isa rabû
ser pıyan dengê xwe bılınd kır û ûsa got: "Ger kesek ti bûye
bıla were ba rnın û avê vexwe. 38 Mina ku Nıvisên Piroz jı
dıbêjın, yên ku bawerıyê bı mın binın lı hundurê wan de
çemên j indar 0inê dıde) dıherıke." 39 Lê belê isa ev derbarê
wi Ruh i de got yên ku bawerıyê bı Wi binın, bıgırın. Ruh hin
nehatıbû dayin, jı ber ku isa hin nehatıbû bılınd kırın.

Dı Nava Gel De Cûdayi
40 Dema ku jı gel hın kesan ev gotinên hanê bıhistırı, hınekan
gotın, "Bı rasti Vıya Ew Peyxamber e." 41 Hın kesan ji gotın,
"Ev Mesih e." Hın kesan ji gotin, "Çı! Ma Mesih wê jı Celilê
bê?" 42 Ma Kıtêbê negotıye Mesih wê jı nıjada Dawıd û jı
gundê Dawıd Betlêhemê de were?" 43 Bı vi avayi dı nav gel de
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jı ber isa cûdayi çêbû. 44 Hın kesan xwestın ku isa bıgırın, lê
belê kesi destê xwe nedan Wi.

Lıhevnekınna Pêşıyên Gel
45 Dema ew kesên ku Fêrısıyan û serokên Cıhûdan bona gır-
tına isa şandıbûn, ew paş ve vegerıyan, serokan û Fêrısıyan
jı wan pırs kırın û gotın: "We çuna Wi neanin?" 46 Wan ji
ûsa gotın: "Qet tu caran kesekê mina ku isa dıaxıfe, neaxıfi
ye." 47 Fêrısıyanjı wan re gotın: "Ma hûnji hatın xapandın?
48 Serok, kalepir û Fêrısi, ma qet kesekê baweri bı isa ani ye?
49 Lê belê ev gelên ku Zagonê nızanın ew bı nalet ın." 50-51 Dı
nav wan de mırovek, yê ku navê wi Nikodim bû û berê bı şev
hatıbû ba isa, wijı wan re ûsa got: "Ma Zagona me, heta mıro-
veki guhdari neke û hini tıştêrı ku ew dıke ji nebe, dı derbarê
Wi de darazıyê dıke?" 52 Jı Wi re gotın, "Ma tu ji jı bajarê
Celilê yi?" "Lê bıgere û mêzeke, jı bajarê Celilê peyxamber
dernakeve." 53 Pıştre her kes çû mala xwe.

Lı Pîreka Ku Zinê Kınye Tê Borin

8 isa çû Çıyayê Zeytûnê. 2 Roja dın, sıbehê zû disa vegerıya
perestgehê. Gıştıkê gel hatın ba Wi. Ew ji rûnışt dest pê

kır û ders da wan. 3-4 Mırovên oldar û yên Fêrısi, pirekek
dema ku zinê dıkır gırtıbûn û wan wê pireka anin ba isa. Wan
pirekê derxıst ın meydanê û jı isa re gotın, "Mamoste vê pire-
ka dema ku zinê dıkır hat gırtın." 5 "Mûsa dı Zagonê de destûr
daye me ku yên ûsa werın kevır kırınê, tu jı vi kari re çı
dıbêji?" 6 Wan bo cerıbandınê vêya hanê gotın ku isa sucdar
derxin ın, (bıkın), Lê belê isa xwar bû, bı tılıya xwe, lı ser erdê
nıvisê dınıvisand. 7 Jı ber ku wan dı pırs kırınê de berdewam
kırın, lı ser vê yekê Wi xwe rast kır û jı wan re got: uJi we yê
bê suc ki be, bıla ew kevırê pêşin bavêje ser wê pirek êl" 8 isa
disa xwar bû û dest bı nıvisandınê kır.

9 Dema ku wan ev bıhistın, dest pê kırın jı yên kalepir û heta
yê paşıyê yek bı yek bazdan çûn û isa tenê dı cih de hıştın.
Pirek ji lıwê qadê de sekıni bû. 10 isa xwe rast kır û jı pirekê
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re got: "Ya pirekê kani ew mırovên ku te darazi dıkırın? Ma
kesi te bı sûc dernexıstm?" 11 Pirekê got: "Na! Ya Xudan, tu
kesi mın darazi nekırın." İsa got: "Ez ji te darazi nakım." "Here
û êdijı vır pê ve gunehan meke!"

Şetela Gerdûni
12 İsa disa dengê xwe bılmd kır û jı gel re got: "Ez ronahıya
dınê me. Kesê ku 1ı dû rnın werm, ew dı tarıyê de narneşın û
dıbın xwed ıyê ronahıyajıyanê." 13 Fêrısıyan gotm: "Tujı bo
xwe şehadetıyê dıki, şahdeyıya te rast nine." 14 İsa jı wan re
got: "Ger ez jı bo xwe şahdeyıyê bıkım ji, disa şahdeyıya mın
rast e. Jı ber ez zanım ku, ez jı ku hatım û dıçım kû derê. Lê
belê hûn rıızanın ku ez jı ku hatım û bı ku ve dıçım. 15 Hûn 1ı
gora bedenê darazi dıkırı. Ez 1ı kesi darazıyê nakım. 16 Lê belê
Ez darazıyê bıkımji, darazıyên mırı rast e.Jı ber ku ez ne tenê
me, ez û Bavê ku ez şandıme bı hev re ne. 17 Zagona we ji
dıbêje ku şahdeyıya du kesan rast e. 18 Yê ku bo mın şahdeyıyê
dıke ez ım. Û Bavê ku ez şandıme, Ew ji jı bo mın şahdeyıyê
dıke. 19 Wê çaxê wan jı İsa pırs kırın û gotm: "Bavê te 1ı kı
derê ye?" İsajı wan re got: "Hûn ne mın nas dıkın û neji Bavê
rnın. Ger we rnın nas bıkırana, we yê Bavê rnın ji nas bıkıra-
na." 20 İsa van got man 1ı perestgehê dı cihê ku pere dıdan hev
got û tu kesi ji Wi negırt. J ı ber ku saeta Wi hin nehatibû.

Hûn Nıkann Wenn Cihê Ku Ez Henmê
21 İsajı wan re disa got: "Ez dıherım. Hûnê 1ı mın bıgerın û dı
nav gunehên xwe de bımırın. Hûn nıkarın werm cihê ku ez
herımê." 22 Cıhûdan got: "Gelo ewê wê xwe bıkuje?" "]ı ber ku
ew dıbêje ku, 'Hûn nıkarın werm cihê ku ez herımê'." 23 İsajı
wan re got: "Hûn jı jêr ın, ezjıjor ım." "Hûn jı vê dınê ne, ez
nejı vê dınê me. 24 Va yejı bo vê yekê mırı jı we re got, 'Hûnê
dı nav gunehên xwe de bımırın.' Ger hûn baweri nekin ku, ez,
Ew ım, hûnê dı nav gunehên xwe de bımırın." 25 Wan jı İsa
pırs kır û gotm, "Tu ki yi?" İsa, "Jı destpêkê de, rnın çıjı we re
gotıbe, ez Ew ım!" 26 "Dı derbarê we de hin pırr gotm û pırr
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tıştê mırı yên ku darazıyê lı we bıkırı hene. Lê belê Yê ku ez
şandıme rasti ye. Ez jı Wi çı bıbıhizım jı dınê re wê dıbêjım."
27Wan fehm nekir ku İsa jı wan re dı derbarê Bav de axıfi.
28Jı bo vê yekê İsa ûsa got: "Dema ku we Lawê Mırov, bılın-
dijor kınn, wê çaxê hûnê fehm bı km ku ez Ew ım û ez bı xwe
qet tışteki nakım, lê belê Bav çawa jı rnın re bêje, ez ji ûsa
dıbêjım. 29Yê ku ez şandıme bı mın re ye, Wi ez tenê nehışt
ım.jı ber ku ez her dem tıştê ku Wı, xoşnud dıkın, çêdıkım."
30Dema ku Wi ûsa axıfı, pırr kesan baweri bı Wi anin.

Kesên Azad Û Yên Bındest
31-32İsajı wan Cıhûdên ku bawerı bı Wi anibûn re got: "Ger
ku hûn dı gotınên mın de bısekırı m, wê çaxê hûn bı rasti
şagırtê rnın ın. Hûnê rastiyê bızanın Û rasti ji wê we azad
bıke." 33Cıhûdanjı İsa re ûsa got: "Em nıjada Brahim ırı." Me,
"tu caranjı kesi re koleti nekırıne." Tu çawajı me re dıbêji ku:
, Hûnê werm azad kırın?' 34 İsajı wan re got: "Ez jı we re bı
rasti û bı rasti dıbêjım, hemû kesê ku guneh dıkın ew koleyê
gunehê ne." 35"Kole dı malde bêdawi namine, lê belê Law her-
dem dımine. 36 Bo vê yekê, ger ku Law we azad bıke, hûn bı
rasti azad ın, 37 Ez dızanım ku hûn nıjada Brahim m. Lê belê
hûn dıxwazm ku mın bıkujın.jı ber ku hûn dı dılê xwe de cih
nadın gotmên ınm. 38 Ez tıştê ku lı ba Bavê xwe dıbinım
dıbêjım, hûn ji tıştê ku jı Bavê xwe dıbıhizın dıkm."

39Wanjı İsa re ûsa gotın: "Bavê me Brahim e." İsajijı wan
re ûsa got: "Ger hûn zarokên Brahım bûna, we yê karên Bra-
him bıkırana." 40"Lê belê hûn nuha dıxwazın ku mın, yê kujı
Xwedê rasti bıhistıye Û jı we re gotıye, bıkujın. Brahim ev
tıştên hanê nekır, 41Hûn karên bavê xwe dıkın." Wanjı İsa re
gotın: "Em ne weldızne nın, (jı zinayê çênebûne!) Bavekê me
tenê heye, Ew ji Xwedê ye." 42İsajı wan re got: "Ger Xwedê
Bavê we bûya, we jı mın hes bıkırana." Jı ber ku ezjı Xwedê
derketim û hat un. Ez bı xwe nehatım, Xwedê mın şand.
43Çıma hûn van gotınên ku ez jı we re dıbêjım, fêhm nakın?
Jı ber ku hûn gotınên mın guhdan nakın.
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İblıs Ki Ye?
44 Hûn jı Bavê xwe iblıs ın û hûn dıxwazın ku xwestına bavê
xwe bıkın. Ew jı destpêkê de qesas bû. Ew lı rast ıyê de nesekı-
ni. J ı ber ku dı wi de rasti tuneye. Dema ku ew derew dıke, j ı
ya xwe dıbêje.Jı ber ku ew derewçıye û bavê derewan e. 45 Lê
belê bona ku ez rastıyê dıbêjım, hûn baweri bı mın nakın, 46 Dı
nav we de ki dıkare hebûna guneh dı mın de bıde ispat kırın?
Madem ez jı we re rastıyê dıbêjım, hûn çıma baweri bı mın
nakın? 47 Yê ku jı Xwedê ne, ew guh dıdın gotınên Xwedê. J ı
bo vê yekê hûn guh nadın, jı ber ku hûn ne jı Xwedê ne.

Roja Ku Bırahim Bênya Wê Kinbû
48 Cıhûdan jı isa re ûsa got: "Me jı te re got, tu jı Semirıyê yi
û te de cm heye, ma gotına me ne rast e?" 49 isa got: "Dı mın
de cm tune; lê belê ezjı Bavê xwe re hurmetê dıkım û hûnji
mın nızm dıkın. 50 Lê belê ez lı mezınahıya xwe nagerım; yeki
ku dıgere û darazıyê dıke heye. 51 Jı we re bı rasti û bı rasti
dıbêjım, ger mırovek got ma mın bıgıre ew heta bêdawıyê
mırınê nabine." 52 Cıhûdanjı isa re gotın: "Me nuha fehm kır
ku, dı te de cınek heye." Brahim mır, peyxamber ji mırın. Û tu
dıbêji: "Ger kesek gotina mın bıgıre, heta bêdawıyê mırınê
tam nake. 53 Yan tu jı bavê me Brahim mezıntır i? Ew mır,
peyxamber ji mırın; ma tu dibêje qey tu ki yi?"

54 isa ûsa got: "Ger ez xwe bılınd bıkım, bılındahıya rnın ne
tışteke. Yê ku mın bılınd dıke Bavê mın e; hûn dıbêjın ku: 'Ew
Xweda yê' me ye. 55 Û hûn Wi nas nakın, Lê belê ez Wi nas
dıkım; û ger ez bêjım ku ez Wi nas nakım, wê çaxê ezji mina
we derewin dıbım; lê belê ez Wi nas dıkım û gotına Wi qebûl
dıkım. 56 Bavê we Brahim bona ku ew roja rnın bıbine bı
kêfxweş ıyê coşin kır. Wi vê yekê dit û dılgeş bû." 57 Bo vê
yekê Cıhûdanjı isa re got: "Tu hin pênci sali nine. Ma te Bra-
himji ditıye?" 58 isajı wan re got: "Ez jı we re bı rasti û bı rasti
dı bêj ım, j ı beri ku Brahim he be ez heme." 59 Wê çaxê bona ku
isa kevır bıkın wan jı erdê kev ıran ragırtın, lê belê isa xwe
veşart ûjı perestgehê ve derket.
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İsa Çavê Mıroveki Kor Vedıke

9 Dema ku isa derbas dıbû, mıroveki kujı bûyinê ve kor e
dit. 2 Şagirtên isa jı Wi pırs kırın û gotın: "Xudan, jı bo

ku vıya kor bûyıye ki çı guneh kırıye; ew bı xwe, yanji dayık
û bavê wi guneh kırın e?" 3 İsa jı wan re ûsa got: "Ne ew, neji
dayık û bavê wi guneh kırın e. Hew bona ku karên Xwedê lı
ser wi daxuyani bıbe ew çêbûye. 4 Dıvê hin roje em Karên Yê
ku ez şandıme bıkırı: şev tê, wê çaxê tu kes nıkare kar bıke.
5 Heta ku ez dı dınê de me, ez ronahıya dınê me." 6 Pışti van
tıştan tûyi erdê kır, bı tû ka xwe heriyê çêkır û wê heriyê dı
çavê wi da. 7 isa jı wi re got: "Here, dı burka Şiloam de xwe .
bışo." Verger a Şiloamê 'Yê hatıye Şandi ye'. Ew mırov ji çû
xwe şuşt û çavê wi vebû û bı vi avayi vegerıya hat.

8 Wê demê cinarê wi û ew kesên ku dızanın ew berê parsek
bû, ûsa gotm: "Ma vıya ne ew mirovê ku rûdınışt û pars dıkır
e?" 9 Hınan gotm: "Erê ewe" û hınên dın ji gotın: "Na, ew nine
lê mina wi ye." Wi bı xwe got: "Ez ew ırn." 10 Wê çaxê wan jê
pırs kır û gotm: "Ma çavê te çawa vebûn?" 11 Wi ji jı wan re
ûsa got: "Ew mırovê ku navê Wi isa ye, Wi herıyê çêkır û dı
çavê mm ve da û got: "Here, dı burka Şiloamê de xwe bışo. Ez
ji çûm 1ı wê mm xwe şuşt û çavê rnın vebûn." 12 Wanjı wi pırs
kırın: "Ew 1ı kû ye?" Wiji got, "Nızanırn."

Fênsi Dest Bı Lêkolinê Dıkın
13 Ew mırovê ku berê kor bû, bırın ba Fêrısıyan. 14 Roja ku isa
heri çêkırıbû û dı çavên wi de dabû, ew roj roja Şemıyê bû.
15 Bo vê yekê Fêrısıyan disa jı wi mırovi pırs kırın û gotın,
çavê te çawa vebûn? Wiji got: "isa heri dı çavê mm de da, mın
ji xwe şuşt ım û dit ırn." 16Jı ber vê yekêjı Fêrısıyan hın kesan
ûsa got: "Ev mırov ne jı xwedê ye." "Jı ber ku ew şertê roja
Şemıyê nine cih." Lê belê hınên dırı ji gotın: "Mıroveki gune-
kar çawa dıkare ku mûcize yê mina vê mûcizeya çêbıke?" Ûsa
dı navbera wan de cûdayi çêbû. 17 Wan disajı wi mırovê ku
berê kor bû pırs kırın: "Tu jı bo Wi mırovê ku çavê te vekır,
çı dıbêji?" Wi mırovi got: "Ew peyxamber e."
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18 Rayedarên Cıhû dan, heta ku bangi dê û Bavê wi mıro-
vê ku berê kor bû nekırın, bawer nekırın ku ew berê kor bû
û nuha çavên wi vebûn e. 19 Wan jı dayık û bavê wi pırs kır
û gotın: "Lawê we yê ku hûn dıbêjın kor hatiye dınê eve?
Başe, ma nuha ew çawa dibine?" 20 Dê û bavê wi mırovi jı
wan re ûsa gotın: "Em zanın ku ev lawê me ye û em vêya ji
dızanın ku ew dema ku jı dayıka xwe bû kor bû. 21 Lê belê
em nızanın ku ew nuha çawa dıbine, ki çavên wi vekırıye em
nızanın,jê pırs bıkın. Ew mezın e.jı bo xwe bıla ew bıaxıfe."
22 Ew jı Cıhûdan tırsıyan, bo vê yekê wan ûsa axıfin. Jıber
ku Cıhûdan dı nav xwe de qırar gırtıbûn ku, ki eşkereyi
bıbêje ew Mesih e, ewê wan jı perestgehê bıkın der. 23 Bo vê
yekê dayık û bavê wi mırovi gotın: "Ew mezın e, jı wi bıpırs
ın."

24 Wan disa bangi wi mırovê ku berê kor bû kırın û jı wi
re gotın: "]ı bo bılındtırıya Xwedê bêje!" "Em zanin ku ev
mıroveki gunekar e." 25 Wi mırovi ji jı wan re ûsa got: "Ew
gunekar e yan gunekar nine, ez nızanim. Lê belê tıştê ku ez
zanim eve, ez kor bûm û nuha ji dıbinım." 26 Wê çaxê jı wi
re gotın: "Wi jı te re çı kır? Wi çavên te çawa vekır?" 27 Wi
jı wan re got: "Mın nuha jı we re got, lê belê we guhdari
nekır ın." "Çıma hûn dıxwazın disa bıbıhizın? Yan hûn ji
dıxwazın bıbın şagirtên Wi?" 28 Wan jı wi mırovi re kufrê
kırın û gotın: "Tu şagırtê Wi yî!" Em şagirtê Mûsa ne. 29 Em
dızanın ku Xwedê jı Mûsa re gotıye. Lê belê em nızanın ku
ev mırov jı ku ve hatiye. 30 Mırov jı wan re ûsa got: "Eve
tıştê ku rnırov şaş dıke! Hûn nızanın Ew jı ku ve hatıye, lê
belê Wî çavên mın vekır. 31 Em dızanın ku Xwedê guh nade
kesên gunekar. Ger kesekjı Xwedê re perıstınê bıke û xwes-
tına Wi bine cih, Xwedê guh dıde wi. 32Jı demên bêberê de
hin kesi nebıhistıye ku, tu kesi, çavên mıroveki ku kor
hatiye dınê, vekırıye. 33 Ger ev mırov ne yê Xwedê bûya, wi
nedıkari ku tışteki ûsa çêke." 34 Jı wi re gotın: "Tu jı ser û pê
dı nav gunehan de zayıye, ma tu yê hini me bıki?" Ûsa wan
wî avêtın derve.
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Korbûna Ruhani
35 isa bıhist ku wan wi mırovi avêtin derve. isa wi mırovi dit
jê pırs kır û got: "Tu bawerıyê bı Lawê Mırov dıki?" 36 Wi
mırovi ûsa got: "Eferıdi, Ew ki ye ku, ez bı Wi baweri bıkım?"
37 isajı wi re got: "Hım te Wi dit Û hımji yê ku nuha bı te re
dıaxıfe Ewe." 38 Wi mırovi got: "Ey Xudan, ez baweri dıkım!
û wijı isa re secde kır."

39 İsaji got: "Ez hatım ku, yên ku kor m bıbinın û yên ku ne
korın ji kor bıbın: ez jı bo darazkırınê hatım dınê." 40 Hın
kesên Fêrısiji lıba isa bûn, wan dema ku ev gotınên Îsa bıhis-
tın, jı isa ve pırsıyan: "Ma em ji kor ın?" 41 isajı wan re ûsa
got: "Ger hûn kor bûna gunehên we wê tunebûya, lê belê
nuha: "Hûn dıbêjın ku, 'em dıbinın' bo vê yekê gunehên we
dısekın m."

Şıvanê Ku Pez Wi Dınasın

10 "Ez bı rasti û bı rasti jı we re dıbêjım, yê ku dı deri re
naçe hewşa mihan û rêke dın ve dıketevê dız û rêbır e.

2 Lê belê yê ku dı deri re dıhere hundur ji, ew şıvanê mihan e.
3 Dergevan jı wi re deri vedıke, mih dengê şıvan dıbıhizın;
şıvanji bı navê mihên xwe bangi wan dıke û wan dıbe derve.
4 Dema ku wi hemû mihên xwe derxıst derve, ew dı pêşıya
wan de dıhere û mih ji lıd û wi dıherın. Jı ber ku mih dengê wi
nas dıkın, 5 Ûlıdû yên xeri b naçın û j ı ber wan dı bazdm. Jı ber
ku dengê xeriban nas nakın." 6 isajı wan re vê wekokê got, lê
belê wan disaji xwestına isa fehm nekır ın.

Şıvanê Qenc
7 Lı ser vê yekê isa j ı wan re disa got: "Ez bı rasti û bı rasti j ı
we re dıbêjım", "ez derıyê miha me. 8 Yên ku beri mın hatın
hemû dız û rêbır ın, lê belê mihan guh nedan wan. 9 Ez deri
me. Ger ku kesek dı rnın re here hundur, xelas dıbe. Dıhere
hundur, dıçe derve û çêregehê dıbine. 10 Dız tenê bo dızıyê,
kuştinê û bo tunekırınê tê. Ez hatım ku mırov bıbın xwedıyê
jıyanê, jıyana wan ya zêde hebe. 11 Ez şıvanê rınd ım. Şıvanê
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rınd dı oxıra mihê xwe de canê xwe dıde. 12 Ew mırovê ku
Şıvan Û xwediyê mihan nine yê bı heqdest, dema ku ew hatı-
na gur bıbine, mihan ber dıde û direve, dıhere. Gur ji bı wan
dıgıre û belav dıke. 13 Ew mırov dıreve, jı ber ku ew bı heqdest
e û bona mihan xem nake. 14-15 Ez Şıvanê rınd ım. Ez yên xwe
nas dıkım. Çawa Bav mın nas dıke û ezji Bav nas dıkırn, yên
mın ji ûsa mın nas dıkın, Ez bo mihê xwe canê xwe dıdırn.
16 Hın mihê mınê dın ji hene, ew daxılê vê hewşê nin ın. Dıvê
ez wanji binım. Ewê dengê rnın bıbıhizın û bıbın hew şıvanek
Û yek kerıyek. 17 Ez lı ser canê xwe dıdım ku ez disa paş ve
bıgır ım. Bona vê yekê Bav jı mın hes dıke. 18 Kes nıkare canê
mın jı rnın bıgıre: lê belê ez wi bı xwe û xwe dıdırn. Bo dayina
canê mın û paş ve gırtına wi qudreta mırı heye. Mın ev ferman
jı Bavê xwe gırt."

19 Jı ber vê axaftinê disa dı nav rayedarên Cıhûdan de
cûdayi çêbû. 20 Dı nav wan de pırr kesan gotm: "Dı Wi de cm
heye, ew din e; ma hûn çırna Wi guhdari dıkın?" 21 Hınên dın
ji got: "Ev axaftinên hanê, yên mırovê cındar ninın." "Ma cm
dıkare ku çavê koran veke?"

Rayedarên Cıhûdan Daxuyanıyê Dıxwazın
22 Dı wê demê de lıOrşelimê de, bo biranina vebûna perest-
gehê cejn hebû. Demsal ji zıvıstan bû. 23 İsa dı hundurê perest-
gehê de, dı hêwana Silêman de dıgerıya. 24 Cıhûdan dora wı
gırtın Û jı wi re ûsa gotin: "Ma Tu yê heta kengê me dı nava
bêqırarıyê de bıhêle?" "Ger ku Mesih tu yi, jı me re bı eşkereyi
bibêje." 25 İsa jı wan re ûsa got: "Mın jı we re got, lê belê we
baweri nekır ın. Ew xebatên ku mın bı navê Bavê xwe kırın,
ew jı bo mın şahdeyıyê dıkın. 26 Lê belê hûn baweri nakınj ı
ber ku hûn jı daxılê mihên mın ninın. 27 Mihên mın dengê mın
dıbıhizın. Ezji wan nas dıkırn û ew ji lıdû mın tên. 28 Ez jıya-
na bêdawi dıdım wan û ew qet mehf nabın. Qet kesek nıkare
wan jı destê mın derxine. 29 Bavê mın Yê ku ew dane min jı
hemûyan mezıntır e. Hêza tu kesi nıkare wan jı destê Bav der-
xine. 30 Ez û Bav yek ın."
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Berxwedan Zêde Dıbe
31 Cıhûdan disajı erdê keviran ragırıın Û xwestın ku isa bıdın
kevır kırın ê. 32 İsa jı wan re ûsa got: "Mın gelek xebatên rınd
yên jı Bav hatıne nişani we da." "Hûn jı bo kijan xebatê, mııı
kevır dıkırı?" 33 Cıhûdan jı isa re ûsa gotın: "Em ne bona
xebatên te yi rınd, bona ku te kufrê kır em te kevır dıkın. Tu
ji rnırovi, lê belê tu dıbêji ku Ez Xwedê me."

34 isa ûsa got: "Ma dı Zagona we de nehatıye nıvisandın?
Mın got, 'hûn ilah ın?' 35 Xwedê, Gotın a xwe jı ki re şan-
dıye, jı wan re ilah tê gotın û Kıtêb xırab nabe. 36 Bav mın
piroz kır û şand dınê. Wê çaxê bona ku mın got ez Lawê
Xwedê me, hûn çawa jı mın re dıbêjın ku te kufrê kır?
37 Ger mın xebata Bavê xwe nekırıba, bawerıyê bı mın
ninın. 38 Lê belê ger ez dıkım û hûn naxwazın bawerıyê bı
mın binın, balê bawerıyê bı xebatên ku ez dıkım binın. Ûsa
ku, hûn bızanıbın Û fehm bıkın ku Bav bı mın re ye û ez ji
bı Bav re me."

39 Wan disa xwestın ku isa bıgırın, lê belê ew jı destê wan
derket û çû.

Şahdeyıya Yehya Rast E
40 isa disa çû alıyê çemê Ûrdunê, cihê ku Yehya berê lı wır
vaftiz kır û lı wê derê ma. 41 Pırr kes hatın ba isa û gotın: "Bı
rasti Yehya qet mûcizetan çênekır; lê belê tıştên ku Yehya
jı bo isa got, ew hemû rast bûn." 42 Û lı vê derê pırr kesi
baweri bı isa anin.

MınnaLazar

11 r» gundê Meryem û xwuşka wê Merta lı Bêytanyê
de mıroveki ku navê wi Lazar bû nexweş ketıbû,

2 Meryem, ew pireka ku rûnê bêhnxweş dı Xudan de da bû
û bı porê xwe ji lıngê Wi paqıj kırı bû. Ew mırovê ku nexweş
ketı bû, Lazar ji bırayê Meryemê bû. 3 Her du xwuşkan jı isa
re xeber şandın û gotın: "Ya Xudan, yê ku tu jê hes dıki
nexweş e." 4 Dema ku isa ew xeber bı hist ûsa got: "Ev
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nexweşi bo mırınê nine, lê belê ev jı bo bılınd bûna Lawê
Xwedê û bılındahıya Xwedê ye." 5 İsa, jı Merta, xwuşka wê
Meryem û jı bırayê wan Lazar hes dıkır. 6 Ûdema İsa bıhist
ku Lazar nexweş e, lı cihê xwe de hin du rojên dın ma.

7 Dû re jı şagırtên xwe re got: "Em vegerın bajarê Cıhûs-
tanê." 8 Şagırtan jı Wi re gotm: "Xudan", "Cıhûdan gavek
pêş de xwestın ku te kevır bıkın. Ma tu disa dıçi wê derê?"
9 İsajı wan re got: "Ma rojek ne donzdeh saet e? Ger mırov
lı rojê bıgere tılpeki nabe.Jı ber ku ronahıya vê dınê dıbine.
10 Lê belê mırovê ku lı şev bıger e, ew tılpeki dıbe. Jı ber ku
ronahi dı wi de tuneye." 11 İsa lı dû vê axaftınê re got:
"Hevalê me Lazar bı xew ve çûye;" "lê belê ez dıherım ku wi
hışyar bıkım." 12 Şagırtên İsa gotm: Ya "Xudan", "ger ew bı
xew ve çûbe ewê baş bıbe." 13 İsa vêyajı bo mırına Lazar got,
lê belê şagırtên Wi fehm nekırın. Wan gotın qey Wi bo xew
de çûnê got. 14 Wê çaxê İsajı wan re bı eşkereyi got: "Lazar
mırıye." 15 "Bona ku hûn baweri bıkın, kêfa rnın tê ku ez ne
lı wê derê bûm. Em nuha herın ba Lazar." 16 Şagırteki İsa, yê
ku jê re dıgotın, 'cot' navê wi Tûma bû, wi jı wan şagirtên
dın re got: "Ern ji jı bo mırınê bı Wi re herın!"

17 Dema İsa hat, xeber gırt ku Lazar çar roj e ku bın ax kırı-
ne. 18 Bajarê Bêytanyê jı Orşelimê nêzika panzdeh tir
avêtınê dûr bû. 19 Gelek Cıhûd hatıbûn ba Merta û Meryemê
bo mırına bırayê wan, dıxwestın ku xemrevinijı wan re bıkın.
20 Dema ku Merta hatına İsa bıhist derket derve û berbı İsa
ve çû, xwuşka wê Meryem ji dı malê de rûdınışt, 21 Mertajı
İsa re ûsa got: "Ya Xudan" "Ger tu lı vıra bûna, bırayê mın
nedımır. 22 Ez nuhaji dızanım ku, tujı Xwedê çı bıxwazi Ew
ê bıde Te." 23 İsa got: "Wê bırayê te bıveje." 24 Merta got: "Ez
dızanım, dı roja dawıyê de, wê bırayê rnın bıveje." 25 İsajı wê
re ûsa got: "Vejin û Jıyan Ez ım." "Yê ku baweriyê bı mın
bine, ew bımıre ji disa dıji. 26 Ger kesê ku dıji û bawerıyê bı
mın dıke qet namır e. Tu bı vêya re bawerıyê dıki?" 27 Merta
got: "Belê, ya Xuda~." "Mın baweri ani ku Tu Lawê Xwedê
yê ku were dınê, Mesih i."
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İsaDıgıri
28 Merta ev got Û lı dû re bı dızika çû bangi xwuşka xwe
Meryemê kır û got: "Mamoste lı vıraye Û bangi te dıke."
29 Dema ku Meryemê ev bı hist, hema rabû û çû ba isa. 30 isa
hın negihaştibû gund, Ew hin lı cihê ku Merta rasti Wi
hatıbû, sekınibû. 31 Ew cinarê ku tevi Meryemê dı malê de
man Û Cıh ûd ên ku bo şunê lıwır bûn, dema ku wan ditın
Meryem bı lez derket derve; wan gotın Meryem dıhere ser
tırba bırayê xwe û ewê lı wır bıgıri. Bona wê ew ji lı pêy
Meryemê çûn.

32 Meryem gihaşt cihê ku isa lê sekırıi bû û wê isa dit, xwe
avêt lıngê Wi û got: "Ya Xudan", ger "Tu lıvır bûba, bırayê
mın nedımır." 33 Dema ku isa dit, Meryem û ew Cıhûdên ku
bı wê re hatibûn dıgırin, dılê Wi Jan da û Ruhê Wi ji xem-
gin bû. 34 isa pırsi: "We Lazar lı kû bınax kırın?" Wan got:"
Ya Xudan were û bınêre!" 35 isa gırıya. 36 Cıhûdên vêya
ditın, gotın: "Mêze, isa çiqas jı vi mırovi hes dıkırl" 37 Lê
belê dı nav wan de hın kesan got: "Yê çavên koran vekınye,
ma nedıkaribû ku Lazar ji jı mırınê xelas bıke?"

İsa Lazarê Mıri Dıvejine
38 isa disa kûr nalıya û gıhişt tırbê. Tırb şıkeftek bû, kevırek
ji dı dêri de hebû. 39 isa got: "Kevirê bılınd bıkınl" Xwuşka
Lazar Merta, jı isa re ûsa got: "Ya Xudan, ev çar roje ku
mırıye û bêhn ketıye wi." 40 isa got: "Ma qey mın jı te re
negot; ger ku tu baweri bıki, tu yê bılmdahıya Xwedê bıbi-
ni?" 41 Lı ser vê yekê wan kevır rakırın. isa çavê xwe rasti jor
kır û ûsa got: "Bavê mın, bona ku te mın bıhist, ez jı Te re
şukır dıkım. 42 Ez dızanım ku tu herdem mın dıbıhizi, Lê
belê mın ev bona van mırovê lı vê derêne got ku, ew
bawerıyê binın ku Te mın şandi ye." 43 isa lı dû vê axaftınê
ve dengê xwe bılınd kır û ûsa got: "Lazar were derv e!"
44 Mıri dest û lıngên wi bı kevnıkan ve pêçandi û rûyê wi bı
destmalê ve gırti (jı tırbê ve) derket. isajı wan re got: "Wi
vekın û berdın bıla here."
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Jindana Mıri Dıbe Sedema Berxwedanê
45 Wê demê ew Cıhûdên ku hatıbûn ba Meryemê, dema xeba-
ta ku isa çêkir ditın, pırr kesi jı wan, baweri bı isa anin. 46 Lê
belê dı nav wan de hınên dın çûn ba Fênsıyan û dı derbarê
tıştê ku isa çêkır xeber dan wan. 47 Lı ser vê yekê serokê
Kahinan û Fêrısıyan Sazûmana bılınd dan hev û gotın: "Ma
em çı bıkın? Ev mırov pırr rnûcize çêdıke. 48 Ger em Wi ûsa
bıhêlın, her kes wê bawerıyê bı Wi binın û Romayi j i wê werm
hım cihê meyi piroz û hım ji gelê me jı navendê rakın." 49 Dı
nav wan de yeki, serokkahinan Qayfa got, "hûn qet tışteki
nızanın." 50 "Heta ku hemûya welat tune bıbe, bıla mırovek dı
oxıra gel de bırnıre, jı bo me bêtır qence. Ma Hûn vêya fehm
nakın?" 51-52 Wi vêya bı serê xwe negot. Lê belê jı bo ku wê
salê ew serokê kahinan bû, dı derbarê isa de peyxamberti kır
û ûsa got: Îsa tenê ne jı bo gel, jı bo hemû zarokên Xwedê yên
ku belav bûne, bine ba hev ji dıvê Ew bımıra. 53 Ûsa lı dû wê
rojê re, pêşnıyarıya kuştına isa kırın. 54 Bo vê yekê êdi Îsa dı
nav Cıhûdan de bı eşkereyi negerıya. Ew jı wır veqetıya û çû
nêziki çolê, bajarê Efraim. Ew tevi şagırtên xwe lıwê derê ma.

55 Cejna Cıhûdan ya Derbasbûnê (yanê ya Pasoxê) ji nêzik
bû. Pırr kesan jı bona pakıj bûnê, beri cejnê çûn Orşelimê.
56 Ew lı wê dera, lı İsa gerıyan. Dema ew dı perestgehê de bûn,
sekınin û jı hevûdu re ûsa pırs kırın: "Hûn çı dıbêjın? Gelo Îsa
nayê cejnê?" 57 Serokê kahinan û Fêrısıyan bo gırtına Îsa
destûrê dan û gotın ku, ki cihê Wi dızane hewce dıke ku
xeberê bıde.

Wekoka Dılsozıya Rasteqin

12 Îsa, .şeşrojan beri cejna derbasbûnê hat gundê Lazar.vê
ku Isa wi jı mırınê vejandıbû. 2 Lı wê derê jı bo Isa

şahıyekê çêkırın. Merta xızmetê kır. Yên ku bı Îsa re lı sıfrê
rûnıştıbûn yek jı wan Lazar bû. 3 Meryemê niv litır rûnê pırr
bıqimet,jı rûnê sırnbıla Hındûstanê ani û dılıngê Îsa de da û bı
porê xwe ji lıngê Wi paqıj kır. Ew mal bı bêhna wi rûnê xweş
yê qenc tıji bû. 4-5 Lê belê şagırtek Îsa, yê ku wê paşê Îsa bıda
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dest (ê dıjmın) Cıhûda isxeryoti ûsa got: "Çıma ev rûn bı sê sed
dinaran nehat fırotın Û perên wiji nedan feqiran?" 6 Wi vêyajı
bo feqiran negot, bona ku ew bı xwe dız bû got. Kisıkê peran bı
wi re bû û wi jı perên dı kisıkê de bûn, dıdızıya. 7 isa got:
"Pirekê rehet berde." "Bila vêya bo roja ku mın dıkın tırbê hıli-
ne. 8 Feqir tım û tım bı we re ne, lê belê ez tım ne bı we re me."

Pêşnıyara Kuştına Lazar Dıkın
9 Komekê Cıhûdan heri mezın bıhistın ku isa hatıye gundê
Bêytanyê û tenê bo isa nine, bo ditına Lazar yê ku isa wi jı
mırınê ve rakırıbû ew hatın ba isa. 10 Serokê Kahinan xwestın
ku Lazar ji bıkujın.U Jıber ku bona Lazar pırr Cıhûd dıçûn û
baweri bı isa dıanin,

Îsa Dıhere Orşelimê
12 Dortıra rojê, komeke mezın ya mırovan yên ku hatıbûn
cejnê, bıhistın ku isa ji wê were Orşelimê. 13 Wan gulıyê
xurme gırtın Û berbı isa ve çûn. Kırın qêrin û ûsa bang kırın,
"Hozanal yê ku bı navê Xudan hatıye, Qralê İsraêlê piroz e!"
14-15 isa, dehşıkek dit û lê sıwar bû. Çawa ku dı Kitêba Piroz
de hatıye nıvisandırı: "Metırse, ya Keça Sionl Bınêre, Avay
Serwerê te, lı dehşıkekê kerê sıwar bûye û tê." 16 Şagirtên isa
berê ew tışt fehm nekırın. Lê belê wexta ku isa hat bılınd
kırın, wan ev anin bira xwe ku ew tişt jı bûna isa hatme nıvi-
sandın û gel ji vêya jı bû Wi çêkırın.ı? Ew gelê ku dema isa
bangi Lazar kır û ew jı mırınê rakır lıwê, ba isa bûn, wan jı bû
wê şehadeti kırm.Jf Lı ser vê yekê gel berbı isa ve çû. jı ber ku
wan bıhistın ku Wi vê mûciza çêkırıbû.t? Fêrısıyan jijı hevû-
du re ûsa dıgotın: "Rûn dıbinın jı dest we qet tıştek nayê.Va
ye hemûya dınê lı pêy isa ketiye û dıçe."

Banga Tesdiq Kirmê
20 Rûja cejnê dı nav yên ku bû perıstınê hatıbûn Orşelimê hın
kesên Yewnan ji hebûn. 21 Vana hatın ba Filipo, ew jı gundê
Bajarê Celilê, jı Bêytseydayê bûn, wan jı Filipo reca kır û
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gotm: "Em dıxwazın ku Efendi Îsa bıbinın." 22 Filipo ji çû,
xeber da Andrêyas. Andrêyas û Filipo ji çûn û xeber dan Îsa.
23 İsa jı wan re got: "Saeta ku Lawê Mirov were bılınd kırınê
hat." 24 "Ez bı rasti û bı rasti jı we re dıbêjım, heta ku tenê
genımê ku nekeve nav erdê û nernıre, ewê tenê bımine. Lê belê
dema ku bımıre dexlek zahf wê bide. 25Yên ku jı canê xwe hes-
dıkın, wê wi wında bıkın, Lê belê yên ku dı vê dınê de j i canê
xwe nefret dıke, wi jı bo jiyana bêdawi hıl tine. 26Yê ku dıxwa-
ze jı mın re xızmetê bıke, bıla lı dû mın were. Ez lı ku derê me,
xızrnetkarên mın ji lı wê derê ne. Ger yek jı mın re xızrnetê
bıke, wê Bav wi bıde rûmet kırın. 27Nuha dılê rnın teng bûye,
ma ez çı bıbêjırn? Bıbêjırn, 'Ya Bavê mın, mın jı vê rewşê xilas
bıke?' Lê belê ez jı bo vê armancê hatım e. 28 Ya Bavê rnın;
Navê xwe bılınd bıke!" Lı ser vê yekê jı jor ve deng hat bıhis-
tın û got: "Mın bılınd kır û Ezê disa bılınd bıkım."

İsa Daxuyanıya Mınna Xwe Dıke
29 Ew gelê ku lı wê derê bûn û koma ku ev bıhistın, wan got:
"Ezman guregur kır." Hınên dırı ji gotm: "Mılyaketekê bı Îsa
re axıfi." 30 Îsa got: "Ev denga ne jı bo rnın, lê jı bo we hat."
31 "Ev dınê nuha tê darazi kırınê. Qıralê vê dınê nuha wê bê
avêtıni derve. 32 Dema ku ez lı erdê bılındê jor bûm, hemû
mırov dıkışinım ba xwe." 33Îsa vêya jı bo mırma xwe û ka wê
ew çawa bırnıre got. 34Koma rnırov jı Îsa re ûsa got: "Mina ku
me Zagonê de bıhistırıe, dıvê Mesih dı hemûya bêdawiyê de
bırnine. Tu çawa dıbêji ku 'Lawê Mırov wê bılındi jor bıbe?'
Ev Lawê Mırov ki ye?" 35Îsa got: "Ronahi hin demeke kurt dı
nav we de ye." "Bona ku tari we pênegır e, heta ku ronahıya
we heye bımeşırı. Yên ku dı tarıyê de dımeşın, ew nızanın ku
bı ku ve dıherın. 36Hin Ronahıya we heyi, baweri bı Wê bıkın
ku hûn bıbın zarokên Ronahiyê."

Bêbawenya Mırovan
Îsa jı wan re ev tıştêrı hanê got û çû jı wan dûr ket û xwe
veşart. 37 Îsa lı ber çavê wan pirr mûcizeyan çêkır, lê belê wan
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disa ji baweri bı Wi nekırın. 38 Vana hemû bona ku gotınê
İşaya peyxamber werm cih çêbûn: "Ya Xudan ew xebera ku
me da ye, ma ki pê baweri kır? Ma quweta Xudan jı kê re hate
nişan dan?" 39-40 Va ye bo vê yekê wan baweri nekır ın, Çawa
ku İşaya peyxamber dı ciheki dırı de ji disa dıbêje: "Xwedê
çavê wan kor kır û dılê wanji hışk kır. Ûsa ku bıla çavên wan
nebine, dılê wan ji fehm neke û ew venegerın ba mın û ez ji
wan baş nekım." 41 İşaya peyxamber ev tıştên hanê gotıye, jı
ber ku wi bılındahıya İsa ditıye Û bo Wi axıfi ye. 42 Tevi vana
gelek mezm û serokên Cıhû dan baweri bı İsa anin. Lê belê
wan eşkereyi negotın, bona ku wan dızanibûn ku wê Fêrısi
wanjı perestgehê bavêjin derve. 43 Jı ber ku wan tesdiq kırı-
na mırovan jı ya Xwedê sertır gırtm.

Darazktrına Kesê Ku Bangê Paş Vegerandıye
44 İsa dengê xwe bılınd kır û ûsa got: "Yê ku baweri bı mın
dıke, baweri ne bı mın, bı yê ku mın şandıye dıke." 45 "Yê ku
ez ditıme, ew yê ku ez şandıme dıbine. 46 Kesê ku baweri bı
mın dıkın, bona ku ew qet dı tarıyê de neminın, ez bı ronahi-
ti hatım dinê. 47 Ew kesê ku gotınê mın dıbıhizın û qebûl
nakırı, ez wan darazi nakım. jı ber ku Ez nehatıme bona ku da-
razıyê lıdınê bıkım, ez bo xılas kırına dınê hatıme dınê, 48 Yeki
dın heye Ew darazi lı wan kesê ku mın qebûl nakın dıke. Gotı-
na ku rnın got, roja dawıyê de darazi lı wi kesi dıke. 49 Jı ber,
ku rnın bı xwe û xwe axaftırıê nekır ım. Bavê mın yê ku mın
şand destûrê da mın, ka ezê çawa bıaxıfım Û çı bıbêjım. 50 Ez
dızanım ku destûrên Wijıyana bêdawi ye.Jı bo vê yekê Ez Çı

bıbêjım, mina ku Bav têgihandıye mın, ûsa dıbêjım."

Dılnızmıya Mina İsa

13 Beri Cejna Derbasbûnê bû. İsa dızanibû ku ew saet
hatıye û ewê jı vê dınê veqete û here ba Bav. Wi yên

ku dı dınê de aidi Wi bûn, hes kırıbû û heta dawiyê ji hes-
kırına xwe domand. 2 Çaxê dıbû wexta xwarına êvarê İblıs
xwestına xwe Im dilê lawê Şimûn Cıhûdayê İsxeryoti ku, ew
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Îsa bıde dest. 3 isa zanibû ku Bav her tışt emaneti Wi kırıye
û ew jı ba Xwedê hatıye û wê disa vegere ba Xwedê. 4 İsa jı
sıfrê rabû, aba xwe dayni alikê û pêşgir gırt lıpışta xwe pêça.
5 Dû re av kır leganê û lıngê şagirtên xwe şuşt û dest pê kır bı
pêşgira ku dabû pışta xwe ji lıngê wan zuha kır.

6 Dor hat Şimûn Pêtrûs. Şimûn, jı Îsa re got, "Ya Xudan, ma
Tu yê lıngê mın bışo?" 7 isa, jı wi re ûsa got: "Ez çı dıkım tu
vêya nuha nıkari fehm bıki, lê belê dû re tê vê fehm bıki."
8 Pêtrûs,jı isa re got: "Tu cara Tu lıngên mın naşoyi!" isa got:
"Ger ku ez te neşom, bı rnın re para te nabe." 9 Şimûn Pêtrûs
got: "Ya Xudan hew ne lıngê mın, dest û serê rnın ji bışo!" 10 isa
jı wi re got: "Yê ku hatme şuştin bıtûmi paqıj bûne; xeyni lın-
gan hewce nine ku tışteki dın were şuştın. Hûn ji paqıjın, lê
belê hemûyên we ne paqıj ın." 11 isa yê ku wê Wi bıde dest zanı-
bû.Jı bo vê yekê got ku: "Hûn hemû paqıj ninın."

12 Dema ku isa Iıngê wan hemûyan şuşt, disa eba xwe lı xwe
kır û çû lı sıfrê rûnışt. İsajı şagirtên xwe re got: "Ma hûn, tıştên
ku mın jı we re kırıye fehm dıkın?" 13 "Hûn jı mın re Mamoste
û Xudan dıbêjırı. Hûn baş dıkın.jı ber ku ez Ew ım. 14 Madem
ku Ez Xudan û Mamoste me û disaji mın lıngê we şuşt; hûnjı
hewcene ku lmgê hevûdu bışon. 15 Mın vê wekoka da we, ku
hûnjijı hevûdu re mina rnın bıkın. 16Jı we re bı rasti û bı rastı
dıbêjım: Kole jı efendıyê xwe mezıntır nine. Yê ku hatıye şan-
dın ji jı yê ku wi şandıye mezıntır nine. 17 Madem ku hûn van
tıştan zanın, ger ku hûn wan bıkın, hûnê kêfxweş bıbınl

İsa Daxuyanıya İxanetê (Gırtına Xwe) Dıke
18 "isa got, ez jı bo we hemûyan nabêjım, yên ku rnın bıjartı-
ne ez wan nas dıkım. Lê belê bona ku Nıvisa Piroz ya ku
dıbêje: 'Yê ku nanê mın xwar, destê xwe bılındi mın kır (Lı
hemberê mın, dest jı mın re rakır)', bê cih, ev hat çêkırın. 19 Ez
jı we re vana jı nuha ve dıbêjım ku, dema ev tışt çêbûn, hûn
baweri bıkın ku, ez Ew ım. 20 Jı we re bı rasti û bı rasti dıbêjım,
her kijanê ez dışinım, ki ku wan qebûl bıke, mın qebûl dıke. Ki
ku mın qebûl dıke, ew yê ku mın şandıye qebûl dıke."
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21İsa lı dû gotina van tıştan re dı ruhê xwe de tengasıyeki
kûr bıhist. İsajı wan re şehadeti kır û got: "Jı we re bı rasti û
bı rasti dıbêjım, wê yek jı we mın bıde dest." 22 Şagırtan lı
hevûdu nêrin, gotin gelo bo ki dıbêje û wan mıraq kırın.
23Şagırteki xwe da bû singa İsa. İsa jı wi hes dıkır. 24Şimûn
Pêtrûs nişanê da wi şagırti ku ew jı İsa bıpırs e, ka İsa vêyajı
bo kijan şagırti dıbêje. 25Wiji xwe da bû singa İsa, jê pırs kır
û got: "Ya Xudan, yê ku te bıde dest ki ye?" 26 İsa got: "Ez
parıyê nên newq bıkım û bıdım kijani, ewe." Û dû re Wi
parıyê nan newq kır, û da lawê Şimûn İsxeryoti Cıhûda. 27Cı-
hûda çawa ku parıyê nên gırt, İblıs ket hundurê wi. İsajı wi
re got: "Tiştê ku tu dıxwazi bıki, zû bıke!" 28Yên ku lı ser sıfrê
bûn, tu kesi fehm nekırın ku, İsa bona çı ev got mê jı wi re got.
29Bona ku kisıkê pera bı Cıhûda re bû, şagırtên dın gotın dıbe
ku İsajı wi re gotıbe: "Bo cejnê jı me re tıştên ku ferz e bıkı-
re", yanji "tışteki bıde feqiran." 30Dema ku Cıhûda panyê nan
gırt, ew hema derket dervê. Lê belê şev bû.

Kurlıya Destûran
31 Dema ku Cıhûda çû dervê, İsa got: "Lawê Mırov nuha
hatıye bılınd kırınê û Xwedê ji dı Wi de bılınd bû. 32Bona ku
Xwedê dı Wi de hatıye bılınd kırın, Xwedêji wê Wi lı ba xwe
bıde bılınd kırınê û hema bılınd bıke. 33 Zarokno! Ez hin
demekê kurt lı ba we me. Hûnê lı mın bıgerın, lê belê mina ku
mın jı Cıhûdan re got, nuha jı we re ji dıbêjım, cihê ku ez
dıherım hûn nıkarın werm wê derê. 34Ez fermanekê nû dıdım
we:Jı hevûdu hes bıkın. Mina ku mın jı we hes kır, hûn ji ûsa
jı hevûdu hes bıkın, 35Ger heskırına wejı hevûdu re hebe, wê
çaxê her kes wê fehm bıke ku hûn şagırtên mın ın."

İsa]ı Berê De Dıde Xuyakınn Ku Wê Pêtrûs Wi İnkar Bıke
36Şimûn Pêtrûs jı İsa re got: "Ya Xudan, ma tu ku ve dıheri?"
İsajı wi re got: "Cihê ku ez dıherım, tu nuha nıkari lı dû rnın
weri wır, lê belê paşê re tu yê weri." 37Pêtrûs jı Wi re got: "Ya
Xudan, ma çıma ez nuha nıkarım lı dû Te werım? Ezjı bo te
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canê xwe dıdım!" 38 İsajı wi re ûsa got: "Têjı bo mın canê xwe
bıdi? Ez bı rasti û bı rasti jı te re dıbêjırn: Heta ku tu mın sê
caran inkar neki, dik bang nake."

Rêya Ku Dıhere Ba Bavo

14 Bıla dilê we teng nebın. Bı Xwedê baweriyê bıkın, bı
mın ji baweriyê bıkın. 2 Dı mala Bavê mın de pırr

cihên ku mırov lıwê bımine hene. Ger ûsa nebûna, qey mın j ı
we re nedıgot ku ez dıherım dajı bo we cih amade bıkım. 3 Re-
rım.jı we re cih amade bıkım û jı ber ku hûn ji lıwê dera ku
ez lê me bın; ezê disa werım û we bıgırım ba xwe. 4 Hûn rêya
cihê ku ez dıherımê dızanın." 5 Tûmajı İsa re got: "Ya Xudan,
em nızanın ku Tu bı ku ve dıheri, ma em rê çawa bızanıbın?"
6 İsajı wi re got: "Rê, rasti ûjıyan ez ım." Ne bı rêberiya mın
be, qet kes nıkare were ba Bav. Î Ger we mın nas bıkırana, we
yê Bavê mınji nas bıkırana.Jı nuha ve pêv hûn Wi nas dıkın,
û we Wi ditın."

8 Filipo got: "Ya Xudan, Bav nişani me bıde û ew jı me re bes
e." 9 İsa got: "Filipo, ez ev qas deme bı we re me, ma te hin mın
nas nekırıye? Ki ku mın ditıbe, wi Bav ji ditıye. Tu çawa
dıbêji ku: 'Bav nişani me bıde?' 10 Tu bawer naki ku, ez bı Bav
re me û Bav ji bı mın re ye? Gotınê ku jı we re dıbêjırn ez bı
xwe û xwe nabêjim, lê belê Bavê ku dı mın de dısekıne,
xebatên xwe dıke. 11 Baweri bı mın bıkın ku; ez dı Bav de me
û Bav ji dı mın de ye. Qet ne be bona van xebatan baweriyê
bıkın. 12 J ı we re bı rasti û bı rasti dıbêjım, ev xebatên ku ez
çêdıkım ewê ku bı mın baweri dıkın ew ji dıkarın van xebatan
çêbıkırı, heta dıkarın ku yên mezıntır ji çêbıkın, Jı ber ku ez
dıherım ba Bav. 13 Bona ku Bav dı Law de bılınd bıbe, hûn bı
navê mın çı bıxwazın, ezê çêbıkırn, 14 Ger ku hûn bı navê mın
tıştek bıxwazın, ezê wê bıkım.

Hatına Ruhê Piroz .
15 Ger hûnjı mın hes dıkın, destûrên mın binın cih. 16·1Î Ez
ji jı Bav reca bıkım û Ew ji, Xemrevinkırêk dın, Ruhê
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Rasteqinıyê, bıde we; ûsa ku Ew heta bêdawiyê bı we re bımi-
ne. Dınya nıkare Wi qebûl bıke. Jı ber ku ew ne Wi dıbine û
ne ji Wi nas dıke. Hûn Wi nas dıkın. Jıber ku Ew lı ba we
dısekıne Û wê dı hundurê we de be. 18 Ez we sêwi nahêlım, disa
vedıgerım ba we. 19 Paşi demekekê dıni kurt dınya êdi mın
nabine. Lê belê hûnê mın bıbinın. Jı ber ku ez dıj im, hûn ji
hûnê bıjin. 20 Wê rojê hûnê rehm bıkırı ku, ez dı Bav de me û
hûnji bı mın re ne û EZJi bı we re me. 21 Ewê ku destûrên mın
bı wi re ne û wan tine cih, ew jı mın hes dıke. Yê kujı mın hes
dıke, Bavê mın ji jı wi hes dıke. Ez ji jı wi hes dıkım û xwe
nişani wi dıdım."

22 Cıhûdayê (İsxeryoti nine) jı Isa pırs kırû got: "Ya Xudan,
çawa dıbe ku Tu xwe ne jı dınê re, lê jı me re nişan bıdi?"
23 isa jı wi re ûsa got: "Ki ku jı mın hes dıke, bı gotına mın
dıke, Bavê mın Ji jı wi hes dike. Em ji tên ba wi û lıba wi cih
çêdıkın. 24 Ki ku jı mın hes neke gotınê mın nake. Ev gotına
ku we bıhıst ya mın nine, lê belê ya Bavê ku mın şandıye yi."
25 "Ez hin lı ba we me, mın JI we re ev tışt gotm. 26 Lê belê
Xemrevinkır, Ruhê Pıroz, Yê ku Bav bı navê mın bışine, Ew
wê jı we re her tıştê bıde fehm kırınê û hemû gotınê mın bine
bira we." 27 Ez dılxweşıyê jı we re dıhêlun, ez dılxweşıya xwe
dıdım we. Ez mina ku dınya dıde nadım we. Bıla dılê we teng
nebe û Metırsın! 28 We bıhistın ku mın jı we re got: 'Ez
dıherım, lê belê ezê disa werım ba we.' Ger we jı mın hes
bıkırana, bona ku ez dıherım ba Bav, hûnê kêfxweş bibûna. Jı
ber ku Bav jı mın mezıntır e. 29 Û bona ku dema ev tışt bıbın,
hûn baweri bıkırı, ku hin ev tışt nebûne mın nuhajı we re got.
30 Ez êdi jı we re pırr tışti nabêjim; jı ber ku serokê vê dınê tê
û tu rayedarıya wi lı ser mın tuneye. 31 Lê belê bıla dınya
bızanıbe k11,ezjı Bav hes dıkım, û Bav çawa destûrê dıde mın,
ezji ûsa dıkım. Rabın, em jı vır herın.

Mêwa Rez Ya Rasteqin

15 "Ez mêwa rasteqin ım û Bavê mın ji rezvan e. 2 Her
şıvmêwa ku bı mın ve ye û têki nade, Bav wan jê dıke;
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Û yên ku fêki dıdın, bona ku hin zêde bıdm wan paqıj dıke.
3 Bı gotına ku mın jı we re gotıye, hûn bı rasti paqıj ın. 4 Hûn
bı mın re bısekının û ez ji bı we re. Ger şıvmêw bı mêwê ve
nesekıne, bı xwe û xwe nıkare fêki bıde. Mina vêya, ger hûn bı
mın re nesekının, hûn nıkarın fêki bıdm. 5 Ez mêw ım, hûn jı
Şıvmêw ın. Kesê ku bı mın re dısekme û ez ji bı wi re
bısekınırn ew pırr fêki dıde. Jı ber ku hûn bê mın nıkarın qet
tışteki bıkın. 6 Ger kesek bı mın re nesekırıe, wê mina şıvrnêwê
bêavêtın i derve û hışk bıbe. Wan dıdın hev, dıavêjın agır û ew
dışewıtın. 7 Ger hûn bı rrıın re bısekının û gotmê mın ji dı we
de bısekının, wê çaxê hûn her çı bıxwazın wê jı we re bê da-
yinê. 8 Dema ku hûn pırr fêki bıdın, Bavê mın bı vêya bılındtır
dıbe. Hûn ûsa dıbın şagirtên mın.

9 "Mina ku Bav jı mın hes kır, mın ji ûsajı we hes kır. Dı hes
kırına mın de bısekının. 10 Ger hûn destûrên mın binın cih, hes
kırına mın de dısekının; mina ku mın destûrên Bavê xwe anin
cih Û dı hes kırına Wi de sekınim. 11 Mın vana jı bona ku
şabûnıya rnın dı we de hebe û şabûnıya we ji temam bıbe
gotın. 12 Destûra mın eve: Mina ku rnın jı we hes kır, hûnjijı
hevûdu ûsa hes bıkın. 13 Dı keseki de heskırına ku canê xwe
dı oxıra hevalê xwe de bıde, jı wê heskırınê mezıntır heskırın
qet tuneye. 14 Ger destûrên ku mın dane we hûn bıkırı, wê
çaxê hûn dıbın hevalên mın, 15 Êdi ezjı we re nabêjım xulam,
jı ber ku xulam nızane ku efendıyê wi çı dıke; lê belê mın jı we
re got heval; jı ber ku hemû tıştê ku mın jı Bavê xwe bıhist,
mın jı we re da zanin. 16 We mın nebıjart ın, lê belê mın hûn
bıjartım. Mın we wezifedar kır ku, hûn herın fêki bıdın û
fêkıyê we ji bımayin be. Ûsa ku, hûn bı navê mın jı Bav çı
bıxwazın, Ew wê bıde we. 17 Ez vê destûra dıdım we, da hûn
jı hevûdu hes bıkınl"

Neyanya Dınê
18 Ger dınyajı we bıkerıhe, bızanın ku beri wejı mın kerıhıye.
19 Ger ku hûn daxılê dınê bûna, dınya jı yên ku daxılê wêne
hes dıke. Madem ku, hûn ne daxılê dınê nın; lê belê mın wejı
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dinê ve bıjartım e.]ı bo vê yekê dırıya jı we dıkerıhe. 20 Gotı-
na ku mın jı we re got, binın bira xwe: 'Xulam jı efendiyê xwe
mezıntır nine.' Ger wan jı mın re zılmê kırıne, wê jı weji zilmê
bıkın; ger gotinê mın qebûl kırıne, ewê yên we ji qebûl bıkın.
21 Lê belê hemû van tıştan bona ku hûn dilsozê navê mının
wê bı we bıkın, jı ber ku ew wi yê ku mın şandıye nas nakın.
22 Ger ez nehatıma û jı wan re negotama, gunehên wan wê
tunebûya; lê belê nuha bona gunehên wan qısûr jı wan re
tune; (yanê nıkarın ku bêjın, em bêguneh ın). 23 Kesê kujı mın
dıkerıhe, jı Bavê mın ji dıkerıhe. 24 Ger mın xebatê ku kesi
nekırıye dı nav wan de çênekırıbûna, gunehên wan wê tune-
bûya; lê belê wan nuha hırn ditın û hırn ji jı rnın û Bavê mın
kerıhin. 25 Lê belê ev bo gotına ku Zagona wan de hatıye nıvi-
sandın, were cih bû: 'Bêsedem ew jı mın kerıhin.' 26 Xemre-
vinkırê ku Ez jı Bav jı we re bışinırn, Rûhê Rasteqinê, dema ku .
were, Ew wê jı bo mın şehadetıyê bıke, 27 Hûn ji Şahdeyıyê
bıkın. Jı ber ku hûn jı destpêkê ve lı ba mın bûn.

Rexnekırê Ezmani

16 Mın ev tiştên hanê jı we re gotın ku, hûn tılpeki nebın.
2 Wê we jı perestgehan bavêjin derv e. Belê, dem tê, her

kesê ku we dıkujın dıbêjın qey ew jı Xwedê re xızmetê dıkın,
3Û ewê wê van tıştan bıkın, jı ber ku wan ne Bav naskır ın û ne
ji mın nas kırım. 4 Lê belê mın ev tışt jı we re gotin; da ku çaxê
dema wan bê hûn wan binın bira xwe. Mın ew tışt dı destpêkê
de jı we re negotın. Jıber ku ez tevi we bûm. 5 Lê belê nuha ez
dıherım ba yê ku mın şandiye: û dı nav we de qet kesek nabêje
ku: 'Ma Tu ku ve dıheri?' 6 Lê belê bona ku mın jı we re ev tışt
got, dılê we bı xemê ve tıji bû. 7Jı we re rastiyê dıbêjım ku; çû-
yina mın jı bo qerıcıya we ye. Ger ez neçim, Xemrevinkır nayê
ba we. Ger ez bıçım, ezê Wi jı we re bışinım, 8 Û dema ku Ew
were, Ew ê dırıê dı derheqa guneh, rasti û darazi kırınê de rexne .
bıke. 9J i bona guneh, jı ber ku bı mın bawerıyê nakın, 10J i bona
rastiyê, jı ber ku ez dıherım ba Bav û hûn êdi mın nabinın. 11Jı
bona darazi kırınê.jı ber ku serokê vê dınê hatıye darazi kırınê.
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12 Jı we re hın pırr gotinên mın hene, lê belê hûn nuha
nıkarın baldırêjıyê lıwan bıkın. 13 Lê belê dema ku Ew, Ruhê
Rastqinıyê were, Ew wê rêya hemi rastıyê nişani we bıde; Ew
bı xwe û xwe naaxıfe; lê belê ew Çı bıbıhize dıbêje û xebera
hatina tıştên pêşiyê bıde we. 14 Ew wê mın bılmd bıke. J ı ber
ku Wê Ewê jı yê mın bıgıre û xeberê bıde we. 15 Her çı tıştê
Bav heye, ew yê mın e. Jı bo vêya mın jı we re got: 'Ew wê jı
yê mın bıgıre û bıde we.'

Xemgînî Û Kêfxweşî
16 "Paşi demeki kurt hûn mın êdi nabinın; û disa paşi demeki
kurt hûnê mırı bıbinın."

17 Wê çaxê hmek şagırtên Wi jı hevûdu re ûsa gotın: "Paşi
demeki kurt hûn rnın êdi nabinın; û disa paşi demeki kurt hûnê
mın bıbinın û: J ı ber ku ez dıherım ba Bav. Ma ew çı ye ku jı
me re dıbêje?" 18 Ûsa ku: "Got demek kurt ev çı ye? Em
nızanın ku, Ew çı dibêje.' 19 İsa fehm kır ku ew dıxwazın jı Wi
pırs bıkın; ûjı wan re got: "Mın got paşi demeki kurt hûn mırı
êdi nabinın; û disa paşi demeki kurt hûnê mın bıbinın. Ma hûn
jı bo vê gotınê jı hevûdu pırs dıkın?" 20 Ezjı we re bı rasti û bı
rasti dıbêjım: "Hûnê bıgırin û lı xwe bıdın, dınya ji wê kêf
bıke. Hûnê keserê bıkışinın, lê belê xema we wê bıbe kêfxweşi.
21 Dema ku pirek zarok tine dınê êşê dıkışine. J ı ber ku dema
wê hatıye. Lê belê dema ku zarok ani dınê, bona ku mırovek
ani dınê, ew kêfxweş ıyê dıke û êşa xwejijı bir dıke. 22 Mina vê
wekokê nuha kesera we heye, lê belê ezê we disa bıbinım û wê
dılê we şabıbe. Û şabûnıya we kes nıkare jı we bıgır e.

23 Wê rojê hûn tu tışt jı mın napırsın. J ı we re bı rasti û bı
rasti dıbêjım: Bı navê mın hûn jı Bav çı bıxwazın, Ewê wêya
bıde we. 24 Heta nuha we bı navê mın tu tışt nexwestin.
Bıxwazın, û hûnê bıgırın. Ûsa ku, bıla şabûna we temam bıbe.

YêJı Dınê Ve Bılındtır E
25 Mırı jı we re ev tıştên hanê bı wekokan got; dem tê, ez êdi jı
we re bı wekokan nabêjım; lê belê dı derbarê Bav de ezêjı we re
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bı eşkereyi bıdım zanin. 26 Dı wê rojê de hûnê bı navê mın
bıxwazm; û Ez nabêjım ku, ezê jı bo we jı Bav bıxwazım. 27 Jı
ber, bona ku hûn jı rnın hes dıkm û we baweri kır ku ez jı Bav
derketım û hatım e, Bav bı xwejijı we hes dıke. 28 Ezjı Bav der-
ketım û hatım dmê. Nuhaji dınê berdıdım û vedıgerım ba Bav."

29 Şagırtan gotın: "Ya ye, tu nuha bı eşkereyi dıbêji û qet bı
wekok an ve naaxıfi." 30 "Em nuha fehm dıkm ku tu hemû tışti
dızani. Hewce nine ku kesek jı te bıpırse. Em jı bo vê baweri
dıkm ku tujı Xwedê ve hatıye." 31 İsajı wan re got: "Ma hûn
nuha baweri dıkın?" 32 "Ya ye, dem tê, belê, ew dem hatıye û
hûnê mın tenê berdm, belav bıbırı û her yek jı we wê here ba
yên xwe. Lê belê ez tenê ninım, jı ber ku Bav bı mın re ye.
33 Bona ku dılxweşıya we bı mın re hebe, mın ev tışt jı we re
got. Dı dınê de kesera we heye. Lê belê bêtırs bın. mın dınê
mexlûb (bmdest) kır!"

Îsa Bona Batoerkıran Dua Dıke

17 isa ev tışt gotm; çavê xwe bılmdê rûyê ezman kır û ûsa
got: "Ey Bav, dem hat. Lawê xwe bılınd bıke ku, Law ji

bıla Te bılınd bıke. 2 Jı ber ku Te lı ser hemû mırovahıyê de
rayedarıyê da Wi. Ta ku, Ew jıyana bêdawi bıde hemû kesên ku
Te dane Wi. 3J ıyana bêdawi ji ew e ku, ew Te, Xweda yê rastıyê
û tenê û yê ku Te şandıye isa Mesih nas bıkın. 4 Bı qedand ma
xebata ku te j ı bo çêkırınê da mın, mın Te lı ser rûyê erdê bılınd
kır. 5 Ya Bav, dema ku dınya hin tunebû û bılındahıya rnın ya ku
lı ba Te bû, nuha bı wê mmlı ba xwe bılınd bıke."

6 Mın navê Te jı mırovên ku Te dı dınê de dabû mın, eşke-
re kırım. Ew yê Te bûn, Te wan dan mın û wan soza Te qebûl
kırın. 7 Ew nuha dızanın ku hemû tıştên Te dan mm, ew jı Te
ne. 8 jıber sozê ku te da mın, mınji da wan û wan jı qebûl
kırın. Wan bı rasti fehm kırın ku ez jı Te derketım û hatım.
Wan baweri kır ku, Te IDm şandıye.

9 Ez jı bo wan reca dıkım; ne jı bo dınê, lê belêjı bo yên ku
te dan mın reca dıkım.Jı ber ku ew yên Te ne. 10 Hemû tıştên
rnın yên Te ne, yên Te ji yên mın m û ez dı wan de hatım
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bılındkırm, 11 Ez êdi ne dı dınê de me, lê belê ew dı dınê de ne,
û ez têm ba Te. Ey Bavê piroz, ew kesê ku te dan mın bı navê
xwe bıparêze ku, bıla ew ji mina me bıbın yek. 12 Dema ku ez
lı ba wan bûm, mın wan bı navê Te yê ku te dabû mın parast
ım. Bona ku soza piroz were cih; jı xeyni lawê mırıye, jı wan
keseki dın helak nebû. 13 Lê belê ez nuha têm ba Te. Ez van
tıştan dı dınê de dıbêjım ku, bıla kêfxweşıya mın dı wan de
temam bıbe. 14 Mın soza te da wan û dınê ji jı wan kerıhi. Jı
ber çawa ku ez ne daxılê dınê me, ew ji daxılê dınê ninın.
15 Ez ne jı bo ku Tu wan jı dınê rake, bona ku tu wan bıparê-
ze jı Te reca dıkım. 16 Çawa ku ez ne daxılê dınê me, ew ji
daxılê dınê ninın. 17 Wan bı rastıyê piroz bıke. Û Soza Te
rasteqinıye. 18 Mina ku te mın şand dınê, mınji wan ûsa şan-
dım dınê. 19 Dı oxıra wan de ez xwe teqdis dıkım ku, ew ji bı
Rasteqinıyê ve bên piroz kırın.

20-21 Tenê ne jı bo wan, jı bo yên ku bı soza wan bı mın
baweri bıkın ji, bona bıbın yek, recê jı Te dıkım. Çawa ku, ya
Bav, Tu bı mın re yi û ezji bı Te re me, bıla ew ji bı me re bın
ku, dınya bawerıyê bıke way Te mın şandıye. 22 Mın bılın-
dahıya ku Te da mın, da wan ku, ew ji mina me yek bıbın.
23 Ez bı wan re û Tuji bı mın re, ûsa ku hemûjı bona yekitıyê
temam bıbırı ku; dınya fehm bıke ku Te mın şandıye û mina
ku Tujı mın hes dıki ûsa jı wanji hes dıki.

24 Ey Bav, ez dıxwazım, yên ku Te dane mın, ew ji lı cihê
mın de bı mın re bın ku, ew bılmdahıya mın ya ku te da mın
bıbinın.Jı ber ku Te beri çêbûna dınêjı mın heskır. 25 Ey Bavê
bı dadi, dınya Te nas nekır, lê belê mın Te nas kırım û ew ji
dızanın ku Te mın şandıye. 26 Bona heskırına Te ya ku jı bo
mın heye, dı wan deji be û ezji bı wan re bım; mın navê Tejı
wan re da zanin û ezê bıdırn zanin ê.

BI XA çÊ VE ŞIDİN Û VE]İNA İSA
Gırtınaİsa

18 İsa dû gotına van tıştan re derket û bı şagırtên xwe re
çû wi ahyê newala Kidron ê. Lı wê derê bexçeyek
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hebû. isa û şagırtên Wi hatın nav wê bexçê. 2 Cıhûda yê ku isa
da dest ji wi cihi dızanibû, Jıber ku Îsa û şagirtên Wi lıwê
derê pırr caran dıhatın ba hev. 3 Bı vi awayi Cıhûda, givalek
leşker û memûr jı serokê Kahinan û Fêrısıyan gırt û hat wê
derê. Dı destê wan de fanos, çe ra û çek hebûn. 4 Îsa, bı hemû
tıştên ku wê bê serê Wi dızanibû, Derket pêşıyê jı wan pırsi Û
got: "Ma hûn lıki dıgenn?" 5 Wan jı got: "Lı Îsa yê Nısreti."
isa jı wan re got: "Ez ırn." Cıhûda yê ku Wi da dest ji bı wan
re sekıni bû. 6 isa, dema ku jı wan re got: "Ez ım", paş ve çûn
û ketın erdê. 7Jıber vê yekê İsajı wan disa pırs kır û got: "Ma
hûn lıki dıgerın?" Wan got: "Lı isa yê Nısreti."

8 İsa.jı wan re got: "Mın jı we re got: Ez ım." "Ger hûn lımın
dıgerın, vana berdın bıla ew herın." 9 Jı ber ku gotına Wi ya
berê gotıbû: "Jı yên ku Te dane rnın, mın yekjijı wan wında
nekır ım", were cih; Wi ûsa got."

10 Şûrek Şimûn Pêtrûs hebû, wi wê kışand û lıxızmetkarê
serokê kahinan xıst û guhê wi yê rastê jê kır. Navê wi xızmet-
kari Malxos bû. 11 İsa jı Pêt rûs re got: "Şûrê xwe têxe qalanê!
Ma qey ezjı qedeha ku Bavê rnın daye mın, venexwim?"

Lı Ber Alımên Olê
12 Bı vi awayi givale, serok û memûrên Cıhûdan isa gırtm Û
gırêdan. 13 Wan isa pêşiyê bırın ba Hena; xezûrê Qayfa yê ku
wê salê serokê kahinan bû. 14 Ewê ku şiret kırıbû ûjı Cıhûdan
re gotibû; dı oxıra gel de mırına mırovekê jı bo me zêde bı xêr
e, Qayfa ev bû.

İnkarkınna Pêtrûs
15 Şimûn Pêtrûs û şagırteki dın lıdû isa ve çûn. Bona ku ew
şagırt nasê serokê Kahinan bû, bı Îsa re ket hewşa serokê
Kahinan. 16 Lê belê Pêtrûs jı derve, lıba dêri sekıni bû. Ew
şagırtê ku serokê kahinan nas dıkır, çû bı keçıka xulam re
axıfi Û wi Pêtrûs ji bır hundur. 17 Keçıka xulam jı Pêtrûs ve
pırsi: "Ma tuji ne jı şagirtên vi mırovi yi?" Pêtrûs ji got: "Na,
ez nejı şagirtê Wi me." 18 Bona ku hewa sar bû, xızmetkar û
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memûran bı komırê agır vêxıstıbûn Û 1ı ber sekınibûn û xwe
germ dıkırın. Pêtrûs ji 1ı ba wan sekınibû û xwe germ dıkır.

Pırs Kirına Serokê Kahinan
19Wê demê serokê kahinan, jı bona şagırt û hinkarıya isa, jê
pırs kır. 20 İsa ji ûsa got: "Mırı jı dınê re bı eşkereyi got. Mın
her tım dı hewre û perestgehên ku hemû Cıhûd 1ı wır
dıcıvın ders dam û mın tu tıştê veşarti negot. 21 Ma çıma tu
jı mın pırs dıke? Yên ku axaftina mın bıhistıne.jı wan bıpırs
e. Ew dızanın mın çı gotıye." 22Ûlıdû gotına van tıştan re,
jı nav wan memûrê ku 1ıwê derê sekınibûn yekijı isa re got:
"Ma Tu bı vi avayi bersıvê dıdi serokê kahinan?" û şir-
maqekê lê xıst. 23 İsa jı wi re got: "Ger mın nerast gotıbe, bo
nerastıyê şehadeti bıke; ger raste, ma tu çıma 1ı rnın dıxi?"
24Jıber vê yekê Hena Wi gırêdayi şand ba serokê Kahinan
Qayfa.

Pêtrûs İsa Disa İnkar Dıke
25Şimûn Pêtrûs hin lı ba agır sekıni bû û xwe lı wê derê germ
dıkır. Wanjı Pêtrûs re gotm: "Ma tuji ne şagırtê Wi ya yi?"
Pêtrûs inkar kır û got: "Na, ez ne şagırtê Wi me." 26Xızrnet-
kareki serokê kahinan, merıvê lı wi xizmetkarê ku Pêtrûs
guhê wi jê kırıbû bû. Wi xızmetkarijı Pêtrûs re got: "Ma rnın
lı nav bexçê de te ji bı wi re ned it ım?" 27Pêtrûs disa inkar kır
û dı wê demê de dikê urıya.

Lı Ber Pi/ato
28Hin sıbê zû bû. Cıhûdan İsajı ba Qayfa gırtm Û bırın qesra
wali.Jı ber ku mındar nebın û karıbın nanê Cejna derbasbûnê
bıxwın, ew neçûn hundur qesra wali. 29Jı ber vê yekê Pilato
derket, hat ba wan û got: "Ma gılıyê we yi lı hember vi mıro-
vi çı ye?" 30Wanjı Pilato re ûsa gotin: "Ger vi mırovi xerabi
nekırıba, me Wijı te re nedıanin." 31Pilato jı wan re got: "Hûn
wi bıgırın, lı gora Zagona xwe wi darazi bıkın." Cıhûdan jı
Pilato re got: "Jı me re ne caize ku em keseki bıkujın." 32Jı bo
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ew gotina İsa dabû xuyakırın ku ka wê Ew bı çı şıklê mırınê
wê bımre, bê cih, ev çêbûn.

33 Pilato disa çû hundurê qesra wali. Wi bangi İsa kır û jê re
got: "Ma qralê Cıhûdan Tu yi?" 34 Isa ûsa got: "Ma tu vêya bı
xwe dıbêji, an kesên dın jı bo mın jı te re gotın?" 35 Pilato got:
"Ma ez Cıhûd ım?" "Gelê Te û serokê Kahinan Te dan destê
mın. Ma Te çı kırıyi?" 36 İsa got: "Qraltıya rnın ne lıvê dınê
ye." "Ger Qraltıya mın lı vê dınê ba, xızmetkarên mın wê lı
hember Cıhûdan bıxebıtana ku ez nekevım destê Cıhûdan; lê
belê nuha qral tıya mın ne lı vır e." 37 Pilato jı İsa re got: "Yanê
Tu bı xwe Qral i?" İsa got: "Tu dıbêji ku ez Qralım." "Ez bona
vêya welıdi me û hatıme dınê kUJI bo rastıyê şahdeyıyê bıkırn,
Hemû kesên ku jı alıyê rastıyê ne, wê guh bıdın dengê mın."
38 Pilato jı İsa re got: "Ma rasti çı ye?"

İsa Darazıya Mirınê Lı Xwe Dıke (Dıgıre)
Dû vê pırsê Pilato disa derket, çû ba Cıhûdan. Jı wan re got:
"Ez dı Wi de qet sûceki nabinım." 39 "Lê belê dı Cejna Der-
basbûnê de ez tım jı bo we mıroveki rizgar dıkım û ev kev-
neşopa we ye; ma hûn dıxwazın, ez Qralê Cıhûdan jı bo we
berdım?" 40Jıber vê yekê disa kırın qêrin û gotın: "Ne vi mıro-
vi, lê belê em dıxwazın ku tujı me re Barabas berdi!" Barabas
rêbır bû.

19 Wê çaxê Pilato İsa gırt û da ber qamçikırınê. 2 Leşke-
ran ji jı stırıyan tacek vegırtın Û dan serê Wi. Dû re

qeftaneki mor lı Wi kırın. 3 Ew hatin ba wi û gotın: "Silav ya
Qralê Cıhûdan!" û şirmaqanlı Wi xıstın. 4 Pilato disa çû derv
û jı wan re got: "Va ye, rnın ew jı we re ani derve ku, hûn
bızanıbın mın dı Wi de qet sûcek neditıyel" 5 Lı ser vê yekê
İsa, tacê stırinlı seri bû, qeftanê mor ji lı Wi çû derve. Pilato
jı wan re got: "A va ye, Ew mırova!" 6 Dema ku serokê kahin-
an Û memûran Wi ditın, qêrıyan û gotın: "Bı xaçê ve bışıdi-
ne, bı xaçê ve bışıdine!" Pilato jı wan re got: "Hûn Wi
bıgırın Û bı xwe Wi bı xaçê ve bışıdinm! Jıber ku, mın dı Wi



Yûhena 19:7-20 230
de qet sûc eki ned it ırn!" 7 Cıhûdan jı wi re ûsa gotın: "Zago-
nek me heye; lı gora wê zagonê dıvê Ew bımır e. jı ber, Wi got
ku ez Lawê Xwedê me."

8 Pilato dema ku van gotınan bıhist, hın bêtır tırsıya, 9 Û
disa çû qesra wali û jı isa re got: "Tu jı ku derê yi?" isa bersi-
vê neda wi. 10 Pilato ji jı Wi re got: "Ma Tu bı mın re naaxıfi?
Ma Tu nızani ku, jı bo berdana te rayedarıya mın heye û jı bo
xaçkırına teji rayedarıya mın heye?" 11 İsa jı wi re ûsa got:
"Ger jı te re jı jor ve nehatıbûya dayin, qet rayedarıya te lıser
mın wê tune bûya." "jı ber vê yekê, gunehên yê ku mın da
destê te, hinji mezıntır e." 12Jı bo vê yekê Pilato xwest ku isa
berde. Lê belê Cıhûdan qêrıyan û gotın: "Ger tu vi Mırovi
berde, tu ne hevalê Qeyser il Ki ku bibêje ez Qralım, ew lı dıj-
beri Qeyser rabûye." 13 Pilato ji dema ku ev gotın bıhist, wi isa
derxıst derve. Ew ji lı cihê ku navê wê Kevır Rê ye - bı İbra-
ni Gabata ye -lı ser kursiya darazi kırınê de rûnışt. 14 Ew roj,
roja amadekırına Cejna Derbasbûnê bû. Saet nivroji, nêziki
donzdehan bû. Pilato jı Cıhûdan re got: "Va ye, Qralê wel"
15 Lê belê wan kırın qêrin û gotın: "Wi rake! û bı xaçê ve bışı-
dine!" Pilato jı wan pırs kır û got: "Ma ez Qralê we bı xaçê ve
bışıdinırn?" Serokê Kahinan bersıvê dan û gotın: "Xeyni Qey-
ser, Qralê me tune!" 16 Wê gavê Pilato isa da destê wan ku, ew
Wi bı xaçê ve bışıdinın.

Îsa Bı Xaçê Ve Dışıdinm, Kıncên Wi Lı Nav Hev Par Dıkın
17 Wê demê leşkeran isa gırtın; Wi, xaça xwe hılgırt û çû cihê
ku navê wê Hestiyê Seri bû - bı İbrani ji Golgota ye.
18 Wan Wi lı wê derê bı xaçê ve şıdandın, Tevi isa du mırovê
dın ji bı xaçê ve şıdandın: isa dı navinê de, yên dın ji yek lı
alıyê rastê û yekji lı alıyê çepê de bı xaçê ve hatıbûn şıdandın.
19 Pilato levhekji nıvisand û wê lı ser xaçê de bı dar xıst. Yê
hatıbû nıvisandın, ûsa bû: 'iSA YÊ NISRETİ, QRALÊ
CIHÛDAN!' 20 Cihê ku isa lı wır bı xaçê ve şıdandıbû, nêzi-
kê bajêr bû. Bı vi avayi nıvisa ku bı zırnanê İbrani, Latini û
Yewnani hatıbû nıvisandın, jı alıyê gelek Cıhûdan ve hate
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xwendın. 21 Jı ber vê yekê serokên kahinên Cıhûdanjı Pilato
re gotın: "Qralê Cıhûdan nenıvisine, nıvisa: 'Vi mırovi bı xwe
got, Ez Qralê Cıhûdan ım;' bınıvisine." 22 Pilato jı Cıhûdan re
got: "Mın çı nıvisandıbım, wê nıvisandım."

23 Dema leşkeran İsa bı xaçê ve şıdandın, kıncên Wijê kırın.
Kıncên Wi kırın çar par ku, jı her yeki re parek bıkeve. Kırasê
Wiji gırtın. Ew kıras qumaşek seranser bê dırûtın bû. 24 Wan
ji jı hevûdu re gotın: "Em vêya neçırinın, lê belê em bo wê
vıjagê bavêjın ku hela ew dıbe para ki." Vêya, bona ku ev Nıvi-
sa Piroz were cih çêbû: "Wan kıncên mın dı navbera xwe de
par kırın, lıser kırasê mın vıjag avêtın." Leşkeran vi tışti kırın.

25 Lı ba xaça İsaji dayıka Wi xaltika Wi, Meryem a pireka-
Klopa û Meryem a Mejdelani sekıni bûn. 26 Û dema ku İsa
dıya xwe û ew şagırtê kujı Wi hes dıkır dit,jı dıya xwe re got:
"Dayê, a va ye, lawê te!" 27 Dû re jı şagırt re got: "Ya ye, dıya
te!" Paşi wê demê wi şagırti, Meryemê gırt mala xwe.

Mınnaİsa
28 Dû re, İsa êdi dızanibû ku nuha her tışt amade bûye, bona
ku Nıvisa Piroz were cih, got: "Ez ti bûm!" 29 Lı wê derê qabek
bı sirkê ve tıji hebû; singerek bı sirkê ve dayi, lıserê dareki ve
dakırın û dırêji devê Wi kırın. 30 Dema ku İsa sirke gırt, got:
"Temam bû!", serê xwe xwar kır û ruhê xwe da.

Tenışta İsa Tê Qul Kırtn, Gotına Peyxamber Tê Cih
31Jı ber ku roja amade kırınê bû û hewce dıkır ku ceset dı roja
Şemıyê de dı xaçê de neminın, (jı ber ku ew roja Şemıyê
rojekê piroz bû); rayedarên Cıhûdanjı Pilato reca kırın ku ew
çêqên xaç kırıyan bıde şkandın û cesedên wan bıde daxıstın.
32 Wê demê leşker hatın çêqên wan her du mırovên ku bı İsa
re hatıbûn xaçkırın şıkandın. 33 Lê belê dema ku ew hatın ba
İsa, wan ditın ku ew mıri ye. Bo wê yekê leşkeran çêqên Wi
neşıkandın. 34 Lê belê, disa ji leşkereki bı rım tenışta Wi qul
kır.Jı tenışta Wi hema xwin û av herıki. 35 Ew mırovê ku vêya
dit şehadeti kır û şahdeyıya Wi ji rast e. Ew bı xwe dızane ku
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Wi rast gotıye. Bona ku hûnji bawenyê bıkın, wi şehadeti kıri
ye. 36Jı ber ku ew tışt bona ku Nıvisa Piroz ya dıbêje: "Hestı-
yeki Wiji naşıkê." were cih, çebûn. 37 Û disa nıvisekê dın ûsa
dıbêje: "Yên ku bedena Wı qul kırıne, wê lıWi bınêrın."

Bınaxkınna (Veşartina) İsa
38 Pışti van tıştan şagırteki İsa, yê ku jı tırsa Cıhûdan xwe
veşarti bû,jı Erimetıyê navê wi Ûsıfbû,jı bo bınaxkırına cese-
dê İsa, jı Pilato reca kır û Pilato ji destûrê da. Ûsıf hat, cese-
dê İsa rakır. 39Ew mırovê ku pêşiyê bı şev hatıbû ba İsa, Niko-
dimji nêzika sed litır mıska tevlihev û darê zendeqê gırt û hat.
40 Wê demê wan cesedê İsa gırtın Û lı ser kevneşopa bınax-
kırına Cıhûdan, Wi tevi bıharat lıkevneki pêçandın. 41 Cihê
ku İsa bı xaçê ve şıdandıbûn bexçeyek hebû, û dı nav wı
bexçeyi de ji tırbek nû hebû ku, hın tu kes nekırıbûnê. 42 Û
bona ku ew roj bo Cıhûdan ya amade kırınê bû, wan İsa kır wê
derê; jı ber ku tırb nêzik bû.

Tırba Vala

2 0 Dı roja heftıyê ya pêşin de, zû, hin tari bû, Meryema
Mejdelani hat tırbê. Wê dit ku kevırê derê tırbê hatıye

rakırın. 2 Wê demê ew bı revin hat ba Şimûn Pêtrûs û şagirtê
dın yê ku İsajê hes dıkır ûjı wan re got: "Xudan jı tırbê rakırı-
ne û em nızanın ku Wi kırıne ku derê." 3 Pêtrûs tevi wi şagır-
tê dın derketın û ber bı tırbê çûn. 4 Her du ji bı hevûdu re
revıyan; lê belê ew şagırtê dınjı Pêt rûs bêtır bı lez revıya û ben
ew gihışt tırbê. 5 Wi xwe xwar kır û lı hundurê tırbê nıhêrt,
dawiyê kevnık (ê ku İsa bı wê pêçabûn) lı erdê raxısti dit; lê
belê neçû hundur. 6-7Wê demê lıdû wi re Şimûn Pêtrûsji hat
û ew çû hundurê tırbê. Wi ew kevnê ku lıerdê bû û destmala
ku lıserê İsa pêçabûn dit. Destmal ne lıba kevnıkê bû, dı cih
de lıhev pêçayi sekıni bû û wi wê ûsa dit. 8Wê demê ew şagır-
tê dın yê ku beri gıhiştıbû tırbê ji ket hundur dit û baweri kır.
9Jı ber ku wan wê Nıvisa Piroz ya ku dıbêje, İsa dıvêjı mırınê
rabe, hın nedızanin. 10 Wê wextê şagırt disa çûn mala xwe.
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İsa Xwe Xuyayi Meryema Mejdelani Dıke
11 Lê belê Meryem gırıya û jı derv lıba tırbê sekıni. Dema ku
ew gırıya, xwar bû û lı hundurê tırbê nıhêrt, 12 Wê du mılya-
ketê ku kıncê sıpi lıxwe kırıbûn dit; ew lıba cesedê İsa, yek
lı alıyê seri û yek ji 1ı alıyê lıngan rûnıştibûn. 13 Wan jı
Meryemê re gotın: "Ya pirekê tu çıma dıgıri?" Wê ji jı wan re
got: "Xudanê mın rakırıne û ez nızanım ku Wi kırıne ku derê."
14 Lı dû vê gotınê re, wê lı paş xwe nıhêrt û dit ku İsa lıwê
sekıni ye. Lê belê Meryemê fehm nekır ku Ew İsa ye. 15 İsa jı
wê re got: "Ya pirekê ma tu çıma dıgiri?" "Ma tu lı ki dıgeri?"
Wê ji got qey Ew baxçevan e û jı Wi re got: "Efendi, ger ku Te
Wi bırıbe,jı mın re bıbêje, ka te Wi kırıye ku derê, ezji herım
Wijı wır rakım." 16 İsajı wê re got: "Meryem!" Ew ji vegerıya
û bı zımanê İbrani got: "Rabbûnı!" mana Rabbûni, 'Mamos-
te 'ye.' 17 İsajı wê re got: "Destê xwe nede Mınl" "]ı ber ku ez
hın derneketıme ba Bav; lê belê tu here ba bırayên mın Û jı
wan re bıbêje: "Ez derdıkevım ba Bavê xwe û Bavê we, ba
Xweda yê xwe û Xweda yê we. 18 Meryema Mejdelani çû ba
şagırtan. Jı wan re got: "Mın Xudan dit!" Dû re tıştê ku
Xudan jı wê re gotıbûn, wê jı wan şagırtan re got.

İsa Xwe Xuyayi Şagirtên Xwe Dıke
19 Ew roj, roja heftê ya pêşin de, dema ku êvar bû, denyê mala
ku şagirtên İsa tê de bûnjı tırsa Cıhûdan gırti bû û İsa hat, dı
nav wan de sekıni û jı wan re got: "Bıla dılxweşi jı we re be!"
20 Dawıyê destê xwe û tenışta xwe nişani şagırtên Xwe da.
Şagirtan ji Xudan ditın û dılşa bûn. 21 İsa disa jı wan re got:
"Bıla dılxweşijı we re be! Mina ku Bav mın şandıye, ezji we
dışinırn, 22 Dema ku Wi vêya got, pıf kır wan û got: Ruhê
Piroz bıstinın! 23 Hûn gunehên ki efû bıkın, ewê efdıbe û hûn
gunehên ki efû nekın, ewê ef nabın û dısekının.'

Bêbaıoeri Tê Bındest Kınn
24 Tûma, yê kujê re dıgotın, "Zo" (Didimos) ew ji daxılê donz-
dehan bû û dema ku İsa hat ew ne bı wan şagirtên dın re bû.
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25 Wan şagırtên dın ji jı wi re gotın: "Me, Xudan dit!" Lê belê
Tûmajı wan re got: "Heta ku ez cihê bızmaran dı destên Wi de
nebinım û tılika xwe ji nedım cihê bızmaran û destê xwe ji
nekım tenışta Wi, bawer nakırn." 26 Heyşt roj dû re, şagırtên
isa disa dı mal de bûn. Tûmaji bı wan re bû. Dema ku deri gırti
bû, isa hat dı nav wan de sekıni û got: "Bila dılxweşi jı we re
be!" 27 Dû re jı Tûma re got: "Tılika xwe dırêj bıke û lı destê
rnın binêre; destê xwe ji dırêj bıke û têxe tenışta mın û bêba-
weri nebe, bıbaweri be!" 28 Tûmajı Wi re got: "Xudanê mırı û
Xwedê yê mınl" 29 isajı wi re got: "Te jı ber ku mın dit bawer
kır; lê belê xwezi bı wan yên ku neditıne û baweri kırıne!"

Nûçeya Kêfxweşıyê Çavkanıya Bawenyê
30 isa dı ber şagırtên xwe hin pırr mûcizeyên dın çêkır ku, ew
dı vê Kıtêbê de nehatme nıvisandm. 31 Lê belê bona ku hûn
baweri bıkın, isa Lawê Xwedê Mesih e, û bawer bın, bona ku
bı navê Wi dı we de jıyan hebe, vana hatme nıvisandm.

ŞAX A BÛYERAN
Nişana Îsa Yê Vejıya Ye

21 Dû van tıştan re, isa dı tenışta gola Taberıyê de xwe
disa nişani şagırtan da û ev ji ûsa çêbû: 2 Şimûn Pêt-

rûs, şagırtê ku jê re "Zo" dıgotm Tûma, jı gundê Celilê yê
Kana de Natanyêl, lawên Zebedi û du heb şagırtên Wi yên
dın ji bı hev re bûn. 3 Şimûn Pêtrûs jı wan şagırtên dın re got:
"Ez dıherım gırtına masiyan." Wan got: "Em ji bı te re
werin." Ew derketın û suwari lotkê bûn. Lê belê wan wê şevê
qet masi negırtın.

4 Dema ku bû sıbe, isa dı tenışta golê de sekmi bû. Lê belê
şagırtan fehm nekırın ku, Ew isa ye. 5 Û isa jı wan re got:
"Zarokno, ma xwarınek we heye?" Wanjı Wi re gotın: "Na"
6 isa ji jı wan re got: "Torê berdm alıyê rastê, hûnê bıbinınl"
Lı ser vê yekê wan berdan û jı ber pırrbûna masıyan êdi wan
nekaribûn ku torê kaş bıkın.? Wê demê şagırtê ku İsajê hes
dıkır, jı Pêtrûs re got: "Ev Xudan e!'' Şimûn Pêtrûs, dema ku
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bıhist Ew Xudan e, kırasê xwe lıxwe kır (jı ber ku ew tazi
bû) û xwe avêt golê. 8 Lê belê wan şagirtên dın, tora masıyan
kaş kırın bı lotka bıçûk ve hatın. Jıber ku ew jı reşıyê nêzî-
ki du sed arşınan dûr bûn.

İsa Xwannê Bı Şagirtên Xwe Re Dıxwe
9 Dema ku ew derketın, wan ditın ku agırê komırê dışewıte
û lı ser agır jî masi û nan hene. 10 isa jı wan re got: "Nuha
wan masıyê ku we gırtıne binın." 11 Û Şimûn Pêtrûs suwa-
ri lotkê bû, tor kaşî reşıyê kır: tam sed û pênci û sê masıyên
mezın dı torê de hebûn. Ewqas pırr masi dı torê de hebûn,
disa ji tor neçırıya. 12 İsa jı wan re got: "Werın, taştê bıkın."
Qet şagırteki metırsıyê neanin ku jê pırs bıkm û bıbêjın:
"Ma Tu kî yi?" Jı ber ku wan zanîbûn ku Ew Xudan e. 13 isa
hat nan rahışt, da wan û ûsa masi ji da wan. 14 isa pışti ku jı
mırınê rabû, nuha ev cara sısıya bû ku, Wi xwe xuyayi şagır-
tên xwe kıribû.

İsa Heskınna Pêtrûs Dıcenbine
15 Bı vi awayi dema ku wan taştê kırın, İsa jı Şimûn Pêtrûs
re got: "Ya Şimûnê lawê Yûhena, ma tu jı van hinji zêdetır
jı mın hes dıki?" Şimûn Pêtrûs got: "Belê, ya Xudan, Tu
dızane ku ez jı Te hes dıkım." İsa ji jı wî re got: "Berxên mın
bıçêrine." 16 isa cara duduyan disa jê pırs kır û got: "Ey lawê
Yûherıa Şimûn, tu jı mın hes dıki?" Wi ji got: "Belê, ya
Xudan, Tu dızani ku ez jı Te hes dıkım." isa jı wi re got:
"Mihên mın bıçêrine." 17 isa cara sısıyan disa jı wi re got:
"Ey lawê Yûhena Şirnûn, ma tu jı mın hes dıki?" Pêtrûs jı
ber ku cara sısıyan İsa jı wî pırs kır: "Ma tu jı mın hes dıki?"
xemgîn bû û jı Wî re got: "Ya Xudan, Tu her tışti dızani û
Tu dızani ku, ez jı Te hes dıkırn." İsa jı Pêtrûs re got: "Mihên
mın bıçêrine." 18 Jı te re bı rasti û bı rastî dıbêjım: "Xor-
tanıya xwe de te xwe bı xwe gırê dıda û ku ve bıxwesta tê
buçûwayi wê derê. Lê belê dema ku tu kal bıbi tê destê xwe
dırêj bıki, yeki dın wê te gırê bıde û te bıbe cihê ku tu
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nexwazi heri." 19 İsa, jı bo nişan kırınê ev got ku ewê (Pêt-
rûs) bı mırınek çawa Xwedê bılınd bıke. Dû re jı wi re got:
"Lı dû mın were."

20 Pêtrûs lıpaş xwe nêri û dit ku ew şagırtê ku İsajê hes
dıkır lı dû wan dıhat. Ew Şagırt ê ku dema wan xwarınê
dıxwarın, xwe dabû ber singa İsa û got: "Ya Xudan, ewê ku
te bıde dest ki ye?" Ev ewe. 21 Pêtrûs ew dit û jı İsa re got:
"Ya Xudan, ma wê vêya bıbe çı?" 22 İsajı wi re got: "Ger ku
ez dıxwazım heta ku ez werım wê ew bısekıne, ma çıyi te jı
vi ye? (Majı te re çı?) "Tu lı dû mın were!" 23 Bı vi awayi:
Dı nav bırayan de gotın derket ku, "ew şagırt namır e." Lê
belê İsajı bo wi negotıbû ku: "Ew namır e." Lê belê Wi tenê
gotıbû ku: "Ger ku ez dıxwazım ku ew bısekıne heta ku ez
werım, ma çıyi te çıjı vi ye?" (Majı te re çı?)

Van Bûyeran Bı Navditıya Yê Wan Temaşe Kınye Û
Şahdeyıyêjı Wan Re Dıke Hatme Nıvisandın
24 Ev şagırta, yê ku jı van tıştan re şehadeti kırıye û van
tıştên hanê nıvisandıye yi; û em dızanın ku şahdeyıya wi
rast e. 25 Hın gelek karên dıni yên İsa çêkırıye hene. Ez
bawerım ku, ger ew yek bı yek bıhatana nıvisandın, kıtêbên
ku bıhatana nıvisandın heta ku dı dınê de ji bı cih nedıbûn,
(cih nebûna).
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KARÊN RESÛLAN
(KARÊN ŞANDIYAN)

PÊŞGOTIN

"Karên Resûlan" wesiqa ya destpêka cıvaka Mesilı û belavbû-
na wê yi gelek ci/û tine zımên e. Nıviskarê wê yi jı Xwedê ve
peyxamê gl1tıye Lûqa ye. Lûqa yê dı sala 63 an de jı Romayê
nıvisandıye, berê kınn û hindayınên İsa gırtıbû qelemê (nıvi-
sandıbû). Mırov ger bıxtoaze dı derheqa mıjarê da zaninek hin
ji mezın bı dest bıxe; dıvê şiroveya destpêka beşa Lûqa bıxwine.

Têyofilo yê nıvisa berêjijı wi re hatıye pêşkêş kınn, mtrooe-
ki jı nêzik de bı jıyan û kumên İsa ve eleqeder bûye û gelek tê
nasin e. Lûqa yê hekim û ramankır e, bona destpêk û geşıya
belavoka xwedani bı toêneki bıkole (lêgerinê bıki) wezifedar
kınye. Bı vi avayi, bona berhem belavi hemi mırovahıyê bıbe,
alikari kınye.

Bıla mırov bala xwe bıda gotına "em (me)" ya dı pırtûkê de.
Bırrên 16:11-17; 20:5; 21:18.an. Lûqa beşdari hemi gerên
Nûçevan Pawlos û ye pêşin û ya dawin, dı rêya Romayê de ji
hevrêti jı Wi re kırıye. Tê fêm kırın ku têkılıyên Dr. Lûqa, bı
nûçevanên dın ji heye.

Ev nıvisa, jı pênûska reıoşenbireki bûye şahdeyê, derketına
cıvaka bawerkıran jı Orşelimê, geşbûna wê û lı her derê belav
bûna wê, derketıye. Mırov ûsa dıkare kurt bıki:

Destpêka cıvaka batoerkıran 1:1-5;42
Zordesti rêya belavbûnê vedıke 6:1-9:31
Nûçevan Pêtrûs nûçeyê belav dıki 9:32-12:24
Pêşengıya cıvaka lı Antaqya yê 12:25-16:5
Rêvitıyên Nûçevan Paıolos 16:6-19:41
Vegera Nûçegihan Patolos iOrşelim êû rêvitıya
Wi yi Romayê 20:1-28:31
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Destpêk

1Ey Têyofilo, dı pırtûka xwe yi yekemin de mın hemi
tıştên; 2 heta roja ku isa hım dıda hinkırınê û hım ji dıkır,

jı resûlên xwe yi bıjartıye; bı navditıya Ruhê Piroz ve des-
tûran da resûlan û gırtma Wi yi jor mın nıvisandı bûm.
3 isa; paşi êşa mırınê kışand, bı gelek delilên ku mırov bı wan
bawer bıbe, vejinbûna xwe nişani resûl an da. Dı miada çel rojı
xuyayi wan bû û dı derheqa Serwerıya Xwedê, bı wan re axıh.
4 Dema bı wan re bû, vê destûra dabû wan: "Jı Orşelimê vene-
qetm (cûda nebm) 1ı benda rastbûna (cih hatma) gotına ku
Bavo dayıye û we jı mın bıhistme bm. 5 Ûsa ku, Yehya bı avê
ve vaftiz kır, lê belê hûnê heta çend roji bı Ruhê Piroz ve bên
vaftiz kınn."

İsa Bı Ezman Ve Tê Hılatın
6 Dema resûlan hatm ba hev, jı isa ve pırsa pırsin: "Xudan, tu
nuha serwerıya İsraêlê vegerine û bıde wan?" 7 isa bersıva
"Destûr nine ku hûn dem û dirokên Bavo bı rayedarıya xwe ve
nişandaye bızanıbın" da wan. 8 "Lê belê, dema Rûhê Piroz dake-
ve ser we; hûnê hêzê bıgırın. Hûnê lıOrşelim ê, lıhemi Cıhustan
û lıSamirıyê û lıçar hawir dorê dınê bıbm şahdeyê mın."

9 Paşi isa vana got; lı ber çavên wan, bı jor ve hate hılatm.
Ewrek Wijı ber çavên wan dûr ve xıst. 10 Dema isa diçû, wan
çavên xwe bı ezman ve belıqandıbûn. Tam dı wê demê de, du
zılamên kmc sıpi bı wan ve xuya bûn. 11Jı wan ve pırsa; "Ey
Celilino, hûn çıma 1ı ezman dmêrın û dısekının?" pırsin. "Ev
isa yê jı we ve, hate standm û hate hılatm i ezman, we çawa
hılatma Wi yi ezman ditıbe, wê ûsaji vegere."

CIVAKA BA WERKIRAN YA KU LI ORŞELİMÊ AVA DIBE
Matıya Lı Dêvla Cıhûda Tê Bıjartın
12 Paşi vêya Resûlan jı Çıyayê Zeytûnê ya kilomitrokê jı
Orşelimê ve dûre, vegerıyan Orşelimê. 13 Dema vegerıyan
Orşelim ê, çûn qatê jorin ê mala ku 1ı wê dıminın. Pêtrûs,
Yûhena, Aqûp, Andrêyas, Filipo, Tûmas, Bartolomêyo, Meta,
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Aqûp ê Lawê Alfay, Şimûn ê Welatparêz û Cıhûda yê Lawê
Aqûp lı wır bûn. 14 Vana hemıyan bı dayıka isa Meryem, bı
pirekên dın û bı bırayên İsa re dı nav yekıtıyek bêkêmasi de
dua dıkırın.

15-16 Dı wan rojan de Pêtrûs, dı nava cıvakeki hema hemajı
sedûbist bırayan ve ava bûye rabû û ûsa axıfi: "Bırano, hewce
dıkır ku Nıvisa Piroz a Ruhê Piroz, ya dı derheqa Cıhûda yê jı
kesên ku isa gırtıne rêbertıyê kırıye jı berê de, jı devê Dawıd
ve têgıhandıye bıhata cih. 17 Cıhûdaji yekijı me hatıbû hesı-
bandın û dı vê xızmetê da cihê xwe gırtıbû." 18 Vi zılami, bı
perê ku dı berdelê xerabi kırına xwe ve standıye jı xwe re
zevıyeki standıye. Dawıyê ji serberjêr ket, bedena wi qelışi û
hemi revıyên wi rıjıyan derve. 19 Heçi kesên ku lı Orşelimê
dıjıyan, bûyerê bıhistın. Navê ku dı zımanê wan de tê mana
"Zevıya Xwinê", 'Haqeldama' danin. 20 Pêtrûs, "]ı ber ku dı
Pırtûka Zebûran de ûsa hatıye nıvisandın" got. '''Bıla xanıyê
wi vala bê hıştın, tu kes dı hundırê wi de rûne nê (nemine)' û
'Bıla keseki dın wezife ya wi bıgıre ser xwe.' 21-22 "Lı gora vêya;
hewce dıke ku yekjı nav zılamên, yênjı dema vaftiza Yehya
dest pê bıke, heta roja ku Xudan İsa jı nava me, bı ezman ve
hate hılatın hemi dema ku dı nava me de derbas kırıye lı ba me
bûn, bona şahdeyıya vejina isa bıke beşdari me bıbe." 23 Bı vi
avayi du kesi, Ûsıf ê bı navê Yûstûs ve tê zanin jı wi re dıbêjın
Barsabaji û Matıya pêşnıyari me kırın. 24-25 Dawıya ûsa dua
kırın: "Ya Xudan, du dılê her kesi dızani. Tu kijani, bona xız-
meta ku Cıhûdajı bo here cihê ku aidi wıre berda û jı bo wezi-
feya resûltıyê bıgıre hılbıjart, xuyayi me bıki." 26 Paşi wê bı van
her du kesan qura dan kışandın, qurajı Matıya re derket. Bı vi
avayi Matıya beşdari yanzdeh Resulan bû.

Hatına Ruhê Piroz

2 Dema Roja Pentikost (Roja Pênceyan) ê hate, hemi bawer-
kır lı ba hev bûn. 2 Nışkavde j ı ezman, dengeki mina bayeki

dıjwar dı bir tine hat û mala ku lê ne bıtûmi dagırt. 3 Ditın ku
tıştekên mina zımanên jı agır belav bû û daket ser hemıyan.
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4 Hemi bawerkıran, bı Ruhê Piroz ve tıji bûn, bı zımanên bıya-
ni yên Ruh wan dıde axaftınê, dest bı axaftınê kırın.

5 Dı wê demê lı Orşelim ê, Cıhûdên oldar yên jı her alıyê
dınê ve hatıne dırnan. 6 Dema vana deng bıhistırı, bı ajaweye-
ki mezın cıvıyan. Her yeki, dema bıhistın ku bı zırnanê wan ve
tê axaftın, ecêb man. 7 Dı nav şaş û metalıyê de jı hev ra bı
pırsa; "Bınêrın, hemi ev kesên ku dıaxıfırı ma ne Celili ne?"
pırsin. 8 "Çawa dıbe ku em her yek zımanên xwe yi dayıki
dıbıhizın? 9·11 Dı nava me de Part i, Med i, Elami hene. Yên
lı Mezopotamya, lı Cıhûstan û Kapadokyê, lı Pontûs û Asyê,
lı Frikya û Pamfilyê, lı Mısrê û Libya yê, yên nêziki herema
Kirênê dıjin hene. Mêvanên Romayî yên hırn jı derûni Cıhûd
û hırn ji yê vegerıyane ser Cıhûdıyê, Girıtî û Ereb jî dı nav me
de ne. Lê belê em gışt, dıbıhizın ku karên Xwedê, yên mezın
bı zımanê me ve tê axaftın." 12 GıŞt dı nav şaş û metalıyekê JI

hev re "Ka mana vêya çıye?" pırsin. 13 Kesên dınji, bı gotına
"Vana xemra teze zêde vexwarına" henekê xwe (bı wan) kırın.

Axaftına Pêtrûs
14-15 Lı ser vêya, Pêtrûs ê bı Yanzdehan ve rabû ser pêlan, bı
dengeki bılınd, bı vi avayi bangi ajawê kır: "Ey Cıhûdno û her
kesê lı Orşelimê ye, ez vê rewşê jı we re eşkere bıkım. Guh
bıdın gotınên mın. Van zılamana, mina ku hûn dıfıkırın ne
serxweş ın. Saet hin neh ê sibehê ye! 16-17 Evêya hûn dıbinın,
bûyera ku bı navditıya Peyxamber Yowêl ve jı berê ve hatıye
têgıhandın e: 'Dı rojên dawin de, dıbêje Xwedê, Ez ê Ruhê
xwe bırıjin ım ser hemi mırovan. Dê qiz û lawên we peyxam-
bertıyê bıkın. Dê cıwanên we ditınan bıbinın, Kalepirêrı we
ji xewnan bıbînın. 18 Dı wan rojan de dıvê zılam, dıvê pirek,
Ez ê Ruhê xwe bırıjin ırn ser qûlên xwe jî, wê ewê jî peyxam-
bertıyê bıkın. 19 Ez ê lıjor, lıezman nuwazeyan bıafırin un. Lı
jêr, lı rûyê erdê wê nişan, Ewrên xwîn, agır û dû hê bên ditın.
20 Beri ku roja Xudan ya bı rewnaq were, wê roj vegere tarıyê,
Hîv jî vegere rengê xwînê. 21 Wê demê wê heçî kesên ku lıber
Xudan bıgerın wê xelas bıbın.'
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22 "Ey İsraêlêyarı, van gotınan guhdar bıkın: Mina ku hûn
dızanın, İsa yê Nısreti, rmroveki bı kırınên mûcizat, nuwaze û
nişan ên Xwedê yi bı navditıya Wi, kibûna xwe ispat kırıye yi.
23 Lı gora armanca Xwedê ya jı berê de hatıye nişan kırın û
zanina Wi yi pêşıyê, we vi zilamê ku dan destê we, bı destê
kesên zagon nenas bı xaçê ve mix kırın Û kuştın, 24 Lê Xwedê
ji dawi da êşên mırına Wi û Wi vejand.]ı ber ku dilmabûna Wi
ya mırınê nemırnkun bû. 25 Dı derheqa Wi de Dawıd ûsa dıbêje:
'Mın Xudan her tırn lı pêşıya xwe dit ım, jı ber ku Ew lı alıyê
mm i rast e, ez nalerızım. 26 Bo vê sedemê dılê mın geş, zımanê
mın kêfxweş e. Weki dın, dê bedena mın ji dı nava kêfxweşiyê
de bıji. 27 Jı ber ku Tu yê canê mın lı warê mırıyan neterıkine,
Pirozê xwe bernede nzandınê. 28 Te rêyên jiyanê hi ni mın kır;
Tu yê bı hebûna xwe mın bı kêfxweşiyê ve dagıre.' 29 "Bırano,
ez dıkarım bı eşkereti jı we re bıbêjım ku, Bapirê me yi mezın
Dawıd mır, hate bınaxkırın, tirba wiji heta iroj lı vır dısekıne,
30 Dawıd peyxamberek bû û bı peymana ku Xwedê soz daye wi
têdıgihand ku wê yeki jı nıjada wı bê lı ser texta xwe deyne
rûnıştınê, 31 Bı ditına hatırıê, dı derheqa jı mırına Mesih heta
vejina Wi vêya got: 'Ew lı warê mırıyan nehat terıkandın, bede-
na Wiji nenzıya.' 32 Xwedê, Vi İsa yi jı mırınê ve vejand û em
gışt şahdê vêya ne. 33 Ew lı rastê Xwedê hatıye bılınd kırın,
Ruhê Piroz ya hatıye wad kırın jı Bavo ve standiye û nuha
mina ku hûn dıbinırı û dıbıhizın vi Ruh i bı ser me ve rıjandıye.
34-35 Dawıd, bı xwe derneketiye ezman lê belê disa ji ûsa dıbêje:
'Xudan jı Xudanê mın re got ku, heta ku ez neyarên te lı bın
lıngên te raxım; Lı rastê mın rûnê.' 36 "Bı vi avayi, bıla hemi
gelên İsraêlê vêya qenc bızarııbın: Xwedê, Ev İsa yê ku we bı
xaçê ve şidand hım kırıye Xudan, hırn ji Mesih."

Rabûna Lı Dıji Axaftınê
37 Yên van gotına bıhistın, mina xençer ek lı nav dıl ê wan ket
bûn. Jı Pêtrûs û Resûlên dın re pırsa, "Birano, ka emê çı
bıkın?" pırsin. 38 Pêtrûs vê bersıva da wan: "Bona ku gunehên
we bên efû kırın, tobê bıkın, bıla her yeki we bı navê İsa Mesih
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ve vaftiz bıbe. Bı vi avayi hûnê xelata Ruhê Piroz bıstinın.
39 Evwadjı we re.jı zarokên we re û jı hemi kesên lıdûra ne
û bona her kesên ku Xudanê Xweda yê me bang bıke re ye."
40 Pêtrûs, weki dın hin bı gelek gotınan wan ikaz kır. Bı gotı-
na "Xwe jı vê nıfşeya rêşaş ve xelas bıkınl" lıber wan gerıya.
41 Yên guh dan gotınên wi vaftiz bûn. Wê roja, nêzikê sê
hezar kes beşdari cıvakê bû.

42 Vana, xwe dan hinkarıya resûlan, yekıtıyê, nan pari-
kırınê Û dua yê.

Yekitıya Dı Nava Batoerkıran De
43 Her kes ketıbû tırseki. Bı navditıya resûl an ve gelek mûci-
zet û nuwazeyan dıhatın ava kırın. 44 Hemi bawerkıran lıba
hev dıman û her tışti bı şırikanti par dıkırın. 45 Mal û mulk ên
xwe dıfrotın û perê wan lı gora motajıyê belavi her kesi
dıkırın. 46-47 Bawerkırên ku her roj lıperestgehê cıvinê dıdo-
mandın, lımalên xwe ji nan pari dıkınn û bı kêfxweşıyekjı dılı
û bı sadeyi xwarınê dıxwarın Û pesnê Xwedê dıdan. Ecıban-
dına hemi gel qezenc kırıbûn. Xudan ji her roj, kesên nuh
xelas bûne tevi wan dıkır.

Başkınna Parsekê Pûç

3 Rojekê Pêtrûs û Yûhena dı saeta ya duayê ye, dı sısıyan de
derdıketın perestgehê. 2 Dı wê demê de mıroveki,jı bûyinê

de pûç e dıanıyan ber denyê perestgehê yê bı navê "deriyê
xweşik" tê nav kınn. Bona ku jı kesên tên perestgehê parsa
peran bıke, her roj wi dıanin Û dadınin wır. 3 Parsek dema dit
ku a way wê Yûhena û Pêtrûs têkevin perestgehê, jı wan sede-
qe xwest. 4 Pêtrûs û Yûhena bı balkeşi lıwi nıhêrtın (bala xwe
dan wi). Dawıyê Pêtrûs got, "Lı me bınıhêre." 5 Zılamji hêvi kır
ku wê tıştekijı wan ve bıstine, çavên xwe da ser wan (vegerand
ser wan). 6 Pêtrûs jı wi re, "Bı mın re zêr û ziv nine, lê belê ez,
yê bı mın re heye dıdım te" got. "Bı navê İsa Mesih ê Nısreti,
bımeşel" 7 Dawıyê bı destê wi yi rast gırt û wi rakır. Wê demê
lıng û pêlên zılam baş bû (zexm bû). 8 çeng bû û rabû ser pêlan,
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dest bı meşê kır. Bı meş û çengbûnê, bı pesnvedana Xwedê, bı
wan re ket perestgehê. 9 Hemi gel meşandın û pesnvedana wi yi
Xwedê dıde ditın.!" Dema fêm kırın ku ew parsekê lı derıyê
xweşık i perestgehê rûdıne ye, lı berya vergera dı wi de ketın
şaşi û metalıyek gelek mezin.

Axaftma Pêtrûs İ Dı Perestgehê De
11 Zılam bı Pêtrûs û Yûhena ve dıgırt. Hemi gel dı nava şaşı-
yekê de, lı cihê bı navê "Hêwana Sılêman" tê bınav kırın, ber
bı wan de banz dan.12 Pêtrûs ê vêya dit; bı vi avayi bangi gel
kır: "Ey İsraêlino, çıma hûn bı vêya şaşa man? Çıma we berê
xwe daye me ûsa zıq lı me dınıhêrın? Weki ku me bı hêz û
oldarıya xwe vi zılami meşandıbe ... 13 Xweda yê Bırahim,
İshaq û Aqûp, Xweda yê bapirên me, qûlê xwe isa bılınd
kırıye. We Wi da dest. Dema Pilato qırar da ku Wi serbest
berde, we Wi lıber Pilato qebûl nekırın. 14 We yê Piroz û dad
red kırın û we berdana qesaseki xwestın. 15 We Serokê Jıyanê
kuştın, lê belê Xwedê Wi jı mırınê ve vejand. Em şahdeyê
vêya ne. 16 Vi zılamê ku hûn dıbinın û dınasın, bı saya navê
isa, bı bawerıya ku lı navê Wi ye sıpisax bû. Yê lı berya çavên
we hemıyan yê wi gihand tendûrıstıya wi ya bê kêmasi,
bawerıya bı navditıya isa ve çalak e.

17 "Nuha ey bırano, ez dızanım ku mina rêvabırên we, hûnjijı
ber nezanıya xwe ûsa dıkın. 18 Lê belê Xweda yê; jı berê de jı
devê hemi peyxamberan daye têgıhandın ku wê Mesih êşan
bıkışine, soza xwe bı vi avayi anıye cih. 19-20 Wê çaxê bona gun-
ehên we bên paqıjkırın tobe bıkın û vegerın Xwedê. Ûsa ku bıla
Xudan fersendên nûbûnê bıde we û Mesih ê bona wejı berê de
hatıye bıjartın, yanê isa bışine. 21 Mina ku Xwedêjı dema kevna-
re de bı devê peyxamberên piroz de têgıhandıye, heta dema ku
her tıştjı nu de serrast bıbe, hewce dıke ku İsa lı ezman bımine.
22 Mûsa ûsa gotıbû: 'Xudanê Xwedanê we ye, wêjı we rejı nava
bırayên we, peyxambereki mina mın derxine. Her gotınê ku Ew
bıbêje guhdari bıkın. 23 Heçi kesên ku guh nedın Wi peyxembe-
ri, wê jı nava gelê Xwedê bê veqetandın û tune kırın.'
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24 "Samûêl Û hemi peyxamberên lı pê wi hatme û axaftıne
van rojan dane bıhistın (agahdarıya van rojan kırıne). 25 Hûn,
rnêraskerên peyxamberan, rnêraskerên peymana ku Xwedê bı
bapirên we re kırıye nın, Çawa ku Xwedê jı Bırahim re ûsa
gotıbû: 'Wê bı navditıya nıjada te, wê hemi gelên rûyê erdê
bên piroz kırın.' 26 Xwedê, bona ku we her yeki jı rêyên xerab
vegerine û piroz bıke, Qûlê xwe derxist navendê û pêşiyê jı we
re şand."

Pêtrûs Û Yûhena Lı Ber Sazûmana Bılınd (ın)

4 Kahinan, fermandarê parazkırên perestgehê û Sadûkı-
yan, bı ser Yûhena û Pêtrûsê bangi gel dıke meşiyan. 2Ji

ber ku bı dersdana wan i gel û bı minakdanıya wani Isa
rêdıdın û qala vejina mırıyan dıkın, gelek hêrs bûbûn. 3 Wan
gırtın, jı ber ku şev bû, heta roja dm wan dı girtigehê de hıştın.
4 Çı heye ku gelek kesên axaftınê (bangê) bıhistın, bawerıya
xwe anin. Bı vi avayi hejmara zılarnên bawerkır hema hema
gihaşt pênc hezari.

5 Roja dın, rêvabırên Cıhûdan, kalepirên wan û zanıyarên
wan i oli lıOrşelîmê cıvıyan. 6 Xeynî Serkahîn Hena, Kayafa,
Yûhena, Skender û yên dın îjı nıjada Serkahîn ın ji lıwır bûn.
7 Pêtrûs Û Yûhena anîn hizûra xwe Û jı wan re vê pırsa, "We
vêya bı kîjan hêzê an jî bı sıpartına navê ki çêkınn?" pırsin. 8 Wê
demê, Pêtrûsê ku bı Rûhê Piroz ve tıjî bû jı wan re ûsa got:
"Rêvabırên gel û kalepirno! 9·10 Ger, iroj, bona qencıyek .11

nexweş eki hatıye kırın jı me hesab tê pırsin Û da ka ev zılama
çawa baş bûye tê lêkolîn, hûn gışt û hemi gelên İsraêlê vêya
bızanıbın: Ev zılama bı saya navê isa Mesîh ê we bı xaçê ve
şıdand lê belê Xwedê jı mırınê ve vejand, 1ı ber we ûsa sıpi sax
dısekıne. 11 isa, 'Kevirê ku jı aliyê we çêkıran ve tune hatiye
hesıbandm, lê belê bûye serkevırê quncikê ye.' 12 Weki dın dı
keseki de xelasî nine. Dı bınya vi ezmanî de wekî dın navek
nîne ku jı mırovan re hatıye bexşandın û me xelas bıke.'

13 Endamên Sazûmanê, paşî ditına mêrxasiya Pêtrûs û Yû-
hena, dema hin bûn ku vana kesên, rêzî û perwerdê neditme
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ne, ecêb man û fêm kırın ku ew bı isa re mane. 14 Zılamê hatıye
başkırın, tevi Pêtrûs û Yûhena, lı ber çavên wan dısekıni: bo
vê yekê tu bersivê nedan. 15 Endamên Sazûmanê, paşi destûr
da wan ku derkevın jı derv, rewşê dı nav xwe de guftego
(munaqeşe) kırın. 16 Gotın "Emê van zılamana çer bıkın?"
"Heçi kesên lıOrşelimê dıj in, dızane ku bı destê vana rnûciza-
tek serrêzi bı destê vana çê bûyi. Em nıkarın vêya inkar bıkın,
17 Lê belê bona ku ev nûçe dı nava gel de hinji belav nebe, em
tırsa dı wan de bıfırinın ku bila JI nuha ve pêv de jı keseki re
qala navê isa mekın." 18 Bı vi avayi bangi wan kırın. Destûr
dan ku bıla tu cari navê isa dı bir neynın, bı Wi navi tu tış ti
nedın hinkırınê. 19 Lê belê Pêtrûs û Yûhena bı vi avayi bersıv
dan: "Ma lı ber Xwedê guh nedana gotına Xwedê û guhdana
gotına we raste, hûn qırarê bıdın. 20 Em bêyi têgihandına ditın
û bıhistınên xwe nıkarın bısekırım." 21 Endamên Sazûmanê
hınek dın ji tırsê dı wan de fırandın pêv wan serbest berdan;
bona ku wan bı ceza bıkırı, tu sedem neditıbûn.jı ber ku hemi
gel, bona tiştên bûye û qediyaye bılındahıya Xwedê dıkırın.
22 Çawa ku temenê zılamê bı dawiya mûcizetê ve baş bû bû,
çeli derbas kırıbû.

Bawerkıran Bona Metınsıyê Dua Dıkın
23 Pêtrûs û Yûhena yê serbest man, vegerıyan ba hevalên xwe
û hemi tıştên ku Serkahin û kalepiran jı wan re gotıne têgi-
handın (jı wan re gotın). Dema hevalên wan vana bıhistın, bı
hev ra bı vi avayi bangi Xwedê kırın: "Ey Efendiyê me! Yê erd
û ezman û bahrê û hemıyên dı nava wan de afırandıye Tu yi.
25 Te bı navditıya Ruhê Piroz, jı devê bapirê me Dawıd ve ûsa
got: 'Çıma netewan hêrs bûn? Çıma gelan sazûmanên ûsa vala
ava kırın? 26 Qralên rûyê erdê rêz bûn (rêzê girêdan),
rêvabıran, lıhemberê Xudan û Mesih ê Wi, hatın ba hev (cıvı-
yan).' 27-28 Bı rasti ji, Hêrodês û Pontıyos Pilatos, dı vi bajari
de, bı gelê İsraêl û neteweyên dın ve yek bûn û lıhemberê qûlê
te isa yê ku te mesh kırıye cıvıyan. Her tıştên ku bı hêz û xwes-
tına te, te hı xwe qırar dabû anin cih (rast kırın). 29 U nuha ya
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Xudan, lıtırsêrı ku ew dıfırinın bınıhêre! Hêzê bıde qûlên xwe
ku bıla gotınên Te bê kêmasi belav bıkın. 30 Bona bı navê qûlên
te yi Piroz İsa, başkırına nexweşa, bona afırandına nuwaze û
mûcizetan destê xwe dırêj bıki." 31 Dema duayên wan qedıya,
cihê ku lê cıvıyabûn hejıya. Gışt bı Ruhê Piroz ve tıji bûn û bı
metırsi, belavkırına Gotınên Xwedê domandın.

Baıoerkıran Her Tıştên Xwe Par Dıkın
32 Civaka Bawerkıran dı dıl û ramanê de yek bû.Tu kes, bona
tışteki ku xwediyê wê ye nedigot "Ev ya mın e"; her tıştên xwe
bı şıriki qebûl dıkırın. 33 Resûlan.jı vejina Xudan İsa Mesih i
jı mırınê, bı tewreki bı tesir şahdeyıyê dıkınn, Xêra Xwedê ya
mezın lıser hernıyan bû. 34-35 Kesi xızan dı nava wan de tune
bû.]ı ber ku kesên xwedi zêvi anji xwedi xani, vana dıfırotın
û berdêla vana dıanin Û dıdan destûra resûlan; ev ji jı her kesi
re, lıgora motajıya wi dıhat par kırın.

36-37 Weki, Ûsıf ê tucareki Levıyi ye, lı Qıbrısê bûyıye û
resûl bı navê Barnaba yanê 'Kesê Metırsıyê Dıde' bınav dıkın,
zevıyeki xwe firot, perê wê ani û da destûra resûl an.

Hananya Û Safira

5 Zılamek bı navê Hananya, bı qebûlkırına pireka xwe
Safira, mılkeki fırot, 2 hıneki pere jı xwe re veşart û yên

dın da destûra resûlan. Hayê pireka wiji jı tıştên dıbe û dıqe-
de hebû. 3 Pêtrûs jı wi re, "Hananya, çawa bû ku te ûsa dılê
xwe da şêytan, te derewan jı Ruhê Piroz re kır û hıneki pere
jı xwe re veşart?" got. 4 "Ma berê ku erd bê firotan ne yê te bû
(aidi te bû)? Paşi te wê fırot, ma te nıkaribû perê wê lı gori
dılê xwe xerc bıkıra? Çıma te dı dılê xwe de dek û dolabek ûsa
çêkır? Û sa bû ku te ne j i mırovan re, j i Xwedê re derew kır."
5 Dema Hananya van got ınan bıhist, ket erdê û can da. Heçi
kesên bûyinê bıhistın, ketın tırseki mezın. 6 Xortan rabûn û
mırıyê Hananya bı kefen kırın û derxıstın jı derv û bınax kırın.
7 Hema hema sê saet paşi vêya Pireka Hananya, jı bûyınan
bêhay ket hundır, 8 Pêtrûs jı wê re, "]: mın re bıbêje, ma we
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zevıyê bı vê berdêla fırotın?" pırsi, "Belê, bı vê berdêlê" got
Safira. 9 Pêtrûs jı wê re ûsa got: "Bona Ruhê Xudan bıcerı-
binın, çawa bû ku we ûsa yekgotıni kırın? A vay, dengê lıngên
yên mêrê te bınax kırın lı ber derıye (dı deri de ye), wê te ji
bıkşinın jı derv." 10 Pirek wê demê lı ber lıngên Pêtrûs ket û
can da. Xortên ketın hundır ditın ku ew mırıye, wê ji bırın
derv û lı ba mêrê wê bınax kırın. 11 Hernıyên cıvaka bawer-
kıran û yên bûyerê bıhistıne, ketın nav tırseki mezın.

Resûlan Gelek Kesi Baş Dıkın
12 Bı rıavditıya Resûlan ve, dı nava gelek kesi de mûcizet û
nuwazeyan dıhatın afırandın. Hemiyên bawerkıri, lı Hêwana
Sılêman de dıcıvıyan. 13 Gel bırêzıyek mezın jı wan re dıbıhist
lê belê disa ji jı derve tu kes yekbûnıya bı wan re nedıgırt ber
çavên xwe. 14 Disa ji lı ber vêya, hejmara pirek û zılamê
bawenya xwe bı Xudan ve tine û beşdari cıvakê dıbe her gı dıçû
zêde dıbû. 15 Bı dawibûna vana hemiyan, gel, bona qet nebe sıya
Pêtrûs ê jı rê ve derbas dıbe bıkeve ser hıneka, yên nexweş tevi
nıvin û minderên wan derdıxıstın ser rêgehan. 16Jı qezên dora
Orşelimê ji ajaweyan dıhatın, nexweşan û yên jı ruhê xerab ve
êşê dıkşinın dıanin. Hernıyêrı vana hatın baş kırın.

Zordestıya Lı Resûlan Hate Ktrın
17-18 Lı ser vêya, Serkahin û hernıyên bı wi re, yên bı çavne-
banyê ve tıji bûn, yanê yên jı mezheba Sadûki bûn, resûlan
dan gırtın Û avêtın gırtigeha dewletê. 19-20 Lê belê şevê, mıl ya-
keteki Xudan derıyên zındanê vekır û wan derxıst derve. Got;
"Herınl Têkevın perestgehê û gotınên dı derheqa vê jıyana
nuh, bıgıhinın gel." 21 Resûlan, lı gora vê destûra, hin roj
dıhılat ketın gırtigehê û dest bı dersdanê kırın. Dema Serka-
hin û yên bı wi re hatın, bona cıvinê bangi Sazûmana Bılınd
û hemi kalepirên gelê İsraêlê kırın. Dawıyê, bona anina
resûlan, zilam şandın girtigehê. 22·23 Çı heye ku, dema wezi-
fedar gıhiştın zindanê, resûlan (İı wır) neditın. Paş ve
vegenyan û vê nûçeya têgihandın: "Me girtigehê bı kılit Û dı
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bınya ewledarıyek bê kêmasi Û nobedaran ji lıber derıya sekı-
ni ditın. Lê belê gava me derıyan vekırın, lıhundir me tu kesi
ned it ın!" 24 Fermandarê pazarkırê perestgehê û serkahinan,
dema van gotınan bıhistın şaş û metal man, mıraq kırın ku ka
wê dawıya vi kari bıgıhêje ku. 25 Wê demê yeki hate ba wan,
bı gotına "Bınıhênrı, zilamên ku we avêtıbûn gırtigehê, lı
perestgehê de dersê dıdın" nûçeyê dan wan. 26 Lı ser vêya Fer-
mandar û wezifedaran çûn û resûlan anin. Jıber tırsa gel
kevıran bıavêjın wan, zordariyê nekırın.

Nûçevan Rastıya Xwedê Dıbêjın
27-28 Resûlan anin û derxıstın ber Sazûmana Bılınd. Serkahin
pırsıyarıyê lıwan kır: got, "Me destûrek bıryar dabû we ku bı
vi navi hûn dersê nedın." "Lê belê bınıhêrın, we hinkarıya xwe
belavi her derê bajarê Orşelimê kırın. Hûn dıxwazın ku illehı
me bıkın berpırsıyarê rıjandına xwina vi zılami." 29 Pêtrûs û
Resûlên dın bı vi avayi bersıvê dan: "Jı merıvan zêdetır, dıvê
mere guh bıde Gotına Xwedê. 30 Xweda yê bapirên me, isa yê
ku we bı xaçê ve şıdandın û kuştın, jı nû ve vejand. 31 Bona
fersenda tobe kırınê û bexşandınê bıde İsraêlê, Xwedê Wi, bı
Serok û Xelaskerbûnê, Wi bılındi rastê xwe kır. 32 Em, bı
Ruhê Piroz i Xwedê dıde kesên gotınên Wi guhdar dıkın, şah-
deyê van bûyera mn."

Gotına Gamalye!
33 Dema endamên Sazûmanê van gotınan bıhistın, gelek hêrs
bûn û xwestın ku resûlan bıkujın, 34-35 Lê belê Fêrisıyeki bırêzı-
ya hemi geli qezenc kırıye û mamostayê Zagona Piroz e, ku
navê Wi Gamalyel i, dı Sazûman a Bılınd de rabû ser pêlan,
destûr da ku resûlan demeki kurt derxinın jı derv, dawıyê van
gotına jı endamên sazûmanê re got: "Ey İsraêlino, hûnê çı bı
van zılarna bıkın, baş bıfıkırın. 36 Tevdasji demeki berê, dı der-
heqa xwe de raman û rıkên gıring ani zımên û seri hılda. Qasi
çar sed merıvi ji tevi wi bûn. Lê belê zılam (Tevdas) hate
kuştın, yên lıpêy wi çûnji hatın belav kırın, tune bûn. 37 Paşi
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wê, Cıhûda yê Celili, dı rojên jımartınê de derket qadê, gelek
mırovi xapand û bı pê xwe xıst. Lê belê ew ji hate kuştın, hemi
yên lı pêy wi çûn ji hatın belav kırın. 38 Nuha ez vêya jı we re
bıbêjım: Bı van zılaman re koşinê mekın, wan bı ara mi berdın!
Jı ber ku, ger ev rêxıstın, ev mıjûl karê mırovan be, wê tune bıbe
here. 39 Na, ger karê Xwedê be, hûn nıkarın van zılamana tune
bıkın. Heta dıbe ku hûn xwe ji dı rewşeki, lı hemberê Xwedê şer
dıkın bıbinın." Endamên sazûmanê vê şireta Gamalyel qebûl
kırın. 40 Xwestın ku resûlan bên hundır. Wan dan ber qamçıyan
û destûr dan wan ku êdi qala navê isa mekın, dawıyê wan ber-
dan. 41 Jı ber ku Resûlan bona navê isa lıyaqi kufr û xeberan
hatıne ditın, dı nava kêfxweşıyê jı hızûra Sazûmana Bılınd ve
veqetıyan. 42 Dev jı her roj lı perestgeh û malan de dersdanê û
jı belavkırına Mızginıya dı derheqa isa Mesih de bernedan.

ÊRİŞA LI SER RESÛLAN, RÊ LI BELA VKIRINA NÛÇEYÊ
VEDIKE
Heft Alikar

6 Dı wan rojên ku şagirtên isa bı hejmari zêde dıbe,
Cıhûdên bı zımanê Grêki dıaxıfın, dı belavkırına alikarıya

rojane de gotın ku jı pirekên me yi bi re têkılıyên qenc nayê
danin (eleqederıya qenc nayê xuya kırın) û jı Cıhûdên bı
zımanê Aramıyan dıaxıfın gazıncan kırın. 2 Lı ser vêya Donz-
dehan, hemi şagırtan cıvandın û ûsa gotın: "Berdana me yi
karên Xwedê, û bı karên maddi ve (pereyi ve) mıjûlbûna me ne
rast e. 3 Bo vê sedemê bırano, jı nava xwe heft kesê bırêz, yên
bı Ruh û zanıyarıyê ve tıji hılbıjêrın. Em wan bona vi kari wezi-
fedar bıkın. 4 Em ji xwe bı duayan û karên Xwedê ve gori
bıkın." 5-6 Ev pêşrııyara hemi cıvakê xoşnud kır. Bı vi avayi,
xeyni Stêfanê bı baweri û Ruhê Piroz ve tıji, Filipo, Prokorûs,
Nêkanor, Timon, Parmenas û Nikolayê Antaqyayi yê vegerı-
yaye ser Cıhûdıyê bıjartın û derxıstın ber resûl an. Resûlan ji
dua kırın û destê xwe danin ser wan. 7 Bı vi avayi Gotına
Xwedê belav dıbû, hejmara şagirtên lıOrşelimê hergı dıçe zêde
dıbû, gelekê kahinanji lı pêy banga baweriyê ve dıçûn.
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Stêfan Tê Gırtın
8 Stêfanê bı xêra Xwedê û bı qudretê ve tıji, dı nava gel de
nuwaze û mûcizetên mezın dıafırand. 9 Çı heye ku, hınek
endamên hewra bı navê hewra Azadkaran tê nasîn û hınek
kesên jı Kirênê, İskenderıyê, Kilikya yê û jı welatê Asya, bı
Stêfan re dest bı keftû leftê kırın. 10 Lê belê, hêz neanin ku lı
ber zanıyari û Ruhê dı axaftına Stêfan de bısekının. 11 Lı ser
vêya, sê - çar kesi, dı bın desta de xapandın û jı wan re, "Me
bıhist ku vi zılamajı Mûsa û Xwedê re gotinên kufri kır" dan
gotın. 12 Bı vi avayi gel, kalepiran û alımên olî kışkışandın
(sor kırın). Çûn Stêfan derdest kırın (pê gırtın) û derxıstın
pêşıya Sazûmana Bılınd. 13 Şahdeyê derewin anîbûn wan ji,
"Vi zılami, bê sekın lıhembera vi derê piroz û Zagonê ve dıa-
xıfi" gotm. 14 "Me bıhist ku got; 'Wê İsa yê Nasıri lıvır xera
bıke (helşin e) û kevneşopên Mûsa emaneti me kırıye ji bıgu-
herine.'" 15 Heçi kesên lısazûmanê rûnıştibûn, dema lıStêfan
nıhêrtırı, ditın ku wecê wi mina wecê mılyaketekê ye.

Axaftina Stêfan

7 Serkahin; got Û pırsi: "Tıştên ku vana dıbêjın rast ın?"
2-3 Stêfanji bı vi avayi bersıvê da: "Bırano û Bavno, mın

guhdari bıkın. Dema hin Bapîrê me Brahîm lıMezopotamya
yê bû, beri ku lı Haranê bı cîh bıbe, Xwedayê Mezın
(Bılınd) xwıyayi wi bû û ûsa got: 'Welatê xwe û merıvên
xwe berde, here welatê ku ezê rê te bıdım.' 4 Lı ser vêya Bıra-
hîm welatê kıldanıyan berda û çû, lıHaranê bı cîh bû. Pışti
mırına bavê wi jî, Xwedê wi jı wır gırt û ani vî welatê ku
nuha hûn lıwê dıjin. 5 Lı vır, tu mêrasek, lepek axji nedabû
wî. Lê belê, wê demê hin tu zarokên Bırahim tunebû, lê disa
jî Xwedê wad kır ku, wê vi welati bı mılki bıde wi û nevıyên
wî yî, wê paşî wî bên. 6 Xwedê ûsa got: 'Wê nevıyên te, lı
welatek xerîb, lı bıyanıyê bıjin, Çar sed salî bı dilıti bên
şuxulandın û muamela xerab bıbinın.' 7 Lê belê Ez got
Xwedê, 'Ezê netewa ku jı wan re dilıtıyê bıkın, bıdım ceza
kırın. Paşî vêya wê jı wır derkevın û lı vê derê jı mın re
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perestınê bıkın.' 8 Dawiyê Xwedê bı wi re, peymana lı gora
sınetê ye kır. Bı vi avayi Bırahim bû bavê İshaq û hin heyşt
roji bû, wi sınet kır. Û İshaq bû bavê Aqûp, Aqûb ji bû bavê
donzdeh bapirên me yi mezın.

9·10 "Bapirêrı me yi çavnebarıyê lı Ûsıf ve kırın, wi bı dilıti
fırotın Mısırê. Lê belê Xwedê bı wi re bû û wi jı hemi ten-
gasıyan ve xelas kır. Bı dayına zanıyarê ûsa kır ku ew ket çavê
Firawûn. Firawûn ji wi bı raye dari tayini ser Mısırê û hemi
gelê qesrê ve kır. 11 "Dawiyê xela lı hemi welatê Kenan û
Mısırê ve xıst, tengasıyên mezın dest pê kır. Bapirên me nıka-
ribûn xwarınê bıditana. 12 Dema Aqûb bı hist ku lıMısırê zad
heye, bapirên me şand wır, rêbıwarıya wan i yekemin. 13 Dema
cara duwem in hatın Mısırê, Ûsıf ji kibûna xwe jı bırayên xwe
re eşkere kır. Bı vi avayi Firawûn malbata Ûsıf nas kır. 14 Ûsıf
xeber şand û bavê xwe Aqûp û merıvên xwe, tevê wan
heftêûpênc kesi da bangkırınê. 15 Bı vi avayi Aqûp çû Mısırê.
Ew ji, bapirên me ji lı wır mırın. 16 Dawıyê cesedên wan anin
Şekemê û xıstın gorıstana ya Bırahim lı Şekemê, jı Lawên
Hamor ve, bı hınek zivi standıbû.

17 "Dema wexta rastbûna gotma ku Xwedê jı Brahim re daye
nêzik bû, lı Mısırê hejmara gelê me gelek zêde bûbû. 18 Dawıyê
Qralek qet Ûsıf nasnekırıye, lı Mısırê derket ser textê. 19 Ev
zılam, bı feneki têkılıyan bı gelê me re dani, xerabıyên bı
bapirên me ve kır. Zor da wan ku bıla zarokên xwe yi nû bûyi-
ne 1ı derve bıhêlın û bona mırınê bıtenkinın. 20-21 Dı wê demê
de, zarokeki zahf xweşık, Mûsa hate dınê (bû). Mûsa, sê mehi
lımala bavê xwe xwarınê xwar pêv (ma pêy) wi danin derve.
Qiza Firawûn wi di û jı xwe re kır zarok û weki lawê wê be, wi
mezın kır. 22 Mûsa, dı hemi beşên ilmê Mısırıyan de hate per-
werde kırın. Gerek dı gotmê de û gerekji dı lêkerê de, bû mıro-
yeki xurt. 23 Dema sala çelan tıji kır, xwesteka ditırıa rewşa
bırayên xwe yi heq, Lawê İsraêlan ket dılê Mûsa. 24 Mûsa yê ku
dit, neheqıyê 1ı yeki dıkın, Wi parast. Bı kuştına Mısınyê ku
neheqıyê dıke, tola yê ecıqi stand. 25 Dıfıkıri û 'Wê bırayên rnın
fêm bıkın ku Xwedê wê bı navditıya mın wan xelas bıke' dıgot.
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Lê belê wana vêya fêm nekırın. 26 Roja par, Mûsa, dema rasti du
Ibranıyêrı şer dıke hat, xwest ku wan lı hev bine. 'Begno' got,
'hûn bırane. Çıma hûn neheqiyê lı hev dıkın?' 27 "Çı heye ku,
kesê neheqiyê lıhernnıjadê xwe dıkır, Mûsa bı aliki tan da û 'Kı
te lı serê me kırıye rêvabır û darazkır?' got. 28 'Ya na, mina ku
te do Mısıri kuşt, tu dıxwazi mın ji bukuji?' 29 Lı ser vê gotına
Mûsa revıya welatê Midyan ê, Lı wır, lı bıyanıyê jıyana xwe
domand û bû bavê du lawi.

30 "Çel sal derbas bû pêv, lı çola nêziki Çiyayê Sinayê, dı
nava agırê çıloyek dışewıte, mılyaketek xwe rê Mûsa da.
31·32 Mûsa, bı tiştên ku dit, şaş ma. Bona ku hinjijı nêzika de
lê bınêre, ber bı agır çû, Xudan bı vi avayi bangi wi kır: 'Xwe-
dayê bapirêrı te, Xwedayê Brahim, İshaq û Aqûp Ez un.' Mûsa
yê bı tırs dılerzıya, metırsi neani ku lê bırııhêre. 33 "Dawiyê
Xudanjı wi re, 'Çarıxên xwe derxe jı lıngên xwe! Jı ber ku, axa
tu lı ser sekınıye, axa piroz e' got. 34 Mın muamela xerab ya lı
Mısırê lıgelê mın dıkın, bı çavên xwe dit ım, nalinêrı wan bıhist
ım û bona wan xelas bıkım hatım. Nuha were, ezê te bışin un
Mısırê.' 35 "Ev Mûsa ya, Mûsa yê kujı wi re gotın, 'Ki te kırıye
rêvabır û darazkır?' û red kırın bû. Xwedê, bı navditıya mılya-
keta ku dı nava çıloyan de xuyanıyi wi bû, wi bı rêvabıri û
xelaskerbûnıyê ve şand. 36 Yê gel jı warê Mısırê ve derxıst, lı
wır, lıBehrasor û heta çel sali lıçolê nuwaze û mûcizetan kır ew
bû. 37 Yê jı Lawê İsraêlê ve 'wê Xwedê, jı nava birayên we
peyxambereki mina mın derxine' dıgot ew bû. 38 Yê dı nava
cıvaka lıçolê ve jıya ye, bı mılyaketê lı Çıyayê Sina yê bı wi re
axıfıye Û bı bapirê me re maye ew bû. Bona bıgêhine me,
gotınên bı jıyanê ve tıji jı wi re hate dayin. 39 "Çı heye ku,
bapirên me nexwestın ku stujı wi re xwar bıkın. Wi red kırın.
Bêriya vergera Mısırê kırın. 40 J ı Harûn re, 'İlahêrı pêşengiyê jı
me re bıke, çêke' gotın. 'Jı ber ku em nızanın kujı Mûsa yê me
jı warê Mısırê ve derxıstıye çı bûye!' 41 Û wê roja, senemek
mina (dı şiklê) golıkê (de) çêkırın. Qurbanan pêşkêşi wê kırın,
bona senemeki bı destê xwe ve ava kırıne şahıyan çêkırın. 42 Jı
ber vê yekê Xwedê wecê xwe jı wan ve da ali û wan, bona
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qûlıtıyê jı cısmên ezmani ve bıkırı terıkand. Mina ku dı pırtû-
ka peyxamberan de hatıye nıvisandın: 'Ey gelê İsraêlê, lı çolê,
dı çel sali de ma we baraq û qurbanan bona mın pêşkêş kırın?
43 We çadıra Moloq û stêrka ilahê xwe Refan kışandın (bar
kırın). Vana, senemên ku bona perestınê we çêkırıbûn bû. Bo
vê yekê ezê we bajom, paşi Babil ê.'

44 Lı çolê, çadıra şahdeyıyê ya bapirên me hebû. Mûsa
vêya, mina destûrdan û minaka Xwedayê bı wi re axıfıye ava
kırıbû. 45 Bapirên me yi çadıra şahdeyıyê, jı nıfşeyên berê ve
standıne, dema dı serokan tıya Yeşû da erdên neteweyên dın
bı dest ve xıstın, çadırê ji bı xwe re anin. Yê neteweyan, jı
ber gelê me dıqewırand (bındest dıkır) Xwedê bı xwe bû.
Çadır, heta dema Dawıd ma. 46 Dawid ê ecıbandına Xwedê
qezenc kırıye, destûr xwest ku bona Xwedayê Aqûp, sıtar-
gehekê ava bıke. 47 Lê belê, yê bona Xwedê xani ava kır,
Silêman bû. 47-50 Çı heye ku, Yê heri Piroz e, lı xanıyên bı
destan ve hatıne çêkırın rûnane. Mina ku peyxamber xuya-
ni kırıye, 'Ezman texta mın, rûyê erdê pêlıkên lıngên mın ın.
Hûnê xanıyeki çawa jı mın re ava bıkın? Anji cihê ku ez lê
rawestırn ku der e? Ma vana hemiyan ne berhemên destê
mın ın? Dıbêje Xudan.'

51 "Ey serhışkno, yên dıl û guhên wan nehatıne sunet kırın!
Hûn eyni mina bapirê xwe ne, her tırn lıhemberê Ruhê Piroz
dı berxwe dıdın, 52-53 Bapirên we zordestiyê lıkijan peyxam-
beri nekırın ku? Kesên hatına Yên Dadi jı berê ve têgihandın
ji kuştın. Hûn, yên Zagona bı navditıya milyaketan ve hatıye
gırtıne Û lıpêy wê naçın, nuha we xıyanetê lıYê Dadi kırın û
we Wi qetıl kırın!"

Bı Recımandınê Ve Kuştına Stêfan
54 Dema endamên Sazûmanê, van gotınan bıhistın, hêrs bûn,
lıberya Stêfan diranên xwe qirıçandın. 55 Stêfan ê bı Ruhê
Piroz ve tıji ji çavên xwe vergerand ezmanan û lı wır
Rewnaqıya Xwedê û İsa yê lırastê wi ve sekıni dit. 56 "Bını-
hêrın'' got "Ez vebûna ezmanan û sekına Lawê mırov i lı
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rastê Xwedê dıbin ım, "57 Lı ser vêya guhên xwe gırtın,
qêrinan avêtın û pev re êrişi ser Stêfan kırın. 58 Wi avêtın
dervê bajêr û dan ber kevıran, Yê şahdeyıyê jı Stêfan re
kırıbûn, ebên xwe danin ber lıngê cıwaneki, ku navê wi Saûl
bû. 59 Dı bın barana kevıran de Stêfan, lı ber Xudan dıgerıya
Û "Xudan Îsa, ruhê mın bıstinel" dıgot, 60 Dawıyê lı ser çon-
gan rûnışt û bı dengeki bılınd ûsa got: "Ya Xudan, vi gun-
ehi nevêje ser wan (Iı wan bar meke)! Paşi vêya got, çavên
xwe jı jıyanê re gırt,

SaûlJi Kuştına Stêfan Tesdiq Kınbû.

8 Wê roja, lı Orşelimê, lı hemberê cıvaka bawerkıran dema
zordestıyek giran dest pê kır, Xeyni Resûlan, hemı

bawerkıran belavi her alıyê Samırıyê û Cıhûstanê bûn. 2 Hı-
nek kesên oldar, paşi bınaxkırına Stêfan, bona wi şıneki mezın
gırtın. 3 Lê Saûl, cıvaka bawerkıran dışkenand û qir dıkır, Mal
bı mal dıgerıya, jın û mêr nedigot, hemi bawerkıran diajot
derve û dıavête gırtigehê.

Filipo Lı Samınyê
4 Bawerkırên bı dawibûna vêya belav bûbûn, lı her derê ku
dıçûn, Gotına Xwedê dıdan Mızgini kırın. 5 Filipo çû Bajarê
Samırıyê û jı kesên lı wır ve dıjin dest bı danasina Mesih kır.
6 Ajaweyên Filipo guhdari kırın û mûcizetên ku dıkır ditın,
pev ra guh dan gotınên wi. 7J i nava gelek kesi ruhên xerab bı
bangkırına dengeki bılınd derket; gelek kesê felc û pûç hatın
baş kırın. 8 Û lı wi bajari kêfxweşıyek mezın çêbû.

Sêrbaz Şimûn
9 Çı heye ku, lı bajêr, dı navê Şimûn de yeki demeki vay sêr-
bazıyê dıke û gel şaş dıhêle hebû. Meqseda Şimûn, bıbe zıla-
meki mezın bû. 10 Kesên bıçûk û mezın, her kes, bı balkeşıyek
mezın wi guhdari dıkır ın û "Ya jı wê re dıbêjın hêza mezın,
Hêza Xwedê a vay eve" dıgotın. 11Jıber ku dı demeke dırêj
de ye, wan bı sêrbazıya xwe şaş û metal hıştıye, bı balkeşıyê wi
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guhdari dıkırın. 12 Lê belê, jı dema bı gotınên Filipo yê Mız-
ginıya dı derheqa Serwerıya Xwedê û navê İsa Mesih bawer
bûn, hım pirek û hım ji zılam vaftiz bûn. 13 Şimûn bı xwe ji
baweri ani û vaftiz bû.]ı wê pêv her tım lıba Filipo ma. Dema
nişanên serxweza û mûcizetên mezın dit, şaş û metal ma.

14 Resûlên lıOrşelimê, dema bıhistın ku Gelê Samırıyê guh
dane gotınên Xwedê, Pêtrûs û Yûhenajı wan re şandın. 15 De-
ma Pêtrûs û Yûhena gihaştın wır, bona bawerkırên lı
Samırıyê Ruhê Piroz bıgrın, dua kırın. 16Jı ber ku Ruh, hin
daneketıbû ser yeki ji. Hew bı navê Xudan İsa ve vaftiz
bûbûn. 17 Dema Pêtrûs û Yûhena destên xwe danin ser wan,
wanji Ruhê Piroz gırtın.

Xwestekek Bêyi Bırêzıyê
17-19 Dema Şimûn dit ku, bı vê rêxıstına dest danina
Resûlan ve Ruhê Piroz gırtın, pere teklifi wan kır û, "Vê ra-
yedarıyê bıdın mın ku ez destê xwe deynım ser ki, bıla Ruhê
Piroz bıgıre" got. 20 Pêtrûs jı wi re ûsa got: "Bila perê te ji bı
te re mehw bıbe! Jı ber ku te got qey ezê xelata Xwedê bı
peran ve bı dest bıxım. 21 Dı vi kari de tu par û heqê te nine.
Dılê te dı çavên Xwedê de nerast e. 22 J ı vê xerabıya xwe ve
tobe bıke, dıbe ku ev fıkra dı dılê te de belki bê bexşandın. 23 Ez
dıbinım, tu mıroveki bûye gırtıyê xerabıyê ye û tu bı gır û
kinê ve tıji ye." 24 Şimûrı, bersıva wan bı gotına, "Bona mın
lıber Xudan bıgerın ku bıla jı van gotınên we, tu yek ji nê
serê mın" da. 25 Paşi Pêtrûs û Yûhena şahdeyıyê dan û gotı-
na Xwedê têgihandın, 1ı gelek gundê Samırıyê bı belavkırı-
na Mızginıyê vegerıyan Orşelim ê.

Filipo Û Yê Êtıyopi
26 Dı vê navberê de, mılyaketeki Xudan, bı vi avayi bangi Fili-
po kır: "Rabe, here rêgeha jı başûr ve, rêgeha jı Orşelimê ve
dadıkeve Gazê, here rêgeha çolê." 27-28 Filipo ji rabû û çû. Dı
wê demê de, wezireki jı wezirên Qraliça Êtıyopi Kandaki,
hadımek berbırsıyarê hemi xezinên qraliçêye, ber bı welatê
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xwe ve vedıgenya. Vi hadımê, ku bona perestınê çûye Orşelimê,
dı erebeya xwe de rûnışti, Pırtûka İşaya Peyxamber dıxwend.
29 Ruhjı Filipo re "Here" got, "bıgıhêje wê erebê." 30 Filipo banz
da, hat ber erebê û bıhist ku hadım İşaya Peyxamber dıxwine.
Pırsi; "Gelo tu tıştên ku dıxwme fêm dıkı?" got. 31 Yê Êtıyopı
bı gotına, "heta ku mırovek rê hini rnın neke ezê çawa bıkarıbım
ku fêm bıkım?" reca kır ku Fılipo lı erebê suwar be û lıba wi
rûne. 32 Bırr a ku jı Nıvisê Piroz ve dıxwend ev bû: "Mina mihan
jı serjêkırınê re hate bırın; çawa ku lı ber kesên hıri dıqusıne
berxık dengê xwe dernexe, Ew ji ûsa devê xwe venekır. 33 Dema
hate biçûk ditın, dadi jı wi ve hate veşartın (perestın). Dê ki
nıjada wi dı bir bine? Jı ber ku, lırûyê erdê dawi danjıyana wi."
34 Hadımjı Filipo re pırsi, "Maqûl, tu dıkare kerem ke, peyxam-
ber qala ki dıke, qala xwe dıke anji qala yeki dın dıke?" 35 Lı ser
vêya, Filipo dest bı gotınê kır.Jı vi bırr a Nıvisên Piroz dest pê
kır û Mızginıya dı derheqa isa de têgıhand wı. 36-37 Dema dı rê
ve diçûn, hatın dereki av lê ye. Hadım, "Bınıhêre lıvır av heye"
got. "Çı astengi lıber vaftizbûna mın heye?" 38 Dawıyê destûr
da ku erebe bê sekınandın. Fılipo û hadım pev ra ketın avê û
Filipo hadım vaftiz kır. 39 Demajı avê ve derketm, hema Ruhê
Xudan Filipo jı wır ve dûr xıst. Hadırnê ku careki dm Filipo
nedıt, bı kêfxweşiyê domi rêya xwe kır. 40 Filipo ji xwe lıbajarê
Aşdot ê dit. Heta ku bıgıhêje Qeyserıyê hemi bajaran genya û
Mızginıyê belav kır (da bıhistın).

İsa Xuyayî Saûl Dıbe

9 Lê Saûl ji hin lıhemberê şagırtên Xudan ve hılma xwe bı
mırın û tırsfırandırıê ve dıda. 2 Çû Serkahin û xwest ku

bona bıdın hewrayên Şamê nameyan bınıvise, Dı wê nêta de bû
ku lıwır jırı û mêr, ki yi dı rê ya Xudan de dımeşe, bıgre û bine
Orşelim ê. 3 Dema rê gırt û nêziki Şamê ve hat, nışkavde,
ronahıyek jı ezman ve hat, dora wi roni kır. 4 Saûl ê bı erdê ve
têk çû, bıhist ku dengek jı wi re dıbêje, "Saûl, Saûl; çıma tu
zılmê lımın dıki?" 5 Saûl "Ya Efendıyê mın, Tu ki yi?" got. Ber-
sıva wi bı gotına, "Ez İsa yê ku tu zulmê lıdıke me" hat. 6 "De
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rabe Û bıkeve bajêr, wê hewcedarıyê kırınên te jı te re bê têgi-
handın." 7 Zımanên zılamên ku bı Saûl re rêwitıyê dıkm hate
gırtm, zıq lı cihên xwe man. Deng bıhistm ji lê belê tu kesi
neditm. 8 Saûljı erdê ve rabû, lê belê dema çavên xwe vekır, tu
tışti nedıdit. Dawıyê bı destên wi gırtın, bırın Şamê. 9 Saûl ê

heta sê rojan çavên wi nedıdit, tışteki nexwar û venexwar.

Xwedê Disa Saûl Baş Dıke
10 Lı Şamê, şagırteki isa, bı navê Hananya hebû. Dı ditınekê
(dı xewn û xeyalekê) de Xudan bı banga "Hananyal" bangi wi
kır. Hananya, "Ez lı vır ım Xudan" got. 11 Xudan jı wi re,
"Rabe" got, "Here kuça ku navê wê Kuça Rast e û lı mala
Cıhûda, zılameki Tarsûsi, navê wi Saûl e bıgere. Nuha lıwır
dua dıke. 12 Dı ditma xwe de (Xewn û xeyala xwe de) ditıye
ku mırovek bı navê Hananya hatıye ba wi û bona çavên wi
veke destê xwe danıye ser wi." 13 Hananya bı vi avayi bersıvê
da: "Xudan, rnın dit Û bıhistım ku gelek kes dı derheqa vi zıla-
mi de çı tıştan tinın zıman. Lı Orşelimêjı pirozên Te re gele-
ki xerabıyan kırıye! 14 Bona lıvır Jı heçi kesên navê Te dı bir
bine bıgıre,jı serkahinan ve rayedarıyê standiye." 15 Xudanjı
wi re "Here!" got. "Ev zılama, bona ku navê rnın jı neteweyên
dın re, jı qral an re Û jı Lawên İsraêl ve bıde bıhistm, nav-
diııyeki mın i hatıye bıjartm e. 16 Ez ê, hewce dıke ku bona
navê mın çıqasi tengasıyê bıkışine rê wi bıdım." 17 Lı ser vêya
Hananya çû, ket malê û destên xwe dani ser Saûl. "Birayê
Saûl" got, "dema tu dıhat vır, Xudan ê dı rê de xuyanıyi te
bûyi, yanê isa, bona ku çavên te vebın û tu bı Ruhê Piroz ve
tıji bıbi, rnın şand." 17·19 Hema wê demê, jı çavên Saûl tıştên
mina perdê ketm. Saûlê jı nuh de dest bı ditınê kır rabû, vaf-
tiz bû, dawıyê xwarınê xwar û qewetê (tendurıstıyê) dit.

Saûl Lı Şam Û Orşelimê
Saûl, sê - çar roj, lı ba şagirtên lı Şamê ne ma. 20 Lı hewran
hema dest bı têgıhandına ku isa Lawê Xwedê ye kır. 21 Heçi
kesên ku wi bıhistm, ecêb man. "Viya ne ew zılamê ku kesên
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lıOrşelimê qala vi navi dıkırın qır kırıye yi? Ma bı armanca
kesên ûsa bıgre û jı serkahinan re bıbe nehatıbû vır?" dıgotın.
22 Saûl ji roj bı rojê xurt dıbû. Dı derheqa Mesihıya Îsa de delî-
1an nîşan dıda û Cıhûdên lıŞamê ve dıjin şaş û metal dıhışt.

23 Dı navberê de çend roj derbas bû. Cıhûdan, bona Saûl
bıkujın, feneki ava kırın. 24 Çı heye ku, nûçeya dı derheqa fena
ku ava kırıne gihaşt Saûl. Cıhûdan, bona wi bukujın, bı şev û
rojan çavnêrıya derıyê bajêr dıkırın. 25 Lê belê şagirtên Saûl,
bı şevê wi gırtın û dı nava zembileki jı keleha bajêr ve berda-
ne wi daxıstınjêr.

Şık Û Şubhê Mırovan
26 Dema Saûl gîhaşt Orşelimê, şuxuli ku beşdarî şagırtên wır
bıbe. Lê belê gışt jı wi dıtırsıyan û bawer nedıbûn ku şagırte-
ki Îsa ye. 27 Wê çaxê Barnaba wi gırt û bır ba resûlan. J ı wan
re ditına Saûl i Xudan lı rêya Şamê çawa xuyayi wi bûyî,
axaftına Xudan î bı wî re, lıŞamê ji çawa bê tırs navê Îsa daye
bıhîstın, gıştıkî got. 28 Bı vî avayî Saûl, lıOrşelim ê, lıher derê
lı ba şagırtan ma bêtırs dest bı dabıhistına navê Xudan kır.
29 Bı Cıhûdên zımanên wan Grêki ye, dıaxıfî û munaqeşê dıkır.
Lê belê, wan pêşnıyarıya kuştına wi dıkırın. 30 Dema bırayan
hini vêya bûn wî bırın Qeyserıyê û jı wır jî şandın Tarsûsê.

31 Hemî cıvakên bawerkırên lıCıhûstanê, Celilê û Samırıyê ne
gîhaşt dılxweşıyê. Cıvaka mezın dıbû û dı hundırê tırsa Xwedê
de dıjıya, bı alikarıya Ruhê Piroz ve, bı hejmari mezın dıbû.

Enêyas Û Tabita
32 Dı vê navberê de, Pêtrûs ê lı her alıyê dıgerıya, seriki da
pîrozên lıLidda dıjînjî. 33 Lı wır, zılameki felce û heyşt mehe
nıkare jı nava nıvinan rabe, navê wi Enêyas e dit. 34 Pêtrûs jı
wî re, "Enêyas, Îsa Mesîh te baş dıke" got. "Rabe, nıvinên xwe
bıde hev." Enêyas hema rabû ser pêlan. 35 Heçi kesên lıLidda
û Şaranê ve dıjîn wî dîtın û vegerıyan Xudan.

36 Lı Yafayê şagırtekî Îsa yi pirek, ya navê wê Tabita ye
hebû. Mana Tabita 'Xezal' e. Vê pîreka her tım qencıyan dıkır
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Û alıkarıyê bı xızanan re dıkır, 37 Dı wan rojan de nexweş ket
û mır. Ceseda wê şuştın û danin odaki qatêjorin. 38 Jı ber ku
Lidda nêziki Yafa yê ye, şagırtên ku bıhistın Pêtrûs lı Lidda
yêye, du kesijı wi re şandın û gotın, "Bê wext derbaskırınê bê
ba me" û lıber wi gerıyan. 39 Pêtrûs rabû û bı wan re çû. Dema
gihaşt malê, wi derxıstın oda qatê jarin. Hemû pirekê bi, bı
gıri lıdora Pêtrûs ve cıvıyan. Kınc û libasên dema Xezal bı
wan re bû dırûtıbû rê wi dan. 40 Pêtrûs her kesi derxıst derve,
çong şıkenand û dua kır. Dawıyê vegerıya mırıyê û "Tabita,
rabe" got. Pirek çavên xwe vekır. Dema Pêtrûs dit, rabû û
rûnışt. 41 Pêtrûs destê xwe dırêji wê kır û wê rakır ser pêlan.
Dawıyê bangi pirozan û pirekên bi kır, Xezalê bı saxi da wan.
42 Dema ev bûyer, lı hemıya Yata yê belav bû, gelekan
bawerıya xwe bı Xudan ve anin. 43 Pêtrûs demeki dırêj lıYafa
yê, lımala debaxeki navê wi Şimûn ema.

Serpelê Bawenyê Tine

10 Lı Qeyserıyê, zılameki bı navê Qornêlyûs hebû. 2 Ev
Qornêlyûs ê lı Tabûr a 'italyan' a serpel e, zılameki oldar

û bı hemi malıyan re yeki jı Xwedê ve dıtırsıya bû. Geleki ali-
kari bı gel re dıkır û her tım jı xwe re dua dıkır. 3 Rojekê saet
nêziki sısıyan dı xewn û xeyaleki de, bı eşkereti dit ku mılyake-
tekê Xwedê tê. Mılyaket bı navê wi bangi wi kır: "Qornêlyûs."
4 Qornêlyûs dı nava tırsê de çavên xwe ber bı wi bır û: "Çıye
efendıyê mın?" got. Mılyaketjı wı re ûsa got: "Dua û sedeqeyên
te gihaştın qatê Xwedê. Xwedê vana dı bir ani. 5 Nuha bona tu
bangi Şimûn, ku jı wi re Pêtrûs ji dıbêjın, bıki, zılameki bışine
Yafa yê. 6 Pêtrûs lımala debax Şirnûn ê mala wi lıqeraxa bahrê
ye dımine." 7 Gava mılyaket bı wi re axıfi dûr ket û çû, Qornêl-
yûs bangi du xulamê xwe û leşkerek oldar, ku alikarêk xwe yi
taybeti bû, kır. 8 Pışti her tışti jı wan re got, wan şand Yafa yê.

Xewn Û Xeyala Pêtrûs
9 Roja dın dema wan rê gırtıbûn û nêziki bajêr bûbûn, saet dora
donzdehan Pêtrûs, bona dua bıki derket ser xani. 10 Dema bırçi
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bû ji, xwarınê xwest. Hin xwarınê amade dıkırın, Pêt rûs jı xwe
ve derbas bû (ket xewn û xeyalê). 11 Dit ku ezman vedıbe û tış-
teki mina çarşefeki mezın.jı çar alive hatiye berdan û dadıke-
ve rûyê erdê. 12 Dı hundırê çarşefê de bı her tewri heywanên
lı rûyê erdê ve dıjin, yên çarlıng, marijok û cıvikên lı ezman ve
dıfırın hebûn. 13 Dengeki jı wi re got; "Rabe Pêtrûs, jêke û
bixwe!" 14 "Tu cari nabe Xudan" got Pêtrûs. "Mın tu cari tış-
teki mmdar anji nepaqij nexwarı me." 15 Deng disa, cara duwe-
min hate bıhistın.jı Pêtrûs re, "]ı tıştên Xwedê paqıj kırıye, tu
nebêje mındar e" got. 16 Evêya sê caran hate gotın, Dawıyê wê
tışta ku mina çarşefê bû, hema bı ezman ve hate hılat ın,

Mana Xewn ÛXeyalê
17 Pêtrûs dı nava şaşıyêde bû. Hin dıfıkıri ku ev xewn û
xeyala ku ditıye tê Çı manê, zılamêrı ku Qornêlyûs şandibû,
mala Şimûn pırsibûn Û hatıbûn ber derıyê derve xwe spar-
tıbûn. 18 Ba yên lı malêne kırın û pırsin; "Şimûnê bı navê
Pêtrûs ve tê nasin, lıvê malê ye?" 19 Pêtrûs hin mana xewn û
xeyalê dıfıkıri, Ruh jı wi re, "Bınıhêre, sê merıv lı te dıgerın''
got. 20 "De rabe, dakeve jêr, qet xwe mede ali û bı wan re here.
Jı ber ku mın wan şand ım." 21 Pêtrûs daket jêr û jı zılaman re
got, "Merıvê ku hûn lıwi dıgerın ez ım, Gelo sedema hatına
we çi ye?" 22 "Merıveki serpel, dı navê Qornêlyûs de, rast û jı
Xwedê dıtırse û bı hemi gelê Cıhûd ve qenc tê zanin
heye"gotm. "Mılyaketeki piroz destûr da wi ku, bıla te bangi
mala xwe bıki û guh bıde gotinên te." 23 Lı ser vêya Pêtrûs
wan bangi hundır kır û ezırnand.

Pêtrûs Lı Mala Qomêlyûs
Roja dın Pêtrûs rabû, bı wan re derket rê. Hınek bırayên lı
Yafa yê neji beşdari wi bûn. 24 Roja duwemin gihaştm Qey-
seriyê. Dı vê navberê de Qornêlyûs merıvên xwe û hevalên
xweyi nêzik cıvandıbû, lıbenda wan bûn.

25 Derket pêşiya Pêtrûs ê ku ket malê, xwe avêt ber lıngên
wi û mina bı wi bıpereste, xwe bı rû lı lingên wi gırt, 26 Lê
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Pêtrûs wi rakır Û "Rabe, ezji mırovım" got. 2Î Dema Pêtrûs bı
Qornêlyûs ve dıaxıfıya ket hundır, dit ku gelek merıv cıvıya-
ne. 28Jı wan re ûsa got: "Hûn ji dızanın ku, yeki Cıhûd, ger bı
merıvekijı neteweyek dın re têkılıyan deyne Û here ba wi dıji
kevneşopa me ye. Lê Xwedê rê mın daye ku dıvê ezjı keseki
re nebêjım nepaqıj e an ji mındar e. 29 Bı vê sedemê, dema
hatım bang kırın, bê itıraz hatım. Nuha ez dıkarım (ku pırs
bıkım) we bı çı armanci ba mın kırıne? 30 Qornêlyûs, "Sê roj
berê, dı van deman de, dı saet sısıyande, mın lımala xwe dua
dıkır ım" got. "Nışkavde, zılamek kincên wi dıbırıqe lıber mın
peyda bû. 31 'Qornêlyûs' got. 'Xwedê duaya te bıhist, sede-
qeyên ku te da dı bir ani. 32 Zılam bışine Yafa yê, bangi
Şimûnê bı navê Pêtrûs ve tê nasin, bıki. Ew, lıqeraxa bahrê,
lı mala Şimûnê Debax ve dımine.' 33 Lı ser vêya, mın hema
zılaman şand jı te re. Tu ji bı xêra xwe hat. A vay, nuha em -
gişt, bona her tıştê ku Xudan destûr daye te guhdari bıkın lı
ber Xwedê cıvıyane.'

Ruhê Piroz Belaookê(Danasinê) Tesdiq Dıke
34-35 Wê çaxê Pêtrûs gotınê gırt û ûsa got: "Ez bı rasti ji fêm
dıkım ku Xwedê dı nava mırovan de cıhêtıyê nake lê belê, her
jı kijan neteweyê be, bıla bıbe, mırovê jı xwe dıtırse û yê tıştên
rast çêdıke qebûl dıki. 36 Hayê we jı belavoka (danasina)
Xwedê, ya bı navditıya isa Mesih ve, bı mızgindana dılxwe-
şıyê têgıhandıye Lawên İsraêlê ve heye. 37-38 Bûyerên, paşi
banga Yehya ya dı derheqa vaftizê jı Celilê dest pê kır û 1ı
hemi Cıhûstanê ve çê bû, Xwedê çawa isa yê Nısreti bı Ruhê
Piroz û qudretê ve Mesih kır hûn dızanın. isa lı her ali
dıgerıya û qencıyê dıkır, hemi kesên dı bın zordestıya İblıs de
ne baş dıkır.Jı ber ku Xwedê bı wi re bû. 39 "Em bûn şahdeyê
hemi kırınên isa yê jı welatê Cıhûdan û Orşelim ê re kırıye.
Wi bı xaçê ve şıdandın û kuştın. 40 Lê belê Xwedê, roja sêwe-
min Wi jı mırınê ve vejand û hışt bı eşkereti xuyayi me bıbe.
41 isa ne jı hemıyên gel re, hew jı şahdeyên ku, Wi lı ber
Xwedê bıjartıye,jı me re, yênjı mırına Wi, heta vejina Wi bı
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Wi re dıxwarın û vedıxwarın xuyani bû. 42 Destûr da, em şah-
deyıyê bıkın û belav bıkın ku Darazkırê mıri û zındıyan, yê jı
alıyê Xwedê ve hatıye wezifedar kırın Ewe. 43 Hemi peyxam-
beran, dı derheqa Wi de şahdeyıyê dıkın. Ûsa ku, gunehê her
kesê ku bı Wi baweri anine, bı navê Wi tê bexşandin."

44 Hin Pêtrûs van gotınan digot, Ruhê Piroz daket ser her
kesê ku belavoka (danasina) Xwedê dıbıhizın. 45 Bawerkırên
Cıhûd yên bı Pêtrûs ve hatıne, bı ditına xelata Ruhê Piroz i
dırıje ser mırovên neteweyên dın şaş û metal man. 46-47 J ı ber,
dıbıhistın ku, bı zırnanê ku ew nızanın dıaxıfın û Xwedê
bılındtır dıkın. Wê çaxê Pêtrûs, "Vanaji mina me Ruhê Piroz
standıne. Ki dıkare bıbe astengê wan ku bı avê ve vaftiz
bıbın?" got. 48 Bı vi avayi destûr da ku ew ji bı navê İsa Mesih
vaftiz bıbın. Dawıyê ew, recajı Pêtrûs kırın ku hin çend rojan
lı ba wan bımine.

Şıroveyên Pêtrûs

11 Resûl û hemi bırayên lı Cıhûstanê, bıhistın ku nete-
weyên dın ji gotınên Xwedê qebûl kırıne. 2 Lê belê

dema Pêtrûs çû Orşelim ê, aligırtê sunetê wi rexne kırın. 3 "Tu
çûyi mala bêsunetan û te bı wan re xwarınê xwarıyel" gotın.

4 Pêtrûs jı seri ve dest pê kır û bûyeran yek û yek jı wan re
got. 5 "Ez lı bajarê Yafa bûm û mın dua dıkır" got. "Ezjı xwe
derbas bûm û mın xewn û xeyalek ditım. Mın dit ku ezman
vedıbe û tışteki mina çarşefeki mezın, jı çar ali ve hatıye ber-
dan û dadıkeve heta cihê mın. 6 Mın çavên xwe zıq da ser
çarşefê û bı balkêşi lı wê nıhêrtım. Mın dı hundirê çarşefê de
bı her tewri heywanên lı rûyê erdê ve dıjin, yên çarlıng, mari-
jok û cıvikên lı ezman ve dıfırın ditım. 7 Dawıyê rnın bıhist ku
dengekijı mın re got; "Rabe Pêtrûs.jêke û bixwe!"

8 "Mın; 'Tu cari nabe Xudan" got ım. "Min tu cari tışteki
mındar anji nepaqıj nexwarı me.'

9 Deng disa, cara duweminjı ezmanan ve hat; 'Jı tıştên Xwe-
dê paqıj kırıye, tu nebêje mmdar e' got. 10 Vê gotına sê caran
hate gotın. Dawıyê her tışt disa ber bı ezman ve hate hılat ın.
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11Weki dı wê demê de sê kesênjı Qeyserıyê bona mın hatı-
ne şandın, hatm û lıber mala ku ez lıwê me sekmin. 12 Ruhjı
mın re got xwe mede ali û bı wan re here. Ev her şeş bıraji bı
mın re hatm, em çûn, ketm mala zılam. 13 Zılam jı me ra,
mılyaketa ku lımala wi derketıye têgihand. Mılyaketjı wi re
ûsa gotıye; 'Zılaman bışine Yafa yê. Şimûnê bı navê Pêtrûs ve
tê nasin bıde bang kırın. 14 Ew êjı te re, gotınên tu û hemi
malıyên te dı wan de xelasıyê bıbinın bibêj e.'

15 Dema mın dest bı axaftmê kırım, Ruhê Piroz (mina dı
destpêkê de) weki daket ser me, daket ser wan ji. 16 Wê çaxê
mın van gotınên ku Xudan gotibû, dı bira xwe de anim:
'Yehya bı avê ve vaftiz kır, lê belê hûnê bı Ruhê Piroz ve bên
vaftiz kırın.' 17 Bı vi avayi Xwedê, çawa ku Xelata daye me,
yên bawerıya xwe bı Xudan İsa Mesih ve ani ne, eyni xelatê
dabe wan, ez kime ku lıdıji Xwedê rabim?" 18 Paşi vana guh-
dari kırın, aş bûn. Xwedê bılınd kırın û ûsa gotın: "Wê çaxê tê
wê manê, ku Xwedê fersenda tobe kırınê, Û gihaştmajıyanê
daye neteweyên dm ji."

Batoerkırên Lı Antaqya Yê
19 Bawerkırên, lıser zordestıya bı kuştına Stêfan ve destpêkır
belav bûbûn, çûn heta Fênikê, Qıbrısê û Antaqya yê. Gotına
Xwedê hew jı Cıhûdan re dıdan bıhistınê. 20 Lê belê hmek
zılamên Qıbrısi û Kirêni yijı nav wan (jı nav bawerkıran), çûn
Antaqyê û bı Grêkan re ji dest bı axaftınê kırın. 21 Bı saya Ruhê
Xudan i dı nava wan de çalak bû, gelek kes bawer kırın û
vegerıyan Xudan. 22 Nûçeya tıştên dıbe û dıqede gihişt cıvaka
bawerkıran a lıOrşelimê ye. Lı ser vêya, bawerkıran Barnaba
şandın Antaqyê. 23-24 Barnaba yê bı baweri û Ruhê Piroz ve tıji,
merıvê qenc, dema gihaşt Antaqya û mêwên xêra Xudan dit,
kêfxweş bû. Bona her kes jı can û dıl bı Xudan ve gırêdayi be,
wan teşwiq kır. Bı dawibûna vêya, gelek kes hate qezenc kırın.
25-26 Dawıyê Barnaba, bona 1ı Saûl bıgere, çû Tarsûs ê. Dema wi
dit, wi ji ani Antaqya yê. Bı vi avayi, Barnaba û Saûl, heta sale-
ki, bı cıvaka bawerkırên wır ve hatın ba hev û cıvakeki mezın
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perwerde kırın. Navê Mesihıyan, cara yekemin, lıAntaqya yê
dan şagırtan.

27 Dı wan rojan de hınek peyxamber jı Orşelimê ve hatın
Antaqya yê. 28Jı vana yeki, navê wi Agabûs bû, derket naven-
dê Û bı navditıya Ruh ve da bıhistın ku wê lıhemi dınê xela-
yek dıjwar çê bıbe. Ev xelaya, dı dema qraletıya Klawdıyo de
bû. 29 Şagırtan qırar standın ku, wê her kes lıgora hêza xwe
alikarıyê bıcıvinın û jı bırayên lı Cıhûstanê de dıjin bışinın.
30 Vê qırara xwe anin cih û bexşandınê xwe bı destê Barnaba
û Saûl ve, jı kalepirên cıvakê re şandın.

Reva Pêtrûs it.Gırtigehê

12 Dı wê demê de Qral Hêrodes, bona xerab ıyê bı wan
bıki, hınek kesênjı cıvaka bawerıyane, da gırtın. 2 Bı-

rayê Yûhena, Aqûp, bı şûr ve da kuştın. 3 Dema dit ku Cıhûd
jı vêya dılxweş dıbın, paşê Pêtrûs ji da gırtın. Vêya dı dema
Cejna Nanê Bêhavên de çêkır. 4 Pêtrûs da gırtın û avêt gır-
tigehê û da destê çavnêrıya çar taxım leşkeran. Nêta wi ew
bû ku wi paşi Cejna Fısıhê (Cejna Nanê Bêhavên) lıber gel
daraz bıke. 5 Bı vê sedemê, Pêt rûs dı gırtigehê de hate gırtın.
Lê belê, cıvaka bawerkıran, bona wi, jı dıl duayi Xwedê
dıkırın.

6 Pêtrûs, şeva beri roja ku Hêrodês wi daraz bıke, bı zenci-
ran ve gırêdayi, dı nava du leşkeran de raketibû. Nobedarên
lıber deri sekınibûnji ewledarıya gırtigehê pêktıanin. 7Nış-
kavde mılyaketeki Xudan hate xuyakırın û dı hucrê de
ronahıyek bırıqand. Mılyaket xwe lı singa Pêtrûs xıst (dest
da singa Pêtrûs) û wi hışyar kır. "Zû, rabe!" got. Wê çaxê
zıncir jı dest û lıngên Pêtrûs ve ketın. 8 Mılyaket jı wi re,
"Pıştıka xwe gırê bıde, çarıxên xwe dı pêy ke" got. Pêtrûs ji
tıştên hatıne gotın çê kır. "Eba xwe lıxwe bıke û lıpêy mın
were" got mılyaket. 9 Pêtrûs lıpêy wi çû û derket derva. Lê
belê fêm ne dıkır ku kırına mılyaket raste, dıgot qey xewnû-
xeyal eki dıbine. 10 Nobedarên yekemin û duwemin derbas
kırın û hatın derıyê hesın i lıbajêr vedıbe. Deri, lıber wan,
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bı xwe vebû. Derketın derve û heta kuçekê meşıyan, dawıyê
nışkavde mılyaket jı ba Pêtrûs ve wenda bû. 11 Wê çaxê
Pêtrûs ê ku hışê wi hate serê wi; "Ez nuha bı rasti ji fêm
dıkım ku Xudan mılyaketê xwe jı mın re şand" got. "Ew mın
jı destê Hêrodês û jı hemi belayên ku wê gelê Cıhûdan rasti
wan bıhatana xelas kır." 12 Dema Pêtrûs, hayi tıştên bûyi bû,
çû mala Meryem, mala dayıka Yûhena yê bı navê Marqos tê
zanin. Lı wır gelek kes cıvıya bûn û dua dıkırın. 13 Gava
Pêtrûs lıderıyê wan xıst, keçıkeki xızmetkar, bı navê Roda,
çû lı deri nıhêrt. 14 Keçıka ku dengê Pêtrûs nas kır, jı
kêfxweşıya xwe deri venekır û banz da hundır û got; "Pêtrûs
lıber deri dısekıne!" 15Jı wê re, "Tu din bû yil" gotın. Lêjı
ber ku keçık rıkand (ınyad kır), gotın, "Dıbeku mılyaketêwi
be." 16 Lê Pêtrûs ji, lêxıstına deri domand. Dema deri vekırın
û wi ditın, ecêb man. 17 Pêtrûs bı destê xwe, bona bêdeng
bıminın nişan da wan û Xudan çawa wi jı gırtigehê derxıs-
tıye jı wan re got. Dawıyê bı gotına, "Van nûçeyan bıghinın
Aqûp û bırayên dın" jı wır ve qetıya û çû dereki dın.

18 Serê sıbê leşkeran, ketın nava telaşeyak mezın. Jı hev re
dıpırsıyan; "Gelo Pêtrûs çı bû?" 19 Hêrodês wi da gerandın,
dema ku nedit, nobedaran da ber pırsan û bona xenıqandına
wan destûrê da.

Hêrs Û Mırtna Qral Hêrodês
Paşi vêya Hêrodês, jı Cıhûstanê ve çû Qeyserıyê û demekê lı
wır ma. 20 Dı vê navberê de jı gelên Sûr û Sayda yê gelek hêrs
bûbû. Vana yekbûn û hatın ba wi. Pêşıyê Seramojkarê Qral,
Vilatos kışandın alıyê xwe Û aşıtıyê xwestın. Jı ber ku
xwarınên bona welatê wan ferze, jı welatê qral ve dıhat. 21 Dı
roja ku hatıbû bıjartın, Hêrodês ê kıncên xwe yi qrali lıxwe
kırıye, 1ı ser texta xwe rûnışt û axaftınekê jı gel re kır. 22 Gel
bı qêrina, "Ev ne dengê mıroveki ye, dengê ilaheki ye!"
dıqêrıyan. 23 Dı wê demê de, mılyaketeki Xudan 1ıHêrodês ve
xıst. Jı ber ku bılındahıya aidi Xwedê ye, kırıbû karê xwe.
Hundırê wi jı a1ıyê kurman ve hate xwarın, can da.
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24 Gotına Xwedê ji belav dıbû, tesira xwe zêde dıkır. 25 Saûl

û Barnaba yên wezifaxwe temam kırıbûn, Yûhena yê bı navê
Marqos ve tê zaninji gırtın ba xwe ûjı Orşelimê ve vegerıyan.

GER A (RÊWİTIYA) PÊŞİN YA NÛÇEYÊ
Bz Wezifedarkınna Saûl Û Barnaba

13 Dı nava cıvaka bawerkıran ya lı Antaqya yê, hınek
peyxamber û hinkar hebûn: Barnaba, Şimûnê jı wi

re Niger ji dıbêjın, Lûqyos yê Kirênêyi, Menahêmê bı qralê
heremê Hêrodês re mezın bûyi û Saûl. 2 Dema vanajı Xudan
re perestınê dıkırın û rojıyê dıgırtın, Ruhê Piroz jı wan re
ûsa got: "Barnaba û Saûl, bona wezifa ku mın bona wê bangi
wan kırıye, jı mın re cûda bıkın." 3 Bı vi avayi paşi roji gır-
tın û dua kırın, destên xwe danin ser Barnaba û Saûl û wan
şandın.

4 Saûl û Barnaba yê bı destûra Ruhê Piroz ve derketın rê,
çû Sêlêfkê yê, jı wır ji bı keştıyê derbasi Qıbrısê bûn. 5 Dema
gihaştın Salamis ê, lı hewrayên Cıhûdan, dest bı belavkırına
Gotına Xwedê kırın. Yûhena ji mina alikareki gırtıbûn ba
xwe. 6 Seranser gıravê derbas kırın û hatın Baf ê. Lı wır, rasti
Cıhûdeki, navê wi Baryêşû ye û sêrbaz û peyxamberek sexte
ye hatın. 7-8 Baryêşû, yeki nêziki Wali Sergıyo Pawlos bû. Ev
walıyê, ku mırovek bıaqıl bû, bangi Saûl û Barnaba kır û
xwest ku gotına Xwedê guhdari bıke. Çı heye ku Baryêşû,
naveki wi yi dın ji Elimas e, tê mana sêrkar - lı dıjberi wan
rabû û nehışt ku wali bawerıya xwe bine, wijı qırara wi vege-
rand. 9-10 Lê belê Saûl ê bı Ruhê Piroz ve tıje bûyi, çavên xwe
zıq da Elimas û jı wi re, "Ey lawê İblıs!" got. "Dilê te bı her
tewri sextekari û hilê ve tıji ye; tu neyarê her tıştê rast i. Qey
tu dev jı çewtkırına rêyên Xudani rast bernadi?11 A vay,
nuha destê Xudan lı te rabûye. Tê kor bıbi, tu nıkari demekê
tîrêjên rojê bıbıni." Dı wê demê de mıjek, tarıyek daket ser
zılam. Çar zivıri û lı yeki bı destê wi bıgıre û rê lı ber veke
gerıya. 12 Wa1ıyê ku tıştên bû dit, bı hinkarıya dı derheqa
Xudan de heyran ma û bawerıya xwe ani.
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Lı Antaqya Ya Pîsıdyê
13 Pawlos Û yên bı wi re ne, jı Bafê ve vebûn bahrê û çûn
Bajarê Pêrgê, yê lı here ma Pamfêlya ye. Yûhenaji wan berda
û vegerıya Orşelim ê. 14 Ew j i j 1 Pêrgê rêya xwe domandın û
gihaştın Antaqya ya Pisıdyê. Roja Septê (Şernıyê) ketın
hewrê û rûnıştın. 15 Paşi Zagon a Piroz û nıvisê peyxambe-
ran xwendın, rêvabırê hewrê jı wan re bı gotına, "Birano, ger
şiretek ku hûn bıdın gel hebe, kerem bıkın, bıaxıfın" xeber
şandın. 16 Pawlos rabû ser pêlan, bı destê xwe nişaneki kır û
"Ey İsraêlino û yên we yi dın ên j i Xwedê ve dıtırsın; guhdarî
bıkın" got. 17-18 Xweda yê vi geli, yanê yê İsraêlê, bapirên me
bıjart û dı dema lı warê Mısrê, lı bıyanıyê dıjıyan, wan kır
netewey eki mezın. Dawıyê bı destê xwe yi xurt wan derxıst
holê (meydanê), lı çolê, nêzikı çel sali, nazkırına wan
kışand. 19-20 Axa (erdên) heft netewên lı warê Kenanê, ku jı
alıyê wi mexlûb (bındest) bûbûn, bı mêrasi da gelê İsraêl ê.
Vana hemıyan hema hema çar sed û pêrıci sal dom kırın.
"Dawiyê Xwedê, heta dema Sarnûêl Peyxamber, bona wan
darazkıran mezınkır (gihand). 21 Dema gel Qraleki xwest,
Xwedê, bona wanjı Eşira Benyamin ê Saûl ê Lawê Kiş e da
(gihand). Saûl çel sali qrali kır. 22 Paşi Xwedê wi jı textê
daxıst, bona wan Dawıd bı qrali ani seri. Dı derheqa wi de vê
şahdeyıya kır: 'Mın Dawıd ê Lawê Yêşa ye, zılameki lı gora
dılê xwe ditım, ew ê her xwestınên mın bıke.' 23 Xwedê soza
ku daye gırt û bona İsraêlê Xelaskırek ijı nıjada vi zılami, İsa
şand. 24 Beri ku hatına İsa, Yehya, bona tobe bıkın û vaftîz
bıbın, bangi hemi gelê İsraêl ê kır. 25 Dema Yehya wezîfa xwe
temam kır, ûsa dıgot: 'Hûn dıbêjın qey ez ki me? Ez ne Mesîh
ım. Lê belê Ew, lı pêy mın tê. Ez ne lıyaq ırn ku qey ta na
çarıxa dı lıngê wî de ye sıst ji bıkım.'

EmNûçe Ya Kêfxweşıyê Dıdın Mızgîni Kınn
26 "Bırano, Yên jı nıjada Brahim ve tên yên jı nava we, jı
Xwedê ve dıtırsın, ev belavoka xelasıyêjı me re hate şandın.
27 Jı ber ku yên lı Orşelim ê dıjıyan û rêwabırên wan İsa
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qebûl nekırın. Bı mahkum kırına Wi, gotınên peyxamberan,
yên her roja Şemıyê tê xwendın anin cih. 28 Dı Wi de tu sûcê
ku mırınê heq kırıye neditın, lê disa ji jı Pilatos ve xenıqan-
dına Wi xwestın. 29 Paşi her tıştên dı derheqa Wi de hatme
nıvisandın anin cih, Wi jı xaçê ve daxıstın û xıstın tırbê.
30 Lê belê Xwedê, Wi jı mırınê ve vejand. 31 İsa bı rojan jı ew
kesên ku bı Wi re, jı Celilê ve hatme Orşelimê xuyani bû. Ev
kesan, nuha şahdeya Wi jı gel re dıkın, 32-33 Emji Mızginıyê
jı we re dıdın bıhistın ê: Xwedê, bı vejandına İsa ve, soza ku
daye bapirên me, bona me, yên zarokên wane anıye cih. Mina
ku dı Zebûr a duwemin de hatiye nıvisandın: 'Tu Lawê mın
i, i roj ez jı Te re bûm Bav.' 34 "Xwedê, bı van gotına daxuya-
ni kırıye ku Wi, bona tu cari nerıze jı mırınê ve vejandiye: 'Ez
ê nahmetên piroz û ewledar, yên mın jı Dawıd re wad
kırıbûm bıdım we.' 35 Bona vêya, lıdereki dın ji ûsa dibêje:
'Tu yê pirozê xwe, bona rızamdınê bernede (Tu bernade ku
pirozê te bırıze).' 36 "Dawıd, dı nıfşeya xwe de, lıgora arman-
ca Xwedê xızmetê kır paşê çavên xwe jı jiyanê re gırt, mina
bapirên xwe hate bınax kırın û bedena wi rızıya çû. 37 Lê
belê, bedena Ew kesê ku Xwedê Wi vejand, nerızıya. 37-39 Bo
vê yekê bırano, vêya bızanıbın, vay jı we re tê agah kırın ku
wê hemi guneh, bı navditıya Vi kesi ve bên bexşandırı. Ûsa
ku, her kesê bı Wi bawerıya xwe anine, bı her sûcên ku hûn
bı Zagona Mûsa ve jı wan pak nabın, wê bı navditıya Wi ve
bê pak kırın (pak bıbe, safi bıbe), 40-41 Bala xwe bıdın, bıla ev
rewşa ku peyxamberan qala wê kırıne, nê serên we: 'Bınêrın
hûn ên qerfan dıkın, şaş bıminın Û tune bıbınl Ez dı roja we
de kareki dıkım, kareki ûsa ku, yeki jı we re bibêje, hûn
bawer nabın."

42 Dema Pawlos û Barnabajı hewrê ve derdıketın, gel, bona
roja Şemıyekê dı werm û dı eyni babetan de bıaxıfın bangi
wan kırın. 43 Dema cıvaka lıhewrê belav bû, gelekên Cıhûdan
û yên xerib i vegerıyane Cıhûdıyê û bı Xwedê ve perestınê
dıkın lıpêy wan çûn. Pawlos û Barnaba bı wan re axıfin û wan
teşwiq kırın ku her tım bıla dı xêra Xwedê da bıjin.
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Bayê Ku Dı Hefteyeki Dın De Paş Vedıgere
44 Septa parê, hema hema hemiyên gelê bajêr, bona bıhistı-
na gotına Xwedê lıwır cıvıyabûn. 45 Cıhûdêrı ku ajaweyê
ditın, dı hava çavnebarıyek mezın de xeberan dan û lı dıji
gotinên Pawlos ve rabûn. 46 Lê Pawlos û Barnaba ji, bı
metırsıyê bersıvê dan wan: "Hewce dıkır ku me pêşiyê gotı-
na Xwedê bigihanda we. Lı gora we wê red kır û hûn xwe
lıyaqi jiyana bê dawi nabinın, em nuha dıherın neteweyên
dın. 47 Jıber ku Xudan bı vi avayi destûr daye me: 'Bona ku
tu xelasıyê bıbe çar hawir dorê rûyê erdê, Mın te jı netewan
re kır ronahi."

48 Dema kesên jı neteweyên dının, vêya bıhistın kêfxweş
bûn gotına Xudan bılındtır kırın. Heçıyên ku bonajıyana bê
dawi hatıbûn bıjartın, bawerıya xwe anin. 49 Bı vi avayi gotı-
na Xudan lı hemi welati belav bû. 50 Çı heye ku Cıhûdan,
pirekên bırêz yên perestınê jı Xwedê re dıkın û zılamê
pêşhatê bajarın kışkışandın (sor kırın), bona Pawlos û Bar-
naba dest bı rêxıstınek zordarıyê kırın û wan avêtın dervi
sinorên heremê. 51 Lı ser vêya Pawlos û Barnaba bona ku jı
wan re bıbe ikazek, toza lıngên xwe dawışandın û çûn
Qonyê. 52 Lê hemıyên şagırtan ji bı Ruhê Piroz û kêfxweşiyê
ve tıji bûn.

Lı Qonyê

14 Pawlos û Barnaba yê lı Qonyê pev re ketın hewra
Cıhû dan, ûsa axıfin ku hım jı nava Cıhûdan û hımji

jı Grêkan ve gelek kes bawerıya xwe anin. 2 Lê belê Cıhûdên
ku baweri neanibûn, bı kışkışandına kesên jı neteweyê dın,
lıhemberê birayan hışan tev1ıhev kırın. 3 Pawlos û Barnaba
yê demekê dırêj lıwır man, dı derheqa Xudan de bı metırsi
dıaxıfin, Xudanji hêza nuwaze û mûcizet kırınê da wan û bı
vi avayi, rasteqinıya belavoka ku xêra wi daxuyani dıke kır,
4 Gelê bajêr bûbûn du pari. Hınekan alıyê Cıhûdan, hınekan
ji alıyê resûlan dıgırtın. 5 Yêrı jı Cıhûdan û neteweyê dın ın,
bona ku resûlan bıêşinın û bıdın ber keviran, bı rêvabırên
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xwe re fenekê pêkanin. 6-7 Pawlos Û Barnaba yê, hayê wanjı
vê fena çê bûn, revıyan bajarên Likovanyê, Listra û Derbê
û lı wan deran ji Mızginıyê belav kırm.

Lı Listrê Û Derbê
8 Lı Listrê zılameki, jı bûyinê ve pûç, dest û lıng nagıre û tu
cari nemeşıya ye hebû. 9-10 Vi zılami, guhdarıya gotinê Paw-
los kır. Pawlosê bı balkêşi lı wi nıhêrt, dit ku, bona baş kırmê
bawerıya wi heye, bı dengeki bılındjı wi re, "Rabe, lı ser pên
xwe bısekme!" got. Zılamjı cihê xwe hol bû û dest bı meşan-
dınê ve kır. 11 Gelên ku kırınên Pawlos ditm, qêrina bı
zımanê Likovanyê, "Xwedê ketıye cısmê mırovan û daketıye
ba me!" qêrıyan. 12 Jı Barnaba re gotm Zêûs, jı Pawlos ê
pêşiyê axıfıye ji gotm Hermes (navê wan guhertm). 13 Ka-
hinê Perestgeha Zêûs ê ya hema lıdervi bajêr e, ga û çelen-
gan ani derıyê bajêr û xwest ku bı gel re qurbanan pêşkêşi
Resûlan bıki. 14 Çı heye ku dema Resûlan, Pawlos û Barna-
ba vêya bıhistm, kincên xwe çırandm û ketm nav ajawê. 15 Bı
qêrina, "Begno, hûn çıma tıştên ûsa dıkm" qêrıyan. "Em jı
mina we mırov ın, em xwedıyê afırandma mina we ne. Em
Mızginıyê jı we re tinın. Em bangi we dıkm û we dawet
dıkm ku hûn dev jı van tiştên vala berdm û vegerın Xweda
yê hemıya erd û ezman û bahrê û yên lıser û hundırên wan
de dıjin afırandi ye. 16 Dı demên derbasbûnê de Xwedê izm
da ku hemi netewe dı rêyên xwe de herın. 17 Disaji Xwe bê
şahde nehıştıye.Jı we re qencıyê dıke.Jı ezmanan ve baranê
dıbarine, bı tewr û tewr mêw û dexlan, demsalan serrast
dıke, we bı xwarınê ve têr dıke û dılên we bı kêfxweş ıyê ve
tıji dıke." 18 Bı van gotmanji, bı zorkê ketm ber gel ku qur-
banan jı wan re pêşkêş nekm.

19 Çı heye ku, hmek Cıhûdênjı Antaqya û Qonyê ve hatm,
gel kışandm alıyên xwe û Pawlos dan ber kevıran (recıman-
dm); gotın qey mırıye û avêtm dervi bajêr. 20 Lê belê, dema
şagırt lı dora wi cıvıyan, Pawlos rabû ser pêlan û vegerıya
bajêr. Roja par ji, bı Barnaba re çû Derbê.
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Vegera Antaqya Yê
21-22 Lı wi bajariji, Mızginıyê belav kırın û gelek şagırtan cıvan-
dın (gelek şagırtên wan çê bûn). Dawıyê vegerıyan Listrê,
Qonyê û Antaqya yê û şagırtan dı ruhê de zexımandın, bona bı
bawerıyê ve gırêdayi bıminın metırsıyê dan wan. "Divê hûnjı
gelek tengasiyan derbas bıbın û têkevın Serwerıya Xwedê"
dıgotın, 23 Pawlos û Barnaba, dı her cıvakê de, bona bawerkıran
kalepiran bıjartın, Bı dua û roj ıyê, wan emaneti Xudanê ku bı
wi bawerıya xwe anine kırın. 24 Jı herema Pisıdyê derbas bûn
û hatın Pamfilyê. 25 Paşi lı Pergê gotınên Xwedê têgihandın, çû
Antalya yê. 26Jı wır bı keştıyê, vegerıyan cihê ku bona vê wezi-
fa ku êdi hatıye temam kırın, lı xêra Xwedê hatın eman et kırın,
Antaqya yê. 27 Dema gihaştın wır, cıvaka bawerkıran cıvandın
û Xwedê bı navditıya wan ve çı kırıye, çawa derıyê bawerıyêjı
netewên dın re vekırıye, gıştıki gotın. :18 Demekê dırêj lı ba
şagirtên lı wır ın man.

Cıvaka Lı Orşelimê

15 Hınek kesên jı Cıhûstanê ve dıhatın, jı bırayên lı
Antaqya yê ne vi fıkrê, "Heta ku hûn lı gora kevneşopa

Mûsa sunet nebın, hûn nıkarın xelas bıbın" hini wan dıkırın.
2 Pawlos û Barnaba, gelek caran bı van zılaman re ketın gufte-
go û keftûleftê. Dawıyê hate qırardan ku bıla Pawlos û Bama-
ba, bı hınekê bırayan re here Orşelim ê û vê pırsgırêkê bı kalepi-
ran re mıjûl bıbın. 3 Bı vi avayi, yên jı alıyê cıvaka bawerkıran
ve hatme şandın, bı gotına, mırovên neteweyên dın çawa
vegerıyane Xwedêjı heremên Fênike û Samırıyê derbas bûn û
kêfxweşıyek mezın dan bırayên dın, 4 Dema gihaştın Orşelim ê,
jı alıyê cıvaka bawerkıran, resûlan û kalepiran ve hatın pêşwa-
zi kırın. Heçi tıştêrı ku Xwedê bı navditıya wan kırıye anin
zıman. 5 Çı heye ku hınek bawerkırênjı mezheba Fêrısıya bûn,
rabûn û ûsa gotın: "Dıvê kesên j ı neteweyên dın ın bên sunet
kırın ûjı wan re destûr bê dayin ku lı gora Zagon a Mûsa bıkın."

6 Resûl û kalepiran, bona vê pırsgırê bıaxıfın cıvıyan. 7 Paşi
guftegoyekê dırêj, Pêtrûs rabû ser pêlan ûjı wan re, "Birano"
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got, "Hûn dızanın ku, bona neteweyên dın Mızginıyê pêş ıyê Jı
devê mın bıbıhizın û bı wê bawerıya xwe binın, Xwedê beri
demeki dırêj,jı nav we mın hılbıjarı. 8 Xweda yê dılê mırovan
dızane, çawa ku Ruhê Piroz daye me, bı dayına wanji nişan da
ku wanji qebûl kırıye. 9 Dı nava wan û me de tu cıhêtıyê nekır,
lı ser bawerkırına wan, dılê wan ji safi kır. 10 Wê çaxê hûn
çıma, nirê ku ne em, ne ji bapirên me karıbûn bıkışandına,
dıxın stuyê şagırtan û Xwedê dıcerıbin ın. 11 Em bawer dıkırı
ku em bı xêra Xudan İsa ve xelas bûn ın; ew ji ûsa." 12 Lı ser
vêya hemi cıvak bêdeng bûn dest bı guhdarkırına Barnaba û
Pawlos kır ın. Barnaba û Pawlos, nuwaze û mûcizetên, Xwedê
bı navditıya wan, dı nav neteweyên dın ve çêkiriye yek bı yek
anin zımên. 13 Dema wan axaftına xwe qedandin, Aqûb rabû û
dest bı gotinê kır: "Bırano, mın guhdari bıkın" got. 14 "Şimûn,
ani zıman ku, Xwedê, .1 ı nava neteweyên dın, bona neteweyek:
wê aıdi wi be derxine, ev cara yekemin e çawa nêziki wan bûye,
ani zımên. 15-16 Gotmên peyxamberanji vana rast dıke. Mina
ku hatıye nıvisandırı: 'Paşi vêya ez ê vegerim, çadıra Dawıd i

xerabûyi jı nuh de ava bıkırn. Ez ê xırbêrı wê disa ava bıkırn
Wê disa rakim ser pêlan. 17-18 Ûsa ku, mırovên lı paş mayi,
hemi neteweyên navê mın lı wan e bıla lı Xudan bıgerın.
Xudan ê vana tajı seri de têgihandıye, a vay ûsa dıbêje.' 19 "Bo
vê sedemê, bı min, dıvê emjı kesên jı neteweyên dırı vegeriya-
ne Xwedê ve astengiyê dernexın. 20 Lê belê dıvê em bınıvisinın
ku bıla xwe jı goştên ku jı seneman re hatıye pêşkêş kırın û
mındar bûye, jı bêexlaqıya cınsi, jı goştên heywanên bı
xenıqandınê ve hatme kuştin û jı xwinê ve xwe bıparêzırı. 21J ı
ber ku jı demên geleki kevn de gotmên Mûsa lı her bajari tên
belav kırın, her rojên Şemiyê 1ı hewrayan tên xwendin.'

Nameya]ı Bawerkırên]ı Neteweyên Dın In
22 Lı ser vêya hemi civaka bawerkıran, resûl an û kalepiran,
qırar dan ku wê zılamên jı nava xwe hilbıjêrın, bı Pawlos û
Barnaba ve bışinın Antaqya yê. Cıhûda yê bı navê Barsaba tê
nasin û Silas bıjartın, Ev herduyan ji dı nava bırayan de, pêş de
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dıhatın. 23 Bı destên wan ve vê nameyê şandın: Jı yên bırayê
we nın, j i me, resûl an, kalepiran, jı bırayên meyi yi j i neteweyê
dın ın û lı Antaqya Sûri û Kilikya ne bıla sılav bıbe! 24 Me
bıhist ku; jı nava me hınek kes hatme, gotınên wan aramıya we
xerakırıne û aqlê we tevlıhev kırıne. Lê me wan neşandıbûn.
25 Bo vê sedemê me, bı yek rayê qırar dan ku, emê hınek kesên
ku me jı nava xwe bıjartıne, bı bırayên me yi Xoşewit, Barna-
ba û Pawlos ve bışinın ba we. 26 Ev her du kesan, kesên dı oxra
Xudanê me İsa Mesih de canê xwe ]1 çav avêtıne mn. 27 Lı gora
qırara xwe em Cıhû da û Silas jı we re dışinın. Ew ji, wê mina
vê nıvisa me, bı dev bıghinın we. 27·29 Me û Ruhê Piroz, hewce
ditın ku, xeyni van qaidena, em tu tışti lı we nakın bar: Hewce
dıke ku hûn xwe jı goştên qurbanên jı seneman re hatıne
pêşkêş kırın, jı xwinê, jı goştê heywanê bı xemqandınê ve
hatıye kuştın û jı bêexlaqıya cınsı xwe bıparêzın. Ger hûn jı
vana bırevın wê qenc bıbe. Dılxweş bıminın.

Kêfxweşıya KuJı Nameyê Ye
30 Zılam bı vi avayi derketın rê û çûn Antaqya yê. Civakê
cıvandın Û nameyê dan wan. 31 Dema bawerkıran, gotınên
nameyê yên metırsıyê dıdın xwendın, kêfxweş bûn. 32 Cıhûda
û Silas ê peyxamberın gelek axaftınan kırın û bırayan bı
metırsi kırın ûjı alıyê ruh de zexımandın. 33-34 Paşi demekê lı
wır man, bona ku vegerin ba yê wan şandiye, jı alıyê birayan
ve bı dılxweşi hatın bı rê kınn.

35 Lê Pawlos û Barnaba lı Antaqya yê man, bı weki dın gele-
kan re ders dan û gotına Xudan dan mızgini kırın.

GERA DUWEMİN YA NÛÇEYÊ
Xırûcır A (Lıpevnekınya) Dı Nava Pawlos Û Barnaba
36 Paşi vêya çend rojan Pawlos jı Barnaba re; "Em vegerın
hemi bajarên me gotina Xudan dane bıhistın û em serıyeki lı
bıraya xın, çawane em bıbinın" got. 37 Barnaba, dıxwest ku
Yûhena yê bı navê Marqos ve tê nasin ji bı xwe re bıbın. 38 Lê
belê Pawlos, lı cih nedit ku, Marqos ê lı Pamfilya wan sererû
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hıştıye û domi wezifê nekırıye bı xwe re bıbın. 39 Dı nava wan
de xırûcırek ûsa tûj (dıjwar) derket ku, jı hev qetiyan. Bar-
naba Marqos gırt û bı keştiyê, ber bı Qıbrısê ve çûn. 40 Paw-
los ê Silas bıjarte ji, paşi jı alıyê bırayan ve lıxêra Xudan hate
emanet kırın derket rê. 41 Lı heremê Sûri û Kilikya gerıya Û

cıvakên bawerkıran zexımand.

Timotêyo Tevi (Beşdari) Pawlos Û Silas Dıbe

16 Pawlos çû Dêrbê û Listraji. Lı Listra yê, xwendevanek,
dıya wi Cıhûdek oldar e, bavê wi ji Grêk e, bı navê

Timotêyo hebû. 2 Birayên lı Listra û Qonyê, bı pesnahi qala wı
dıkırın. 3 Pawlos ê xwest ku Timotêyo ji bı xwe re bıbe, jı ber
Cıhûdêrı lı wırın, wi da sunet kırınê (wi sunet kır).]ı ber, gışti
ji zanıbûn ku bavê wi Grêk e. 4 Bajar bı bajar dıgerıyan. Qırarên
ku resûl ên lı Orşelimê ne û kalepiran gırtıne, têdıgihandın û
dıxwestın ku 1ı gora vana bıjin, 5 Bı vi avayi bawerıya cıvakan
xwurt dıbûn û hejmarên wan, roj bı roj zêde dıbûn.

Xewn Û Xeyala Pawlos Ya Dı Derheqa Makedonê De
6 Lı ser, Ruhê Piroz nehışt gotına Xwedê 1ı Welatê Asya yê
belav bıkın, Pawlos û hevalên wi jı heremên Frikya û Galata
ve derbas bûn. 7 Dema hatın sinorê Misya yê xwestın ku der-
basi herema Bitinya bıbın. Lê belê Ruhê İsa izın neda wan.
8 Lı ser vêya, jı Misya derbas bûn û çûn bajarê Troas. 9 Wê
şeva, Pawlos, xewn û xeyal eki dit. Lı ber wi, zılameki Make-
doni sekınibû û lı ber wi dıgenya: "Derbasi Makedonê bıbe û
alikarıyê jı me re bıke" dıgot. 10 Paşi vê xewn û xeyala ku Paw-
los ditıye, we hema rêgehek ku em herın Makedonê gerıyan.
] i ber, em gihaştın vê fıkrê ku, Xwedê, bona em mızginıyê
belavi kesên wır bıkın, bangi me dıke.

Bawerî Anina Lidya
11 Em jı Troasê ve ketın keştiyê û me rast e rast beri da
Semadirexê, roja dınji em çûn Neapolis ê. 12 Em jı wır ji der-
basi Filipi ya navendeki Roma yê ya bıcihbûnê û bajarê heri
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gırîng iwê herema Makedonê ye. Çend rojan em lıvî baja-
rî man. 13 Roja Şernıyê em jı denyê bajêr derketın û çûn
qeraxa çem. Em dıfıkırin ku wê lıwır cîhekî duê hebe. Em
rûnıştın û me bı pîrekên lı wır cıvıyanın, dest bı axaftınê
kırın. 14 Dı nav yên me guhdarî dıkırın, pirekek jı bajarê
Têyatêra, bı navê Lidya ji hebû. Lidya ya fırotına kevnên bı
rengê morê ve hatıne boyaxkırın dıkır, bı Xwedê ve jî dı
perest. Bona guh bıde gotınên Pawlos, Xudan dılê wê vekır.
15 Paşî Lidya bı gelê malê ve vaftiz bû, me bangî mala xwe
kır. "Ger hûn mın bawerkıreki Xwedê qebûl dıkın, werın û
lımala mın bısekının" got û me razî kır,

Pawlos Û Silas Dı Gırtigehê De Ne
16 Rojekê dema me dua dıkırın, keçikek dil i bûye gırtıyê
ruhê remıldarıyê derket pêşiya me. Ev keçıka, xeberan jı
hatınê ve dıda û bı vî avayî gelek qezencê jı efendiyên xwe
re çê dıkır, 17 Lı pêy Pawlos û me yên dın ve ket û bı qêrîna,
"Ev zılamana qûlê Xweda yê bılınd ın, rêya xelasiyê têdıg-
hinın we!" qêriya û sekıni, 18 Ûvêya bı rojan ve domand. Ya
dawîn Pawlos ê jı vêya nexweş bû (bêaram ket) lıpaş xwe
vegerıya Û jı ruh re, "Ez bı navê İsa Mesîh ve destûr dıdım,
jı hundırê wê keçıkê ve derkeve" got. Ruh hema dı wê demê
dejı hundırê keçıkê ve derket. 19 Efendiyên keçıkê dema ditın
ku hêviya qezenca wan tune bû (wenda bû), Pawlos û Silas
gırtın Û kaşî qada sûkê, ber bı rayedaran ve kırın. 20-21 Wan
derxıstın ber darazkıran û "Ev zilamên Cıhûdın, bajarê me
tevlı hev dıkın. Hın kevneşopên ku bona me Romayıyan
qebûl kırın û çêkırınên wan (cihaninên wan) qedexe ye
belav dıkın" gotın. 22 Lı ser vêya, gel bı ko mi êrişi wan kırın.
Darazkıran destûr dan ku bıla kincên Pawlos û Silas bên
çırandın û bı dar vê bên lêxıstın, 23 Paşi rınd Iêxıstınê lıwan
kırın, wan avêtin gırtigehê. Destûr dan nobedar ku wan dı
bın ewledarıyek qenc de bıgre. 24 Nobedarê vê destûra
bıhist, wan avêt abyê girtigehê yê dawin û lingê wan lı
beştan xıst (gırê da). 25 Ber bı nivê şevê Pawlos û Silas dua
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dıkırın Û bı qesideyan Xwedê bılındtır dıkırın. Gırtıyên dın
ji wan guhdari dıkırın. 26 Dı nışkavde erd hejinek (zelzele-
yek) ûsa çê bû ku, gırtigeh jı bıngehê ve lenzi. Nışkavde
hemi deri vebûn, zıncirên her kesi vebûn. 27 Serokzindanê jı
xewê ve hışyar bû, dit ku hemi denyên gırtigehê vebûne.
Fıkıri ku hemi gırti revıyane û bona xwe bikuje, destê xwe
avêt şûrê xwe. 28 Lê belê Pawlos bı dengeki bılınd, "Xwe
mekuje, em gışt lı vır ırı!" got. 29 Serokzindanê ronahıyê
xwest (ani), ket hundır, bı lerızandınê, xwe avêt ber Pawlos
û Silas. 30 Wan derxıst derve û pırsi, "Efendino, bona ku ez
xelas bıbım, dıvê ez çı bıkım?" 31 Wan ji, "Bawenya xwe bı
Xudan İsa ve bine, dê tu ji, malıyên te ji hûnê xelas bıbırı'
gotın. 32 Dawıyê jı wi re Û jı hemıyên malıyê wi re gotına
Xudan gotın. 33 Dı wê wextê şevê de serokzindan wan bır û
bırinên wan şûşt. Dawıyê ew, bı hemi malıyên xwe re hema
vaftiz bû. 34 Pawlos û Silas bır mala xwe Û sıfrekê lı ber wan
dani. Bı hemiyên malıyên xwe yi bawenyê jı Xwedê re anine
bı kêfxweşiyê ve coş dıbû,

Rayedar Dev fı Zordanyê Berdıdın
35 Dema roj hılat, darazkıran wezifedaran şandın û bı wan re
xebera, "Wan zılamana serbest berde" şandın. 36 Serokzin-
dan van gotınanjı Pawlos re got. "Darazkıran bona serbest
berdana we ernır şandın, nuha hûn dıkarın derkevın. Bı
dılxweşıyê ve herın" got. 37 Lê belê Pawlos jı wezifedaran re
ûsa got: "Em hemwelatên Romayê ne, lê belê disaji bê daraz
kırın lı ber her kesi lı me xıstın û me avêtın gırtigehê. Nuha
me bı dızika dıqewırinın? Tışteki ûsa nabe! Bıla ew werın,
me bıgırın Û derxinınl" 38 Wezifedaran van gotınan jı da-
razkıran re gotın. Dema darazkıran bıhistın ku Pawlos û
Silas hemwelatên Romayê ne tırsıyan. 39 Hatın û borinê
xwestın. Dawıyê wan derxıstın derve û bona jı bajêr ve
henn recê jı wan kırın. 40 Pawlos û Silas ê jı gırtigehên ve
derketın, çûn mala Lidya. Paşi bırayan ditın û wan bı metır-
si kırın, jı wır qetıyan.
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Lı Sêla nik Ê

17 J ı Aınfipolis Û Apolonya yê derbas bûn û hatın Selanik
ê. Lı vır hewrayek Cıhûdan hebû. 2 Pawlos mina her

cari çû ba Cıhûdan û sê rojên Şemiyê lı ser hev, lı ser Nıvisên
Piroz bı wan re ket guftegoyê, 3 Dı derheqa êş kışandın û jı
mırınê vejinıya Mesih de daxuyanıyan dıkır, delilan nişan dıda.
Dıgot; "Ev İsa yê ku ez tê dıghinım we, Mesih e." 4 Hınekên jı
wan, jı Grêkên perestınê jı Xwedê re dıke cıvakek mezın û gelek
pirekê pêşve tênji qanıh bûn û beşdari Pawlos û Silas bûn.

5 Cıhûdên çavnebarıyê lı vêya kırınji hınek mırovên bı bela
yên teral dıgerın bı pê wan xıstın, ajaweyen mezın cıvandın û
tevlıhevıyekê lı bajêr derxıstın. Bı armanca ku Pawlos û Silas
bıbinın û lı ber gel bıdın daraz kırın, êrişi mala Yasan kırın.
6 Dema wan neditın, Yason û hınek bırayên dın berbı ra-
yedaran ve kışandın. Bı qêrina, "mirovên dınê tevlihev kırıne
hatın vır ji," dıqêrıyan. 7 "Yasonjı wan gırt mala xwe. Ew gışt
dıbêjın qral eki dın bı navê İsa heye û bı vi avayi, lı dıji destûrê
Qeyser ve radıbın." 8 Ajawe û rayedarên bajêr, dema van
gotınan bıhistın, ketın teşqelê. 9 Dawıyê rayedaran, Yasan û
yên dın, bı kefaletê ve serbest berdan.

Lı Venya
10 Bırayan hema wê şeva Pawlos û Silas şandın bajarê Verıya.
Dema ew gihıştın wır, çûn hewra Cıhûdan. 11 Cıhûdên lıVerı-
ya, jı yên lı Sêlanikê ne hin ji pêş ve dıfıkırin. Gotınên Xwedê
bı balkêşi û têkılıyek mezın guhdari dıkırın û her roj lêgerinê lı
Nıvisên Piroz dıkırın û dıgotın ka tıştên hin dıkın rast eyan
çewt e. 12 Bı vî avayî gelekênjı nava wan û gelek pîrekên û zıla-
mên Grêk yên bırêz bawerıya xwe anin. 13 Cıhûdên Sêlanikê,
dema bıhistın ku Pawlos lıVe nya gotına Xwedê dıde bıhistın,
çûn wır, gel kışkışandın û lıhemberê wan rakırın ser pêlan. 14 Lı
ser vêya, bırayan hema Pawlos şandın qeraxa bahrê. Silas û
Timotêyo jî lı Verıya man. 15 Yên bı Pawlos re çûn, wi bırın heta
Atina yê. Dawıyê destûra ku Pawlos bona Silas û Timotêyo
demek beri demeki bıgıhêje wan da, gırtın û jı wır vegerıyan.
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LıAtina Yê
16 Pawlos ê ku lıAtina yê lıbenda wan bû, dema dit ku bajar
tıje senemın, janeke kûr kete dılê wi. 17 Bo vê sedemê, dıvê
hım lı hewrê bı Cıhûdan re û bı kesên dın i perestgehê jı

Xwedê re dıkın, hım bı kesên her roj lıqada sûkê rasti hev tên
dıket guftegoyê (munaqaşayê). 18 Hınek feylesofên Epikurist
û Stoayist bı wi re ketın guftegoyê. Hınekan dıgot; "Evıyê
gotınpırr dıxwaze çı bıbêji?", hınekan ji "Qey nûçevanıya
ilahên bıyani dıki" dıgotın.]ı ber ku Pawlos Mızgimya dı der-
heqa İsa û vejinıyê dıda bıhistın. 19 Wan Pawlos bırın sazû-
mana Gırê Arês ê.]ıwi re, "Gelo em dıkarın hini ev hinkarıya
ku tu belav dıke bıbın?" gotm. 20 "Tu qala hınek babetên jı
guhê me ve xeribe dıki. Em dıxwazm ku hini mana vana
bıbın." 21 Hemi kesên Atinayi û kesên xerib i lıbajêr ın, wex-
tên xwe her tım bı axaftın û guhdari kırına ramanên nuh der-
bas dıkırın.

22 Pawlos derket pêşıya sazûmana Gırê Arês ê û van gotın-
an got: "Ey Atinayino, ez dıbinım ku hûn jı her ali ve gelekı
oldar ın, 23 Dema ez lı hawir dor dıgerıyam û lêkolinê lı cihê
ku hûn lê pere st mê dıkın dıgerıyam, ez rasti pêşkêşgeheki lı
ser, 'JI XWEDAYÊ NAYÊ ZANİN' ji hatım. Ev Xwedayê ku
hûn bêzanin perestınê jı wi re dıkın, ez jı we re bıdım nasin.
24 "Xweda yê dınê û hemi tıştên dı hundırê wê de afırandıye,
yê Xudan ê erd û ezman e, lıperestgehên bı destan ve hatme
çê kırın rûnane. 25 Lı gora yê jıyan, hılm û her tışti daye her
kesi Ewe, mina hewcedarıya wijı tışteki hebe, bı destê rnıro-
vanjı wi re xızmet nayê kırın. Xwedê hemi neteweyan hew jı
mıroveki afırand û wan lıçar hawirdorê rûyê erdê bı cih kır.
26 Demên hebûna neteweyan û sinorên heremên ku wê lıwır
bı cih bıbın jı berê de tespit kır. 27 Vêya, bona lıwi bıgerın û
bı alikarıya desta ve bıji wi bıbinın ûsa kır. Bı rasti, Xwedêjı
me yekiji ne dûr e. 28 Çawa ku 'em dı Wi de dıjin û dıleqın; em
dı Wi de henın.' Mina hınek hozanên we ji dıbêjın, 'Em ji jı
nıjadê Wi nın.' 29 "Lı gora em jı nıjadê Xwedê ne, dıvê em
nefıkırın ku derûna Xwed ani mina tışteki jı zêri, zivi an ji jı
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kevıri ku bı huner û ramanên mırovan ve hatme şıkıl kıri be.
30 Xwedê, nezanıya demên kevn j i nedi tiyê ve hat; lê belê nuha
lıher derê destûr dıde ku bıla her kes tobê bıkın. 31Jı ber ku,
bı navditıya Kesê ku wezifedar kırıye, roja ku dınê daraz bıke
tespit kırıye. Bı jı mırınê ve vejandina vi Kesi, ewledarıya
vêya dayi her kesi."

32 Dema gotınên dı derheqa vejina mırıyan bıhistın, hın
kesan henekê xwe pê kırın, hırıekan ji "em dıxwazın dı vê
babeta de disa te guhdari bıkın" gotin. 33 Lı ser vêya Pawlos
jı nav wan derket û çû. 34 Sê - çar kes bawerıya xwe anin û
beşdari wi bûn. Dı nav vana de Dıyonisosê endamê sazûmanê,
pirekek bı navê Damaris û sê - çar kesên dın hebûn.

LıKorintê

18 Paşi vêya Pawlos jı Atina derket û çû Korintê. 2-3 Lı
wır, Cihû dek lı Pontûsê bûyiye, bı navê Akvila û

pireka wi Priskila dit. Vana, demek kurt, beri, destûra Klaw-
dıyos, ku bona hemi Cıhûdan Romayê bıterıkinın dabû, jı
İtalya yê hatibûn. Pawlos ê ku çû ba Akvila û Priskila, jı ber
ku, yek kari dıkırın (jı yekmesleki bûn) bı wan re ma û şuxu-
li.]ı ber ku karên wan çadırvani bû. 4 Pawlos, her rojê Şemıyê
lı hewrê dıket guftegoyê û bona qanıh kırına hım Cıhûdan,
hım ji grêkan dışuxuli, 5 Dema Silas û Timotêyo jı Makêdonê
ve hatın, Pawlos, xwe bı tûmi, da belavkırına Gotına Xwedê.
jı Cıhûdan re, dı derheqa Mesihbûna İsa ve şahdeyıyê dıda, 6
Lê belê, dema Cıhûdan lı dıji rabûn û jı wi re dest bı kufrê
kırın, Pawlos kıncên xwe dawışand û jı wan re, "Berpırsıyarê
tıştên ku bê serê we, hûn ın!'' got. "Berpırsıyari jı mın ve çû.
Jı nuha ve pêv, ezê herım neteweyên dın." 7 Pawlos jı wır ve
derket. Çû mala yeki perestınê bı Xwedê ve dıke, navê wi
Titıyo Yûstûs e. Mala Yûstûs lı kêleka hewrê bû. 8 Krispo yê
rêvabırê Hewrê, tevi hemi malıyên xwe bawerıyê bı Xudan ve
ani. Gelek Korıntıyên guhdarıya Pawlos kırın, bawerıya xwe
anin û vaftiz bûn. 9 Şevekê, Xudan dı xewn û xeyalekê de jı
Pawlos re, "Metırse" got. "Bıaxıfe, bêdeng nemine! 10 Ez bı te



Karên Resûlan 18:11-25 280
ra me; tu kes nıkare destê xwe lı te xe, xerabıyê bı te bıke. Jı
ber ku lıvi bajari gelê mın pırr e." 11Pawlos salûnivek lıwır
ma Û her tım gotına Xwedê hi ni gel kır.

12Dema Galyo walıyê Ahaya bû, Cıhûdên pev re, lı hemberê
Pawlos ve rabûn, wi derxıstın Dadgehê. 13"Ev zılama mırovan
dıxapine, lı dıji Zagonê wan ber bı perestına Xwedê ve dıbe"
gotın. 14 Hin wê Pawlos dest bı gotınê bıkıra, Galyo jı
Cıhû dan re ûsa got: "Ey Cıhûdno, ger doza we lıser neheqi an
ji sûcek cıdi ba, hewce dıkır ku bı sebır, mın we guhdarî bıkıra.
15Lê belê lı gora pırsgırêk dı derheqa gotınekê, hınek navan
û Zagona we yi, hûn lı vê dawê bınêrın. Ez naxwazım ku da-
razkırınê lı tıştên ûsa bıkım. 16Dawıyê Galyo wanjı dadgehê
ve qewırand. 17Wanji pev ra Sostenis ê rêvabırê hewrê gırtın
û lıber dadgehê lıwi xıstın. Lê Galyo guh neda tıştên dıbe û
dıqede.

Vegera Antaqya Yê
18Pawlos, demekê dınji lıba bırayê Korinti ma. Dawıyê xatır
jı wan xwest. Bı Priskila û Akvila, bona herın Sûri, bı keştiyê
ve ketın rê. Jıber ku nezır danibû, parên xwe lı Kenherê jêkırı
bû. 19Dema gihaştın Efes ê, Priskila û Akvila lıwır hışt. Ew
ji çû hewrê û bı Cıhûdan re kete guftegoyê. 20Vana xwestın
demeki hin ji dırêj lıwır bımine, lê Pawlos qebûl nekır. 21Lê
belê dema xatır jı wan xwest, "Ger Xwedê bıxwaze ezê disa
vegerım ba we" got. Dawıyê jı Efes ê ve vebû bahrê. 22 Paşi
gihaşt Qeyserıyê, çû Orşelimê û seriki da cıvaka bawerkıran,
jı wır ji derbasi Antaqyayê bû.

23Demekê lıwır ma pê derket rê, bı dorê lı heremên Galat-
ya û Frigye gerıya û hemi şagırtan jı alıyê Ruh ve zexımand.

GER A SÊWEMİN YA NÛÇEYÊ
Apolos
24Dı vê navberê de, Cıhûdek, lı İskenderıyê bûyıye, bı navê
Apolos hate Efes ê. Apolos ê hunera axaftınê geleki bı wi re
hebû, zahf bı Nıvisê Piroz ve dızani bû. 25 Keseki dı rêya
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Xudan de hatıbû perwerdekırın bû. Bı Ruheki agırmend dıa-
xıfi û hew bı zanebûna xwe yi vaftiza Yehya, rastıyên dı der-
heqa İsa de, bı avayeki rasti dıda hinkırınê. 26 Lı hewrê, bı
metırsıyê dest bı axaftınê ve kır. Priskila û akvila yê wi guh-
dari dıkırın, wi gırtın ba xwe û rêya Xwedê hinji bı rasti têgi-
handın wi. 27 Dema Apolos xwest ku here Ahaya, bırayan dı
vê rêya de wi bı metırsi kırın. Bona pêşwazitıyek qenc jı wi re
bıkın, nameyekê jı şagırtên lıwır ın nıvisandın. Dema Apolos
gihaşt Ahaya, gelek alikarıyê jı kesên bı xêra Xwedê ve tobe
kırıne kır. 28 Ûsa ku,jı nıvisan Mesihtıya İsa bı eşkereti ispat
kır û iddıayên Cıhûdan rızand (xera kır).

Pawlos Lı Efesê

19 Dema Apolos lıKorintê bû, Pawlos, jı heremê navin
ve derbas bû û hat Efes ê, 2 Lı wır hınek şagırtan dit Û

jı wan re pırsa, "Dema we bawerıya xwe anin, we Ruh ê Piroz
gırtın?" pırsi. Wan ji, "Me, hebûna yeki bı navê Ruhê Piroz
nebıhistıne ku?" gotın. 3 Pırsa, "Wê çaxê hûn lıgora çı vaftiz
bûn?" pırsi. "Em lı gora hinkarıya Yehya vaftiz bûn" gotın.
4 Pawlos, "Vaftiza ku Yehya çê dıkır, vaftizeki dı derheqa tobê
debû" got. "Jı gel re got ku bıla bı yê lıpêy wi tê, yanê bı isa
bawer bıbın." 5 Wanji dema vêya bıhistın, bı navê Xudan isa
ve vaftiz bûn. 6 Dema Pawlos destê xwe dani ser wan, Ruhê
Piroz bı ser wan ve daket û bı zımanên nızanın dest bı axaftın
û peyxambertıyê kırın. 7 Hema hema donzdeh kes bûn.

Sê Salên Lı Efesê
8 Pawlosê ku kete hewrê, bı metırsıyê dest bı axaftınê kır. Dı
nava sê mehi de, bı kesên lıwırın ket guftegoyê û sekıni, wan
bona bı Serwerıya Xwedê ve qanıh bıke şuxuli. 9 Çı heye ku
hınekan bı awayeki dıjwar, bona bawer nebın ınyadê kırın û
rêya İsa, lı ber çavê mırovên dın bı xerabi dan nasin (dest bı
xerabıya rêya isa kırın). Lı ser vêya Pawlos jı wan ve qetıya.
Şagırtên xwe ji bır û lı dersxana Tirano her roj guftegoyên
xwe domand. 10 Ev rewşa du salan dom kır. Dawıya vêya,
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dixwaze bila Cıhûd bıbe, dıxwaze ji Grêk, hemi kesên lıwelat
Asya dıjin, gotına Xudan bıhistın. 11 Xwedê, bı destê Pawlo
ve mûcizetan pêk dıani, 12 Ûsa ku, pêştrnal anji destmalên 1
bedena Pawlos ketıne, dema jı nexweşan re dıbırın, nexweşıy
wan wında dıbû û Ruhê Xerab jı hundırê wan ve derdıket ır

Êrişa Ruhên Xerab
13 Hınek Cıhûdên lıdora heremê dıgerıyan Û bı qewırandı
na ruhê xerab ve mıjûl dıbûn, dest bı yên bındestê ruhêı
xerabın bı biranina navê Xudan isa ve xelas bıkın kırın. "B
navê isa yê ku Pawlos dıde nasin em jı we re emır dıkınl
dıgotın. 14 Dı nava van kesan de, heft lawên serkahinê Cıhû
di yê navê wi Skêva ye ji hebûn. 15 Lê Ruhê xerab ji bı v
avayi bersıvê da wan: "Ez isa dızanım, Pawlos ji nas dıkım
lê belê hûn kinın?" 16 Zılamê ruhê xerab dı wi de ye, êrişi waı
kır, gıştıki lı erdê rast kır. Ûsa ku bı taziti û bırindari jı wı
malê revıyan. 17 Ev nûçeya, gihaşt hemi Cıhûd û Grêkên L
Efesê ve dıjin. Tırs ket dılê gıştıkan û navê Xudan isa
bırêzıyek mezın qezenc kır. 18 Gelekên bawerıya xwe aninı
dıhatın, xerabıyên ku kırıne eşkere dıkırın û dıgotın. 19 Ge
lek kesê bı sêhrê mıjûl bûne ji pırtûkên xwe cıvandın Û lıbe
her kesi şewıtandırı. Berdêla pırtûkan hesıbandın, gışt pênc
hezar perê zivi dıkır. 20 Bı vi avayi gotına Xudan bı qudreı
belav dıbû û çalakiyê qezenc dıkır,

Hunermend Seri Hıldıdın
21 Pawlos, lı pêy vana hemiyan qırar da ku, jı Makedonê {
Ahaya yê derbas bıbe û bıçe Orşelim ê. "Paşi ez herım wır
hewce dıke ku ez Roma yê ji bıbinım" digot, 22 Du alikırê xwe
Timotêyo û Êrasto şand Makedonê û ew bı xwe demeki dın j
lıwelatê Asya ma.

23 Dı wê demê de, dı derheqa rêya isa de tevlıhevıyek mezır
derket. 24 Zêrkarê hı navê Dimitrıyo, bûkên (makêtên) Artê-
mis yên zivi çê dıkır û bı vi avayi jı hunermendê karên destar
re geleki kar derdıxıst. 25 Hunermendan û yên bı karên mine
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vêya mıjûl dıbın cıvand Û jı wan re ûsa got: "Efendino, hûn
dızanın ku em jı vi kari geleki qezencê bı dest ve dıxın. 26Lê
belê hûn dıbinın û dıbıhizın ku ev zılamê bı navê Pawlos, hew
ne lı Efesê, hema hema lı hemi welatê Asya dıbêje, Xwedanê
bı dest ve tên çêkırın ne xwedanê rastın û bı vi avayi gelek
kesi dıxapine û jı rê ve derdıxe. 27 Hım ev hunera me lı ber
xetera ku bırêzıya xwe wında bıke ye û hım ji xetera wın-
dakırına mezınahıya perestgeha Xwedana mezın Artemis ku
hemi welatê Asya û dınya bı wê dıperestın û tune hesıbandı-
na wê heye."

28Dema kesên lı wır, vêya bıhistın, bı hêrs ve tıji bûn. Bı
qêrina, "Arternis a Efesıyan bılınd e (mezın e)l" qêrıyan.
29 Bajar hemi tevlıhev bû. Gel, rêhevalên Pawlos, Gayûsê
Makedoni û Aristarko gırtın, bı erdê ve kışandın û pev ra çûn
şanogehê. 30 Her çıqas Pawlos xwest ku têkeve nav gel ji,
şagırtên wi, nexwestın. 31 Heta ku hınek rêvabırên welatê
Asya, yên hevalê Pawlos ın ji, jı wi re xeber şandın û bona lı
şanogehê nêditın, lı ber wi gerıyan. 32 Cıvaka lı şanogehê dı
nava tevlihevıyê de bû. Her yeki, tışteki dın dıqêrıyan. Gele-
kan nızanıbûn ku ka hela bona çı cıvıyane. 33Dema Cıhûdan
iskender pêş ve ajotın, hınekênjı ajawê, gotın serê sedemê ev
e. iskender ê bı destê xwe nişanê da gel, xwest ku parastına
xwe bıke. 34Lê belê dema gel fêm kırın ku ew ji Cıhûde, nêzi-
ki du saeti gışt, bı deveki qêrina "Artemisê Efesıyan Piroz el"
qêrıyan. 35 Nıviszanê Şaredarıyê, yê gel aş kır, "Ey Efesino"
got. "Kesi nızane ku bajarê Efesê, serokzindanê (parêzgarê)
Perestgeha Artemis û kevırê piroz yê jı ezman ve ketıye ye
gelo heye? 36Tu kes nıkare vana inkar bıke. Bona vêya hewce
dıke ku hûn aram bın û tışteki çewt çê nekın. 37Ev zılamên ku
we anine vır, ne perestgehan talan kırın neji kufrêjı Xweda-
na me kırın. 38Ger gılıyê Dimitrıyûs anji heval eki wi yi hun-
ermend hebe, dadgeh vekırine, darazkır ji hene. Bıla sûcdarıya
hev lı wır bıkın. 39Ger rewşeki dın i hûn lêgerinê lıwê bıkın
hebe, dıvê ew dı cıvakeki zagoni de bê axaftın. 40Jı ber bû-
yerên ku iro çêbûne, em dı xetera darazbûnê de ne, jıber seri



Karên Resûlan 19:41-20:14 284
hıldanê. Lı gora tu sedema vê tevlıhevıyê nine, em nıkarın hı-
sabê wê ji bıdın." 41 Paşi vana got, gel belav kır.

Pawlos Lı Troas Ê

2 0 Paşi tevlıhevi aş bû, Pawlos bangi şagirtên xwe kır û
wan bı metırsi kır. Dawiyê xatır jı wan xwest û bona

ku here Makedorıê derket rê. 2 Paşê lı wan hereman gerıya û
gelek axaftınên bawer kiran bı metırsi dıke kır, çû Yewnanis-
tan ê. 3 Sê mehan lı wır ma. Lı ser rêya Sûri bû. Wê bı keştiyê
(bı rêya bahrê ve) bıça, jı ber ku Cıhûdan dek û dolabek lı
hemberê wi kırıbûn, qırar da ku vegera xwe lı ser rêya Make-
donê ve bike, 4 Lawê Piros Sopatê yê Werıyayi, jı Selanikıyan
Aristarkûs û Sêkûndûs, Gayo yê Derbêyi, Timotêyo û jı
welatê Asya Tihikûs û Trofimo j i bı wi re çûn. 5 Vana j i pêşı yê
çûn û lı Troasê lı benda me man. 6 Em ji paşi Cejna Nanê
Bêhavên, jı Filipê ve vebûn bahrê û dı pênc rojan de gihaştın
Troasê û hatın ba wan. Em heft rojan lı wır man.

Şiret A Dırêj Dıbe, Jıyana Tê Qezenc Kınn
7 Dema roja heftê ya yekemin, bona nan par (pari) bıkın em
hatın ba hev, Pawlos, axaftınekêjı bawerkıran re kır. Jı ber ku
wê roja dın jı wır bıqetıya, axaftın a xwe, heta nivê şevê
domand. 8 Lı oda qatê jorin ya em lı wê cıvıyabûn, gelek qen-
dil dışewıtin, 9 Ciwanek bı navê Eftiko lı pacê ve rûnıştibû. Jı
ber ku Pawlos axaftına xwe dû dırêj kır, xewê bı Eftiko ve gırt,
Dema ket xewê, jı qatê dudan ve ket xwarê û bı mıriti wi jı
erdê ve rakırın. 10 Pawlos ê daket jêr, xwe avêt ser cıwano û wi
hımbêz kır. "Aş bıbın, dıji!" got. 11 Dawıyê derket jor, nan kır
pari û xwarinê xwar. 12 Bawerkırên, lawık bı zındi bırın mala
wi, jı vê bûyerê, metırsıyek mezın gırtın.

GerAAsosÊ
13 Em jı pêşiyê ve çûn, lıkeştiyê sıwar bûn û Ber bı Asas ê ve
derketın rê. Me yê Pawlos, jı wır ve bıgırtana. Jı ber ku wı
xwest ku jı gıraxê ve here, vêya ûsa rêkûpêk kırıbû. 14 Dema
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lıAsas êjı me re pêşwazıtıyê kır me wiji gırt keştıyê û em der-
basi Midilıyê bûn. 15 Jı wır em vebûn bahrê û roja dın em
gihaştın ber gırava Saqız ê. Roja sısıyan me seriki da Sisam ê

û roja dın em gihaştın Milet ê. 16 Pawlos, bona ku lı welatê
Asyawext wında neke, qırar dabû ku neçe Efes ê. Bı hêvıya ku
Roja Pentikost ê bıgıhêje Orşelim ê lez dıkır.

Pawlosjı Kalepirên Efesi Ve Xatır Dıxwaze
17 Pawlos, jı Milet ê xeber şand Efes ê û bangi kalepirên cıva-
ka bawerkıran kır. 18 Dema hatın ba wi, jı wan re ûsa got: "]ı
roja ku mın gava xwe avêtıye welatê Asya, mın têkılıyên xwe
çawa danime hûn dızanın, 19 Dı nava tengasiyên ku Cıhûdan
pêk anine, mın tam bı dılnızmıyek, dı nava hêsırê çavan de
qûlıtıyê jı Xudan re kırım. 20 Mın her tıştê bıfêde jı we re dam
bıhistandın û gerek dı eşkeretıyê de, gerekji bı mal û mal gerê
de jı dersdana we, mın xwe nedam ali. 21 Bona tobekırınê,
vegera Xwedê û bawerkırına Xudanê me İsa Mesih mın hım
bangi Grêkan, hırn ji bangi Cıhûdan kırım. 22 "Nuha ji ez
stuyû xwe jı Ruh re xwar dıkım û vedıgenm Orşelimê. Lı wır
wê çı bê serê mın, ez nızanım. 23 Lê belê Ruh, lı her bajari mın
ikaz dıke ku tengasi û zıncir û qeydan lı benda mının. 24 Ez tu
qimetê nadım canê xwe, lı ber wê nakevim. Bes ku ez pêşba-
zıyê bıqedinım Û wezifa ku mın jı Xudan İsa ve standıme,
wezifa ku şahdeyi kırına mızginıya xêra Xwedê tine daxuya-
ni dıde bıqedinım. 25 "Ez dızanım ku, hûn, yên nuha ez dı nav
wan de dıgerım Û Mızginıya Xwedê têdıghinırn wan, tu cari
wecê mın nebinın. 26 Bo vê yekê, ez vêya bı eşkereti bıbêjım
ku, ez ne berpırsıyarê rasti darazıyê hatına tu kesi me. 27 Mın
xwe jı têgıhandına Xwestına Xwedê ya bê kêmasi nedam ali.
28 Lı xwe û lı kenyê ku Ruhê Piroz we jı wê re bı çavnêritıyê
wezifedar kırıye mıqate bıbın. Hûn bona ajotına cıvaka
bawerkıran ya Xudan bı xwina xwe bû xwediyê wê hatıne
wezifedar kırın. 29 Paşi ez henm, ez dızanım ku gurên beji yên
kenyê neparêzın têkevın nav we. 30 Heta, bona ku şagirtan lı
pêy xwe bıbın, wê jı nava we ji kesên gotınên rêşaş bıbêjın ji



Karên Resûlan 20:31-21:7 286
derkevin. 31 Bona vêya hışyar bın, Dı bir binın ku rnın dı nava
sê sali de, bêsekın, şev û roj, bı hêsır rıjandınê ve çawa we yek
û yek ikaz dıkırırn. 32 "Ez nuha we emaneti Xwedê û gotına ku
xêra wi daxuyani dıde dıkırn, Ev soza, dı hêza ku, we jı alıyê
ruh ve pêş ve bıbe û dı nava hemi mırovên piroz de bıghine
mêras ê ye. 33 Mın tu çav berneda me kınc, ziv an ji zêrên tu
kesi. 34 Hûnji dızanın ku van destna, hım bona hewcedarıyên
(hacetên mın), hım ji bona hewcedarıyên yên bı mın re ne xız-
metê kırıye. 35 Mın dı her karên ku ez dıkım rê we dam ku bı
ked danê ve alikari kırına lawazan (bêqewetan) û biranina
gotına Xudan İsa ya, "Dayin, dılxweşıya jı standınê heri
mezm e'' hewce dıke."

36 Paşi ku Pawlos van gotinan got, lı ser çangan rûnışt û bı
gıştıkan re dua kır, 37 Dawıyê gışt bı jan gırıyan û xwe avêtın
stuyê Pawlos û wi ramûsandın (maçi kırın). 38 Yê wan heri
xemgin kır, gotına wi yi, 'Hûnê careki dın nıkarıbın wecê mın
bıbinırı' bû. Dawiyê heta keştıyê wi derbas kırın.

VEGERA ORŞELİMÊ, GERA ROMAYÊ
Rêwitıya Orşelimê

21 Paşi em jı wan qetıyan, em vebûn bahrê û raste rast çûn
Qas ê. Roja dın derbas Rodos ê jı wır ji derbasi Patara

bûn. 2 Me keştiyek dıçe Fêrıikê ditın, em lı wê sıwar bûn û
vebûn bahrê. 3 Dema me Qıbrısê ditın, em jı başûrê wê vebûn
û me beri dan Sûri. Em lıbajarê Sûrê ve derketin ser axê (erdê).
Wê keşti, barên xwe lıwır vala bıkıra. 4 Me lışagirtên lıwır ın
gerıyan û me wan ditın û em heftekê lıba wan man. Şagırtan,
bı rêdana Ruh, Pawlos, bona neçe Orşelimê ikaz kırın. 5 Dema
roja me tıji bû, em jı bajêr ve qetıyan û me rêya xwe domand.
Hemıyên bawerkıran, tevijın û zaroyên xwe, heta derveyi bajêr
bı me re hatın û me derbas kırın. Me lı qeraxa bahrê çong
şikand û dest bı duayê kırın. 6 Paşi me jı hev xatır xwest, em lı
keştıyê sıwar bûn, ew ji vegerıyan malên xwe.

7 Jı Sûr ê ve me rêvitıya xweyi bahrê domand û em hatın
Bajarê Batlamya. Me seriki da bırayên lıwır ın û rojekê lıba
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wan man. 8 Roja paşin em jı wan qetıyan û hatm Qeyserıyê.
Em çûn mala belavkırê Mızginıyê Filipo, yê jı Heftan yek e û
lıba wi man. 9 Çar keçıkê wi zılami hebûn. Vana peyxamber-
ti dıkırırı û nezewıcibûn. 10 Çend roj paşi gihaştma me yi Qey-
serıyê, jı Cıhûstanê, peyxamberek bı navê Agabûs hat. 11 Ev
zılama nêzi me bû û şûtıka Pawlos rahışt, bı vêya dest û lıngên
xwe gırê da û got ku: "Ruhê Piroz ûsa dıbêje; 'Dê Cıhûdan,
xwedıyê vê şûtıkê, lıOrşelimê bı vi avayi gırê bıdın û bıdın
destê neteweyên dın." 12 Dema me van gotınan bıhistın, hım
em û hım ji yên jı wır ın, bona neçe Orşelim ê, lıber Pawlos
gerıyan. 13Lı ser vêya, Pawlos bı vi avayi bersıvê da: "Hûn çı
dıkın, çıma hûn dıgırin û dilê mın dıêşinın? Ez dı oxra navê
Xudan İsa, lı Orşelimê, ne hew jı girêdanê re, jı mırınê re ji
amade me." 14 Dema me dit ku em nıkarın Pawlos qanıh bıkın,
me got, "Bila xwesteka Xudan bıbe" û em bêdeng man.

15 Paşê demekê me amadekarıya xwe ava kır û ber bı
Orşelim ê derketm rê. 16 Hmek şagirtên Qeyserıyêji bı me re
hatm. Me bırın ba zilamê ku emê lımala wi bıminın, ba Mina-
sonê Qıbrısi yê jı şagirtên kevn e. 17 Dema em gihaştın
Orşelimê, bırayan, bı kêfxweşi pêşwazitıya me kırın.

Pawlos Lı Orşelimê
18 Roja dın, bı Pawlos re em çûn ditm a Aqûp. Kalepiran gişt
ji lıwır cıvıyabûn. 19 Pawlos ê hal û xatırên wan pırsi, karên
ku Xwedê dı nava neteweyên dın kırıye, yek û yek jı wan re
got. 20 Dema vana bıhistın, Xwedê bılındtır kırın. Jı Pawlos
re; "Tu dıbini bıra, dı nava Cıhûdan de bı hezaran bawerkır
hene, gışt ji bona parastma Zagona Piroz, bı xiret ın" gotm.
21 "Çı heye ku, lıgora bıhistına wan, tu jı Cıhûdêrı dın nava
neteweyên dın de dıjin dibêje, zarokên xwe sunet mekm, lı
pêy kevneşopên me meçm û 1ı pêy neçûna Zagona Mûsa hini
wan dıki. 22 Nuha dıvê mırov çı bıki? Wê mıhaqeq hatma te .
yi vır bıbıhizın, 23 Bo vê yekê tıştên ku ern jı te re dıbêjın çêke.
Dı nava me de çar kesên boraq danine hene. 24 Vana bıgıri ba
xwe, bı wan re beşdari merasıma safibûnê bıbi. Bona ku porên
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xwe jêkın, mesrefên qurbanê tu bıdi, Bı vi avayi bıla her kes
fêm bıkın ku, tıştêrı dı derheqa te de bıhistıne bêbıni ye û tu
lı gora Zagon a Piroz ve dıji. 25 Ger em bên bawerkırênjı nete-
weyên dın ın ji, me jı wan re qırarêrı xwe yi dı derheqa xwe jı
goştên qurbanan yên ji pûtan ve hatıne pêşkêş kırın, JI
heywanên bı xenıqandınê ve hatıne kuştın, jı xwinê ve Û JI
bêexlaqıya cınsi bıparêzın nıvisandıbûn." 26 Lı ser vêya, Paw-
los wan çar kesan girt ba xwe û roja paşê, bı wan re beşdarı
merasıma safibûnê bû. Dawıyê ket perestgehê û da wê rojên
safibûnê kinga bıqedın Û bona her yeki kinga qurban bê
pêşkêş kırın, têgihand.

Pawlos Tê Gırtın
27 Dema heft roji dıkıra bı qedıya. Hınek Cıhûdên jı welatê
Asyayê ne, dema Pawlos lı perestgehê ditın, hemi ajawê
kışkışandın Û wi gırtın. 28 Bı qêrina, "Ey İsraêlino, alikarıyê
bıkınl" qêrıyan. "Yê lıher derê hinkarıyên lı hemberê gelê me,
Zagon a Piroz û wi derê piroz belavi her kesi dıke, vi zılama ye.
Dı ser de hınek Grêkan xıst perestgehê û bı vi avayi vi cihê
piroz gemari kır." 29 Van Cıhûdana, Trifimoyê, hin jı berê de
lı ba Pawlos ve ditıbûn, dıgotın qey jı alıyê Pawlos ve ketiye
perestgehê. 30 Hemi bajêr rabûbû ser pêlan. Gel ê jı her ali ve
bı banzdan hat, Pawlos gırtın Û jı perestgehê ve kışandın
derve. Paşê hema derıyên perestgehê hate gırtın.

Leşkerên Romayê Dıkevın Navbeynê
31 Hin ew bona Pawlos bıkujın dıxebıtin, nûçeya ku hemı
Orşelim tevlıhev bûye gihaşt fermandarê tabûr a Roma yê.
32 Fermandar hema serpel û leşkeran gırt ba xwe û ber bı cihê
ku ajawe lıwır e banz da. Gel ê fermandar û leşkeran ditın, dev
jı lêxıstına Pawlos berdan. 33 Wê çaxê fermandar berbı wi hat
û Pawlos gırt, bona bı du zınciri bê girêdan destûr da. Dawıyê
"Ev zılama ki ye? Çı kırıye?" pırsi. 34 Her yekê ajaweyê tışte-
ki dın dıqêrıyan. Fermandarê jı ber tevlıhevıyê hini zaninekê
rast nebû, destûr da ku Pawlos bıbın kelehê. 35 Dema Pawlos
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hate ba pêlıkan ajawe ewqas har bûbû (jı ser xwe çûbû) ku,
leşkeran mecbûr man ku wi bıkışinın (em bı xwe wi hımbêz
bıkın û bıbın) 36 Ajawe bı qêrina, "wi bıkujın!" dıqêrıyan û lı
pêy wan dıçûn.

Pamlos Xwe Dıparêze
37 Beri ku têkeve kelehê, Pawlos jı fermandar re, "Ez dıkarım
tıştekijı te bıpırsım?" got. Fermandar, "Tu bı Grêki dızani?"
got. 38 "Tu ne Mısıri yê, demeki beri vêya serihıldanek dani û
çar hezar dıjrabıri bır çolê yî?" 39 Pawlos; "Ez jı Kilıkya yê,
Cıhûdek Tarsûsi, hemwelatê welatekî qet jî ne bêgıringe me"
got. "Ez jı te reca dıkım, destûrê bıde ku ez çend gotınijı gel
re bıbêjım." 40 Lı ser destûr dana fermandar, Pawlos lı ser pêlı-
ka rabû û bı destê xwe nişanek jı gel re çêkır. Dema bêdengı-
yek kûr çêbû, bı zımanê Aramî dest bı axaftınê kır.

2 2 "Birano û Bavıkno, nuha xweparastına ku ezêjı we re
bıkım guhdari bıkın" got. 2-3 Dema bıhistın ku Pawlos

bı zımanê Aramî bangi wan dıke, bêdengıyek hîn ji kûr çêbû.
Pawlos bı vi avayi domand: "Ez Cıhûdek ım. Ez lı bajarê Kı-
likya, lı Tarsûs ê hatım dınê û lı vır, lı Orşelimê, lı bın çongê
Gamalyel ve mezın bûm. Dı derheqa Zagona bapirên me, ezjı
perwerdeyeki dıjwar derbas bûm. İroj, mina we gıştıkan, ezjî
yeki dı rêya Xwedê de bı xiret dışuxule bûm. 4 Mınjı kesên dı
rêya İsa de dıçın bı kuştıni zulmê dıkır,jın û mêr bêcıhêti wan
gırê dıdam û dıavêtırn gırtigehê. 5 Serkahin û hemi sazûmana
kalepiran ji karın gotınên mın rast bıkın (bêj ın, belê, rast e).
Mırıjı wan ve nameyên jı bırayêrı Cıhûdan ve hatıye nıvisan-
dın standibûm û ber bı Şamê ve derketibûm rê. Armanca mın
ew bû ku, ez bawerkırê İsa yên wır ji bona ceza kırınê ve
gırêdım û binım Orşelimê.

Pawlos Girêdana Xwe Yi İsa Dıbêje
6 "Ber bı nivrojê mın rê dıgırt û nêziki Şamê dıbûm, nışkavde
ronahıyek jı ezman dora mın roni kır. 7 Ez ketım erdê. Mın
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bıhist ku dengek jı mın re dibêje, 'Saûl, Saûl! Çıma tu zulmê
lı mın dıki?" 8 "Mın pırsa, 'Geli efendiyê mın gelo tu ki yi?'
pırsirn." "Dengjı mın re; 'Ez İsa yê Nasıratı yê me. Yê te zulmê
lı wi dıkır' got. 9 Yên bı mın re her çıqas ronahiyê ditın ji,
gotınên yê bı mın re dıaxıfe fêm nekırın. 10 "Mın pırsa, 'Xudan,
dıvê ez çı bıkım?' pırsim, "Xudan jı mın re, "Rabe û here Şamê'
got. 'Heçi tıştêrı ku tu bı kırınan wan hatıye wezifedar kırın
wê lıwır jı te re bê gotın.' 11 Derna jı rewnaqıya ronahıya ku
dıbırıqe çavê mın bû ku tışteki nebine, yên lı ba mın ın, bı
destên mın gırtın Û mın bırın Şam ê.

12·13 "Lı wır, oldareki bı Zagona Piroz ve gırêdayi, bı navê
Hananya hebû. Ev zılamê ku heçi Cıhûdên lıbajêr dıjin pesna
wi vedıdan hat û lıba mın sekıni û got; 'birayê Saûl, bıla çavên
te bıbinil' Mınji dı wê demê de wi ditım. 14 "Hananya, 'Xwe-
dayê bapirên me, bona tu xwestına wi bızanıbi Û yê bı dade
bıbini û derıgeki jı devê wi ve bıbıhizi te parastıye' got. 15 'Tu
yê ditın û bıhistınên xwe bıghini hemi mırovan û bı vi avayı
şahdeyıya wi bıki. 16 De, tu lıbenda çı yi? Rabe, vaftiz bıbe û
navê wi birbine û jı gunehên xwe safi bıbe!"

Pawlosjı Neteweyan Re Tê Şandın
17-18 "Paşi ez vegerıyam Orşelimê, dema mın dı perestgehê de
dua dıkırım, ez jı xwe derbas bûm û Xudan ditım, Jı mın re,
'Lez bıke' got, 'Hema jı Orşelimê ve bıqete. Jı ber ku wê şah-
deyıya mın qebûl nekın.' 19 "Xudan' gotırn, 'dızanın ku ez jı
hewrê derbasi hewrê dıbûm û lıyên bawerıya xwe bı te anine
Iê dıxıstım Û dıgırtım (bındest dıkırım). 20 Dı ser de, dema
xwina İstefan ê bawerıya xwe bı te anibû hate rıjandın, ezji lı
wır bûm. Mın bı serokzindani kırına kıncên yên wi kuştın, vi
kari tesdiq kırım. 21 "Xudan jı mın re, 'Here' got, 'Ez ê te
bışinım neteweyên lı dûra ne."

Pawlos Ê Nıştetearê Romayê
22 Yên heta vır lıPawlos guhdari kırın, lıser vê gotınê, bı gotı-
na, "Divê mere mırovên ûsa jı rûyê erdê paqıj bıkın, jıyana
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vıya ne lı cih el" dengên xwe bılınd kırın. 23-24 Dema ew bı vi
avayi dıqêrıyan û bı kılkırına kıncên xwe toz û dûmanê belav
dıkırın, fermandar destûr da ku Pawlos bıbın hundırê kelehê.
Bona fêm bıke ku ka gel bona çı ûsa lı dıji Pawlos dıqirın,
destûr da ku bı qamçikırınê wi bıkışinın pırsıyarıyê. 25 Çaxa
wi bı mırcaqan ve gırê dıdan û mılên wi dışıdandın, Pawlos,
jı serpelê lı wır dısekıne, "Ma kırına we yi hûn nıştewareki
Romayi yê hin nehatıye daraz kırın bıdın ber qamçıya lı gora
zagonan e?" got. 26 Dema serpel vêya bıhist, çû xeber da fer-
mandar, "Tu çı dıki?" got, "Ev zılama, nıştewarê Romayê ye."
27 Fermandar hate ba Pawlos û pırsa, "Hela bıbêje, gelo tu
Romayı ye?" jı wi pırsi. Pawlos ji got,"Erê." 28 Fermandar,
"Mın bı dana pereki pırr vê nıştewarıyê bı dest ve xıstım" got.
Pawlos, "Lê ez,jı bûyinê de nıştewarê Romayê me" got. 29 Yên
wi bıkışinın pırsıyarıyê, hema jı ba wi vekışıyan û çûn. Fer-
mandarê ku wi daye gırêdanê, dema bıhist ku ew nıştewarê
Romayê ye, tırsıya. 30 Roja dın, Fermandar xwest ku Cıhûdan
Pawlos bı çı sûcdar dıkın, wijı gırtigehê ve da anin, destûr da
ku bıla sazûmana bılınd û serkahinan bıcıvın û wi daxıst jêr û
derxıst ber sazûmana bılınd.

Pawlos Lı Ber Sazûman A Bılınd

2 3 Pawlos ê bı balkêşi lı Sazûmana bılınd nıhêrt, "Bırano"
got, "ez heta iroj, bı ûcdanek pirûpak lı ber Xwedê

dıjıyam." 2 Serkahin Hananya, destûr da ku yên lı ba Pawlos
dısekının, lı devê wi xın. 3 Lı ser vêya Pawlos jı wi re, "Gıdi
diwarê bı siwax, wê Xwedê lı te xel" got. "Te hım mın, bona lı
gora Zagona Piroz daraz bıki daye rûnıştandınê û hımji, lı dıji
Zagonê destûrê dıde ku sile lı mın xın." 4 Yên lı dorê
dısekınıyan, "Tu heqaretê lı serkahinê Xwedê dıki?" gotın.
5 Pawlos, "Bırano, mın nızanibûm ku serkahin e" got. "Çawa
ku, hatıye nıvisandın ku, 'Tu loma lıserokên gelê xwe meke.'"
6 Pawlos ê fêm kır ku, hınekên lı wır ın, jı mezheba Sadûqıyan,
hınekan ji jı mezheba Fêrısıyan e, bı vi avayi bangi Sazûmana
Bılınd kır: "Bırano, ez bı derûni, (bı heqi) Fêrısi me. Jı ber ku
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ez hêvıya ku dê mıri bıvejın dıkışinım, tê me daraz kırın." 7 Lı
ser vê gotına Pawlos, Fênsi û Sadûqi ketın keftûleftê. Sazûman
bû du pari. 8 Sadûqi dıbêjın, jı mırınê ve vejin, mılyaket û ruh
tuneye; Fênsi ji bı vana hemıyan ve bawer dıbın. 9 Tevlıhevı-
yek mezın dı sazûmanê de derket. Hınek alımên olê yênjı mez-
heba Fênsıyane, rabûn û bı şıkleki coş qêrina ku, "Em tu sûci
dı vi zılama de nabin ın" qênyan. "Ger ruhek anji mılyaketek
bı wi re axıfi be çı dıbe ...? 10 Keftûleft ewqas dıjwar bû ku, fer-
mandar, jı ber ku wê Pawlos bıkujın geleki tırsıya. Destûr da
leşkeran ku dakevın jêr, wi bızorê jı nav wan bıkışinın û bıbın
kelehê. 11 Wê şeva Xudan xuyayi Pawlos bû ûjı wi re, "Metır-
se, cesûr be!" got, "Divê te çawa lıOrşelimê dı derheqa mın de
şahdeyıyê kır, hewce dıke ku, tu lıRomayê ji ûsa bıki."

Hewldana Kuştına Patolos
12 Roja paşê, Cıhûdan, ehdekê bı dızi çêkırın. Bı gotına, "Heta
ku em Pawlos nekujın, ger em tışteki bıxwın û vexwın, bıla
nalet lıme be!" sond xwann. 13 Hejmara kesên beşdari vê ehdê
bûbûn, çeli derbas dıkır. 14 Vana çûn ba serkahinan û kalepi-
ran, ûsa gotın, "Me bı gotına, 'Heta ku em Pawlos nekujın, ger
em tışteki têxin devê xwe, bıla nalet lıme be!' sondê xwann.
15 Nuha hûn, tevi Sazûmana bılınd, mina lêgerinê hin ji bı
kûri, lı ser rewşa dı derheqa Pawlos de bıkın,jı fermandar reca
bıkın ku bıla wi binın. Em ji, hin beri ku zılam bê sazûmanê,
bona kuştına wi amade bıbın." 16 Çı heye ku, xwarzıyê (Lawê
xwuşka Pawlos) bıhist ku wan kemin danine. Gihaşt û ket
kelehê û vê nûçeyê gihand Pawlos. 17 Pawlos ba serpeleki kır
û "Vi xorti jı fermandar re bıbe, nûçeyên wi yi bıghine wi
hene" got. 18 Serpel xort bır ba fermandar. Got, "Pawlos ê gırtı
reca kır ku ez vi xorti binım ba te. Gotıneki wi yi bıghine te
heye." 19 Fermandar bı destê xort gırt û kışand alıyeki; pırsa,
"Yên ku tu dıxwaze bıghine mın çıne?" jı wi ve pırsi. 20 "Cıhû-
dan yekgotıni kırın" got, "Mina ku rewşa dı derheqa Pawlos
de hinji bı kûri lêgerinê bıkın wê sıbê jı te re reca bıkın ku tu
wi bıbi ba Sazûman a Bılınd. 21 Lê belê tu bı wan nexapi! Dı
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nava wan de j ı çeli zêdetır kes, kêminê danine û lıbenda wi ne.
Bı gotına, 'Heta ku em Pawlos nekujın, ger em tışteki bıxwm
û vexwm, bıla nalet lıme be!' sond xwann. Nuha amade ne, lı
benda te ne ku, bersıveki qenc here wan."22 Fermandar, paşi
xorto dı derheqa "Van gotinên ku te jı mın re got, jı tu kesi re
nebêje" ikaz kır, wi berda.

Pawlos Tê Şandıni Qeysenyê
23Fermandar bangi du serpeli kır û ûsa got; "Bona îşev saet dı
nehande, henn Qeysenyê, dused pıyade, heftê suwarî û du
sedê bı rım amade bıkm. 24Xeynı wê, bona ku hûn Pawlos lı
wê suwar bıkm û bı saxi bıghinın ba wali Fêliks, heywanan
amade bıkm (bıbinın)." 25-26Dawiyê nameyek ûsa nıvisand:

Jı Klawdıyo Lisyas ve,jı Waliyê Birêz Fêliks re (bıla) sılav
(be). 27Cıhûdan vi zılami gırtıbûn û lıber kuştmê bûn. Çı heye
ku dema mın bıhist ku ew bı xwe nıştewarê Romayê ye, ez bı
leşkeran ve gihaştım û wi xelas kır ım. 28J ı ber mın dıxwest ez
fêm bıkım ku ka wi bı çı sûcdar dıkın, rnın wi derxıst ber Sazû-
man a Bılmd ya Cıhûdan. 29Ez hin bûm ku, sûcdari kırın, dı
derheqa hmek pırsgırêkên Zagona Cıhûdan e. Tu sûcdari kırı-
na hewceyi cezaya rnınnê anji hepsê dıkır tunebû. 30Demajı
mın re hate têgihandın ku kêrninek bona vi zılami çêkırıne,
hemajı te re şand ım. Mın destûr da yên wi sûcdar dıkm ku
bıla gılıyên xwe yi dı derheqa wı de bıghinın te.

Lı Ber Walıyê Romayi
31Leşkeran, lı gora destûrajı wan re hatıye dayin, Pawlos gır-
tın û şevê bırın Antipatris ê. 32Roja dın suwanyan, bona ku bı
Pawlos re rêya xwe bıdominın, berdan pêv, vegenyan kelehê.
33Hespi, (suwari) dema gihaştın Qeyserıyê, nameyê dan wali
û Pawlos ji dan destê wan. 34-35Paşi wali nameyê xwend, jı
Pawlos ve pırsi ku, ka jı kijan welati ye. Dema bıhist ku
Kilıkyayi ye, got, "Yên te bı sûc dıkmji werm, wê demê ezê te
guhdari bıkım." Dawıyê bona Pawlos, dı qesra Hêrodes de dı
bın çavan de bıgırın destûr da.
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Paıolos Lı Ber Fêliks De Tê Bı Sûc Kınn

2 4 Pênc roj paşi vêya, Serkahin Henanya, hınekên kalepi-
rên û xetibek navê wi Tertûlo ye hatın Qeyserıyê û

gılıyên xwe yi dı derheqa Pawlos de gihandın wali. 2-3 Dema
Pawlos hate bang kırın Tertûlo dest bı sûcdarkırına xwe kır.
"Ey Feliks ê xawên (xûpak)!" got. "Bı saya te, demeki dırêje,
em dı nava dılxweşıyê de dıjin. Bı ewlekarıyên ku te gırtıye ji,
pêşveçûnên bıxêr hati yên dı derheqa vi netewi da hatme ditın.
Em kırınên te, lı her deri, bı şukuryê dı bir tinın. 4 Ez naxwa-
zım ku hinji te bıwestinım; ez reca dıkım ku, tu, çend gotınên
ku emê bıbêjın, bı dılxweşi guhdari bıki. 5 "Me wêya fêm kır
ku, ev zılama, fesadkırêk, lı her alıyê dınê, dı nava Cıhûdan de
tevlıhevıyê derdıxe û jı serokên teriqa Nasranıyan yek e.
6-8 Heta ku bona gemarkırına perestgehê ji şuxuli. Lê belê me
wi gırtın, Ger tu wi bıkışine pırsıyarıyê, tu yê jı wi hin bıbe,
hemi pırsıyarıyên ku me dı derheqa wi de kırıne rast ın."

Parastına Paw/os
9 Cıhûdên lı wır ın ji gotm tıştên ku tên zıman rast ın û ew ji
bısûcdari kırınan beşdari wan bûn.

10 Lı ser nişaneki wali, Pawlos bı vi avayi bersıvê da: "Jı ber
ez dızanım ku, tu bı salên dırêj, darazkırıyêjı vi geli re dıki, ez
parastına xwe bı kêfxweşi dıkım. 11 Tu bı xwe ji kari hin bıbe
ku, jı ser çûna mın i Orşelimê, ku ez bona perestınê çûbûm hew
donzdeh roj derbas bûn. 12 Mın ne lı perestgehê, ne lı hewran
ne ji lı cihek dın i bajêr neditıne ku bı yeki re ketıme guftegoyê
an ji bona gel seri hılde xebıti me. 13 Van sûcdar kırınê heta
nuha dıkın ji nıkarınjı te re ispat bıkın. 14 Tevi vêya, ezjı te re
vêya itıraf bıkım ku, bı pêşveçûna rêya ku ew dıbêjın teriqet,
ez qûlıtıyê jı Xwedayê bapirên xwe re dıkım. Ez bı her tıştên
ku dı zagona Piroz û pırtûkên peyxamberan de hatıye nıvi-
sandın bawer ım. 15 Mina van zılama qebûl kırıne, mınji dı der-
heqa, hım yên rast û hım ji yên ne rast ın wê jı mırınê ve bıve-
jın, hêvıya xwe bı Xwedê ve gırêdayi me. 16 Bo vê sedemê ez,
her tım ihtımamê dıdım ku dıvê lı ber Xwedê, dıvê ji lı ber
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mırovan ûjdanê xwe paqıj bıgırım. 17 "Paşi cûdabûna sê - çar
sali, bona ku ez bexşandına jı gelê xwe re binım û qurbanan
pêşkêş bıkım, hatım Orşelimê. 18 Dema, dı perestgehê de rnın
qurbanan dıbexşandım mın ditın, ez dı rewşa safibûyinê de
bûm. Lı dora mın ne ajaweyek ne ji tevlihevıyek hebûn. Lê
belê hew hınek Cıhûdênjı welatê Asya yê ne hebûn. 19 Ger tış-
teki wan i lı dıji mın bıbêjın hebe, dıvê ew bên ber te û sûcda-
ri kırınên xwe jı te re bıbêjın, 20 Bıla yên lı vır ın ji bıbêjın, ka
lı ber Sazûmana bılınd, çı sûci dı mınde ditıne, 21 Dema mın
derxıstın ber wan, mın bı banga, 'Îroj, ez bona vejina mırıyan
jı alıyê we ve têm daraz kırın' mın bangi wan kırıbûm. Ger bıbe
bıbe, dıbe ku dı vê babetê de mın bı sûcdari bıkın."

Fenekıya Wali Fêliks
22 Fêliksê, dı derheqa rêya İsa de zanineki wi yi kûr heye,
dema darazkırınê taloqi rojekê dın kır, "Qırara xwe yi dı der-
heqa doza we de, dema fermandar Lisyas were, ezê bıdım" got.
23 Destûrê da serpelê lı wır ku, bıla Pawlos disa dı bın çavan
de bıgıre, lê belê hınek dın ji serbesti bıde wi û dema hevalên
wi bıxwazın alikarıyê bı wi re bıkın, bıla astengıyan dernexe.

24 Sê - çar rojên dın Fêliks, bı pireka xwe Drosêla, ku ew ji
Cıhûd bû, hat ın, bangi Pawlos kır û dı derheqa bawerıya wi
yi Mesih İsa de wi guhdari kırın. 25 Dema Pawlos qala rasti,
xwesehêti û roja darazıyê ku wê bê, kır, Fêliks bı tırsê ve ket,
"Nuha tu dıkari here" got, "dema fersendê bıbinım, ezê disa
bangi te bıkım." 26 Jı alıyekiji dıgot qey wê Pawlos bertilê bı
wi de. Bo vê sedemê cûr be cûr bangi wi dıkır û bı wi re soh-
betê dıkır. 27 Du sal derbas bû pêv, Fêliks ê wezifeya xwe
dewri Porkıyo Fêstûs kır, bı armanca ku dılê Cıhûdan bıgıre,
Pawlos dı hepsê de hışt.

Darazkınna Lı Ber Fêstûs

25 Fêstûs, sê roj paşi gihaştına xwe yi eyaletê, jı Qey-
serıyê çû Orşelim ê. 2-3 Serkahinan û pêşıyên Cıhû-

dan, gılıyên xwe yi dı derheqa Pawlos de gihandın wi.Jı wali
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ve xwestın ku qencıyekê bı wan re bıke û bona Pawlos bışine
Orşelimê lı ber wi gerıyan. Dı vê navberê de wê kêminê
danıyana û Pawlos dı rê da bıkuştana. 4·5 Lê Fêstûs ji gotina;
Pawlos lı Qeyserıyê bındeste, ewê bı xwe ji dı nêzik da here
wır got û "Yên dı nava we de rayedarın bıla bı mın re werm;
ger vi zılami tışteki çewt çêkırıbe, bıla dı derheqa wi de banga
sûcdarıyê bıkın" got.

6 Fêstûs, hew qasi, neh - deh roji, dı nava wan de ma;
dawıyê vegerıya Qeyserıyê. Roja paşê lıkursıya darazkırınê
ve rûnıst û destûr da ku Pawlos binın. 7 Dema Pawlos ket
hundır, Cıhûdênjı Orşelimê ve hatıbûn, dora wi gırtın û gelek
sûcê gıran ku nıkarıbûn wan ispat bıkırına lıwi kırın. 8 Paw-
los bı gotına, "Mın ne lıhemberê Zagona Cıhûdan, ne perest-
gehê ne ji hemberê Qeyser tu gunehan nekırım e" xwe parast.
9 Fêstûs ê dıxwest ku têkeve dılê Cıhûdan bı vi avayi bersıvê
da Pawlos: "Tu dıxwaze here Orşelim ê û lı ber mın jı van
babetan ve bê daraz kırın?" 10 Pawlos, "Ez lıber kursıya Qey-
ser ya darazkırınê ve sekınime" got, "dıvê ez lıvır bêm daraz
kırın. Tuji baş dızane ku mın lıdıji Cıhûdan tu sûci nekırı me.
11 Ger sûcê mın hebe, mın tışteki hewce dıke ku ez cezayê
mırınê bıgırım kırıbım, ez jı mırınê ve xwe nadım ali. Na, ger
bısûcdari kırınên vana yên dı derheqa mın de bêbıni bın, tu
kes nıkare mın bıde destê wan. Ez dıxwazım ku hûn dawa mın
bıghinın Qeyser." 12 Fêstûs, paşi bı sazûmana şêwrê re (vê
babetê) şêwıri, vê bersıva da: "Mın dawa te têgihand Qeyser.
Tu yê here ba Qeyser."

Fêstûs Bı Qral Agripa Ve Dışêwıre
13 Çend rojên dın, Qral Agripa û Berniki (Xwuşka Agripa)
bona seridanek nezaketê, hatın Qeyserıyê. 14Jı ber ku demekê
dırêj lıwır man, Fêstûs; rewşa dı derheqa Pawlos de, jı Qral
re got. "Zılameki Fêliks wi gırti hıştıye heye" got, 15 "Dema ez
lıOrşelimê bûm, Serkahin û kalepirên Cıhûdan, gılıyên xwe yı
dı derheqa wi de jı mın re gotın û xwestın ku ez wi bı ceza
bıkım. 16 Mın ji jı wan re gotım ku, 'Lı gora kevneşopa
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Romayıyan, mere bersûceki hin bı kesên wi bısûcdari dıkın
rûbırû nekırıbe, lı ber sûcdarkırınê, fersenda parastına
nedabe wi, ger bıdın destê kesên ku wi sûcdar dıkın, qet
nabe, (vêya 1ı gora kevneşopa Romayıyan çewte).' 17 Dema
ewji bı mın re hatın vır, mın tu wext derbas nekır, 1ı ser kur-
sıya darazkırınê ve rûnıştım û bona zılam binın destûrê dam.
18 Çı heye ku dawedarên rabûn û axıfin, sûcdarıyek ku ez 1ı
benda wê me, lızılam nekırın. 19 Hew hmek pırsgırêkên wan
hebû û bı wi re ketıbûn keftûleftê. Vana dı derheqa ola wan
û mırovek mırıye, lê belê lıgora idıa kırına Pawlos ve hin dıji,
navê wi İsa ye, de bûn. 20 Jıber ku mın nızanibûm ku ezê
çawa lêpırsinê lı vana bıkım, mın jı Pawlos re pırsi ku, bı
çûna Orşelimê û 1ı wır dı derheqa van babetan de darazbûnê
razi ye, an jina. 21 Lê belê wi bı xwe dawê gihand İmparator
(Qeyser), 1ı gora qırara İmparator xwest ku bındest (gırti)
bımine. Mın ji destûr da, heta roja ku ez wi bışinım ba İmpa-
rator, bıla gırti bımine.' 22 Agripa jı Fêstûs re, "Ez jî dıxwa-
zım ku vi zılami guhdarî bıkırn" got. Fêstûsji, "Tu yê sıbê wî
guhdari bıki" got.

23 Roja paşê Agripa û Berniki, bı debdebeyekê mezın hatın
û bı fermandar û pêşhatıyê bajêr ve ketın salona cıvakê. Lı
ser destûra Fêstûs, Pawlos anin hundır, 24 Fêstûs: "Qral
Agripa û hemi efendiyên yên lıvır bı me re ne" got, "Dıvê lı
Orşelimê be û dıvê ji lı vır be, vi zılamê ku hemi Cıhûdan
giliyên wi jı mın re kırıye, hûn dıbinın. Bı qêrîna, 'Dıvê
mırov êdi wi nehêle bıji' dıqêrıyan. 25 Lê belê mın, fêm kırım
ku tu sûcê hewceyi cezayê mırınê kırıbe nekırıye. Dîsa ji, jı
ber ku wi xwest dawe bışinın İmparator, mın qırar da ku ezê
wi bışinım. 26 Lê belê tu tiştên bıryar nine ku ez dı derheqa
wi de jı İmparator re bınivisım. Bo vê yekê mın wî derxıst
ber we, bı taybeti ji, Qral Agripa, mın wi derxıst ber te.
Armanca mırı ewe ku ez dı dawiya vê lêpırsinê de tışteki
bênıvisandın bıbinım. 27 Dema mırov gırtıyeki bışine ba
İmparator, sûcên dı derheqê wi de xuya meke, ev bı mın ve
rewşeki çewt e."
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Paw/os Xwe Dıparêze

2 6 Agripajı Pawlos re; "Tu dıkarı xwe bıparêze" got. Lı
ser vêya Pawlos destê xwe dırêj kır û bı vi avayi dest

bı parastına xwe kır: 2 "Qral Agripa; ez iro xwe dılxweş dıhe-
sıbinım; jı ber ku ezê iroj parastına xweyi dı derheqa hemı
sûcdar kırınê Cıhûdan lıber te bıkım. 3 Bı taybeti ez bı vêya
kêfxweş dıbım ku, tu mıroveki, hemi adet û pırsgırêkên
Cıhûdan jı nêz de dızani ye. Bo vê sedemê, ez jı te dıxwazım
ku tu bı sebır mın guhdari bıki. 4 "Hemi Cıhûdan, dızanın ku
dıvê dı destpêkê de lı welatê mın, dıvê ji lı Orşelimê de, dı
cıwanıya mırı de ez çawa dıjıyam. 5 Mın jı berê de dınasın û
ger bıxwazın, karın şahdeyıyê bıkın ku ez endamê mezheba
ola me ya heri dıjwar, bı mezheba Fêrısıyan gırêdayı jıyana
xwe domandıme. 6 Lê nuha,jı ber mın hêvıya xwe bı wada ku
Xwedê daye bapirên me gırêdayıye lı vır ım û tê me daraz
kırın. 7 Evêya, hêvıya ku donzdeh eşirên me, bı şev û roj, bı
can û ruh qûlıti kırıne, û xwestıne ku bıgıhêjm wê ye. Ya
Qralê rnın, sûcdarıyên ku Cıhûdan lı mın kırıne, dı derheqa vê
hêvıyê de ye. 8 Hûn çıma vejandina Xwedê ya mırıyan dıve-
jine, 'nabe (bêbaweri' dıbinın?

9 "Bı rasti rnın ji dıgot qey ez lıhemberê navê İsa yê Nısre-
ti, Çı jı destê mırı bê ez bıkım û ez ûsa dıfıkırim. 10 Û mın lı
Orşelimê vêya çê kırım. Bı rayedara ku mın jı serkahinan ve
standıbûm, rnın gelekê pirozan avêtım gırtigehê; dema lı
cezayê mırınê ve hatın qewandın, mın raya xwe lı dıji wan da
11 Ez lı hemi hewran dıgerıyam Û cûr be cûr mın wan bı ceza
dıkırım, bona kufrê lı bawerıya xwe bıkın, zorê dıdam wan. Ez
ûsa har bûbûm ku, bona zulmê lı wan bıkım, dıçûm bajarên
bıyan yên ew lıwır dıjin.

Şahdeyıya Paıolos Ya]ı Cıhûd Û Neteweyan Re
12 "Carekê, rnın jı serkahinan ve rayedari û wezifê standım pêy,
bona herım Şamê, derketıbûm rê. 13 Ya Qralê rnın, dı nivroj de,
dema ez dı rê de dıçûm, mın şewleyekijı tavê de zêdetır dıbrıqi-
ne ditım, jı ezman ve hat û dora mın û hevalê mın i rêvitıyê ve
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roni kır. 14 Em gışt ketıbûn erdê. Mın bıhistım ku, dengeki dı
zımanê Ibramyan de bangi mın dıke. 'Saûl, Saûl çıma tu zulmê
lımın dıki?' got. 'Lı dıji mesasê (şıva sertûj) rabûnê, tu zırarê
dıde xwe.' 15 Mın ji, 'Ya efendıyê mın, Tu ki yi?' gotım. Xudan
bı gotina, 'Ez İsa yê ku tu zılmê lıwi dıki me' bersıv da. 16 'De,
rabe ser pêlan. Bona te dı xızmeta xwe de wezifedar bıkım ezjı
te re xuyani bûm. Tu yê hımjı ditınên xwe û hımji tıştên ku dı
derheqa mın de ne, ezê rê te bıdım şahdeyıyê bıki 17-18 Ez ê te jı
destê gelê te û neteweyên dın ve xelas bıkım. Ez, te bona çavên
neteweyan vekım û wan jı tarıyê vegerine ronahıyê, jı hıkum-
ramya Şêytan vegerine 'Xwedê dışimm. Ûsa ku bıla bı mın
bawerıya xwe binın û bıgıhêjın efûbûna gunehên xwe û dı nava
yê piroz hatme danin cihê xwe bıgırın.' 19 "Bo vêya Qral Agri-
pa, mın lı dıji çûna vê xewn û xeyala semavi nekırım (ez lıpêy
wê çûm). 20 Mın pêş ıyê bangi gel ê Şam û Orşelimê dawıyê hemi
herema Cıhûstanê û neteweyên dın kırım û xwestım ku tobe
bıkın û vegerın Xwedê û karên lıgora vê tobê bıkın. 21 Sedema
ku Cıhûdan mın lıperestgehê ve gırtm û xwestın ku bıkujın ev
bû. 22 Lê belê heta iroj, Xwedê bûye ali karê mın, Bı vê sayê ez lı
vır dısekımm û biçûk û mezın, jı hemi kesi re şahdeyıyê dıkım.
Gotmên ku ez dıbêjım, xeyni gotınên peyxamberan û yên Mûsa
jı berê de gotıne tıştek dırı nin ın. 23 Wan têgihandıbûn ku, wê
Mesih êşê bıkışine û bı yekeminbûna kesênjı mırınê ve vejıya-
ne, dıvê hımjı gelê xwe re û hımjijı neteweyê dın re mızgimya
bûyına ronahıyê bıde bıhistın (ilan bıke)."

Pawlos Bangi Agripa Dıke Ku Ew Were Rêya İsa
24 Dema Pawlos bı vi avayi parastına xwe dıdomand, Fêstûs
bı dengeki bılınd, "Pawlos, Tu har bûyil Zêde xwendın te din
dıki!" got. 25 Pawlos; "Fêstûs ê bırêz" got, "Ez har nebûme.
Gotmên rast û lıgora aqılê ne dıbêjım. 26 Jı ber ku Qral dı van
babetan de zamyare, ez bê vekışandın (bêtırs) bı wi re dıa-
xıfım. Ez dı wê qenhetê de me ku yekijı van bûyeran ji jı bala
wi nerevıyane. Jı ber ku ev tıştna, tiştên dı qozikek bêdeng
(ucra) ve hatme çêkırın nimn. 27 Qral Agripa, ma tu bı
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gotinên peyxamberan ve bawer i? Ez dızanım ku tu bawer i."
28 Agripa jı Pawlos re ûsa got: "Ma tu yê dı demeki ûsa kurt
de mın qanıh ke û bıki Mesihvan?" 29 "Dixwaze dı demekî
kurt, dıxwaze ji dı demeki dirêj de bıla bıbe" got Pawlos, "Ez
jı Xwedê dıxwazım ku hew ne tu, hemî kesên ku iroj lı mın
guhdarî dıkın, lı xeynî van zınciran mîna mın bıbın!"

Paw/os Bêsûc E
30-31 Dema Qral, walî, Berniki û yên bı wan re rûnıştıbûn paşı
derketın jı derve, dı nava xwe de ûsa axıfin: "Tışteki vi zı1ami
ya hewceyi cezayê mırınê anji gırtibûnê bıgıre nine." 32 Agn-
pa ji jı Fêstûs re, "Ger dawa xwe neşanda Qeyser, vi zılama
dıkari bû serbest bihata berdan" got.

Rêwitıya Paw/os Ya Bı Bahrê Ve Ber Bı Romayê

2 7 Dema qırar hate dayin ku em ber bı İtalyayê bı
keştiyê ve henn, Pawlos û hınek gırtıyên dın dan

destê serpeleki navê Yûlyûs e û jı tabûra Awgûsto ye. 2 Em lı
keştiya Edremit ê ya wê seri bıde hınek stringehên lı qeraxên
Welatê Asya ye suwar bûn û vebûn bahrê. Jı Sêlanikê ve Aris-
tarko yê Makedoni ji lı ba me bû. 3 Roja dın me seri ki dan
Sayda yê_ Yûlyûs ê bı hevalti nêziki Pawlos dıbû, bona rnota-
jıyên xwe peyda bıki hışt ku bıçe ba hevalên xwe. 4 Jı wır ve
disa em vebûn bahrê. Jı ber ku bajı alıyê çewt ve dıhat, dı bın
bahozê de me Qıbnsê derbas kırın. 5 Em jı dûri (qeraxên)
Kilıkya û Pamfilya derbas bûn û gihaştın Mira yê bajareki
herema Likya ye. 6 Serpelê keştıya İskendırê ya wê here İtal-
ya yê lı wır dit, me lıwê keştıya ve suwar kır. 7 Dı nava rojan
de bı rê gırtınê ve, bızorkê em gihaştın nêziki qeraxê Knidos
ê. Jı ber ku bahoz astengiyê jı me re derxıst, em jı pozê Sal-
monê ve fıtılin û dı "bin bahozê Gintê de me derbas kırın.
8 Bızorkê dı qeraxê da em pêş ve çûn û hatın cihê nêzika bajarê
Laseyê, ku navê wê Stringehên Xweşıkın bû.

9-10 Me geleki wext wında kırıbûn; heta roja rojıyê ji der-
bas bû bû. Êdi dı vê demsalê de rêvitıya bahrê wê bı xeter
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bıbûya. Bo vê sedemê Pawlos wan ikaz kır: "Efendino" got,
"ez dıbinım ku ev rêvitıya wê hew zırarê nedı bar û keştıyê
wê gelek zırar û xerab ıyê bıde canên me ji." 11Lê belê serpel
heta ku gotınên Pawlos guhdari bıki, çû mina qeptan û xwe-
dıyê keştıyê kır. 12J ı ber ku stringeh bona zıvıstanê mayınê
ne bıkêrhati bû, gelekên dı keştıyê de ne qırar dan ku vebûn
bahrê û ger bıbe bıgıhêjın Fêniksê û zıvıstanê lıwır derbas
bıkın. Fêniks stringeheki Girıtê ye û lıbayê reş û bayê başûrê
ve gırtıye.

Bahoz
13Demajı başûrê bayek qels hat, gotın qey dema ku lıbendê
ne hat û hesınên xwe gırtın (bı rê ve ketin); dı nêzika qeraxên
Girıtê ve dest bı pêşveçûnê kırın. 14Çı heye ku, hin pırr der-
bas nebûbû lı cihê ku jı wır re dıbêjın, 'Evrakilon' bahoz
teqıya. 15Dema keştıya me, 1ı ber bahozê nıkare bıçe, me xwe
bı herıkandınê ve berdan. 16 Me xwe avêt bınbayê gıravek
bıçûk, ya navê wê Gavdos e, û lotka keştıyê bızorkê zexıman-
dın. 17Paşi lotkê girtın jor, bı xelatan jı bın ve dora keştıyê gır-
tın, Jıber ku dı tırsı yan ku lı xalica Sirtê wê 1ı ser zınaran ve
bıkewırnın, taxımên babırekê daxıstın û xwe bı ber herıkan-
dınê ve berdan. 18jı ber ku bahoz me geleki êşan dıbû roja paşê
jı keştıyê dest bı avêtına baran kırın. 19Roja sêwemin, hemi
taxırnên keştiyê bı destên xwe ve avêtin bahrê. 20Bı rojan ne
tav ne ji stêrk hatın xuya kırın. Jı ber ku bahoz ji bı hemi
dıjwarıya xwe dıdome, êdi me hêvıya xwe yî xelasıyê bıtumi
wında kırıbûn.

21 Dema zılaman, demek dırêj xwarınê nexwarın Pawlos
derket navendê û ûsa got: "Efendîno, dıvê we mın guh dari
bıkırına û jı Gîrıtê ve neqetıyana û rastî vê zırar Û zıyanê
nehatına. 22Lê belê nuha ezjı we re dıbêjım bı metırsi bın. Wê
keştî mehw bıbe lê belêjı nava we tu can wında nebe. 23-24Jı
ber ku mılyaketeki Xwedayê ez aidi Wi me û qûlıtıyê jı Wi re
dıkım işev hate ba mın û got ku, 'Metırse Pawlos hewce dıke
ku tu derkevı ber Qeyser. Xeyni wê Xwedê hemi kesên bı te
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re rêwitıyê dıkın jijı te re bexşandıye. 25 Bona vêya efendino,
bı metırsi bıbın! Ezjı Xwedê bawerım ku, wê her tışt mina ku
jı mın re hatıye gihandın bıbe. 26 Lê belê hewce dıke ku em lı
gıravekê rûnın erdê."

Keşti Lı Erdê Ve Rûdıne
27 Şeva çardehan em hin dı bahra lyonê de dıherıkin. Nêziki
nivê şevê keştivanan got ku qey nêziki gıravê (erdê, axê)
bûne. 28 Kûrıtıya bahrê pivan û ditın ku bist qulac e. Paşi
hınek pêşve çûn, carek dın ji pivan, ditın ku panzdeh qulac
e. 29 Jı qewımandına zınaran ve tırsıyan û jı alıyê dawıyê ve
çar hes ınan (çapa) avêtın (bona keştıyê gıran bımeşinın) û
bona roj zû bıhılê dua kırın. 30 Dı vê navberê de keştivanan
bona jı keştıyê ve bırevın teşebus kırın. Mina ku jı alıyê seri
ve hes ınan bıavêjın kırın û lotkê daxıstın bahrê. 31 Lê belê
Pawlos jı serpel û leşkeran re, "ger ev lı keştıyê neminın, hûn
ji nıkarın xılas bıbın" got. 32lı ser vêya leşkeran tajêkırın û
lotkê xıstın bahrê.

33 Hin dıkıra roj bıhılata, Pawlos, bona xwarınê bıxwın
bangi wan kır. "İroj çardeh roje hûn dı nav sekınayıyeki xem-
gi ni de ne, we tışteki nexwarın û hûn bırçine;" got. 34 "Bona
vêya, ezjı we reca dıkım ku xwarınê bıxwın. Bona xılasıya we
ev hewce dıke. Dê jı serê we yeki ji, mûyeki porên we kêm
nebi." 35 Paşi Pawlos vana got, nan rahışt û lı ber gıştıkan
şukuryê jı Xwedê re kır û nan pari kır û dest bı xwarınê kır.
36 Gıştıkan jı vêya metırsıyê gırtın û xwarınê xwarın. 37 Dı
keştıyê de em bı gışti dused û heftê û şeş kes bûn. 38 Paşi her
kes têr bûn, genım rıjandın bahrê û keştıyê sıvık kırın.

39 Dema bû sıbeh (roj) erdê ku ditın nas nekırın. Lê belê
xalica ku qeraxa wê bı qûm e ditın û fıkırin ku keştıyê lı erdê
wê deynın rûnıştınê. 40 (Tayê) Hesınan jêkırın û (hesınan)
berdan bahrê. Dı yek demê de tayên dımenê ji jêkırın û
babıreka pêşıyê dan ber ba û bı vi avayi berê keştıyê dan
selxanê (qeraxa bı qûm). 41 Keşti lı bılındahıyek qûmê ve
qewımi û lı erdê ve rûnışt. Serê keştiyê dı qûmê de çıkıya û
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sekıni Û qet neleqıya, paşıya keştıyê ji bı dıjwarıya pêlan ve
dest bı belavkırınê ve kır. 42 Leşkeran, bona ku tu gırti dı avê
de ajne nekın û nerevın, dıfıkırin ku wan bıkujın (Dı nêta
kuştına wan de bûn). 43-44 Lê belê serpelê ku dıxwest Pawlos
jı mırınê ve xelas bıki, leşkeran jı vê fıkran wan vegerand.
Destûr da ku yên bı ajnê ve zanın xwe bavêjın avê û derkevın
gıravê, dawıyê yên lı paşê manın ji, hınekan xwe bı texta,
hınekanji bı tıştênjı keştıyê ve weşıyane xwe bıgırın û lıpêy
wan herın. Bı vi avayi, her kes, bı saxıti derketın ser erdê.

LıMaltayê

2 8 Paşi em xelas bûn, me fêm kırın ku navê gıravê Malta
ye. 2 Xwecihan (gelıyên wê giravê), nêzikıyek ser tay-

beti rê me dan. Jı ber ku hewa bı baran û sar bû, agır vêxıstın
û bı dostani pêşwazıyê jı me re kırın. 3 Pawlos komek qırşıkan
berhev kır û avêt ser agır. Dı wê demê de margiskek jı ger-
mayıyê ve revıya, hat û bı destê Pawlos ve gırt. 4 Dema xwe-
cihan margiskê bı destê Pawlos ve dalıqıye ditınjı hev re, "Bê
şık ev zılama qesas e" gotın. "Jı bahrê ve xelas bû lê belê
Xweda yê dadi nehışt ku ew bıji." 5 Çı heye ku, Pawlos ê destê
xwe dawışand û margiskê avêt nava agır, tu zırarê nedit. 6 Gel
lıbenda nepıxandına bedena Pawlos anjijı nışkavde bı mıri-
ti ketına wi yi erdê bûn. Lê belê demek dırêj sekınin û ditın ku
tıştek bı wi nebû, ûsa fıkrên xwe guhertın. "Ev ilahek e" gotın.

Pawlos Nexweşan Baş Dıke
7 Nêziki cihê ku em lı wê bûn, zevıyên serrayedarê gıravê
Pablıyo hebûn. Vi zılama me qebûli mala xwe kır û sê roji bı
dosti ezımand. 8 Dı wê navberê de, bavê Poblıyo, bı vırıka
(emela) bıxwin ve ketıbû û dı nava agıran de radıket. Pawlos
hat ba nexweş û dua kır, destên xwe dani ser wi û wi baş kır.
9 Lı ser vê bûyerê nexweşên dın i gıravê ji hatın ûjı alıyê Paw-
los ve hatın baş kırın. 10 Me bı gelek xelatan ve bı xiret kırın
(ezımandın); wexta ku emê vebûna bahrê hemi haletên hew-
cedarın lı keştıyê ve bar kırın.
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Gihaştına Romayê
11 Paşi sê mehan, em bı keştıyekê İskendenye ya zıvıstanê lı
gıravê derbaskırıye, nişana 'xwedanê cot' lê ye vebûn bahrê.
12 Me seriki da bajarê Sirakûza ê sê roji lıwır man. 13 Lı wır ji
me rêya xwe domand û em hatm Rêgıyomê, Roja paşê, bı ali-
kanya bayê jı başûrê ve tê, dı du rojan de gihaştın Pûtêyoli yê.
14 Bırayên ku em lıwır rasti wan hatın, bangi me kırın ku em
hef takê lı ba wan bın. Ya dawıyê em gihaştm Romayê. 15 Bı-
rayên lı Romayê ne, yên xebera me gırtıne, bona pêşwazıyê lı
me bıkın hatın heta sûka Apıyo yê û Sê Xanan. Dema Pawlos
wan dit, şukuryêjı Xwedê re kır û bı metırsi bû. 16 Dema em
ketın Romayê (me) destûr hate dayin ku, Pawlos û leşkerê wi
dı bın çavan de dısekınine tenê bıminın.

17 Paşi sê rojan Pawlos, bona cıvakê bangi pêşhatıyê
Cıhûdan kır. Dema vana cıvıyan, Pawlos jı wan re ûsa got:
"Birano, mın tışteki lı dıji adetên me an ji lı hemberên gelên
me nekırıme, lê disa ji lı Orşelimê hatım bmdest kırın û mın
dan destê Rornayıyan. 18 Paşi wan mın kışandın pırsıyarıyê,
xwestın ku mm serbest berdin. Jıber ku mın tu sûcê hewceyı
cezayê mırınê bıke nekırıbûm. 19 Lê belê, dema Cıhûdan lı dıji
vêya rabûn, ez mecbûr mam ku dawa xwe bışinım jı Qeyser re.
Mın vêya, jı ber ku tu gılıyê rnın jı gelê rnın hene nekırıme.
20 Ez lı ox ra hêvıyeke İsraêlê, hatıme qeyd û zencir kırın. Mın
bona van babetan bı we re bıaxıfırn, bangi we kırıme." 21 Wan
jı Pawlos re, gotin ku, "Me jı Cıhûstanê, nameyek dı derheqa
te de nestandıne, bırayên jı wır hatıne ji yek ji dı derheqa te
de gotınek xerab negotine." 22 "Em dıxwazın ku fıkrên te jı te
bıbıhizın.jı ber, em dızanın ku lı her derê dıji vê mezhebê ve
derdıkevın."

23 Bı Pawlos re lı ser rojekê qırar dan (rojekê bıjartın) Û wê
roja, bı ajaweyek hin ji mezın, çûn cihê ku ew lıwır dımine.
Pawlos, jı sıbehê heta êvarê, dı derheqa Serwenya Xwedê
şiroveyan (izahatan) jı wan re kır (dani) û dı vê mıjarê de şah-
deyıyê kır. Dıvê bı sıpartına Zagona Mûsa û dıvê ji bı sıpar-
tına nıvisên peyxamberan bona wan dı derheqa İsa de qanıh
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bıki xebıti. 24 Hınek kes bı gotınên wi ve bawer bûn, hınekan
ji bawer nebûn. 25 Dema lıhev nekırın, paşi vê gotına Pawlos,
cıhê bûn. "Ruhê Piroz i yê bı navditıya İşaya Peyxamber ve
bangi bapirên we kır, rast got. 26 Ruh got ku, 'Here jı vi gelî re
vêya bibêje: Hûnê bıbıhizın, bıbıhizın lê belê qet nıkarıbın fêm
bıkın, hûnê bmêrın, bınêrın lê belê qet nıkarıbın bıbinın. 27 Jı
ber ku dılê vi gelî bêhês bû, guhê wi gıran (dıbıhize) bû.
Çavên xwe ji gırtın. Ûsa ku bıla çavên wan nebinın, guhên
wan nebıhizın, dılên wan fêm nekın, û venegerın mın. Ger
vegerıyana, mınê wan baş bıkırama.' 27-29 Vêya bızanıbın ku,
xebera vê xılasıya ku Xwedê ava kırıye j ı neteweyên dın re ji
hatıye şandın. U wê ew guh bıdın mın." (Dı hıneki berhemên
(metinên) kevın de ev gotınanji cih dıgırın: "Paşi van gotınên
Pawlos Cıhûdan dı nava hev de ketın mınaqaşayeki dıjwar û
jı wır derketın.")

30 Pawlos, bêkêmasi du sallı mala ku wijı xwe re kırê kırıye
ma û her kesê hatıne zıyareta xwe qebûl kır. 31 Serwerıya
Xwedê, bêyi hemi astengıyan (bı rastnehatına tu astengıyan),
bı metırsıyek tam ve dıda bıhistın û rastıyên dı derheqa
Xudan İsa Mesih de dıda hin kırınê.
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NAMEYAPAWLOS
YA]I ROMAYIYAN RE

PÊŞGOTIN

(Sereta Mızginıya Xwedê)

Dı sedsala yekemin de, bona perwerde kınn, bı metırsi kınn û dı
gırêdana Mesilı de zexm kırtna cıvaka batoerktran, ya lı her alı
ve belavbûyi, nameyên bı peyxama Xwedê va hatme nıvisandın
hatın şandin. Hejmara van namena bistûyek ın. Babeta bingeh
ya van nameya, pertoerdekırma cıvakan, dı rêya Xwedê LÎ
rastıyê de perwerde ktnna mırovan û rêoebınna cıvakan bûn.
Bona nıvisandına jı vana sênzdehan, Xwedê peyxama xwe da
nûçevan Patelos.

Ev nameyajı Romayıyan dı sala 58.an de,jı alıyê Pawlos ve,
dı gera sêtoemin de, lı bajarê Korintos de hatıye nıvisandın, hen
gıring e. Name,jı du panyê gıring ve hatıye ava kınn. Hinkuın
(Bırra 1-11), tetbiq Kuın (Bırra 12-16). Babeta bingehin, gun-
ekanya mırov e; bı batoerkırına İsa Mesih ve, bı rastıyê ve xemi-
landın û bı Ruhê Piroz ve tıji bûn û jıyana ku Xwedê xoşnud
dıke pêkanin e.

Dı bırra yekemin de sê babetên dı derheqa mırovan de deı-
dıkeve pêşıya me: t-Bısûcbûna gerdûni (1-3), 2-Gunekanya
Mırov (7:15-24); 3-Xwestına Xweda yê Serwer (9:7-18).
Mırov dıkare vê nıvisa bı vi avayi kurt bıke:

Hetocedarıua her kesi heye ku bı rastıyê ve bê xemılandın 1:1-3:20
Bı sûci bıryar e, rasti mı xaletê ye 3: 21-5: 11
Bı Adem re yekıti, bı Mesih re yekıti 5:12-7:25
Bıtûmibûna pêşnıuarên Xwedê 8:1-9:5
Yên lı gora Xweda yê Serwer hatıne bıjaıtın 9:6-11:36

Jıyana kesê ku bamenua xtee bı Mesilı ve anıye 12:1-16:27
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Daxuyanıya Gıring

1Jı mın, yê ku qûlê isa Mesih û yê bona belavkırına Mız-
ginıya Xwedê hatıye hılbıjartın û bona Resûltıyê bangi

wi kırıne, Pawlos ve sılav! 2-4 Xwedê, ev Mızginıya, dı derhe-
qa Lawê Xwe yê heq, Xudanê me isa Mesih ve dı Nıvisên
Piroz de, j ı berê de wad kırı bû. Lawê Xwedê bûna Xudanê me
isa Mesih, jı alıyê bedenê ve jı nıjada Dawıd e, lê bı saya Ruhê
Xwe yi piroz ve nuvejina Wi, Lawê Xwedan bûna Wi bı
qudret ve hate bang kırın (ilan kırın). 5 Bona ku bıdest xıstı-
na mırovên jı her netewıyê bawerıyê bine û gotınan guhdar
bıke, em bı navditıya Mesih û lıoxra navê Wi bûn xwedi xêra
Xwedê û Resûltıyê. 6 Hûn ê yên bang kırıyê isa Mesih, hûnji
jı van netewan e. 7Jı bo heskırên Xwedê yi lıRomê ne û bona
pirozbûnê bangi wan dıbe, bılajı Bavê me Xwedê û jı Xudan
isa Mesih ve xêr û xweşijı we re be.

Dua ÛSpasi
8 Pêşıyê, bona we gışti, bı navditıya İsa Mesih vejı Xwedayê
xwe şukuryê dıkım ku bawerıya we lıhemi dınê tên bang kınn
(belavkırın, ilankınn). 9-10 Xwedayê ku, mın bona belavkırı-
na Mızginıya Lawê Wi, bı hemi hebûna xwe qûlıti kırıme şah-
deye ku ez, we, bêsekırı, her tım dı duayên xwe de bı bir tinım.
Bı xwestına Xwedê, ya dawin bona hatına ba we ez dıxwazım
ku rêyek (jı rnın re) bê vekırın. 11 Jı ber ku bona hûnjı alıyê
Ruh ve zexm bıbın, xelatek Ruhani bıgıhinım we, zahfdıxwa-
zım ku ez we bıbinım. 12 Yanê dıxwazım bıbêjım ku dema ez
dı nava we de bım, ez bı ya we, hûn ji bı ya rnın, emê bı
bawerıya xwe hêwırê (cesaretê) bı binın.

Zanina Taybeti 13-15
13 Bırano, dıxwazım hûn bızanıbın ku mîna dı nava neteweyên
dın, bona ku şuxlên rnın dı nava we de dexlê bıde, gelek caran
mın kır armanc ku ez bêm ba we. Lê belê, heta nûha her tım
astengıyan derxıstın pêşıya mın. 14 Berpırsıyartıya rnın lı
berya kesên Grêk anjî yên ne Grêk, jı zanıyaran û jı nezanan
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re heye. 15 Bo vê yekê ez amademe ku Mızginıyê heta ku jı
destê mın ve hat bıgehinım, we, yên lı Romayê ne ji.

Hêza Nûçeya Kêfxweşıyê
16 Jı ber ku ez jı· Mızginıyê fedi nakım. Mızgini pêşıyê jı
Cıhû dan, dawıyê jı ne Cıhûdan re lı seri, bona xelasıya hemi
bawerkıran hêza Xwedê ye. 17Jı ber ku safi kırına Xwedê ya
mırovan dı Mızgimyê de tê şırove (eşkere) kırın. Safibûn, hew
bı bawerıyê ve dıbe. Mina ku hatıye nıvisandın, "Mırovên bı
bawerıyê ve hatıye safibûn wê bıjin" (an ji "Mirovên rast wê
bı bawerıyê ve bıjin"),

HEWCEDARIYA MIROVAN]I RASTIYÊ RE
Sûcdanya Mırovahıyê
18 Mırovên ku bı neheqiyê dıbe astengê rastıyê, lı dıji hemi
bêxwedani û neheqiya wan, wê Xezeba Xwedê jı ezman bı
eşkereti bê xuyakırın jı wan re. 19 Jı ber ku, çı ku dı derheqa
Xwedê de tê zanin lı ber çavan e. Xwedê gıştıki raxıstıye ber
çavan. 20 J i afırandına dınê de, xısûsıyetê Xwedê yên ku nayên
ditın, yanê hêza Wi ya bêdawi û Xwedanıya Wi bı kırınên Wi
tê fêm kırın ku bı eşkereti tê ditın. Bo vê yeki mahnê wan
tune. 21 Xwedê dizanibûn, lê bı hali ji, disa, Wi bı Xwedayi
bılınd mekırın.Jı Wi re şukurıyê neanin. Lê belê dı fikrên xwe
de ketın ehmeqıyê: tarıyê ji dılê wan i fêm nake gırt. 22 Dıgotın
em bı aqılın, lê belê bêaqıl bûn û çûn. 23 Dêvla Xwedayê bê
mırın bı senemên (pûtên) mina mırovên bı mırın, cıvikan, çar-
lıngan û marijokan gırtın (ibadet kırın). 24 Bo vê yekê, Xwedê,
bona bedenên xwe kêm bıbinın, wan dı azwerıya (ihtıras) dılê
wan berda bêexlaqıyê, 25 Wan, derewê danin dêvla rastıya dı
derheqa Xwedê de. Tıştê hatıye xulıqandın danin dêvla
Xwedê û bı wi perıstın û qûlıtıyê jı wi re kırın. Ew ku Xwedê
heta bêdawıyê lıyaqi pesnvedanê ye. Amin.

26 Avay, bı vi avayi Xwedê wan da azwerıyên şermi. Heta
pirekên wanji dêvla têkılıyêrı xwezayi (tabıi), yên ne xwezayi
bıjartın. 27 Dı eyni şıkli de zılam ji têkılıyê xweza yên pireka



309 Romayıyan 1:28-2:11

berdan Û bı xwe û xwe (zılam bı zılam) bı azwerıyê vêketın û
şewıtin. Zılam bı zılaman re ket têkılıyên şermi û dı bedenên
xwe de bersıva ku lıyaqijı rêderketına xwe re gırtm.

28 Jı ber ku dı naskırına Xwedê de fêde nedıditın, Xwedê ji
wan berda ramanên bê kêr û hal û fıêlên ne xweş. 29 Mafne-
zanıya bı her avayi, bı xerabi, bı çavnebari û bı gır û hêrsê ve
tıji ye. Bı hesûdi, bı hêrsa kuştınê, bı koşinê, bı hilê Û bı nêta
xerab ve tıjeye. 30-31 Ew mırovan, kesên pırsguhêz, rexnekır,jı
Xwedê ve dıkerıhın, qurre, bıkubr, pesnê xwe vedıdın, gotına
dê û bavan guhdari nakın, fehm kor, lıser soza xwe nasekının,
bê heskırın û bê berketın m. 32 Kesên van tıştêrı ûsa dıkın, hay
jı fermana Xwedê ya dı derheqa mırına wan de heye dızanın,
lê belê hew bı çêkınna van fıêl na naminın, kesên vana çêdıkın
ji teswip û tesdiq (ere) dıkırı.

DarazdanAXwedê Ya Dadi

2 Bo vê sedemê, ey zılamê ku kesên dm daraz dıke, tu ki bıbe
bıla bıbe, tu ne bı uzri. Dı babeta ku tu kesên dın daraz

dıki, tu xwe mahkûm dıki.]r ber ku tu, ey kesên daraz dıdi, eyni
tıştan dıki. 2 Em dızanın ku kesên ûsa, Xwedê bı heqi daraz
dıde. 3 Ey zılamê kesên ku tıştêrı ûsa dıke, daraz dıki û tıştên
mina wan dıki, tu dıbêji qey tu yê jı darazdana Xwedê bırevi?
4 Tu bı nezanıya qencıya Xwedê ku te bı ber bı tobê ve dıbe, tu
qencıya Wi ya bê sinor, dılxweşıya Wi û sebra Wi kêm dıbini?

5J ı ber inyadkırına û dılê xwe yi bê tobe bona roja xezebê ku
Darazdana Xwedê ya Dadi bê eşkere kırın tu xezebêjı xwe re
dıcıvine? 6 Wê Xwedê, "bersıva kırınên her kesi bıde wan."
7 Wê jıyana bêdawî bıde kesên bêsekırı qerıcıyê dıkın û bı vi
avayi lı bılındi, bırêzi û bêmırınayıyê dıgerın. 8 Lê belê wê
xezeb û hêrsê bıbarine kesên xweperest û lı gor rastıyê nakın
û lı pêy neheqıyê dıçın. 9-10 Pêşıyê jı kesên Cıhûdan, dawıyê ji
nejı Cıhûdan bûn, wê tengasi û dılnexweşijı her kesê xerabıyê
dıke re bıde û disa pêşiyê jı Cıhûdan, dawiyê jı ne Cıhûdan bûn
wê bılındi, dılxweşi û bırêzi bıde her kesên ku qenciyê dıke.
11Jı ber ku, Xwedê dı nava mırovan de cıhêtıyê nake.
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Wê Darazkınna Xwedê Bê Ditın
12 Heçi kesên ku Zagona Piroz nızanebe ûgunehan bıke, Zago-
na Piroz tunebe ji wê mehv bıbırı. Yên bı zanina Zagona Piroz
gunehan bıke ji wê bı vê Zagonê ve bên darazdan. 13Jı ber ku
kesên dı qatê Xwedê de safi bıbın ne yên Zagonê bıhistıne, yên
Zagonê anine cih ın. 14 Netewênjı Zagona piroz ve bê hay bın,
dema ku xwestekê vê Zagonê tinın cih, Zagona xwe ji ava dıkm.
15 Bı vi avayi xuya dıkın ku xwestinên Zagona Piroz, dı dılê
wan de nıvisıye. Ucdanên wanji şahdeyıyê lıvê dıde. Ramanên
wanji yan wan bı sûc dıke, yanji dıparêze. 16 Lı gor Mızginıya
ku ez belav dıkım, roja ku Xwedê, mırovan, bona sûcê wan i dızi
bı navendıya İsa Mesih ve bıde darazdanê wê ûsa bıbe.

Zagona Piroz Û Cıhûdan
17 Yan tu? Tu jı xwe re dıbêje Cıhûd û xwe dispêre Zagona
Piroz û bı Xwedê ve pesnê xwe vedıdi, 18 Tu Xwestına Xwedê
dızani. Cıhê kırına qimetên heri bılınd tu jı Zagonê ve hin
bûyi, 19-20 Tu bawer bûyi ku, tu dı Zagona Piroz de bı gihaştı-
na safıya zanin û rastıyê, bûyi rêberê koran, ronıya kesên dı
tarıyê de mayi, hinkerê bêaqilan û mamosteyê zarokan. 21 Vi
çaxi, dema tu hini kesên dın dıki, tuji nıkari hin bıbi? Dema tu
şiretên nekırına dızıyê hini wan dıki, tu yê dızıyê bıki? 22 De-
ma tu dıbêji, "Zinê rnekın" tu yê zinê bıki? Dema tu jı pût û
senem an ve dıkerıbi, tu yê perestgehan talan bıki? 23 Dema tu
bı Zagona Piroz ve pesnê xwe vedıdi, tu dıkari lıberya Xwedê
rabi û Wi bıçûk bıbini? 24Jı xwe ûsa hatıye nıvisandın: "bona
we, dı nava netewan de, kufrê lınavê Xwedê dıkın.

ÇêkınnaJı Dıl Yanjî Zanina Nivçoyi?
25 Dema tu Zagona Piroz bine cih, jı xwe qencıya bısunetbûnê
heye. Lê belê tu lı berya Zagonê rabi bısunetbûna te bêfêde
dıbe. 26 Bo vê yekê yên bêsunet, lıgor destûra Zagonê bıkın ew
ji wê bı sunet nên hesıbandın? 27 Tu bı xwedibûna xwe ya
Nivisên Piroz û bısunetbûnê, Zagonê dıcû (nine cih). Kesên bı
bedenêve ne bısunet lê belê yê lıgor Zagonê dıke, wê te nede
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darazdanê? 28Jı ber ku ne kesênjı derve Cıhûd be ne Cıhûdê
rasteqin e, ne ji sunet a şıkli, ya bedeni ne sunet a rasteqin e.
29 Hew kesên jı dılde (dı hundır de) Cıhûd be Cıhûdê rasteqin
e. Têkılıya bısunetbûnê ji bı dıl ve heye; ne karê Zagona nıvi-
sani ye, karê Ruh e. Kesên jı hundır ve Cıhûd be, ne pesınve-
dana mırovan, dê ya Xwedê bı dest xe (qezenc bıke).

Dılsozıya Xwedê

3 Wê demê çı taybetıya Cıhûdan heye? Qencıya bısunet-
bûnê çıye? 2 Jı her ali ve zêde ye. Ya yekemin Gotına

Xwedê emaneti Cıhûdan bû. 3 Bele, hınekên Cıhûd ne ewledar
derketıbe wê çı bıbe? Ne ewledarıya wan, dılsozıya Xwedê jı
navendê radıke? 4 Bı qethen na! Her mırov derewinji be, bıla
bê zanin ku Xwedê rast e. Mina ku hatıye nıvisandın: "Ûsa ku
Tu dı gotınên xwe da rast derkeve û dema bê darazdan dozê
qezenc bıke." 5 Lê belê neheqıya me, dadbûna Xwedê derxe
navendê em çı bêjın? Ez bı zımanê mırovan ve dıaxıfım: Xwe-
dayê ku bı xezebê ceza dıke qey neheq e? 6 Bı bıryari na! Ûsa
be wê Xwedê çawa darazdana dınê bıke? 7 Lê belê bı derewên
mın, rastıya Xwedê, bona bılındıya Wi hinji eşkere derketıbe
navendê, ez çıma bı gunekari tême darazdan? 8 Mina ku hın
kesên bona me xerab bıxe dıbêje, çıma em nebêjın, "xerabiyê
bıkın, bıla bıbe qenci?" Darazbûna kesên ûsa lı cih e.

Yê Ne RastE
9 Ango em çı bıbêjın? Em Cıhûdan, qey jı netewên dın
bılındtırın? Helbet ku ninın. Mejı berê de, dıxwaze bıla Cıhûd
be dıxwaze Grêk be, her kesi dı destûra gunehan da sûcdar kır.
10 Mina ku hatıye nıvisandın: "Kesên rast tune ne, yek ji tune.
11 Yê fêm bıke tune, keseki lı Xwedê dıgere tune. 12 Gışt jı rê
derketın, pev re bûn bêfêde. Yê qencıyê dıkın tunın, yek ji
tune." 13 "Devê wan tırba vekırıye. Bı zımanê xwe ve dıxa-
pinın." "Dı bınê lêvên wanjahra mahra heye." 14 "Devê wan bı
nalet û gotınên tal ve tıji ye." 15 "Lıngên wan ber bı xwinrı-
jandınê dılerze. 16 Dı rêgehên wan de xerakırın û tengasi heye.
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17 Rêya Dılxweşıyêji nızanırı." 18 "Dı çavên wan de tırsa Xwedê
tuneye." 19 Hemi tıştên ku dı Zagona Piroz de hatıye gotın, em
dızanın ku, bona hemi dev bên gırtm û bona hemi dınê hesabê
bıde Xwedê,jı kesên rêwabırê vê Zagonê re hatıye gotm. 20 Bo
vê yekê bı çêkınna xwestekê Zagonê, wê kes lıqatê Xwedê safi
nebe.Jı ber ku bı saya Zagonê kes birdarıya Zagonê dıbın.

Baweri Û Safibûn
21 Nuhaji, safi kırına Xwedê yi mırovanjı Zagonê ve serbıxwe
tır wê çawa bıbe hate eşkere kırın. Zagon û peyxamberan lı
vêya şahdeyıyê kırın. 22 Xwedê, mırovan, bı bawerıya wani bı
isa Mesih ve safi dıke. Vêya, bona heçi kesê bawerıya xwe anıye
dıke. Tu cıhêti nine. 23J ı ber ku her kes gunehan kır û bêyi me-
zıntıya Xwedan man. 24 Mırovan bı kerema Xwedê, bı xelasıya
dı isa Mesih de, bê berdêl wê safi bıbın, 25-26 Xwedê, Mesih bı
bawerıya Wi ya bı xwina Wi bona efûbûna gunehan bı qurba-
ni pêşkêş kır û bı vi avayi dadmendıya xwe xuya kır. J ı ber ku
bı sebır kınnê, gunehên berê hatme kırın bê ceza hışt. Vêya,
bona bı dadi bımine û yê bı isa ve bawerıya xwe anibe safi bıke,
dı vê demê de, bı armanca ku dadmenda xwe eşkere bıke kır.

27 Vê demê emê bı çı pesınvedın? Ne bı tıştekiji re! Bı sıpar-
tına kijan qaideyê? Ma bı qaide ya Zagonê anin cih? Na, bı
qaideya bawerıyê. 28 J ı ber ku, em dı wê qenhetê de ne ku
mırov ne bı xwestekê Zagonê anin cih, bı bawerıyê hatıye sah
kırın. 29 Ya na Xwedê hew Xwedayê Cıhûdan e? Ne Xwedanê
neteweyên dın ji ye? Helbet Xwedanê neteweyên dmeji. 30 Jı
ber ku Xwedanê bısunetan bı bawerıyê, yên ne bı sunetan jı

bı eyni baweriyê safi bıke yek e. 31 Vê demê, qey em bı nav-
ditıya bawerıyê, Zagona Piroz betal dıkm? Na, em dıjrabera
wê Zagonê teyid dıkm.

Bawenya Brahim

4 Wê çaxê, emê bona bapirê nıjada xwe Brahim bêjin çı?
2 Ger Brahim bona karên xwe yi qenc hatıbe safi bûn, jı

pesnvedanê heqê wi: heye; lê belê ne lı ber Xwedê. 3 Nıvisa
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Piroz dibêje çı? "Brahim bawerıya xwe bı Xwedê ve ani û bı
vi avayi safi bûyi hate hesıbandın." 4 Heqdestê ku tê dayina
xebatkaran ne kerem e, heq tê hesıbandın. 5 Lê belê yê naşı-
xule, lê belê bawerıya xwe bı yê bêxwedan safi dıke tine, bı
saya bawerıya xwe safi bûye tê hesıbandın. 6 Çıma ku, Dawıd,
dılxweşıya yên Xwedê lı karê wan i qenc nenêrıye û wan safi
kırıye ûsa têdıghine: 7 "Xwezi lıkesên ku sûcên wan hatıye efû
kırın, gunehên wan hatıye nuxumandın! 8 Xwezi lıyên gun-
ehên wanjı alıyê Xwedê ve nehatıye hesıbandın!"

9 Ev dılxweşi hew bona bısunetan e an ji bona ne bı sune-
tan e ji? Em dıbêjın ku, "Brahim bı saya bawerıya xwe safi
bûye hate hesıbandın." 10 Dı kijan hali de safi bûyi hate hesı-
bandın? dema bısunetbû anji ne bısunet bû? Ne dema bısu-
net bû, dema bêsunet bû ... 11 Brahim hin bêsunet bû, bı
delilıya bêsuneti safi bûnê, nişana sunetê gırt. Ûsa ku bıla
bıbe bavê manewi yê heçi kesên hin bı bêsunetbûnê bawerıyê
anine û bıla ew ji safi bûne bên hesıbandın. 12 Bı vi avayi
bapirê me Brahim, bû bavê ew kesên ku, hew bısunetbûnê
nemane, lê belê dema ew bêsunet bû, yên bısunetbûna xwe lı
pêy şopa bawerıya wi dımeşın.

13 Jı ber ku, wada mêraskerbûnê dınê ne bı rêya Zagona
Piroz bı rêya safibûna kujı baweriyê tê, hate dayin a Brahim
û Zurıyeta wi. 14 Ger yên gırêdayıyê Zagonê Mêrasker bın,
baweri vala û wad betal e. 15 Zagon rê lı xezeba Xwedê
vedıke. Lê belê lıcihê Zagon tunebe, lıdıji Zagonê rabûnji ne
babeta gotinê ye (ne mewzûbehs e). 16-17 Bo vê yekê wad,
bona ku xwe bıspêre kerema Xwedê û hemi zurıyeta Brahim
bıkeve bın ewledarıyê, bı bawerıyê ve hatıye gırêdan. Zurı-
yeta Brahim ne tenê yên bı Zagona Piroz ve gırêdayi dı eyni
demê de yê xwed ıyê bawerıya Brahim ınji. Mina ku, "Mın te
kır bavê gelek netewan" hatıye nıvisandın, dı qatê Xwedanê
ku Brahim pê baweriyê anıye, dı qatê Xwedanê kujinê dıde
mırıyan bavê me gışti ye. 18 Dema Brahim dı rewşeke bêhêvi
de bû, bı hêvıya ku wê bıbe bavê gelek netewan baweri ani. Bı
soza ku, "Wê zurıyeta te ûsa (yanê qasi stêrkan zêde) bıbe"
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dıbêje ewle bûbû. 19 Dema hatibû nêzi sed sali, bı fıkırandına
bedena xwe yi mina mırıyan û bı stewrbûna rehma Sara dı
bawerıyê de lawaz (bê teqat) neket. 20 Bê baweri nekır ûjı
wad a Xwedê şık nekır; bı dıjiraberi dı bawerıyê de xurt bû û
Xwedê bılınd kır. 21 Bı gışti ewle bû ku wê Xwedê wad a xwe
bine cih. 22 Bo wê ji safi bûyi hate hesıbandın. 23-24 Gotına
"Safi bûyi hate hesıbandın" nejı bo wi tenê,jı bo em, yên ku
wê safi bûyi bên hesıbandın, yanê bona me, yên ku bı Xwe-
dayê Xudanê me isa, jı mırınê de vejand ji hate nıvisandın.
25 isa bona sûcên me da mırınê û bona em safi bıbın hate nû
de vejandınê.

Rastıya Kesê Ku Bawenyê Bı Mesih Ve Anıye

5 Bı vi avayi, lı gor~ em bı bawerıyê ve hatıne safî bûn, bı
saya Xudanê xwe Isa Mesih, bı Xwedê re lıhev tên. 2 Em,

bı navditıya Mesih ve, bı bawerıyê ve gihaştın ev kerema ku
em têde ne. Bı hêvıya gihaştına bılındahıya Xwedê ji em
pesnê xwe vedıdın.

3-4 Hew ne bı ewqasi, em heta bı tengasıyaji pesn vedıdın.
J ı ber, em dızanın ku tengasi hêza berxwedanê, hêza berxwe-
dan ecıbandına Xwedê û ecıbandına Xwedê ji hêvıyê ava
dıke. 5 Hêvi ji naşermi ne. J ı ber ku bı navditıya Ruhê Pıroz
kujı me re hatıye dayin, evina Xwedê rıjıyaye dılê me. 6 Belê,
hin em bêçarebûn, Mesih, dı dema ku hatıbû hılbıjartın, bona
bêxwedêyan mır. 7 Keseki, bona mıroveki rast, zor dımıre, lê
belê dıbe ku, mırovek, lı dêvla yeki rast (qenc) mırınê bıde
ber çav. 8 Xwedê, jı me heskırına xwe bı vêya ispat dıke: hin
em gunekarbûn, Mesih bona me mır. 9 Bı vi avayi, nuha lı
gora em bı xwina Wi safi bûne, hin ji bıryare ku emê bı nav-
ditıya Wi, jı xezeba Xwedê xelas bıbın. 10 Jı ber ku, ger em,
dema neyarên Xwedê bûn bı saya mırına Lawê Wi, bı Wi re
lı hev hatıbın, hin ji beryare ku bı hevhatınê, emê bı jıyana
Lawê Wi xelas bıbın.

11 Hew ne ewqas e j i, bı navditıya Xudanê me isa Mesih, yê
me bı Xwedê re lıhev anıye, bı Xwedê reji em pesın vedıdın.
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Mmn Ûjıyan
12 Guneh bı rêya mıroveki, mırın jî bı rêya gunehê kete dınê.
Bı vî avayi mırın belavi hemî mırovan bû. Jıber ku gıştıyan
guneh kır, 13 Beri Zagona Piroz jı guneh lı dınê hebû; lê belê
dema Zagon tune be, hısabê gunehan ji nayê gırtm. 14 Lê belê
jı Adem heta Mûsa mırın, lıkesên guneh kırınên wan ne mina
Ademê wekhevokê kesê wê bê ye ]l serweriyê dıkır, 15 Lê belê
xelata Xwedê ne sûcê Adem e.Jı ber ku, dema bı sûcê merıve-
kî gelek kes mırıbın, şabaşıya ku bı kerema Xwedê û ya hew
menveki, yanê bı kerema isa Mesıh ve hatıye dayin, lıqencıya
gelek rnerıvê hîn jî zêde bû. 16 Şabaşa Xwedê, ne dûmayika'
gunehên wi mirovê tenê ye. Darazıya ku hew lı pêy sûcekî
hatıye dayin, gırtibûnê (rnahkûınıyetê) ani; lê belê xelata ku
lıpêy gelek sûcan hatıye dayîn JI satıbûnê pêk ani. 17Jı ber ku,
ger mırın serwerıya xwe bona sûcê mıroveki, bı navditıya xwe
ajotıbe, kesên kerema Xwedê yı zêde û şabaşa safibûnê gırtı-
ne hew bı zılarneki, bı saya isa Mesıh ve dı jıyanê de ajotına
serwerıya wan hinji beryare.

18 A vay, çawa ku hew sûcek lımahkûmıyeta hemî mırovan
rê vedıke, kırınek rastîn jı satıbûna jiyanê dıde mırovan ava
kır. 19 Çawa ku sebeba guhnedana (Cotınê) mıroveki gelek
kes gunekar hate kırın, bı guhdana mıroveki jî gelek kes wê
rasteqin bê te kırın.

20 Zagona Pîroz, bona sûc zêde bıbe ket navendê; lê belê lı
cîhê ku guneh zêde dıbûn, kerema Xwedê hîn jî zêde bû.
21 Ûsa ku, wekî guneh, serwerıya xwe bı mırınê ve dıajo, Kere-
ma Xwedê jî bila bı navditıya Xudanê me isa Mesîh ve, bona
dayina jıyana bêdawi, bı rastıyê serwerıyê bıajo.

PIRSA GUNEHÊ
Serdestıya Bı Mtrına Mesih Ve Hate Qezenc Kınn

6 Wê demê em bıbêjın çı? Bona kerema Xwedê zêde bıbe,
ma em dûmahıya gunehkırınê bıkın? 2 Bı bıryari na! Yên

lıhembera gunehan mırıye, em, êdî çawa dı nava gunehan de
bıjin? 3 Qey hûn qet nızanın ku heçı yên JI me yı bona Mesîh
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İsa vaftiz bûye, bı mırına Wi ve hatıye vaftiz kırın? 4 Mesih,
çawa bı saya bılındıya Bavo jı mırınê ve vejıyabe, em ji bona
jıyaneke nû bıajon, bı Wi re bınerdê mırınê bûn. 5 Ger em, dı
mırıneki mina ya Wi, bı Wi re yek bûbın, dı vejineki mina ya
Wi ji emê bı Wi re bıbın yek. 6 Bona ku êdi em jı gunehê re
dilıtryê mekın, bona ku hebûna meyi gunekar jı navendê rabe,
em dızanın ku ezıtıya me yi kevnji bı Wi re, dı çarmıxê (xaçê)
de hatıye vekêşin. 7 jı ber ku, keseki bırnıre, jı gunehan ve
hatıye azad kırın.

8 Ger em bı Mesih ve mırıbın, em bawerın ku emê bı Wi re
ji bıjin. 9Jı ber, em dızanın ku Mesihjı mırınê ve vejıyaye Û êdı
namıre, mırın êdi nıkare serwerıya xwe lıser Wi bıajo, 10 Mırı-
na Wi, dı berdêla gunehan de bûye mırına pêşi û ya paşi. Lê
belê jıyana ku dıajo, bona Xwedê diajo. 11 Hûn ji bı vi avayi
xwe lıberya gunehan mıri, Û dı Mesih İsa de, lıberya Xwedê
zındi bıhesıbinın.

Nişana Azadıyê: Vejina Mesih
12 Bo vê yekê, bona hûn lıgor xwestekê bedenên xwe neçın,
guneh bıla dı bedenên we yî mırıni ve serwerıyê neajo. 13 En-
damên bedenên xwe nekın navditıyê neheqiyê û pêşkêşi gun-
ehê mekın. Mina kesên ku jı mırınên vejıyaye xwe pêşkêşi
Xwedê, endamên bedenên xweji bı bûna navditıya rastı, disa
pêşkêşi Xwedê bıkın. 14 Wê guneh nıkarıbe serwerıyê lıser we
bıke. Jı ber ku hûn ne dı rêwabırıya Zagona Piroz, hûn dı
bınya kerema Xwedê de ne.

Gırtıyê Rastıyê
15 Wê demê em bıbêjın çı? Çıma ku em ne dı rêwabırıya
Zagonê dene, em dı bın kerema Xwedê de ne em gunehan
bıkın? Bı bıryari na! 16 Mina dilên (kalên) guh dıde gotınê
(xwedi), hûnê xwe bıdın destê kê, ma qey hûn nızanın ku
dilên ew kesê ku hûn gotınên wi guhdar dıkın heye? Hûn ya
dilê gunehên dıbe mırınê yanji dilê guhdarıya gotinan ku dıbe
rastiyê ne. 17 Lê belê bila şıkır be jı Xwedê re! Hûn, yên berê
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dilê gunehê bûn, jı dıl ve bı wê hinkarıya ku hûn lê goribûne
hatın gırêdan. 18 J ı gunehan hatın azad kırın û bûn dilên
rastıyê.

19 Bona bêhêz bûna ezıtıya we ya xweza, Ez lı gor pivana
(wezna) mırovan dıaxıfım. We çawa endamên bedenên xwe bı
di1ıti çawa pêşkêşi bêexlaqıyê û bona xerab ıyê jı xerabıyêre
pêşkêş kırıbe, nuha ji van endamên xwe bona pirozahıyê, bı
dilıti pêşkêşi rastıyê bıkın. 20 Hûn dema dilên gunehê bûn, jı
rastıyê azad bûn. 21 Çı qezenca wê demê,jı wan tıştên ku nuha
hûnjı wan şerm dıkın hebû? Dawıya wan tıştnamırın e. 22 Lê
nuha ji, lıgora hûn jı gunehan hatme azad kırın qezenca we
Pirozbûn û tıştê ku dawıya wê, yajıyana bêdawi ye. 23 Jı ber
ku berdêla gunehan mırın, lê belê xelata Xwedê, dı Xudanê
me Mesih İsa de jıyana bêdawi ye.

ZAGON A RUHANİ-ZAGONA RUHÊ]IYANÊ
Dı Zagonê De Azad

7 Ma qey hûn nızanın ey bırano - jı yên Zagona Piroz dıza-
ne re dıbêjım - Zagon, lı ser mıroveki, heta ku dema dıji ser-

werıyê dıke. 2 Mina ku pireka bı zewac, heta ku zılamê wê bıji,
bı Zagonê ve bı zılamê xwe ve gırêdayi ye; lê belê zılamê wê
bımıre, pirekjı Zagonê ve azad dıbe. 3 Lı gora vêya pirek, dema
zılamê wê bıji, bı zılameki dın têkılıyê danine, bı navê zinakır wê
dı bir bê. Lê belê dema zılamê wê bımıre, pirekjı Zagonê ve azad
dıbe. Ûsa ku bı zılameki dın ve bızevıce nabe zinakır. 4 Mina
vêya bırayên mın, hûn jı bona yeki dırı, yanê bona gihaştına
(zewaca) Mesih ê jı mırınê vejıyaye, bı navditıya bedena Mesih
lı berya Zagona Piroz ve mırın. Ev ji, bona ku em, dı xızmeta
Xwedê de adani bın ûsa ye. 5 Jı ber ku dema em dı rêwabırtıya
ezıtıya xweza bûn, azwerıyên gunehên yê Zagon têk dıda (dı
kışkışand), dı endamên bedena me de bı tesir bûn. Bı dûmayik-
bûna vêya me mêwên ku dıbe mırınê da. 6 Nuha, lı berya wê
Zagona ku berê em bındestê wê bûn mırın ûjı wê Zagonê hatın
azad kırın. Ûsa ku em ne dı jıyana kevnare ku bı Zagona nıvisi
ve gırêdayi, bı jıyana nû ya Ruh ava kırıye qûlıti bıkın.
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Dı Nava Gunehan De Perpıtin
7Wê demê em çı bıbêjm? Ma qey Zagona Piroz bûye guneh?
Bı bıryari na! Lê belê Zagon tuneba, mınê nızaniba guneh
çıye. Zagon negota, "çavbırçi mebe" rnınê nızaniba çavbırçiti
çıye. 8 Lê belê guneh, bı fersenda ku vê destûra daye, bı her
avayi çavnebari ava kır. Heta ku Zagona Piroz tunebe, guneh
mıri ye.

Zagona Ruhani Û Guneh
9-10Dı demekê, ez heta ku ne birdarê Zagonê bûm, zmdi bûm.
Lê belê dema ku bûm birdarê Zagonê, guneh vejıya, ez ji
mırım. Destûr ji dêvlajıyanê jı mın re bine, mırınê ani. 11Jıber
ku guneh, bı fersenda Destûrê ku daye mın xapand, bı nav-
ditıya destûrê mın kuşt. 12A vay ûsa, Zagon bı rasti piroz e.
Destûr ji piroz, rast û qenc e. 13Dı vi hali de, qey ya qenc
mırınê j i mın re ani? Bı bıryari na! Lê belê bona guneh, bı gun-
ehi bê naskırın, bı navditıya ya qenc mırınê jı mırı re dıani.
Ûsa ku bona bı navditıya destûrê bıla baş bê fêm kırın ku
guneh heta dereca dawin bı gunehi ye.

Zagona Ruhani Ya Gunehan Tine
14Em dızanın ku Zagon Ruhani ye. Lê ez bedeni me û mina
dileki jı gunehê re hatıme fırotm. 15Ez fêm nakım ku ez Çı
dıkım. Jı ber tıştên ku dıxwazım nıkarım bıkım; ez jı Çı
dıkerıhım wi dıkım. 16Lê belê dema tıştên ku ez nexwazım
bıkım, dıvê ez qebûl bıkım ku Zagon qenc e. 17Dı wi hali de
vêya êdi ne ez, gunehê ku dı hundırê mın de dıji çêdıke. 18Ez
dızanım ku tışteki qenc dı hundırê mın de, yanê dı ezıtıya mm
i xweza de nine. Dı hundırê mın de bona çêkırına tışteki qenc
xwestm heye lê belê hêz tune ye. 19Tıştê qenci yê ez dıxwa-
zım çêkırn, nıkarım bıkım, lê tıştê xerab i yê ez naxwazım
çêkım, dıkım. 20Ger tıştên ku naxwazım dıkım, yê vêya dıke
ne ez, gunehê dı hundırê mın da ye. 21Ezjı evya vê qaidê der-
dıxım: Dema ku ez dıxwazım tıştên qenc bıkım, tım dı hundırê
mın de xerabi heye. 22Bı hebûna xwe yi hundırin de zewqê
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(dılxweşıyê) jı Zagona Xwedê ve dıgırım. 23 Lê belê dı
endamên bedena xwe de Zagoneki dın dıbinım. Ev ji 1ı hem-
berê Zagona ku aqılê mın tesdiq kırıye şer dıke û mın dıke
bındestê Zagona ku dı endamên bedena mın daye. 24 Ez jı
mıroveki hêjar (reben) ım! Ki yê mın jı vê bedena ku dıbe
mırınê xelas bıke? 25 Bı navditıya Xudanê me İsa Mesih ve,
bıla şukır be jı Xwedê ra! A vay, ez bı aqılê xwe bı Zagona
Xwedê, lê belê bı ezıtıya xweza ya xwe bı Zagona gunehê ve
qulıti dıkım.

Ruhê KuJıyanê Dıde

8 Bo vê yekê,jı kesên dı dexlê Mesih isa de ne, êdi tu mah-
kûmıyet nine. 2 Jı ber Zagona Ruhê ku jıyanê dıde, bı

saya Mesih isa, mın jı Zagona guneh û mırınê ve azad kır. 3J i
ber ezıtıya mırovan ya xweza, tıştên ku Zagona Piroz ya bê
hêz nıkaribû bıkıra, Xwedê ew tışti kır. Lawê xwe yi heq bı
mina mırovan de bı qurbani şand gunehan û gunehan dı
ezrtıya mırov de da daraz dan. 4 Ûsa ku, xwestına Zagonê ne
1ı gor ezitıya xweza, dı me de, dı yên lıgor Ruh ve dıjin bê te
cih.

5 Kesên ku lı pêy ezıtıya xweza dıçın, karên dı derheqa
ezıtıyê, yên lı pêy Ruh dıçın, karên dı derheqa Ruh de
dıfıkınn. 6 Fıkra lı gor ezıtıyê mırın e, fıkra lı gor Ruhêjijıyan
û dılxweşı ye. 7Jı ber ku, fıkra lı gor ezıtıyê, neyartıya lıhem-
berê Xwedê ye; lıberya Zagona Xwedê stu xwar nake, bı xwe
nıkare xwar bıke ji ... 8 Kesên dı rêwabırıya ezıtıya xwe dane,
nıkarın Xwedê xoşnud bıkın, 9 Çı heye ku, ger Ruhê Xwedê dı
hundırê we de bıji, hûn ne dı rêwabırıya ezıtıyê, dı rêwabırıya
Ruh de ne. Lê belê dı yeki de Ruhê Mesih tune be, ew kes ne
yê Mesih e. 10 Ger Mesih dı hundırê we de be, bedena we jı
gunehan mıri lê belê bona ku hûn safi bûne ruhê we zındi ye.
11 Ger Ruhê Xwedê, yê isa Mesih jı mırınê vejandıye dı hun-
dırê we de bıji, Xwedayê ku Mesih jı mırınê vejandiye, bı
Ruhê xwe yi yê dı hundirê we de dıji, dêjıyanê bıde bedenê
we yê mırıni (bı mırın).
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Xwedê Bavê Me Ye
12Wê demê bırayên rnın, em deyndar ın. Lê belê em ne deyn-
darê ezıtıyêne. Ya ku bona 1ıgor ezıtıya xweza bıjin. 13Jı ber
ku hûn 1ıgora ezıtıyê bıjin, hûnê bımırın, lê hûn karê xerab
yên bedenê bı Ruh ve bıkujın, hûnê bıjin. 14Heçi kesên ku bı
Ruhê Xwedê ve tên idare kırın, lawên Xwedê ne. 15J ı ber ku
we, wi ruhê di1ıti, yê ku we disa dıbe tırsê megırt ın, we ruhê
lawıtıyê gırt m. Em bı vi ruhi ve, "Abba, Bavo!" dıbêjın û bang
dıkın. 16Ruh bı xwe, bı ruhê me ve şahdeyıyê dıke ku em
lawên (zarokên) Xwedê ne. 17Ger em zarokên Xwedê ne, dı
eyni demê ji em mêrasker ın, Ger em bona bı Mesih ve bılınd
bıbın, bı Mesih ve êşê dıkşinın, em mêraskerê Xwedê û bı şıri-
kanti mêraskerê Mesih m.

Hatıneki Bı Reıonaqi (Bı Debdebe)
18Darazıya mın ewe, hewce nake ku me re keserên vê demê,
bı bı1ındahıya wê 1ıber çavên me bê raxıstın mıqayese bıke.
19Afırandın, bı bêrikırınê 1ıbenda derketına zarokên Xwedê
ya navendê ye. 20-21Jıber ku afırandınê dane destê bêarman-
cıyê. Ev ne bı xwestına afırandınê, bı xwestına Xweda yê ku
wê da destê bêarmancıyê bû. J ı ber hêvıya afırandınê hebû ku
wê jı di1ıtıya xerabûyi xılas bıbe û bıgıhêje azadıya bı1ınd ya
zarokên Xwedê. 22Em dızanın ku heta nuha hemi afırandın
dınale ûjana bûyinê dıkışine. 23Hew ne afırandın, emji, belê
em, yên xwedıyê nûberê Ruh ji bı hêri kırınê 1ıbenda gırtına
zarokatıyê, yanê xelaskırına bedenê xwe ne û dı hundırê xwe
de dına1ın. 24Jı ber ku em bı vê hêvıya xelas bûn. Lê belê
hêvıya ku xuya dıbe, ne hêvı ye. Ki dıkare tıştê ku dıbine hêvi
bıke? 25Lê belê me hêvıya xwe 1ıya hin me neditıye gırê dabe,
em dıkarın bı sebır 1ıbendê bın.

Jı SerketıyanJi]ortır
26Mina vêya, Ruhji dı bêhêzbûna me de alikarıyê bı me dıke.
Em nızanın emê çawa dua bıkın, lê belê Ruh bı xwe bı axinên
nayê gotinê, hona me, 1ı ber Xwedê dıgere. 27Xwedayê ku
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lêkolinan lı dılê mırovan dıke, dızane ku fıkrê Ruh çıye.Jı ber
ku Ruh, lı gor xwestına Xwedê, bona pirozıyan navditıyê
dıke. 28 Em dızanın ku Xwedê, bı heskırên xwe û bı yên lı gor
armanca xwe hatıye bang kırın, dı her avayi de bona qencıtıyê
bı tesir e. 29 Xwedê, kesên dı berê de zanibû, bona vergerine
minakê (wekhevê) Lawê xwe jı berê de hılbıjartıye. Ûsa ku,
bıla Law, dı nava gelek bırayan da yê pêşin bızê bıbe.
30 Xwedê, bangi kesên kujı berê de hılbıjartıye kır, kesên bang
kırıbû safi kır û kesên ku safi kırıbû bılınd kır.

Heskınna Xwedani Ya Dı Dılsozıya Mesih De Tê Şirove
Kınn
31 Wê demê emjı vêya re bıbêjın çı? Ger Xwedê lı alıyê me be,
ki dıkare lı hemberê me be? 32 Xwedayê Lawên Xweyi heq ne
parêst û Wi dı oxra me de da rmrınê, ma dê her tışti bı Wi ve
jı me re nebexşin e? 33 Dê ki kesên ku Xwedê hılbıjartıye bı
sûc bıke? Yê wan safi kırıye Xwedê ye. 34 Dê ki bı sûc bıke?
Mesih İsa ê mırıye, û dı serda vejıyaye û nuha lı aliyê rast ê

Xwedê ye û bona me navditıyê dıke. 35 Ki dıkare me jı hes-
kırınan Mesih ve dûr bıxine? Qey tengasi, qey keser, qey zılum,
qey bırçibûn, qey tazibûn, qey xeteri an ji qey şûr? 36 Mina ku
hatıye nıvisandın: "Em dı oxra Te de her roj tên kuştın, em
mina mihê qesabi (jêkırınê) hatme hesıbandın." 37 Lê belê em
bı navditıya kesê jı me hes dıke dı vana hemıyan de, jı kesê ser-
ketme ji jortır ın. 37-39 Ez bawer ım ku ne mırın, ne jıyan, ne
mılyaketan, ne rewabırıyan, ne dema nûha ne ji dema ku bê, ne
hêzan, ne bılındahi, ne kûrı ti ne j i tışteki dın i hatıye afırandın,
nıkare mejı heskırınan Xwedê ya dı Xudanê me Mesih İsa de
ye bıqetine.

Yên Ku Xwedê Wan Hılbıjartıye

9 Ez dı Mesih de rastıyê dıbêjırn, derewan nabêjırn.
Ucdanê mın ji gotınên rnın dı Ruhê Piroz de serrast dıke.

2 Dı dilê rnın de keserek mezın, êşek bêdawi heye. 3·4 Dı oxra
Cıhûdên yên bıra û hemnetewên mın ın, ez ûsa bûm ku,
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dıxwestım bıla bı xwe lı mın lanetê binın û mın jı Mesih ve
dûr bıximn. Lawıti, bılındti, ahid (pêyman), Zagona Piroz ya
hatıye ferman kırın, rêz a perestınê û wad gışt ya wa ne. 5 Kal
û bapirên mezın (ecdad) gışt ecdadê wan e. Mesihji,jı alıyê
bedenê yê wan e. Ew, Xwedanê lı ser her tışti hıkmê dıdorni-
ne û yê heta bêdawıyê pesnê Wi bê vedan e. Amin.

Kes Nıkare Wad A Xwedê Bêçalak Bıke
6 Ez naxwazım bıbêjım ku gotinên Xwede vala derketine. Jı
ber ku yênjı İsraêlın, gışt ne İsraêl ın. 7Jı zurıyeta Brahimjı
bın, gışt ne zaroyê wi mn. Lê belê, "wê zurıyeta Te bı İshaq ve
bıdome" hatıye nıvisandın. 8 Dıbe ku zaroyên Xwedê, ne
zaroyên ku jı rêya pırçêbûyıyê zayi nın. Yên ku zaroyê Bıra-
him bên hesıbandın, zaroyên lı gor wad a Xwedê zayi mn. 9J ı
ber ku wad ûsa bû: "Ezê sala bê, dı vê demsalê da werım û wê
kureki Sara çê bıbe."

10Jı vêya pêv, Rebekajijı zılameki,jı bapirê me İshaq ve bı
cotan haleki mabû (bıhemıl bûbû). 11-12 Beri ku hin zarok
bızên û tıştên qenc anji xerab bıkın, Xwedêjı Rebeka re; "Wê
yê mezın, qûlıtıyê jı yê bıçûk re bıki" got. Ûsa ku, armanca
Xwedê ku dı kırına vê hılbıjartınê de ne lı gor karên çê dıbe,
bıla lı gor banga Wi bıdome. 13 Mina ku hatıye mvisandın, "Jı
Aqûp hes kırım, jı Esav ji kerıhim."

Armanca Xwedê
14 Wê demê em bıbêjın çı? Xwedê Bê dadıyê dıke? Bı bırya-
ri na! 15Jı ber ku Mûsa wısa dıbêje: "Yê ku mın dılovani kırıye
ezê dılovani bıkım, û yê ji gunê mın pê hatıye, ezê gunê xwe
pê bimm." 16 Dıbe ku hılbıjartın ne bı xwestın û şuxla mırov
ve gırêdayı ye, ew bı dılovania Xwedê ve gırêdayıye. 17 Xwedê
dı Nıvisa Piroz de jı Firawûn re ûsa dıbêje: "Bınêre, bona
qudreta xwe dı te de xuya bıkım û Navê xwe lı hemi rûyê erdê
bıdım bıhistın, Mın te bılınd kır." 18 Ew çaxê dıbe ku, Xwedê
bıxwaze, dıkare jı ki re bıxwaze dılovani bıke û dıkare dılê
mırov bıcedew (bızmare, nasır) bıke.
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Efû Kınn ÛHêrsbûna Xwedê
19 Nuha tu yê jı mın re, "Wê çaxê Xwedê çırna hin mırovan
bısûc dıbine? Ki dıkare lı ber xwesteka Wi bısekıne?" bıbêje.
20 Lê belê, ey mırov, tu ki ye ku tu bersivê dıde Xwedê? 20 Yê
ku şıkıl hatıye dayin, jı yê şıkıl dayıye tu dıbêje, "Te çıma mın
wısa kır?" 21 An ji qey rayedarıya kûzger (şerbıkger) tuneye
kujı herıya wekhev qabeki bona kareki bı xiret, qab eki ji bona
kareki wasat (adi) çê bıke? 22 Ger Xwedê, bı xwestına xwe yi
xezeba xwe xuya bıke û hêza xwe bıde nasin, bı kesên wê bıbe
nişana xezeba Wi û mehw bıbın, bı sebreki mezın baldrêji kırı-
be, em çı bıbêjın? 23 Jı kesên bona bılındkırınê jı berê de ama-
deyi û dılovani kırıye, bona têgıhandına dewlemendiya bılın-
dıya xwe vêya kırıbe em çı bêjin? 24 Ev mırovên ku hew ne jı
Cıhûdan.jı netewên dırı ji bangi wan kırıye em ın. 25 Mina ku
dı pırtûka Hoşeya de hatiye gotm: "Ez ê jı kesê ne gelê mın e
bıbêjım gelê rnın, yê ne evin e ji bıbêjım evin." 26 "Yên lı wi
cihê ku jı wan re hatıye gotm, "Hûn ne gelê mın ın dıj in, wê
bı navê Lawên Xwedê bê nav kırın." 27 İşaya têkılıyê bı İsraêl
ve tine û bı vi avayi dıqire: "Hejmara lawên İsraêl Qasi qûma
bahrê zêdebe ji, hew wê gelek hındıkêrı wan (jı nava wan hın-
dık kes) xelas bıbe. 28 Jı ber ku Xudan wê karên darazdana lı
rêyê erdê zû çêke û bıqedine." 29 Mina ku Yeş aya jı berê de
gotiye: "Ger Xudanê serwerê her tışti çend kesê zurıyeta me
bıajo ne parasta, emê weki Sodom bibana, wekhevê Gomora
bıbûna."

Bêbawenya İsraêlê
30 Wê çaxê em bıbêjın çı? Netewên ku ne lıpê safibûnê bûn,
gihaştın safibûnê, safibûna jı bawerıyê ve tê. 31 İsraêlê ku lıpê
Zagoneki safibûnê tine çû, lê belê hêz neani ku wê Zagonê
bine cih. 32 Çıma? jı ber ku mina ne bı bawerıyê bı karên qenc
ve dıbe, bona safibûnê şuxulin û dı kevırê xıjıyê de pelıtin.
33 Mina ku hatıye nıvisandın: "Avay, lı Sıyonê kevıreki xıjıyê
û ez latekê tılpezıyê didınım. Yên ku bawerıya xwe bı Wi
binın, wê şerm ıyê nabinın."
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Rewşa Lı Gora Gelê Hatıye Bıjartın

10 Bırano! Bergera mın a Xwedê ya bı xwestına dılê xwe
û dı oxra İsraêlan, bona xelasıya wan e. 2 Ez şahdeyıyê

lı wan dıkım ku, bona Xwedê cehd a wan heye, lê belê ev
cehda, ne cehdeki bı biryari ye. 3Jı ber, berê ku rastıya Xwedê
pêşditıye fêm bıkın, xwestın ku rastıyên xwe dinın û lırastıya
ku Xwedê derpêşkırıye stû xwar nekır ın. 4 Çı heye bona her
kesê ku bawerıya xwe anıye safi bıbe Mesih, dawıya Zagona
Piroz e.

Xelasıya Bona Her Kesi Ye
5 Musa, dı heqê rastıya kujı Zagona Piroz ve tê vana nıvisan-
dıye: "Yên ku tıştên dı Zagonê de hatıye nıvisandın bine cih,
wê bı vana bıji." 6-7 Rastıya ku jı bawerıyê ve tê ji ûsa dıbêje.
"Dı dılê xwe de, 'Ewê ki here ezman - yanê bona daxıstına
Mesih - 'an ji "Kıyê dakeve warê mırıyan - yani Mesih JI
mırınê de bıwejine' - mebêje." 8 Çı tê gotın? "Gotına Xwedê
nêziki te ye, dı dev û dılê te de ye." Avay, gotına bawerıyê ku
em dıdın bıhistın (belav dıkın) eve. 9 Ger tu bı devê xwe bı
eşkereti bıbêji İsa Xudan e, Û jı dılê xwe bawerıyê bini ku
Xwedê Wi jı mırınê vejandıye tu yê xelas bıbi. 10 Mırov bı
bawerkırına jı dıl ve safi dıbe, bawerıya xwe bı devê veke
(eşkere bêje) ji xelas dıbe. 11 Nıvisa Piroz, "Tu kesê bı Wi re
baweri anıyê, nayên şermandın" dıbêje. 12Jı ber ku cıhêbûna
Cıhûd an ji Grêk nine, eyni Xudan, Xudanê gıştıya ye. Lı
gıştıkê lıber Wi dıgerın destê Wi vekırıye. 13 "Heçi kesê ku lı
ber Xudan dıgerın, wê gışt xelas bıbın."

Sedema Bêbawenya Cıhûdan
14 Lê belê wê çawa lı ber kesên ku bawerıya xwe neanine
bıgerın? Jı kesê ku nebıhistıne wê çawa bawer bıbın. Belav-
kerê Gotına Xwedê tune be, wê çawa bıbıhizın? 15 Ger bona
belavkırına Gotınê nên şandın, wê Gotınê çawa belav bıkın?
Mina ku hatıye nıvisandın, "Hatına kesê ku nûçeyên xwe)
belav dıkın çı xweş e!" 16 Çı heye ku gışt lı gor Mızginıyê
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nekırın. Mina ku Yeşaya gotıye: "Xudan, ki bı nûçeya ku me
da bawer bû?" 17 Ûsa tê ku baweri bı bıhistına Nûçê, bıhistın
ji, bı belavbûna Gotına dı derheqa Mesih de dıbe. 18 Lê belê ez
vêya dıpırsım: Qey wan nebıhistın? Helbet ku bıhistın.
"Dengê wan gihaşt hemi dınê, û gotınên wan ji gihaştm çar
hawir dorê erdê." 19 Ez disa dıpırsım: Qey İsraêl fêm nekır?
Pêşıyê Mûsa, "Ezê we bı yên netew nebûne çavnebar bıkım,
û bı netewek fêmneker ji we bıbehecinırn" dibêje. 20 Dawıyê
Yeşaya bıhêwıri, "Yên 1ımın nedıgerıyan mın ditın, Mın xwe
rê kesên ku mın nedıpırsin da" dibêje. 21 Lê belê dı derheqa
İsraêlê de dıbêje ku, "Mın rojekê temam destê xwe dırêji gele-
ki guh nade gotına û 1ı dıji dısekıne kır."

Kesê Xwedê]ı Xwe Re Cıhê Kınye

11 Wê çaxê ez vêya dıpırsım: Xwedê jı gelê xwe ve rû
vegerand? Bı bıryari na! Ez ji İsraê1ıyek jı nıjada Bra-

him û jı eşira Benyamin ım. 2 Xwedê jı gelê xwe yi dı berê de
zanibû rû venegırt. Ya na hûn Nıvısa Piroz, dı bırra derheqa
Êlyas de çı dıbêje û gı1ıyê İlyas dı derheqa İsraê1ıyan 1ıXwedê
dıke qey nızanın? 3 "Xudan, peyxernberê te kuştın, pêşkêşgehên
te xera kırın. Hew ez mam. Bona kuştına mınji dışuxulın."

4 Lê bersıva ku Xwedê dıde wi çıye? "Mın heft hezar kesê lı
berya Baal çong neşıkenandıye jı xwe re cıhê kır," 5 Mina vêya
dı dema nuha deji, cıvakeki bıçûk yajı kerema Xwedê ve hatıye
bıjartınji heye. 6 Lê belê ev bı keremê bûbe, dıvê bı karên qenc
nebû be. Bıli wê kerem êdi ne kerem e! 7 Dawi çıye? İsraêl,
negihışt tıştê ku lê dıgerıya, lê yên hatıne bıjartın gihaştın.
Dılên yên xeyni vanaji hate cedew kırın. Mina ku hatıye nıvi-
sandın: "Xwedê ruhê xewarıyê da wan. Ta iro ji çavên wan nabi-
ne, guhên wan nabıhize." 9 Dawıdji ûsa dıbêje: "Bıla sıfra wan
1ıwan bıbe kemin, qapan, tılpeki û ceza. 10 Bıla çavên wan bona
neditınê tari bıbe. Pışta wan her dem xwar bısekıninel"

11 Wê çaxê ez vêya dıpırsım: Cıhûdan, bona xerabûnê
lewıtin? Bı bıryari na! Lê belê bona behecandına wan, jı ber
sûcên wan, xelasi hate dayın gelên dın. 12 Ger sûcê Cıhûdan
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bûbe dewlemendıya dınê, xerabûna wan bûbe dewlemendıya
netewan, wê yekbûn û temamıya wan bıbe çıqas dewlemen-
dıyek mezınl

Şiret Û İkaz
13Jı yên netewên dın.jı we re dıbêjım:jı ber ku ez bûme resûl
ê neteweyan, ez wezifeya xwe bılınd dıhesıbinım. 14 Bı vi avayi
dıbe ku ez kesên jı netewa xwe bıbehıcinım, hıneka xelas
bıkım. 15Jıber ku, ger redbûna wan lı hevhatına Xwedê û dinê
ava kırıbe, qebûl kırına wan ji jı mırınê derbasi jıyanê bûn
nebe, gelo çıye? 16 Ger parıya hevir ya pêşin piroz be, hemi
kom (a hevir) ji piroz e. Ger kok piroz be, guliji piroz ın.

17-18 Lê belê ger hınek gulıyên darê zeytunê hatıbe jêkırın û
tuji bı şıva zeytûnê ya beji bûnê lı dêvla wan hatıbe lûl bûn û
bûbe şırikê koka darê yi zexm ji lı berya gulıya pesnê xwe
venedı. Ger tu pesnê xwe vedıde, jı bir meke ku tu kokê
nakışine, kok te dıkeşine. 19 Wê demê, tu yê bıbêji, "bona ku
ez lûl bıbım gulıyan jêkırın." 20 Raste. Ew jı bêbawerıya xwe
hatin jêkırın. Tu ji bı bawerıya xwe lı cihê xwe sekınıye.
Bebırıyê meke, bıtırse! 21 Jı ber, çawa ku Xwedê darên heq
(esıl) neparastı ye, wê te ji neparêze.

22 Dı wi hali de, qenci û hışkıya Xwedê bıbine. Ew, lı hem-
bera kesên keti hışk e, wê lı hembera te qenc bıbe.Ya na tu yê
ji bê jêkırın û avêtin! 23 Ger dı bêbawerbûnê dı berxwe nedın,
wê Cıhûdanji disa lı darê esıllûl bıkın.jı ber ku, hêza Xwedê
heye ku wan paş ve lûl bıke. 24 Ger tu, bı darê zeytûnê yê bı
hebûna xweyi xwezajêkırın û lı dıji xweza lı dareki zeytûnê yı
qenc ve hatıbe lûl kırın, lû! kırına guliyên esılji lı darê zeytûnê
yê esıl çıqas beryare!

Dê Hemi İsraêl Xelas Bıbe
25 Bırano, ez naxwazım hûn jı vê rêza ku we jı ketma pırbêjıya
xelas bıke bêhay bın: heta ku jı netewên dın hejmara kesên xelas
bıbın bıqede, wê jı nava Cıhûdan, dılê qısmeki cedew bû. 26 Ya
dawin, wê hemi Cıhûd xelas bıbın. Mina ku hatıye nıvisandın,
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"Wê Xelasker jı Sıyonê bê Û bê xwedayıyê jı zurıyeta Aqûp ve
bı dûr bıxe. 27 Dema ku ez gunehên wan rakım Ehda (pey-
mana) ku ez bı wan re bıkım eve." 28 Cıhûdan Mızginıyê red
kırın û dı oxra we de bûn dıjmınê Xwedê, lê belê lı gor bıjar-
tına Xwedê, dı oxra bapirên xwe evini nın. 29 Jı ber ku bang û
xelatên Xwedê paş ve nayê gırtın (nayê vegerin).

Mızgini Dexla Zanina Xwedê Ye
30 Demekê we guh neda Gotınên Xwedê lê belê, nuha, jı ber
guhnedana Cıhûdan hûn gihaştın dılovanıyê. 31 Mina vêya,
Cıhûdan ji bona bıgıhêjın dılovanıya ku hûn bı dılovanıyê
gıhiştınê, nuha bûne guhnedanên gotınan. 32Jı ber ku, Xwedê

•bona dılovania xwe xuyayi gışti bıke, wan kır gırtıyê guhne-
danê gotınê.

33 Ax! Kûrıtıya zanyari, zanin û dewlemendıya Xwedê!
Darazıyên Wi çıqas ku aqıl naghêje, rêyên Wi çıqas nayê fêm
kırınê. 34 "Ki ramanên Xudan zani? Anji ki bû şiretkırê Wi?"
35 "Ki tışteki da Wi ku, bıla paşve bê dayin?" 36 Çavkanıya her
tışti Ewe; her tışt bı navditıya Wi û bona Wi xuluqi. Heta
bêdawıyê bıla bılındi jı Wi re be. Amin.

Qurbanên Dıjin

12 Bo vê yekê ey bırano, ez dı oxra dılovanıya Xwedê lı ber
we dıgerım ku hûn xwe mina qurbanên zındi, pirozi û

Wi xoşnûd kıri pêşkêşê Xwedê bıkın. Perestına we yi Ruhani ev
e. 2 Mina çûna vi çaxi mekın; bona cıhêkırına xwesteka Xwedê,
ya qenc, xweş û bêkêmasi, bı nûbûna ramanên xwe bıguherın.

3 Ez bı wê kerema ku Xwedê bexşandıye mınjı we gıştıyan
re dıbêjım, bıla kes, qimeta zêde nede xwe. Her kes, bıla lı gora
qeysa bawerıya ku Xwedê dayıyê dı ramanên xwe de bı qeys
bı. 4-5 Mina ku dı bedenekê da gelek endam hene û karên wan
cûda cûda ye, em ji, yên ku gelekın dı Mesih de yek bedenın
û endamên hev ın. 6 Lı gor kerema ku Xwedê j ı me re bexşan-
dıye, cûda cûda xelatên me yi ruhani hene. Ger xelata yeki
peyxemberi be, bıla lı gora qeysa bawerıya xwe peyxemberi
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bıke. Î Ger xızmet be; bıla xızmetê bıke. Ger yeki hinker be,
bıla hinkırınê bıke. 8 Ger şiretker be, bıla şiretan bıde. Kesê
bexşê dıke, bıla bı çavfıreti vêya bıke. Yê rêwabırti dıke, bıla
bı xiret vêya bıke. Yê dılovanıyê dıke, bıla bı rûkeni bıke.

HesKınn
9 Bıla heskırına we, ne bı durûyi be. Jı xerabıyê bıkerıhın, bı
qencıyê ve xwe gırêdın. 10 Xwe bı heskırına bıratıyê, bı piya-
ri hes bıkın. Dı pêşbazıyê bırêzıya ku hûn rêyê hev dıdın bın.
11 Bı xireta we kêm nebe. Dı Ruh ve agırin bıbın. Qulıtıyê jı
Xudan re bıkın. 12 Bı hêvıyê kêfxweş bıbın. Lı berya tengasıyê
lı ber xwe bıdın. Xwe bıdın duê. 13 Alikarıyê lı Pirozıyên dı
nava motajıyan dene bıkın. Xwe bıdın mêvan perwerıyê. 14 Bo-
na kesê zilmê lı we dıke qencıyê bıxwazın. Qencıyê bıxwazın,
lanetê rnekın. 15 Bı kêfxweşan re kêfxweş bıbın, bı kesên dıgıri
re bıgırin. 16 Bı hev re yekraman bın. Bebırê mekin; dıji wê
hevaltıyê bı kesên bıçûk tên ditın bıkın, Bırbêjıyê mekın. 17 Lı
berya xerabıyê jı tu kesi re xerabıyê mekın. Lı ber çavên her
kesi, bona çêkırına ya qenc, bala xwe bıdın. 18 Ger bıbe, heta
ku jı destê we tê bı hemi mırovan re dı nava aşıtıyê de bıjin.
19 Birayên mın i xoşewist, tola xwe, bı xwe megrın; vêya bı
xezeba Xwedê ve berdın. Jı ber ku ûsa hatıye nıvisandın:
"Xudan dıbêje ku, 'Tol ya mın e, Ez ê bersıva xerabıyê bıdım."
20 Lê belê "Ger neyarê te bırçi bûbe wi têr bıki, ti bûbe avê
bıdi. Bı çêkırına vana, tu yê wi dı nava şermıyê de bıhêli."
21 Nebe bınketê xerabıyê, xerabıyê bı xene ıyê bındest bıke.

Jı Rêwabınyê Re Stuxwarkınn

13 Bıla her kes, dı rêwabırıya dı bıni deye stu xwar bıke.
Jı ber ku rêwabırtıya ne jı Xwedêye nine. Yên ku

hene, jı alıyê Xwedê ve hatıne sazûman kırın. 2 Bo vê yekê yên
ku lı berya rêwabırıyê dı berxwe bıde, dıbe ku lı ber ya Xwedê
sazûman kırıye dı berxwe bıde. Yên ku bı dıji wê rabın wê bên
darazdan. 3 Dıvê ne kesê ku qencıyê dıke, yê xerabıyê dıke jı
rêwabırên xwe bıtırsın. Tu dıxwaze jı rêwabırıyê metırse? Yê
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qenc bıke, tu yê pesnvedana rêwabırıyê qezenc bıke. 4J ı ber ku
rêwabıri, bona qencıya te dı xızmeta Xwedê de ye. Lê belê tu
yê xerab bıki, bıtırse! Rêwabıri, şûr bona bêfêdeyi lı xwe bar
mekırıye; dı xızmeta Xwedê daye, bı tol gırtına xwe bona
Xezeba Xwedê bıde ser kesê xerabıyê bıke ye. 5 Bo vê yekê,
hew ne bona xezeba Xwedê, dıvê bona ûcdanê ji mırov lı
berya rêwabırıyê stû xwar bıke. 6 Mebest a nerxdana me ji ev
e. A vay, rêwabıran, xızmetkarên Xwedê yên bona vê arman-
cê dışuxulın ın. 7 Yê heqê wi lı nerxê heye nerxê, yên heqê wi
lıbacgehê heye bacgehê, yên heqê wi lı tırsê heye tırsê, yên lı
bırêzıyê heye bırêzıyê, heqê her kesi bıdın wi.

Jı Hev Hes Bıkın
8 Xeyni jı hev heskırınê pêv qet nebın deyndarê keseki. J ı ber
ku yênjı kesên dın hes bıke, dıbe Zagona Piroz bine cih. 9 Des-
tûrên, "Zınê meke, mırov mekuje, dızıyê meke, çav bernede
malê keseki dın" û xeyni wê çı destûr hebe, dı vê gotinê de bı
kurtayi tê zımên: "Jı ciranê xwe, mina xwe hes bıke." 10 Hes
kırın, xerabıyê bı ciranan ve nake. Bo vê yekê hes kırın cih-
ani na Zagona Piroz e.

11 Vana, dı bira dema hûn tê de dıjin bın û bıkın, Êdi bona
we saetajı xew hışyarbûnê hatıye.Jı ber ku nûha xelasıya me,
jı dema me nûh bawerıya xwe anibû nêztır e. 12 Şev qulıpıye,
roj nêzik bûye. Bo vê yekê em karê tarıyê jı ser xwe bavêjin,
çêkên ronahıyê bıgmn ser xwe. 13 Em bı ber teraneyên bı hari
û serxoşi, bı bêexlaqıya cınsi û sefahetê, bı koşin û çavnebarıyê
ve nekevın, Mina ku dı ronahıyê rojê de jıyanek bırêzi bıajon.
14 Xudan İsa Mesih lı xwe bıkın, Lı pêyçûna ezıtıya xwe yi
xweza ve mefıkırın.

Lawaz (Bêhêz) Û Xurt (Bıhêz)

14 Yê ku bawerıya wi lawaz be qebûl bıkın, Lê belê lı ser
fıkrê wi, bı wi re mekevın guftegoyê. 2 Yek bawer dıke

ku kare her tışti bıxwe; lı alıyê dırı, yê bawerıya wi lawaz be,
hew sebze dıxwe. 3 Yê ku her tışti dıxwe, bı yê naxwe bıçûk
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nebine. Bıla yê her tıştê naxwe, kesên dıxwe daraz meke. 4 Tu
kı ye ku qulê yeki dın dıde darazdanê? Yê qûl bı heqji dıke, bı
sûc ji dıke efendiyê wi bı xwe ye. Wê qûl bı heq derkeve. Jıber
ku hêza Xwedê heye ku wi bı heq derxe. 5 Hın kes rojekê, jı
rojek dın bılmdtır dıhesıbine, hın kes ji her rojê yek dıhesıbi-
ne. Bıla bêkêmasi ewledanya her kesi bı ditına xwe hebe. 6 Yê
ku rojê piroz dıke, bona Xudan piroz dıke. Yê her tışti dıxwe,
bı şukırkırına Xwedê, vêya bona Xudan dıxwe. Yê hınek
tıştan naxwe ji bona Xwedê naxwe û bı Xwedê ve şukır dıke.
7 Em kesekji bona xwe najin, kesekji bona xwe namırın. 8 Em
bıjin, emê bona Xwedê bıjin; bımırın, bona Xwedê bımırın. Bı
vi avayi em bıjin ji, bımırın ji, yê Xudan ın. 9 Mesih hım bı
Xudan bûna zındıyan hım ji ya mırıyan mır Û vejıya. 10 Wê
çaxê tu çıma bırayê xwe daraz dıki? Yan tu, tu çıma bırayê
xwe bıçûk dıbini? Emê gışt derkevın berya kursıya Xwedê yı
ya darazdanê, 11 Mina ku hatıye nıvisandın: "Xudan ûsa
dibêje: 'Bona heqê hebûna rnın, wê her çong lı ber Mın bê
xwar û her zıman Xwedêyıya Mın bı eşkereti wê bıbêje.' 12 Bı
vi avayi em her yek, lıser navê xwe hısabê bıdın Xwedê.

13 Bona vêya êdi em hev nedın darazdanê. Lı dıjberê wê bona
kevıreki tılpekıyê an ji setmê dinenın ser rêya bıraki xwe bı
qırar bın.14 Ez dı Xudan İsa de vêya bı bıryari dızanım ku; tu tışt
bı xwe ne mırdar e. Lê belê bona kesê ku her tışti mırdar dıhe-
sıbine, ew tışt mırdar e. 15 Ger bona tışteki xwanna te bırayekı
te bıêşe, dıbe ku êdî tu dı rêya evînê de nameşe. Bırayê ku Mesîh
dı oxra wî de mırıye, bı xwanna xwe mehw meke. 16 Bıla tiştê ku
bona we qenc e, xerab nebe. 17 Jı ber ku Serwenya Xwedê ne
pırsa xwann Û vexwarınê ye, rastî, dılxweşi û dı Ruhê Pîroz de
kêfxweşı ye. 18 Yê dı vê rêya de xızmetê jı Mesîh re dıke dê
Xwedê xoşnud bıke û ecıbandına mırovan bı dest bıxe.

19 Wê çaxê em xwe bıdın karên ku dılxweşıyê jı me re tine û
me pêş ve dıbe. 20 Dı oxra xwannê de karên Xwedê xera meke!
Her xwann paqıj e, lê belê kesê ku bı xwanna xwe rê jı tılpe-
kıya yekî vekırıbe dıbe ku xerab ıyê kırıbe. 21 Goşt nexwanna
te, xemr venexwanna te û tışteki rê bıde tılpekıya bırayê
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çênekırına te qenc e. 22 Bawerıya xwe yi dı derheqa vê bûyerê
de 1ıberya Xwedêjı xwe re veşêr e. Kesê bı tıştê ku tesdiq kı-
rıye xwe nede darazê çıqas dılgeş e. 23 Lê belê kesê jı xwarınekê
şubhe bıgıre û wê xwarına bıxwe, wê bê daraz dan. J ı ber ku bı
bawerıyê naxwe. Tışteki ku bı bawerıyê çênebe ji guneh e.

Ne Xwe, Kesên Dın Dılxteeş Bıkın

15 Em, yên bawerıya wan xurte, ne deyndarê xwe
xoşnud kırınê, deyndarê kışandına lawazıyên nexur-

tan ın. 2 Her yekê jı me, bı armanca ciranê xwe jı alıyê ruh ve
pêş ve bıbe, bı qencıtıya ciranê xwe bıla wi xoşnud bıke. 3Jı
ber ku heta Mesihji xwe xoşnud nekır. Mina ku hatıye nıvi-
sandın, "Ez rasti bıçûk ditınên kesên te çûk dıbinın hatım."
4 Bona jı berê de çı hatıye nıvisandın hini me bıke, bı sebır û
mêrxasıya ku Nıvisên Piroz dayıyê, bona hêvıya me hebe hate
nıvisandın. 5 Ez dıxwazım ku Xwedayê çavkanıya sebr û
mêrxasıyê, we lı gora xwestına Mesih dı fıkrekê de bıke yek.
6 Ûsa ku hûn bı deveki Xweda û Bavê Xudanê me isa Mesih
bılıntır bıkın. 7 Bo vê yekê mina ku Mesih ve qebûl kırıye,
bona bılındahıya Xwedê hûnji hev qebûl bıkın.

Xızmeta Mesih Ya Mezın
7-9 Jı ber, dıbêjım ku Mesih, bona ewledarbûna Xwedê xuya-
ni bıke, bû xızmetkarê Cıhûdan. Ûsa ku bıla sozên bı bapirên
me ve hatme dayin bıla rast bıbın û netewên dın, bona dılo-
vania Wi, Xwedê bılınd bıkın, J ı ber ku ûsa hatıye nıvisandın:
"Bo vê yekê, Ezê dı nava netewan pesnê te vedım û bı navê te
ve murxan bıbêjım." 10·11 Disa tê gotın ku, "Ey netewan, bı
gelê Wi re kêfxweş bıbın!" û "Ey hemi netewan, pesnê Xudan
vedm! Hemi gelan, Wi bılındtır bıkın!" 12 İşayaji vêya dıbêje:
"Wê yeki jı koka İşaya bê, bona serwerıya lı ser gelan wê
bılınd bıbe. Wê gel hêvıya xwe bı Wi ve gırê bıdın." 13 Xwe-
danê çavkanıya hêviyê, bona ku hûn bı hêza Ruhê Piroz ve bı
hêviyê ve tıje bıbın bıla dı jıyana we yi bawerıyê de we bı
dılxweşi û kêfxweşıyêk bê kêmasi ve tıji bıke.
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14 Ger em bên we bırayên mın: ez bı xwe bawerım ku hûn bı
qencıyê û bı her zaninê ve hatme xemılarıdın. Xeyni wi, hûn dı
wi halidene ku dıkarın şiretan bıdın hev. 15 Lê belê bı kerema
Xwedê ku bı mın bexşandıye; mırı hêwırıya nıvisandına çend
nexşeyên ku binım bira we dit. 16 Bı kerema Xwedê ez, bı qen-
cıtıya gelan bûm xızmetkarê Mesih. Mızginıya Xwedê, bı
sufetê kahineki belav dıkım. Û sa ku bıla gelan bı Ruhê Piroz ve
pirozi bên danin û bıbın qurbanên ku Xwedê xoşnûd bıke. 17 Bo
vêya, ez bı aidıyeta xwe yi Mesih İsa ve, bı xızmeta xwe yi bona
Xwedê dıkarım pesnê xwe vedım. 17-19 Bona ku netewan guh
bıde gotınan, ez hêwıri ninım ku qal û bahsa bıli çêkırınên
Mesih i bı navditıya mın, bı gotın û lêkeran, bı hêza ku mûcize
û nûwazeyan dıafırine, bı hêza Ruhê Piroz ve çêkırıye pêv qala
tışteki bıkım. Ûsa ku j ı Orşelimê dest pê kırım û heta herema
İllirya bı gerê ve Mızginıya Mesih, lı her derê ve dame bıhistırı.
20 Bona ku lı ser bıgehê yeki dın danıye bina ava nekım, mın
xiret kır ku Mızginıyê, lı cihên navê Mesih nehatıye bıhistın
belav bıkım. 21 Mina ku hatıye nıvisandın: "Kesên jı Wi bêxe-
ber wê bıbinın. Yên nebıhistırıe wê fêm bıkın."

Pêşnıyanya Çûna Romayê
22 Bo vê yekê gelek caran tengasi lı ber hatına mın i ba we
çêkırıne. 23-24 Nuha çıma ku ji lı van hereman êdi tu karê ku
ez çêkım nemaye, bı salan veye ku xwesteka mın heye ku ez
bêm ba we, dema ku ez bıçım Spanya, ezê seri kiji lı we xım.
Jı ber ku ez dı wê hêvıyade me ku, dema ez derbas bıbım
pêşıyê ez we bıbinım, û demekê bı hevaletıya we têr bıbım,
dawıyê ji jı alıyê we ve oxırê wê derê bıbım. 25 Lê belê nuha,
bona alıkarıyek bıghêjinım Piroz an dıçım Orşelimê. 26 Jı ber
ku yên lı Makedonya û Ahaya ne, lı cih ditın ku alıkarıyê bona
xızanên dı nava pirozıyên lı Orşelimê bıdın hev. 27 Belê, lı cih
ditırı. Bı rasti deyndarê wan ın. Lı gora, netewan şırikê
bereketa wani Ruhani ne, deyndar ın ku bı bereketa bûjeni
xızmeta wan bıbinın. 28 Bı vi avayi, pêy qedandına vi kari û
a1ıkarıya ku hatıye cıvandın bıgehinım wan pêv, ezê seri ki 1ı
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we xırn Û herım Spanya. 29 Dema ku ez bêm ba we, ez dızanım
ku ezê bı tıjibûna bereketa mesih ve bêm.

30 Bırano, bı navê heskırına Xudanê me İsa Mesih û Ruh ve ez
lıber we dıgerım, lı oxra mın, bı duayê we yi jı Xwedê re dexli
şuxlên mın bıbın. 31 Bona ku ez jı bêbawerên Cıhûstanê xelas
bıbım û xızrneta mın i Orşelimê jı alıyê pirozan ve qebûl bıbe
dua bıkın, 32 Ûsa ku, bı xwestına Xwedê, dı nava kêfxweşiyê de
ez bêm ba we û bı hevaltiya we ez dılê xwe fireh bıkırn. 33 Bıla
Xwedanê dılxweşıyê dıde bı we hemiyan re be. Amin.

Sılav Û Xwestekên Taybeti

16 Wezifedarê cıvaka bawerkırên lı Kenherê, xwuşka
xwe Fibi salıxi we dıdım. 2 Mina ku lı pirozan bê, wê

bı navê Xudan qebûl bıkın, Ger motajıyek wê hebe, alikarıyê
bı wê bıkın. jr ber ku wê ji tevi mın alikarıya gelekan kırıye.

3 Sılavê lı Priska û Akvila yên dı rêya Mesih de hemkedên
mın ın bıkın. 4 Wan dı ox ra mın de jıyana xwe avêtın talûkê.
Bona vêya ne hew ez tenê, hemi cıvakên bawerkırên netewên
dınji mınetdarên wan ın. 5 Sılavê lı cıvaka bawerkırê lı malên
wan de neji bıbêjın.]ı Epenetûsê jı welatê Asya kesê yekemin
bawer kırıye ji sılavê bıkın. 6 J ı Meryema bona we zahf
şuxulıyeji sılavê bıkın. 7Jı hemnıjad û hevalên mın i gırtigehê
Androniqûs û Yûnya yê dı nava şagırtên Mesih de zahf hatı-
ne naskırın û beri mın bı Mesih ve baweri ani ne ji sılavê bıkın.
8 Jı bırayên mın i bırêz Amplıyatûsê aidi Xudane ji sılavê
bıkın. 9 Jı Ûrbanûs û Stakisê bırêz, yên dı rêya Mesih de hem-
kedên mın ın sılavê bıkın. 10 jı Apelisê ecıbandına Mesih
qezenc kırıye sılavê bıbêjırı.]ı malıyên Aristovûlûs ve sılavê
bıkın. 11 Jı hemnıjadê mın Hêrodıyon ra sılavê bıbêjın. Jı
malıyê Narkis i aidi Xudan re sılavê bıbêjın. 12Jı Trifêna û Tri-
fosa ya dı xızmeta Xudan de duşuxule sılavê bıkın. J ı Persisê
Bırêz yê geleki dı xızmeta Xudan de şuxulıye sılavê bıbêjın.
13Jı Rufûsê quleki bırêzi yê Xwedê ye û jı dıya wi yajı mın re
ji dıyati kırıye sılavê bıkın. 14Jı Asinqritûs, Flêgon, Hêrmes,
Petrovas, Hêrmas û hemi bırayên lı ba wan e sılavê bıkın. 15Jı
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Filologûyo Û Yûlya,jı Nêreyo Û xwuşka wi,jı Olimpas û hemû
pirozên 1ı ba wi ne sılavê bıkm. 16 Sılavê, bı ramûsana pirozi ve
bıdın hev. Hemi cıvakê Mesih, silavê 1ı we dıkm.

İkazADawin
17 Bırano, ez 1ı ber we dıgerım, lı kesên ku lı dıjbera hinkırına
ku we gırtıye radıbın û dıbın sebebê veqetandın û rêguhertınê
balkêş bın. Jı van ve, lı xwe mıqate bıbm. 18 Kesên ûsa ne jı
Xudanê me Mesih,jı zıkê xwe re qûlıtıyê dıkm. Dılê kesên saf
(nezan) bı gotınêrı xwe yi çaplûsi yên bı guhan ve xweş tê
dıxapinın. 19 Guhdarkırınıya we yi gotman her kes bıhist. Bo
vê yekê, ez lı ser navê we kêfxweş dıbım. Dıxwazım ku dı
babeta qencıtıyê hûn zanıyar, dı babeta xerabıyê deji bêcerı-
bandın bın. 20 Xwedayê ku dılxweşıyê dıde, pırr derbas nebe
wê Şêytên dı bınya lıngên we de bıecıqine. Bıla kerema
Xudanê me isa bı we re be.

21 Hemkedê mın Timotêyos, jı hemnıjadê rnın Lûqyûs,
Yason û Sosipater sılavê lı we dıkırı.

22 Yê vê nameya derbasi nıvisê dıke, ez Tertıyûs, bı yeki aidê
Xudanbûna xwe sılavê xwe jı we re dışinım. 23-24 Gayûsê jı
mın û jı cıvaka hemi bawerkıran mêvanperesti kırıye sılavê lı
we dıke. Sılavên xeznedarê bajêr Êrastûs û Bırayê Qûwartûs
ji jı we re hene. Bıla Xêra Xudanê me isa Mesih bı we
hemûyan re be! Amin.

Dua Û Sıpasi
25 Xwedê, dı wê hêza de ye ku, dıkare bona Mızginıya ku ez
dıdım bıhistın û bona belavoka (danasina) dı derheqa isa
Mesih de lı gora hemrêzajı çaxên bêdawi ve bı dızi hatıye gır-
tın, dıkare ku wejı alıyê Ruh ve zexm bıke. 26 Ew hemrêz nuha
derketıye ronahıyê û lı gor destûra Xwedayê bêpêşi (bêberê)
bı navditıya nıvisên peyxemberan bona ku hemi netewan
bawerı bıkın û guh bıdın gotınan hatıye agah kırın. 27 Bıla bı
navditıya isa Mesih ve, jı Xwedayê tenê û zanıyar ve heta
bêdawıyê bılındahi bıbe! Amin.
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NAMEYAPAWLOS
YA YEKEMÎN JI KORÎNTIY AN RE

PÊŞGOTIN

(Paqıjıya Ruh)

Nûçevan Paıolos, cara yekemin, dı sala 50. an de hate bajarê
Korintos ê û salûnivek lı toır ma. (Karên Res. 18:11,18) Ev
bajarê giring, dı bınya gıraveki teng iya bakûrê Yewnanistanê
bı başûrê "(eJêve girê dide bû. Navenda kêf û ticaretê bû. Senem-
perestıya lı toır, bona hemû xerabujan oekıribû. Patolos dı sala
55.a anji dı 56 an de disa vegerıya vi bajari. (K.R.20:3) Weki
dın, qala seridanek kurt ji dıke (Korin.Il. 2:1). Ev seri dana,
xuya dıke ku, çıqas hetocedanua cıvaka bamerkıranjı alıkarıyê
ve heye. Mırovên Korinti, nameyekê jı Pamlos re şandın û xwes-
tm ku dı hinek babetan de alikarıyê bı toan re bıke (!.Kor. 1:1;
16:7). Patolos, xeyni van her sê seridanên xwe, nameyê bı
peuxamgirtına Xwedêjijı vê cıvakê re nıvisand. Vanajı hınek
pirsgirekên cıvakan re, bû berstoa ku Xwedê dıde: Mina ku,
zewac, berdan, dı têkılıyên cınsi de Xwedê çı destûr daye?
Goştên jı pûtan re hatıne pêşkêşkuın tên xıoann? Ûhwd. Mırov
dıkare vê nameya ku dı sala 54.an de hatıye nıvisandın, bı vi
avayi kurt bıke:

Destpêk 1:1-9
Cıhêtıyên dı cıvakê de derdıkeoın 1:10-4:21
Kesênjıjıyana birêz ve dıqetın 5:1-6:20
Babeta zewacê 7:1-40
Azadıya batoerkıran çı ye? 8:1-11:1
Penstına rast 11:2-14:40
Vejina ınınuan 15:1-58
Pırsgirêkên din 16:1-24
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1Jı mın Pawlos, yê bı xwestına Xwedê hatıye bang kırın
ku bıbe Resûlê Mesih isa ûjı bırayê me Sostênis, 2-3sılav

jı cıvaka Xwedê ya lı Korint ê, Bılajı bavê me Xwedê û Xuda-
nê me isa Mesih ve keremi û dılxweşi jı we re, jı yê dı Mesih
isa de hatme piroz kırın û bona pirozbûnê hatme bang kırın
ûjı her kesê ku navê Xudanê me yi hemûyan isa Mesih dı her
derê de bir tine bıbe.

Mızginıya Bı Dılsozıya Mesih Ve Tê Qezenc Kınn
4 J ı ber kerema ku Xwedê dı isa Mesih de bexşandıye jı we re,
her demi ez bona we, şıkırıyêjı Xwedanê xwe re dıkım. 5·6 Mina
ku şahdeyıya me yi dı derheqa Mesih de dı we de hate zexıman-
dın, hûn dı Mesih de û dı her tışti de, dı her gotın û herzan inê de
dewlemend bûn. 7 Ûsa ku, dema hûn lı benda xuyabûna Xudanê
me isa Mesih ın, dı xelata ruhani de tu kêmasi ya we nine
8 Xudanê me isa Mesih, bona ku hûn dı roja Wi de bêqısûr bın,
wê we heta dawıyê bızexmine. 9 Xwedayê me yê bona hûn bı La-
wê wi, Xudanê me İsa Mesih ve bın bangi we kırıye, ewledar e.

Dı Cıvaka Bawerkıran De Cıhêbûn
10 Bırano, bona ku hûn lı hev bên û dı nava we de belavbûn
nebûye hûn dı raman û darazıyek bıbın yek, ez bı navê
Xudanê me isa Mesih ve lı ber we dıgerım. 11 Bırayên mın, ez
hin bûm ku bı malıyên Klovi û dı nava we de hınek koşinı
hene. 12 Ez dıxwazım vêya bıbêjım: her yeki jı we dıbêje, "ez
aligırtê Pawlos ım", "Ez aligırtê Apolo me" an ji "Ez aligırtê
Mesih ım." 13 Ma Mesih belav bû? Yê bona we bı xaçê ve hate
şıdandın Pawlos bû? Qey hûn bı navê Pawlos ve hatın vaftiz
kırın? 14·15 Jı şıkırya xwe bı Xwedê tinım ku bona kes nebêje
ku bı navê mın hatıye vaftiz kırın ku mın jı nava we xeyni
Kırıspo û Gayos kesi vaftiz nekırıme. 16 Belê, weki dın ji mın
malıyên Steyfan vaftiz kır, xeyni vêya kes nayê bira mın ku
mın vaftiz kırıye. 17 Mesih rnın ne bona vaftiz kırınê, lê belê
bona mırına mesih ya lı xaçê bı valahıyê neçe, ne bı pıştdana
gotınên zanıyari, bona belavkırına Mızginıyê şand.
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Mesih Ê Zanıyari ÛHêza Xwedê
18 Belavoka dı derheqa xaçê, bona kesên mahf dıbe bêeqıltıyê
ye, lê belê bona me, yên xelas dıbırı hêza Xwedê ye. 19Jı ber ku
ûsa hatıye nıvisandm: "Ezê zanina zanyaran tune bıkım, aqılê
bıaqılan lı valahıyê derxırn." 20 Wê çaxa kesê zanıyar lıku ye?
Alımên olê lı ku ye? Cuftegogerê bı hıner yê vê demê lı ku ye?
Ma Xwedê bêvacıya zanıyarıya dınê xuya mekır? 21 Madem ku
dınya lıgor zanıyarıya Xwedê, Xwedê bı zanıyarıyê nas nekır,
Xwedê ji bı xelaskırına bawerkıran, bı belavoka ku bêvac
hatıye hesıbandın razi hat. 22 Cıhûdan, elametên serxwezayî
dıxwazın, lê Grêkan ji lı zanıyarıyê dıgerın. 23 Lê belê em,
Mesihê bı xaçê ve hatıye şıdandın dıdm nasin. Cıhûdan vêya
mina rûreşıyêk, neteweyên dın ji bı bêeqılti dıhesıbinın. 24 Lê
belê Mesih, bona kesên hatme bang kırın, dıxwaze bıla Cıhûd
bın, dıxwazeji Grêk bın hêza Xwedê û zanyarıya Xwedê ye. 2SJı
ber ku 'bêvacıya' Xwedêjı zanıyarıya mırovan hinji bılındtır,
'lawaziya' Xwedêjijı hêza mırovan hinji bı hêz e.

26 Bırayên mın, banga ku we standıye bıfıkırın. Gelekên we,
lı gor pivoka mırovan ne zanıyar, bı hêz anji bı esıl bûn. 27 Lê
belê Xwedê, bona zanıyaran bışermine, tıştên ku dınya bêvac
hesıbandıye û bona yên bı hêz bışermine ji yên dınya lawaz
hesıbandıye bıjart. 28 Xwedê, bona kesên ku dınya gıring hesı-
bandıye daxinı tuneyıyê, yên dınya bêqîmet, bê esıl û ne
gıring dîtıye bıjart. 29 Ûsa ku tu mırov lı berya Xwedê pesnê
xwe venedı. 30 Lê belê hûn, bı saya Xwedê dı Mesîh İsa de ne.
Ew, bona me, bû zanıyarıya Xwedani rasti, pîrozî û xelasî.
31 Bo vê yekê, mîna ku hatıye nıvisandın, "Yê pesnê xwe dıde,
bıla bı Xudan ve pesnê xwe bıde."

Danasina Mesih İLı Xaçê Ve Hatıye Şıdin

2 Bırano, gava ez hatım ba we û nûçeyê dı derheqê Xwedê
de agahî ve kırım, ez bı gotınên bı tesîr û bı zanıyanya-

kî bılınd nehatım. 2 Dema ku dı nava we de bûm, ez bı bıryar-
bûm ku, xeyni şıdandına Wî ya xaçê bı tıştekî nızaniba ma.
3 Ez dı nava lawazi û tırsê de hatım ba we, çawajî dırıkrık im.
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4 Cotına mın Û belavoka mın, xwe ne spartıbû gotinên kanıh-
kır yên zanıyarıya mırovi, xwe spartıbû hêza Ruh ya ispatker
(aşkartırı), 5 Ûsa ku, bıla bawerıya we ne bı zanıyarıya mıro-
vi, xwe bısıpêre hêza Xwedê.

Zanıyanya Xwedê
6 Em dı nava yên kamıl de gotınên zanıyari dıbêjın: lê belê ev
zanıyari ne mina zanıyarıya dema ango, ne ji mina zanıyarıya
serokên vê demê yên tên Û dıherın e. 7-8 Em, qala zanıyarıya
Xwedê ya bı dızi, veşarti maye dıkın. Tu serokê vê demê, vê
zanıyarıya ku Xwedê, beri destpêkê, bona bılındahıya me
tırxan kırıye (nişan daye), fêm nekır m. Ger fêm bıkırana,
Xudanê bılınd, lı xaçê nedışıdandın. 9 Mina ku hatıye nıvi-
sandin, "Yên Xwedê, bona heskırê xwe amade kırıye tu çavan
neditıye, tu guhan nebıhistıye, tu dılê mırovi qeft nekırıye."
10 Lê belê, Xwedê vana, bı navditıya Rûh ve agahi me kır. Ruh
her tışti, heta ku ramanên Xwedê yên kûr ji dıkole. 11 Ra-
manên mırovan, xeynijı ruhê dı hundırê wi qenctır ki dızane?
Mina vêya, ramanên Xwedê ji, xeyni Ruhê Xwedê kes nıkare
bızanıbe. 12 Bona ku em keremên Xwedê yi dayi me bızanıbın,
me ne ruhê vê dınê, Ruhêjı Xwedê ve hatıye gırtın.

13 Dema jı yên Ruhani re rastıyên ruhani agah dıkın,
kerem ên Xwedê ne bı gotınên ku zanıyarıya mırovi hin kırıye,
bı gotınên Ruh hin kırıye ve têdıgêhi nın. 14 Bı rewşa xwe yı
xweza kes, tıştên ku dı derheqa Ruhê Xwedê da ye qebûl
nakm.Jı ber ku evanajı wi re bêeqıl tên.]ı ber.jı alıyê Ruh ve
tên fêm kırın ji vana fêm nake. 15 Yê lı gor Ruh dıke, dı her
babeti de dıkare darazıyê bıbêje. Lê belê kes nıkare dı heqê Wi

de darazıyan bıbêje. 16 "Ki ramanên Xudan zani ku, bıkare
şiretan bıde Wi?" Lê belê em, xwedi ramana Mesih ın.

Mırovê Bedeni

3 Bırano, ez bı we re, mina kesên lı gor Ruh dıkm neaxıfim.
Mina kesên ku lı pêy ezıtıya xweza ve dıçın, mina kesên

ku dı Mesih de hin dı çaxê pıtıkide ne axıfim. 2 Mın şir da we,
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ne xwarınên hışk (ne nerm). Jı ber ku we hin nıkaribû xwarı-
na hışk bıxwara. Nuha ji hûn nıkarın bıxwın, 3Jı ber ku hin
hûn lıpêy ezıtıyê dıçın. Çavnebari û keftûlefta nava we, qey lı
pêyçûrıa we yi ezıtıyê Û jıyana we yi mina mırovên dın eşkere
nake? 4 Ger yeki jı we bibêje, "Ez aligırê Pawlos ım", yeki dın
ji jı we bibêje, "Ez aligırê Apolos ım", çı ferqıya we jı mırovên
dın dımine? 5 Apolos ki ye? Pawlos ki ye? Xızmetkareki bona
bawerbûna we rıavditıyê kıri ye. Xudan, her yeki me wezife-
yeki daye me. 6 Tovê mın çand, Apolo av da. Lê belê Xwedê
mezın kır. 7 Yê gıring ne yên çandi û avdayi ye, Xwedayê yê
hatıye çandın mezın kırıye ye. 8 Qimeta çandi û avdayi yek e.
Her yek wê berdêla keda xwe bıstıne. 9 Em kedxwarên Xwedê
ne, hûn ji zevıyên Xwedê, xanıyê Xwedê ne.

Her Kes Pêşnıyanya Tışteki Dıke
10 Mın, lıgor wezifeya ku Xwedê keremi rnın kırıye, mina qes-
rbendeki zanıyar bıngehi dan im, kesên dın ji lıser vê bıngehê
xani ava dıkm. Bıla her kes bala xwe bıdınê ku ka çawa ava
dıkın. 11 Jıber ku tu kes, xeyni bingeha hatıye danin, yanê
xeyni İsa Mesih nıkare bıngehek dın deyne. 12 Lı ser vê bın-
gehê hın kes bı zêr, hın kes bı ziv anji bı kevirên bıqimet, hın
kes ji bı dar, giha an ji bı qamişan ava bıke. 13 Wê karê her kesi
eşkere bıbe, roja darazdanê derkevı navendê. Wê karê her kesi
bı agır ve eşkere bıbe. Wê agır, wesfê her kari bıcerıbini.
14 Avakırê yeki lı ber agır qim bıke, ew kes wê xelata xwe
rahêle. 15 Ger çêkırınên wi bışewıte, wê zırarê bıke, Ew ê xılas
bıbe, lê belê dê bıbe mina ku dı nava agır de derbas bûye.

Perestgeha Xwedê Ya Piroz
16 Ma qey hûn nızanın, hûn perestgeha Xwedê ne û Ruhê,
Xwedê dı we de dıj i? 17 Ger yek, perestgeha Xwedê xera bıke,
dê Xwedê ji wi xera bıke.Jı ber ku Perestgeha Xwedê piroz e
û ew perestgeh hûn ın.

18 Bıla tu kes xwe nexapine. Ger yeki dı nava we, xwe lıgora
pivana vg demê zanıyar bıhesıbine, bıla bona zanıyar bıbe,
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'bêaqil' bıbe! 19Jı ber ku zanıyarıya vê dınê, dı çavê Xwedê de
bêaqıli ye. Mina ku hatıye nıvisandın, "Ew, zanıyaran jı
fenekıya wan dıgıre." 20 Disa, "Xudan, valahıya ramanên
zanıyaran dızane." Hatıye nıvisandın. 21 Bo vê yekê bıla tu kes,
bı merıvan pesnê xwe venede. Jı ber ku her tışt ya we ye.
22 Pawlos, Apolos, Kifas, dınya.jıyan Û mırın, dema nuha û ya
bê, her tışt ya we ye. 23 Hûn yê Mesih ın, Mesih jiyê Xwedê ye.

Şagirtên (Resûiên) Mesîh

4 Bı vi avayi, bıla mırovan me xızmetkarê Mesih û keyayê
hemrêzên Xwedê bıhesıbinın. 2 Wesıfa pêşin ku dı keya-

yan tên gerinji ewledarbûna wan e. 3 Ger ezjı alıyê we, anji lı
alıyê darazgeheki normal bêm darazdan tu lı ber nakevım. Ez
bı xwe ji darazıya xwe nakım. 4 Ez tu qısûrê dı xwe de nabinım.
Lê belê, ev, mın safi nake. Yê mın daraz dıke Xudan e. 5 Bo vê
yekê, beri wexta ku hatıye nişan kırın, tu tışti daraz mekin. Lı
benda hatına Xudan bın. Yê tıştên tarıyê derxe ronahiyê,
armancê dı dılê mırovan eşkere bıke Ewe. Wê demê, dê her
mırov, pesnvedana dıkeve para wi, jı Xwedê ve bıstine.

Tu Xwedıyê çıye Ku TeJı Xwedê Nestandıbe
6 Bırano, bona ku hûn jı me misal (wekok) bıgırm û bona hûn
hini mana gotma, "dernekevın dervê tıştê hatıye nıvisandın''
bıbın, bı van seretayan lı ser xwe û Apolo tetbiq kır. Ûsa ku,
bıla tu kes bı yeki pesnê xwe venede û yeki dın xor (bıçûk)
nebine. 7 Yê te jı kesên dın bılınd danıye ki ye? Çıyi te heye
ku te jı Xwedê nestandıye? Ger te jı Wi standıye, çıma mina
ku te jı Wi nestandıbe pesnê xwe dıdi? 8 Jı xwe hûn têr û
dewlemend ın, Bêyi hebûna me we hıkumdari dıajot! Xwezi-
ka hûn bı rasti ji hıkumdar bibûna û meji bı we re hıkumda-
ri bıkıra! 9 Lı gor famkırına mın, Xwedê, me resûl an, mina
mahkûmên mırınê, bı yênjı heri dawıyê tên lı ber çava raxıst.
Hım bona mılyaketan hımji bona mırovan, bona hemû kai-
natê em bûn tışteki ku bê temaşekırın. 10 Em lı oxra Mesih
bêaqıl ın, lê belê hûn dı Mesih de bıaqıl ınl Em lawaz ın, lê belê
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hûn xwurt m! Hûn kesên qedırbılınd ın, lê em, kesên bêqimet
ın. 11 Heta nuha em bırçi, ti û tazi ne. Lı me dıxın Û ciheki em
bısıtırın nine. 12Em bı destê xwe dıxebıtın Û kedê dıdın. Bona
kesên xebera jı me re dıde, qencıyê dıxwazın, Dema zılmê lı
me dıkın, em sebır dıkın, 13Dema iftıra lıme dıkın, em bı (rû)
nermi bersivê dıdın. Heta nuha em bûn gıhûrê dınê û xerato-
kê her tışti.

14Ez vana ne bona we bı şermê bıxım, bona ku hûn zaroyên
mın i xoşewist ın, ez we ikaz bıkım dınıvisin ım. 15Jı ber ku dı
jıyana we yi dı mesih de gelek hinkerê we hebe ji gelek bavê
we nine. Ezji bı têgıhandına Mızginıyê yi we, dı Mesih isa de
bûm bavê we yi manewi. 16Bo vê yekê ez, bona hûn mın mi sal
(minak) bıgmn, bangi we dıkım,

17Kurê xwe yi xoşewist û sadıqê Xudan Timotêyo bo vê
armancê jı we re dışin ım. Ewê jı we re rêyên ku lıher derê,
lı her civakê dıdım hin kırın û dı Mesih de lıpêy dıçım bir
bine. 18Hın kesan dıbêjın qey ezê nêm ba we zımandırêj ıyê
dıkın. 19Lê belê Xudan bıxwaze, ezê dı nêzik de bêm ba we.
Wê demê ne gotınên wan zımandırêjan, ezê hêza wan hin
bıbım. 20Jı ber ku Serwerıya Xwedê ne dı gotına, dı hêzê de
ye. 21Hûn çı dıxwazın? Ez bı dar bêm ba we ya na bı heskırın
û ruhê nerm ve bêm ba we?

Bırayê Ku Bı Bêexlaqıyê Ve Ketıye

5 Bı rasti dı nava we de hebûna bêexlaqıya cınsi, bê~x:laqı-
yek dı nava senemperestaji nayê ditın tê gotın, Usa ku

yeki.jına bavê xwe gırtıye. 2Ûhûn hinji zımandırêjıya dıkın.
Lê belê ne ferz bû ku we şinê bıgırta û yê van karan dıke j ı nav
xwe biavêta? 3-5Ne bı bedeniji be, bı ruhi ez dı nava we da me.
Jı xwe, yê vi sûci kırıye, mina ku ez dı nava we de bım, bı navê
Xudanê me isa rnın daraz kırıye. Dema bı hebûna ruhê mın i
dı nava, bı hêza Xudanê me isa ve de hûn cıvıyan, bona beden
tune bıbe vi zılami bıdın destê Şêytên ku bıla karıbe dı roja
Xudan İsa de xılas bıbe. 6 Pesnvedana we ne rast e. Ma qey
hûn nızanın hındıkek havên, hemû hevir tırş (bıhavêrı) dıke?
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7 Bona ku hûn bıbın hevirek nuh, jı havêna kevm safî û paqıj
bıbın. Çawa ku hûn bê havên ın.]ı ber ku Mesîh ê berxıka me
yî qurbanê hatıye qurban kırın. 8 Bo vê yekê ne bı havêna
kevın, bı havêna xerabî û gırr i, bı nanê bêhavên yê jı dıl û
rastıyê cejnê bıkın.

9 Mın dı nameya xwe da bı kesên bêexlaqıyê lı we dıkın
hevaltıyê mekın nıvisand ım. 10 Bê şık mın nexwest ku ez
bıbêjım bı bêexlakên, çavbırçıyên anjî senemperestên vê dınê,
Gava ûsa ba, hûn mecbûrbûn ku jı vê dınê bıqetıyana. 11 Lê
belê kesekî bı bırati tê nasîn ger bêexlaq, çavbırçi, senempe-
rest, kufırbaz serxweş anjî rêbır be bı wî re hevaltıyê nekırı-
na we, bı kesekî ûsa re heta xwarınê jî nexwarına we a vay ez
nuha dınıvisinım. 12 Çı heqê mın heye ku ez kesên derveyı
cıvaka bawerkeranê daraz bıkım? Yên ku hûnji daraz bıkın ne
kesên bı bawerı ne? 13 Yê lıderveyî cıvakê dırninê, dê Xwedê
daraz bıke.t'Zılamê xerab jı nava xwe bıqewırinınl"

Dı Derheqa Dozan De

6 Ger doza (dawa) yekî jı we lı kesekî dın hebe, ne lı ber
pirozan, gelo dıhêwıre (cesaret dıke) ku lı berya bêba-

weran daraz bıbe? 2 Ma qey hûn nızanın ku yên pîroz wê dınê
daraz bıke? Madem ku hûnê dınê daraz bıkın, dı darazıya
dawên bıçûk hûn ne ehıl (pıspor) m. 3 Dawên dı derheqa vê
jıyanê lı alîkî, ma qey hûn nızanın emê heta mılyaketan ji
daraz bıkın? 4 Ger dawên we yî dı derheqa vê jıyanê de hebe,
hûnê yên dı cıvaka bıbaweran yên herî ne giring tayîn bıkın?
5 Bona ku we bışerrninırn vana dıbêjım. Ma qey kesekî zanıyar
î dı dawên dı nava bırayan de darazgeri bıke tune dı nava we
da? 6 Bıra dawê lıbıra vedıke, dı serde jî lıberya bêbaweran!
7 Bı rasti dawe hebûna weyi hemberî hev jî jı we re bı tumi
bınketın e. Hûn rastî neheqıya bên, wê hin ji qenc nebe? 8 Lê
dêvla vêya hûn bı xwe neheqıyê dıkın û kesên dın dıxapinırı.
Dı ser de, hûn vêya lı bırayên xwe dıkın, 9-10 Ma qey hûn
nızanın gunekaran nıkarın Serwerıya Xwedê mêras bıgırın?
Mexapm! Ne yên bêexlaqıyên cınsi dıkın, ne senemperestan,
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ne zinakıran, ne rêşaş ên cınsi, ne homoseksuelan, ne dızekan,
ne çavbırçıyan, ne serxweşan, ne kufırbazan, ne ji rêbıran dê
Serwerıya Xwedê bı mêrasi bıgırın. 11 Hınek j ı we ûsa bûn; lê
belê we xwe şuşt, û hûn piroz hatın danin, bı navê Xudan İsa
mesih û bı navditıya Ruhê Xwedanê me hûn safi bûn.

Jı Bêexlaqıya Cınsi Bırevın
12 "[ı mın re her tışt serbest e", lê belê her tışt ne bı fêde ye. "Jı
mın re her tışt serbest e", lê belê ez nabım bındestê her tışti.
13 Xwarın bona mahdê, mahd ji bona xwarınê ye. Lê belê wê
Xwedê hım midê û hımji xwarınêjı navendê rake. Beden ne
bona bêexlaqıyên cınsi, bona Xudan e. Xudan ji bona bedenê
ye. 14 Xwedanê ku Xudan vejand, dê bı qudreta xwe, me ji
bıvejin e.15 Ma hûn nızanın bedenên me endamên Mesih ın.
Qey ez endamêm Mesih rahêlım û bıkım endamê qûndeyekê?
Tu cari! 16 Ma hûn nızanın yê bı qûrıdê ra vekeve bı wê ra dıbe
bedeneki? "Tê gotın ku, "Dê her du bıbın bedeneki" 17 Lê belê
kesê bıgıhêje Xudan dê bı Wi re bıbe hew ruheki. 18J ı bêexla-
qıya cinsi ve bırevın. Gunehên dınê mırov dıkın, hemû dı
dervê bedenê ye, lê belê kesê ku bêexlaqıyê dıke dê lı berya
bedena xwe gunehan bike. 19 Ma hûn nızanın bedena we,
perestgeha Ruhê Piroz ku we jı Xwedê gırtıye û dı hundırê we
de ye. Hûn ne aidi xwe ne. 20 Bı berdêla bedenekê hûn hatın
kırin; bo vêya Xwedê dı bedena xwe de bılınd bıkın.

Babet A Zewacê

7 Nuha em bên babetên ku we nıvisandıye. Nezewıcandına
zılam qenctır e. 2 Lê belê, bona bêexlaqıyên cınsi, bıla

pirekeka her zılami û zılameki her pireki hebe. 3 Bıla pirek
mafê mêrê xwe, mêrık ji mafê pireka xwe bıde. 4 Bedena pirekê
ne aidi wê, aidi mêrê wê ye. Mina vêya bedena zılam ji ne aidi
wi, aidi pireka wi ye. 5 Xeyni dema duayê ku bı xwesteka her
du ali çêdıbe hev red mekın. Dawıyê disa yekbın ku bıla
Şêytan, bona ku hûn bı xwe nıkare we nexapine. 6 Ez vêya ne
mina destûreki, mina rêya lıhevkırınê dıbêjım. 7 Mın dıxwest
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ku hemû mırov weki mın bın. Lê belê hınek ûsa, hmek wısa
xelatek ruhani yajı Xwedê ve para her kesi heye. 8 Disajı yên
nezewıcine û jı pirekên bi re vêya bıbêjım, mina mın bıminın
jı bo wan qenctır e. 9 Lê belê bı xwe nıkanbın, zewaca wan
qenctır e. Jıber ku zewac, jı şewata bı şehwetê ve qenctır e.
10 Bona kesê zewıci ji vêya destûr dıdım, ya rasti Xwedê
destûr dıde: bıla pirek jı mêrê xwe neqete. 11 Dema cûda bû,
an bıla bê mêr bımine anji bıla ew û mêrê xwe lıhev bên. Bıla
zılam ji pireka xwe bernede.

Zewaca Kesên Batoerkır Û Nebawerkıran
12 Jı yê dın re ne Xudan, ez ûsa dıbêjırn: ger pireka bırayi
bawerıyê neanibe, lê belê bı jina wi re razi bıbe bıla zılamê wê
wê bernede. 13 Ger zılamê pirekekê bawerıyê neanibe lê bêlê
bı tev jina wê ve razi be, bıla pirek zılamê xwe bernede. 14 Jı
ber ku zılamê baweri neanıye bı navditıya pireka xwe, pireka
baweri neanibe ji bı navditıya zılamê xwe tê piroz kırın. DIJI
vêya ba, zarokê we ji dê bê piroz kırın ba. Lê nuha piroz ın.
15 Yê bawerıyê neanıye, ger dıqetı, bıla bıqetı. Bıra an jı
xwuşk, dı rewşeki ûsa de azad ın. Xwedê bona dı nava hev de
bı aşitıyê jinê bangi we kır. 16 Ey pirek, tu jı ku dızane tu yê
zılamê xwe rızgar bıki an neki? Ey zılam, tu jı ku zanı tu yê
pireka xwe xılas bıki an neki?

Lı Gor Banga We Gırtıye Bıjin
17 Bıla hew, her kes, 1ı gor rewşa ku Xudan jı wi re bıjartıye,
lıgor banga ku jı Xwedê standıye bıjin, 18 Dema mırovek bısu-
neti bû lê hate bang kırın, bıla bêsunet nebe. Keseki dema bı
sunet bû lê hate bang kırın, bıla sunet nebe. 19 Bısunetbûn Û
bêsunetbûn ne giring e. Ya gıring, destûrên Xwedê anina cih
e. 20 Her kes hı çı rewşê de hatiye bang kırın, bıla dı wê rewşê
de bısekının. 21 Dema tu dil bû bangi te kırın, lıber nekeve. Lê
belê tu dıkarıbe azad bıbi, fersendê nerevini! 22 Kesê ku dema
banga Xudan gırt dil bû, nuha azadê Xudan e. Yê bı azadi
hatıye bangkırın ji nuha dilê Mesih e. 23 Hûn bı berdêlekê
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hatın fırotın Û standırı, jı mırovan re nebın diL. 24 Bırano, her
kes bı çı rewşi hatıbe bang kırın, bıla lı berya Xwedê dı wê
rewşê de bısekıne.

Yê Nezetmcine (Azıb)
25 Dema em bên keçıkan, bona wan, mın destûrê jı Xudan
negırtıye. Lê belê bı saya dılovania Xudan, bı ewledarbûna
xwe ez dıbêjım, 26 Ûsa dıfıkırım ku nuha bona tengasıyan
mırov mîna xwe bımine çêtır e. 27 Tu bızewace, bernadê
nexwazi. Tu azıb i, jı xwe re hevalan megeri. 28 Lê belê tu
bızewıci, nabe ku te guneh kırıbe. Keçıkek ji bızewıce, nabe ku
guneh kırıbe. Çı heye ku wê tengasıyên kesê zewıci dı vê
jıyanê de çê bıbın. Ez dıxwazım ku we jı van tengasıyan
bıparêzım. 29-31 Bırano, dıxwazım wêya bıbêjım, dem teng
bûye. Jı nuha pêv, bıla yên pîrekên wan hene, mina tunebın,
yên şinê dıkışinın, mîna nekışinın, yên kêfê dıkın mina nekın,
yên jı dınê ve istıfade dıkın, mîna ku heta ku tu bıbêjı istifa-
de nakin bên xuya kırın. J ı ber ku rewşa dınê ya nuha deme-
ki derbasi ye. 32 Dıxwazım hûn bêxem bın. Zılamê ku neze-
wıcıye, bı fıkrandına Xudan çawa xoşnud bıke, bona karên
Xudan xemê dıkışine, 33 Lê belê zilamê zewıci, bı fıkrandına
pireka xwe çawa xoşnud bıke dıfıkıre û bona karê dınê xemê
dıkışine. Bı vi avayi dıbe du parî. 34 Pirek an ji keçıka neze-
wıci, bı armanca hım bı bedenî, hım jî bı ruhî pîroz bıbe, bona
karên Xudan xemê dıkışine. 35 Ez vêya, bona qencıya we yi bı
xwe dıbêjım, ne bona azadıya we kêm bıkırn. Ez dıxwaz ım ku
hûn bı belavnebûna bala xwe û bı gorî bûna xwe yî bona
Xudan, jıyanek lıWi bê bıjin.

Zewac Lı Gor Zagonê Ye
36 Kesek dıfıkıre ku neheqiyan lıkeça xwe kırıye, ger temenê
keçıkê derbas dıbe û zewaca wê ferz be, ew kes bıla xwesteka
xwe bıke, keça xwe bızewıcine: nabe ku guneh kırıbe. 37 Lê
belê yê ne dı bın hewceyê de be, yê dı dılê xwe de bı qırar Û
bıkare xwesteka xwe bîne cîh, dı dılê xwe de nezewıcandına
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keça xwe qırar bıke, wê baş bıke. 38 Bı kurti yê keça xwe bıze-
wıcine, wê qenc bıke, yê nezewıcine, wê heri qenc bıke. 39 Pi-
rekek, heta ku zılamê wê bıji, bı zılamê xwe ve gırêdayi ye.
Dema zılamê wê bımıre, pirek jı zewaca kesê bı dılê xwe
dıxwaze serbest e; hew bıla ew kes aidi Xudan be. 40 Lê belê
pireka bi, mina xwe bımine wê heri dılxweş bıbe. Ez ûsa
dıfıkırım û ez wer bawerım ku Ruhê Xwedê dı mın de heye.

GOŞTÊ QURBANÊ YÊN JI SENEMAN RE TÊN PÊŞKÊŞ
KIRIN
Heskınn Yan Zanin?

8 Nuha em bên goştê qurbanên jı pûta re tê pêşkêş kırın
"Zanina me gışti heye", vêya dızanın. Çı heye ku zanin

mırovan qure dıke, hes kırın ji geş dıke. 2 Kesê ku dıbêje qey
ez tışteki dızanım, hin mina ku bızanıbe nızane. 3 Lê belê kesê
jı Xudan hes dıke, Xudan dızane. 4 Em bên xwanna goştêrı ku
jı pûtan re tê pêşkêş kırın. Em dızanın ku dı rastıyê de pêt, lı
dınê tışteki tune ye û j ı yekê zêdetır Xwedê nine. 5-6 Ger yên
lı erd û ezman bı navê ilah tên bang kırın hebe ji - çawa ku
gelek 'ilahan' û 'xudanan' hene - bo me hew yek Xwedê Bavo
heye. Ew bıngeha her tışti ye û em bona Wi dıjin. Yek Xudan
heye, ew ji İsa Mesih e. Her tışt bı navditıya Wi hate afıran-
dın, em ji bı navditıya Wi dıjin.

7 Lê belê her kes ne xwedıyê vê zaninê ye. Hın kes dı elı-
mandınên xwe yi pûtperesti dıminın, dıbêjın qey goştê ku
dıxwe jı pûtan re hatıye pêşkêş kırın û ûcdanên wan i germ-
xwaz bı vi avayi gemari dıbe. 8 Xwann me ber bı Xwedê nabe.
Ger em nexwin tu kêmasiya me nabe, em bıxwınji tu bılındıya
me nabe. 9 Lê belê xwe bıparêzın, ev azadıya we bıla nebe
sedema xıjbûna kesên ûcdanê wan germxwaz. 10 Ger zılamek
bı ûcdan germxwaz, tu yê zanê, dı perestgeha pûtan de lı sifrê
rûnışti bıbine, dê ew kes, metırsıyê bona xwanna goştê qur-
bana ku pêşkêşi pûtan kırıne negre? 11 Bı vi avayi, ev zılarnê
ûcdan germxwaz, ew bırayê ku Mesih dı oxra wi de mırıye,
bona zanina te dê mehw bıbe! 12 Hûn dı vê rêya de bı kırına
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gunekanya lı berya bırayan hûnê ûcdanê wan i germxwaz
bırin bıkın û bı vi avayi, lı berya Mesih, dıbe ku hûn gune-
kanyan bıkın. 13 Bo vê yekê, ger tiştên ku ez bıxwım bıbe
sedema xıjbûn û ketma bırayê mın, bona bırayê rnın nekeve,
ezji tu cari goşt naxwım.

Mafên Resûlan (Şandıyan)

9 Ma qey ez ne azad ırn? Qey ez ne resûl ım? Ma qey mm
Xudanê me isa neditıye? Hûn ne dexla keda ku mın dı

rêya Xudan de daye nın? 2 Ger ez bona keseki dın ne resûl ji
bım, bona we ne resûl ım ya! Hûn, delilên Resûlıya mın i dı
rêya Xudan ın.

3 Jı yê rnın dıkşinın pırsıyanyê ez ê xwe ûsa bıparêz ırn.
4 Lı xwann û vexwann ê mafê ıne nıne qey? 5 Mina resûl ên dm
mafê me nine qey em lı ba bırayêrı Xudan û Kifas ve hevalekê
bı baweri bı xwe re bigerin ın? 6 Ma qey yê mecbûnn ku bona
derbasbûna xwe (jıyana xwe) bışıxulm hew ez û Barnaba nın?
7 Ki bı perê xwe leşkenyê dıke? Ki rezê dıçine û mêwê wê
naxwe? Ki keri dıçêrine û şirê kenyê venaxwe? 8 Ma ez vana
lıgor gûç a ditına mırovan dıbêjım? Ma Zagona Pirozji mina
vêya nabêje? 9-10 Dı Zagon a Mûsa de, "devê gayê ku cêrê dıke
megre" hatiye nıvisandm. Ma xema Xwedê ga ne ya na vana
jı me re dibêje? Bê şıke ku ev bona me hatıye nıvisandın.]r ber
ku dıvê yê cotê diajo, bı hêvi bıajo, yê cêrê dıke ji dıvê bı
hêviya şırikantıya bênderê cêrê bıke. 11 Ger me tovên Ruha-
ni dı nava we de çandi be, qey em jı we bênderek bûjeni
bıçinın zêde ye? 12 Mafê kesên dm hebe ku jı we alikanyê
bıstine, qey mafê me tune ye? Lê belê me vi mafê xwe jı we
nexwest. Bona em nebın astenga belavkırına Mızginıya
Mesih, em jı her tışti re serê xwe xwar dıkın. 13 Ma qey hûn
nızanın kesên lı perestgehê dışuxule, jı perestgehê xwanna
xwe derdixe, yê lı gırûxanê dışuxulın jı gırûxanê ve par
dıstinın? 14 Mina vêya Xudan destûr da ku yên Mızginıyê
belav dıkın, bıla derbasbûna xwe jı Mızginıyê ve bı dest bıkın,
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Xelata Mın Belavkınna Mızginıyê Yi
15 Lê belê mırı yeki van mafê xwe ji nexwest. Bona vana bıdın
mın ez naxwaz ım. Heta vêya bıkırn, ez bımırım qenctır e. Kes
nıkare mın jı vê pesın vedanê paş bıxine! 16 Çırna ku ez Mız-
ginıyê belav dıkırn, mafê mın i pesnvedanê tune. Jı ber ku ez
wezifedar ırn ku vêya belav bıkırn. Ger ez Mızginıyê belav
nekım way lı halê mınl 17 Ger ez Mızginıyê jı dıl de belav
bıkım, dê xelatek mın hebe; ger bê dıli bıkım, dıbe ku mın
wezifeyeki jı mın re hatıye emanet kırın anibe cih. 18 Belê,
xelata mın çi ye? Dema belav kırına Mızginıyê vêya bê berdêl
agah kırın û bı vi avayi mafê mın ijı belav kırına Mızginıyê çê
dıbe bıkar neanin e.

19 Ez azad ırn. Ez ne dilê keseki me. Lê belê, bona ez gelek
kesi hı dest bıxım, ez bûm dilê her kesi. 20 Bona Cıhûdan
bıdest bıxım, bı Cıhûdan re, mina Cıhûdeki mıjûl bûm. Ez bı
xwe ne dı bın dagerıyi Zagona Piroz de ji bûm, bona kesên dı
bın Zagonê de bı dest bıxırn, bı wan re mina ku ez ji dı bın
Zagonê de bım mıjûl bûm. 21 Ne keseki xwediyê Zagona
Xwedê, bı keseki dı bın Zagona Mesih de bûna xwe, bona kesê
ku ne xwediyê Zagonê ne bı dest bıxırn, bı wan re mina kese-
ki ne xwedi Zagon be mıjûl bûm. 22 Bona bêhêzan bı dest
bıxım, bı bêhêzan re bêhêz bûm. Çı bıkırn bıkım, bona hın kesı
xelas bıkım, bı her kesi re bûm her tışt. 23 Vana gıştıki, bona
dı Mızgınıyê de para mın hebe, dı oxra Mızginıyê de çê dıkım.

Mina Pêşbazıyê
24 Ma tu nızani, kesên dı qada banzdanê de gışt banz dıdırı, lê
belê hew yek kes xelatê dıgıre? Û sa ku banzdın ku bo hûn
xelatê hı dest bıxın. 25 Heçi kesên dexli pêrbazıyê dıbın
dagerıya xwe dı her tışti de dıkın. Yên ûsa, vêya bona tacekı
defnê yi bırıze bı dest bıxın dıkın, lê em, vêya bona taceki tu
cari narıze dıkın, 26 Bo vê yekê, mina keseki bê armanc banz
nadım. Kulmıka mina lıhewa xırn bı valahıyê navêjım. 27 Mız-
ginıyê bı kesên dın dan bıhistandın pêv, bona ku ez nêm red
kırın ezıyetê bı bedena xwe ve dıkışin ırn û wê dıkım diL.
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Dersên KuJı Diroka İsraêlê Ve Bên Standın

10 Bırano, ez dıxwazım hûn bızambın ku bapirên me
çawa dı bın ewr de hatıne parastın û gışt çawajı bahrê

derbas bûne. 2 Bona bı Mûsa ve bên gırêdan, gışt dı ewr û
bahrê de hatın vaftiz kırın. 3 Gışti eyni xwarına ruhani xwar.
4 Gışti eyni vexwarına ruhani vexwar.] ı latê ku jı paşıyê wan
ve tên vexwarın, û ew lat Mesih bû. 5 Tevi vêya Xwedê jı
pıranê wan ne xoşnud bû; cesedên wanji lıçolê hate raxıstın.

6 Ev bûyeran, bona ku em mina wan tıştên xerab nexwazın
jı me re bıbe ders çê bû. 7 Mina hınek kesênjı wan, nebın pût-
perest. Çawa ku ûsa hatıye mvisandın: "Gel bona xwarın û
vexwarınê rûnışt ın, dawıyê rabûn û bı hari kêf kırın." 8 Em
nekevın bêexlaqıya cınsi, Hınek kesên jı wan ûsa kırın û
bistûsê hezarên wan dı rojekê de lıerdê hatın raxıstın. 9 Mina
hıneki jı wan Xudan necerıbin ın. Kesên ûsa kırın, maran
kuştın, 10 Mina hınek kesê jı wan gotegotê nekın. Yên gote-
gotê dıkırın, mılyaketê mırınê kuşt.

11 Ev bûyeran, bonajı kesên dın re bıbın ders hate serên wan
û bona me yên gihaştım dawa deman ikaz bıke derbasi nıvisê
bû. 12 Bo wê, yê dıbêje qey ez lıser pêla me, bıla xwe bıparê-
ze, nekeve! 13 Hûn xeyni cerıbandınên ku rasti her mırovi
hatme, rasti cerıbandınan nehatın. Xwedê ewledar e, nahêle
ku hûn lı cerıbandınên hêza we derbas dıke bên cerıbandın.
Bona ku hûn dı berxwe bıdın, bı cerıbandınêre, wê rêya der-
ketınê ji jı we re temin bıke.

Pût Û Sifra Xudan
14 Bo vê yekê bırayên mın, jı pûtperestıyê ve bırevın. 15 Ez
mina kesên ku aqılê wan lı serê wan e dıaxıfım. Hûn gotinên
mın bıwezın ın. 16 Em bı tasa şıkranê ku pê ve şukurıyê jı
Xwedê re dıkın, jı xwina Mesih ve nabın pardar? Bı nanê ku
dışkinın û dıxwın, bı bedena Mesih ve nabın pardar? 17 Mina
ku nan yek e, emji bı pırrbûna xwe bedenek ın.]ı ber ku, em
gışt naneki par dıkın. 18 Lı gelê İsraêlê bınêrın; yên gostên
qurbanê dıxwın ne pardarê gırûxanê ne? 19 Ango ez dıxwaz ım
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çı bıbêjım? Ma taybetıyek goştê qurbanê ya pêşkêşi pûtan
dıkm heye? An ji gıringıyek pût heye? 20 Na, tune! Ya ku
dıbêjım eve: kesên pûtperest qurbanên xwe ne jı Xwedê,
pêşkêşi eman dıkm. Ez naxwazım ku hûn bı eman re bıbın
pardar. 21 Hûn nıkarın hım j ı tasa Xudan hım ji j ı tasa eman
vexwm. Hûn nıkann şırikê hım sıfra Xwedê, hımji sıfra eman
bm. 22 Ma hûn bona dexısandma Xudan dışuxulm? Ma qey
em jı Wi hin ji bı hêz ın?

Azadıya Kesê Bıbaweri
23 "Her tışt jı me re serbest", lê belê her tışt ne bı fêde ye. "Heı
tışt serbest", lê belê her tışt ne çêker ın. 24 Bıla her kes
çavnêrıyê ne lı fêda xwe, lı fêda kesên dırı bıke. 2S Her eıns
goştên ku lı sûka qesaban têfırotm, nekm pırsgırêka ûedanı û
bêpırs û sewal bıxwm. 26 Jı ber ku "rûyê erdê û her tıştên lı
rûyê erdê yê Xudan m." 27 Ger keseki bêbaweri bangi we yı
xwarınê bıke û hûn ji bıxwazm bıxwm, her tışti nekın pırs-
gırêka ûedani û bê pırs û sewal bıxwm. 28 Lê belê yeki j ı we re
bıbêje, "ev goştê qurbanê ye" hım bona kesên vêya gotıye û
hımji bona aramıya ûcdanê nexwm. 29 Dıxwazım bıbêjım ku
ne ya te, bona aramıya ûcdanê zılamê dm. Çıma azadıya mın
jı alıyê ûcdanê kesên dın bê daraz kırın? 30 Ger ez bı şukur-
kırınê beşi xwarınê bıbım, jı xwarına ku rnın lê şıkır kırıye
çıma ez bêm pekandm? 31 Bı kûrti, hûn çı bıxwm û vexwın,
hûn çı bıkın, her tışti bona bılındahıya Xwedê bıkın. 32 Nebın
sedema tılpekıya Cıhûdan, Grêkan anji eıvakan Xwedê. 33 Ez
ne çavnêrıyê fêda xwe bona ku xılas bıbın çavnêrıyê fêda gelek
kesi bona her kesi jı her ali ve xoşnud bıkım dıxebıt ım.

11 Weki ku mın Mesihjı xwe re minak gırtıye hûnji mın
minak bıgırın.

Pırsgırêka Seri Nıxumandınê
2 Bona ku hûn dı her tışti de mın dı bir tinın û hinkerê mın
agahi we kırıye, mina xwe parestme ez pesnê we vedıdım. 3 Lê



351 1. Korintıyan 11:4-21

belê ez dıxwazım hûn vêya ji bızanıbın ku: serê her zılami
Mesih, serê pirekê zılam û serê Mesih Xwedê ye. 4 Keseki serê
xwe dıxumin e anji zılamê ku peyxemberi dıke serê xwe bıçûk
dıxine. 5 Lê belê yê serê xwe nexumin e an ji pireka ku
peyxamberi dıke, serê xwe bıçûk dıxine. Ferqıya kesên ûsa, jı
pireka ku serê wê hatıye kurkırın nine. 6 Ger pirek xwe nexu-
min e, bıla porê xwe jê ke. Lê belê ger kurkırın anji porjêkırı-
na pirekê şerm be, bıla serê xwe bıxumın e. 7 Dıvê zılam serê
xwe nexumine. Jıber ku zılam dı minakıya Xwedê ye û bılın-
dahıya Xwedê dıbırıqin e. Pirekjı bılındahıya zılam dıbırıqin
e. 8Jı ber ku zılam nejı pirekê, pırekjı zılam hate afırandın.
9 Zılam ne bona pirekê, pirek bona zılam hate afırandın. 10 Bo
vê yekê û dı oxra mılyaketan, bona ku pirek dı bın destûrbû-
na xwe xuya bıke dıvê serê xwe bıxunımin e.

11 Çı heye ku, dı Xudan de ne pirek jı zılam, ne zılam jı
pirekê ve serbıxwe ye. 12 Jı ber mına ku pirek jı zılam ve
afırıye, zılamjijı pirekê ve dıbe. Lê belê ber tışt jı Xwedê ye.
13 Hûn bı xwe qırar bıdın: ma bê nuxımandın dua kırına
pirekê jı Xwedê re lıcih e? 14-15 Ma xweza (tebiat) qey rê we
nedaye ku pordırêj ıya zılaman \\ an bıçûk dıxine, lê belê por-
dırêjıya pirekan wan bılınd dıke? Jı ber ku por, mina rûbereki
jı pireka re hatıye dayin. 16 Yê dixwaze dı vê babetê de têke-
ve keftûleftê, bıla vêya bızanıbe ku ne kevneşopek meyi ûsa
heye, neji ya cıvakan Xwedê.

Şiretên Dı Derheqa Sifra Xudan De
17 Bona cıvakên wejı têdê zêdetır zırarê dıde we, dema ez ika-
zên xwe yi jêrbık ım, ez nıkarım pesnê we vedım. 18 Ya yeke-
min, dema hûn bı cıvaki tên ba hev, ez dıbıhizım ku dı nava we
de gelşi (cıhêti, fırqati) hene. Ez parıyek ji bı vêya bawer ım.
19 Jı ber ku bona yên ecıbandına Xwedê bı dest xıstıne xuya
bıbın, dıvê dı nava we de veqetandınan çê bıbın.

20 Dema hûn dıcıvın, hûn bona beşbûna sıfra Xwedê
nacıvın. 21 Jıber ku her yek, lıbenda yê dın nasekıne û xwarı-
na xwe dıxwe. Hınek kes bırçi dıminın, hınek kes ji serxweş
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dıbın. 22 Ma bo xwarın û vexwarınê malên we tuneye? Hûn
cıvaka Xwedê bıçûk dıbinın û dıxwazın yên xwarına wan nine
bışermi nın? Ez çıjı we re bıbêjım? Ez pesnê we vedım? Dı vê
babeta de nıkarım pesnê we vedım.

23·24 Yên ku têdıgıhinım we, ez ji jı Xudan hin bûm. Şeva
dan desta, Xudan isa nan rahışt, şukıryê ani û nan par kır û
ûsa got: "Evêya bedena mın i ya dı oxra we de feda dıbe ye.
Bona biranina mın ûsa bıkın." 25 Mina vêya paşi xwarınê tasê
ji rahışt û ûsa got: "Ev tas ehda nûh i bı xwina mın serrast
bûye ye." Dema ku her car we vêya vexwar bona biranina mın
ûsa bıkın.' 26 Dema we vi nani her gı xwar û her gı jı vê tasê
vexwar hûn dıbın ku, heya hatına Xudan bangewazıya mırı-
na Xudan dıkın,

27 Bo vê yekê ki nan bêısûl bıxwe anjijı tasa Xudan vexwe,
dıbe lı hemberê beden û xwina Xudan sûc kırıbe. 28 Bıla kes
pêşiyê xwe bıcerıbine, dawıyê nan bıxwe ûjı tasê vexwe. 29Jı
ber ku kesê ku jı bedena Xudan bêhay nan dıxwe û jı tasê
vedıxwe, bı vi avayi xwarın û vexwarına xwe bı xwe mahkûm
dıke. 30 A vay, bo vê yekê gelekên we lawaz û nexweş ın,
hinekên we ji mırıne. 31 Ger me xwe bıcerıbanda, em ne
dıhatın daraz kırın. 32 Bona ku em bı dınê re nebın mahkûm
Xudan me daraz dıke û perwerde dıke. 33 Dı wi halê de
bırayên mın, dema hûn bona xwarınê hatın ba hev, lı benda
hev bın. 34 Yê bırçi hebe, bıla dı mala xwe de zıkê xwe têr bıke.
Ûsa ku bıla cıvana we, rêya darazkırına we veneke. Dema em
bên pırsgırêkên dın, wexta ez bêm ba we, ezê wan safi bıkım.

Xelatên Ruhani

12 Bırayên mın, dema em bên xelatê ruhani, ez naxwaz
ım ku hûn dı vê babetê de nezan bımin ın. 2 Hûn

dızanın ku, dema hûn pûtperest bûn, bı vi avayi an ji bı wi
awayi jı rê derketıbûn û berê we dabûn perestına pûtê bêzı-
man. 3 Bo vê yekê ez dıxwazım hûn vêya zanıbın: Tu kesê ku
bı navditıya isa ve dıaxıfe nabêje "nalet lı isa be." Bêyi nav-
ditıya Ruhê Piroz ji kes nıkare bıbêje "isa Xudan e."
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4 Xelatên Ruhani tewr bı tewr hene, lê belê Ruh yek e. 5 We-
zifên tewr bı tewr hene lê belê Xudan yek e. 6 Çalakıyên tewr
bı tewr hene lê'belê yê dı her kesi de gişti bı çalak didıne eyni
Xwedê ye. 7 Bona qencıya hevpışk a her kesi, hunerek Ruh
eşkere bıke tê dayin her kesi. 7-10 Bı navditıya Ruh, jı yeki re
hunera gotına peyvên zanıyari, jı Ruh, bona yeki dın hunera
gotına peyvên zaneyi, bı eyni Ruhi, jı yeki dın re baweri, bı
eyni Ruhi, jı yeki dın re hêza başkırına nexweşan, jı yeki re
hêza çêkırınan kerametan, jı yeki re peyxemberi kırın, jı yeki
re, ruhan j ı hev veqetandin, j ı yeki re bı gelek zımani axaftın,
jı yeki re ji hunera vergerandına van zımanan dıde. 11 Yê vana
gışti çalak didıne eyni û yek Ruhek e. Ruh vana, jı her kesi re,
lı gor xwestına xwe yek bı yek (cûda bı cûda) belav dıke.

Yekıtıya Bedenê
12 Beden bı yekbûna xwe re pêv jı gelek endami ve çê dıbe û
ev endamên ku gelekın gışt hew bedenek çê dıkın. Mesih ji
ûsa ye. 13 Dıxwaze bıla Cıhûd be, dıxwaze Grêk, dıxwaze dil,
dıxwaze azad bıbın, em gışt bona bûyina beden eki dı eyni
Ruhi da vaftiz bûn û hate bı dest xıstın ku em gışt eyni Ruh i
vexwın.t- A vay, beden ne hew jı endameki, jı gelek endami
çêdıbe. 15 Ger lıng, "Jı ber ku ez ne dest ım, ez ne aidê bedenê
me" bibêje, ev wê jı bedenê ve naqetin e. 16 Ger guh, "Jı ber ku
ez ne çav ım, ez ne aidi bedenê me" bıbêje, vêya wê jı bedenê
naqetin e. 17 Hemû beden çav bıba, wê çawa bıbıhista? Hemû
beden guh bıba, wê çawa bêhn bıkıra? 18 Bı rasi Xwedê, her
endamên bedenê, lı gor xwestına xwe dı bedenê de bı cih
kırıye. 19 Ger gışt, hew endamek bıba, dê beden bıba çı? 20 Bı
rasti gelek endam lê belê hew bedenek heye. 21 Çav nıkare jı
dest re bıbêje, "hewca mınjı te nine" anji serijılıngan re nıka-
re bibêje, "hewca mın jı we re nine." 22 Lê tam paşpê wê jı
endamên bedenê yên hinji lawaz xuya dıbın dev jê nayê ber-
dan. 23 Em zêde qimetê dıdın endamên bedenê yên hin ji
qimet kêm dıhesıbinın. Bı vi avayi, endamên me yi bêrewnaq
hin ji bırewnaq dıbe. 24 Hewca endamên me yi bırewnaq jı
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pûteyê (ihtımam) nine. Lê belê Xwedê hin ji qimet da yên
qimet kêm û bı vi avayi dı bedenê de yekıtıyê bı dest xıst. 25 Ûsa
ku bıla dı bedenê de parbûn çênebe, lê belê endaman bı wek-
hevi çavnêrıyê 1ı hev bıkın, 26 Ger endamek êşê bıkşine, hemû
endam pev re êşê dıkşinın; endamek bê bılınd kırın, hemû
endam kêfxweş dıbın. 27 Hûn bedena Mesih ın, cûda cûda ji
endamên vê bedenê ne. 28 Xwedê dı cıvaka bıbawerıya pêşıyê
resûlan, bı duwemin i peyxemberan, bı sêwemin i mamos-
teyan, dawıyê yên kerametan dıkın, yên hêza başkırıyan
nexweşıyan dı wan de hene, yên alikarıyê bı kesên dm dıkın,
yên hunerê wan i rêwabırtıyê hene û yên bı tewr bı tewr zıma-
nan dıaxıfe tayin kır. 29 Ma gışt resûl ın? Gışt peyxamber ın?
Gışt mamosteym? Gışt karın kerametan bıkm? 30 Hêza gıştıki
ya başkırına nexweşıyan heye? Gışt dıkarın bı zımanên tewr
bı tewr bıaxıfm? Gışt dıkarın van zımanan vergerinın? 31 Lê
belê hûn xelatên hin ji serete bı xiret bıstinın, Nuha ez rêya
heri qenc rê we bıdım.

Rêya Heri Bı/ınd: Evin

13 Ger ez bı zımanê mılyaket û mırovan bıaxıfım, lê belê
evina mın tunebe, ezê bıbım mina sıfıra deng derdıxe

an ji mina zila dıkute. 2 Ger ez bıkarıbım dı peyxemberıyê de
bımin ım, hemû hemrêza zanıbım û xwedıyê hemû zanina bım,
ger bawerıyek mın i qasi çıyan jı cih bıhejine rnezın hebe lê belê
evina mın tunebe ez tuneyek ım. 3 Ger hemû mal û mılkê xwe
bı sedeqeyi belav bıkım û bedena xwe bona şewıtand mê bıdım
dest, lê belê evina mın tunebe, tu fêda vêya 1ı mın tuneye.

4 Evin bı sebr e, evin bı dılovani e. Evin çavnebarıyê nake,
pesnê xwe venade, bebırıyê nake. 5 Evin bı hovitıyê nake, lı
xırwebazıya xwe nagere, bı hêsani hêrs nabe, xerabıyê bı bir
nayne. 6 Evin bı neheq ıyê kêfxweş nabe, lê belê bı ya rast
dılxweş dıbe. 7 Evinjı her tışti baldırêj dıbe, bı her tışti bawer
dıbe, her tışti hêvi dıke, xwe dısıpêre her tışti.

8 Evin tu cari dawi nabe. Lê wê peyxamberi jı navendê
rabın, wê zımanan bıqedın, zaninjı navendê rabın. 9Jı ber ku
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zan ina me bı hed e, peyxamberıya me ji bı hed e. 10 Lê belê
dema yê rewneqdar bê, wê yên bı hed jı navendê rabın. 11 Ez
dema zarok bûm, mina zarokan dıaxıf im, mina zarokan fêm
dıkırım û mina zarokan dıfıkırim. Dema ez bûm zılamek
gıhaşti, mın dev jı van mıjûlıyên zarokayi berdam. 12 Ango em
her tışti mina dıyarıyek nivwındayi ya mırêkê (eynıkê)
dıbinın lê belê wê demê emê rû bı rû hev bıbinın (bıaxıfın,
mıjûl bıbın). Ango zanina mın bı hed e, lê belê wê demê, mina
ku ez têm zanin ezê bızanı bım. 13 A vay bı vi hali sê tıştê ku
bımine (dımine) hene: baweri, hêvi û evin. Yê jı vana heri
serate (ser de, mezın) ji evin (hes kırın) e.

Zımanên Nayên Zanin Û Peyxamberi

14 Lı pêy evinê banz bıdın û xelatên ruhani, bı taybeti
hunerê peyxamberıyê bı xiret ve bıxwazın. 2 Mırovek

ger bı zımaneki nızane bıaxıfe, dıbe ku ne bı mırovan re, bı
Xwedê re bıaxıfe. Kes wi fêm nake. Ew, bı ruhê xwe re hem-
razan dıbêje. 3 Lê yê peyxamberıyê dıkeji, bona mırov jı alıyê
ruh ve pêşve bıçe, metırsi û şabûni bıbine, bangi mırovan dıke.
4 Kesê ku bı zımanê ku nızanıbe dıaxıfe, xwe bı xwe pêş ve
dıbe. Lê belê yê peyxamberıyê dıke, cıvaka bıbawırıyan pêş ve
dıbe. 5 Ez dıxwaz ım ku, hûn gışt bı zımanên ku hûn nızan ın
bıaxıfın, lê belê pêş ıyê dıxwaz ım ku hûn peyxamberıyê bıkın.
Heta ku ev zımanana bona cıvaka bawerkıran nê vegerandın,
kesê peyxamberıyê dıke, jı kesên bı van zımanan a dıaxıfe
sereta ye.

6 Belê, bırano, ez bêm ba we û bı zımanên ku hûn nızanın
bıaxıf ım, lê belê peyxamek Xwedani, zaninek, gotınek
peyxamberi anji hınkarıyek negıhin ım we, dê çı qencıya mın
jı we re çê bıbe? 7 Heta tıştên bêcan yên mina bılûr û çenkê
dengên guhêrbar dernexın, ki fêm dıke ku bı bılûr û çenkê çı
tê lêxıstın? 8 Borijenji dengeki xuyaker (eşkere, bê bıhistın)
dernexe ki jı şer re amade dıbe. 9 Mina vêya ger hûn ji bı zıma-
nek nê fêm kırın neaxıfın, dê gotınên we çawa bên fêm kınn?
Dê bıbe ku hûnjı hewê re axıfi bın! 10 Bê şık lı dınê gelek tewr
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zıman hene û yek ji ne bê mane ye. 11 Çı heye ku, ger ez zımanê
ku tê axıfin fêm nekım, ezê nenasê (xeribê) jı kesê dıaxıfi
bıbım, yê dıaxıfe ji dê bıbe xeribê mın. 12 Bo vê yekê, lıgora we
jijı xelatên ruhani ve hewes kırıye, bı xelatên ruhani yên cıva-
ka bıbawerıyên pêş ve dıbe ve dewlemendbûnê bınêr ın.

13 Bo vêya, kesê ku bı zımanê ku nızane dıaxıfe, bona
gotınên xwe vergerine bı dua bıke. 14 Dema ez bı zımanê ku
nızan ım dua bıkım, dıbe ruhê rnın dua dıke û hışê mın ji bê
berdar dımine. 15 Dıvê wê çaxê ez çı bıkım? Ezê bı ruhê xwe
dua bıkım, bı hışê xwe ji dua bıkım. Bı ruhê xwe qesidan
bıbêjım, bı hışê xwe ji qesidan bıbêjım. 16 Ger tu hew bı ruhê
xwe ve şukıryê bini, yekijı gel,jı ber ku gotına te fêm nake dê
çawajı dua şukranê ku te kırıye "amin!" bıbêje? 17 Dıbe ku tu
bı rasti (mina rêzê) şukıryê bıki lê belê ev yek, kesi dın pêş ve
nabe. 18 Bona ku ez bı zımanên ku nızan ım, jı we gışti pırrtır
dıaxıfım, j ı Xwedê re şukır dıkım. 19 Lê belê heta ku ez dı cıva-
ka bıbawırıyan dı zımaneki ûsa de deh hezar gotıni bıbêjım,
bona kesên dın perwerde bıkım dı hışê xwe de axaftına pênc
gotıni çêtır dıgırım.

Gıringıya Pêmkanyê
20 Bırano, dı ramanên xwe de zaroki nebin. Dı babeta
xerab ıyê mina zarokan lê belê dı ramanên xwe de mina kesên
gihaşti bıbın. 21 Dı Zagon a Piroz de ûsa hatıye nıvisandın:
"Xudan, 'Bı navditıya kesên zımanê xerib dıaxıfe, bı lêvê xeri-
ban ezê bangi vi geli bıkım; dê disa ji mın guhdari nekın!'
dıbêje." 22 Tê ditın ku, axaftina bı zımanên nayê zanin, ne bona
bıbawerıya, bona kesên bêbawerıyan nişanek e. Peyxemberiji
ne bona bê bawerıyan, bona bawerkıran nişanek e. 23 Ger nuha
cıvaka bawerkıran bê ba hev û dema gışt pev re bı zımanên ku
nızanın bıaxıfın, yeki bawerıyê neanıyı anji yekijı gel têkeve
nava wan, dê nebêj ın, "Hûn har bûn ınl"? 24 Lê belê dema gışt
peyxamberıyê bık ın, yeki baweri neanıye anji yekijı gel têke-
ve nava wan, bı her gotınên ku tê gotın wê qanıh bıkın û daraz
bıkın. 25 Dê ramanên dızi yên dılê wi bê eşkere kırın û bı vi
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avayi ew dê bıbêje, "bı rasti ji Xwedê dı nava we de ye" û ser
rû xwe bavêje erdê û perestıyê jı Xwedê re bıke.

Kaideya Peyxamberti Kirmê
26 Bırano dawi çıye? Dema hûn bıcıvın, her yeki qesideyek
we, gotıneki bıde hinkırınê, peyxamek Xwedani, gotıneki wi
yi jı zımaneki nayê zanin anji vergereki wi yi jı zırnaneki nayê
zanin hene. Bıla her tışt bona pêşveçûna cıvakê be. 27 Ger bı
zımanê naye zanin dê bê axıftırı, bıla dudu ya zêde sê kes bı
dor bıaxıfe, yek ji yên tê gotın vergerin e. 28 Ger keseki ver-
gerine tune be, yê bı zırnanê nızane dıaxıfe dı cıvakê de bê
deng bırnine, dı hundırê xwe de bı Xwedê ve bıaxıfe, 29 Dudu
anji sê peyxamber bıla bıaxıfe, yên dınji gotınên wan bıla baş
bıwezıni nın. 30 Ger jı Xwedê ve peyxam bê keseki lı civakê ve
rûnıştıye, bila her kesên dıaxıfırı bêdeng bısekın ın. 31 Bona
herkes hi ni tışteki bıbe û metırsıyê bıgıre dıbe ku hûn gışt yek
bı yek peyxamberıyê bıkın. 32 Ruhê peyxamberan dı bın
dagerıya peyxamberan de ye.

Dı Cıvakan De Axaftına Pirekan
33-34 Jı ber ku Xwedê ne Xwedanê tevlıhevıyê, Xwedanê
dılxweş ıyê ye. Pirekan, mina hemû cıvakên pirozan, bıla dı
cıvakên we de bê deng bıminın, Jı axaftina wan re destûr nine.
Mina ku dı Zagon a Piroz de hatiye nişan kırın bıla sernerm
bın. 35 Ger tışteki ku bıxwazın hin bıbın, bıla lı malê jı zılamê
xwe re bıpırsın. Jı ber ku dı derheqa cıvakê de axaftına pire-
kan şerm e. 36 Ya na çavkanıyê gotinên Xwedê hûn ırı an ji
hew gihaştıye we?

37 Ger kesek xwe peyxamber an ji jı alıyê ruhê ve gıhaşti
zanibe, bıla bızane ku yên mın jı we re nıvisandıye destûrên
Xudan ın. 38 Bıla yê bı ber vana nekeve, bıla bı ber wi ji neke-
vın (wi gıring negırın). 39·40 Bı kurti bırayên mm, peyxambe-
ri kırınê bı xiret bıxwaz ın, nebın astengê axaftına bı zımanên
nayê zanin, lê belê bila her tışt bı rasti û bı rêzi bê çêkırın.
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Gıringıya Vejina Mesih

15 Bırano, dıxwaz ım ku Mızginıya mın agahi we kır û we
ji qebûl kır û pê ve dılsoz man dı bira we binım. 2 Ger

hûn bı gotına ku mmjı we re mızgin ani zexm bıgırın, hûnê bı
navditıya wê xılas bıbm. Dıjberi wê dıvê we bı valahıyê bawe-
ri ani be. 3·4 Zanina ku mın gırt, bı pêşıyê têgıhandım we. Ûsa
ku, lı gora Nıvisên Piroz Mesih, lı berdêla gunehên me mır,
hate bmerd kırın û lı gor Nıvisên Piroz roja sısıyan jı mırınê
ve vejıya. 5 Pêş ıyê jı Kifas re, dawıyê ji xuyani yi Donzdehan
bû. 6 Dawıyê dı eyni demê de xuyayi pêncsedi zêde bırayan
bû. Gelekên wan hin dıjin, hmekan ji mırın. 7-8 Lı pê vêya
xuyayi Aqûp, dawıyê hemû resûlan, dawina dawin ji xuyayi
mm, yê mina zaroyê bê dem bûyıye bû. 9 Ez heri çûkê resûla
me.Jı ber ku mın zulmê lı cıvaka Xwedê kırıye, ez ne lıyaq ım
ku bı resûltıyê ji bir bêm. 10 Lê belê ez nuha çı bım, bı kerema
Xwedê ez ew ım. Kerema Wi ya bona mın bı valahıyê neçû.Jı
Resûlan gışti zêdetır kedê da me. Bı rasti ne ez, kerema Xwedê
ya dı mın de keda xwe da. 11 A vay, dıvê belavoka mın belav
kır, an ji ya resûlên dm belav kırıye û we pê ve bawerıya xwe
anıye eve.

Dê Mıri Bıvejın
12 Ger vejina Mesih ijı mırınê tê bıhistandm, çawa dıbe ku hın
kesên jı nava we dıbêjm mıri navejm? 13 Ger mıri navejm,
mesih ji ne vejıya ye. 14 Ger Mesih nevejıya be, belavoka me
ji, bawerıya me ji vala ye. 15 Û şahdeyıya me yi dı derheqa
Xwedê deji dıbe ku derew bıbe.Jı ber me şahdeyıyê kırın ku
Xwedê Mesih jı mırınê ve vejand. Lê belê bı rasti mıri nave-
jıbm, dıbe ku Xwedê ji Mesih nevejandıye. 16 Jı ber ku mıri
navejm, Mesih ji nevejıya ye. 17 Ger Mesih nevejıya be,
bawerıya me vala ye; hûn hin dı nava gunehan de ne. 18 Lı gora
vêya yên bı aidbûne Mesih ve mırıne ji mehf bûne. 19 Ger hew
bona vê jıyana me hêvıya xwe bı Mesih ve gırêdayi be, em jı
her kesi zêde kesên belengaz ın,
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Hêz Û Ewledanya Bawenyê: Vejina Mesih
20 Lê ew ku Mesih, bı minakbûna kesên mırıye yê pêşin jı
mırınê ve vejıya ye. 21Lı gora mırın bı navditıya mıroveki tê,
jı mırınê vejinji bı navditıya mıroveki tê. 22 Her kes çawa dı
Adem de dımıre, dê her kes dı Mesih de bıgıhêjejıyanê. 23Lê
belê gışt dema dora wan bê wê bıwejın: minak a pêşinbûnê
Mesih, dawıyê dı hatına Mesih de yên aidi Mesih ın. 24Lı pêy
vêya dema Mesih her rêwabırıyê, her hıkımranıyê jı navendê
rakır pêv dema serwerıyê da Bavo Xwedê pêv dê dawi hatıbe.
25Jı ber ku, heta Xwedê hemû neyarên Wi lıber lıngê Wi raxe
dıvê ew serwerıyê bıajo. 26Dıjmınê heri dawıyêjı navendê bê
rakırın mırın e. 27"Xwedê her tışti lıbınya lıngê Mesih raxıst
û bı vi avayi bı Wi ve gırêdayi ma." Ev gotına, "Her tışt bı Wi
ve hate girêdan", eşkere yi ku Xwedanê her tışti tabıhi Mesih
kır, nagre naverok a xwe. 28Dema her tışt bı Law ve hate gırê-
dan wê demê wê Law ji, bıbe dılsozê Xwedanê her tışti bı Wi
ve gırêdayıye. Ûsa ku bıla Xwedê dı her tışti de her tışt bıbe.

Bêbawenya Vejina Mınyan Bêaqıli Ye
29 Ger vejin tune be, dê yên bı navê mırıyan vaftiz bûne Çı
bıbın? Ger mıri tu cari navejınbın, mırovan çıma bı navê
mırıyan vaftiz dıbın? 30Emji bo çı xwe her demjımêri davên
talûkan? 31Bırano, bona we, bı heqê wê pesnvedana ku ez dı
Xudanê me Mesih de xwedıyê wê me, her roj dımır ım. 32Ger
mina her kijan mırovi fıkıri bım û dı Efesê bı cenawıran re
cerdê kırıbım, çı qencıya vêya jı mın re heye? Ger wê mıri
nevejın, "bıxwın Û vexwın, çawa be emê sıbê bımırın." 33Ne-
xapın, "hevalıyên xerab xûya qenc xera dıkın." 34 Bıaqıl bın,
hışê xwe binın seri û êdi gunehan mekın. Hınekên jı we qet
Xwedê nas nak ın. Bona ku hûn bışerm ın ez vana dıbêj ım.

Bedena Paşi Vejin Ê
35 Lê belê yek dıkare bıbêje ku, "Dê mıri çawa bıvejın, dê bı
bedeneki çawa bên?" 36Çı pırsek bı bêaqıl i! Heta tava te çan-
dıye nemıre, nagıhêje jıyanê ku!
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37 Dema tu bıçine, tu reha ku bê na, hew tovê wê, tovê

genım an ji reheki dın dıçini, 38 Xwedê lı gor xwestına xwe
bedenê dıde tovê. Jı her tovê bedenek taybeti dıde. 39 Goştê
her zındıyi ne wekhev e. Goştê mırovan tewrek, goştê
heywanan tewrek, goştê masi û cıvikanji tewrek e. 40Bedenên
semawi hene, bedenên dınyayi hene. Rewnaqıya yên semawı
tewrek, yên dınyayi tewrek e. 41 Rewnaqıya rojê tewrek,
rewnaqıya hivê tewrek, rewnaqıya stêrkan tewrek e. Dı
rewnaqıyê de stêrk jı stêrk cıhêtır e. 42Vejina mırıyaji ûsa ye.
Beden bı mahkûrnatıya rızandınê ve tê bınerd kırın lê bı nere-
zandınê ve tê vejandın. 43Bı bêhêzi tê bınerd kırın, bı rewnaqı
tê vejandın. Bılawazi tê bınerd kırın, bı hêzi tê vejandın. 44Bı
beden eki xwezabûnê tê bınerd kırın, bı bedenek ruhani ve tê
vejandın. Mina ku bedena xweza heye, bedena ruhaniji heye.
45 Çawa ku ûsa hatıye nıvisandın: "Mırovên yekemin Adem,
bû canek dıji." Adem ê dawinji bû ruhekjıyanê dıde. 46Pêşıyê
ne yê ruhani, yê xweza hat. Yê ruhani dawıyê hat. 47 Zılamê
pêşin jı erdê yani jı axê ye. Mırovê duwernin jı ezmana ye. 48Zı-
lamê jı axê ve çawa be, yên jı axêne ji ûsa ne. Zılarnê erşê çawa
be, yên semawi ji ûsa ne. 49Çawa ku em mina yê jı erdê bûn,
emê bıbın mina yê jı erşê ji.

50Bırayêrı mın, ez dıxwazım vêya bıbêjım, goşt û xwin nıka-
re Serwerıya Xwedê bı mêrasi bıgıre.Yêrı dırızên ji nıkarın
nerızandınê bı mêrasi bıgırın.

Dê Mıri Û ZındiJi Nû Bıbın
51-52A vay, ez raz a (sır a) kêjı we re eşkere dıkırn. Dê emê gışt
nemırın, dema borijên a dawin hate pıfkırm, emê gışt, nışkav-
de, dı çavşıkaninkê de bên guhertın. Belê, dê borijên bê pıf-
kırın, dê rnıri bı nerızandına xwe bıvejın Û emê ji bên guher-
tın. 53jr ber ku dıvê ev hebûna me yi dırıze bêrızandınê, ev
hebûna meyi bımırıni ji bêmırıni yê lıxwe ke. 54Hebûna me
yi dırıze û bımırın e, dema bêrızandınê û bêmırınıyê lı xwe
bıke dê gotına ku bı, "Mırın hate tune kırın, serfırazi hate bı
dest xıstın!" hatıye nıvisandın ê cih. 55"Ey mırın, serfırazıya te
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lı ku yi? Ey mırın, kelemê te lı ku yi?" 56 Kelemê mırınê
guneh e. Guneh ji hêza xwe jı Zagona Piroz ve dıgıre. 57 Lê
bıla jı Xwedê re şıkır be, Wi bı navditıya Xudanê me İsa
Mesih serfırazi daye me! 58 Bo vê yekê bırayên mın i xoşe-
wist, bızanıbın ku keda we dı rêya Xudan de dayıye lı
valahıyê naçe û dı berxwe bıdın, nelerızın. Dı karê Xudan de
her tım bı xiret bm.

Şiretên Dı Derheqa Alıkanya Peran De

16 Dema em bên alıkarıya peran ku dê jı pirozan bıbe,
hûn ji vêya, mina ku mın jı cıvaka Galatıyan re

gotiye bıkın, 2 Her yeki we roja yekemin a heftê lı gora
qezenca xwe hınek peri hıline û bıcıvine, bı vi avayi, dema
ez bêm ba we, bıla hewca pere cıvandınê nemine. 3 Dema ez
bıgıhêjım wır, bona bexşandınê we bıbe, kesên ku hûn mun-
asıb dıbinin, tevi nameyên danasina ezê bışinım Orşelim ê.

4 Ger çûna mın ji hewce bıke, ezê wan bıgırım ba xwe û
bıçım.

Xwestınên Pawlos Yên Şexsi
5Jı Makêdonê derbas bûm pêv ezê bêm ba we. Jı ber ku dı
Makêdonê de derbas dıbırn. 6 Dıbe ku ez demekê lı ba we
bıminım, heta dıkarım zıvıstanê ji bı we re derbas bıkım. Ûsa
ku, lı pêy wêya ez bıçım ku, hûn karıbın alıkarıyê bı mın
bıkın. 7 Ez naxwaz ım we ûsa bı kurtayi bıbin ırn û derbas
bıbım, Bı destûra Xudan, ez hêvi dıkırn ku ezê demeki dırêj
lı ba we bıminırn. 8 Lê belê heta roja Pêntikostê ezê lı Efesê
bıminırn. 9 Jıber ku lı vıra, bona karên mezın û bıbandûri
bıkım, derıyek jı mın re vebû. Çı heye ku gelek kesên lı dıji
rnın radıbın hene.

10 Dema Timotêyos bê ba we, bala xwe bıdınê ku bıla dı
nava we de tıxteki xemgini çêne be. Jıber ku ew ji mina mın
karê Xudan dıke, 11 Bıla kes wi xor nebine. Bona bê ba mın,
wi bı dılxweşıyê oxır bıkın. Ez lı benda hatına wi yi te vi
bırayana me. 12 Dema em bên bırayên me Apolos, bona bı
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bırayan ve bê ba we mın gelek rıcan jı wi re kır, lê belê nuha
qet bona hatırıê ne dılxwaz e. Dema fersend eki bı cih bıbi-
ne, dê wen.

13Hışyar bımi nın, merd û bı hêz bın. 14Her tışti bı hes-
kırınê ve çêkın,

15-16Hûn malıyê Stêfanosê lı Ahaya kesê yekemin e
bawenyê anıye û xwe daye emanetê pirozan dızanın. Bıra-
no, ez lı ber we dıger ım, stu jı yê mina vıya û yên bı vana re
dışuxulın û kedê dıdın xwar bıkın. 17Ez bı hatına Stêfanos;
Fortunatos û Ahaykûs ve kêfxweş bûm. Tuneyıya we jı bira
mın bırın. 18Mina ruhê we, ruhê mın ji fireh kırın. Qimeta
kesên mina vana bızanıbın,

Sılavên Dawin
19Civakên lı herema Asya sılavê jı we re dıkın. Akvila û
Priska, bı cıvaka ku lımala wan dıcıve, jı we re dı Xudan de
gelek sılavan dıkın, 20Sılava hemû bırayên mıni lı vır ın jı we
re hene. Hev bı ramûsana piroz ve sılav bıkın.

21Ez Pawlos, vê sılavi bı destê xwe ve dınıvisin ım. 22Bıla
jı kesê Xudan hez nake nalet bıbe. Marana-ta! (Xudanê me
were!) 23Bıla Xêra Xudan İsa bı we re be. 24Jı we re gıştıki,
dı Mesih İsa de hes kırınên mın bıla bı we re bıminel Amin.
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NAMEYAPAWLOS
YA DUWEMİN JI KORİNTIYAN RE

PÊŞGOTIN

(Rayedanya Nûçevanıyê)

Nûçevan Paıelos, 5-6 sal paşi gera xwe yi pêşin, carek dın seri
da heremên Korintosê û sê mehan lı wır ma (Kar.Res. 20:2,3),
dawıyê derbasi Makêdonê bû. Tevlzlıevıyên ruhanî yên lı Korin-
tosê, dêvla aş bıbe, hin ji zêde bûbû. Beri vêya, Pawlos nameye-
ki dın jı vê cıvakê re nıvisandıbû (2:3,4). Titûs ê nameyê bır, êş
û keserên ku Korintıyan dıkışine, têgilıand Patelos (2:13; 7:5-7).
Lı ser vêya Paiolos, bı peyxama Xwedê vê nameyê jı wan re
şand (7:5-16).

Vê nameya ku, saleki paşi nameya yekemin (dı sala 56.an
an ji 57.an de) hatıye nıvisandın, hêsên nûçevanê Xwedê
eşkere dıke. Mina nameya dın lı vırji qala vejina mınyan dıke
(5:1-10), sedema xelat dayınê (Bırrên 8 û 9). Bı vî avayi
Pawlos, cıvaka lı Korintê ye, bona alîkanyê jı xızanên
Orşelimê re bıkın, bı metırsi dıke (8:4, 19, ~O; 9:1, 12, 13).

Ev nameya, bı vi avayi dıbe ku bê kurt kınn:

Cenbandınên Nûçevan Pawlos 1:1-2:17
Xızmeta Nûçevan Paıolos, ya tê cenbandın3:1-7:16
Xelatên Ruhanî 8:1-9:5
Rayedanya Nûçevanıyê 10:1-13:14
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TECRUBEYÊN DIJWAR YÊN NÛÇE VANAN
Destpêk Û Sılav

1Jı Mın, yê ku bı xwestına Xwedê hatıye tayinkırına
resûlatıya Mesih İsa, Pawlos û bırayê me Timotêyos vejı

pirozên lı her alıyê Ahayayê ne û cıvaka Xwedê yi lı Korintê
ye sılav! 2 Bıla jı Bavê me Xwedê û jı Xudan İsa Mesih ve
kerem û dılxweşi jı we re be.

Xweda Yê Bingeha Xemrevinıyê
3 Bılajı bıngeha her tewr xemrevinıyê Xwedê,jı Bavê bı dılo-
vani, jı Xweda û Bavê Xudanê me İsa Mesih ve pesnvedani
be! 4 Bona ku bı xemrevinıya ku me jı Wi ve standıye em
kesên dı her tewr tengasıyê de ne xemrevinıyê bıkın, me dı
hemû tengasıyê me de xemrevin dıke. 5 Jı ber ku em çawa
keserên Mesih bı pırrani dıkışinın, bı saya Mesih ji xemre-
vinıyek mezın dıbin ırı. 6 Ger em tengasıyê dıkışinın, ev bona
xelasi û xemrevinıya we ye. Ger em xemrevinıyê dıbinın ev,
bona ku hûn lı hemberê wekkeserên ku em dıkşinın dı berxwe
bıdın çalak a xemrevin a we ye. 7 Hêvıyê me yi bona we biryar
ın, Jı ber em dızanın ku mina hûn dıbın şırikên keserên me,
hûnê şırikê xemrevinên me ji bın.

8 Bırano em naxwazın ku hûn jı tengasiyên ku em lı herema
Asya dıkışinın bêhay bın. Em dı bınê bareki ku zêdeyi qeweta
hılgırtına me de bûn. Ûsa ku hêvıya me yi jıyanê ji nema bû.
9 Dı hûndirê xwe de me hês kır ku em mahkûmê mırınê ne. Lê
belê ev, ne jı me re, bona ku em bı Xwedanê mırıyan dıbejine
bawer bûn çê bû. 10-11 Xwedê me jı ewqas xeterıyeki mezın xılas
kır û wê hinji xilas bıke. Her gı hûnji bı duayên xwe alıkarıyê
bı me re bıkın, dê hêvıya mejı Xwedê hebe ku wê disa me xılas
bıke. Bona kerernıya ku bı dua gelekan jı me re hatıye peyda
kırın, wê jı devê gelekan dı oxra me de şıkıri bılınd bıbırı.

Dılxwezıya Xwedani
12 Ûcdanê me şahdeye ku dı têkılıyên xwe yi bı dınê re, hı tay-
beti ji bı we re ne lı gor zanıyarıya mırovi, bı kerema Xwedê û bı
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pirozi Û bıdılıyajı Xwedê ve tê ye. Û em bı vêya ve pesnê xwe
dıdın. 13·14 Xeyni tıştên ku hûn bıxwinın û fêm bıkın, em tışte-
ki nanıvisi nın.]ı ber ku we me heta derecekê fêm kırıye, ez hêvi-
dar ım ku hûn me bı tûmi nas bıkın. Ûsa ku dı roja Xudanê me
İsa de mina ku pesnahıya me hûn m, emji bıbın pesnahıya we.

Seredanıya Paıolos Ya Dereng Mayî
15·16 Bı vê ewlebûnê, bona ku we du cara kêfxweş bıkım, ez dı
armanca pêşiyê bêm ba we, dawıyê derbasi Makêdonya bıbım,
dawıyê disa bêm ba we û jı alıyê we oxıri Cıhûstanê de bûm.
17 Gelo dema mın vêya dıxwest ez bê qırar bûm? Ya na xwes-
tekên mmjı ezıtıyê derdıkeve ku pêşiyê ez dıbêjırn "erê, erê"
dawıyê dıbêjırn "na, na?" 18 Bı heqê ewledaribûna Xwedê
dıbêj ım ku gotına ku mın têgıhandıye we hım 'erê' û hım ji
'na' nine. 19 Lawê Xwedê İsa Mesih ê ku mın bı Silvanos û
Timotêyo re danasıya Wijı we re kırıbû hım 'erê' û hımji 'na'
nin bû. Dı Wi de hew 'erê' heye. 20 Hemû wadên Xwedê, dı
Mesih de 'erê' ne. Bo vê yekê, bona bılmdahıya Xwedê bı nav-
ditıya Mesih de em bı 'Amin' bangi Xwedê dıkm. 21 Yê me bı
we re dı Mesih de zexmandıye û yê me mesh kırıye Xwedê ye.
22 Wi me mor kır û bona ewledarıyê Ruhê Piroz dani dılên me.

23 Ez Xwedê şahde dıgırım ku, sedema disa nehatma mın i
Korintê parastma we bû. 24 Ev, ne jı bo ku em serwerıyê
bawerıya we ne bûn. Bona hûn dılxweş bıbm em bı we re dıxe-
bıt m.] ı ber ku hûn dı bawerıyê de rıp û rast dısekın ın.

2 Mın qırar da ku ezê seredanek bı keser disa jı we re
nekım. 2]ı ber ku ez we bıkesırin ım, xeyni hûnên ku mın

wan kesırandıye, dê ki bımine ku mın kêfxweş bıke. 3 Mın
vêya eyni ûsa nıvisand ku dema ez bêm, yên ku mın kêfxweş
bıkm, bıla mın nekesırin ın. Dı derheqa kêfxweşı ya mın,
kêfxweşı ya we hemûyan e, bawerıya mın bı we gıştıki re heye.
4 Ne bona ku hûn bıkeserın, hew bona ku hûn heskırına mın i
mezm i dı dılê mın de geş bûyi fêm bıkırı, bı tengasıyek mezm
û êşa dıla, dı nava hêsran de mın vêyajı we re nıvisand.
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Efû Kırına Keseki Bısûc
5 Ger kesek, yek keseki dı kesırandıbe, ne mın, bê gırkırın
bêjım, dıbe ku we hemûyan heta derecekê kesırandıbe. 6 Jı
yeki ûsa re ew ceza ku pırani dayıye bes e. 7 Bona ku bı kesera
zêde nekeve, dıvê hûn wi kesa efû bıkın û xemrevinıyê jı wi re
bıkm. 8 Bona vêya ez dıxwaz ım ku hûn heskırına xwe j ı wi re
nû bıkm. 9 Bona cerıbandma we û dı her rewşê de guhdan û
nedana we yi gotınan mın jı we re nıvisand. 10 Hûn ki efû
bıkın, ezê ji wi efû bıkım. Ger mın tışteki efû kırıbe, mın wê
bona we, lı berya Mesih efû kır. 11 Ûsa ku em ne bên listıka
Şêytên, J ı ber ku em jı fikrên wi ne bêhay m.

Resûlên Ehd A Nû
12-13 Dema bı armanca belavok a Mızginıya Mesih ez hatım
Troasê, bona karê Xudan derıyekjı mın re vebû bû, lê belê jı
ber ku mın bırayê xwe Titûs lı wıra nedit, ruhê mın ne dı nav
aram ıyê de bû. Bo vê yekê mın xatır jı yên wır xwest û çûm
Makêdon ê.

14 Belê, jı Xwedayê ku me her tım dı koma serkeftina Mesih
de dıde meşandınê, bêhna naskırına Wi yi xwe dı her derê bı
navditıya me belav dıke şukıri bıbe. 15 Jı ber ku em hım dı
nava yên xelas dıbın hım ji dı nava yên mehv dıbırı, bona
Xwedê bêhna Mesih i xweşık ın. 16 Em, bona kesên mehv
dıbın, bêhna rnırınê ya dıbe mırınê nın, bona kesên xelasbûne
ji bêhnajıyanê ya dıbejinê ne. Ki pısporê kareki ûsa ye? 17 Em
mina gelekan, ne yên gotına Xwedê dıke navditıya ticaretê ne.
Bı kesên jı Xwedê ve hatme şandınbûna xwe û bı aidbûna xwe
yi Mesih, em lı berya Xwedê jı dıl de dıaxıfın,

Wekokên Zındi Yên Zanıyanya Xwedani

3 Qey disa me dest bı amojgarıya (salıxdana) xwe kır? Ya
na qey hewca me mina hinekan jı we re an ji nameyên

salıxdanajı we heye? 2 Name ya dı dılê me de hatıye nıvisan-
dın ûjı alıyê hemû mırovan tê zanin û tê xwendm hûn ın. 3Ev
dawıya xızmeta me ye û eşkere ye ku hûn nameya Mesih ne bı
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hıbrê, bı Ruhê Xwedayê dıji, ne lı lewhên kevır lı lewhên dılê
mırovan ın. 4 Bı saya Mesih, ewledarıyek me yi ûsajı Xwedê
re he ye. 5 Ez naxwaz ım bıbêjım ku bona tışteki em bı ser-
keftına xwe bıhesıbin ın em bes (pıspor) ın; yê me pıspor
kırıye Xwedê ye. 6 Wi me ne jı zagonên hatıye nıvisandın, jı
xızmetkarbûna ehdeki (peymaneki) nû ya xwe spartıye Ruh
ve ehıl (pıspor) dani. Zagona hatıye Nıvisandın dikuje, lê Ruh
dıjine.

Bılındıya Ehda Nû
7-8 Ger xızmeta ku bı mırınê ve diqede, yani zagona lı ser
kevıran bı tip û tip hatıye kolandın dı nava bılındahıyê de
hatıbe - ûsa ku Lawê İsraêlêyanjı berya bırıqandına wi yi bı
demi nıkaribûn lı wecê Mûsa bınerıyan - bılındahıya xızme-
ta ku bona Ruh tê kırın dê hin ji ne bıryar be? 9 Ger bılın-
dahıya xızmeta kû mırovan bındest bıke hebe, dê bılındahıya
xızmeta ku safibûnê pêk tine hin ji zêde be. 10Jı ber ku yê jı
berê de bılınd hatıye danin lı berya ya nuha dı bılındahıyê de
hin ji zêde yi bê bılındahı ye. 11 Ger yê demi bona dı nava
bılındahıyê de hatıbe, bılındahıya yê bımine hinji mezıntır e.

Xızmeta We Tê Xuya Kınn
12 Bona ku em xwedıyê hêvıyek ûsa ne em dıkarın bı metır-
sıyek mezın bıaxıfın. 13 Em mina Mûsa yê ku bona tefandına
bırıqandına wecê wi Lawên İsraêlê nebinın wecê xwe berûkê
ve dıgıre ninın. 14 Hışê Lawên İsraêlê kor bû bû. Heta iro ji,
dema Peymana Kevn dıxwinın hışê wan bı eyni berûkê ve
pêçandi dımin e.Jı ber ku ev berûk dê hew bı navditıya Mesih
ve rabe. 15 Çı heye ku heta iro ji, dema nıvisên Mûsa tên
xwendın berûkek dılê wan dıxumin e. 16 Lê belê çı demê yek
vegere Xudan dê ew berûk bê rakırın. 17 Xudan Ruh e û Ruhê
Xudan lı ku be, lı wır azadi heye. 18 Û em gışt, bı weceki bê
berûk, bı ditına bılındahıya Xudan, bılındahi lı ser bılın-
dahıyê, bona bıbın weki Wi tên guherand ın. Ev ji bı saya
Xudanê Ruh e dıbe.
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Em Metırsıya Xwe Wında Nakın

4 Bo vê yekê, em, yên vê xızmeta bı dılovanıya Xwedê gır-
tıne ser xwe, metırsıya xwe wında nakın. 2 Me rêyên bı

dızi û şermıyê dıde red kır ın. Em dest bı hilê nakın. Em gotı-
na Xwedê ji naşewşin ın. Em rastiyê dıxın navendê û lı berya
Xwedê xwe jı ûcdanê her mırovi re şiret (tewsıye) dıdın. 3 Ger
mızginıya ku em belav dıkın pêçayi ji be, bona kesên mehv
dıbın pêçayi ye. 4 Bona ku ronahıya Mızginıya bılındahıya
Mesih ê xuyanıya Xwedê ye têdıghin e bı ser bêbawerıyan ve
nehêlê ilahê vê demê hışê wan kor kıri ye. 5 Em banga xwe
nakın; lê belê em Mesih isa bı Xudani ilan dıkın, xweji dı oxra
isa Mesih de bı qul bûnê (evditıyê) ve ilan dıkın. 6Jı ber Xwe-
dan ê ku gotıye, "Dê jı tarıyan ronahi bıbırıqe", ronahıya bılın-
dahıya Wi yi dı wecê isa Mesih de dıbırıqe ya bı naskırına me
zayıye (derketıye) bı dayına me dılên me roni kır.

7 Bona bê zanin ku çavkanıya hêza sereta ne em, Xweda ye,
em dı nava feraxên axini de xwed ıyê vê xezinê ne. 8 Me jı her
alryê de xıstıne tengasiyê, lê belê em nehatıne ecıqandın. Em
şaş bûne, lê belê ne bêçare ne. 9 Em tên fetıland ın, lê belê em
ne hatıne ber dan. Em bı erdê ve têk çûne, lê belê tune nebû-
ne. 10Bonajıyana isa, dı bedena me de bı eşkereti xuya bıbe,
em mırına isa her tım dı bedena xwe de dıkşinın. 11J ı ber ku,
bonajıyana isa dı bedena me yi bı mırıni de bı eşkereti xuya
bıbe, em, yên dıjin, dı oxra isa de, her tım dıdın destê mırınê.
12 Bı vi avayi dı me de mırın dı we de ji jıyan çalak dıbe.
13"Mın baweri ani û bı vi sedemi axıf im" hatıye nıvisandın.
Bı xwedibûna ruhê bawerıyê ya mina vêya em ji bawer dıkın
û bı vê sedemê emji dıaxıfın. 14Jı berem dızanın ku Xwedayê
isa Mesih jı mırınê ve vejandıye dê me ji bı isa ve bıvejine û
bı we re derxine berya xwe.

DıJıyana Derbasî De Çavên Me LıJıyana Bêdawî
15 Ev gışt bona qencıya we ye. Bı vi avayi her gı kerema
Xwedê zêde bıbe û bıgehêje gelekan bıla bona bılındahıya
Xwedê şukıri zêde bıbe.
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16 Bo vê yekê em metırsıya xwe wmda nakın. Her çıqas
hebûna me yi der ve xera dıbe ji, hebûna me yi hundırin roj bı
roj nû dıbe. 17 Tengasıyê me yi demi û sıvık jı me re bılın-
dahı yek dı gıranıyê de bı tu tışti nayê pivandm mezm û bê
dawi bı dest dıxe. 18 Em çavên xwe ne lı tıştên xuya dıbe, vedı-
gerinın tıştên xuya nabe.]ı ber ku yên xuya dıbm demi ye, lê
yên xuya nabm heta bêdawıyê dımin e.

SEm dızanm ku, ev çadıra dunyayi, ya ku em tê de dıjin
ger xera bıbe, dı ezman de xaniyek Xwedê jı me re pêk

anıye, xaniyek me yi bı desta ve nehatıye çêkırın û tu cari
dawıya wê nine he ye. 2 Nuha j i bêrya lıxwe kırına xanıyê xwe
yi ezmani dıkın û axinê dıkışinırı. 3]1 ber ku em lıxwe bıkın,
em tazi nayên ditm. 4 Em, yê dı çadır a dmyayi de dıjin dı binê
barek gıran de axinê dıkışinın. Xwestına me yi esıl ne jıxwe
kırın (tazi bûn), lı xwe kırın e. Ûsa ku yê bı mırıni be, bılajı
alıyê jıyanê ve bê daqurtandm. 5 A vay, yê me bona vê arman-
cê amade kırıye û yê bona ewledarıyê Ruh daye me Xwedê ye.

Dawıya Mınnê: Gihaştına Xudan
6 Bı vê sedemê her tım metırsıya me heye. Em wêya dızanın
ku, heta em dı vê bedenê de bıjin, dûri Xudan ın.
7 Em ne bı yên hı çavan tê xuya kınn, bı spartma bawerıyê
dıj in. 8 Ez dıbêjım metırsıya me heye û dûri bedenê, lı ba
Xudan bûnê bı zêdeyi dıxwazın. 9 Bı vê sedemê, dıxwaze dı
bedenê de bıjirı, dıxwaze dûri bedenê bın, xwestina me xoşnud
kırına Xudan e. 10 Dema em dı bedenê de dıjin, dıxwaze qenc,
dıxwaze xerab, bona ku bersıva (berdêla) kırınên xwe bıgırın,
dıvê her yeki me lı ber ya kursiya Darazkırın a Mesih ve xuya
bıbın.

Wezifa Lıhevaninê
11 Çıma ku em dızanmjı Xwedê tırsin çi ye, bona kanıhkınna
wan em dıxebıtın. Em çı ne Xwedê dizane. Em hêvidarın ku
hûn ji çıbûne me dı ûcdanê xwe de dızanın, 12 Em, bona disa
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salıx dana xwe yi jı we re naxebıtın. Lê belê bona bersıvek we
yi jı kesên pesnê xwe ne bı dılê mırovan bı xuyayıya xwe yi
derve dıdın hebe, em fersendekê dıdın we ku hûn pesnê xwe
bı me vedın. 13 Ger em ne dı xwe de bın, ev bona Xwedê ye.
Ger hışê me lı serê me de be ev bona we ye. 14 Yê zorê dıde me
heskırına Mesih e. Darazıya me ew e ku, kesek dı oxra her kesi
de mır; wê çaxê gıştıkek mırın. 15 Belê, Mesih dı oxra her kesi
de mır. Ûsa ku, yên dıjin bıla êdi ne bona xwe, bona Mesih ê

lıoxra wan mırıye û vejıya ye bıjin. 16 Bo vê yekê em êdî kese-
kî lı gor pîvana mırovi nas nakın. Ger me Mesih lı gor vêya nas
kırınji, êdi, nuha ûsa nas nakın. 17 Ger kesek dı Mesih de be,
afırek (rnexlûqek) nû ye; tıştên kevn derbas bûne, her tışt nû
bû ye. 18 Evana gışt jı Xwedê ne. Xwedê bı navditıya Mesîh,
me bı xwe re lıhev anî û wezîfa lı hevaninê da me. 19 Ûsa ku
Xwedê gunehên mırovan nehesıband û dınê dı Mesîh de lı
xwe lı hev ani û gotına lıhevaninê emaneti me kır.

20 Bı vi avayi mîna Xwedê bı xwe bı navdîtıya me bangê
dıke, em bı navê Mesîh ve resûl tıyê dıkın. Em bı navê Mesîh
lıber we dıgerın; bı Xwedê re lıhev werın. 21 Xwedê bı saya
Mesih, bona ku em bıbın rastıya Wi, Mesihê guneh nezan,
bona me kır guneh.

Ev Xızmeta Dıjwar E Lê Belê Bıreumaq E

6 Em, yên bı Xwedê re dıxebıtın, bona ku hûn keremıya
Wî, bı valahıyê qebûl nekın, jı we re reca dıkın. 2 Jı ber

Xwedê dıbêje ku; "Dema bırê (munasıb) de mın te bıhist, dı
roja xelasıyê de mın ali te kır." Dema bırê a vay nuha ye. Roja
xelas ıyê a vay nuha ye. 3 Bona ku xızmeta me xerab xuya
mekın, tu carî em nebûn sedema tılpekibûna tu kesî. 4-8 Lê
belê em bı xızmetkarê Xwedê bûna xwe em xwe dı berxwe-
dana sertaybeti de, dı tengasî, astengî û bıtengahıyan de, dı
lêxıstın, gırtibûn, tevlıhevi, ked, bêxewî û bırçibûnê de, dı
jıyana pak de, zanîn, sebır, qenci, Ruhê Piroz û heskırına jı
dıli de, belavoka rastıyê, hêza Xwedê, bı çekên rastıyê yên dı
destên meyî çep û rast de, dı bılındahi û bêxıretıyê de, dı
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namdarıya qenc û namdarıya xerab de dı her tışti de minak
xuya dıkın. Ger em bı xapinoki tên hesıbandın ji be, em
kesên rast ın. 9 Mina kesên nênasin ın, lê belê em baş tên
zanin. Mina kesên dê bımırın ın, lê belê a vay em dıj in. Ger em
lêxıstınê bıxwın ji, em nehatıne kuştın. 10 Em bı keserın, lê
belê her tım kêfxweş dıbın, Em xızanın, lê belê gelekan dewle-
mend dıkın. Ger tıştek me tune be ji, em xwedıyê her tışti ne.

11 Ey Korintıyan, em bı we re eşkereti peyıvin, me dılê xwe
jı we re vekır. 12 Me heskırına xwe jı we neparast, lê belê we
heskırına xwe jı me parast ın. 13 Bona ku hûn ji bersıva mina
vêya bıdın me - mina ezjı zarokê xwe re bıbêj ım, dıbêjım-
hûnji dılê xwe vek ın.

Em Perestgeha Xwedê Ne
14 Bı bêbawerıyan re nekevın bın nireki. Jı ber ku dê çı şıri-
kantıya rasti û fesadiyê, dê çı hevrebûna tirêj û tarıyê bıbe?
15 Dê dı nava Mesih û Belial (Şêytan) de Çı tıfaq, çı pardarıya
yê bawerkırıye jı kesê bêbaweri heye? 16 Dê çı ehd dı nava
perestgeha Xwedê pûtan de hebe? Jı ber ku em perestgeha
Xwedayê dıji ne.Jı ber ku Xwedê ûsa dıbêje: "Ezê dı nav wan
de rûnım, Ezê dı nav wan de bımeşım. Ez ê bıbım Xwedayê
wan, ewê ji bıbın gelê mın." 17 Bo vê yekê, "]ı nava bêba-
werıyan derkevın, dûr bıkevın (cûda bırı)" dıbêje Xudan.
"Dest bı yê 'mındar' mekın, û ezê we qebûl bıkım." 18 Xudanê
hêza besi her tıştıye dıbêje ku, "Ezê jı we re bıbım Bavo, hûn
jijı mın re dê bıbın keç û xortan."

7 Bırayên mın i xoşewist, lıgora em xwedıyê van wadna ne,
em xwe jı her tıştê ku beden û ruh bıqırêj dıke safi bıkın:

dı tırsa Xwedê de bıjin û dı pirozıyê de bırewnaq bın,

IÇêfxweşıya Pawlos
2 Dı dılên xwe de cih bıdın me. Me neheqıyê jı tu kesi re mekır
ın, kesijı rê dernexıst ın, me keda keseki nexwar ın. 3 Ez vana,
bona daraz kırına we nabêj ım. Wek mın berêji gotıbû, dı dılê
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mın de cihek we yi ûsa heye ku, emê bı we re bımırın ji, bıjin
ji. 4 Ez pırr bı we ewle dıb ım, bı we re pırr pesnvedana xwe dıd
ım. Bı xemrevinıyê ve tıji me. Dı nava hemû tengasiyên me de
hed a kêfxweşiya mın nine.

S Heta dema em jı Makêdonê hatın ji tu rehetiya me çêne-
bû. Me jı her alıyê ve tengasiyê dıkışand.jı derv şeran, dı dılê
me de tırsan hebû. 6-7 Lê belê Xwedayê ê xemrevinıyê bı
kesên bı keser dıke, bı hatına Titûs i ba me, hew ne bı hatina
wi, bı xernrevinıya jı we standıye, xernrevıni lıme kır. Dema
Titûs bêrikırına we yi mın, xem û xireta we yi bona rnın têgi-
hand me, kêfxweşı ya me hin j i zêde bû. 7-9 Ger bı nameya xwe
we êşandıbe ji ez ne poşman ım. Ger ez poşman bıbım ji - bı
demek kurt bûna wê pev re ez dıbinım ku ew name êşê dıde
we - nuha ez kêfxweş ım, ne bı êşandına we, bı vê êşa we ber
bı tobê ve bırıye kêfxweş ım. We lı gor xwestek a Xwedê êşê
kışand m. Bı vi avayi, we jı tu ali ji me zırarê nedit ın. 10 Êşa
ku bı xwestek a Xwedê tê kışandın, kesi, dıbe toba ku dawıya
wê xılasi ye. Tobeyek ûsa poşmanıyê nade. Lê êşên dınê JI
mırınê tine. 11 Lê bınêrın, ev êşan, ev êşên ku we bı erêkırına
Xwedê ve kışand ın, bı we re çı cıdıyet, bona safibûnê çı xwes-
tın afırand! Dı we de ne hêrsek mezın, ne tırs, ne bêri kırın, ne
xiret û ne ji bona cezakırına bısûcan xwestekek rrıezın heşar
kır! Dı vê babetê da we bêsûcbûna xwe jı her ali ve ispat kır
ın. 12 Ger mm wê nameya jı we re nıvisandıbe ji bona kesên
neheqıyê dıkın an ji neheqiyê dıbinın nenıvisand ırn: mırı
dixwest ku hûn çawa gori me bûne lıberya Xwedê ve bıbin
ın. 13 Em bı hemû vana re xemrevinıyê dıbin m. Bı xemre-
vinıya me kêfxweşiya Titûs, me hinji kêfxweş kır ın.}ı ber ku
we gışt dılê wi fireh kır ın, 14 Mın pesnê we jı wi re veda, we
ji me neşermand ın. Her gotinê mın jı we re gotıbe çawa rast
be, pesnvedana we yi me jı Tıtûs re kır ji ûsa rast derket. 15 Her
gı guhdana we yi gotınan, qebûl kırına we yi bırêzi Û bıtırs dı
bir tine, heskırına wi yi jı we re qatek dın zêde dıbe. 16]1 bo
ku ez jı her ali ve dıkar ırn bı we re bawer bıbım, ez kêfxweş
dıbırn.
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Wekok A Comerdıyê

8 Bırano, em dıxwazın qala kerem ıya Xwedê yi jı cıvakên
bawerkıran ê Makêdonê re kırıne bıkın; 2 dema bı ten-

gasıyên heri mezın hatın cerıbandın, kêfxweşıya wan i bıcoşi
û xızanıya wani heri mezın vegerıya comerdıyek bı tûmi. 3 Ez
dıkarım şahdeyıyê bıkım ku, tıştên jı destê wan hate, heta
zêdeyê wê bı xwestına xwe dayin awan. 4 Bona ku cıhêtıya
alıkarıya jı pirozan re dıbe em bıdın wan gelek lı ber me
gerıyan û reca kır ın. 5 Lı ser hêvikırına me, xwe pêşıyê Xudan
û bı xwestına Xweda gori me kır m. 6 Bo vê sedemê bona ku
ev karê dı berê de dest pê kırıye bıqedin e, me Titûs bı xwes-
tek kırın. 7 Dı bawerıyê de, dı gotına peyvan de, dı zanin û
xiret a her tewri de, dı heskırına we yi hûn dı derheqa me de
xwedi ne, mina ku hûn dı her tışti de sereta ne, bı sereta bûna
wi karê bı xêr ji bınıhêr ın.

8 Vêya mina destûrekê nabêj ım, lê belê dıxwaz ım ku hes-
kırına we yijı dıli, bı xireta yê dı re bıdım ber hev (mıqayese
bıkım) û bıcerıbin ım. 9 Hûn kereınıya Xudanê me İsa Mesih
dızan ın. Bona ku bı xızanıya Wi hûn dewlemend bıbın,
dewlemend bû, lê belê bona we xwe xızan kır.

Karê Ku Hûn Destpêdıkın Bıqedinın
10 Dı vê babeti de yajı we re bı fêde salıxi we dıdım. Yên salê
çûn yekemin dı bexşandınê kırın, heta yê pêşin hewesê lıvêya
kır ın hûn bûn. 11 Nuha vi kari bıqedin ın. Ûsa ku mina ku hûn
bı arzûkırına vêya bı xwestek ın, heta ku jı destê we tê, lı
qedand ma vi kari bınıhêr ın. 12Jıber ku ger xwestek hebe, ne
lı gora tıştên ku dı destê yeki de nine, mina ku lıgor a tıştên
ku dı destê wi de ye alikırına wi lı cih e. 13-15 Armancıya me ne
ewe ku em we têxın tengasiyê û kesên dın rehet bıkın. Lê belê
bona ku wekhevi bıbe, nuha zêdeyıya destê we çawa ku
kêmasıyên wan temam dıke, bıla carên dırı ji zêdeyı ya destên
wan kêmasıya we bıgır e. Ûsa ku mina ku "zêdeyıya kesên pırr
berhev dıkır, kêmasıya kesên kêm berhev dıkır tune bû"
hatıye nıvisandırı, bıla wekhevi bıbe.
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Titûs Tê Şandın Korintê
16 Bıla şıkırijı Xweda yê ku dı dılê Titûs de ji pêwendıya eyni
ya bona we heşar kırıye! 17 Titûs hew bı qebûl kırına rıca me
nema, lê belê ew bı xwe pêwendıyek kûr bı we bıhist û bı xwes-
tına xwe tê ba we. 18 Tevi wi, em bırayeki jı bezana wi ya belav
kırına Mızginıyê dı nava hemû cıvakên bawerkıran pesnê wi tê
vedanji dışin ın, 19 Dı ser de ev bıra, bona bılındahıya Xudan û
bona vê şuxla bı xêr i bona ku em alikarıyê amadebûna xwe
xuya bıkın dışuxul ın, bona bıbe hevrê yê me jı alıyê cıvakên
bıbawerıyan ve hate bıjart ırı. 20 Dı vê xızmeta xwe yi bexşan-
dırıa rnezın, bona ku em nebın armancê rexneyan tu kesi em
geleki pûte dıdırı ê. 21 Jı ber em bala xwe dıdın ku hew ne dı
çavên Xudan, dı çavên mırovan de ji em ya rast çêk m. 22 Em
bırayek xwe yi gelek caran û dı gelek rewşî de hatıye cerıban-
dın û bı xiret hatıye dıyin û yê nuha ewledarıya dı derheqa we
de dıbıhise hin ji bı xiret bûye bı yên dın jı we re dışinın.
23 Dema em bên Titûs, ew pardar û ked karê mın î dı nava we de
ye. Lê bırayên meyi dınji resûlên cıvakan, pesnahıyên Mesih ın.
24 Hes kırma xwe jı van zılaman re ispat bıkm; jı wan re sedema
pesnvedana we yi lı berya cıvakê bıbawerıyan xuya bık ın.

Alikanyajı Bawerkırên Xızan Re

9 Tu hewce nake ez dı derheqa vê xızmeta kujı pirozan re
tê kırın tışteki bınıvisinım. 2Jı ber ez dızanım ku hûn bona

alıkarıyê amade ne. Ez bı gotına hûn, yên lı Ahaya, jı salê çûn
de amade ne, lıberya Makêdon a pesnê we vedıdım. Xireta we,
gelekên wanji derbasî tevgerê kır. 3 Bıla dı vê babetê de pesn-
vedana me yi dı derheqa we de dı vê babetê de vala derneke-
ve, lê belê mina ku mın got, bona amadebûna we ez bırayan
dışin ım ba we. 4 Ûsa ku gava hmek Makêdoni bı mın re werm
û we ne amade bıbinın, hûn lıalıyeki, emjı bona vê ewlebûnê
şermezar nebın. 5 Bo vê sedemê bıla jı berê de bên ba we û
xelatên ku dana wan we bı comerdi wad kır ın amade bıkın,
mın rıca kırına jı bırayan lı cih dit. Ûsa ku bıla xelata we ne
weko ka tımayi yê, bıla bı wekoka comerdıyê ve amade bıbe.
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Xwedê]ı Kesên Comerd Ve Hes Dıke
6 Vêya jı bir mekın ku: yê kêm bıçine, dê kêm dırûn ın, yê zêde
bıçin ın ji zêde dırûn ın, 7Ne mina bı nexwestınê anji bo zor-
danê, bıla her kes lıgor a dı dılê xwe de nêt kırıye bıde. Jıber
ku Xwedê jı yê bı kêfxweşıyê dıde hes dıke. 8 Bona ku hûn her
dem, jı her ali, xwedıyê her tışti ku têra we bıke bın, Xwedê
qasi her nimeti bona we zêde bıke bı hêz e. 9 Çawa ku ûsa
hatıye nıvisand ın: "Xelatan belav kır, da xızanan; rastıya wi
heta bêdawıyê mayin e." 10 Yê jı cotkar re tov û bona xwarınê
ji nan temin dıke, dê çınandına we ji tem in û zêde bıke û wê
dexlê rastıya we zêde bıke. 11 Bona ku hûn jı her ali de comerd
bıbın, hûnjı her ali de tên dewlemend kırın. Comerdıya we, bı
navditıya me dıbe sedema şıkırya Xwedê. 12 Ev xızmeta ku
hûn dıkın hew bı qedandına kêmasıya pirozan namine, dı eyni
demê de bı şıkırya gelekan yajı Xwedê reji dewlemend dıbe.
13 Mırovan, bona vê xızmeta we yijı dılıya we ispat dıke, bona
ku lı gor a Mızginıya Mesih i we bı eşkereti hewandıye, bı wan
re û bı her kesi re malên xwe bı comerdi par dıkın, Xwedê
bılınd dıkın. 14 Bona kerema sertaybeti ku Xwedê jı we re
bexşandıye bona we dua dıkın, benya we dıkın, 15 Bıla şıkıri
jı Xwedayê ku xelata Wi bı peyvan nayê gotın be.

Parastına Pawlos

10 Yê dema dı nava we de tırsok lê belê dema ne dı nava we
de be 1ı hemberê we bê tırs, ez, Pawlos, bı dılnızmi û rıer-

mıya dı Mesih de jı we re rıca dık ım, 2lı ber we dıger ım: dema
ez bêm ba we, 1ı berya hın kesên ku me lı gora ezıtıya xweza dıji
dıhesıbine, bona metırsıya ku ez xuya bıkım bı eyni ewlebûnê
xuyayi we ji bıkım zorê nedın rnın, 3 Em dı bedenê de bıjinji, bı
sıpartına bedenê ve şer nak ın. 4Jıber ku çekên şerê me ne çekên
dınyayi, çekên xwedıyê hêza Xwed ani ya kelehan xera dıke ne.
5 Em tırhêwan Û hemû astengên lı berya zanina Xwedê
dısekının, xera dık m, her ramani, bona lı gora Mesih ve bindest
dıkın. 6 Dema hûn bı tûmi 1ı gora Mesih bıkırı (dılsozê Mesih
bın), em jı bo cezakırına heçi lêkerên ne lı gora Wi ye amade ne.
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7 Lı ya lı berya çavên xwe ne, bınıhêrın. Ger kesek, bı aid-

bûna xwe yi Mesih ve ewle be, bıla disa vêyaji bıfıkıre ku, qasi
wi, emji aidi Mesih ın. 8 Ez ne bona têkçûna we, bona pêşve-
bırına we bı raye ya Xudan daye me hınek zêde ji pesnê xwe
vedırn ez na şerrnım. 9 Ez naxwazırn ku dı nameyên xwe de
mina we bıtırsin ım xuya bık ım. 10Jı ber hın kes dıbêj ın ku,
"nameyên wi gıran û bıtesir ın, lê belê hebûna wi bêtesir û
huner a axaftına wi nin e." 11Zilamên ûsa bıla vêya bızanıbın
ku, dema em jı we dûr bın, dı nameyên xwe de Çı dıbêj ın dı
nava we de ji kırınên me ûsa ne.

12Em jı xwe nıkarın metırsıyê bı hın kesên xwe bı xwe salıx
dıdın, bı xwe ve miqayese bık ın anji yek bıgırın! Ew bı pivan
û mıqayese kırın a xwe bı xwe bêaqılıyê dıkın. 13Lê belê em,
bı serketına hed ê xwe zêde pesnê xwe venadın; pesn vedana
me dı nava hed a qada Xwedê jı me re xuya kırıye û ta dırêjı
we dıbe ye de ye. 14Ger qada çalakiya me heta we dırêj nebû
ba, bı elaqederbûna we, dê ku em derketibû na derveyi sinorên
xwe bıhata hesıbandın, Lê belê yê Mızginıya Mesih pêşıyê
gihand we, em bûn. 15Bı pesnvedana keda kesên dın ji em JI
ser heda xwe ve naç ın. Hêvıya me ew e ku, her gı bawerıya we
mezın bıbe, qada çalakiya me yi dı nava we de heta tu bıgre
fıreh bıbe. 16Bı vi avayi emê Mızginıyê jı we dûrtır ji belav
bıkın. Jı ber ku em naxwaz ın bı karên dı qada çalakıya kesên
dın serfıraz bûye pesnê xwe vedın. 17"Yê pesnê xwe dide, bıla
bı Xudan ve pesnê xwe bıde." 18Jıber ku kesên meqbûl ne yê
xwe tewsıye dıke, kesên ku Xwedê wi salıx dayıye yi.

Resûlên Sexte

11 Ez hêvi dıkırn ku hûnê bêaqılıyek biçûk i ez bıkım
xweş bıbin ın. Çı dıbe, mın xweş bıbin ın. 2 Ez bona we

çavnebarıyek Xwedani dıbıhizım, Jı ber ku mın we, mina
keçıkeki dest lê nehatiye ketın bona zılarneki, bona pêşkêşi
Mesih bıkım, bı dergısti kır (nişan danim). 3 Çı heye ku mina
mar Hewa bı xapinokıya xwe xapand, ez dıtırsım ku ramanên
we jı gori bûna Mesih i pak û bıdıli.jı rê ve bê derketın. 4Jı beı
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ku hûn kesên tê ba we û İsayek ne mina yê me jı we re daye
nasin dınasinın hûn bı erêti ji xweş dıbinın. Xeyni wê ruh ek
bıli ruhê ku we gırtıye û mızginıyek bıli mızginıya ku we
qebûl kırıye hûn qebûl dıkın û vana xweş dıbin ın. 5 Ez bawer
nakım ku ez jı van, gotınê mın jı wan re, jı resûlên sereta re
bıçûk bım (kêm bım)] 6 Dıbe ku ez gotınbêjeki ecemi bım, lê
belê ez dı zaninê de ne ecemi me. Me vêya dı her rewşi de jı her
ali ve bı eşkereti rê we dan.

7 Qey mın bona bılındahıya we bı nızmkırına xwe û bı
bêberdêl têgıhandırıa mızginıya Xwedê guneh kır? 8 Mın bona
xızmetê jı we re bıkım, cıvakên dın 1 alikarıyêjı wan ve dıstin
ım adeti tazi kır ım, 9 Dema dı nava we de bûm, hewca mınji
hebû, lê belê ez 1ı we keseki nebûm bar (gırani). Jı ber ku
birayên jı Makêdonê ve hatın, kêmasiya mın temam kır ın.
Mın her tım bona lıwe nebım bar, ıhtımarnê damê, jı nuha pêv
ji ezê ihtırnamê bıdırnê. 10 Mina ku rastıya Mesih dı mın de ye
ez bı bıryari karım bıbêjırn ku tu kesê Bajarê Ahıya nıkare mın
jı vê pesnvedana dûr bıxe, 11 Qey çırna? Qey bona ez jı we hes
nakim? Xwedê dızane ku ez jı we hes dıkım, 12 Bona fersenda
kesên ku jı bo dı babeta pesnê xwe vedıdın fersendê bıger ım,
tune bıkım, ezê bı kırınên xwe dom bıkırn.

13Jıber ku zilamên ev tewr ın, resûlên sexte, karkerên xapi-
noki û kesên xemla resûlê Mesih dıdın xwe ne. 14 Ev ne tışte-
ki ku me re ecêb bırnine ye. Heta Şêytan ji xemla rrnlyaketê
tirêjê dıde xwe. 15 Ger xizmetkarên wi ji xemla xizmetkarên
rastiyê bıdıne xwe, ev ne tışteki mezın e. Wê dawıya kesên ûsa
ji lıgor kırınên wan be.

Ger Pesnvedani Ferz Be ...
16 Ez disa dıbêjırn, bıla tu kes mın bêaqil nehesıbinın, Ger hûn
wer dıhesıbin ın, mina keseki bêaqil qebûl dıkın mınji qebûl
bıkın ku ezji hıneki pesnê xwe vedırn! 17 Ez gotınên xwe ne
mina ku Xudan bıbêje, mina ku ez bêaqıl bırn, bı ewlebûna vê
pesnahıyê dıbêj un. 18 Madem ku gelekan bı çıbûna xwe pesnê
xwe vedıdın ezêji pesnê xwe vedırn. 19Jı ber ku hûn bıaqılın
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Û bı xweşi baldırêjıyê bı bê aqılan dıkın! 20 Bı rasti hûn lıyên
we dil dıkın, lıyên keda we dıxwın, yên (bı xapandinê) jı we
fêda dıgrın anji lı yên sila lıwe dıxın baldırêjıyê dıkın, 21 Bı
şermezanyê ez dıbêj ım ku, em qasi vêya bıkırı ne bı hêz bûn!

Lê belê dı babeta yeki metırsıyê kırıye ku pesnvedanê bıke
- ez mina yeki bêaqıl dıaxıfı ım - ezji bı pesnvedanê metırsıyê
dık ım. 22 Vana qey Ibrani ne? Qey İsraêli ne? Ezji İsraêli me.
Qey jı zunyeta Brahim ın? Ez ji jı zunyeta wi me. 23 Qey xız-
metkarên Mesih ın? Mina ku mın aqılê xwe wında kırıbe dıaxıf
ım. Ez xızrnetkareki Wi yi heri sereta me. Mın heri zêde kedê da,
heri zêde ketim girtigehê, bêjımar mın lêxıstınê xwar, gelek can
rasti mırınê hatım. 24 Jı Cıhûdan ve pênc cara sih û neh heb
qamçi xwar ırn. 25 Sê cari bı ço (şıva darê) lêxıstınê xwanm,
careki hatırn kevır kırın (recırnandın), sê cari rasti qeza bahrê
hatım. Şevekê û rojekê dı behra vekıri de derbas kırım. 26 Zû bı
zû rêwabırtıyê kırım. Dı nava çeman û rêbıran, hırn dı nava
hemnıjadên xwe û hım ji dı nava netewên dın rasti xeteran hat
ım. Dı bajar de, dı çol de, dı bahrê de û dı nava bırayên sexte de
ket ım xetenyan. 27 Kedê dam, tengasiyê kışandım, gelek caran
bê xew mam. Bırçibûn Û tibûnê tam kırım. Gelek caran bê
xwann û dı serma de tazi mam. 28 Bı hemû pırsgırêkên dın re,
pest a (zordestıya) xem a ku ez bona cıvakên bawerkıran her roj

dıkışinım lı ser mın e. 29 Dê ki bê hêz be û ezê nebım? Dê ki bıxin
ın gunehan û ezê bona wi neşewıtım?

30 Ger pesnvedana mın ferz be, ezê bı tıştên bêhêzbûna mın
xuya dıkın pesnê xwe vedım. 31 Xweda û Bavê Xudan isa yê
heta bêdawıyê pesnê Wi bêvedan dızane ku ez derewan nabêj
ım. 32 Lı Şamê Qayser Arêtas, bona mın bıgıre, bajêr gırtıbû
bın dagenyek zexm. 33Ji paceyeki dı bedenê (keleha bajêr da)
da dı nava zembilekê mın berdan jêr û bı vi avayi jı destên wı
fılıtim û revıyam.

Têkılıyên Bı Rasti Mırov Pesnahıyê Bıdın

12 Ger ne qenc ji be, pesnvedani ferz e. Nuha ez bêm
xuyanıyan û peyxamên ku mırıjı Xudan ve gırtıye. 2 Ez
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bıbawereki Mesih i çardeh sal berê hatıye standın û çûye
qatê sısıyên ezman nas dıkım. Ev bı bedeni çêbû anji dervi
bedenê çêbû ez nızanım, Xwedê dızan e. 3-4 Erê, ez dızan ım
ku ev zılama bırıbû cınetê. Disa ji ev bı bedeni, an ji dervi
bedenê çêbû ez nızan ırn, Xwedê zane. Wi lı wır gotinên ku
nayê zımên, yên gotına mırovan qedexeye bıhist. 5 Ezê bı
yeki ûsa re pesna xwe vedım. Lê bê dı derheqa xwe de, xeyni
bêhêzbûna xwe, ez pesnê xwe bı tışteki dın nadım. 6 Ger ez
pesnvedanê bıxwaz ımji, ez nabım bêaqıL.Jı ber dê bıbe ku
mın rastıyê gotıye (ezê rastıyê bıbêj ım). Lê belê jı ber tu kes,
rnın jı ditına xwe an ji bıhistırıa xwe bılındtır nebine ez
newêr ım ku pesnê xwe vedırn, 7 Bona ku ez bı peyxamên ku
gırtıme jı serxwere neçırn dı bedenê de kelemek, bona ku mın
kulmık bıke mılyaketeki Şêytan dane rnın, ku bona ez jı
serxwere neç ım. 8 Bona jı wêya xılas bıbım, sê cara lı ber
Xudan gerıyam. 9 Lê belê Wi jı mın re got ku, "Kerema mın
besi te ye. Jı ber ku hêza rnın, dı bêhêzbûnê de temam dıbe."
Avay, bona hêza Mesih dı ser mın de be, ezê bı bêhêzbûna
xwe kêfxweş bıbım û heri zêde pesnê xwe vedım. 10 Bo vê
sedemê ez, dı oxra Mesih de bı kêfxweşıyê bêhêzbûnan,
tadeyan, zorıyan, zılman û tengasiyan qebûl dık ım. Jıber ku
ez çı demê bêhêz bım, wê demê ez bı hêz ım.

Karên Nûçevanê Rasteqin
11 Mın mina yeki bêaqıl kır, lê belê bona vêya we zorê da mm.
Bı rasti dıvê ez jı alıyê we bıhatıma salıx dan! Jıber ku her
çıqas ez nin bırnji jı wan, gotına ınınjı wan rejı resûlên sere-
ta re ne kêm ım. 12 Dı nava bırhanên (emareyên) resûl tıya
mın, bı sebreki mezm nişanan, newazeyan û mûcizeyan hate
xuyani kırın. 13 Xeyni ku ez lı we bıbım bar, çı kêmasıya we j

jı cıvakên dın heye? Ev ê neheqiya ku mın kır efû bıkın,
14 A vay, cara sêwernin bona hatına ba we ez amade me û

ezê lı we nebun bar. Jıber ku ne yê dı we de, ez we dıxwaz ım.
Dıvê ne zarok bona dê û bavên xwe, dê û bav bona zarokên
xwe pere bıcıvinın. 15 Ezê ji dı oxra canê we de, malê xwe ji,
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xwe ji bı kêfxweşıyek mezın xerc bıkım. Ez hin ji jı we hes
bıkım, qey ezê hin ji kêm bêm heskırın? 16 Bıla ûsa be, ez jı
we re nebûm bar. Lê belê bı xapinokıya xwe mın we bı hilan
bı dest xıstıye! 17 Gelo bı zılamên ku mın jı we re şandıye, bı
navditıya yekijı wan mın keda we xwar? 18 Mın Titûs, bona
hatına we bı xwestek kır û bırayên dın ji bı wi re şand ım.
Titûs keda we nexwar ne ûsa? Qey em bı yek ruhi tev ne
gen yan û em lı pêy yek rêyi neçûn?

Ez We Lı GoraJıyanek Nû Bıbinım
19 Qey hûn dıfıkırın ku ewqas dem e ez xwe lı ber we
dıparêzım? Em lı berya Xwedê bı aidbûna xwe yi Mesih ve
dıaxıfm. Bırayên xoşewist, her kırınên me, bona pêşveçûna
we ye. 20 Jı ber, ez dıtırsım ku dema ez bêm, we mina xwes-
tına xwe nebin ım. Hûn ji dıkar ın mın lı gor xwestına xwe
nebin ın. Ez jı hebûna keftûlefti, çavnebari, hêrs, azwenyên
xweperesti, iftıra, gotegot, serxweçûni û tevlıhevi yê dıtır-
sım. 21 Ez dıtırsım ku dema disa bêm ba we, dê Xwedayê mın,
mın lı berya we şermezar bıke, ezê bona gelek kesên ku hen
berê gunehan kırıne û jı pisıti, jı bêexlaqıya cm si û jı kêf-
danyê tobe nekırıne şinê bıgır ım.

13 Ev, dê bıbe cara sêwemine ku hatına mın i ba we ye.
Dıvê her soz bı şahdeyıya du anji sê şahdeyan ve bê

rasti kırın.
2 Dema berê, gava ez dı nava we da bûm, jı gışti yên berê

guneh kırıne û jı yên derveyi wan mane re gotıbûm, nuha.
Dûri we me, disa dıbêjım: Ger ez disa bêm ba we, ez tu kesi
naparêz ım! 3 Hûn emareyên dı derheqa axaftma Mesih i bı
navditıya mın dıxwaz ın. Mesih lı hemberê we ne bê hêz, lê
belê dı nava we de bı hêz e. 4 Dı nava bêhêzıyê de lı xaçê ve
hate şıdin, lê belê ango bı hêza Xwedê dıji. Emji dı Wi de
bêhêz ın, lê belê bı saya hêza Xwedê, emê bı Wi re bona qen-
cıya we bıjin.
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Xwe Bıcerıbinm
5 Bona ku hûn fêm bıkın ku hûn dı rêya baweriyê de ne anji
ne tê de ne, xwe bıcerıbin ın, xwe seh bıkın. Ma qey hûn nızan
ın ku İsa Mesih dı we de ye? Dıjberi wê hûnê jı cerıbandınê
ve bê serfırazi derketın a. 6 Hêvi dıkım ku, hûnê fêm bıkın ku
em rasti bêserfırazıyê nehatine. Î Bona ku hûn tışteki xerab
mekın, emjı Xwedê re dua dıkın. Xwestekame,jı cerıbandınê
ne derbasbûyi xuyakırına me, ger em neserfıraz xuyani bıbın
ji, çêkırına we yi ya qenc e. 8Jı ber ku em ne lıhembera rastıyê,
hew dıkar ın dı oxra rast ıyê tıştekı çêbıkın, 9 Kinga em bê hêz,
hûnji bıhêz bın, em kêfxweş dıbm. Bona rayedarbûna we, em
dua dıkın, 10 Rayedarıya ku Xudan ne bona têkbırın ê, bona
pêşvebırınê daye mın, bona ku dema ez bêm ba we hewceyê bı
hışki şuxulandına wan neminım, hin ez ne dı nav we de bım,
vana dınıvisinım.

Bı Xêr Û Xweşıyê Btminın
11 Ya dawin, dı xweşiyê de bımırı ın birayên mın. Rayedar
bıbın, guh bıdın banga mın, dı ramanên xwe de yek bın, dı
nava dılxweşıyê de bıjin. Dê Xweda yê bıngeha evin û dılxwe-
şıyê bı we re be.

12 Hev bı ramûsana piroz ve sılavê lıhev bıkın.
13 Hemû pirozan sılavê lı we dıkm. Bıla Xêra Xudan İsa

Mesih, evina Xwedê û yekitıya Ruhê Piroz bı we hemûyan re
be!
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NAMEYA PAWLOS
YA]I GALATIYAN RE

PÊŞGOTIN

(Ma Keda Mırovan E, AnJi Xelata Xwedê Ye?)

Kesê ku nameyê bı peyxama Xwedê ve nıvisandıye, Nûçevan
Patolos e. Ûsa tê fıkırin ku name, dı salên 55-60. An de jı
Romayê ve hatıye nıvisandın. Galatya, heremeke heri fıreh bû
û Enedol a navin ji tevi wê bû.

Name, bı toesiqa Azadıyê ya gııtıyê (bamerlarê) Mesih ve tê
nasin. Heıocedanua bıngehin, baioerkınna Mesih û jı alıyê
Xwedê ve, bı rastıy~ xemılandın e (3:11). Xelat, mırovanjı heı
têkılıyên kevneşopi û şıkli ve azad dıke. (1:6) Hunerê xelaskın-
na Zagona Ruhani nine. Bapirên me Brahim ji lı gora sereta
bateenuê bı rastıyê ve hatıbû xemılandın (2:15-5:6).

Patelos dıde xuyakırın ku Nûçeya Kêfxtoeşıuê, ne icada mıro-
van e ûjı Xwedê ve hatıye (1:10-16; 1:17-2:14).

Mırov dıkare nameyê bı vi avayi kurt bıke:

Parastına nûçevanê Xwedê 1:1,2-2:21
Rastıyên dı derheqa batoenuê de 3:1-4:31
Bıngeha azadıyê Ruh e 5:1-6:10
Dawi 6:11-18
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Destpêk Û Sılav

1Jı yê n~ bı mırovan an ji bı navditıya mırovan, bı nav-
ditıya Isa Mesih û bı navditıya Bavo Xwedê, yê Wi jı

mırınê ve vejandiye bı resûlti hatıye tayin kırın, jı mın.jı Paw-
los 2 Û jı hemû bırayên bı rnın re ne jı cıvaka bawerkıran yên
lıGalatıyê ne, (bıla) sılav (be)! 3 Bıla jı Bavê me Xwedê û jı
Xudan Îsa Mesih ve xêr û dılxweşi jı we re be. 4 Mesih lıpêy'
xwesteka Xwedayê me û Bavê me çû û bona me jı dema nuha
yi xerab xelas bıke, lıberdêla gunehên me xwe feda kır. 5 Bıla
heta bêdawıyanjı Xwedê re bılındahi be. Amin.

Hew Mızginek
6 Ez ecêb dıminım ku hûn, yên bı xêra Mesih bangi we dıkm
berdıdın û ewqas bı zûyi vedıgerın mızginek dm. 7 Bı rasti
mızginek dın tune ye. Lê, hew kesên dıxwaz ın ku aqlê we
tevlıhev bıkm û Mızginıya Mesıh bışewşine hene. 8 Heta em
anji mılyaketekijı ezman, ger çewtî mızginıyek ku me têgi-
handıye we bıghin ın wê, bıla nalet lı wi be! 9 Tıştê ku berê
gotıbûm, disa dıbêj ım, ger kesekjı we re, dıji mızginıya ku
we qebûl kırıye mıjginıyek bıgehine we, bıla nalet lı wi be!
10 Nuha qey ez tesdiqa mırovan an ji ya na tesdiqa Xwedê
dıger ım? Ya na qey bona xoşnud kırına mırovan dışuxul
ım? Ger mm hin ji xoşnud kırına mırovan bıxwesta, ez
nedıbûm qûlê Mesih.

PER/ST/NA NÛÇEVANÊ XWEDÊ
Pawlos Dıbe Resûlê Mesîh
11 Bırano, ez dıxwazım ku hûn ji bızanın ku mızginıya ku ez
belav dıkım ne lıhevanina mırovan e. 12 Mın vê mızginıya jı
mırovan ve negırt, jı keseki ji hin nebûm. Îsa Mesih vêya jı
mın re daxuyani kır. 13 We bıhist ku dema ez dı ol a Cıhûdan
de bûm, mmjıyanek çawa diajot, Heta ku tu bıbêje mın zılmê
lıcıvaka Xwedê dıkır, wan dışkenand û derbas dıkırım. 14 Dı
parezıya kevneşopên bapirê xwe de bı sertaybeti bı xiret û dı
Cıhûdıyê de jı gelekên temendarê xwe ji geleki dı pêş de bûm.
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15-16 Le belê Xwedanê ku hin ez dı rehma dıya xwe de bûm

rmn bıjart bı xêra bıjart û bangi mın kır, bona ku ezjı nete-
wan re mızgin bıkım Kurê xwe xuyayi mın kır. Ezji hema bı
mırovan re neşêwır im. 17 Ez neçûm Orşelimêji yanê neçûm
ba yên beri mın resûltıyê dıkır ın ji. Ez çûm Erebistanê,
dawıyê disa vegerıyam Şam ê. 18 Sê sallı pêy vêya, bona ku
bıhevre nasin a Kifas çûm Orşelim ê: panzdeh roj lı ba wi
mam. 19 Mın kesi jı resûlên dın nedit ım; hew bırayê Xudan
İsa Aqûp dit ım. 20 Bınıhêrın, ez vay lı berya Xwedê dıbêj ım
ku nıvisên mın ne derew ın. 21 Dawıyê çûm heremên Sûri û
Kilikya yê. 22 Cıvakên Cıhûstanê yên aidi Mesih, mın bı xwe
nas nedıkır ın. 23 Hew vêya bıhistıbûn: "Zılamê demeki zılmê
lı me dıkır, bawerıya berê dıxwast ku xera bıke, nuha belav
dıke." 24 Bı vi avayi, jı bo rnın Xwedê bılınd dıkır ın.

Resûlên Dın Pawlos Qebûl Dıkın

2 Çardeh sal dawıyê, mın Titûs ji gırt ba xwe û tevi Bar-
naba ez disa çûm Orşelim ê. 2 Bı a peyxama Xudani kır ım

û çûm. Bona ku ez lı bı valahıyê nerevım an ji nebe ku bırev
ım, mızginıya ku dı nava neteweyên dın belav dıkım, bı tay-
beti pêşkêşi pêşhatınê wan kır ım. 3 Bı mın re heta Titûs ji, lı
berya Grêkbûna wi, bona ku sunetbûnê zorê nedanê. 4 Çı
heye, hınek bırayên sexte hebûn ku bona bı dızika hini aza-
dıya ku em dı İsa Mesih de Xwedıyê wê ne bıbın û me dil
bıxin ın bı dızika herıkibûn nava me. 5 Bona ku rastıya Mız-
ginıyê her tım bı we re bımin e, carekji me stujı wan re xwar
nekır û me xwe neda destê wan. 6 Lê belê yên pêş dıhat ın - çı-
bûna wan, lı gora mın ne gıring e, Xwedê dı nava mırovan de
cıhêtıyê nake - belê, ev kesên pêşi tên, tu tışteki lıser gotınên
mın nekır ın, 7 Lı dıjberıya vêya, çawa ku karê têgıhandm a
Mızginıyê yajı bısunetıyan re çawa ku dane Petrûs, ditın ku
têgıhandına bêsınetan ji hatıye dayın i rnın. 8Jı ber Xwedayê
bona ku jı bısunetıyan resûl tıyê bıke, dı Petrûs de çalak e,
bona jı neteweyên dın resûltıyê bıkırn dı mın de ji çalak bû.
9 Yên sıtûn a cıvakıyê dıhatın hesıbandın, Aqûp, Kifas û
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Yûhena, dema bı xêrajı mın re hatıye bexşandın hesıyan, bı
nişan a pevrebûna me destê xwe yi rast dırêji mın û Barnaba
kır ın. Bona me çûyina neteweyên dın, bona xwe ji çûna
Cıhûdan lıcih ditın, 10 Lê belê biranina xızananjijı me xwes-
tın, Ezji xiret dıkım ku vêya bı tûmi binım cih.

Pawlos, Lı Antaqya, Bı Petros Ve Dıpeke
11 Çı heye dema Kifas hate Antaqya, jı ber ku bı sûc bû, mın
bı eşkere ti dıjrabenya wi kır. 12Jı ber, beri ku hınek mırov jı
ba Aqûb bên, Kifas, bı kesênjı netewên dın ve xwann dıxwar.
Lê belê dema ew zılama hatin, jı alikarên sunetê ve tırsıya û jı
ba bêsınetan ve vekışi. 13 Cıhûdênji mina wi durûyi kırın. Ûsa
ku Barnabaji bı durûyıya wan ve ket. 14 Lê belê, dema mın dit
ku lıgor Rastıya Mızginıyê ve nakın, lı pêşıya gıştıki re mın
jı Kifas re got ku; "Tu bı Cıhûdbûna xwe, ne mina Cıhûdan,
mina neteweyên dın dıji; çawa dıbe, tu çawa zorê dıde mıro-
vên dın ku bona bıbın Cıhûd?

Mızginıya Xwedê Bona Her Kesi Ye
15 Em bı Cıhûdi bûyine, ye jı 'gunekar'ên neteweyên dın nin
ın.16 Disa ji em dızanın ku mırov, ne bı cihanina hewceyên
Zagona Piroz, bı bawerıya jı Mesıh ve dıke safi dıbe. Bo vê yekê
me ji ne bı cihanina hewceyên Zagonê, bona ku em dı Mesih de
safi bıbın, bı Mesih İsa ve baweri anin.Jı ber ku tu kes bı çêkırı-
na hewceyên Zagonê ve safi nabe. 17 Ger dema em dı Mesih de
safibûnê dıgerın, em hı xwe bı guneh derkevın, qey Mesih dıbe
şagırtê gunehê? Bı bıryari na! 18 Ger bona avakırına tıştên ku
xera kırıme bıxebıt ım ezê zagon xerakırına xwe bıbir binım.
19 Bona ku ez jı bo Xwedê bıjim, bı navditıya Zagonê, lıberya
Zagonê mır ım, 20 Bı Mesih ve dı xaçê de hatım şıdandın. Êdi
ez najim, Mesih dı mın de dıji, Jıyana ku ez nuha dı bedenê de
dıajorn.jı Lawê Xwedê yê jı mın hes dıke û dı oxra rnın de xwe
feda kırıye bı baweri dom dıkım. 21 Mın xêra Xwedê bê derba-
si nehesıbandıye.jı ber ku ger safi bûn bı navditıya Zagonê ve
bıhata qezenc kırın, wê demê dê Mesih lıcihê vala bırnınya.
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RASTIYÊN DI DERHEQA BA WERıYÊ DE
Zagona Piroz Û Baweri

3 Ey Galatıyên bêaqıl! Ki sêhrê lı we kır? Qey İsa Mesih ê
bı xaçê ve şıdayi lı ber çavên we nehat e teswir kırın? 2 Ez

hew dıxwaz ım vêya jı we hin bıbım: We, Zagona Piroz bı
cihanina hewceyê Zagonê gırt ın an ji bı baweri kırına bı
bıhistınên xwe we gırt ın? 3 Ma hûn ewqas bêaqıl ın? Ma qey
lı pêy bı Ruh ve destpêkırınê nuhaji hûn bona bı tahba mıro-
van bıqedin ın dıxebıt ın? 4 Ma lı cihê vala we ewqas keser
kışand ın? Bı rasti ji jı valahıyê re bû? 5 Xwedayê ku Ruhê
Piroz da we û dı nava we de kerametan kır, vêya bona ku hûn
hewceyên Zagonê anine cih dıke anji bona ku hûn bı tıştên ku
we bıhistıye bawerıyê anıye dıke?

Wekoka Mırovên Bawenya Xwe Anıye
6 Minak, "Brahirn bı Xwedê ve baweri ani û bı vi avayi safi
bûye hate hesıbandın." 7 Wê demê vêya bızan ın ku, Lawên
rasteqin ê Bırahim yên bawerıyê anine nın. 8 Nıvisa Piroz, jı
berê de dit ku wê Xwedê netewan, lı gora bawerıya wan safi
bıke û mızginıya, "Dê hemû netewan dı te de safi bıbın" jı berê
de da Bırahim. 9 Bı vi avayi yê baweri anine, yê bawerıyê kırı-
ne dê bı Bırahim re bê ne piroz kırın.

10 Yên ku bı cihanina hewce yên Zagonê ve ewle dıbın, gışt
dı bınya naletê de ne. J ı ber ku ûsa hatıye nıvisandın: "Her
mırovê ku her tıştên dı Pırtûka Zagonê de hatıye nıvisandın
her tım nin ın cih bı nalet ın." 11 Eşkereye ku tu kes dı qatê
Xwedê de bı Zagonê ve safi nabe. Jı ber ku, "Mirovên bı
bawerıyê ve safi bûne dê bıjin." 12 Zagon ne spartıyê bawerıyê
ye. Lı dıjberi wê, "Yên hewceyên Zagonê ve bıkın, dê bı vana
ve bıjin." 13-14 Bona pirozkırına kujı Brahim re hatıye dayin,
bı navditıya Mesih İsa ve jı neteweyên dın re ji bê dayin û
Ruhê ku jı me re hatıye wad kırın bı bawerıyê ve bıgırın,
Mesih dı oxra me de hate nalet kırın û mejı naleta Zagonê ve
xelas kır. J ı ber ku "heçi kesên ku lı ser darê ve dalıqine bına-
let ın" hatıye nıvisand ın.
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Wad A Xwedê Û Zagona Piroz
15 Bırano, ez jı jıyana mırovan ve wekokekê bıdım. Ehdek
(peymanek) hatıye tesdiq kırın, hew dı nava mırovan de çêbı-
be ji, kes nıkare vêya betal bıhesıbine û nıkare tışteki tevi vêya
bıke. 16 A vay, wadên hate dane Brahim û kesênjı nıjadê Wi.
Xwedê mina qesda gelek kesi bıke, nabêje, "yên jı nıjadê te",
bı gotına "yê jı nıjadê te" qesda yeki tenê, yanê qesda Mesih
dıke. 17 Ez dıxwaz ım ku vêya bıbêj ım: Zagon a çar sed sal jı
dawıyê hate; nıkare ehda ku Xwedê jı berê ve tesdiq kırıye
betal bıke, nıkare wad jı navendê ve rake. 18 Jı ber ku ger
mêras bı Zagonê ve gırêdayi be, êdı bı wadê ve ne gırêdayi ye.
Lê belê Xwedê, mêrasê bı wadê ve jı Brahim re bexşandıye.

19 Wê çaxê armanca Zagonê çı bû? Zagon, bona sûcan derxe
navendê, tevi ehdê bû. Heta ku kesê Wadê gırtıye ûjı nıjad a
Brahim e bê, wê dı derbazbûnıyê de bıma ya. Bı rêya mılya-
ketan, bı destê navditıyek hate rast kırın. 20 Navditi ne aidê
alıyekê ye; lê Xwedê yek e.

Armanca Zagon A Piroz
21 Wê demê Zagon, qey dıjraberê Wadên Xwedê ye? Bı bırya-
ri na! Jı ber ku ger Zagonek jıyanê ava dıke bıda dayin, raste ku
dê mırovan bı zagonê ve bıhatına safi kırın. 22 Lê belê bona wad
a ku xwe spartıye bawerıya jı İsa Mesih re jı kesên bı baweri re
bê dayin, Nıvisa Piroz hemû dınê bı bındestbûnê gunehê ve ilan
dıke. 23 Beri ku ev baweri bê, em dı bırıya Zagonê de hatıbûn
bındest kırın, heta ku bawerıya were nehat agah kırın, em gır-
tıyên Zagonê bûn. 24 Yanê bona ku em bı bawerıyê ve safi bıbın,
Zagona Piroz heta hatına Mesih, hinkarê me bû. 25 Lê belêjı ber
ku êdi baweri hatıye, em ne dı bın hinkarıya Zagonê de ne. 26Jı
ber, bona ku we bı Mesih İsa ve baweri anıye, hûn gışt kurên
Xwedê ne. 27 Yên dı vaftizê de bı Mesih ve yekbûn e, Mesih lı
xwe kırıne. 28 Êdi cıhêtıya ne Cıhûd, ne Grêk, ne bındest, ne
azad, ne mêr, ne jın heye. Hûn gışt dı Mesih isa de yek ın, 29 Û
ger hûn aidi Mesih bın, wê demê hûn jı nıjada Bırahim ın, lı gora
wad, hûn jı nıjada Bırahim ın, lıgora wadêji mêrasgerê wi nın.
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4 Ez dıxwazım vêya bıbêjım: ger mê ras ger xwediyê her tışti
ji be, heta ku zarok be, jı dileki ne cıhê ye (bıferq e). 2 Heta

dema ku Bavê wi, bıjartıye, dı bın çavnênya wasi û wekilan de
ye. 3 Mina vêya, em ji dema zarok bûn dilê dı bmya ragez ê

serekin ê dınê de dıjin bûn. 4 Lê belê wexta dem tıji bû, Xwedê,
bona ku yên dı bın Zagonê de piroz bıke, Lawê xwe yijı pirekê
ve bûyıye, Lawê xwe yi esıl yê dı bın Zagonê de bûyıye şand.
5 Ûsa ku, em mafê Lawıtıyê bıgır ın. 6 Bona ku hûn Law ın,
Xwedê Ruhê Kurê Xwe yi esıl yê bı gotına Abba! Bavo! bang
dıke şand dilên we. 7 Bo vê sedemê êdi hûn ne dil ın, Law m. Û
bona ku hûn Law ın Xwedê weji kır ey ni mêrasker.

Xemên Paıolos Yên Bona Galatıyan
8 Çı heye ku berê, demên ku we Xwedê nas nedıkır ın, we bı
yên dı rastiyê de ne Xwedê ne bawerıya xwe anin. 9 Lê nuha
ji we Xwedê nas kır m, ya rasti, hûnjı alıyê Xwedê ve hatm
nas kırın. Wê demê, çawa dıbe ku hûn disa vedıgerın ragezên
bêtesir û bêrûmet? Qey hûn dıxwaz m ku disa jı vana re
bıbm dil? 10 Hûn rojên bıtaybet, mehan, demsalan, salan
piroz dıkm! 11Bona we dıtırsım. Ya na mın dı oxra we de lı
cihê vala ked da? 12 Bırano, lı ber we dıger ım, bıbm mina
mm. Jı ber ku ez ji bûm mina we. We tu neheqıyê lı mın
nekırın. 13Mina ku hûn dızanın, mın Mızginıyê, cara pêşin bı
sedema nexweşıyeki bedeni ya xwe têgıhandıbûm we. 14Rew-
şa bedena mın bona we cerıbandmek dıjwar bû, lê disaji we
ne mın bıçûk ditm, ne ji red kırın. Mina ku mılyaketeki
Xwedê, heta mina Mesih İsa qebûl bıkın, we mın qebûl kırın.
15Nuhajı wê dılxweşıya we re çı bû? Ez bona we şahdeyıyê
dıkım ku, ger jı destê we bıhata, we yê çavên xwe bıkolaya
(bırjanda) û bıdana mın. 16Belê, qey bona ku mın gotına rast
jı we re gotım ez bûm neyarê we? 17Kesên dın bona ku we bı
dest bıxın xiretê dıkm, lê belê ne bı nêta qenc. Bona ku hûn
jı bo wan xiretê bıkın, dıxwazm ku we jı me bıqetinın. 18Ger
nêt qenc be, ne hew dema ez lı ba we bım, her tım bıxiret bûn
qenc e. 19Kurên mm! Heta ku Mesih dı we de tışê (qudım,
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şıkıl) bıgıre, disa bona we jana zayinê dıkışin ım. 20 Mın
dıxwest ku ez nuha lıba we bım û awaza dengê xwe bıguhe-
rinım. Ez bı vi halê we şaş û metal dıbım!

Minak A Hacırê Û Sara
21 Hûn, yên dıxwazın ku dı bın Zagonê de bıjin,jı mın re bıbêjın,
ma qey hûn nızanın zagon dıbêje çı? 22 Tê de tê nıvisandın ku du
kurê Brahim hene û ev yekjı pirekeka dil bûyıye, yekjijı pire-
ka azad bûyıye. 23 Kurê jı pireka dıl ve bûyıye, jı rêya taybeti, yê
jı pireka azad bûyıye ji jı bı rêya wadê bûyıye. 24 Lı vır wekhev
kırınek heye. Ev pirekana nişana du peymanê ne. Yekjı çıyayê
Sina yê ye, dê zarokên bıbe dil bıbın. Ev Hacırê ye. 25 Hacırê,
çiyayê Sina yê lı erebistanê nişan dıde. Bersıva Orşelim anuha
ye. Jı ber ku bı zarokê xwe re dilıtıyê dıke. 26 Ew ku Orşelim a
Ezmani azad e, dıya me ewe. 27 Jı ber ku ûsa hatıye nıvisandın:
"Ey pireka stewr ya nıkare zarokan binê, kêfxweş be! Tu, yajana
bûyınê nızane, dengê xwe bılınd bıke û bıqir e! Jı ber ku zaro-
kên pireka ku hatıye berdan, jı zarokên ya bı mêr zêdetır e."
28 Bırano, hûn ji mina İshaq zarokên wad ê ne. 29 Yê jı rêya tay-
beti ve bûyine, çawa ku wê demê lı yê lı gora Ruh ve bûyine
zılmê dıkır, nuha ji ûsa dıbe. 30 Lê belê Nıvisa Piroz dıbêje çı?
"Pireka dil û lawê wê bave jı derva Jıber ku lawê pireka dil, tu
cari bı lawê pireka azad ve nabe ŞIl ıkê mêrasê." 31 A vay, ûsaye
bırayên mın, em ne zarokên pireka dil, zarokên pireka azad ın.

METIRSİ KIRIN A DIjIYANA BA WERıYÊ DE
Azadıya Xwe Bıparêzın

5 Mesih, bona azadıyê me azad dani. Bo vêya dı berxwe
bıdın. Carek dın ji nir a dilıtıyê ji nexın stuyê xwe.

2 Bınêrın, ez Pawlos, vêya jı we re dıbêjım, ger hûn sınet
bıbın, tu qencıya Mesih jı we re nabe. 3 Ez her zılamê ku sınet
dıbe, carek dın ikaz dık ım: Mecbûre ku hemû Zagonê bine cih.
4 Hûn, yên bona bı Zagonê ve safi bıbın dıxebıtın, hûn jı Mesih
ve qetıyan, dûri xêra Xwedê ketın, 5 Lê belê em bı spartına Ruh
Û bı baweriyê lı benda çêbûna hêvıya ku safibûn dayi me nın.
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6 Dı Mesih İsa de, ne bısmetbûn ne ji bêsınetbûn jı kareki re
dıbe; hew rûmet a bawerıya ku bı heskırınê ve çalak e heye.

7 We qenc banz dıdan. Ki lı pêy rastiçûnê we rawestand?
8 Xapandma we, ne jı yê bangi we kırıye ye. 9 "Hinek havên
hevirê gışti tırş dıke." 10 Dı Xudan de ez bı we ewle me ku hûn
bı tewrek dın nafıkırın. Lê belê yê aqılê we tevlihev dıke, ki
bıbe, bıla bıbe dê cezê xwe bıkışin e. 11 Gava em bên mın, bıra-
no, ger rnın hin sınetê bıparêsta, ezê heta nuha bıhatıma fetı-
landm. Ger ûsa ba, dê astenga xaçê jı navendê ve bıhata
rakırın. 12 Yên aqlê we tevlıhev dıkm, qene bıla xwe bıxesinın!
13 Bırano, hûn bona azadbûnê hatm bang kırın. Lê belê bıla aza-
dıya we jı ezıtıya xweza re nebe fersend. Bı heskırınê xızmetê jı
hev re bıkm. 14 Hemû Zagona Piroz hew dı gotmekê de hatıye
kurte kırın: "Mina xwe jı ciranê xwe hes bıke." 15 Lê belê ger hûn
dev lı hev dıkm û dıxwm, xwe bıparêzın, hûn xwe tune nekm!

Ezıtıya Xweza Û Ruh Ê Piroz
16 Ez vêya dıbêjım: Dı rêwabırıya Ruh de bıjin. Wê demê hûn
tu cari xwestinên ezıtıyê ninın cih. 17Jıber ku ezıti yê dıjberê
Ruh, Ruhji yê dıjberê ezıtıyê dıxwaze. Bona ku hûn tıştên ku
dıxwazm mekm, vana dıjberê hev m. 18 Ger hûn dı rêwabırtıya
Ruh de bın, dıbe ku hûn ne dı bmya Zagonê de bın.

19-21 Karên ezıtıyê eşkere ne. Vana bêexlaqıya cmsi, pisıti,
kêfdari, pûtperesti, sêrbazi, neyarti, keftûleft, çavnebari,
hêrs, azwerıyên ezperesti, cûdabûnan, parvebûnan, behecan-
dın, serxweşi, kêfkırınên bı hari û tıştên mina vana ne. Mina
ku mın we berê ikaz kırıbû, disaji ikaz dıkım, yên ûsa bıkm,
dê nıkarıbm Serwerıya Xwedê mêras bıgırın.

22-23 Mêwa Ruh ji evin, kêfxweşi, dılxweşi, sebır, pıyari
(şewqat), qencıti, sedeqet, xûnermi û xwedageri (bı nefsa xwe
kari) ye. Tu zagonek van tıştma qedexe bıke nine. 24 Yên aidi
Mesih İsa ne, ez ıt ıya xweza tevi azweri û xwestinên wê, lı xaçê
ve şıdandıne. 25 Ger em bı saya Ruh ve dıj in, dı şopa Ruh de
bımeşm. 26 Em nebm yên meydanê lıhev dıxwazm, yên çav-
nebarıyê lıhev dıkm û bı valahıyê ve pesnê xwe vedıdm.
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Jı Qenci Kınnê Ecız Nebın!

6 Bırano, ger kesek dema sûckırınê bê gırtın, Hûn, yên lıpêy
Ruh dıçın, kesê ûsa bı ruheki nerm binın rê. Bona ku hûn

ji nên xapandın, lıxwe mıqate bıbın. 2 Barên hev bıkışinın (hıl-
gırın), bı vi avayi hûnê Zagona Mesih binın cih. 3 Dema kesek,
ne tıştek be, û xwe bı tışteki bıhesıbine, dıbe xwe dıxapine.
4 Bıla her kes karê xwe bıcerıbin ın. Wê demê dıkare ne bı
kırınên kesên dın, bı kırınên xwe pesna xwe vede. 5J ı ber ku dê
her kes, barê bıkeve para xwe bıkışıne. 6 Bıla yê dı gotına Xwedê
de hatıye fêrkırın, hemû nimetan bı fêrmendê xwe re par bıke.

Sılav Û İkazên Dawin
7 Mexapın. Xwedê ne yê qerf û henekê mırovan e. Mırov çı
bıçine, dê wê ji bıdırûnine. 8 Yê lıezıtıya xwe yi xweza ve bıçi-
ne, dê jı ezıtıyê ve mırınê bıdırûnirıe. Yê lıRuhê ve bıçine, dê
jıyana bêdawi jı Ruhê ve bıdırûni ne. 9 Em jı qencikırınê ve
ecız nebın. Ger em sıst nebın, emê dı demsala wê de bıdırûni
nın. 10 Bo vê yekê hin ku fersenda me heye, jı her kesi re, bı
taybeti ji jı endamên malbata bawerıyê re qencıyê bıkın.

11 Bınêrın,jı we re, ez bı destê xwe, bı çı tipên mezın dınıvi-
sinım! 12 Yên dı bedenê de gıringıyê dıdın şani yê, hew bona
ku lı oxra xaça Mesih zılmê nebının, zorê dıdın we ku hûn
sunet bıbın. 13 Lê belê heta yên bısunet ji Zagona Piroz ninın
cih. Lê belê, bona ku bı bedenê we ve pesnê xwe vedın, dıxwa-
zın hûn sınet bıbın. 14 Dema em bên mın, ez xeyni Xaça
Xudanê me isa Mesih, bı tu tışti ve pesnê xwe venadım. Bı
navditıya xaça Wi, dınya bo mın mıri ye, ezji bona dınê. 15 Tu
gıringıya bısunetbûn, an ji bêsınetbûnê tune ye, ya giring,
afırandına nû ye. 16 Bıla jı hemû kesên mina vê qaidê dıkın û
jı İsraêl a Xwedê re dılxweşi û dılovani bıbe.

17Jı nuha ve pêv bıla tu kes tengasiyê nede rnınl ]ıber ku ez,
nişanê bırinên isa dı bedena xwe de dıkşinım.

18 Bırano, bila Xêra Xudanê me isa Mesih bı ruhê we re be!
Amin



Efesosıyan 392

NAMEYAPAWLOS
YAJI EFESOSIYAN RE

PÊŞGOTIN

(YEKİTIYA CIVAKA BA WERKIRAN)

Yê vê nameyê bı peyxama Xwedê ve nıvisandıye, Nûçevan
Paıelos e. Pawlos ê dema dı Romayê de bındest bû vê nameya
nıvisand, lı toır, jı Kolosêyıyan, Filipıyan û Filêmon re jı
nameyan nıvisand. Diroka nıvisandına vê nameyê tê nava salên
60-64 an. Seridana Pawlos i yekemin i Efesosê dı Karên
Resûlan 18:18-21 an de, ya duweminji 19:2-7 an de hatıye
nıvisandın. Naverok a xızmeta lı vır, gelek bûyinên retonaqı
(şetoledar) ye (Kar.Res. 19:9-20,23-41; 20:17-35).

Dı dema destpêka yekıtıya Kıliseyan de baıeerkırên jı
Cıhûdan û bawerkırênjı neteweyên dın ve tên,jı ber ku hewce-
danya yekıtıya gırêdana Mesih bir nebınn, nıvisandına vê
nameyê ferz bû. Babeta bıngehin ya nameyê dı 4:13 an de eşke-
re dıbe. Xwedê bı mızginıyê mırovan dıghine azadıya jıyanê
(1:7,2:5, 7-10). Armanca wi hemi sazûmana avayi, bıgehine
yekıtıya dı zanıyanya bıtumıya Mesih de ye.

Bona disa çêbûna vê rastıuê, bınênn, 1:1,3, 6, 12, 15,20,
2:10,13; 3:11;4:21. Xwedêwadênxwe, bınavditıya Ruhê Piroz
ve bı mor kınye (1:13; 2:18,22; 3:16,4:3,4).

Mırov dıkare bı vi avayi vê nameyê kurt bıke:

Pêşgotin 1: 1-14
Gırêdana Cıvakê Ya Bılıyani Dı Mesih De Ye 1:15-3:21
Têkılıyên Cıvakê Bı Der U Hêlê Xwe 4:1-6:9
Bı Xwestek Kınn 6:10-24
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Destpêk Û Sılav

1Jı yê bı xwestına Xwedê bona resûltıya isa Mesih hatıye
wezifedar kırın, jı mın Pawlos ve, jı (bo) piroz ên 1ı Efesê

ne û bawerıya xwejı Mesih isa ve timn sılav (be)! 2Jı Bavê me
Xwedê û Xudan isa Mesih ve bıla xêr û xweşi 1ı we be.

Cıhêtıyên Kû Em Dı Mesih De Lê Xwedi Nê
3 Bılajı Xweda yê ku her gı me dı Mesih de piroz dıke, dı cihê
ezmani de piroz dıke Bavê Xudanê me isa Mesih ve pesnahi
bıbe. 4 Ew, 1ı berya xwe, bona ku em dı heskırınê de piroz û
bêqısûr bın, beri avakırına dınê me dı Mesih de bıjart. 5 Bı
xwestına xwe û 1ı gora armanca xwe yi qenc, bı navditıya isa
Mesih, bona ku em jı Wi re bıbın Law, me, jı berê de xurû kır.
6 Ûsa ku bıla pesnahıya xêra Wi yı dı Lawê xwe yi Xoşewist de
jı me re bexşandıye, bê dayin. 7·8 Bı saya dewlemendiya xêra
Wi yi bı hemi zamyari û fêmkarıyê ve 1ı ser me ve dıbarine, bı
navditıya Xwina Mesih, em xwedıyê dı Mesih de xelasıyê û
bexşandına gunehên xwe ne. 9 Xwedê, lıgora armanca qenc ya
dı Mesih de xwedi bûye, raz a xwestına xwe daxuyanıyi me kır,
10 Lı gora pêşnıyara ku dema wext tıji bıbe dê bine cih, hemi
hebûnên 1ı erd û ezman ırı, dı Mesıh de dê yek bıke. 11 Lı gora
armanca Xweda yê ku her tışti lıgora daxwaza xwestına xwe
rêz dıke em jı berê de xurû bûn û dı Mesih de hatın bıjartın.
12 Ûsa ku em, yên pêşiyê hêvıya xwe bı Mesih ve gırêdane, bo-
na pesnahıya mezınıya Wi bıjin, 13 Dema we bı bıhistına bela-
vok a rastıyê û mızgimya xelasıyê bawerıya xwe bı Wi anin,
hûn ji bı Ruhê Piroz, yê ku hatiye wad kırın dı Wi de hatın
mor kırın. 14 Ruh, bona pesnahıya bılındahıya Xwedê bê dayin,
heta ku xelasıya yên aidi Xwedê ne, ewledarıya mêrasa me ye.

Dua Pawlos Ya Bona Batnerkıran
15-16 Bona vêya, cergi mın bawerıya we yi bı Xudan isa Mesih
û heskırına ku hûn jı hemi pirozan re geş dıkın bıhistıye ez ji
bona we bê sekın şukıryê dıkım û her tırn ji we dı duayên xwe
de dı bir timm. 17 Ez dua dıkım ku Xwedayê Xudanê me isa
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Mesih, Bavê Bılınd, bıla jı bo hûn Wi nas bıkın zanıyari û
ruhê peyxama Xwedani bıde we. 18-20 Bona ku hûn hêvıya ku
bang kırına Wi daye, dewlemendiya bılındahıya mêrasa Wi yi
dı pirozan de û bılındahıya qudreta Wi yi bona me çalak e fêm
bıkın, bona çavên dılêrı we ro ni bıbe ez dua dıkım. Ev qudret
bı hêza ku dema Xwedê Mesihjı mırınê ve vejand û Wi lıalıyê
xwe yi rast de da rûnıştın dı Wi de pêşkêş kır, dı yek çalakıyê
de ye. 21 Xwedê, Mesih geleki derxıst ser rêvebıri û hıkımra-
ni, hemi hêz û serwerıyan, navên ne hew dı vi çaxi de, dı çaxên
bê de ji wê bên bir kırın ve. 22 Her tışti lı bınya lıngên Wi
raxıst û bı Wi ve gırêdayi dani. Wi, bona ku lıser hemi tıştêrı
hene bıke seri, da cıvaka bawerkıran, 23 Ev cıvak bedena Wi
ye, tıji bûna yê her tışti jı her ali ve dadıgre ye.

Em]ı Minnê Ve DerbasiJıyanê Bûn

2 Hûn, jı berya sûc û gunehên xwe yi demeki tê de dıjıyarı,
mıri bûn. 2 Hûn lıpêy yê lıçûna dınê û dı ruhê mırovê guh

nade gotınan çalak e, yanê lıpêy serwerê hıkumranıya lıhewayê
ve (Şêytan) dıçûn. 3 Demeki em gışt ûsa, dı nava mırovan de bı
cihanina xwestekê ezitıya xweza Û aqıl, lı gora ezitıya xwe
dıjıyan. Mina yên dın, bı xwezayi em zarokên xezebê bûn. 4-5 Lê
belê Xweda yê dılovanıya Wi zêde.jı ber ku pırr jı me hes dıkır,
bı mıribûna meji bı Mesih re me gihand jıyanê. Hûn bı xêra Wi
xelas bûn. 6 Xwedê me, dı Mesih isa de, bı Mesih re vejand û lı
cihên semawi da rûnıştand ın. 7 Vêya, bı qencıya ku dı Mesih isa
de xuyayi me kır, bona bêdawibûna dewlemendiya xêra xwe dı
demên werm pêşkêş bıke kır. 8 Hûn bı rêya bawerıyê, bı xêrê ve
xelas bûn. Ev ne serfırazıya we, xelata Xwedê ye. 9 Bona kes
pesnê xwe venede, ne dawıya karên qenc e. 10Jıber ku em, bona
ku dı rêya karên qenc i Xwedê jı berê de amade kırıye bımeşın,
berhemên Xwedê yên dı Mesih isa de hatme afırandının,

Cıvaka Xwedê Ya Nû
11 Bona vêya, hûn, yên jı netewên dın ve bûyine, hûn, yên jı
alivê kesên dı bedenê de suneta bı dest ve hatıye kırın û bı navê
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bısuneti tên biranin ên jı we re dıbêjırı bêsunet, binın bira xwe
ku hûn demekê çı bûn. 12 Wê demê hûn, bê Mesih, dı İsraêlê de
bê nıştewari, xeribê peymanên dı derheqa wadê de, lı dınê bêhêvi
û bê Xwedê bûn. 13 Lê demekê hûn ên dûr mabûn, nuha dı Mesih
isa de, bı saya xwina Mesih ve nêzik ın. 14-16 Jı ber ku Mesih bı
xwe dılxweş ıya me ye. Zagona Piroz, tevi destûr û qaideyan ve
bê çalak dani û her du cıvakan kır yek, dı bedena xwe de diwa-
ra astengiyê ku dı navê de bû xera kır yanê neyanyê xera kır.
Armanca Wi, jı van her du cıvakan dı xwe de afırandına mıro-
veki nû û peyda kırına dılxweşıyê, kuştına neyarıyê dı xaçê de û
bı navditıya xaçê ve lı hev anina van her du civakan û Xwedê.
17 Ew bı hatına xwe, hırn jı we, yên lı dûra û hım ji jı yê nêzike-
ne ra dılxweşıyê mızgin kır. 18 Bı rıavditıya We em gışt, dı eyni
Ruhi de dıkarın derkevın hizûra Xwedê. 19 Lı gora vêya hûn êdi
ne xerib û bıyan ın, bı pirozan re hemgel û malıyên (gelên mala)
Xwedê ne. 20 Bı bûyına Mesih isa yi kevırê quncikê, hûn lı ser
bıngeha jı resûl û peyxemberan ve ye hatın ava kırın. 21 Hemi
xani, bona ku bıbe peretsgeheki aıdê Xudan, dı Wi de dızexme
Û bılınd dıbe. 22 Hûn ji, bı navditıya Ruh ve, bona ku bıbın
xanıyê Xwedê, bı hev re, dı Mesih de tên ava kırın (lê kırın).

Razajı Patelos Ve Tê Eşkere Kınn

3 Bo vê sedemê, ez, Pawlos, yê lı oxra we netewan gırtıyê İsa
Mesih ım, bona we dua dıkım. 2 We bıhistıye ku, ez bı

têgıhandına we yi xêra ku Xwedê jı mın re bexşandıye hatıme
wezifedar kırın. 3 Mina ku mın lıjor ve dı babeta wê de bı kurti
behs kırıye, Xwedê, pêşnıyarıya xwe yi bûye raz bı rasti daxu-
yani kır û têgıhand mın, 4 Dema hûn vê nameyê bıxwinın hûnê
fêm bıkın ku ez çawa bı raz a Mesih ve averû bûme. 5 Ev raz, jı
mırovên demên kevn re nehat eşkere kırın. Lê nuha ji jı resûlên
Mesih yên piroz û jı peyxemberên Wi re bı navditıya Ruh ve
hatıye têgihandın. 6 Ûsa ku, neteweyên dın ji şırikê mêrasê ne,
endamên eyni bedenê ne û bı navditıya Mızginıyê, dı Mesih İsa de
dı wadê de ŞI rik m. 7 Lı gora xelata xêra ku bı hêza Xwedê yi çalak
dane mın, ez bı belav kırına Mızginıyê ve hatırn wezifedar kırın.
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8-9 Ez heri bêrumetê hemi pirozan bûm. Disa ji cıhêtıya

têgıhandına dewlemendiya Mesih i aqıl nagihêje jı netewan re
û cıhêtıya têgıhandına ka çawa rastandına raz ajı bêpêşi de dı
Xwedanê ku her tışti afırandıye de hatıye veşartın jı hemi
mırovan re da mın. 10 Ûsa ku bıla zanıyarıya Xwedê ya pırali
bı navditıya cıvaka baweran jı rêwabırıyên lı cihên ezmani û
jı hıkırnranıyan re dı dema nuha de bê têgıhandın. 11 Ev, lı
gora armanca Xwedê dı destpêkê de pêşnıyarıya wê dıkır û dı
Mesih İsa de anıye cih bû. 12 Bı bawerıya xwe yi jı Mesih re û
dı Mesîh de em dıkarın bı metırsi û ewledanyê nêzî Xwedê
bıbın. 13 Bo vêya ez jı we reca dıkım ku hûn lı berya keserên
ku ez dı oxra we de dıkşinım seri daneynın (venekışın). Evana
wê bılındahıyê bı destê we xın.

Zanina Hes Kınna Mesih
14-15 Bo vê sedemê, ez lıberya Bavê ku hemî malbatên lıerd
û ezman navê xwe jı Wî standıye çong dışkinırn. 16-19 Ez dıx-
waz ım ku bona Mesîh bı rêya bawenyê dı dılê we de bıji, lı
gora dewlemendiya bılındahıya Wî bı Ruhê xwe we dı hebû-
na we yî hundırin de bı qudretê bı hêz bıke. Ûsa ku bona hûn
bı hemi tıjibûna Xwedê tıji bıbın, bıla hêza we têra hînbûna dı
heskırınê de bıreh Û bı bıngehbûnê ve bı hemî pirozan re bıla
hêza we têrahinbûna ka heskırına Mesih çıqas kûre, fireh e,
bıhnd û dırêj e û bıla hêza we têra averûbûna vê heskırına ya
zanînê heri derbas dıbe bıbe,

20 Xwedê lı gora hêza xwe yi dı me de çalak e, dıkare hen
zêdeyi ya çêkınna xwestın anjî fıkrandırıa me bîne cîh (ava bıke
anji çêke). 21 Bıla jı Wi re, dı civaka baweran de û dı Mesih İsa
de dı hemî nıfşan de heta bêdawiyê ve bılındahi bıbel Amin.

BIXWESTEK KIRIN
Yekitıya Bedenê

4 Bo vê sedemê ez, yê dı ox ra Xudan de gırti ye, jı we bona
lı gora banga ku we gırtıye bıjin reca dıkım. 2 Her tım

dılnızm, xûnerm û bısebır bın. Bıla têkılıyê we yi bıhevre bı
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heskırın Û xweşditın be. 3 Xiret bıkın ku hûn yekitıya Ruh bı
rêya dılxweşıyê ve bıparêzın. 4-6 Mina ku hûn bı hew hêvıyek
jı bangkırına we ve hatıne bang kırın, Ruh yek, Xudan yek,
baweri yek, vaftiz yek Bav û Xwedayê her kesi yê bı her tışti
û dı her tışti de ye yek e.

Xelatên Ruhani Qezenca Yek Xweda Ye
7 Lê belê,jı me her yeki re, bı pivana Mesih ve xêr hat bexşan-
dın. 8 Bona vêya Nıvisa Piroz ûsa dıbêje: "Derket bılındahıyan
û bındestan bındest gırt. Xelata da mirovan." 9 Nuha ev gotı-
na 'derket', ger ne gotına Mesih pêşiyê daketjêran, rûyê erdê
nin be, dê çı be? 10 Kesê daketıye û bona her tışti dagıre (tıji
bıke) jı hemi ezmanan ve geleki derketıyê bılındahıyê wekhev
e. 11 Ew bı xwe bona hınkesan bıbe resûL, hınkesan bıbe pey-
xember, hınkesan belavkırê Mızginıyê û hınkesanji bona bıbe
serok û mamoste tayin kır. 12 Ûsa ku bıla pirozan bona wezi-
feya xızmetê bıkın û bona pêşvebırına bedena Mesih bên
xemılandın. 13 Dı dawıya vêya de emê gışt dı bawerıyê de û dı
naskırına Lawê Xwedê de bıgıhêjın yekitıyê, rayedarıyê û emê
dı tıjibûna Mesih de bıgıhêjın dereca kamılıyê.

Kamıli Bı Dılsozıya Mesih Ve Geş Dıbe
14 Bı vi avayi êdi bı xapinokbûna mırovan, bı hunera wan i
avakırına dafıkên xapandınê, em nabın zarokên bı bayê her
hinkırê ve naherıkın. 15 Dêvla vêya emê bı heskırınê ve lı pêy
rastıyê bıçın Û bı ber bı Mesih ê serê bedenê ve jı her ali ve emê
mezın bıbın. 16 Dı serokantıya Wi de hemi beden, bı alikarıya
her movıkê bı kelandın û bı zexmbûnê ve bı şuxula bırêza her
endamê xwe ve mezın dıbe û dı hes kırınê de pêş ve dıçe.

Jıyana Nuh Û Ya Kevnare
17 Bo vê yekê ez vêya dıbêjım û bı navê Xudan we ikaz
dıkım: êdi minajıyana neteweyên dın, lı gora vala ramandı-
na wan nejin. 18 Hışê wan kor bûye. Jı berya nezanıya hun-
dırê wan û bêhêsbûna dılê wan ve jı jıyana Xwedê re bıyan
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mane. 19 Bıwendakırına hemi hêsên xwe, bona bı çavbırçiti
ve hemi pisıtıyan bıkın xwe danın kêfdarıyê.

20 Lê belê hûn bı vi avayi hini Mesih nebûn. 21 Bê şık we
gotınên Îsa bıhistın û lıgora rastıya dı Wi de, hûn dı rêya Wi
de hatın perwerde kırın. 22·23 Lı gora vêya afırandına kevna-
re ya bı azwerıyên xapinoki aidê jıyana we yi berê ve xera
bûye jı ser xwe bavêjın û dı ruha fıkırandına xwe ve nû bıbın.
24 Dı durıstıya rasti û pirozıyê de afırandına nû ya lıgora wek-
hevıya Xwedê ve hatıye afırandın lıxwe bıkın.

25 Bona vêya derewê berdın. Bıla her yeki we bı ciranê
xwe ve rastıyê bıaxıfe. Jı ber ku em gışt endamê beden ekê
ne. 26 Hêrs bıbın lê belê gunehan mekın. Bıla roj dı ser hêrsa
we de neçe ava. 27 Fersendê nedın Şêytên ji.

Seretayênjıyana Nû
28 Yê dızıyê dıke, bıla êdi dızryê meke. Lı dıji wê, bıla bı destê
xwe yê qenc bike û keda xwe bıde; bı vi avayi bıla tışteki wi
hebe ku bı yê motaj re par bıke. 29 Bıla tu gotına xerab jı devê
we dernekeve. Lê belê bona kesê bıbıbihzın jê qerıcitıyê
bıgırın, lı gora hewcê tıştên ku yên kesên dın pêş ve bıbe
bıbêjın. 30 Rûhê Piroz yê Xwedê bı keserê ve mexın. Bona roja
xelasıyê, hûn bı wi Ruhi ve hatın mor kırın. 31 Bıla bı her nêta
xerab re, hêrsa bı her avayi, gır û xeyıdandın, qêrin û xeber-
dan dûri we bıbe. 32 Bı hev re (Iı berya hev) dılxweş û bışew-
qat bıbın, Mina ku Xwedê we dı Mesih de bexşandıye, hûn jı
hev bıbexşinın.

Xera bi Û Qencıyêjı Hev Cûda Bıkın

5 Bo vêya, bı zaroyên xoşewistıyê xwe, Xwedê minak
bıgırın. 2 Çawa ku Mesihjı me hes kıribe û xwe, bona me

bı pêşkêşıyek bihn xweş û qurbanbûnek pêşkêşi Xwedê kırı-
be, hûnji bı vi avayi dı rêya evinê de bımeşın.

3 Bıla tu cari dı nava we de bêexlaqıya cınsi, tu qırêji an ji
çavbırçiti dı bir ji nê be. Ev ne lıgora pirozan e. 4 Bıla dı nava
we de vebûn û belavbûn (fahşeti), axaftmê bı ehmeqi û qerfên



399 ' Efesosıyan 5:5-23

erzanji (adi) nin be. Ev lıwe nayên (ne lı gor a we ne). Lı dêvla
vana şıkırya xwe binın. 5 Vêya bı bıryari bızanıbın ku, mêrasa
tu kesê bêexlaq, yê ketıyê qırêjıyê, anji yê çavbırçi ku tê mana
pût (senem) perestıyê dı Serwerıya Mesih û Xwedê de nin e.
6 Bıla tu kes we bı gotinên vala nexapine. Jı ber vana xezeba
Xwedê tê ser kesên guh nadın gotınan. 7 Bo vê sedemê bı kesên
guh nadın gotman rûnenın û ranebın. 8 Demekê hûn tari bûn,
lê belê nuha hûn dı Xudan de ronahi nın. Bı zarokbûna
ronahıyê ve bıjin. 9Jı ber ku mêwa ronahıyê dı her tewr qenci,
durısti û rasti de xuya dıbe. 10 Bona hin bûna ka çı Xudan
xoşnûd bıke bışuxulın. 11 Nekevın karên tarıyê yên bêmêw. Lı
dıjberi wê, wan eşkere bıkın. 12 Qala karên kesên ku dı tarıyê
de ne ji şerm e. 13 Her tıştên ku ronahi wan eşkere dıke xuya
dıbın. 14J ı ber ku her tıştê xuyani ronahi ye. Bo vê yekê ûsa tê
gotın: "Hışyar be ey kesê dı xew da ye!Jı mırınê ve bıveje! Dê
Mesih Ronahıyê lı ser te ve belav bıke."

BılaJıyana We Rastıyê Bıde Xuya Kınn
15 Wê demê ka hûn çawa dıjin, gelek balkêş bın. Ne mina
kesên bê zanıyari ne, mina kesên zanıyar bıjin. 16 Fersendê
binın cih (helsengandın bıkm).Jı ber ku rojên em tê de dıjin
xerab ın. 17 Bo vê yekê bêaqıl nebın, ka xwestına Xudan çıye
lê hin bıbın. 18 Bı xemrê ve serxweş nebın, dê we bıbe sefahetê.
Lı dêvla vêya bı Ruh ve tıji bıbın. 19Jı hev re Zebûran, qesi-
deyan û murxên ruhani bıbêjın û dı dılên xwe de dengên letif
jı Xudan re bılınd bıkın, bı dengeki nızm qewl an binın zıman.
20 Bêsekın, bo her tışti bı navê Xudanê me İsa Mesihjı Bavo
re şukıryê binın.

TêkılıyaJın Û Mêran
21 Bona ku bırêzıya hûn jı Mesih re xuya dıkın, jı hev re stu
xwar bıkın,

22 Ey pirekno; mina ku hûn stu jı Xudan re xwar dıkın; jı
mêrên xwe re ji stu xwar bıkm. 23 Jı ber ku mina Mesih bı
xelaskerbûna xwe yi bedenê serokê cıvaka bawerkıran e, mêr
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ji ser(ok)ê pirekê ye. 24 Mina ku cıvaka bawerkıran stu jı
Mesih re xwar kırıne, bıla pirek ji dı her rewşê de stu jı
zilamên xwe re xwar bıkın.

25Ey zılamno, Mesih çawa ku jı cıvaka bawerkıran hes kır û
dı oxra wê de xwe feda kır, hûn ji ûsa jı pirekên xwe ve hes
bıkın, 26 Mesih, bona cıvaka bawer kıran bı şuştına avê û bı
paqıj kırına gotına Xwedani piroz deyne xwe feda kır. 27Ûsa
ku, cıvaka bawerkırarı bıla lı ser wê leke, qermıçandın an jı
bêyi tışteki mina vana bı rewş eki rewnaqi bı pirozi û bêqısûri
pêşkêşi xwe bıke. 28 Mina vêya, dıvê zılam ji mina bedena xwe
jı pirekên xwe hes bıkın. 29Tu kes, tu cari jı bedena xwe ve
nekırıbıye. Lı dıjberi vêya, wê têr û cıhê dıke, eyni mina Mesih
cıvaka bawerkıran têr û cıhê dıke. 30]1 ber ku em, endamên
bedena Wi ne. 31 "Bona vêya wê zılam dê û bavê xwe berde,
xwe bı pireka xwe ve gırê bıde û wê her du bıbın yek bederıek."
32Ev rêz mezın e û ez vêya dı derheqa Mesih û cıvaka bawer-
kıran de dıbêjım, 33Tevi vêya, bıla her yeki we, mina xwe jı
pireka xwe hes bıke. Bıla pirekji bırêzıyê rê zilamê xwe bıde.

Têkılıyên Mırovan

6 Ey zarokno, dı Xudan de guh bıdın gotınên dê û bavên
xwe.]ı ber ku ya ûsa rast e. 2-3"Bona ku tu qencıyê bıbı-

ne û dı rûyê erdê de temen dirêj bıbe bırêzıyê rê dê û bavê xwe
bıde." Destûra yekemin ya wad ji têda ye eve.

4 Ey bavıkno, hêrsa zaroyên xwe hışyar mekın. Wan bı per-
werde û şireta Xudan ra mezın bıkın.> Ey dilno, gotınên efen-
dıyên xweyi dınê, mina guhdana gotına Mesih bı bırêzi Û tırsê,
bı dılê paqıj guhdar bıkın. 6 Hew mina kesên ku bona dıl-
xweşkırına mırovan dıxwazın, bona bı çavan re xweşık xuya
bıke karan mekın. Bı qûlbûna Mesih, xwestına Xwedê jı can
ve binın cih. 7Ne mina jı mırovan re, minajı Xudan re xızmet
dıkın bı xiret ve xızmetê bıkın. 8]1 ber ku dıxwaze bıla kole,
dıxwaze bila azad bıbe, hûn dızanın ku dê her kes, bersıva her
qencıya xwe jı Xudan ve bıstinın, 9 Gelî Efendino, hûnji mina
vêya bı dilên xwe re têkılıyê deynın. Êdi geva lıwan nexwın
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(wan metırsinın). Hûn dızanın ku Xwedayê we û wan lı
ezman e û dı nava mırovan de cıhêtıyê nake.

Çekên Ku Xwedê Amade Kınye
10Ya dawin, dı Xudan de û bı hêza Wi yi sereta re bıhêz bıbın.
11 Bona lı dıji sekınandına hileyên Şêytan, hemi çekên ku
Xwedê amade kırıye hılgırın. 12 Jı ber ku şerê me ne lı hem-
bera mırovan e, lı hemberê artêş, rewabıri hukımranıyên
xerabıyê, yên lı cihên ezmani ne, lı hemberê hêzên vê dınya
tari ye. 13Jı ber vêya, bona berxwedana roja xerab û bona ku
lı pêy çêkırına her tıştên hewce lı cihê xwe bısekının, hemi
çekên Xwedê hıldın.

14-15 Bı vi avayi, mina ku pışta xwe bı rastıyê qefalti, zırxa
rastıyê lı pışta xwe kıri û bı pêkırına belavkırına mızginıya
dılxweş ıyê lı lıngê xwe kıri, bı amadeyi lı cihê xwe bısekının.
16 Tevi vana hemiyan, mertala xweyi bawerıyê ya hemi tirên
Şêytan i bı agır dıtefine ji rahêlın destên xwe. 17 Mixfera
xelasıyê û Şûrê Ruh ya gotına Xwedê ye ji bıgırın. 18 Dua û lı
ber gerina bı her avayi, her tırn dı Ruh da dua bıkın. Bı vê
armancê va bı bergerandına bona hemi pirozan, bı bexşandı-
nek bêkêmasi hışyar bıminırı. 19 Bona mınji dua bıkın ku, her
caran gava devê xwe vekırn, bıla gotına ferz bıdın mın ku, ez
rêza Mızginıyê bı metırsıyê ve bıgchinırn. 20 Bona ku ez Mız-
ginıya ya ku dı oxra wê de mın lı zenciran xıstın mina ku ferze
bıdım bıhistandın dua bıkın.

Sılavên Dawin
21 Bona ku hûn bızanıbın ez çawa me, çı dıkım, wê bırayên me
yi bı rêz û xızmetkarê Xudan yê Ewle Tihikûs dê her tışti
agahi we bıke. 22 A vay bona vê armancê, bona ku rewşa me
agah bıke û metırsıyê bıde we, ez wi jı we re dışinım,

23 Ez jı Bavo Xwedê û Xudan İsa Mesih ve jı bırayan ra bı
dılxweşi û bawerıyê re heskırınê dıxwazım. 24 Bıla Xêra
Xwedê bı hemi kesên jı Xudanê me İsa Mesih bı heskırınek bê
mırın ve hesdıkın re be!
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NAMEYA PAWLOS
YAJI FİLİPIY AN RE

PÊŞGOTIN

(Bamenua Ku Kêfxtoeşıuê Dıde)

Yê nameyê bı peyxama Xwedê ve nıvisandıye, Nûçeoan Paıo-
los e. Diroka nıvisandına vê nameya, rasti salên 60-64. an tê û
lı Romayê hatıye nıvisandın.

Cıvaka bamerkırên yê lı bajarê Filipi yê lı herema Makêdonê
ye, dı bın retoşeki dıjtoar, dı gera Patelos idumemin de hate ava
kınn (Kar.Res. 16:11-40). Taybetıya mırovên cıvakê ya pêşin
heskınn û comerdi bû (4:15, 16,Kor 11. 8:2).

Patolos ê nameyê nıvisandıye, lı Romayê, dı girtigehê de ye.
Dı vê navberê de sıpasıyên xtoe jı Fılipıyan re dışine.Jı ber ku
wan xelateki jı wi re şandine. Babet a nameyê ya bingehin;
Xılasker İsa Mesih ê bona mırovan xtoe nızım kınye yı
(1:11,18,20,21; 2:5-11; 3:7-14,20,21; 4:7, 13, 19,23).

Nûçeoan Paiolos, cıvakê, lı dıji hinkutnên xapinoki ve ikaz
dıke (3:4 -9, 18, 19) Lı otr tê xuya kınn ku zanin û bamerkınna
Mesih, armanc a bingehin e (3:10-14).

Mırov dıkare vê nameyê bı vi avayi kurt bıke:

Pêşgotin 1:1-11
Rewşa Nûçeoan Paıolos 1:12-26

Jıyana Bamerkırê Mesih, Parvekanya Wi 1:27-2:18
Dı Batoerkırına Mesih De Têkılıyên Mırovan 2:19-3:21
Bı Metırsi Kinn Û Sılav 4:1-23
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Sılav

1Jı qûlê Mesih İsa.jı mın, Pawlos ûjı Timotêyo vejı wezi-
fedar Û çavnêrivanan ûjı hemû pirozêrı aidê Mesih isa ne

(bıla) sılav (be)! 2 Bıla jı Bavê me Xwedê û jı Xudan isa
Mesih ve xêr û xweşijı we re be.

Spasi ÛDua
3Her gı ez we dı bira xwe tinım, jı Xwedayê xwe re şukır dıkım.
4-5Jı roja pêşin û heta nuha, jı ber ku hevkaritıya we yi bel-
avkırına Mızginıyê dı her duakırına xwe de bona we gıştıkan
her dem bı dılxweşi xwesteka dıxwazım. {;Bawerıya mın heye
ku Xwedayê dı we de dest bı kareki qenc kırıye, dê vêya heta
roja Mesih İsa bıqedine. 7 Ez dı derheqa we de bı vi avayi fıkran-
dınê de bıheq ım. Hûn her tım dı dılê mın de ne. Dıxwaze bıla
mın lızencirê xın, dıxwaze bıla ez dı parastın û rast kırına Mız-
ginıyê de bım, hûn gışt bı rnın re şırıkê xêra Xwedê ne. 8 Xwedê
şahdeye ku ez çawa bı heskırına Mesih İsa bêrıya we gışti dıkım.

9 Dua mın ewe ku bıla heskırına we dı zanin û dı haybûna bı
her avayi de zêde bıbe. 10-11 Ûsa ku bıla hûn zanıbın qimetên
sereta cıhê bıkırı û bı vi avayi, bona bılındi û pesnahıya Xwe-
dê, mêwa rast ıyê ya ku bı navditıya Mesih ve hatıye tıji bıbın
û dı roja Mesih de pak û bêqısûr bıbın,

Belavbûna Mızginıyê
12 Bırano, ez dıxwazım hûn vêya bızanıbm: tıştên ku hatme serê
mın, heri zêde, lıqencıya belavbûna Mızginıyê bûye. 13Bı dawi
bûnê, hemû nobedarê qesrê ji tev de, her kes hin bû ku mın dı
oxra Mesih de lızenciran xıstme. 14Gelekên bırayanjijı ber ku
mın lı zencirê xıstme, bı ewledarbûna Xudan dı bêtırs gotına
Xwedê da hin ji, bı metırsi xwe radan. 15 Bı rasti hırı kes Mesih
bı çavnebari û pêşbaziyê, hın kesji bı nê ta qenc dıdın nasin.
16Yên dawin dızanm ku ez bona belavkırına Mızginıyê hatıme
wezifedarkırın û vêya bı heskırınê çê dıkm. 17 Yên dmji Mesih
ne bı dılê paqıj, dıbêjın qey wê dı gırtibûna rnın de tengasiyê jı
mın re derxinın, bı azwerıyên ezperestıyê dıdm nas in.
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18 Lê belê çı gıringıya wê heye? Dıxwaze bıla bı nêta xerab,
dıxwaze bıla jı dıl be, dı her rewşê de Mesih tê danasinê. Ez bı
vêya kêfxweş dıbırn, ezê kêfxweş bıbım ji. 19Jı ber ku bı
duayên we û bı alikarıya Ruhê İsa Mesih ez dızanırn ku dê
vêya xelasıyê jı mın re bine.2o Ez lı benda tu cari nêm şer-
rnandın, ez bıjimji, bımrırnji, lıbenda metırsıyê me ku Mesih
mina her demi, bona nuha ji dı bedena mın de bılınd bıbe û
hêvi dıkım ku dê ûsa bıbe, 21Jı ber ku jıyan bona rnın Mesih
e, mırın ji qezenc e. 22 Ger ez bı jıyana xwe yi 1ı vê dınê dom
bıkım, ezê karên qenc bıkım, Lê ez nızanım ku kijani hılbıjêr
ım. 23 Ez dı nava du rêya de mame. Ez dıxwazım kujı vê dinê
cûda bıbım û 1ı ba Mesih bırninım: ev heri qenc e. 24 Lê belê
rnayına mın i 1ıvê dinê, bona we hinji ferz e. 25 Ez jı vêya ewle-
darım û ez dızanım ku, ezê bıminım. Bona ku hûn dı bawerıyê
de geş û dılxweş bıbın ezê 1ı mayına ba we dom bıkım, 26 Ûsa
ku, dema ez disa bêm ba we hûn dı Mesih İsa de hinji bı mın
pesnahıya xwe vedm.

Baweri Ya Bı Mızginıyê
27-28 Hew bılajıyana we lıyaqi Mızginıya Mesih be. Ûsa ku ez
bêm û we bıbinımji, dûr bıminım ji nûçeyên dı derheqa we de,
dı hew ruhekê de sekına we yi reparep, dı ox ra bawerıya ku dı
Mızginıyê hatıye agah kırın mina caneki bı hev re têkoşinkırı-
na we, 1ı berya yên 1ı hemberê we sekınine tu cari seri xwar-
nekırına we ez bıbıhizırn, Ûsa kırına we, bona wan nişanek,
nişana mahvbûna wan û xelasıya we ye û ev karê Xwedê ye.
29-30 Jı ber ku hew cıhêtıya bawerkırına Mesih nedane we, lê
belê cıhêtıya ya we dı mın de ditıye Û tahba dıjwari ku nuha
we bıhistıye ku dı rnınde ye, ku hûnê ji bıbın xwedi û dı rêya
Mesih de keserê bıkşinın jı we re hatıye dayin.

Mesih Minak Bıgmn

2 Bı vi avayi ger metırsıya ku jı Mesih ve tê, 2 ger xem-
rewinıya jı hezkırınê ve tê û dı Ruh de yekı ti hebe, ger hes-

kırınek û dılovanıyekjı dıl hebe, dı fıkr û heskırın a wekhev, dı
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ruh Û armancê de yek bıbın û kêfxweşiya mın temam bıkın.
3-4 Tu tışti bı azwerıyên ezperesti û bı pesnahıya vala ve
mekin. Her yeki we, bıla bı dılnızrnıyê yeki dın jı xwe sereta
bıhesıbine: bıla çavnêrıyê hew ne jı qencıya xwe re, jı qenciya
kesên dın ji bıke.

Wekoka Dılnızmıya Mesîh
5 Bıla ramanên dı Mesih isa de ye, dı we de ji hebe. 6 Mesih
xwediyê hêsın (pûxt, derûn) ê Xwedê bûji, disa xwe lıXwedê
ve wekheviyê ve bı şıdandi pêçandınê (pêgırtınê) mafeki
nehesıband, 7-8 Lê belê jı bılındahıya xwe tazi bû û hêsırıê
qûl eki gırt û dı minaka mırovan de bû (hate dınê). Dı minak-
bûnê da jı mırınê re, lı ser xaçê ji .ii mırınê re stu xwar kır û
xwe nızm kır, 9 Bona vêya ji Xwedê Wi geleki bılınd kır û
navê lıser her navan jı Wi re bexşand. 10-11 Ûsa ku dema navê
isa tê axaftın (biranin) bıla yên lıezman, yên lıerd û yên lıbın
erdê, hemû çong bışkinın û her zıman bona bılındkırına Bavo
Xwedê bıla bı eşkereti Xudanıya isa Mesih bıbêjın.

Xelasıya Xwe Bıbın Dawıyê
12 Wê demê bırayên mıni xoşewist, mina ku hûn her demi guh
dıdın gotınan, hew ne dema ez dı nava we de bırn, lê belê nuha
dı tunebûna mın de bı bırêzi Û tırsıyê, bona xelasıya xwe bıbın
dawıyê hinji xiretê bıkırı. 13Jı ber yê bona tıştên ku Wi xoşnud
bıke hûn hım bıxwazın Û hırn ji bıkırı dı we de çalak e, Xwedê
ye. 14-16 Her tıştê bê dı berxwe gotınê û bê keftûleftê çêkın ku
bıla hûn hı gotına jıyanê ve bı şıdandi pêçayi û lı ba van
nıfşeyên xwar û jı rê derketi de hûn dı nava wan de mina stêr-
kên dı kainatê de bıbınqın, hûn pak û bêqısûr bıbın Zaroyên
Xwedê. Ûsa ku ez ji bıbinım ku lı cihê vala banz nedame û lı
cihê vala keda xwe nedame û dı roja Mesih de bıbım xwediyê
sedema pesnvedanê. 17 Lı ser pêşkêşiya bawerıya we Û xızmeta
wê ve xwina mın mina xemra nezırê bırıje ji ez kêfxweş dıbım
û beşdari kêfxweşiya we hemûyan dıbım. 18 Mina vêya hûn ji
kêfxweş bıbın û beşdari kêfxweşıya mın bıbın.
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Timotêyo Û Epafrodit
19 Dı Xudan isa de hêvıya mın heye ku bo rewşa we hin bıbım
û bı vi avayi dılê xwe aram bıkım, dı nêzikda ezê bıkarıbım
Timotêyo bışinım ba we. 20 Keseki mın i dırı, mina Timotêyo
bıfıkıre û jı dıl bı rewşa we re têkiliyê deyne tune. 21 Her kes
karê xwe dıfıkıre, ne karên Mesih isa. 22 Lê belê, hûn dızanın
ku Timotêyo qimeta xwe ispat kırıye û mina zarokeki lı ba
bavê xwe dıxebıte, bona belavbûna Mızginıyê lı ba mın xız-
metê dıke. 23 Her çı rewşa mın eşkere bıbe nebe ez hêvi dıkım
ku ezê wi bışinım. 24 Bı Xwedê ve bawerıya mın ewe ku, ezê ji
dı nêzik da werım.

25 Lê belê rnın hewce dit, resûlê ku we, bona dema teng de ali-
karıyê jı mın re bıke şandıbûn, bırayên mıni me bı şane şanê
têkoşerê dıda û kedkarê mın Epafrodit vegerinım, jı we re
bışinım. 26 Jı ber ku bêrıya we gışti dıkır û jı ber ku we ne-
xweşıya wi bıhistıye dıkesıri. 27 Bı rasti ji dı dereca mırınê de
nexweş ketıbû. Çı heye ku Xwedê jı wi re, ne hew jı wi re, lê
belê bona ez êşê bı ser êşê ve nebinımjı mm re ji dılovanıyê kır.
28 A vay, bı vê sedemi bona hûn disa wi bıbinın û kêfxweş bıbın,
ez wi bı xwestınek hinji zêde dışinım ba we. Bı vi avayi dıbe ku
xemên mın ji sıvık bıbın. 29 Wi, dı Xudan de kêfxweşıyek bêkê-
masi qebûl bıkın, kesên mina wi ji bıxiret bıkırı. 30 Jı ber ku
bona alikarıya ku we nıkaribûn jı mın re bıkırana, bıke canê
xwe avêt talûkê û hew ma bû dı oxra karê Mesih de bımıra.

Rasteqin A Rasti

3 Bı dawibûnê bırayên mın, dı Xudan de kêfxweş bın. Nıvi-
sandına tıştên wekhev, acızıyê nade mın: hım ev, bona we

ewlekarıye. 2 J ı wan zılamên xerab ıyê dıkın, jı wan kûçıkan ve
xwe bıparêzın; jı wan sunetperıstan xwe bıparêzınl 3Jı ber ku
bısınetıyêrı rasti em, yên bı navditıya Ruhê Xwedê ve perestınê
dıkırı, bı Mesih isa ve pesnahıyê dıdm û bı ezıtıyê ve ne bawer
m. 4 Bı rasti ez dıkaribûm bı ezıtıyê ji ewle bıbûma. Ger kesık
dın dıbêje qey ew bı ezıtıyê ewle bıbe, ez hin ji dıkarım ewle
bıbım. 5 Dı roja heyştemina bûyina xwe sunet bûm. Jı nıjada
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dıxwaze dı fırehıyê, dıxwaze ji dı motajıyê bıminım, dı her
rewş û şerti de jıyanê hin bûme. 13 Ez dıkanm bı navditıya yê
mın bı hêz dıke her tışti bıkım. 14 Lê belê we qenc kır ku ten-
gasıyê mın, bı mın re par kınn.

15 Hûn ji dızanın ku ey Filipıyan, dema ku Mızgini dest bı
belavkınnê kırıbû, dema ezjı Makêdonê ve qetıyam, xeyni we
tu cıvak dı babeta alikanya hev re, bı mın re hevkaritıyê nekır
ın. 16 Dema ez lıSelanikê bûm ji, lıser motajıya mın we çend
cara alikanyê bı mın re kınn. 17 Ez ne lıpêy xelatê me; lê belê
dıxwazım ku qezenca Rûhani dı hesabê we de bıcıve, zêde
bıbe. 18 Her tıştên mın hene, ez dı fırehıyê de me. Dema mın
xelatên we yi we bı destê Epafrodit şandibû gırtım, tu kêma-
sıyên mın neman. Evana pêşkêşıyêrı bêhn xweş, qurbanên ecı-
bandına Xwedê kışandıne û Wi xoşnud kınne bûn.

19 Xwedayê mınji her hewceyên we, wê bı dewlemendbûna
xwe, dı Mesih isa de bı rewnaqıyê ve bıbine. 20 Bılajı Bavê me
Xwedê ra heta bêdawıyê bılındi be. Amin.

Sılavên Dawin
21 Jı hemû pirozêrı aidi Mesih isa ne sılavên bıbêjın. Birayên
lı ba mının sılavê jı we re dıkın, 22 Hemû kesên piroz û bı tay-
beti yên malıyên Qaysenn sılavê lı we dıkın,

23 Bıla Xêra Xudan isa Mesih bı ruhê we re be! Amin.
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20 Lê belê welatê me ezman ın. Û em jı wır lı benda Xelas-
ker Xudan Îsa Mesih ın. 21 Ew, bı çalakıya hêza xwe yi dıka-
re her tışti bı Xwe ve gırêde, wê bedenên meyi keti ji bıguhe-
rine û bıke mina bedena xwe yi bılınd.

4 Ey xoşewistno, kêfxweşıya mın, taca serê mın, bırayên
mın i xoşewist i mın jı dıl bêrıya wan kırıye, a vay, dı

Xudan de ûsa reparep bısekınırı.

Yek Bıbın, Kêfxweş Bıbın, Dılxtoeş Bıbın
2 Ez jı Eyodıya û Sintihê ve reca dıkım, bıla dı Xudan de dı
ramaneki de bın. 3 Belê, rêhevalê mın i rasteqin; lı ber te J!
dıgerım, alikarıyê bı van pireka re bıke.jı ber ku ew bı mın re,
bı Klêment re û bı kedkarê mın ın dın yên navê wan dı Pırtû-
kaJıyanê de ne bona belavkırına Mızginıyê têkoşinê kırın.

4 Dı Xudan de her tım kêfxweş bın: disa dıbêjım, kêfxweş
bm! 5 Bıla sernermıya we jı alıyê hemû mırovan ve bê zanin.
Hatına Xudan nêz e. 6 Tu xemê mekışinın; xwestınên xwe yı
dı her babetê de, jı Xwedê re bı dua û bergerê ve bı şıkıryê
agah bıkm.·7 Wê demê dılxweşıya Xwedê ya hemû hinkırınan
derbas dıbe wê bı navditıya Îsa Mesih ve dılên me û ramanên
me bıparêze.

8 Bı dawinê bırayên mın, çı rûmetên rasti, bırêzi, rasteqini,
pak û xweşık û dılovani hebe, çı rûmetên lıyaqi pesnahıyê û
bıxûpaki hebe, wê bıfıkırın. 9 Her çı tıştê ku we dı mın de ditı-
ne, qebûl kırıne, bıhistıne û wejı mın hin kırıne (hin bûne), wi
bıkın, Wê demê wê Xwedayê ku dılxweşıyê dıde bı we re be.

Spasıya Paıelos
10 Jı ber ku we ihtımama xwe yi bona mın nû kırıne ez dı
Xudan de kêfxweş bûm. Bı rasti we eleqa dıdit, lê belê bona ku
hûn vêya xuya ni bıkın fersenda we çênebû. 11 Ez bona, ku
hewceyeki rnın heye nabêj ım. J ı ber ku ez dı her rewşa ku tê
de bûm, mın bı yê dı dest de qenaet kır. 12 Xızani kışandınêji
dızanım, dı fırehıyê jinê ji. Dıxwaze bırçi, dıxwaze ji têr bıbım,
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İsraêl,jı eşira Benyamin, bı rasterast Ibrani me. Ger hûn bıbêjın
gırêdana bı Zagona Piroz, ez Fêrısi bûm. 6 Ger hûn bıbêjın
xiret, ez mıroveki ku zılmê lıcıvaka bawerıyan dıkır bûm. Ger
hûn bıbêjın rastıya sıparti ya Zagonê, ez bêqısûr bûm.

7 Lê belê mın her tıştên ku jı rnın re dıbe qezenc, dı oxra
Mesih de zırar hesıbandım. 7-9 Hin ji heye, 1ı ba qimeta nas-
kırına Xudanê rnın isa Mesih yê ku mın dı oxra Wi de her
tıştên xwe wında kırıye, ez her tışti zırar dıhesıbinım, gıhûr
dıhesıbinım. Ûsa ku ez Mesih qezenc bıkım û ne rastıya ku
xwe spartıye Zagona Piroz û mina xwestına mme, bıgıhêjım
rastıya ku bı baweri anina Mesih ve tê qezenc kırın, dawıya
baweri aninê ez bıbım xwed ıyê vê rastiya ku jı Xwedê ve
hatıye û bı Mesih ve yek bıbım. 10-11 Dıxwazım ku dı mırına
xwe de mina Wi bıbım û Wi nas bıkım, şırikbûna hêza û
keserên vejina Wi bızanıbım û bı vi avayi çı bıkırn bıkım,
dıxwazım kujı mırınê ve bıgıhêjım vejinê.

Em Ber Bı Armanca Xwe Ve Banzdın
12 Ez nabêjım ku jı nuha de gihaştıme vana an ji jı nuha de
gihaştıme wê rayedarıyê. Lê belê bona xelata ku Mesih bı
qezenckırına mın ve danıye qezenc bıkım banz dıdım. 13-14 Bı-
rana, ez hin xwe, vana qezenc kırı nahesıbinım. Lê belê vêya
dıkım: hemû tıştên lı dawıyê mayejı bir dıkım û bı dirêjbûna
hemû tıştên pêşıyê ve bona qezenc kırına xelata ku Xwedê dı
banga xweyi ezmani ya bı navditıya Mesih isa ve danıye ber bı
armancê banz dıdım. 15 Lı gora vêya bıla hemû gihaştıyên me
(kamılên me) dı vê ramanên de bın, Ger dı babeteki dın, rama-
neki weyi dın hebe, wê Xwedê vêya ji bı eşkereti xuyayi we
bıke. 16 Hew emjıyanek lıgora merteba ku em gıhaştıne bajon.

17 Bırano, hûn gışt bı hev re mın minak bıgırın. Dı jıyana
kesên ku lıgora minakên me dıjin balkêş bın. 18jı ber ku mina
rnm bı caranjı we re gotıye, nuhaji dı nava hêsırên çavan, disa
jı we re dıbêjım: gelek kes, bı neyarıya xaça Mesih ve dıj in.
19 Dawıya vana têkçûn e. Xwedayê vana hûrê wan e. Bı şer-
mên xwe pesnên xwe vedıdırı, hew vê dınê dıfıkırın.
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NAMEYAPAWLOS
"YA]I KOLOSEYIYAN RE

PÊŞGOTIN

(Serokê Cıvaka Bawerkıran)

Kesê nameyê bı peyxama Xwedê ve nıvisandıye, Nûçevan Pate-
los e. Diroka nıvisandına vê nameya ku jı Romayê ve hatıye nioi-
sandın salên 60-64'an e. Xırbên lı rojavaya Denizli yê, lı nêziki
Honozê ye, bajarê Kolosê bû. Paıolos, bona hinkanya Xwedê hini
baioerkırên lı Kolosê, lı Lawdikya û lı Hiêrapolê (Pamûkkale) û
bona wan bı metırsi bıke vê nameya nıvisand (4:13,15,17).

Gelek hinkanyên xerabkır dı navendê de peyda bûbûn.
Armanca vana, xerabkınna alıyê Mesih iXwedani û bılınd û
xerakınnajıyana piroz ya bawerkıran bû (2:8,16,19). Arman-
ca vana, gırêdayıya bı Xwedê, têxın şıkleki, vergerina felsefê
bû. Xılaskınna ku Mesih kesan xılas dıke û nûtınna Wi yi
jıyanê, bêfêdeyıya van pêşnıyaran eşkere dıke (2:4-15).

Dı nameyên Efesosıyan û Kolosêyıyan de hınek wekhevi
hene, lê belê babeta bıngeh cıhê ne. Dı nameya Efesosıyan de
cıvaka batoerkıran, bedena zındi ya Mesih, dı nameya
Kolosêyıyan ji Mesih bı serokê cıvakê ve tê danasin. Mırov dıka-
re babetên nameyê bı vi avayi rêz bıke:

Sılav Û Sıpasi 1:1-8
Dua 1:9-14
Bêdatoi Û BêseribûnaMesih 1:15-23
Xızmeta Pamlosê Nûçevan 1:24-2:3
Bersıvajı Hinkanyên Xerabkır Ve Tê Dayin 2: 4-15
Jıyana Bı Tendurusti Û Penstın 2:16-3:4
Sereteyênjıyana Bı Tendunsti 3: 5-17
Têkılıyên Malıyan 3:18-4:1
Sazûmanajıyanê Û Dua 4:2-6
Nûçeyên Şexsi 4:7-18
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Destpêk Û Sılav

1Jı mın, Pawlos yê bı xwestına Xwedê ve bı resûltıya
Mesîh ve hatiye wezîfedar kırın û jı bırayê me Timotêyo

ve jı bırayên meyî pîroz 2 yên dı Kolosê de dırninın Û bı Mesîh
ve bawerıya xwe anîne (bıla) silav (be)! Bıla jı Bavê me
Xudan ve jı we re xêr û xweşî bıbe.

Wezife Û Nasnama Mesih
3 Dema em bona we dua dıkın, her carî jı Xwedê ra, jı Bavê
Xudanê me îsa Mesîh ra şukır dıkın. 4 jı ber ku me bıhistıye
ku we bı Mesîh İsa re bawerıya xwe anîne û hûn jı hemî piro-
zan ve hes dıkın. 5-6 Bawerî û hes kırına we, jı hêviya ku lı
ezman, bona we hatıye veşartin ve bingeh dıbe, We nûçeya vê
hêvıya jı belavoka rastıyê yanê JI Mızginıya ku hîn berê
gihiştiye we ve standin. Mızgini mina jı roja ku we wê bıhist
û bı rastî jî hînî xêra Xwedê bûn dı nava we deye, dı hemî
dınê jî mêwan dıde û mezın dıbe. 7 We vêya 1ı ser navê me, jı
yê xizmetkarê Mesîh i mezın û ewle ye, jı hemkedkarê me yî
xoşewîst Êpafras ve bıhistın, 8 Hes kırına we yi jı Ruh ve çav-
kanî bûye jî wî têgihand me.

9J 1 roja ku me vêya bıhistıye, em jî bona we jı dua kırınê, bı
hemî zanyarî û fêmkırına ruhanî ve jı xwestına bona ku hûn
xwestına Xwedê bêkêmasi bızanıbın paş ve nesekınin, 10 Bona
ku hûn bı lıyaqıya Xudan ve bıjin û Wi jı her ali ve xoşnud
bıkın, bona ku hûn dı her karê qenc de mêwa bıdın û dı nas ina
Xwedê de pêş ve bıçın em dua dıkın. 11 Em dıxwazın bona ku
hûn lıberya her tışti bı kêfxweşiyê baldırêji bın, xwe bıspêrın
hêza Wi û bı qudretê ve bıhêz bın, 12 Em dua dıkın ku, hûn, jı
Bavo yê me bona şırikantıya mêrasa Pirozan ya dı ronahıyê de
ye ehil damye ve şukıryê bıkın, 13 Wi, me jı hukımranıyê tarıyê
ve xelas kınye dani serwerıya Lawê xwe yi xoşewîst. 14 Em dı
Wi de xwediyê xelasıyê û efûkırına gunehê xwe mn.

15 Ew xuyakırına Xweda yê ku xuya nabe, pêşi zayi yê hemi
afırandınê ye. 16 Çawa ku lı erd û ezman, hemi tıştên xuya
dıbın û yên xuya nabın, textan, serwerıyan, rêwabırıyan û
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hukımranıyan, her tışt dı Wi de hate afırandın. Her tışt bı nav-
ditıya Wi û bona Wi hatıne afırandın. 17 Yê beri her tışti heye
Ewe û her tışt hebûna xwe dı Wi de dıdomin ın. 18 Serê bedênê,
yanê serê cıvaka bawerkıran Ewe. Bona ku dı her tışti de cihê
pêşin bıgıre yê dı destpêkê de û dı nava mırıyan de pêşıyê
bûyıye Ewe. 19-20 Jı ber ku Xwedê lıcih dit ku bıla hemi tıjibûn
dı Wi de be. Razi hat ku bı navditıya xwina Wi ya jı xaçê ve
hatıye herıkandın bı avakırına dılxweşıyê her tıştên lı erd û
ezmane bı navditıya Wi ve bı xwe re (Xwedê re) lıhev bên.

Aştti Bona We Ji Ye
21J ı ber xerab ıyê ku we dıkır, demekê dı fıkrandına we de hûn
neyar û bıyanıyên Xwedê bûn. 22 Lê nuha ji Mesih, bona ku
we, piroz, bêleke û bêq ısûr derxine berya Xwedê, bı saya mırı-
na bedena xwe yi derûn we bı Xwedê re lı hev ani. 23 Hew bes
e ku,jı hêvıya Mızginıya ku we bıhistıye daye we tev nelevın
û dı bawerıyê ve bıngehbûyi û bıcihbûyi ve bırninın. Ez, Paw-
los, bûm xızmetkarê vê mızginıya ku lı hemi afırên lı bınya
ezmin de ne hatıye belav kırın.

Xızmeta Patolos Ya Bona Baıoerkıran
24 Ez bı bona we keser kışandına xwe kêfxweş dıbım. Kêrna-
sıyên tengasıya Mesih dı oxra bedena xwe, cıvaka bawerkıran
de kışandıye ez dı bedena xwe de temam dıkım. 25-26 Bı wezi-
fedana Xwedê ya bona qencıya we ez bûm xızmetkarê cıvaka
bawerkıran. Wezifa mm, gotına Xwedê, yanê raz a jı dem û
nıfşêyên derbasbûyi ve hatıye veşartın û nuhajı pirozên Wi re
hatı ye eşkere kırın, lı her derê bıhistın dan e. 27 Xwedê xwest
ku dewlemendi û mezınıya vê raz a dı nava netewan de çıqas
e bıghine pirozên xwe. Derûn a ev raza ku hêvıya gihaştına
bılındahıyê ye, eve: Mesih dı hundırê me de ye. 28 Bona em
her mırovi dı Mesih de rayedar bûyina wi pêşkêşi Xwedê
bıkın, em her kesi ikaz dıkın û bı hemi zanıyarıyê ve perwer-
de dıkın û Mesih têdıghinın wan. 29 Armanca ked dana ının i,
xwe spartıye hêza Wi yi bı qudret dı mın de çalak e ji eve.
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Alaqa Ya Bona Bamerkıran Tê Xuyakınn

2 Ez dıxwazım hûn bızanıbın ku dıvê bo we, dıvê bo yên lı
Laodikyê ne û dıvê ji bo yên tu cari wecê mın neditıne ez

çı şuxlek mezın dıdım. 2-3 Ez dıxwazım ku bıla dılê wan metır-
sıyê bıbine û bıla dı heskırınê de yek bıbın. Ûsa ku bıla
bıgıhêjın hemi dewlemendıya ewledarıya hinkırê daye û raz a
Xwedê, yanê Mesih ê hemi xezineyên zanıyari û zaninê tê de
veşartıye nas bıkın. 4 Ez vêya, bona tu kes we bı gotınên nerm
ve nexapinın dıbêjım. 5Jı ber ku her çıqas ez bı bedenê de ne
dı nav we de bım ji bı ruhi tevi we me. Ez bırêzbûnıya we û
bawerıya we yi Mesih dıbinım û kêfxweş dıbım.

İKAZA LI HEMBERÊ HİNKARIYÊN ÇEWT
Dı Mesih DeJıyan
6 Wê demê we çawa Xudan Îsa Mesih qebûl kırıbe, bı wi
awayi dı Wi de bıjin. 7 Bı şukıryê ve tıji bıbın dı Wi de bı reh
bıbın, mina ku hini we bûye dı bawerıyê de bı hêz bıbın. 8 Xwe
bıparezın! Bıla tu kes, bı gotınên vala û xapinoki, bı felsefeya
xwe yi ne lıMesih, lıkevneşopa mırovan û seretayên bingehê
dınê ve sparti ve we talan nekın. 9 J ı ber ku hemi tıjibûna
Xwedayi dı Mesih de ye. 10 Hûnjı dı Mesih ê serê her rêwabır
û serwerıyê ye gihaştın tıjibûnê.

Hûn Bı Mesih Ve Vejıyan
11 Weki dın, bı saya suneta ku Mesih bıra kırıye we ezıtıya
xwe yi bıgunehjı xwe kırın û bı suneta bı dest ve nayê çêkırın
hûn dı Wi de hatın sunet kırın. 12 Dı vaftizê de hûn bı Wi re
hatın bınax kırın û bı bawerianina hêza Xweda yê ku Wi jı
mırınê ve vejandıye hûn ji bı Wi re vejıyan. 13 Dema hûn jı
berya sûc û bêsunetbûna ezıtıya xwe mıri bûn, Xwedê we tevi
Mesih gihandjıyanê. Wi hemi sûcên me bexşand. 14 Wi zago-
na nıvisi ya bı qeideyên xwe lı dıjberê me bû, paqıj kır, wê lı
xaçê ve şıdand û jı navendê rakır. 15 Çekên dı destê serweri û
rêwabırıyan gırt û wan dı xaçê da bındest kır, bı vi avayi her
tışti bı eşkereti lıber çavan raxıst.
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Lı Pêy Hinkanyên çewt Ve Mekevın
16 Bo vê sedemê bila tu kes dı derheqa xwann û vexwann,
cejın, meha nû anji roja Septê de (roja Şemi) we daraz neke.
17 Evana, sıya tıştên ku dê were ne, ya esıl ji dı Mesih de ye.
18 Bıla tu kesên dı dılnızrnıya sexte û penstına milyaketan de
dı ber xwe dıdın, yên lı ser xewnên xwe yi ditıye dısekıne Û bı
ramanên ezıtıya xweza ve pesndanıyê dıkın û yên nıkann xwe
bı Seri ve bıgırın, bıla we bêyi xelata we nehêlın. 19 Bı ali-
kanya hemi beden, movık û peywendıyan jı vi serıya xwe têr
dıke û temam dıbe, bı mezınbûna ku Xwedê dıde geş dibe.

20-21 Lı gora tevi Mesih, hemi seretayên bıngehi yên dınê
mırıne, çırna hûn lı pêy qaideyên mina "vêya negri", "Vêya
nexwi", "Dest vêna nedi" dıçın? 22 Hemi ev qaideyan, bona
tıştên bı şuxulandınê ve tune bıbın ın; sparti destûr û hin-
kanyên mırovan e. 23 Bê şık oldanya lıhevaninê (çewt),
dılnızmıya sexte û jı bedenê ra ezıyet kırın de xuyakırına vana
yi zanıyari heye; lê belê bona 1ı berketına têkçûna ezıtıya
xweza, tu qencıya wan nine.

Jıyana Nû Ya Dı Mesih De

3 Lı gora hûn ji tevi Mesih vejıyane, lı pêy rûmetên lı
ezmanê ne bıçın. Mesih lı wır, 1ı rastıyê Xwedê rûnıştıye.

2 Ne lı rûmetên erdê ne, rûmetên lıezmanê ne bıfıkırın. 3jı ber
ku hûn mırın, jıyana weji tevi Mesih, dı Xwedê da veşartıye.
4 Dema Mesih ê bûye jıyana we xuyani bû, hûnê ji hı Wi re, bı
bılındbûnê ve xuyani bıbın,

BIXWESTEK KIRIN
Qaideyên Bona Bawerkırê Mesih
5 Bo vê sedemê alıyê dunyayi yê hebûna xwe yi hundırin - bê-
exlaqıya cınsi, pisıti, azweri, xwestekên xerab û çavbırçitıya tê
mana pûtperestıyê - bıkujın. 6Jıber vana xezeba Xwedê tê ser
kesên guh nadın gotınan. 7 Dı derbasbûnê de dema hûn ji dı
nava rnırovên ûsa de dıjıyan, hûn ji dı vê rêya da dımeşıyan.
8 Lê belê nuha, hêrsê, gırrê, nêta xerab, vana gıştı ki bavêjın
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alıyeki. Bıla tu gotına bêedeb û kufır jı devê we dernekeve.
9-10 Derewan jı hev re mekın. Jı ber ku we afırandına kevın,
tevi elımandınên xwe yi xerab jı ser xwe derxıst û avêtın. We
afırandına nû ya lı gora wekhevbûna afırder ê xwe bona
gihaştına zanina bêkêmasi hatıye nû kırın, lı xwe kırın. 11 Dı
vê nûbûnê de cıhêtıya Grêk û Cıhûd, bısınet û bêsınet, beji,
dil û azadan nine. Mesih her tışte û dı her tışti de ye.

12 Bı vi avayi hûn, yênjı alıyê Xwedê ve bı piroz û xoşewisti
yê ve hatıne bıjartbûna xwe qencıyê, dılxweşıyê, dılnızmıyê,
sebr û nermıyê lı xwe bıkın. 13 Bıla têkılıyên we yi bı hev re,
dılxweş û nerm bıbe. Ger gı1ıyêyekijı we,jı yê dın hebe, mina
ku Xudan we bexşandıye, hûn ji hev bıbexşinın. 14 Lı ser vana
hemıyan heskırın a ya peywendıya yekitıya rayedar e lı xwe
bıkın. 15 Bıla dılxweşıya Mesih, dı dılê we de kızir (hekem)
bıbe. Hûn bı endambûna bedenekê lıvê dılxweşıya hatın bang
kırın. Bıbın yê şukıryê dıkın! 16 Bıla gotına Mesih, bı hemi
dewlemendbûna xwe dı hundırê we de bıji. Bı hemi zanıyarıyê
hini hev bıkın, şireta bıdın hev, bı gotına Zebûran, qesideyan û
murxên ruhani dı dılê xwe de bı şukıryê kılaman dırêji (bılın-
di) Xwedê bıkın. 17 Hemi kırın û gotınên xwe, bı navê Xudan
İsa, bı navditıya Wijı Bavo Xwedê ra şukıryê bıkın û çêkın.

Dıjıyana Nû De Têkılıyên Malbati Û Cıvaki
18 Ey pirekno, lı gora mina yên aidi Xudan ın, stu lızılamên
xwe re xwar bıkın. 19 Ey zılamno, jı pirekê xwe hes bıkın.
Têkılıyên we yi bı wan re bıla ne hışk be. 20 Ey zarokno, dı her
tışti da guh bıdın gotınên dê û bavên xwe. Jı ber ku ev, wê
Xudan xoşnud bıke. 21 Ey bavıkno, zarokên xwe neêşinın; ya
na wê metırsıya wan bışkê.

22 Ey dilno, guh bıdın her gotınên efendıyên xwe yi dınê.
Vêya ne hew mina kesên ku dıxwazın mırovan xoşnud bıkın
xızmeta lı ber çavan xweş dıbe dıkın, bı dılê pak û bı tırsa
Xudan bıkın. 23-24 Bı zanina wê hûnê jı Xudan ve xelata
mêrasê bıstinın, her hûn çı bıkın, ne mina ku jı bo mırovan
dıkın, mina ku bona Xudan dıkın bı can çêkın. Hûnjı Xudan
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Mesih ve qûlıtıyê dıkın. 25 Yê neheqıyê dıke, wê bersıva nehe-
qıya ku kırıye bıde. Dı nava mirovan de cıhêti nine.

4 Ey efendino (begno); bızanıbın ku lıezman Efendıyek we
ji heye û bı vi avayi ve jı dilê xwe re bıdad û wekheviyê

ve têkılıyê deynın.

Dua, Mızgini, Têkıli :
2 Xwe bıdın Duê. Dı duê de hışyar bıminın Û şukır bıkın. 3 Dı
eyni demê de bona me ji dua bıkın ku bıla Xwedê, bona gotı-
na Wi belav bıkın û bona raz a Mesih ê ku ez dı oxra Wi de
hatıme bındest (mehkûm) kırın belav bıkın bıla derıyekjı me
re veke. 4 Bona ez vê razê lı gora hewceye bı eşkereti belav
bıkım, jı mın re dua bıkın.

5 Lı ber ya yên ne jı we ne têkılıyê we bıla bı zanıyari be.
Fersendan hêja bıkın. 6 Bila gotına we, mina bı xwê ve hatıye
perwerdekırın, her tım xêrdar bıbe. Bı vi avayi hûnê ber-
sıvdana herkesi zanıbın.

Sılavên Dawin
7 Bırayê me yi bırêz, Tihikûs ê dı rêya Xudan de hemkedkarê
mın û xizmetkarê ewledar, wê her tıştê dı derheqa mın de
bigehine we. 8 A vay, bı vê armancê, bona rewşa me bıgehine
û metırsıyê bıde dilê we, ez wi jı we re dışinım, 9 Tevi wi, yeki
jı we, bırayê ewledar û bırêz, Onêsimûs ji dışinım, Heçi tıştên
lıvır dıbın û dıqedın wê bıgıhinın we.

10 Hevalê mın i girtigehê Aristarkûs û bırazıyê Barnaba
Marqos, sılavê jı we re dıbêjın. We destûrên dı derheqa Mar-
qas de gırtın: ger bê ba we, wi qebûl bıkın. 11 Yeşû yê bı Yûstûs
ve hatıye nav kırınji sılavê lıwe dıke. Cıhûdê hemkedkarên
mın yên bona Serwerıya Xwedê dıxebıtın hew ev ın. Evanajı
mın re bûn xemrevini. 12 Yeki jı we û yê qûlê Mesih İsa ye
Epafraji silavê lıwe dıke. Bona ku hûn bı xwestına Xwedê ve
gırêdayi bırninın Û rayedar û xwedibûna ewledarıyek bê
kêmasi lı ser pêlan bırninın her tırn jı we re dua dıke. 13 Ez
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bona Wi dıkarım şahdeyê bıkım ku hım bona we û hımji bona
yên lı Lawdikya û Hêrapolisê ne gelek ked daye. 14Hekımê
bırêz Lûqa û Dimas ji sılavê lıwe dıkın,

15Jı bırayên lı Lawdikya ne, jı Nimfa û jı cıvaka lımala wi
ne sılavê bıkın. 16Paşi vê nameya dı nava we de hate xwendın,
bıla dı cıvaka Lawdikyaji bê xwendın. Hûnji name ya kujı
Lawdikya wê bê, bıxwinın, 17Vêyajı Arkipûsê ve bıbêjın: "Lı
temamkırına wezifeya ku te dı rêya Xudan de gırtıye ser xwe
balkêş be!"

18Ez, Pawlos, vê sılavê bı destê xwe ve dınıvisinım. Bı zen-
cirê ve gırêdana mın jı bir mekın. Bıla Xêra Xwedê bı we re
be!
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NAMEYA PAWLOS YA YEKEMİN
JI SELANİKIY AN RE

PÊŞGOTIN

(Disa Hatına Mesih)

Paiolos,dı gera xwe yi duioemin ya nûçeyan de, seriki da Bajarê
Selanik ya navenda Makêdonê ye. Dema belavkınna nûçeya
Xwedê, jı ber ku êrişeki giran avêtın ser wi, hewcedar ma ku jı
bajêr ve cûda bıbe (Karen Resûlan 17:1-10). Dı vê navberê de,
lı Selanikê ji cıvakek ava bûbû. Ev mırovana, hin dı destpêkê de,
lı rêvabıreki dıgenyan. Paiolos ê,jı ber vê rewşê geleki xemgin
bûbû, dema lı Atinayê bû, Timotêyo jı wan re şand (1. Selani-
kıyan 3: 1,2; Karên Resûlan 17:15,16). Dema Timotêyo rêtei-
tıya xwe qedand û vegenya Korintos ê, nûçeyên xweş idı der-
heqa cıvaka Selanikıyan ani (1. Selanikıyan 3:6; Karên Re-
sûlan 18:5).

Baioerkırên lı tmr,heta lı hemberê êrişên tmr,sıst bıbın, lı hem-
berê wan, dı berxwe dabûn. Dı dılsozıya Mesih de xtourt bûbûn
û bı kıliseki zexm, dest bı Nûçe ya Kêfxmeşıuê belavi mırovê dın
kınbûn. Hew, hınek babet hebûn ku, dixioestm ku jı Paıelosê
nûçevan ve hin bıbın. Bı taybeti ji lêkolinê lı ser hatına İsa ya
dutoemin û rewşa kesênjı çûna Pamlos de mınne dıkınn. Pato-
los, bıpeyxam dana Xwedê ve, nameya yekemin jı Korintosê ve
bona cıvaka bamerkıran nıvisand (Karên Resûlan 18:1).
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Destpêk Û Sılav

1Jı Pawlos, Silvano û Timotêyo ve, jı cıvaka Selaniki ya
aidi Bavo Xwedê û Xudan Mesih ve (bıla) silav (be)!

Bıla xêr û xweşi jı we re be. '

Baweri ÛJıyan
2-3 Em dı duayên xwe de we dı bir tinın û her tım, bona we
gıştıkan şukıryê jı Xwedê re dıkın. Em, çalakiya we yi dexla
bawerıyê, keda we yi xwe spartıye heskırınê û berxwedanıya
we yi jı hêya ku we bı Xudanê me İsa Mesih ve gırê dayine lı
ber Bavê xwe Xwedê her tım bı bir tinın, 4 Bırayên mın i
Xwedê jı wan hes dıke, em dızanın ku Wi we bıjartıye, 5Jı ber
Mızginıya ku em belav dıkın jı we re ne hew bı gotınan hı
qudretê ve, bı Ruhê Piroz ve û bı ewlebûneki bêkêmasi ve
gihışt we. Jıber ku dema em dı nava we de bûn, bona qencıya
we em çawa dıjıyan, hûn dızanm.
6 Disa ji, we lıberya van tengasiyan bı dılxweşıya ku Ruhê
Piroz daye gotına Xwedê qebûl kırın û me û Xudan mînak
gırtın. 7 Bı vi avayî, hûn jı bawerkırên lı Makêdorıyê û lı
Ahaya bûn mînak. 8 Gotına Xwedê lı nava we belav bû.
Xebera bawerıya we yi Xwedê hew ne gihaştrye Makêdon û
Ahaya yê, gihaştıye her derî. Êdi hewce nema ku em tışteki
bıbêjın. 9-10 jı ber ku mirovên dın, ezımandına ku we jı me re
kırıye bı xwe dıbêjın. Agahdarıya we yî, bı perestına Xweda
yê rast yê dıjî dıkın û agahıya bawerıya we yî Xwedanê ku ka
çawa hûn bona lıbenda yê ku Lawê xwe İsa, yê me jı xezeba
werê ve bıparêze jı mırınê ve vejandiye û jı pûtan vegerıya-
ne ser Wi dıkın.

Xızmeta Pawlos Ya Lı Selanikê

2 Bırarıo, hûnji dızanın ku seredana mın iwe vala neçû ye.
2 Mina ku hûn dızanın berê me 1ı Filipıyê ezıyet kışan-

dıbûn û heqaretê (zilmê) 1ı me kırıbûn. Lê belê lı gora, bı
dıjwari lıbersekınıya wan, bona ku Mızginıya Xwedani jı we
re bıdın belav kırın me jı Xwedayê xwe metırsıyê gırt. 3 Çawa
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ku dı bıngeha bangkırına me de derew anji azwerıyek bı qırêj
tuneye, alıyek vêya yi bı hile ji nine. 4 Lı dıjberê wê, jı ber ku
jı alıyê Xwedan ve em lıyaqi emanetgırtına İncilê hatme ditın,
em ne bona mırovan, bona Xwedanê dılê me dıcerıbine
xoşnud bıkın dıaxıfın. 5 Mina ku hûn dızanın em tu cari bı
gotınên xapinoki anji bı maskıki çavbırçibûnê veşêre nehatın.
Xwedê jı vêya re şahde ye. 6 Em ne lı pêy pesn vedanek jı
mırovan ve bê bûn - ne jı we, ne jı kesekên dın.

7 Bı Resûlbûna Mesih, me dıkarıya jı we re bıbûna bar. Lê
belê mina dayıkeki zaroyên xwe dıde ser singa xwe têkılıyên
me yi bı we re bı pıyari bû. 8 Em ûsa jı dıl bı we ve hatıbûn
gırêdan ku, ne tenê Mızginıya Xwedê, em razi bûn ku heta
canê xweji bı we re par bıkın. A vay, me ewqasijı we hes dıkır
m! 9 Belê bırano, dê bê bira we ku me çawa tahb dıda û dıbe-
zıyan. Bona kujı we keseki nebın bargırani bı şev û rojan em
şuxulin û me Mızginıya Xwedê agahi we kır. 10 Hûn şahdene
ku têkılıyên me yi yê bı we re, yê bı bawerkıran re çıqasi piroz,
rast û bêqısûr bû; Xwedê ji şahdeyê vêya ye. 11 Mina ku hûn
dızanın, têkiliyên baveki bı zaroyên wi re çawa be, têkılıyên
me yi bı her yeki we re ûsa bû. 12 Me metırsıyê da we, me we
xemrevin kır. Me we, bona ku hûn lı gora Xwedayê ba we yi
serweri û bılındahıya xwe dıke bıjin bı hewes kır.

Berxwedana Bawenya Bawerkıran
13 Bona ku hûn bê sekın şukurıyê jı Xwedê re binın, sedemek
dınji heye: Gava we gotına Xwedêjı me bıhist û we qebûl kır,
we vêya ne mina gotına mırovan, dı rastıyê de ji we bı gotin-
bûna Xwedê wê pejırand. Gotına dı we, dı bawerkıran de
çalak e, eve. 14 Jı ber ku bırano, we, cıvakên Xwedê yên lı
Cıhûstanê ne û bı Mesih isa ve gırêdayine jı xwe re minak gır-
tın. Mina ku wan jı Cıhûdan ve tengasıyan kışandıye, we ji
tengasıyan jı hemnıjadên xwe ve kışandın. 15 Yên Xudan isa
û peyxamberan kuştıne û lıme ji zılmê kırıne Cıhûdm.Jı ber
ku astengıyan derdıxın ku em bı kesên jı neteweyên dın re
bıaxıfın û bı vi avayi wan ji xılas bıkın, rê lı dılnexweşıya
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Xwedê vedıkın û dıbın neyarê hemi mırovan. 16 Bı vi avayi, bê
sekın, guneh lı ser gunehan dıcıvinın. Û dı dawıya wê de ûsa
tê xuyakırın ku tên xezeba Xwedê.

Seridana Dereng Mayi
17 Bırano, em dı demeki kurt de, ne dı fıkrandınê de, dı bedenê
de dûri we man. Lê belê bı bêrikırınek rnezın, bona wecê we
disa bıbinın me gelek xireti kır ın. 18 Belê, me dıxwestın ku em
bên ba we. Hela ez, Pawlos, mın vêya çend cara xwest ım. Lê
belê Şêytan bû astengê me. 19 Hêvıya me, dılxweşıya me ki
ye? dema ku Xudanê me İsa Mesih bê, taca ku em bı wê pes-
nên xwe vedın çı ye? Ma ne hûn ın? 20 Belê, pesnahıya me û
dılxweş ıya me hûn ın.

3 A vay, dema ku êdi halek me yi em bona vê bêrikırınê dı
berxwe bıdın nema, em lıAtinayê, bı tenêmayinê ve razi

bûn 2·3 û me birayê xwe Timotêyo ê ked karê Xwedê û yê Mız-
ginıya Mesih belav dıke şand ba we. Me xwest ku bona tu kes
jı van tengasıyan nelerze û bıla dı bawerıyê de we bı metırsi
bıke. Hûn ji dızanın bona ku em jı tengasıyan derbas bıbın
hatme bıjartın, 4Jıber ku me tengasi kışandına xwe jı berê de,
hin gava em lıba we bûn me jı we re gotibûn. Ûmina ku hûn
dızanın ûsa ji bû. 5 Bı vê sedemê êdi mın ji zêde nıkaribû dı
berxwe bıda ma û bona, ez rewşa bawerıya we û hela xapi-
nokek rêyak~ wê dit û gelo hela we xapand, gelo keda me bı
valahiyê çû an neçû hin bıbım, mın Timotêyo şand.

Jı Selanikê Nûçeyên Qenc
6 Lê belê Timotêyo ê hin nuhjı ba we vegerıyaye, dı derheqa
baweri û heskırına we de nûçeyên xweş ani. Her tım biranina
we yi qenc i dı derheqa me de, qasi ku me bêrikırına ditına we
kırıye, weji ewqas bêrıya me kırıye got. 7 Bı vê sedemê bıra-
no, dı nava hemi êş û tengasıyên xwe de, jı ber bawerıya we,
me bı we xemrevinıyê dit. 8 Jıber ku ger hûn bı Xudan ve
gırêdayi bırninın, bı rastiji emê bıjin, 9 Lı berya Xwedanê xwe,
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bı bersıvbûna vê dılxweşıya ku me bona we bıhistıye, gelo emê
çawa bı têri bona we şukıryêjı Xwedanê xwe re bıkın? 10 Bo-
na ku em bı we re rû bı rû hevditınê bıkın û kêmasıyên dı ba-
werıya we de heye temam bıkın, bı şev û roj bı hemi hêza xwe
em dua dıkın.

11 Bıla Bavê me Xwedê bı xwe û Xudan ê me İsa Mesih,
bona ku em bıgıhêjın we, bıla rêya me vekın! 12 Bıla Xudan,
heskırına we yi bıxwe û xwe û ya bı mırovên dın ve, dı piva-
na heskırına meyi dı derheqa we de zêde bıkel13 Ûsa ku dema
Xudanê me İsa Mesih bı hemi pirozên xwe re hat, bona ku hûn
lıberya Bavê me Xwedê de dı pirozıyê de bêqısûr bın, bıla dılê
we bızexmine (zexm bıke).

Dılxtoeşkırına Xwedê

4 Bırano, ka hûnê çawa bıjin û ka hûnê çawa Xwedê
dılxweş bıkın, we gışti jı me hin bûn. Çawa ku hûn ûsa

dıjin. Ya dawıyê ji bona ku hûn dı vê babetê da hin ji pêş ve
herın, em bı navê Xudan İsa Mesih recê jı we dıkın û lıber we
dıgerın. 2 Hûn dızanın ku bı rayedarıya Xudan İsa me kijan
destûran gıhandıye we.

3·6 Xwesteka Xwedê ewe: pirozbûna we,jı bêexlaqıya cınsi
bırevın, kırına her yeki we yi, ne mina neteweyên Xwedê
nenas bı azwerıyên şehewi, dı nava pirozi û bırêzıyê dajı xwe
re gırtına pirekekê û dı vê babetê da bı neheqi nexapandına
bırayê xwe ye. Mina ku me berê ji jı we re gotıb'ûn û we ikaz
kırıbûn; Xudan dê bona hemi van sûcan, mırovan bı ceza bıke.
7Jı ber ku Xwedê ne bona em dı bêexlaqıyê de bıjin, bona dı
nava pirozıyê de bıjin bangi me kır. 8 Wê çaxê kesê vê banga
red bıke, ne mırovan, dıbe ku Xweda yê Ruhê xwe yi Piroz
daye we red bıke.

9 Dı babeta heskırına bırayan, hewce nine ku tu kes tıştekı
j ı we re bınıvisine. J ı ber ku Xwedê heskırına xwe bı xwe hini
we kır. 10 Bı rasti hûn hemi bırayên xwe yi lıMakêdonê ne hes
dıkın. Bırano, emjı we reca dıkın ku dı vê babetê de hinji pêş
ve bıçın. 11 Mina ku me destûr daye we, ajotınajıyanek aram,
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nêrina lı karê xwe û şuxula bı destên xwe jı xwe re bıkın
armanc. 12 Bı vi avayi hûnê jıyaneki ne bı hewcedarıya kese-
ki û lı hemberê mırovên dın bırêz bıajon.

Disa Hatına İsa
13 Bırano, bona ku hûn mina mırovên dın i dı nava bêhêvîbûnê
de dıjin bı keser nebın, em naxwazın ku hûn dı derheqa kesên
çavên xwe lıjıyanê gırtine bêzanin bıminın. 14 Em bawerın ku
isa mırıye û disa vejıyaye. A vay, bı ûsayi Xwedê, kesên bı isa
ve gırêdayi mane û çavên xwe jı jıyanê ve gırtıne ji wê bı Wi
re vegerine. 15 Lı gora gotına Xudan em vêya têdıgıhinın we:
em, yên zındi (yên dıjin), yên heta hatına Xudan wê zındi
bıminın, tu cari nakevın berya kesên ku çavên xwe jıjıyanê re
gırtine. 16 Xudan bı xwe, wê bı qêrina destûrekê, bı dengê ser-
mılyaketê û bı borijena Xwedêjı ezman ve dakeve. Pêşıyêwê
mırıyên aidi Mesih bıvejın. 17 Paşi wê em, yên dıjin, yên zındi
mane, bı wan re, bona pêrginıya Xudan dı nava ewran de wê
me rahêlın bıbın. Bı vi avayi, heta bêdawıyê emê bı Xudan re
bın. 18 A vay, bı van gotınan xemrevinıyê lı hev bıkın.

5 Bırano, hewce nake ku em dem û diroka van bûyeran jı
we re bınıvisın. 2Jı ber ku, hûnji baş dızanın ku wê roja

Xudan, şev çawa ku dız tê, wê ûsa were. 3 Dema mırovan
bıbêjın, "her tışt dı dılxweşi û ewledarıyê de ne" mina janên
pireka bı halıki (bıhernıl) destpêke dê rasti helaq bûnekê
(têkçûnekê) nışkavde bıbın û dê nıkarıbın bırevın. 4 Lê belê
bırano, hûn ne dı tarıyêdene ku ew roja mina dızeki we bıgı-
re. 5 Hûn gışt lawên ronahıyê, lawên rojê ne. Em ne aidi şevê
anji tarıyê ne. 6 Wê çaxê, em mina kesên dın ranekevın, heşar
û şıyar bın. 7 Jı ber ku yên radıkevın, şevê radıkevın, yên
serxweş dıbınji şevê serxweş dıbın. 8 Lê em, yên aidê rojênji,
zırxa baweri û heskırınê lı xwe kın, hêvıya xelasıyê ji bı kum-
zırxıyê lı serê xwe kın û heşar bıminın. 9 Jı ber ku Xwedê, ne
bona ku em bên xezebê, bona ku bı navditıya Xudanê me İsa
Mesih bıgıhêjın xelasıyê me bıjart. 10 Mesih bona me mır; ûsa
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ku dıxwaze dı xewê de, dıxwaze ji hışyar bın, em bı Wi re
bıjin. 11 Bona wê, mina ku nuha hûn çêdıkın hev bı hev xwe bı
metırsi bıkın û jı alıyê ruhê ve xwe pêş ve bıbın.

Sılav Û Şiretên Dawin
12 Bırano, em reca dıkın ku qimeta yên dı nava we de dıxe-

bıtın û qimeta yên dı rêya Xudan de serokantıyê lıwe dıkın
û şiretan dıdın we bızanıbın. 13 Bona karên ku dıkın heskırın
û bırêzıyek bêdawi rêya wan bıdın. Bı hev re dı nava aşitıyê
de bıjin. 14 Em lıber we dıgerın bırano, yên vala dıgerın ikaz
bıkın, yên tırsonek bı metırsi bıkın, jı bêhêzan re alikar bıbın
lı berya her kesi bı sebır bıbın. 15 Bıla tu cari kes, bersıva
xerabıyê bı xerabıyê ve mede. Bona hev û hemi mırovan, her
tım qencıyê bıkın armanca xwe. 16 Her tım dılxweş bıbın.
17 Bêsekın dua bıkın. 18 Dı her rewşê de şukıryê binın. J ı ber
ku xwestına Xwedê ya bona we dı Mesih isa de dıxwaze ev
e. 19 Ruh netevinın (venemırin ın). 20 Gotınên peyxamber-
tıyê bıçûk nebinın. 21 Her tışti bıcerıbinın. Xwe bı ya qenc,
bı zexmi ve gırê bıdın. 22 Jı xerabıya bı her tewri bırevın.

23 Bıla Xweda yê çavkanıya dılxweşıyê bı xwe we bı tûmi
piroz bıke. Bıla ruhê we, canê we û bedena we, dı hatına
Xudanê me isa Mesih de bêkêmani û bêqısûr bê parastın.
24 Xweda yê bangi we dıke ewledar e û wê vêya çêbıke.

25 Bırayên me, bona me dua bıkın. 26 Hemi bırayan bı ramû-
sana piroz ve bı sılav bıkın. 27 Bı navê Xudan, bıheter ez
destûrê dıdım we ku bıla ev name jı hemi bırayan re bê xwen-
dın.

28 Bıla Xêra Xudanê me isa Mesih bı we re hemûyan re be!
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NAMEYA PAWLOS YA DUWEMİN
JI SELANİKIY AN RE

PÊŞGOTIN

(Hêvi Û Xemrevinıya Ku Bı Hatına Mesih Ve Tê Dayin)

Paşê,jı ber ku Selanikıyan disa zaninê xtoestın, Patolos nameya
duwemin nıvisand. Ev her du nameyên ku dı salên 53 -54 an de
hatıne nıvisandın, nameyên Pawlos, yên pêşin ın. Babeta herdu
nameyan ji, dawıya demê ye. Dı şetola vê bûyerê da, ya dıkeve
ser bawerkırên Mesih, dı pirozahıya jıyanê de, dıjintıyê de û dı
têkılıyên qenc de dayina ispata bawenyê ye.

Destpêk Û Sılav

1Jı Pawlos, Silwano û Timotêyo ve, bona cıvaka bawer-
kırên Selaniki ya aidi Bavê me Xwedê û Xudan İsa Mesih

e (bıla) sılav (be)! 2 Bılajı Bavo Xwedê û Xudan İsa Mesih ve
xêr û xweşi jı we re be.

Kêfxweşıya Ku Were Û Darazi
3 Bırano, em jı bo we, her tım deyndarê şukırya Xwedê ne.
Dıvê em vêya bıkın. J ı ber ku bawerıya we mezın dıbe û hes
kırına we yijı hev reji zêde dıbe. 4 Bo vê sedemê em, lıhem-
berê hemû zulm û tengasıyan jı ber sebr û bawerıya we, dı
nava cıvakên Xwedê de em pesna we vedıdın.
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5 Vana hemıyan, nişaneke darazıya Xwedê ya bı dadi ye. Bı
dawibûnê, hûnê bona Serwerıya Xwedê ku we dı oxra wê de
êşan kışandme lıyaq bên hesıbandm. 6-8 Wê Xwedê, ya dadi
bıke; dê bı tengasıyê bersıva kesên tengasıyê dane we bıde,
hûn, yên tengasiyê kışandıne ji bı me re bıghêne aram ıyê.
Vana hemûyan, dema Xudan isa dı nava pêtên agır de bı
mılyaketên xwe yi bı hêzjı ezman ve bê û xuyani bıbe (bıke)
wê bıbe. Wê Xudanê me isa Xwedê nenasan, û yên lı gora
Mızginıya dı derheqa Wi de ye neçûne ceza bıke. 9-1oYênûsa,
dı roja darazıyê de wê lı cezajı hebûna Wi û bılındahıya hêza
Wi dûrketınê û lı ceza heta bêdawıyê mehtbûnê kevın, Vana
hemûyan, dê wexta Xudan bona dı nava pirozên xwe de bê
bılınd kırın û dı bawerkıran de heyranıyê hışyar bıke hat wê
bıbın. Hûnjı bawerkıran m.]ı ber ku hûn şahdeyıya me lı we
kır bawer bûn.

11 A vay, em bona vê sedemê, bona ku Xwedanê me we
lıyaqi bangê bıbine û her xwestinên we yi ber bı qencıyê bine
cih, her tımjı we re dua dıkın, 12Ûsa ku, bıla bı xêra Xwedayê
me û bı xêra Xudan isa Mesih, navê Xudanê me isa Mesih dı
we de bılınd bıbe û hûnji dı Wi de bên bılınd kırın.

Nişanên Beri Hatına Mesih

2 Dema ku em bên hatına Xudanê me isa Mesih û cıvaka
me yi bı Wi re ye: 2Bırano, emjı we reca dıkın, bıla ruhe-

ki dıbêje roja Xudan hatıye, gotınek anji nameyek, minajı me
hatıye xuya dıkın bıla hışê we lı hev nexe. 3 Bıla tu kes, bı tu
avayi we nexapine.] ı ber heta ku jı bawerıyê vegerin tunebe,
heta ku ew zılamê zagon nenas yê wê mehv bıbe dernekeve
navendê dê ew roj nê be. 4 Ew zılama wê lı dıji heçê tıştên bı
navê Xwedê bir tên anji her tıştên ku lı wan perestın çêdıbe
rabe û xwejı hemıyanji bılınd xuya bıke, heta wê dı Perest-
geha Xwedê de rûne û xwe bı xwedani bang bıke (ilan bıke).

5 Qey nayê bira we, hin ez lı ba we bûm, mın vana jı we re
got? 6 Hûn dızanın ku nuha çı astengiyê lı vi zılamê ku wexta
wi bê wê derkeve qadê dıke. 7 Belê, hêza veşarti ya Zagon
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nenas nuhaji çalak e; lê belê yê nuha astengê vê hêzê ye, heta
ku ev hêz j i qadê rabe, wê wezifaxwe bıdomine. 8 Lı pêy vêya,
wê ew zılamê Zagon nenasê Xudan Îsa bı hılrna devê xwe wi
bıkuje û bı rewnaqıya hatına xwe wi wında (tune) bıke wê
derkeve qadê. 9-10 Ewê bı çalakiya Şêytanê ya ku dı hemû
mûcizetan de, bı nişanên xapinoki dı nuwazeyan de û dı hemû
xerabıyên ku yên mehvbûne dıxapine de tê pêşkêş kırın wê bê.
Yên mehv dıbın, çırna ku jı rastiyê hes nakın û bı vi avayi ber
bı xelasıyê naçın mehv dıbın. 11 A vay, bo vê sedemê, Xwedê,
bona ku ew bı derewan ve bıxapırı, hêzek xapinoki bı ser wan
de dışine. 12 Ûsa ku bıla hemû kesên bı rastıyê bawer nebûne
û jı xerabıyê ve zewqê gırtıne bên daraz kırın.

Xwedê We Bona Xelasıyê Bıjart
13 Lê belê em, ey bırayên ku Xwedê jı wan hes dıke, bona we
her tım şukıryê deyndarê Xwedê ne. Jıber ku Xwedê bona ku
hûn bı navditıya Ruh ve bên piroz kırın û bı bawerkırına
rastiyê ve xelas bıbın, jı destpêkê de we hılbıjart, 14 Bona ku
hûn bıgıhêjın bılındahıya Xudanê me Îsa Mesih, bı Mızginıya
ku me têgıhand we, bangi we yi xelasıyê kır, 15 Wê çaxê
bırayên mın, dı berxwe bıdın! Dıxwaze bı gotınê, dıxwaze ji bı
nameyan, hışk ve bı hinkarıyên me yi me têgıhandıye we
bıgırın.

16-17 Xudanê Me İsa Mesih bı xwe û Bavê me Xwedê yê jı
me heskırıye û bı xêra xwe metırsıyi û hêvıyek zexm daye me
bıla rnetırsıyê bıde we û dılê we dı her pışka qenc û gotinê de
zexm bıke.

Bona Me Dua Bıkın

3 Ya dawinê birayên mın, bona ku Gotina Xudan, mina dı
nav we de bı lez belav bıbe û bê bılındkırın, bona me dua

bıkın. 2 Bona ku emjı rnırovên bêexlaq û xerab xelas bıbın ji
dua bıkın. Jıber ku her kes nabe ku bawerıyê anibe. 3 Lê belê
Xudan ewledar e. Ewê we zexm bıke û jı yê xerap ve xelas
bıke, 4 Dı Xudan de bawerıya me bı we heye ku hûn destûrên
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me bıkın Û hûn destûrên me tinın cih. 5 Bıla Xudan, dılê we
ber bı hes kırına Xwedê û sebra Mesih ve bıbe.

Bı Keda Xwe Vejıyana Xwe Bıdominın
6 Bırano, em bı navê Xudan İsa Mesih destûrê dıdın ku, bı
hemû bırayên lı pêy hinkarıyên jı me gırtıne naçın û betal
dıgerın, dûr bısekının. 7 Hûn bı xwe dızanın ku hûnê çawa me
jı xwe re bı minaki bıgırın. Jı ber ku dema em dı nava we de
bûn, em ne yên valagerok bûn. 8 Bê berdêl me nanê keseki jı
we nexwar ın. Bona ku em jı yeki jı we ye nebın bargırani,
bezıyan, me dı berxwe dan, bı şev û roj xebıtin. 9 Ne jı ber ku
me alıkarıya we heq nekırıbû, bona ku em minakeki hûn 1ı pêy
herın jı we re bıhêlın me ûsa kır. 10 Heta, dema hin em bı we
re bûn me vê destûra da we: "Yê naxwaze bıxebıte, bıla
xwarınêji nexwe!" 11Jı ber, em dıbıhizın ku hınek kes dı nava
we de betal dıgerın. Evana tu kari nedıkırıyan û tım pozê xwe
dıxıstın karên kesên dın û dısekınıyan. 12 Em bı navê Xudan
İsa Mesih lı ber yên ûsa dıgerın Û vê destûra dıdın wan: bıla
bı şıkleki arami bıxebıtın Û jı qezenca xwe bıxwın, 13 Lê hûn
ji bırano, jı qenciti kırınê ve acız nebın. 14 Ger keseki lı van
gotınên meyi dı nameyê de ne neke hebe, wi tawanbar bıkın
(nişan bıdın), Bona ku jı kırınên xwe ve bışerme, têkılıyêrı
xwe yi bı Wi re bıbırın. 15 Lê disa ji wi neyar nehesıbinın, bı
bıratibûnê wi ikaz bıkın.

Pirozahıyê Xwedê
16 Bıla Xudanê çavkanıya dılxweşıyê ye, bı xwe her tım û dı
her rewşê de dilxweş ıyê bı we de. Bıla Xudan bı we hemûyan
re be.

17 Ez, Pawlos vê sılavê bı destê xwe ve dınıvisinım. Evêya
nişana taybetıya her nameya mın e; ez ûsa dınıvisinım, 18Bıla
Xêra Xudanê me İsa Mesih bı we hemıyan re be.
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NAMEYA PAWLOS YA YEKEMİN
• 1'.

JI TIMOTEYO RE

PÊŞGOTIN

(Şiretên]ı Şiretkırê Cuoan Re)

Alıyên taybeti yê du nameyên jı Timotêyo re û nameya ku jı
Titûs re bı peyxamdana Xwedê ve hatıne nıvisandın, hene. Em
vê dema ku, kalepinya Pawlos e, nızanın. Karên Resûlan, qala
dema beri Pawlos dıke, lê qala paşi Wi nake.

Dema Karên Resûlan dıqede, Pawlos, lı Romayê de, dı male-
ki (ku wi bı xwe kirê kınye) gırti ye (28:30,31). Ûsa tê texmin
kınn ku, du sal paşi vê demê disa hatıye berdan û derketıye
gerên xwe. Bûyerên wê demê, babetên van namena ne.

Mina nameya ku jı Nûçeoan Timotêyo re hatıye nıvisandın,
Nûçeoan Pawlos ji paşi demekê, seriki daye herema Efesê, dema
bona bıçe Makêdonê, wezifeyan daye Timotêyo û wi lı wır, lı
Efesosê hıştıye (1:3). Babeta vê nameya, hewcedanya hunerê
rêwebırên cıvakê ye.

Mırov dıkare vê nameya ku dı nava salên 65-67 hatıye nioi-
sandın bı vi avayi kurt bıke:

Têkılıya Pawlos Û Timotêyo 1:1-20
Serrasti Û Perestına Dı Nava Cıvakê De 2: 1-4:16
Serrastıya Cıvandınê 5:1-25
Pırsgırêkên Tewr Bı Tewr 6:1-21
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Destpêk Û Sılav

1 Bı destûra xılaskerê me Xwedê û hêviya me Mesih isa ve,
jı mın, yê bı resûltıya Mesih İsa ve hatıye wezifedar (xız-

metkar) kırın Pawlos ve, 2 jı Tirnotêyo yê dı bawerıyê de lawê
mın i rasteqin e (bıla) sılav (be)! Bıla jı Bavo Xwedê û
Xudanê me isa Mesih ve dılovani û xêr û xweşijı te re be.

İkaza Dı Derheqa Hinkanyên çewt
3·4 Dema ez dıçûm Makêdonê, mina ku mın jı te reca kırıbû,
lı Efesê bımine û destûra belavnekırına hın kesê bı hinkanyên
cıhê û nelebıtandma efsane û darên nıjadê yên dawıya wan
nayê bıde. Ev tıştna, zêdeyi xızmetkırına jı Sazûmana Xwe-
dani wê bıbe sedema guftegoyan (munaqeşayan). 5 Armanca
vê destûrê, hışyar kırına heskırına ku jı dılê pak, jı ûcdanê
pakıj û jı bawerıya bı dıli ve dızê ye. 6 Hmek kesjı vana lewıti-
ne û ketme axaftınên vala. 7 Dıxwazm bıbm mamosteyê Zago-
na Piroz, lê belê ne gotmên ku dıbêjırı, ne ji babetên ku dı wê
de bı xwe bawerın fêhm dıkm.

Armanca Zagona Ruhani
8 Em dızanm ku bona yeki Zagonê lı gora derûnıya wê tine
cih, Zagon qenc e. 9-10 Jı ber ku, em vêya dızanın ku, Zagon ne
bona rastan, bona zagonnenasan û asêyan, bêxwedêyan û gun-
ekaran, bona kesên bê pirozi û h berya pirozıyê bêrêzın, yên
dayık û bavên xwe kuştme, qesasan, yên bêexlaqıya cmsı
dıkın, yên lewate ne (homoseksuel ın), tucarên dilan, der-
ewinan, bona kesên bı derewa sondê dıxwm û çı tıştên lı hem-
berê hinkarıya zexm hebe bona wan hatıye danin. 11 Lı gora
Mızginıya Xwedayê bımbarek ijı mın re hatıye emanet kırın,
ev ûsa ye.

Xwedê Dılovan E
12 Ez jı Xudanê me Mesih isa yê mın xurt kırıye şukıryê
dıkım. Jı ber ku mın dılsoz hesıband û gırt xızmeta xwe.
13 Demekê ez mırovek zahm û kufurbazê Wi bûm, lê disa ji
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dılovanıyê lı mın kırın. J ı ber ku mın kırınên xwe jı nezani û
bêbawerıyê kır. 14 Lê belê baweri û xêra Xudanê me ya tevi
heskırına dı Mesih isa de ye bı zêdeyi rıjıya ser mın. 15 Gotı-
na, "Mesih isa, bona gunekaran xelas bıke hate dinê", gotıne-
ke ewledar û jı her ali ve qebûlê ye. Heri xerabê gunekaran ez
ım. 16 Lê belê Mesih isa, bona ku ezjı yên bıbaweri aninê wê
bıgıhêjı jıyana bê dawi re bıbım minak, bona ku sebra xwe yi
bê dawi pêşıyê dı mın de pêşkêş bıke dılovanıyê lı mın kır.
17 Bılaxiret û bılındahi, heta bêdawibûnêjı Xweda yê tenê, bê
mırın û Qralê hemi deman re be. Amin.

18 Kurê mın Timotêyo, minagotınên peyxamberi yênjı berê
dı derheqa te de hatıne gotın dıkım û bona ku tu şerê heri
qenc bıdomine, lı gora wan gotınan ez vê destûrê emaneti te
dıkım.

Wezifeya Timotêyo
19 Bı baweri û ûcdanê paqıj ve bıgıre. Hın kesan bı alıyeki
danina ûcdanên paqıj, dı babeta bawerıyê de noqibûn (fetı-
sin). 20 İmênêyo û iskender jı vana ne. Bona ku hini kufur
nekırınê bıbın, mın wan da destê Şêytêrı.

Lı Ser Dua Û Perestınê

2 Ez beri her tışti vana şiret dıdım: bona ku em rêya Xwedê
de bı gırêdanek tam û bı sergıranıyêk jıyanek bêdeng û

bıaram bıajon, 2 Qral û rêvabırên cihbılınd ji dı nav de jı bo
hemi mırovan, bıla xwestek bên pêşkêş kırın, dua, lı bergerin
û şukıri bên kırın. 3 Ûsa kırın qenc e Û Xılaskerê me Xwedê
dılxweş dıke. 4 Ew dıxwaze ku hemi mırov xelas bıbın û
bıgıhêjın birdarıya rastıyê. 5 Jı ber ku hew Xwedayek û dı
nava Xwedê û mırovan de hew navditıyek heye. 6 Ev ji Mesih
isa yê mırove û bona her kesi xwe mina fidyekê pêşkêş kırıye
yi. Şahdeya dı dema lı cih de hatıye dayin eve. 7 Ez bı nûçe-
gihan û resûltıya Wi hatım wezifedar (xızmetkar) kırın. Ez
rastıyê dıbêjım, derewan nabêjım. Bona ku rasti û bawerıyê
hini netewan bıkım ez hatım wezifedar (xızmetkar) kırın.
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8 Lı gora vêya ez dıxwazım ku bıla zılam bê hêrs û keftûleftê
lı her derê destên xwe yi paqıj vekm (bılınd bıkm) û dua
bıkm. 9-10 Dıxwazım pirek ji xwe ne bı zêr û inci û kıncên
gıranbuha, bı kılafeteki sade, lı gora edebê û dı şıkleki pivan-
gi, lı gora lı pirekên dıbêjm em dı rêya Xwedê de dımeşm bê,
bı karên qenc ve bıxemılin ın. 11 Bıla pirek bı bêdengi û bı ser-
nermıyek tam ve hin bıbe. 12 Ez erê nadım ku pirek ders bıdm
û bıbm serwerê zılaman; bıla pirek dı nava bêdengiyê de guh-
dar bıbe. 13Jı ber ku pêşıyê Adem, dawıyê Hewa hate afıran-
dm. 14 Yê hatıbû xapandmji ne Adem bû, pirek hat xapandm
û sûcan kır. 15 Lê belê dema pirek dı rastditm, baweri, hes
kırın û pirozıyê de bıji wê bı bûyina zarok ve xelas bı be.

Serokên Cıvakê

3 A vay got mek ewledar: Ger kesek lı çavnêrıyê hewes kırı-
be, dıbe wezifeyak qenc xwestıbe. 2 Lê dıvê çavnêridar,

mırovek ûsa bıbe ku, alıyek wi yi şermi tunebe, bı pireke kê ve
zewıci, dı têkılıyên xwe de bı rastditm, bırêz, mêvanperwer, û
jı alıyê hinkırınê de ji bı huner be. 3 Dıvê yeki ne dıldayê
xemrê û zordest be, nerm, dûri şer û heskırına peran be. 4 Dıvê
rêvabırtıya mala xwe qenc çêke û gotinên xwe jı zarokê xwe
re derbas bıke û bırêzıyek bêkêmasi dı mala xwe de amade
bıke. 5 Yê ku nızanıbe rêvabırtıya mala xwe bıke, dê çawa
cıvaka Xwedê bıajo? 6 Dıvê çavnêridar yeki nuh bawerıyê
anı ye nebe. Ya na dıbe ku lı ber xurûrê keve û rasti darazıya
ku İblis bı wê hatıye daraz kırın bê. 7 Bona ku nekevı rewşe-
ke şermezari û kêmina İblıs, dıvê jı alıyê kesên derveyi civakê-
ne ji bı mırovek qenc bê nasbûn.

8 Mina vêya, dıvê wezifedarên (xızmetkarên) cıvakê ji ne
weki kesên gotin û derûnê wan cıhê, ketıyê xem rê û yên lı pêy
qezenca bêheq ve dıçm bênasin, dıvê kesên gıran bm. 9 Dıvê
bı ûcdanê paqıj, xwe bı raza bawerıyê ve gırê bıdm. 10 Bıla
vana ji pêşiyê bên cerıbandm, ger alıyeki wan i bête rexne
kırın tunebe wê demê bıla wezifê (xızmetê) bıstinm. 11 Mina
vêya dıvê pirekên wezifedar (xızmetkar) ji ne iftırakır bın, dı
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têkılıyên xwe de bıpivan, seri gıran ûjı her ali de ewledar bın.
12 Bıla kesên bı pirekekê tenê re zewıcıye û yên mal û zarokên
xwe (malbata xwe) qenc idare dıkın, bıbın wezifedar (xız-
metkar). 13 Yên wezifaxwe qenc çêkırıne,jı xwe re ciheki qenc
bı dest ve dıxın û dı bawerıya dı Mesih İsa de ye metırsıyek
mezın qezenc dıkın.

RazA Mezın
14-15 Ez hêvi dıkım ku dı nêzik da ezê bêm ba te. Lê belê ger ez
dereng bıminım, dıxwazım tu zanıbe ku dı nava malıyên
Xweda yê stûna û pêtıya rastıyê ye, yanê dı nava cıvaka
Xweda yê ku dıji de, têkılıyên xwe çawa deyne bızanıbe ez
vana jı te re dınıvisinım. 16 Bê şık raz a rêya Xwedê mezın e.
Ew dı bedenê de hate xuyabûn, jı alıyê Ruh ve hate rast kırın,
jı alıyê mılyaketan ve hate ditın. Wijı netewan re dan nasin,
dı dınê de bawerıyê jı Wi re anin, dı nava bılında~ıyê de Wi
gırtınjor.

]ıBawenyê Vegerin

4 Ruh bı eşkereti dıbêje ku, demên paşê wê hın kes jı
bawırê ve vegerın. 2 Jı sedema durûyı ya derewkırên

ûcdanê wan mina ku bı hesıneki germ ve hatıye dax kırın dê
guh bıdın ruhên xapinoki û hinkırınên cınan. 3 Wê ev derew-
kıran zewacê qedexe bıkın û destûrê bıdın ku mırov xwe jı
xwarınên ku Xwedê bona kesên bawerıyê anine û rastıyê
dızanın bı şukıryê bıxwın xwe bıdın ali. 4 Lê heçi afırên Xwedê
qenc ın; û ger bı şukıryê bê qebûl kırın tu tışt nê red kırın. 5Jı
ber ku her tışt bı gotına Xwedê û bı duê tê piroz kırın.

Xızmetkarê Qenc
6 Ger tu vanajı bırayan re şiret bıke, tu yê bı têrbûna baweri
û gotınên hinkarıya qenc ve tu yê jı Mesih İsa re bıbe xız-
metkareki qenc. 7 Çirokên ku lı gorajınepiran e red bıke. Xwe
dı rêya Xwedê de perwerde bıke. 8 Qencıya perwerdekırına
bedenê hındıke, lê belê rêya Xwedê ya wada nûha û dema bê
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dexli wê ye,jı her ali ve çêtır e. 9 Ev gotin ewledar e ûjı her ali
ve lıyaqê qebûlkırınê ye. 10 Em bona vêya kedê dıdın û
têkoşêrê dıkın, J ı ber ku me hêvıya xwe bı yê xelaskırê hemi
mırovan, bı taybeti ji xelaskırê bawerkıran, Xweda yê dıji ve
gırêdane.

11 Vana destûr deyne û hin bıde. 12J ı ber ku tu cıvani, bıla
tu kes te bıçûk nebine. Dı gotın axaftinê de, dı jıyanê de, dı
heskırınê de, dı bawerıyê de û safibûnê de jı bawerkıran re
bıbe minak. 13 Heta ku ez bêm ba we, xwe jı cıvatê re bı xwen-
dına Nıvisên Piroz, bı şiretkırınê û bı dersdanê ve bıbexşine.
14 Xemsarıyê lı Xelata Ruhani ya bı gotma peyxemberti û bı
destdana sazûmana kalepiran i ser te yajı te re hatıye dayin û
ya hinji bı te re ye meke. 15 Lı ser van babetan bısekıne. Xwe
bıde vana ku, bıla her kes pêşveçûna te bıbine. is Lı xwe û
hinkarıya xwe mıqate be, meşa dı vê rêya de bıdomine. J ı ber
ku bı kırına vêya tê hım xwe û hım ji kesên te guhdar dıkın
xelas bıke.

Hewcedanyên Nava Cıvakê

5 Bı zılamê pir ve nepeke, ûsa, mina bavê te ye bangi wi
bıke. J ı zılamên cıwan ji mina bırayên te ne, 2 jı pirekên

pir, mina dıya tene, jı pirekên cıwan ji bı dılsafıyek mezın,
mina xwuşkên te ne, bangê bıke.

3 Jı pirekên bi yên dı rastıyê ji keseki wan tune, bırêzıyê
xuya bıke. 4 Lê belê ger zarok anji nevıyên pirekeki bi hebe,
bıla ew pêşıyê bı alikırına malıyên xwe meşa dı rêya Xwedê û
deynê qencıyê danajı mezinên xwe re hin bıbın.jı ber ku ev,
wê Xwedê dılxweş bıke. 5 Bı rasti ji pireka bi ya tenê û bê kes
maye hêvıya xwe bı Xwedê ve gırêdaye; bı şev û rojanjı Wi
bı xwestek xwestırıê û bı dua kınnê ve dom dıke. 6 Lê belê
pireka bi ya xwe daye zewqê, hin dı jıyanê de mırıye.
7 Bona ku nekevin rewşên şermezari, bıyan dı van nuxtan de
ikaz bıke. 8 Ger mırov, lı merıvên xwe, bı taybeti ji lı malıyên
xwe nenıhêre, dıbe bawerıyê inkar kırıye, jı bêbaweran xe-
rabtır dıbe.
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9-10 Pirekek bi ya bı qencikırına xwe ve tê nasin, bı zılamek
re tenê zewıcıye û ne dı bınya şêst sali de ye, ger zarok mezın
kırıbe, mêvanan ezımandıbe, lıngê pirozan şuştıbe, jı mırovên
dı tengasıyê de ne alıkarıyê kırıbe û xwe bı her karê qenc ve
bexşandıbe bıla navê wê lı lista bıyan ve bê nıvisandın. 11Nıvi-
sandına navê bıyên hin ji cıwan red bıke. Jı ber ku dema,
azwerıyên wan i bedeni, bı ser gırêdana wan i bı Mesih bê, wê
bıxwazın ku bızewıcın. 12 Bı vi avayi bı cûtına gotına pêş ıyê
daye wê hıkmê bıgırın (daraz bıbın û mahkûmıyê bıgırın).
13 Mina vêya bı mal û mal gerê, wê bıelımın teralıyê. Wê hew
bı elımandına teralıyê neminın, bı gotına peyvên nakeve ser
wan, wê bıbın devtejıyê destê xwe davêjına karên kesên dın.
14 Bo vê sedemê, ez dıxwazım ku bıyên hinji cıwanın bıla bıze-
vıcın, zarokan çêkın, rêwabırti lı mala xwe bıkın û tu fersen-
da iftırayan nedın neyaran. 15 Hın kes çewt bûne û bı pê
Şêytan ketıne ji. 16 Ger merıvê bi yê pirekek bawer kır hebın,
bıla alikarıyê bı wan re bıke. Bıla cıvaka bawerkıran nekeve
bın tu bari û bı vi avayi alikarıyê bı bıyên dı rastıyê ji keseki
wan nine bıke.

17 Bıla kalepirên cıvakê qenc idare dıkın, bı taybeti yên dı
belavkırın û hin kırına Gotına Xwedê de kedê dıdın, lıyaqi du
qat bırêzıyê bên ditın. 18Jı ber ku dı Nıvisa Piroz de ûsa tê
gotın: "Deve gayê ku cêrê dıke gırê mede" û "Karker heqdes-
tê xwe, bı xwe heq dıke." 19 Heta ku dudo an ji sê şahde tu-
nebe, sûcdarkırınek dı derheqa kalepireki qebûl meke. 20 Bı
yên guneh kırına re, lı ba her kesi bıpeke ku, bıla yên dın ji
bıtırsın. 21 Bona tu van gotınên mın bêalikari û bêcıhêkırına
kesi bine cih, ez te lı, ba Xwedê, Mesih İsa û mılyaketê hatı-
ne bıjartın ikaz dıkım. 22 Bona destdana ser yeki lez meke, ne
bı şırikê gunehên yeki dın. Xwe paqıj bıgıre.

23 Êdi dev jı hew vexwarına avê berde; bona gedeqa (mi da)
xwe û nerehetıyên xwe yi dem bı dem dest pê dıke hınekê ji
xemrê vexwe.

24 Gunehên hın kesan eşkere ne, beri wan dıgıhêje kursıya
darazıyê. Gunehên hın kesan ji dawıyê derdıkeve navendê.
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25 Mina vêya karên qenc ji eşkere ne; yên ne eşkerene ji nı-
karın bên veşartın.

Têkılıyên Xulam Û Efendi

6 Heçi yên dı bın nirê dilıtıyê gışt bıla efendıyê xwe lıyaqi
bırêzıyê bıbinın ku nav û hinkarıya Xwedê xerab nebe.

2 Yên efendıyên wan bawerıyê anine ji, bıla bı gotına çawa be
em bırane, bêrêzıyê lıwan mekın. Lı dıjberê wê, bıla hinji xız-
meta qenc jı wan re bıkın. J ı ber ku yên jı vê xızmetê qenc ıyê
bıbinın, bawerkırên kujı wan hesdıkın ın.

Dı Rêya Xwedê De Meşin
3-5 Ger kesek, hinkarıyên cıhê belav bıke û gotınên rast, yanê
gotınên Xudanê me İsa Mesih û hinkarıya ku xwe spartıya
rêya Xwedê tesdiq neke, ew kesa, mırovek qure û nezan e.
Keseki ûsa derxıstına guftego û şerên bêjeyan, dı dereca
nexweş ıyê de hes dıke. Ev tıştna, rê lı çavnebarıyan, keftûlef-
tan, iftırayan, şıkên xeraban û bêsekın lı hev nehatına mırovên
ramançewt bûyi û yên rêya Xwedê, mina rêya qezencê fêm
kırıne û bı rasti ji bêyi wê mane, vedıke. 6 Lê belê mere bı yê
dı dest de qeniet bıke û dı rê ya Xwedê de bımeşe, ev qezen-
cek mezın e. 7Jı ber ku me ne tışteki anıye dınê, neji em karın
jı dınê tışteki bıbın. 8 Ger xwarın û kıncên me hebın, emê bı
wan qeniet bıkın. 9 Lê yê dıxwazın dewlemend bıbın ji, tên
xapandın û dıkevın kêminê, ber bı gelek azwerıyên bı zırar û
bêmane yê mırovan dıbe xerabûn û têkçûnê ve dıkevın. 10Jı
ber ku reheki (kok) her tewr xerab ıyê ji heskırına pera ye.
Hınek kes, bı hewesa dewlemendbûnê jı bawerıyê ve vege-
rıyan û xwe bı xwe gelek êşê dan xwe.

11 Lê belê tu, ey mırovên Xwedê, jı vana ve bıreve. Lı pêy
rastıyê, rêya Xwedê, bawerıyê, heskırınê, sebrê û nermıyê ve
here. 12 Têkoşera qenc ya dı oxra bawerıyê de bıdomine. Bı
zexmi, bıjıyana bêdawi ve bıgıre. Bona vêyajı te re hate bang
kırın û te ji lı pêşıya gelek kesan bawerıya bılınd bı eşkereti
bawêş kır. 13-14 Ez lı hızûra Mesih İsa yê ku lı pêşıya Xwedayê
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ku jinê daye her tıştı û Pontıyos Pilato ve şahdeyıyê lı
bawerıya bılınd kırıye vê destûra dıdım te: Heta hatına
Xudanê me İsa Mesih destûra Xwedê bêqırêj û bêqısûr
bıparêze. 15-16 Xweda yê bımbarek û hew tenê hukımdar,
Qralê qralan, Xudanê Xudanan, xwed ıyê bêmırınıyê tenê, yê
ku dı ronahıya ku mere nıkare nêziki wê bıbe dıji, yê ku tu
mırov ne ditıye Û ne ji dıkare bıbirıe, dê Mesih, dı dema hatıye
bıjartın derxine navendê. Bıla xiret û qudret heta bêdawibûnê
ya Wi be. Amin.

17 Destûr bıde ku bı yên dı çaxa nuha de dewlemendın bıla
serxwe neçın Û pışta xwe bı dewlerrıendıya derbasi ve gırê
nedın. Bıla hêvıya xwe bı Xweda yê bona ku em zewqê bıgırın
her tışti bı zêdeyi daye me ve gırêdın. 18 Destûr bıde wan ku
bıla qencıyê bıkın, jı alıyê qencıyê ve bıla dewlemend bın, bıla
dı comerdi û parkırınê de bı xwestek bın. 19 Bı vi avayi wê
bona armanca gıhiştınajıyana bê dawi, dê bona hatınê jı xwe
re xezineyek ku bıbe bıngehek zexm berbı hev dın.

20 Ey Tirnotêyo, yên kujı te re hatıye emanet kırın bıparê-
ze.Jı gotınê vala û bêrêz, jı pozberıyê ramanên ku bı xeleti jı
wan re dıbêjın zanin, xwe bıparêze, 21 Hın kesên ku yên
dıgotın em xwedıyê vê zaninê (dı gotınê de zanin e) ne, jı
bawerıyê ve çewtıyan.

Bıla Xêra Xwedê bı te re be!
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NAMEYA PAWLOS YA DUWEMÎN
. "'-

JI TIMOTEYO RE

PÊŞGOTIN

(Bımetırsi Kınna Şiretkırê Cıwan)

Ev nameya ku bı peyxama Xwedê ve hatıye nıvisandın, name
ya Nûçevan Pawlos idawin e. Pawlos, dema lı benda dardakm-
naxwe yi, vênameyêjı Romayê ve dınıvisine (4:6). Paşi gerên
Pawlos, disa hatıye girtm. Navê vê gırtına wi, "Gırtın A Yeke-
min" e. Pawlos dı vê gera xwe de çûye Troasê ji û hınek alavên
xwe danıye wır.jı Timotêyo ve dıxwaze ku wan alavên wi,jı wır
bıgıre û bıbe ba wi (4:9,11,13,21).

Pawlos dı vê gera xwe de çûye gelek cihi. Lı van cihan, bı ten-
durıstıya cıvakan re têkıli danıye û bı vi avayi xuya kınye ku ew
bı van xısûsıyetên xwe, serokek qenc û bona şiretkırê cıwan re
ji wekok ek lı ber çava yi.

Mina dı Timo. I.an de dı (Jênameyê de ji, ikazên dı derbarê
şagırtan heye (2:14,16,18,23; 3:8,13; 4:3,4). Weki dın qala
têkılıyên mıroo û Xwedê (2:22), têkılıyên, bı kesên çetet re
(3:1-5) dıke. Eo nameya datein dı naoa salên 65-67 an de
hatıye nıvisandın.

Destpêk Û Sılav

1 Lı gora wadajıyanê ya dı Mesih İsa de ye,jı mın, Pawlos,
yê bı xwestına Xwedê ve bı resûltıyê hatıye wezifedar

kırın 2 jı Lawê mın i bırêz Timotêyo re (bıla) sılav (bıbe)! Bıla
jı Bavo Xwedê û Xudanê me Mesih İsa vejı te re dılovani û
xêr û xweşi be.
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Banga Gırêdanıya (Bawenya) Mızginıyê
3 Şev Û roj, bêsekın dı duayên xwe de, bı biranina te, ez jı
Xweda yê ku mina bapirê xwe bı ûcdanek paqıj ez jı Wi re
qûlıtıyê dıkım, şukırya tinım. 4 Hêsirên çavên te dı bir tinım
û bona bı kêfxweşıyê ve tıji bıbım bı bêrikırınê ve lı benda
hatına te dıminım. 5 Bawerıyajı dıli ya dı te de dı bir tinım. Ez
bawerım, ew bawerıya ku dı pêşıyê dı pirka te Lois, dawıyê dı
dayıka te Ewnikê de bû, nuhaji dı te de ye. 6 Bo vê sedemê, bı
destana mın i ser te tinım bira te ku tu ji xelata ku Xwedê
daye te bı agır bıke (bıcoşine) 7 Jı ber ku Xwedê ne ruhê tır-
sonekıyê, ruhê hêz, evin û xwe qontrolê daye me.

8Jı bo Xudanê meşahdeyi kırınê yan ji jı mın, yê dı oxra Wi
de hatıye gırtm neşerme (fedi meke). Bı hêza Xwedê, lı oxra
Mızginıyê, tevi mın singa xwe bıde ber tengasiyan. 9-10 Xwedê
me ne lıgora kırınên me, lıgora armanc û xêra xwe xelas kır
û bangijıyanek piroz kır. Ev xêr jı me ra, dı Mesih İsa de beri
destpêkê hatıye bexşandın û nuha, bı hatına Wi derketıye
eşkeretıyê. Xılaskerê me Mesih İsa mırınê bê çalak hıştıye,
jıyan û bêmırınıyê bı navditıya Mızginıyê derxıstıye ronahıyê.
11 Ez bı resûl ti, nûçevani û hinkarıya vê Mızginıyê hatım
wezifedar kırın. 12 Sedema mın i van êş kışand ma ji eve. Lê
belê ez jı vêya naşerm ırn.j ıber ez dızanırn ku bı ki bawerım.
Ez bawerım ku ez dı wê hêza deme ku, ya Wi emaneti mın
kırıye, heta wê roja ezê bıkarıbım bıparêzım. 13 Bı minaka
gotinên rast ya te jı mın bıhistıye bı bawerıyê û bı heskırına
ku dı Mesih İsa de ye gırêdayi bımine. 14 Hinkarıyên ku jı te
re hatme eman et kırın, bı navditıya Ruhê Piroz i dı hundırê
me de dıji bıparêze,

15 Tu dızani ku Figelo û Ermogêno ji dı nav de, yên lıhere-
ma Asya dev jı mın berdan, jı mın qetıyan. 16 Bıla Xudan jı
malıyên Onesifor re dılovanıyê bıke. Jıber ku gelek cara dılê
mın fıreh kır û jı berya mın lı zıncirê xıstıne şerm nekır. 17 Lı
dıjberê wê, dema hate Roma bı xiret lırnın gerıya û dit. 18 Ez
wê roja dıxwazım ku jı Xudan ve merhemetê bıbine. Tu ji
dızane ku lı Efesê wi çıqas xızrnetê jı rnın re kır.
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Singa Xwe Bıde Ber Tengasıyê

2 Lawê mın, bı vi avayi bı xêra dı Mesih isa de ye bıhêz
bıbe. 2 Gotınên ku te lı berya gelek şahdeyi jı mın ve

bıhistıye, emaneti kesên ewledar i dê hêza wan têra gotınan
hini mırovan heye bıki. 3 Bı leşkereki qenc yê Mesih isa bûna
xwe, bı mın re singa xwe bıde ber tengasıyê. 4 Kesên leşkerıyê
dıke, têkılıya xwe bı karên rojane re nine; bona xoşnudkırına
yên ba wi yi leşkerıyê kırıye dıxebıte. 5 Kesê beşdarıya pêşba-
zıya sporê dıbe ji, ger lı gora qeideyan pêşpazıyê neke nıkare
taca serfırazıyê 1ı xwe ke. 6 Cotkarê kedê dıde, dıvê bıbe kesê
yekemin yê parê jı zadê ve bıstine. 7 Gotınên mın baş bıfıkıre.
Dê Xwedê dı her babetê de fêmkarıyê bıde te.

8 Mina dı Mızginıya ku ez belav dıkım tê daxuyani kırın, isa
Mesih ê jı nıjad a Dawıd e û jı mırınê ve vejıya ye dı bira xwe
de bine. 9 Ez lı oxra vê Mızginıya, singa xwe dıdım ber ten-
gasıyên ku dıçe heta mina sûckıreki lıqeyd û zınciran xıstınê.
Lê belê gotına Xwedê ne zıncirkırıye. 10 Bo vê sedemê, bona
yên hatıne hılbıjartın ez lı berya her tışti dı ber xwe dıdım.
Ûsa ku bıla ew ji lı ba bılındahıya bê dawi, bıgıhêjın xelasıya
dı isa Mesih de ye. 11 Ev gotına ewledar e: "Ger em bı Wi re
mırıne Emê bı Wi re bıjin. 12 Ger em dı ber xwe bıdın Emê bı
Wi re serwerıyê bıajon. Ger em Wi inkar bıkın, Ew ê ji me
inkar bıki. 13 Em dılsoz neminın j i Ew ê dılsoz bımine. Jıber
ku dıji pûxta (derûn a) xwe nake."

Karkereki Eni Sıpi (Seri Bılınd)
14 Van babetan bine bira bawerkıran. Bona ku şerê bêje, yên
ku xeyni guhdarkırê xwe ber bı têkçûnê bırına wê pêv tu qen-
cıya wê nine dernexın, wan lı berya Xwedê ikaz bıki. 15 Bı rast
ani na belavoka Rastıyê, bı xiretê ve xwe jı Xwedê re bı
meqbûli û karkereki serbılmdibûnê (eni sıpiti) ve pêşkêş bıki.
16J i gotınên bêrêz û vala ve bıreve. Jıber ku yên bı vana bıke-
vın dê dı bêxwedêbûnê de hin ji pêş ve bıçın. 17 Wê gotınên
wan mina lareşê ve belav bıbın. İmênêyo û Filito jı vana ne.
18 Bı gotına vejin bûye û qedıyaye, jı rêya rast ve derketın.
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Nuha ji bawerıya hınekan bı serûbıni dıkın. 19 Çı heye ku, bın-
geha zexm ya Xwedê avêtıye, bı gotınên, "Xudan yên aidê
xwe ne dızane," û; "Heçi kesên navê Xwedê dıbêjın, bıla dûri
xerabıyê bın" hatıye mor kırın û dısekıne.

20 Dı maleki mezın de hew ne feraxên zêr û ziv, feraxên axini
ji hene. Hınekan bona karên bı xiret, hınekan ji bona karên
bêrêz tên şuxulandın. 21 Gerek kesek xwe jı tıştên bêrêz safi
bıke, dê bıbe feraxek lı gora armancên bı xiret, hatıye piroz
kırın, jı efendıyê xwe re bı fêde û amadeyi her karê qenc e.

22 Jı azwerıyê cıwani ve bırevi. Tevi kesên bı dılên paqıj jı
Xwedê re duê dıkın lı pêy rasti, baweri, hes kırın û dılxweşıyê
ve banz bıdi. 23 Ketına guftegoyên nerast û nezani red bıki. Tu
dızane ku vana şer û pevçûnê derdıxın. 24 Dıvê qûlê Xwedê ne
şerger be. Lı dıjberi wê dıvê lı berya herkesê heskır û dı
hinkırınê de bı huner be, bı sebır lı berya neheqıyan bısekıni.
25 Yên hemberê xwe bı nermi bine rê. Bona rastıyê fêm bıbın
dıbe ku Xwedêjı wan re rêyek tobê veke. 26 Bı vi avayi dıbe
ku hêşar bıbın ûjı kêmina İblıs ê bona xwestınên wê binın cih
wan bındest kırıye, xelas bıbın.

Rojên Dawin

3 Vêya bızane ku, wê dı rojên dawin de demên dıjwar çê
bıbe. 2-3 Dê mırov, jı xwe heskır, ket ıyê pera, pesnvedar,

qure, kufırbaz, guhnedarê gotınên dê û bavan, nankor, bêyi
pirozi û heskırınê, iftıra kır, nıkarı derûna xwe qontrol bıke,
har û neyarê qencıyê bıbın. 4·5 Dê bıbın xayin, xwe ecıbandi,
zûkır, jı Xwedê zêdetır jı kêfê heskır, mina dı rêya Xwedê dene
xuya bıbın û hêza wê rêya inkar kıri bıbın.Jı kesên ûsa ve dûr
bımini. 6·7 Jı ber ku yên, xwe dıherıkın hundırê xanıyan, bı
tewr û tewr azwerıyên bı gunehan tıj i ve dıherın, yên pirekên
hemda wan (irade) lawaz e yên her dem hin dıbın lê belê tu
cari nagıhêjın zanina rastıyê adeti bındest dıkın ev zılamana
ne. 8 Yanis û Yambris çawa dıjraberıyê 1ı Mûsa kırıbın, vana
ji mina wan dıji rast ıyê tên. Vana mırovên ramanên wan
xerabûyi û dı babeta bawerıyê de hatıne red kırın ın. 9 Lê belê
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wê nıkarıbın hin ji pêş ve herın. Jı ber ku weki dı minaka
Yanis û Yambris wê bêaqılıya vanaji her kes bıbine.

Jı Timotêyo Re Şiretên Dawin
10-11 Lê belê te ji, hinkarıya mın, têkılıyên mın, armanca mın,
bawerıya mın, sebra mın, evina mın, hêza mın i berxwedanê,
zılm û êşên mın kışandıye, mina ku tıştên lıAntaqya, Qonya
û Listıra yê de hate serê mın, temaşe kır. Mın jı çı zılûman re
baldırêji kır! Lê belê Xudan mın jı gıştıkan xelas kır. 12 Gış-
tıkên yên aidi Mesih isa ne û dıxwazın jıyanek lı gora rêya
Xwedê bıajon, wê zılûmê bıbinın. 13 Lê belê kesên xerab û sex-
tekar, bı xapinoki û xapandinê ve wê hinji bêtır bıbın. 14-15 Lê
tu ji, bı seretayên ku tu hin bûyi û bı wan ewle ye, gırêdayi
bımini. J ı ber ku tu dızani te vana jı ki hin bûye. Tu Nıvisên
Piroz yên dı hêza bı navditıya bawerıya Mesih isa, bıkarıbe te
zanıyar dine û xelas bıke, de ye tujı zarokantıya xwe de dıza-
ni. 16 Hemıyan Nıvisên Piroz, peyxama Xwedê ne û bona hin-
dan, pêkdan, anina rêyê û dı babeta rastıyê perwerdekırınê
qenc e. 17 Bı saya vana wê zılamê Xwedê bona her karê qenc
hatıye xemılandınbûnê ve rayedar dıbe.

Bıhar Û PayizaJıyanê

4 Lı berya Xwedê û Mesih isa yê zındi û mırıyan daraz
bıke, bona heqê hatın û serwerıya Wi destûrê dıdım te:

2 Gotına Xwedê bıde bıhistın. Bıla dem lı gor be, nebe vê
wezifê bıdomine. Mırovan bı xwestınek tam qanıh bıke, ikaz
bıke, bı xwestek bıke. 3Jı ber, dê demek ûsa bê ku, dê xwe
nesıpêrın hinkarıyek zexm. Bona ku gotınên guhê wan dıfır-
kine guhdari bıkın dê mamosteyên lıgor a azwerıyên xwe lı
dora xwe bıcıvinın. 4 Dê guhên xwe lıdengê rastıyê bıgırın, û
vegerın, têkevın nava efsaneyan. 5 Lê belê tu dı her hali de
hışyar bımine, singa xwe bıde ber tengasıyê, bı belavkırê Mız-
ginıyê bûna xwe bıxebıte, wezifaxwe bıqedine. 6 J ı ber ku
xwina mın jı xwe dıke mina xemra qurbanê (pêşkêşıyê) bê
rıjandın. Bona mın dema cûda bûnê hatıyê. 7 Mın têkoşêra
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qenc domand, pêşbazıyê qedand û bawerıyê parast ım. 8 Jı
nuha pêv taca rastıyê bona mın amade dısekme. Xudan ê da-
razkerê dad e, dê wê roja, vê taca bıde mın û ne hew mın tenê,
dê bıde heçi kesên bı bêrikırınê lıbenda hatina Wi ne.

Sı/av Û Xwestekên Taybeti
9 Bona zû hatına ba mın xiretê bıke. 10J ı ber ku Dimas, bona
kujı vê dınê hes dıkır, dev jı mın berda û çû Selanik ê. Kires-
kis çû Galatya, Titûsji çû dalmaçya yê. 11 Lı ba mın hew Lûqa
heye. Marqos ji bıgre û bı xwe re bine. Ew ê dı xızmeta ku ez
bıkım wê bıbe alikarê mın. 12 Mın Tixiko şand Efes ê. 13 Dema
tu hat eba mın, pırtûkan û bı taybeti ji postên nivisan yên mın
lıTroyas ê danıye ba Karpûs bı xwe re bini. 14 İskender ê sıfır-
van (paxırvan) gelek xerabıyan lı mın kır. Dê Xudan bersıva
kırınên wi bıde wi. 15 Tu ji xwe jı wi bıparêze. Jı ber ku bı
dıjwari lı berya gotinên me rabû.

16 Dı parastına mın i pêşin, kesekî lı alıyê mın î derneket,
gıştıkan mın berda (terk kırın). Bıla hesabê vêyajı wan ve nê
pırsin. 17 Lê belê bona ku belavoka Xwedê bı navditıya mın ve
bêkêmasî bê daxuyanikırın û bona hemi neteweyan vêya
bıbıhizın, Xudan hate alikarıya rnın û mın xurt kır. Ez bı vi
avayijı devê şêr ve xelas bûm. 18 Dê Xudan mın jı her xerabıyê
ve xelas bıke û bı ewledari bıgehine serwerıya xwe yi ya ezma-
nî. Bıla heta bêdawibûnanjı Wi re bılındi be. Amîn. .

19 Sılavê jı Priska, Akvila û jı malıyên Onesifo re bıbêje.
20 Êrasto lı Korintê ma. Mın Trofimo ji lı Milet ê nexweş hışt.
21 Beri ku zıvıstan zor bıde (bê), bona hatına xwe xiret bıke.
Êybûlos, Pûdens, Lino, Klawdıya û hemi bırayan sılavê lı te
dıkın.

22 Bıla Xudan İsa Mesih bı ruhê te re be! Bıla Xêra Xwedê
bı we re be!
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NAMEYAPAWLOSYA
• A

JI TITUS RE

PÊŞGOTIN

(Hewcedanyên Şiretkırê Cıwan)

Ev nameya ku bı peyxamgırtına Xwedê jı alıyê Patolos ê Nûçe-
van, yajı Titûs re hatıye nıvisandın.]ı kesê ku, lı Gintê, bı ra-
yedanya cıvaka kılisê ve hatıye wezifedar kınn tê şandın (1:5).
Ev cıvana, hevalê Pawlos i kar e (Nameya 2. Koriniıuan re 2:13;
7:6,13,8:23) ûjı her ali ve mırovek etoledarû fedakar e (2:12-
18; 8:16-18). Dı dema cara duwemin gırtına Pawlos ya lı Roma
yê, navê wi derbas dıbe (Nameya Duwemin jı Timotêyo re
4:10). Ev nameya ku dı navbera nıvisandına nameyên Timotêyo
yên 1û 2. De, lı qeraxa Dalmaçya, dı Nikopolisê de hatıye nioi-
sandın. Paıolos dı vê nameyê de Titûs bangi ba xwe dıki. Paw-
los Cıhûdek e, lê belê Titûsji bawerkırekijı neteweyan ve hatıye.
(NameyaJı Galatıyan Re 2:3) Bawenya wan i Mesih, dı nava
van her du kesan de gırêkek zexm ava kınye (1:4) wan disa
hevalên hem kar yên jı alıyê Xwedê ve tên ecıbandın kınye
(Nameya 2. Koriniıuan 8:6,16,17).
. Mina ku jı nameyê ji tê fêm kınn, Pawlos, bı Titûs re çûyi Gint
ê. Bona ku kalepiran jı cıvaka Gint ê re bên wezifedar kınn, wı
lı wır hıştiue.

Pawlos jı şiretkırê etman Titûs re dıde xuyani kınn ku ka wê
jıyana taybeti ya kesênjı cıvakê re bên wezifedar kınn (Vana
bı navê kalepiran, çavnênyan ûxızmetkaran tên nasin) çawa be
ûxısûsıyetên vêjıyana wan bı çı tetori be (1:6-9). Minajı Titûs
re nıvisandıye, jı şiretkıreki cıwani dın, jı Timotêyo re ji nıvi-
sandıye. Xwedayê gotına zındi daye Pawlos, hewcedanya
belavkınna Gotına Piroz jı alıyên ki û çawa bên belav ktnn
dızane (Nameya 2.Jı Timotêyo Ra 2:2).
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Destpêk Û Sılav

1Jı mın, Pawlos, yê bona ku kesên,jı alıyê Xwedê ve hatı-
ne bıjartın bawerıyê binın û rastıya lı gora rêya Xwedê ye

fêm bıkın, bı qûlıtıya Xwedê û resûltıya İsa Mesih ve hatıye
wezifedar kırın (bıla) sılav (be)! 2 Resûltıya mın xwe spartıye
jıyana bêdawi ya Xweda yê derewan nabêje beri destpêka
demê wad kırıye. 3Xwedê, dı belavoka ku bı destûra xılaskerê
me Xwedê ve emaneti mın kırıne, gotına xwe dı dema lı cih
daxuyani kırıye. 4 Lı gora bawerıya me yi hevbeş, bılajı Titûs
ê kurê mırı i rasteqin ejı Bavo Xwedê û jı xılaskerê me Mesih
İsa ve xêr û xweşi be!

Wezifa Titûs Ya Lı Gırit Ê
5 Bona tu karên paş ve maye têxe rêzekê û mina ku mın destûr
dabû te ku lı her bajari tu kalepiran wezifedar bıki, mın te lı
Girıtê hışt. 6 Kalepirên bên wezifedar kırın, bıla keseki alıyên
wi yê rexnekırê tune be û hew bı pirekek re zewıci be. Dıvê
zarokên wi bawerkır bıbe, yê bı hari (sefahetê) tê sûcdar kırın
an ji asê nebe. 7 Lı gora gotinê, çavnêrider ger keyayê Mala
Xwedê be, dıvê alıyeki wi yi rexneyi tune be. Dıvê ne yeki ser
hışk, zû hêrs dıbe, ketıyê xemrê, zordest û lı pêy qezenca
neheq ve dıreve be. 8 Lı dıjberê wê dıvê yeki mêvanperwer,
qenci heskır, bı rastditın, dadi, sat û bıkarıbe xwe qontrol bıke
be. 9 Hım bona kesên dın bı hinkarıya zexm ve bı metırsi bıke
û hımji dıjraberan kanıh bıke, dıvê ew bı gotına ewledaryajı
bawerkıran re tê hin kırın, bı zexmi bıgıre.

10Jı ber ku gelek kesên asê, devteji û xapinoki hene. Bı tay-
beti aligırtên sınetê vana ne. 11 Dıvê mere devê wan bıgıre. Lı
oxra qezenca neheq, ya dıvê nê hinkırın hini gel dıkın û hınek
malbatan bıtûmi xera dıkın. 12 Yeki jı wan, yeki jı peyxam-
berên wan i rasteqini ûsa gotıye: "Girıtıyan tım derewçin,
cenawırên xerab û teralên têrnexwur ın." 13-14 Ev şahdeyıya
rast e. Bı vê sedemê bona guh nedın efsaneyên Cıhûdan û
destûrên yên jı rê ve derketine, bona dı bawerıyê de zexm
bıbın, wan bı zımanekî gıran (sert) ikaz bıki. 15 Bona kesên
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dılê wan paqıje, her tıştji paqıj e, lê belê bona yên dılê wan bı
qırêje û bêbaweran tu tışt ne paqıj e. Jı ber ku hım hışê wan
hım ji ûcdanên wan gemari bûne. 16 Xwedê naskırına xwe
pêşve dıajon (dıbêjın em Xwedê nas dıkın), lê belê bı kırınên
xwe Wi inkar dıkm. Vana kesên erjeng yên guhnadm gotın-
an ûjı kareki re nabın ın,

Yên Lı Cihe Bıde Hin Kınn

2 Dema em bên te; (tu) yên lı gora hinkarıya zexm e bıde
hinkırın. 2 Destûrê bıde zılamên kalepir ku bıla dı

têkılıyên xwe de gıran, bıpivani, bı rastditın û dı baweri û hes-
kırın û sebrê de bıla zexm bırı. 3 Mina vêya, dıvê pirekên pir ne
iftırakır Û ketıyên xemrê bın. Dıvê ew, bıbın kesên jıyanek
lıyaqi bırêzıyê ye dıajon û tıştên qenc dıdm hinkırınê. 4·5 Ûsa
ku, bona pirekên cıwan, mina pirekênjı zar û mêrê xwe ve hes
dıkın û bı rastditın ın, pak ın, jı malên qenc ın û stuyê xwe 11
zılamê xwe re xwar dıkın, bıla perwerde bıkın. Bı vi avayi dê
gotınan Xwedê nê xerab xuyakırın (anji nêxerab kırın).

6 Zılamên cıwanji bı rastditınê ve bı hewes bıke. 7-8 Bı kırı-
na ya qenc, dı her babetê dejı wan re bıbe minak. Dı hinkarıya
xwe de gıran û durust be, gotınên rast, yên ku kes lı hember
nesekıne bıbêje. Ûsa ku yên dıjraberıyê lı me dıkırı, bıla gotı-
neki tahl dı derheqa me de bıbêje nebinın û bışerrnın.

9-10 Dilan, bona ku dı her babetê de stu jı efendıyên xwe re
xwar bıkın, bı hewes bıke, Bıla bêyi dana bersıvek ne lı cih û
bêyi kırına dızıyê efendıyên xwe dılxweş bıkın. Bı vi avayı,
bıla hinkarıya dı derheqa Xweda yê xılaskarê me ye jı her alı
ve bıkêş (cazıb) bıkın.

11Jı ber, Xêra Xwedê ya bona hemi merıvan xelasıyê peyda
dıke derketiye navendê. 12 Ev xêra, bona ku em bê Xwedê
bûnê û azwerıyên dınê red bıkın û dı vê dınê de jıyanek bı
rastditın û lı gora rêya Xwedê bıdominın, me perwerde dike.
13 Dı vê navê de, em lı benda rastbûna hêvıya xwe yi bımba-
rek û hatına Xweda yê bılınd û Xılaskerê me isa Mesih i bı
bılındahi nırı. 14 Mesih, bona me jı her sûci xelas bıki, safi bık:
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Û geleki (mıleteki) aidi xwe û dı qenci kırınê de zahf bı xiret
bıki, Xwe lıoxra me de feda kır.

15 Vana bı rayedarıyek tam ve bıhgini, guhdaran bı xwestek
û qanıh bıki. Bıla tu kes te biçûk nebinın.

Kınna Ya Rast

3 Bine bira bawerkıran ku bıla JI rêve bıran û dagerıyan re
stu xwar bıkın, guh bıdın got ınan û bona kırına her tıştên

qenc dıvê amade bın. 2 Bıla loma 1ı keseki mekın. Bıla ne şer-
gerbın, bıla serınerm bın. Bıla bı hemi mırovan ve têkılıyên
xwe jı her ali ve bı nermi deynın. 3Jıber ku demekê em ji ke-
sên fêm nekır, guhdar nekır, xapinoki, dilên azweri û zewqên
tewr bı tewr, yên dı nava çavnebarıyê de dıjıyan, yên jı wan
mırovan ve dıkerıhıyan, û yêrıjı xwe dıkerıhıyan bûn. 4-6 Lê
belê Xılaskerê me Xwedê, qencıya xwe û heskırına xwe yi
mırovan bı eşkereti xuyayi me lor. Me, ne bı karên ku me bı
rastıyê ve kırıne, bı dılovanıya xwe, bı şuştınajı nuvde bûyinê
û bı nuhkırına Ruhê Piroz ya bı navditıya Xılaskerê me İsa
Mesih ve pırr û pırr bı ser me ve ııjand me xılaskır. 7 Ûsa ku
em bı xêra Wİ bı safkırmê dı nava hêvıyê de bıbın mêraskerê
jıyana bêdawin.

8 Ev gotın ewledar e. Ez dıxw azım ku, kesên bawerıyê jı
Xwedê re kırıne bıla bona xwedana karên qenc ihtımamê
(pûte yê) xuya bıkın, tu bı heter (ısrar) bi. Vana bona mıro-
van qenc û bıfêde ne. 9 Xwejı guttegoyêrı bêaqıli û hevdû anin
û bırına darê nıjadê û jı şer û keftûleftên dı derheqa Zagona
Piroz de ne bıparêze. Vana tıştên bêfêde û vala ne. 10 Paşi ikaz
kırına yekemin û duwemin, têkiliyên xwe jı kesê parveker ve
bıbıre. 11 Tu dıkari bawer be ku keseki ûsajı rê ve derketıye û
gunehan dıke: wi xwe bı xwe rnahkûm kırıye.

Sılav Û Xwestekên Dawin
12 Dema mın Artemas an ji Tıxiko jı te re şand neşand, xiret
bıke ku tu bê ba mın Nıkopolis ê. Jıber mın qırar da ku ezê
zıvıstanê lıwır derbas bıkım. 13 Dema tu, Dadger (hiqûqnas)
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Zênas Û Apolos bı rê ve bıki, bala xwe bıde ku bıla tu
kêmasıyên wan tune bın. 14 Bıla yên me ji hini xwedana karên
qenc ve bıbın, Bı vi avayi wê motajıyên bingehin bı dest ve
bıxın û dêjıyanek bê mêw nedomin m. - 15 Heçıyên lıba rnın
ın, gışt sılavan lı te dıkın. (Tu ji) Sılavê jı yên dı bawerıyê de
jı me hes dıkın re bıbêje. - Bıla Xêra Xwedê bı we hemûyan
re be!
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NAMEYA PAWLOS YA
. '"JI FILEMON RE

PÊŞGOTIN

(Xwestına Bona Efûkınna Kesê Bısûc)

Nûçevan Patolos vê nameya xwe dı navbera salên 60-64 an de
jı Romayê ve, bona Filêmon nıvisandıye û dı nameya xwe de
xwestıye ku Onesimo yê jı efendıyê xwe ve revıya ye, bıla bê
efûkınn (Kolosê. 4:7-9).

Bawerkırên lı Kolosê ne, dı mala Filêmon de dıcıvıyan (2).
Dıhat zane ku, Filêmon, alikarıyê bı xızanan re dıkır (5-7, 22).
Xulamê Onesimo jı mala wi revıya, çû Romayê, lı toır rasti Pam-
los hat û bawerıya xwe bı Mesih ve ani (10). Dema Onesimo
revıya bû, neheqıyê lı efendıyê .:rzI'Jeve kınbû (18). Pamlos
dıxıoaze ku Onesimo bê efû kınn, bz vi avayi wekokê dıde û tine
zıman ku, Xelasker İsa, dı nava Bav û mırooên gunekar de nav-
ditıyê kırıye (12-14).

Ev nameya ku, wekhevıya Efendi û xulam tine zıman,
ketıyan, bêhêvıyan û gunekaran bz metırsi dıke.

1-2Jı rnın, Pawlos, yê dı ox ra Mesih isa de gırtıye û jı bırayê
me Timotêyo ve, jı hemkedkarê me te Filêmon re, jı xwişka
me Afıya re, jı Arkipo yê me pev ra têkoşerê dıda û jı cıvaka
bawerkıran ya lımala tene re sılavl 3 Bıla jı Bavê me Xwedê
ûjı Xudan isa Mesih ve xêr û xweşi jı we re be!

4-5 Bı bıhistına bawerıya te yi jı Xudan isa re û heskırına te
yi jı hemi pirozan re ez şukuryê jı Xwedayê xwe re dıkım û her
tım te dı duayên xwe de dı bir tinım. 6 Bona ku tu dı parkırına
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bawerıya xwe yi bı kesên dın re bı çalak be û bı vi avayi bı-
gıhêje bira hemi qencıyên ku em dı Mesih de xwedıyê wêne,
ez duajı te re dıkım. 7 Hes kırına te jı mın re bû çavkanıya hes-
kırınek mezın û xemrevinıyê. J ı ber ku, bırayê rnın, dılê piro-
zan bı saya te fıreh bû.

8-9 Bı vê sedemê, bona ya ferz destûri te bıkım, dı Mesih de
metırsıyak mın i mezın heye, lê nuha, Ez, Pawlos, yê dı oxra
Mesih de gırtıye, bı heskırınê vejı te reca kırınê çêtır dıgırım.
10-11 Jı bo Onesimo, yê dema ez dı hepsêdebûm, jı wi re bûm
bavê manewi, yê demekêjı te re bê fêde, lê belê nuhajı mın re
ji, jı te re ji bı fêde recaki mın jı te heye. 12 Ez wi, yanê can û
cegerê xwe jı te re dışinım. 13-14 Mın dıxwest ku heta dema ez
dı oxra Mızginıyê de gırtibım dêvla te bona ku xızmetê jı mın
re bıke lı ba xwe bıgırım, lê belê heta ku erêkırına te negrım,
mın nexwest ez tışteki bıkım.Jı ber ku mın xwest ku bıla qen-
cıya ku tu bıke ne jı hewcedarıyê jı dıl ve bıbe. 15 Cûdabûna
Onesimo yê jı te, dıbe ku bona ku tu wi abadin (bêdawi) bıgre
ba xwe bû. 16 Tê êdi wi ne bı dilıti, jı dilan ve bılındtır, bı bıra-
yeki bırêzi paş ve bıgıre. Ew bı taybeti bona mın pırr bı rûmet
e. Lê belê hım bı mırovbûna xwe, hım ji bı aidbûna xwe yi Xu-
dan, bona te bırayek hinji dê bê heskırın e. 17 Lı gora vêya ger
tu mın rêhevalê xwe dıhesıbine, wiji mina ku tu mın qebûl dıki
qebûl bıki. 18 Ger bırêzıyekijı te re kırıbe anji deynê wi hebe,
vêya lıhesabê mın bıhesıbine. 19 Ez, Pawlos vêya bı destê xwe
dınıvisinırn, ezê berdêla wê bıdım. Herhal hewce nake ku ez
bıbêjım tu hetajıyana xweji deyndarê mın i. 20 Erê bırayo, bıla
dı rêya Xudan de alikarıyek mın jı te re bıbe. Dı Mesih de dılê
mın fıreh bıke. 21 Ez bawerıya ku tu yê guh bıde gotınên mın û
bı zanina tu yê zêdeyi xwestekê mın çêke, jı te re dınıvisinım.

22 Dı vê demê de ciheki ku ez lıwê bıminım j ı mın re amade
bıke. J ı ber, ez ûsa hêvi dıkım ku, ezê bı navditıya duayên we
jı we re bêm bexşandın (efû kırın).

23-24 Epafra yê dı oxra Mesih de ez bı wi re gırti me, hernked-
karên mın Marqos, Arêstarqo, Dimas û Lûqa sılavê lıte dıkm.

25 Bıla Xêra Xudan İsa Mesih bı ruhê we re be! Amin.



451 Ibranıyan

NAMEYA]I IBRANIYAN RE

PÊŞGOTIN

(Avakırê Sereta)

Ev nameya gıring, axaftına Xwedê ya bı mırovan re ye. Navê
nıviskarê wêji nayê zanin. Têxuya kınn ku, kesên nameyê stan-
dın e, bona dılsozıya Mesih gelek êşan kışandıne (10:32,34).
Vana beri demeki dırêj dev jı Cılıûdıyê berdane û gihaştıne
bawenya Mesilı. Her çıqas, ger lı rûyê erdê cihê-man tunebe ji
(6:11-12; 11:8-10) gihaştıne bajarê lı bılındahıyê yên Xweda
yêzındi (12:22). Hınek rêwabırjıjıyanêve ketıne (13:7). Name
bı peyxama Xwedê, dı navbera salên 60-70 an de hatıye nioi-
sandın.

Kesên nameyê gırtıne, perwerdebûyi û baqıl bûn. Çı heye ku,
dı bawenyê de sıst bûne (5:11; 6:12). Bı kurti, Cıhûdan, hew
mabû ku ıiergenn kevneşopparastına xwe.

Nuxte ya nameyê ya bı gırani, ikaz kınna bawerkıran e. Kev-
neşopparastına ku wan berdabûn, tışteki ne çalak e û bı demê ve
hatıye tengasi kınn. Lê bawenya Mesih, çalaki (7:9) û bêda-
wibûnê dıde (5:9; 9:12, 15; 13:20).

Xelasıya İsa Mesilı ijı bılındalııyan ve daye, jı her tışti ve
sereta ye, çalakıya wê bêdatei ye ( 5:9; 9:12,15; 13:20; 9:14;
10:14).

Mırov dıkare vê nameya bı vi avayi kurt bıke:

Bêbenya Mesih, Bırrên 1û 2
Bêbenya Serrahibıya Mesih3:1-10:18
Pêşkêşıya Mesih, Ketına Qatê Xwedê Pêk Tine 10:19-12:29
Bıxtoestek Kınn Bırr A 13
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Law Jı Mılyaketan Bılındtır E

1 Xwedê dı demên kevn de bı navditıya peyxamberan gelek
caran û bı rêyên tewr bı tewr bangî bapîrên me kır. 2 Dı vê

dema dawîn de jî bı Lawê xwe, yê bı mêraskerıya her tışti ve
bıjartıye û kaînatê bı navditıya Wî afırandıye bangî me kırıye.
3 Law, şewla bılındahıya Xwedê û xuyakırına rasteqîn ya
hebûna Wî ye. Bı gotına xwe yî bı qudret, her tışti dıdornine.
Jı gunehan ve safibûnê pêk anî pêv, lı alıyê rastê Yê lı ezman-
an bılınd e rûnışt. 4 Çıqas navekî jı mılyaketan bılındtır mêras
gırtıbe, ewqas derece jî wan ve bılındtır bûye. 5 Jı ber ku
Xwedê jı her yekî mılyaketê xwe re gotıye; "Tu Lawê mın î, îro
ezjı te re bûme Bav", anjî; "Ezê jı Wî re bıbım Bav Ewê jijı
mın re bıbe Law?" 6 Ûdîsa Xwedê, dema yê pêşıyê bûyıye dışi-
ne dınê dibêje ku, "bıla hemû mılyaketên Xwedê jı Wî re
perestınê bıkın." 7 Bona mılyaketan, "Mılyaketên xwe wê bıke
ba û xızmetkarên xwe bıke pêtên agır" dibêje. 8 Lê belê bona
Law ûsa dibêje: "Ey Xwedê, texta te heta bêdawîbûnê dê bırnı-
ne, û gopala dadî, gopala serwerıya te ye. 9Tejı rastıyê hes kır,
jı xerabıyê kerıhi. Bona vêya Xwedê, Xwedayê te, Te bı rûnê
dılxweşıyê ve jı hevalên te zêdetır te mesıh kır (paqıj kır)."
10 Dîsa dıbêje ku, "Ya Xudan, dı destpêkê da te bingehên erdê
avêt. Ezman jî berhemên destê te ne. 11 Dê ewê tune bıbın lê
belê tu mayî yî. Dê gışt mîna kınceki kevin bıbın. 12 Tu yê wan
mîna xeftanekî bade (bıpêçe) ûwê mîna kınceki bên guheran-
dın. Lê belê tu tım wekxwe ye, Dê salên te neqede." 13 Ma
Xwedê jı her yekî rnılyaketeki gotiye, "Heta ku ez neyarên te
lıbırıya lıngên te raxım, lırastê rnın rûnê?" 14 Ma hemî mılya-
ket, ne ruhên wezifedar yên bona xızmeta yên wê xelasiyê
rnêras bıgrın hatme şandın ın?

SERKAHİNÊ DA WİN Û RA YEDAR
Em Balkêş Bıbın

2 Bo vê yekê dı;:ê hîn jî em bı tıştên ku me bıhistıye xwe ve
gırêdayi bın. Usa ku emjı vana, dûr ve neherıkın. 2-3 Jı ber

ku ger gotına bı navditıya mılyaketan ve hatıye têgıhandm
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rewac bû be, ger her sûc û her guhnedana got man bersıva ku
heq kırıye gırtıbe, ger em xelasıyek ûsa mezm bı neditmê bên,
emê çawa xelas bıbm? Ev xelasıya, ya pêşıyê jı alıyê Xudan ve
hatıye têgıhandm, dawıyê jı alıyê kesên Xudan guhdari kın-
ne,jı me re hatıye rasti kırın. 4 Xwedê ji bı nişanan, bı mûci-
zetên tewr bı tewr, bı newazeyan û bı xelatên Ruhê Piroz i lı
gora xwestına xwe belav kırıbû, şahdeyıyê kır.

Îsa Yê Bı Temaşegerên Dıbe Wekhev
5 Xwedê, dmya wê bê ya ku em qala wê dıkm, bı mılyaketan
ve gırêdayi nehışt. 6 Lê belê yeki lı derekê, ûsa şahdeyıyê
kırıye: "Ya Xudan, mırov çıye ku tu wi dı bir bini, yanji Lawê
Mırovan çıye ku, Tu eleqa xwe rê Wi bıdi? 7 Te wi jı mılya-
ketan ve hmekji nızm kır. Te taca bılındahi û xiretê lı Wi kır,
û lı ser berhemên destên xwe te Wi wezifedar kır. 8 Te bı
raxıstma her tışti lı bın hngê wi, her tışti bı Wi ve gırê da."
Xwedê, bı gırêdana xwe yi her tışti bı mırovan, tu tışt nehışt
ku bı mırovan ve negırêdayı ye. Çı heye ku em hin nabinın ku
her tışt bı mırovan ve hatıye gırêdan. 9 Lê belê em isa yê hıne-
ki jı mılyaketan ve nızmtır hatıye danin, yê bı xêra Xwedê,
bona her kes mırınê tahm bıke dı dawıya tama mırınê ku
kışandıye, bı şıklê taca bılmdahi û xiretê lê kırıne Wi dıbinın.
10 Dema gelek Lawan dıgehêşand bılındahıyê, gihandma sero-
kê wan i jı êşan rayedarıyê, lı gora Xwedê dıbû ku her tışt
bona Wi Û bı navditıya Wi hene. 11Jı ber ku yê piroz dıke û
yên tên piroz kırın, gışt j i hew Baveki ne. Jıber vêya, isa dema
jı wan re dıbêje; "Bıra", fedi nake. 12 "Ezê navê Te bangi
bırayên xwe bıkım, dı nava cıvakê de, Ezê te bı qesideyan ve
bılınd bıkırn" Dıbêje. 13 Disa; "Ezê bı Wi bawer bıbım' û disa,
"A vay ez û zarokê Xwedê daye mın."

14Jıber ku zarokan jı goşt û xwinê bûn, isa j i bona yê xwe-
dıya hêza mırınê, yanê iblıs bê çalak bıhêle, bı wan re şıklê
mırovan gırt. 15 Vêya, bona hemû kesên dı hemû jıyana xwe de
jı berya tırsa mırınê bûne dil azad bıke kır. 16 Dı rastıyê ali-
karıyê nejı milyaketan re,jı yêııjı nıjada Bırahim ve tên dıke.
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17J ı ber vêya, ferz bû ku j ı her ali ve dıbê mina bırayên xwe
bıba. Ûsa ku bıla dı xızmeta xwe yijı Xwedê re bıbe serkahi-
neki dılovan û dılsoz û bıkarı be gunehên gel bı Xwedê ve bıde
bexşandın. 18Jı ber ku dema ew hat cerıbandın êşê kışand, bıla
karıbe alikarıyê lı yên tên cerıbandın bıke.

Îsa ÛMûsa

3 Bona vêya, ey bırayên şırikê banga ezmani ne, isa yê ser-
kahin û resûlê bawerıya ku we bı eşkereti qebûl kırıne

bıfıkırın. 2 Çawa ku Mûsa dı hemû malên Xwedê de,jı Xwedê
re dılsoz mabe, İsaji lı yê xwe bı wezifedar kırıye ûsa ma. 3 Mı-
na ku yê xani çêkırıye,jı malê (anjijı xani) ve zêdetır bırêzıyê
ditıye, isajijı Mûsa lıyaqi bılındahıyek mezıntır hatıye hesı-
bandın. 4 Çêkıreki her xanıyeki heye, lê belê dı rastıyê de
çêkırê her tışti Xwedê ye. 5 Mûsa bona şahdeyıyê lı gotınên dı
demên were de bê gotın bıke dı hemû mala Xwedê da bı xız-
metkaribûneki dılsoz ma. 6 Lê belê Mesih, lı ser mala Wi, bı
laweki rayedar û dılsoz ma. Ger em metırsi û hêvıya ku em bı
wê pesnên xwe vedıdın heta dawıyê bê sıstkırın bıdominın,
mala Wi em ın.

Îkaza Lı Hembera Bêbawenyê
7-8 Jı ber vêya mina ku Ruhê Piroz gotıye, "Ger iro hûn dengê
Wi bıbıhizın, mina roja bapirên we seri hılda û lı çolê Wi cerı-
bandın, dılên xwe bı cedew (hışk) mekın. 9 Bapirên we 1ı wır
mın hêçand û cerıbandın, û çel saliji kırınên mın ditın. 10 Bo
vê sedemê ezjı wê nıfşeyê xeyıdim, û gotım ku; 'Dılê wan tım
jı rê ve çewt dıbe, Rêyên mınji hin nebûn e. 11 Mina ku dema
ez hatım xezebê mın qesem kır ku, wê ewê nekevın herêma
(welatê) aramıyê.''' 12 Ey bırano, bala xwe bıdın ku, bıla dı we
tu kesi de dılek xerab i jı Xwedê dûr dıkeve û bêbaweri bıla
tunebe. 13 Her gı "Roj iroj e." Bê gotın, xwe bı xwe bı metırsi
bıkın. Ûsa ku bıla dılê tu kesêjı we bı xapinokıya gunehan ve
bı cedew nebe. 14 Ger em ewlebûna xwe yi dı destpêkê de sıst
nekın û heta dawıyê bıdominın, dıbê emê bıbın şırikê Mesih.
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15 Mina lı jor ji hatıye xuya kırın, "Ger iro hûn dengê Wi
bıbıhizın, mina roja ku bapirên we seri hıldabûn, dılê xwe bı
cedew (hışk) mekın." 16 Yên dengê Wi bıhistıbûn Û seri-
hıldabûn ki bûn? Ne gıştıkêrı yên dı serokantıya Mûsa de jı
Mısırê derketıbûn bû? 17 ÛXwedê çel sal bı kijan mırovan re
xeyıdi ma? Ma ne jı yên gunehan kırıne Û cesedên wan lıçolê
ve hatıye raxıst an ma? 18 Xeyni kesên guh nadın gotınên Wi,
dı derheqa kê de sondê xwar ku ewê nekevın dıyara aramıya
Wi? 19 Bı vi avayi em dıbinın ku, jı berya bawerıyê neani ne
neketın wır.

Dıyara Arami Ya Xwedê

4 Bı vê sedemê, hin wada ketına dıyara aramıya Xwedê dıdo-
me,jı ber her yeki jı we dıbe ku negihaştıbe vêya, em bıtır-

sın. 2Jıber ku mina wan me ji nûçeya qencgırt ın. Lê belê,jı ber
ku wan gotına bıhis tıbûn bı bawerıyê ve mekırın yek, tu qencıya
gotınê jı wan re çênebû. 3 Em, yên bawerkır emê têkevın dıya-
ra aramıyê. Çawa ku Xwedê dıbêje ku, "Mina ku ez hatım xeze-
bê û mın sond da, ewê nıkarıbın têkevın dıyara mın iaramıyê."
Lê belê Xwedê, jı avakırına dırıê de karê xwe qedandiye. 4Jı ber
ku dı derekê de dı derheqa roja heftemin de wêya gotıye:
"Xwedê dı roja heftemin de jı hemû karên xwe rawestiya." 5 Dı
vê babetê de disa dıbêje ku, "Ewê nıkarıbın têkevın dıyara mın
i aramıyê." 6 Wê demê çûna hın kesan, dıyarê aramıyê bıryar e.
Yên hin berê nûçeyên qenc gırtıne ji, jı berya ku guh nedane
gotınan neketın wi dıyari. 7 Jı berya vêya, Xwedê, paşi ewqas
demi, bı navditıya Dawıd ve bı gotına "iroj" disa rojek xuya
dıke. Çawa ku hin berê hatıye gotın ku; "Ger iro hûn dengê Wi
bıbıhizın, dılê xwe bı cedew (hışk) mekın." 8 Ger Yeşû wan bıge-
handa aramıyê, Xwedê hin dawıyê qala rojekê nedıkır. 9 Avay,
bı ûsayi, rawestana rojek Sept (Şemi) êjı gelên Xwedê re dımi-
ne. 10 Xwedê çawa kujı karên xwe rawesta, wê yê têkeve dıya-
ra Wi ya aramıyê ji jı karên xwe ûsa raweste. 11 Bı vê sedemê,
bona yeki jı me, jı ber guhnedana gotınan mina vêya nekeve, em
jı bo ketına dıyara aramiyê xiret bıkın.
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12 Gotına Xwedê zındi û bı tesir e.jı şûreki bı du devi tûjtır
e. Heta can û ruh, mêji û movıkan jı hev cûda bıke, dıkare here
kûrahıyê, armanc û ramanên dıl, daraz dıke. 13 Tu afırek tu-
nine ku Xwedê wan nebine. Lı berya çavên Xweda yê, ku emê
hısabê bıdın Wi, her tışt tazi û vekıri ne.

Serkahinê Me İsa
14 Dı hebûna İsa yê Lawê Xwedayê serkahinê me û yê ezma-
nan derbas kırıye, bı bawerıya ku we qebûl kırıne, bı zexmi
bıgırın. 15Jı ber kujı lawazıyên me, ne yênjı alıyê hêsan şıri-
ke, lı dıjberê wê Serkahinê me, yê jı her ali ve mina me hatıye
cerıbandın lê tu gunehan nekırıye heye. 16 Bı vê sedemê bona
gihaştına dılovanıyê û bona gihaştına xêra ku, ger hewce be ya
alikarıyê bı me bıke, bı metırsıyê ve ber bı texta xêrê ya
Xwedê ve bıçın.

Serkahin Rayedanya Xwe]ı Xwedê Ve Gırtıye

SHer serkahinê kujı nava mırovan ve tê bıjartın, bona dı
berya gunehan de qurban û boraqan danê û dı babetên dı

derheqa Xwedê de nıwênerıya mırovan bıke, tê tayin kırın.
2 Dıkare bı nezan û bı yênjı rê ve derketıne, bı nermi têkılıya
deyne. Jı ber ku dora wi ji bı lawazıyê ve hatıye gırtın. 3 Jı
berya vêya çawa ku bona gunehên gel, bı qurbandanê ve
deyndar e, bona gunehên xwe ji deyndar e. 4 Mırov, nıkare
xireta serkahinbûnê bı xwe ve bıgıre; hew mina Harûn, ger jı
alıyê Xwedê ve bê bang kırın, wê karıbe bıgıre. 5 Çawa ku
Mesihji bona bıbe serkahin, xwe bı xwe bılınd nekır. Lê belê,
Xwedayê jı Wi re: "Tu Lawê mın i, iroj ez jı te re bûm Bav"
got, Wi bılınd kır. 6 Dı derekê dın de ji dıbêje ku, "Tu lı gora
sazûmana Melkisedek heta bêdawibûnê kahin i."

7 Dema rojên Mesih lı rûyê erdê bû, jı Xwedayê ku dı hêza
Wi jı mırınê ve bıkarıbe xelas bıke de ye bı qêrin, feryad û
hêsırên çavan ve dua û lıbergerinan kırıye û jı berya tırsa
Xwedê hatıbû bıhistın. 8 Law bû lê disajijı keserên dıkışand,
guhdana gotınan hin bû. 9-10 Mesih ê hatıye rayedar kırın û lı
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gora sazûmana Melkisedek, bı serkahintıyê ve hatıye wezife-
dar kırın, bona hemû kesên guh dane gotınên Wi, bûye çav-
kanıya xelasıyê.

SERKAHİNTIYA EWLEDAR YA İSA MESİH
Seretayê Bıngehin Lı Dawıyê Bıhêlın
11 Dı vê babetê da gelek gotinên me yi em bıbêjm hene, lê belê
jı ber, êdi hûn dı xwe nabinın ku guhdarıyê bıkm, axaftm zor
e. 12 Dıvê heta nuha hûn hinkar bıbûna, lê hewceya we heye
ku yeki gotınên Xwedê jı nuh de hini we bıke. Jı we re şir
hewce bû, ne xwarına hışk (bı rasti xwarın)! 13 Her kesê bı şir
ve tê xwedibûn pıtık ın û dı gotma rastıyê de bê cerıbandm ın
(bêtecrube ne). 14 Xwarına hışk bona gihaştıyan, yanê bona
kesên sehkırınên wan bı cerıbandman ve bı perwerdebûnê ve
hini veqetandma qenc û xerabıyê bûne ne.

İkaza Bona]ı Bawenyê Ve Vegerînê

6 Bona vêya beri ku em bıngeha hinkarıya dı derheqa
tobekırına jı karên mıri, jı Xwedê ve bawerkırınê,

hinkırına vaftizan, dest danin ser, vejina mırıyan û ya dı der-
heqa darazıya bêdawi, 2 dıvê em hinkarıyên bingehin yên dı
derheqa Mesih de ne lı paş ve bıhêlın û ber bı rayedarıyê ve
pêş ve bıçm. 3 Ger Xwedê destûrê bıde, emê vêya çêkm.

4-6 Carekê rê û imkan tuneye ku, mere, yên careki hatme
ronahi kırın, xelata ezmani tahm kırıne û bı Ruhê Piroz ve
hatme şırik kırın, qencıya gotma Xwedê û qudretên dema bê
tahm kırıne lê disa ji jı rê ve derketme disa bine rewşa tobe
kırınê.Jı ber ku ew disa bı xwe Lawê Xwedê bı xaçê ve dışı-
din m,jı alemê ve dıkın rıswa (heşa). 7 Xwedê zevıyêrı ku tım
û tım barana ku bı ser ve dıbari vedıxwe, û bona ki tê çandm,
zadên qenc dıde wan, bı bereket dıke. 8 Lê belê ger zevi
gihayên bı kelem û stırimışk bıde, bêfêde ye, nêziki naletlêa-
ninê ye, dawıya wê şewat e.

9 Ger em bên we bıranê xoşewist, bı axaftma me yi ûsayiji em
disa bawerın ku rewşa we hinji qenc e û lı gora xılasıyê ye.
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10 Xwedê ne bê dad e. Keda we Û xızmetkırına we yi bı heskırı-
na we bı navê Wi xuya kırıne jı pirozan re kırıye û hin ji hûn
dıkın jı bir nake. 11 Em dıxwazın ku bona hûn bıgıhêjın tam
ewledarıya ku hêviya we dıde we, her yeki we bıla xireta wekhev
bıde. 12 Em dıxwazın ku hûn teral nebın û lıgora wekoka yên
wadkırınan bı baweri û sebrê ve minak gırtıne bıkın (û bıçın).

WadAXwedê
13 Dema Xwedê jı Brahim re wada kır, jı ber ku yeki bılındtır
i sondê lı ser navê wi bıxwe tunebû lıser navê xwe sondê xwar
û ûsa got: 14 "Her gı ez te piroz bıkım, ezê piroz bıkım û her gı
nıjadê de zêde bıkırn, ezê zêde bıkım." 15 Û bı vi avayi, Brahim
ê bı sebrê ve dı berxwe da, gihaşt wadê. 16 Mırovan, lı ser yeki
jı xwe bılındtır ve sondê dıxwın. Bona wan sonda, tıştên tê
gotın rast dıke û hemû munaqeşayan dıqedine. 17 Xwedêjı
xwest ku neguhertına armanca wada xwe hin ji bı eşkeretı
xuyayi mêraskerên wadê bıde, wada xwe bı sondekê zexı-
mand. 18 Ûsa ku em, yên ku bona gırtına bı hêvıya lı ber me
hatıye danin xwe spartıne Xwedê, bı navditıya van her du
tıştên Xwedê yên ku derewgotına wan bê imkan e û nayên
guhertın, metırsıyek mezın bıgınn. 19 Ev hêvıya me ya qası
legana canê zexm û ewle ye, derbasi alıyê dın i perdê dıbe.
20 İsa lıgora sazûmana Melkisedek, heta bêdawibûnê bû ser-
kahin û bı serokbûna me bona me derbas bû.

A: SERKAHİNTIYA SERETA
Kahin Melkisedek

7 Ev Melkisedek a, qralê Salem ê û kahin ê Xwedayê bılınd
bû. Pêşwazıya Brahimê jı bındestkırın û xerakırına

qralan ve dıhat derketıbû û wi piroz kırıbû. 2 Brahimji dehekê
her tışti da wi. Melkisedek, lı gora mana navê xwe, pêşiyê
'Qralê rastıyê'ye, dawıyê ji 'Qralê Salerrı'ê yanê 'Qralê
dılxweşıyê' ye. 3 Bê bav û dê ye, tu qeyda ku nıjada wi xuya
dıke nine. Ne destpêka rojên wi, ne dawıya jıyana wi heye. Dê
mina Lawê Xwedê heta bêdawibûnê bı kahinbûnê ve bımine.
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4 Lı vi zılamê ku bapirê mezın Bırahim dehekê dıdê bınêrın,
çıqas mezın el 5 Lı gora Zagona Piroz, kesênjı nıjada Lewi bın
û wezifeya kahintıyê bıgırın, jı gel, yanê jı nıjada Brahim ve ji
bın, destûr hate dayin ku dıkarın jı bırayên xwe ve dehekê
bıstinın. 6 Melkisedekji, nejı nıjada kahinên Lewıyi bû lê disa
jijı Brahim ê wadan standıye, dehekê gırtıye û wi piroz kırıye.
7 Bê şık, yê piroz dıke, jı yê tê piroz kırın bılındtır e. 8 Lı vır,
kesên bı mırın dehekê dıstinın; lê belê lı wır, yeki ku lı jin-
darıya wi şahdeyi tê kırın dıstine. 9 Mere dıkare bıbêje ku,
Lewi yê dehekê dıstand ji bı navditıya Brahim ve, jı dehan
yeki daye. 10 Jı ber ku Melkisedek dema pêşwazıya Brahim
kır, Lewi hin dı bedena bapirê xwe de bû.

Sazûmana Kahintıyê Ya Nû
11Ger bı navditıya kahinê Lewıyi bıkarıbana bıgihıştına rayeda-
rıyê - çawa ku gellı bınya vê kahintıyê gihaşt Zagona Piroz -
çı hewce hebû ku ne lı gora sazûmana Harûn, lı gora sazûma-
na Melkisedek kahinek dın bê? 12Jı ber ku, dema kahinti têgu-
herin, hewceyi dıbe ku Zagon ji bêguhertınê. 13 Yê bı vi avayi
jı wi ve tê qal kırın, jı eşireki dın e. Jı vê eşirê tu kes, lı pêş-
kêşıyê xızmetê nekırıne. 14 Xudanê me jı eşira Cıhûda ve ha-
tıye, vêya eşkere ye. Dema Mûsa qala vê eşira kır, dı derheqa
kahinan de tu tışt negot. 15 Dema kahinek dın i mina Melkise-
dek derketıye navendê, vê gotına me êdi hinji eşkereye. 16 Ew,
ne bı şerta pêşıya Zagonê ya dı derheqa nıjadê, bı hêzajıyane-
ki nıkare bê tunekırın bûye kahin. 17Jı ber ku, bı gotına, "Tu
lı gora sazûmana Melkisedek "heta bêdawibûnê kahin i"jı Wi
re şahdeyi tê kırın. 18 Destûra berê jı berya lawazbûn û bêfê-
debûna xwe derbasnabi hate danin (jı derbasıyê rabû). 19Jı ber
ku Zagon tu tışti bı rayedar nekır. Dêvla vêya, hêvıyek hinji
zexm, ya em bı navditıya wê nêziki Xwedê dıbın hate dayin.
20 Û evêya, bê sond nebû. Yên dın bê sond bûbûn kahin. 21 Lê
belê Ew bı sonda Xwedayêjı Wi re gotıye, "Xudan ahd kır û
jı gotına xwe ve venagere, Tu heta bêdawibûnê lı gora sazû-
mana Melkisedek kahin e" bû kahin. 22 Bı vi avayi İsa bûye
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kefilê peymanek hin ji qenc. 23Dı sazûmana berê de gelek
kahin wezifê gırtın. J ı ber ku mırın, astengê domand ma wezi-
fa wan bû. 24 Lê belê jı ber ku İsa heta bêdawibûnê dıji
kahintıya wiji bıdomi ye. 25Bı vê sedemê hêza wi bese ku yên
bı navditıya Xwedê ve ber bı Xwedê dıherın bıtûmi xılas bıke.
Jı ber ku, bonajı wan re navditıyê bıke, her tım dıji.

Serkahinê Peymanek Nû
26Hebûna serkahinek me yi ûsa, hebûna serkahinek me yı
piroz, bêgemar, bêsûc, jı gunekaran ve qetıyayi û jı ezmanan
ve hinji hatıye derxıstıni bılındıyan lı cih bû. 27Ew, ne hew-
ceye ku her roj mina serkahinên dın pêşıyê bona gunehên xwe,
dawıyê bona gunehên gel qurbanan pêşkêş bıke. J ı ber ku bı
pêşkêşkırına xwe, vêya cara pêşıyê û dawıyê kır. 28Zagona
Piroz, mırovên lawazıyên wan hene, bı serkahintıyê ve wezi-
fedar dıke. Lê belê gotma sondê, ya lı pêy Zagonê ve hatıye,
Lawê heta bêdawibûnê hatıye rayedar kırın bı serkahintıyê ve
tayin kırıye.

B: PERISTINA SERETA
Serkahinê Lı Bılındahıyan Serkahinê Mızginıyê Ye

8 Nuxtıka heri gıring ya gotınên me eve: Lı ezmanan, lı
alıyê rastê texta yê Bılınd rûnıştıye, 2lı cihê piroz, ne lı

cihê mırovan, lıçadıra bı rasti perestgehê ya Xudan ava kırıye
serkahinek meyi ûsa yê wezifê dıke heye. 3Her serkahin, bona
pêşkêşkırına boraq û kurbanan tê tayin kırın. Bı vê sedemê,
dıvê tışteki serkahinê me ji hebe ku pêşkêş bıke. 4 Ger Ew lı
rûyê erdê ba, jı ber yên lı gora Zagona Piroz qurbanan pêşkêş
dıkın hene, ew bı xwe nedıbû kahin. 5Ew yên dın, dı perest-
geheki minak û sıya yên lı ezrnanırı xızmetê dıkın. Çawa ku
Mûsa, dema wê çadıra perestınê ava bıkıra,jı alıyê Xwedê ve,
bı vi avayi hate ikaz kırın: "Bala xwe bıdi ku her tışti, weki
minaka mın lı çıya rê te da, bıki." 6Nuhaji, İsa qasi navditıyê
lı peymanek hin ji qenc ya lı ser wadên qenc ve avabûye ye,
bûye xwedıyê wezifeyek hinji bılınd.
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7 Ger ew peymana yekemin bêqısûr ba, hewceyi ya duwe-
min nedıkır. 8 Lê belê Xwedê yê gelê xwe bıqısûr dıbine, ûsa
dıbêje: '''Rojên ku ez bı gelên İsraêl û bı gelên Cıhûda peyma-
nek nû çêkırn tên.' Dibêje Xudan. 9 'Wê vêya mina peymana
ya bona bapirêrı te jı Mısırê derxinım roja Mın hı destê wan
gırt û bı wan re çêkir nebe. Jı ber ku ew dılsozi (gırêdayi)
peymana mın neman, Mın ji rûjı wan ve guherand', dibêje
Xudan. 10 'Paşi wan rojan' dibêje Xudan, peymana ku ez bı gel
ê İsraêl ve çêkırn ewe: Ez ê zagonên xwe bı hışê wan ve bıneq-
şinım. Vana lı ser dilên wan bınıvısinım. Ez ê bıbım Xwedayê
wan, ewê ji bıbın gelê mın. 11 Tu kes dê bı gotına Xudan nas-
bıkın, aqıl nede hemwelatê xwe, bırayê xwe. Jı ber ku wê jı
bıçûkêrı wan heta mezınêrı wan, giştê wan mın bınase. 12 Ez ê

xerabiyên wan bıbexşinım, gunehên wan êdi dı bir ninım.'"
13 Xwedê, bı gotına peymanek nuh, ya pêşıyê kevın hesıban-
dıye. Yê kevn û kone bıbe ji, pır derbas nabe tune dıbe.

Perestgeha Dınyewi

9 Qaideyên perestınê û perestgeha dınyewi ya peymana
yekemin ji hebû. 2 Çadırek hatibû avakırın. Dı bırra yeke-

min ya navê wê cihê piroz bû, cihê qendilê, sıfre û nanên qewlê
hebûn. 3 Dı paşıya perda duwemın birrek navini hebû û navê
wê cihê Heri Piroz bû. 4 Pêşkêşiya buxur ya zêrini û sendoqa
peymanê ya bı tûmi bı zêr ve taındayi lı vır bû. Dı nava sen-
doqê de şerbıkê man ê (man, xwarına Xwedê, yajı İsraêlıyên
lı çolê mane jı ezmanan ve şandıye) ya bı zêran ve hatıye
çêkırın, gopalê Harûn ya şıv dayi û lewheyên kevıri yên pey-
manê hebûn. 5 Lı ser sendoqê kerûbıyên bılındahıyê yên cihê
bexşandına gunehan bı si dıkın, dısekınin. Lê belê em nuha
nıkarın têkevırı kıtkıteyêrı (teferrûatên) vana.

6 Her tışt bı vi avayi hate sazûmankırın pêv, kahinan her tım
dıkevın bırra pêşin ya çadırê û wezifa perestına xwe tinın cih.
7 Lê belê hew, serkahin, dı salê carekê dıkare têkeve bırra
navin. Dı ser de bêyi xwina qurbana ya bona xwe û bona
sûcên gel jı nezanıyê kırıne pêşkêş kırıye nıkare têkeve. 8 Bı
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vêya, Ruhê Piroz wêya xuya dıke ku, heta ku bırra yekemin a
çadırê bısekıne, rêya ku dıçe cihê piroz hîn bı eşkereti
nehatiye xuya kırın. 9 Evêya, bona dema nuha minakek e; dıde
xuyakırın ku qewl û qurbanên tên pêşkêş kırın ûcdana mıro-
van nıkare rayedar bıke. 10 Vana hew dı derheqa xwann,
vexwann û dı tewrê şuştınên oli ne û qaideyên heta destpêka
sazûmana nuh derbasi dıbûn ev bûn.

XwinaMesih
11 Lê belê Mesîh, bı serkahintibûna tıştên qenc yên wê bên,
derket navendê. jı ya bı dest ve nehatıye çêkırın, yanê jı çadıra
ne jı vê afırandınê ye û hin ji mezın û rewneqdar e derbas bû.
12 Ne bı xwina nêri û golıkan, bı avakırına xılasıya bêdawi, bı
xwina xwe cara pêşin û paşin ket cihê piroz. 13 Bona paqıjıya
bedeni ya yên jı alıyê olê ve gemarî bûne, xwe1ıya nogin û
xwina gamêş û nên yan wan piroz dıke, 14 Wê çaxê dê xwina
Mesih ê bı navditıya Ruhê Piroz, xwe bı bêleketıyê pêşkêşi
Xwedê kırıye, bona hûn ji jı Xwedayê zındi ve qûlıtıyê bıkın,
ûcdanê we jı karên mıri ve paqıj kırına wê çıqas bıryar el

15 Bı vê sedemê, bona yên hatme bang kırın mêrasa bêdawi
ya hatıye wad kırın bıgırın, Mesih bûye navditê peymaneki
nuh. Ew bı xwe, bona wan jı sûcên dı dema peymana yekemin
de kırıne xelas bıke bı fidye bûnê ve mır. 16Jı ber ku dı naven-
dê wesıyet ek hebe, dıvê mırına wesıyetkır dıvê hatıbe ispat
kınn.!? Lı ser mırınê wesıyet derbas dıbe. Heta ku wesıyetkır
bıji, tu çalakiya wesıyetê tune.lf Bı vê sedemê peymana yeke-
min ji heta xwin nehat rıjandın, neket derbasbûnê. 19 Mûsa,
paşi her yek destûrên Zagona Piroz têgıhand gel, bı hırıyê sor,
gihayê zûha yê û bı avê ve xwina nêri û golıkan girt û hım lı
ser pırtûkê hım ji lı ser gel ve reşand. 20 "Xwina peymana ku
Xwedê dıxwaze em lı pêy henn eve" got. 21 Mina vêya lı ser
çadır û hemû tıştên dı perestınê de tên şuxulandın ji xwinê
reşand. 22 Çawa ku 1ı gor a Zagona Piroz, hema her tışt bı
xwi nê ve tên paqıj kırın û bê xwinnjandınê efû kırın nabe.

23 Bı vi avayi, hewce bû ku yên rasteqinê wan lı ezmanın bı
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van qurbanan, lê belê rasteqinên wan i lı ezmanan ji bı qur-
banên hinji qenc ve bên paqıj kırın. 24Jı ber ku Mesih, neket
cihê minaka cihê piroz i rasti û bı desta ve hatıye çêkırın, lê
belê nuha,jı bo me bona lıberya Xwedêxuyani bıbe ket ezma-
na rasti. 25Dıjberi serkahinên ku jı salê heta salê, bı xwin eki
ne ya xwe ketına wi yi cihê heri piroz, Mesih bona xwe tım û
tım pêşkêş bıke neket ezmanan. 26 Ger ûsa bıba, dıvê heta jı
afırandına dınê hewce bû ku Mesih tım û tım êşan bıkışanda.
Lê belê Mesih, bona xwe carekê qurban bıke û gunehan jı
navendê rake, dawıya deman derketıye navendê. 27-28Carekê
mırın û paşi wê daraz bûn çawa qedera mırovan be, bı vi avayi,
Mesih ji bona gunehê gelekan lıxwe bar bıke carekê hate qur-
ban kırın. Cara duwemin, ne bona gunehan lı xwe bar bıke,
bona yên lıbenda Wi ne xelas bıke wê xuyayi wan bıbe.

C: EFÛKIRINA SERETA
Qurbanê Dawin

10 Wekoka rasteqin ya tıştên qenc yên dı hatınê de ne, dı
Zagona Piroz de tune ye, hew sıya wan hene. Bı vê

sedemê, Zagon tu cari, kesên her sal bı pêşkêşkırına qurbanên
wekhev nêziki Xwedê dıbın, naghêjine çalakıyê. 2Ger bıkari-
ba bıghêjan da, dê dawi nedana pêşkêşıyê qurbanan? Jı ber,
yên perestınê dıkın, carekê jı gunehên xwe ve bên paqıjkırınê
pêv, êdi haya gunehan bı wan re nedıma. 3 Lê belê ew qur-
banan, salê jı salê gunehê mırovan tine bira wan. 4Jı ber ku
xwina ga û nêrıyan, gunehan jı navendê ve ranakın. 5 Bona
vêya, dema Mesih tê dınê, dıbêje ku, "Te qurban û pêşkêşi
nexwest, lê belê Te jı bo mın bedenek amade kır. 6 Tu jı
qewlên tên şewıtandın û jı qurbanên, bona gunehan ve tên
pêşkêşkırın xoşnud nebû. 7 Wê çaxa mın got ku, dı pırtûka
Zagonê de mina ku bona mın hatıye nıvisandın, bona ku
xwestına te çêkım, ey Xwedayê mın a vay, ez hatıml"

8 Mesih pêşiyê, "Tu jı qurbanan, pêşkêşıyan qewlên tên
şewıtandın û jı qurbanên, bona gunehan ve tên pêşkêşkırın
xoşnud nebû" got. Lê belê, ev bı hewcetıyeki Zagonê ve tên
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pêşkêş kırın. 9 Dawıyê ji, "Bona ku xwestına te çêkım a vay, ez
hatırn" got. Yanê Mesih, bona ya duwemin derbasbûyi deyne,
ya yekemin radıke. 10 Lı gora vê xwestına Xwedê, bı pêşkêşıya
bedena İsa Mesih ya pêşin û paşin em hatın piroz kırın.

11 Her kahin, roj bı roj, lı ser lınga dısekıne Û wezifaxwe
dıke û qurbanên tu cari nıkare gunehan rake pêşkêş dıke. 12 Lê
belê, Mesih bona gunehan, qurbaneki heta bêdawiyê derbas-
dıbe pêşkêş kır pêv, 1ı alıyê rastê Xwedê rûnışt, 13J i wê demê
de ye ku lı benda raxıstına neyarên xwe yi, bın lıngên xwe ye.
14 Jı ber ku yên hatıne piroz kırın, hew bı pêşkêşıyeki, heta
bêdawıyê gihandıye rayedarıyê. 15 Ruhê Pirozji dı vê babetê
de şahdeyıyê jı me re dıke. Pêşıyê dıbêje ku, 16 Xudan 'Paşı
wan rojan peymana ku ez bı wan re çêkım eve: Ez ê zagonên
xwe têxım dılên wan, Ez ê vana lı hışên wan bınıvisinım'
dıbêje." 17 Dawıyê vêya tevi wê dıke: "Êdi ez ê guneh û sûcên
wan dı bir ninırn." 18 Ger dı rewşa efûbûna vana de, êdi hew-
ceyijı pêşkêşıyê re nine.

BA WER/YA KU TU CARİ NALER/ZE
Dı Ber Xwe De Bıdınl
19-20 Bı vê sedemê ey bırano, metırsıya me heye ku em dı rêya
nuh û zındi de têkevın cihê piroz ya İsa bı saya xwina xwe dı
perdê da, yanê dı bedena xwe de jı me re vekırıye. 21 Kahinek
me yi mezın yê berpırsıyarê mala Xwedê ye heye. 22 Lı gora
vêya dıvê em bı dılê xwe yijı ûcdanê xerab ve hatıye pak kırın
û bı bedena xwe yi bı ava paqıj ve hatıye şuştın, bı ewledarıya
tam ya baweri daye me, bı xwestıneki jı dıl nêziki Xwedê
bıbın. 23 Bı hêvıya ku me bı eşkereti baweri anıye, bê lerızin,
bı şıdandi bıgırın.Jı ber ku Xweda yê wad dıke ewledar e. 24 Em
bıfıkırın ku, ka emê xwe bı xwe çawa bona heskırın û karên
qenc binın xiretê. 25 Mina hınek elımine, em dev jı cıvandın Û
hatına ba hev ve bernedın; her gı hatına Wê Rojê bıbinın, xwe
bı xwe hinji bı metırsi bıkın.

26-27 Ger em paşi hin bûn û qebûl kırına rastıyê, em bızanin
gunehkırınê bıdomin ın, bona gunehan qurban namine; hew lı
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benda sekınina bı tırs ya darbûnê Û agırê sor yê wê neyaran
bıxwe û bıqedine bımin e. 28 Keseki Zagona Mûsa bı valahiyê
hesıbandıye, lı ser gotinên du an jı sê şahdeyan ve wê bê dılo-
vani bımıre. 29 Ger kesek, Lawê xwedê bıgre bın lıngan, xwina
Wi piroz kırıye bêrêz bıhesıbine û kufrê lı Ruhê xêrkır
(xêrxwaz) bıke, hûn dıbêjın qey wê hin lıyaqi cezayeki çıqas
gıran be? 30 Jı ber ku em, yê "Tol ya mın e, ezê bersıva wê
bıdım" û disa, "Dê Xudan gelê xwe daraz bıke" dıbêje, em
dınasın. 31 Bı dest ketına Xweda yê zındi, tıştek bı tırs e.

32 Lê hûn ji, paşi hatme ronibûnê rojên pêşin yê we lı ber
têkoşêreki mezırı i tıji êş berxwedana xwe dı bir binın. 33 Carna
bı eşkereti hûn rasti gazın û tengasıyan hatın, carna ji bı yên
muameleki ûsa ditıne dı nava alikarıyê de bûn. 34 Hûn hım bûn
şırikê derdên yên gırtıgehê, hım jı bı zan ina malık we yi hinji
qenc û mayini heye, bı kêfxweşıyê lı talankırına malên xwe
nıhêrtın. 35 Wê demê metırsıya xwe wında mekın; xelata vê
metırsıya mezın e. 36 Jı ber, bona cıh anina xwesteka Xwedê û
bona gihaştına wadê, hewceya we JI hêza berxwedanê ve heye.
37 Ê di, "Yê wê bê, wê dı heri nêzık de bê, û wê dereng nemine.
38 Dê zılamê mın i rast bı bawerıyê ve bıji. Ger paş ve vekışe, ez
ê jı wi xoşnud nebım." 39 Em nejı yên paş ve vedıkışın û mehv
dıbın ın; jı yên bı bawerkırınê ve gıhaşt ma xelasıya cana nın.

Baweri

11 Baweri, bı tıştên jı wan re hêvi têkırın ewlebûn, jı
hebûna tiştên xuya nakın bêşıkbûn e. 2 Bapirên me bı

vêya, ecıbandına Xwedê qezenc kırın.
3 Bı saya bawerıyê em fêm dıkın ku, kainat bı destûra

Xwedê ve hate afırandın. Ûsa ku, tıştên xuya dıbın, jı yên
xuya nabın ve çêbûn.

4 Pêşkırına Habil ya qurbanekijı ya Kabil ve qenctır, bı saya
bawerıyê ve bû. Bı bawerıya xwe, bı mıroveki rastbûna xwe
ecıbandına Xwedê qezenc kır. Jı ber ku, Xwedê, boraqên wi
pêşkêş kırıye qebûl kır. Çawa ku Habil mırıye, lê belê bı saya
bawerıya xwe hin dıaxıf e.
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5 Bı saya bawerıyê Hanoq, bona mırınê tam neke ber bı jor
ve hate bılınd kırın û keseki wi nedit.]ı ber ku Xwedê wi gır-
tıbûjor. Beri ku ber bıjor bê gırtın, şahdeyi hate dayin ku, ew
mıroveki Xwedê xoşnud dıke ye. 6 Bê baweri, xoşnud kırına
Xwedê bê imkan e. Yên nêziki Xwedê bıbın, dıvê baweri binın
ku Ew heye û wê yên lı Wi dıgerın, bı xelat bıke.

7 Bı saya bawerıyê, dema Nûh, dı derheqa tıştên hin nebû-
ne, jı alıyê Xwedê ve hate ikaz kırın, bı tırsa Xwedê, bona
xelasıya malıyan keş tıyeki ava kır. Bı vêya dınê daraz kır û bû
mêraskerê rastıya xwe spartıye bawerıyê.

8 Bı saya bawerıyê, Brahim, dema bona welatê ku bê mêra-
si bıgırejı wi re hate bang kırın, guh da gotına Xwedê û bêza-
nina wê here ku, derket rê. 9 Bı saya bawerıyê, bı xeribayi çû
û lı welatê hatıye wad kırın bı cih bû. Bı şırikên mêrasıya yek
wadê İshaq û Aqûb re dı çadıran de jıyana xwe domand. 10]1

ber ku lı benda bajarek bingeha wê zexm û Qesırbend Û çêkırê
wê Xwedê ye.bû.

11 Bı saya bawerıyê, Sara bı xwejijı berya hatıye wad kırın,
ewledar hesıbandıbû, bı stewrbûn û temen derbasbûna xwe jı
disa, bona bıhemıl manê ve hêz dit. 12 Bı vi avayi, jı zılameki
tenê, dı ser de, jı yeki jı mırıyan ve ne cıhê ye, bı hejmari, qası
stêrkên ezmanan ve, qasi hebên qûmê yên lı qeraxa bahrê ne,
nevıyên bê hejmar çê bûn.

13 Hemıyên wan kesan, heta mırına xwe jı bawerıyê ve
neqetıyan. Negıhiştıne yên hatıne wad kırın, lê belê wanjı dûr
va ditıne û sılav danê bûna xwe û lı rûyê erdê xerib û mêvan
bûna xwe bı eşkereti qebûl kırın. 14 Yê ûsa dıaxıfın, xuya dıkın
ku, lı welateki dıgerın. 15 Bı rasti, ger welatê ku jı wê cûda
bûne bıfıkırıyan, wê bona vegerê fersenda wan hebûya. 16 Lê
belê ew, ya hinji qenc, yanê ya ezmani dıxwestın.]ı bo vêya,
Xwedê, bı Xweda yê wan bûna xwe na şerm e.] i ber ku baja-
reki jı wan re amade kırıye.

17 Dema Brahim hate cerıbandın, bı bawerıyê İshaq bı qur-
bani pêşkêş kır. Dıkıra Lawê xwe yi tenê yê wadan gırtıye
qurban bıkıra. 18 Lê Xwedêjı wi re, "Dê İshaq nıjada te bıajo"
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gotıbû. 19 Brahim fıkıri ku Xwedê wê heta mırıyanji bıvejine
û çawa ku bı avayeki sembolik ve İshaqjı mırınê ve paş ve gırt
(vegerand).

20 Bı saya bawerıyê İshaq, dı derheqa tıştên wê bên Aqûb û
Esaw piroz kır. 21 Dema Aqûb wê bımıra, bı saya bawerıyê, her
du lawên Ûsıf ji piroz kır, û xwe da serê çoyê xwe ûjı Xwedê
re perestınê kır. 22 Dema Ûsıf dımıri, derketına lawên İsraêlan
jı Mısırê, bı saya baweriyê dı bir a mırovan de ani. Xwest ku
dema dı derketınê de bıla hestıyê wi ji bı xwe re bıbın.

23 Dema Mûsa hate dınê, dê û bavê wi, bı bawerıyê sê mehi
wi veşartın.]ı ber ku xweşıkya lawık ditın ûjı fermana qral ve
netırsin. 24 Dema Mûsa mezın bû, bılawê qiza Firawûn bûnê
ve nasinê bı saya bawerıya xwe red kır. 25 Bı gelên Xwedê re
muamela bı xerabi ditınê lı jı bo demeki, ajotına kêfa gunehê
ve bılındtır dit û qebûl kır. 26 Bıçûk hatın ditınê, dewlemen-
dıyek jı xezineyên Mısırê mezıntır hesıband.]ı ber ku 1ıxela-
ta ku wê bıstine dınêrıya. 27 Bêyi tırsa qral, bı bawerıyê jı
Mısırê ve cûda bû.]ı ber ku ya nayê ditın ditıbû, dı berxwe da.
28 Bona mılyaketa yên nû dızên dıkuje, têkılıyê bı İsraêlıyan
ve nine, Mûsa bı bawerıyê jêkırına qurbana Bêhavên (Fısıhê)
û reşandına xwina wan lı ser derıya destûr da.

29 Bı saya bawerıyê İsraêlıyan, jı çemê Sor, minajı erdê ve
(reşiyê) derbas dıbın, derbas bûn. Dema Mısırıyan vêya cerı-
bandın, fetısin.

30 İsraêlıyan, heft roj lı dora sûrên (keleha) Êriha zivırin,
dawıyê bı saya bawerıya wan sûr xera bûn. 31 Rexab a fahişe,
bı saya bawerıya xwe,jı ber kujı casûsan re bı hevalti pêşwa-
zi kırıye, bı bêbaweran re nehat kuştın.

32 Hin ez bıbêjım çı? Ger ez tıştên dı derheqa Gideyon, Şim-
şan, Yêftah, Dawıd, Samûel û peyxambera de bıbêjım, dê wext
têra wê neke. 33 Bı saya bawerıyê wan welatan feteh kırın,
dad ıyê ava kırın, gihaştın tıştên hatıne wad kırın, devê şêran
gırtın. 34 Agırê dıjwar tefandın, jı devê şûr ve revıyan û xelas
bûn.]ı bêhêz ıyê ve hêzê gırtın, dı şer de bıhêz bûn, artêş ên bıyan
belav kırın. 35 Pirekan, mırıyên xwe ji jı mırınê ve vejıyane paş
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ve standın. Hın kesên dın, yên berdan qebûl nekırınji bı hêvıya
vejin ûjıyaneke hinji qenctır singa xwe dan ber lêdanan. 36 Hın
kesên dınji rasti qerfan hatın û hatın qamçı kırın, heta hatın bı
zencir kırın û gırtın. 37 Hatın kevır kırın (recımandın), bı bırekê
ve hatınjê kırın, bı zorıyan ve hatın cerıbandın ûjı şûr ve hatın
derbaskırın û hatın kuştın. Dı nava postê mihan û çermê bızın-
an de gerıyan, xızanıyê kışandın, rasti tengasıyan hatın, mua-
mela xerab ditın. 38 Dınya ne lıyaqi wan bû. Lı çolan, çıyayan,
dı şıkeftan û çalên bın erdê de bı betali gerıyan.

39 Gıştıkê wan, bı saya bawerıya xwe ecıbandına Xwedê
qezenc kırıbûn, lê disaji negihaştın yên hatıne wad kırın. 40 Jı
ber, bona xeyni me negıhêjın rayedarıyê, Xwedê bona me tış-
teki hinji qenc amade kırıye.

Xudan, Heskırên Xwe Perwerde Dıke

12 A vay, lı gora evqas ajaweyek şahdeyan dora me gır-
tıne, em ji jı her bari û jı gunehan bı hêsani dora me

gırtıye bıfılıtın û pêşbazıya ku lı ber me hatıye danin bı sebır
ve banz bıdın. 2 Çavên xwe vegerinın ser destpêkır (serok) û
temarnkırê baweriyê İsa. Ew, lı oxra kêfxweşiya ku lı benda Wi

ye, şermezariyê bı tışteki nehesıband û singa xwe da mırına lı
xaçê û lı rasti texta Xwedê ve rûnışt. 3 Bona bıwestınê rnetır-
sıya xwe wında nekın, yê singa xwe daye ber hemû dıjraberıya
gunekaran bıfıkırın.

4 Dı şerê lı hemberê gunekaran de hin hûn ne hewcene ku
heta xwina xwe bırıje, dı berxwe bıdın. 5 We vê şireta, mina jı
lawan re bê gotın,jı we re hatıye gotınjijı bir kırın: "Lawê mın,
perwerde kırına Xudan, bı sıvıki negre, dema Xudan bı te ve
bıpeke, metırsıya xwe wında neke. 6Jı ber ku Ew, heskırê xwe
perwerde dıke, her kesê ku bı Lawıtıyê qebûl kırıye ji dıde ceza
kırın." 7 Dı oxra perwerdebûnê, hûn singên xwe dıdın ber êşan.
Xwedê bı we re, minajı Lawên xwe re dıke, têkılıyan tine.Jı ber
ku kijan law jı alıyê bavê xwe nayê perwerdekırın ku? 8 Ger
hûn bêyi perwerdebûna ku her kes dıbinın bın, hûn ne law,
ewladên dervi zagonê ne. 9 Ma ku, bavên me yi dunyewi yên me
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perwerde dıkırın ji hebûn û me bırêzi rê wan dıdan. Wê çaxê
ma qey hewce nake ku em jı Bavên ruhan ve hin ji stu xwar
bıkın û bıjin? 10 Bavên me, mina lıcih dıditırı, dı demeki kurt
de me perwerde dıkınn. Lê belê Xwedê, bona ku em bıbın şıri-
kên pirozıya Wi, me bı qencitıya me ve perwerde dıke. 11 Per-
werdebûn, pêşiyê .şêrin nayê, tahl tê. Lê belê ev, dawıyê bona
yên tên perwerde kırın, rastıya ku dılxweşıyê dıde ava dıke,

12-13 Bona vêya destên xwe yi pançılrni rakın, çengê xwe yi
xwar rast bıkın, bona lıngên xwe, rêyên rast çêkın, Ûsa ku bıla
yê bawi (kûd) jı rêve dernekeve, lê belê hinji zêde şifê bıbin e.

Xwedê Red Mekın
14 Hûn, bona bı her kesi ve bı bırati bıjin û bona piroz bıbın,
xiretê bıkın. Tu kes beri bıbe xwediyê pirozıyê wê nıkarıbe
Xwedê bibine. 15 Bala xwe bıdın ku bıla tu kes bê xêra Xwedê
nemin ın. Bıla dı hundirê we de rehek tahl ya we bê aram bıke
û gelık kesanjehrandın bıke, şıv nede. 16 Bıla tu kes bêexlaqı-
ya cınsi meke an ji mina Esav ê mafê bûyırıa pêşıyê bı xwarı-
neki fırotıye yeki dın, bêrêzıyê lı Xwedê meke. 17 Hûn dızanın,
Esav dawıyê xwest ji mafê pirozahıyê paş ve bıstine, lê belê
hate vegerından. Bona bê piroz kırın bı hêsrê çavên xwe lı ber
gerıya, lê belê dawıya qırara ku hatiye standın neguherand.

18-19 Hûn nêziki çıyayê kare dest bıde û pêt û pêt dışewıte,
tari, tarıya kûr û bahozê, bı gurmına borijena bangê û dengê
ku gotınên Xwedayi tê dıghine nebûne. Yên wi dengi bıhistın,
bona gotıneki dınjı wan re nê gotın lı ber gerıyan. 20 Lı berya
destûr a "Ger heywanekji xwe lı çiyê bıxe, wê bê kevır kırın"
nıkaribûn dı berxwe bidana (dı ber xwe nedan). 21 Xuyabû ni
ewqas tırsehêz bû ku, Mûsa, "Ez zahf dıtırsım û dılerzım"
gotıbû. 22-24 Lê belê hûn dı nava şahıyeki cejnê, nêziki Çiyayê
Sıyon ê, Orşelim a ezmani ya bajarê Xwedê, bı deh hezaran
mılyaketan û cıvaka yekembûyan bûn. Hûn nêziki, Xwedayê
darazkırê her kesi, ruhên kesên rast yên gihaştıne rayedarıyê,
İsa yê navditê peymana nuh û xwina reşandınê ya jı xwina
Habil ve zêde manê xuya dıde bûn.
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25 Bala xwe bıdm ku hûn yê vana dıbêje red mekin. J ı ber ku
dema wan yê lı rûyê erdê wan ikaz kır red kırın çawa nıka-
ribûn xelas bıbın, ger em wecê xwejı yêjı ezmanan ve me ikaz
dıke bıdın ali, xelasnebûna me hin ji bıryar e. 26 Wê çaxê,
dengê Wi erdê lerızandıbû. Lê belê nuha, bı gotına, "careki
dın, hew ne erdê, ezê ezmanê ji bılerızinım".soz daye. 27 Gotı-
na "Careki dın", tıştên dıkarın bılerızın, yanê jı navendê
rakırına tıştên hatme afırandın û bı vi avayi mayina tıştên
nayên lerızandın dıbêje. 28 Bı vi avayi lı~ora em gihaştını ser-
werıyek nalerıze, em mınetdar bın. Usa ku mina Xwedê
xoşnud bıkın, bı tırs û bırêzıyê ve perestınê bıkın.

29Jı ber ku Xweda yê me ji agırek dışewıtine û dıqedine ye.

ÇÊKIRINÊN LI GORA BA WERIYÊ
Şiretên Dawin

13 Bıla evina bırati bıdomi be. 2 J ı mêvan perwerıyê ve
paş ve nerninın.jı ber ku, bı vê saya, hın kesi bı neza-

ni mılyaketan ezımandın. 3Yên dı hepsê de ne, mina hûnji bı
wan re hatıne gırtın dı bir binın. Bı bir anina bedeneki we ji
heye, yên muamelên xerab dıbinın dı bir binın. 4 Bıla her kes
bırêzıyê xuyayi zewacê bıde. Bıla nıvinê zewacê bı gunehan ve
nê gemar kırın.Jı ber ku wê Xwedê, kesên dı bêexlaqıya cınsi
dane û zinêkıran daraz bıke. 5 Bıla jıyana we dûri heskırına
pera bıbe. Bı tıştên hûn lê xwedi ne sebatê bıkın. Jı ber ku
Xwedê ûsa got: "Ez tu cari te naterıkinım, tu cari te berna-
dım." 6 Bı vi avayi em ji bı metırsıyê dıbêjın ku, "Xudan ali-
karê mın e, ez natırsım. Mırov dıkare çıjı mın re bıke?"

7 Serokên xwe yi yên gotınên Xwedê têgihandıne we dı bir
binın. Lı dawıyajıyana wan bınêrın û bawerıya wanjı xwe re
minak bıgırın.

8 İsa Mesih, doh, iro û heta bêdawıyê wekxwe (wekhev) ye.
9 Bı tesira hinkarıyên xerip û tewr bı tewr ve nekevın û pê ve
neçın, Bıhêz bûna dıl ya bı xêra Xwedê qenc e, ne ya bı xwarı-
nên taybeti ve. Yên bı vana bawer bûn, tu qencıyê neditın.
10 Pêşkêşıyak me heye ku, heqê jı wê xwarına yên jı çadıra
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perestınê ve xızmetê dıkın, tuneye. 11 Serkahin, xwina hey-
wanan, bı xwina boraqan yên bona gunehan ve hatıye danin-
bûna wê dıkışine cihê piroz, lê belê cesedê vana, lı derveyi artêş-
gehê ve tê şewıtandın. 12 Mina vêya İsaji bona bı xwina xwe ve
gel biroz bıke, lı derveyi derıyê bajêr ve êşan kışand. 13 Vê çaxê
em ji, dı oxra Wi de baldırêji bıkın, jı artêşgehê ve derkevın û
herın ba Wi. 14Jı ber ku bajarek meyi mayini lı vır nine, em
bêrıya bajarê lı hatınê ye dıkın, (em lı yê hatınê ye dıgerın).

15 Bı vê sedemê, bı navditıya İsa, tım qurbanên pesnahıyê,
yanê mêwa yên her tım navê Wi bı eşkereti dı bir tine pêşkêş
bıkın. 16 Qenci kırınê Û ya bı we re ye bı kesên dın re parkırınê
ji jı bir mekın. Jıber ku Xwedê j 1qurbanên ûsa ve dılxweş dıbe.

17 Lı gotınên serokên xwe guh dari bıkın, bı wan ve gırêdayi
bıminın. Jı ber ku, ew, çıma ku kesên bona canê we hısabê
bıdın nı, wê çavnêritıyê lıwe bıkın. Gotınên wan guhdar bıkın
ku, bıla wezifeya xwe ne bı nalînê - qencıya vêyajı we re nabe
- bı kêfxweşıyê çêkın.

18 Bona me dua bıkın. Em bawerın ku em xwedıyê ûcdane-
ki paqıj ın û jı her alî ve dıxwazın emjıyanek qenc bıdomin ın.
19 Bı taybeti ez recajı we re dıkım ku, bona ez zû vegerım ba
we dua bıkın.

20 Xwedayê dılxweşıyê dıde, Şıvanê pez yê mezın, Xudanê me
İsa, bı xwina peymana bêdawi jı mırınê ve vejand. 21 Bıla
Xwedê, bona ku tıştê jı wê xoşnud dıbe, bı navditıya İsa Mesih
bıla dı me de rast bıke (çêke, ava bıke) Û bı çêkırına wê, bona
ku hûn xwestına Wi binın cih, bıla we bı qencıyê ve bıxemılî-
ne. Bıla heta bêdawıtıyêjı Mesih re bılındahi bıbe! Amin.

22 Bırano, ezjı we reca dıkım, van şiretên mın xweş bıbinın.
Jı xwe mın bı kurtijı we re nıvisand.

23 Ez dıxwazım hûn bızanıbın ku bırayê me Timotêyo hate
berdan. Ger dı van nêzikan de bê ba mın, ezê bı wi re bêm ditı-
na we.

24 Jı hemû serok û pirozên xwe re sılavê bıbêjın. Yên lı
İtalıya ne sılavê jı we re dıkın.

25 Bıla Xêra Xwedê bı we hemûyan re be! Amin.
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NAMEYAAQUP

PÊŞGOTIN

(Bawenya Ku Lı Gorajıyanê)

Eo name, nişana bawenya dıjıyanê de bê cih e. Yê ku bı pey-
xama Xicedê Nameyê nwisandıye Aqûp e. Diroka nıvisandı-
na ıeê dı salên 50. De ye. Aqûp lı Orşelimê, pêşhatıyeki cioakê
bû (Bınênn Kar. Res. 15:19-23). Name, xeyni baieerkırên lı
herema Cıhûstanê oe dıjin, bona hemi bateerkıran hate nioi-
sandın. Babeta 'lt'ê yi bıngehin dı bırrên 1:27 û 2:26 'de hatıye
nıvisandın. Name bı teekokên jı xweza ve hatıne standın, kec-
neşopên rast û qenc ve tıji ye. Vê nameya bı gelek şiretan ve tıjı
ye û ramana teê eve ku; bateenua ne bı heskınnê be vala ye, bê
çalak e.

Dı vê nameyê de qala gunehan û efûkinna Xwedê dıke. Ev
gunehan; heskınna peran, quretıya ku jı hebûnê ve tê (2:2-4),
bı dınê re hevalti (4:4-6), bêsebri, gılıya bı gotınan (5:7-11)
bêxûui.fesadi (3:1-12; 4:11,12) ın.

Name bangi mırovên hemdem dıke: Dı derheqa têkılıyên
neqenc û şeydayıyên rojane de dıbêje. Vê nıvisa balkêş, mırov
dıkare bı vi avayi kurt bıke:

Xısûsıyetên Bawenya Rast Bırr A 1
Xuyanıya Bawenya Kujı Cenbandınê Ve
Derbas Nebûyi Bırrên 3 û 4
Şiret, İkazi Û Perwerdeyi Bırr A 5
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SERETA YÊN BA WERIYA RASTİ

1 Ez, Aqûp ê qûlê Xwedê û İsa Mesîh, jı donzdeh eşîrên
belavbûne re sılavê dıkım.

Cenbandın ÛXapandın
2 Bırayên mın, dema hûn bı cerıbandınên tewr bı tewrî ve rû bı
rû hatın, vê bı dıleki xweş ve pêşwazî bıkın. 3Jı ber, hûn dızanın
ku cerıbandına bawerıya me, hêza berxwedanê dıafırin e. 4 Bıla
hêza berxwedanê jî, bona ku hûn bıbın kesên tu kêmasıyên wan
tune ye û gıhişti û rayedar, bıla bıgıhêje çalakıyek bê kêmasi.

5 Ger kêmasıya yekî jı we dı zanıyarıyê de hebe, bıla jı
Xweda yê bı comerdî û bêpekin dıde her kesî bıxwaze; wê
Xwedê bıde wî. 6 Hew bıla bê şık û şubhe, bı bawerıyê bıxwa-
ze.]ı ber ku mırovên şık û şubhê dıbıhize, mîna pêlên bahrê yê
ba wê dıbe û dılerzine ye. 7-8 Bıla mırovê dı hemî jıyana xwe
de guheroki û bêqırar nebêje qey ezê jı Xudan tışteki bıgırım.

9-10 Bıla birayê ketî bı bılındahıya xwe, yê dewlemend jî bı
kêmasıya xwe ve pêsnên xwe vedın. Jıber ku dê mırovê dew-
lemend mina çiçeka çolê bıçılmıse, 11 Roj bı germbûna xwe yî
şewıtin dıhılê û giha hışk dıke. Çîçeka gîha dikeve, xweşıkıya
ditına wê wında dıbe. Dê mırovê dewlemend ji mina vêya dı
hundırê xebatên xwe de tune bıbe.

12 Xwezî lımırovên dı cerıbandınê de dı berxwe bıde! Dema
bı serfırazî jı cerıbandınê ve derket, dê taca jıyanê ya Xudan
jı heskırê xwe ve wad kırıye bıstîne.

13 Kesekî tê dıcerıbîn, bı1a nebêje, "Xwedê mın dıcerıbine."
Jı ber, çawa ku Xwedê bı xerabıyan nayê cerıbandın, Ew bı
xwe ji kesekî nacerıbine. 14 Her kes, bı azwerıyên xwe yi xerab
dıherıkın û tên xapandın.t- Dawıyê, dema azwerı bıheml dıbe
gunehan dızê. Guneh dema dıgıhêje mırınê tine.

16 Bırayê mın i xoşewist, mexapın! 17 Her nahmet, her xela-
ta rewneqdar, jı Bavê Ronahıyê yê sıya guhêrbari û vegero-
kinê dı Wî nîne, jı jor ve tê. 18 Ew, bona ku em bıbın mewê
yekemin yê afirên Wî, me lı gora xwestına xwe bı belavoka
rastıyê gihand jıyanê.
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Guhdari Û Tetbîq Kınn
19 Birayên mın î xoşewîst, vêya dı hışên xwe de bıgırın: bıla
her kes dı guhdarî kırınê de bı lez, dı axaftmê de hêdî û dı hêrs
bûnê de j î hêdî be. 20 Jıber ku hêrsa mırovan, rastiya ku Xwe-
dê dıxwaze ava nake. 21 Bo vê yekê pisıtıya bı her avayî û
xerabıya ku belavî her alî bûye jı ser xwe ve jêkın bavêjin û
gotma ku dı hundırê we de hatiye çandm û dı hêza xelaskırı-
na canê we ye, bı dılnızrni qebûl bıkın,

22 Hew bı mayîna bıhistına gotına Xwedê xwe nexapinın,
bıbın tetbiqkırê van gotman. 23 Ger kesek, hew bıbe guhdar-
kırê gotınê û nebe tetbiqkırê wê, mîna mırovên lı mırêkê
(eynıkê), lıwecê xwe yî xweza dınıhêre ye. 24 Mırov xwe dıbi-
ne dawıyê dıçe û ka mirovek çawabû hema jı bîr dıke.
25 Lê bele, kesekî lı zagona rewneqdar, lı zagona azadiyê jı
nêzîk ve bınıhêre Û bı wê ve gırêdayi bırnine, mirovên ne guh-
darkırê jı bir dıke, yê tetbiqkıreki çalak e, dê bı kırınên xwe
dilxweş bıbe.

26 Ger kesek xwe xızmetkarê Xwedê bıhesıbine û nıkarı be bı
zımanê xwe, xwe dıxapine. J i Xwedê re xızrnet kırına, kesên
ûsa vala ye. 27 Dı çavê Bavo Xwedê de, xizmeta paqıj û bêqısûr
jı bo Xwedê, dı dema tengasiyê de seridana bî û sêwiyan û xwe
jı gemarkırına dınê ve parast ma kesan e.

BAWERIYA KU]I CERIBANDINÊ VE DERBAS NEBÛYİ
Cıhêtıyê Mekın

2 Bırayên mın, bı yên kujı Xudanê me yê mezm İsa Mesîh re
bawerı anîne, dı nava rnırovan de cıhêtıyê mekm. 2-4 Ger

mırovek dı nava kincên qenc û bı gustîlkên zêr û mırovek dı
nava kincên gemarî bê cihê ku hûn lê dıcıvın Û hûn bı têkıli jı
mırovên kırıcê wi qenc bıbêjın, "Tu lıvır, lı cîhê qenc rûne.jı
xızan re ji, "Tu lıwır bısekıne" an ji "Lı bmya hngê mın, lıerdê
rûne" bıbêjın, ma hûnê nebm kesên dı nava hev de cıhêtıyê kırı-
ne û darazkırên nêt xerab? 5 Guhdarî bıkın bırayên rnın ixoşe-
wîst: Ma Xwedê lıvê dınê xızanan bona dı bawerıyê de dewle-
mend bıbın û bıbm mêraskerê serwerıya Wî yajı heskırên xwe
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re wad kırıye ne bıjartıye? 6 Lê belê we xireta xızan şıkestand ırı.
Ma yên mêtingehıyê 1ı we dıkın ne yên dewlemend ırı? Ma yên
we berbı dadgehan dıbın ne ew ın? 7 Ma yên bı navê bılınd ijı
we re hatıye dayin kufur dıkın ne ew ın?

8 Ger hûn 1ı pêy Zagona Piroz ya dıbêje; "Ciranê xwe ji mina
xwe hes bıke", Zagon a Qralê me Xwedê bı rasti ji tinın cih, hûn
qencıyê dıkm. 9 Lê belê ger hûn dı nava mırovan de cıhê tıyê
bıkın, hûnê guneh bıkm.jı alıyê Zagonê, bı Zagonê cûtandına
(ecıqandına) xwe hûnê bısûc bên dıtın. 10Jı ber ku, kesekî hemî
gotınên Zagonê bine cih, lê belê hew dı nuxtıkekê jı wê derke-
ve, lıberya hemi Zagonê bı sûc dıbe. 11 Çawa ku yê gotıye "Zınê
meke", dı eynî wexti de "mırov mekuje" gotıye. Ger tu zînê
meke, lê belê mırov bıkuje, ûsa tê ku, tu Zagonê dıcû.

12 Bıla têkılıyên we mina kesên bı Zagona Azadıyê ve wê
bên daraz kırın be û bı wi avayi bıaxıfın. 13Jı ber ku darazi, lı
hemberê kesên dılovanıyê xuya mekırıye bê dılovani ye. Dılo-
vanî lıberya darazıyê serdest tê.

Lêkeri Û Batneri
14 Bırayên mın, ger kesek, dema lêkerıyên Wi yi qenc tunebe
bıbêje bawerıya mın heye, ev jı çı re dıbe? Bawerıyek ûsa
dıkare Wi mırovi xılas bıke? 15-16 Dema bırayek anji xwuşkek
tazî û bêyî xwarına rojane be, yeki jı we, .iı wî re bıbêje, "bı
dılxweşıyê bıçe, ez dıxwazım tu germ Û têr bıbe", lê belê hew-
ceyıyên bedenê nede wijı çı re dıbe? 17 Mina vêya bı tena serê
xwe bawerıya bêlêkeri (bê xebati) ji mıri ye.

18 Lê belê wê yek ûsa bıbêje: "Baweriya te heye, lêkerên
(xebatên) mın hene." Berî ku lêkerên (xebatên) te hebe, tu
bawerıya xwe xuyayi mın bıdi, ez bawerıya xwe bı lêkerên
(xebatên) xwe ve rê te bıdım. 19 Tu bı yekbûna Xwedê bawe-
rî, tu qenc dıki! Heta cınji bı vêya bawer dıbın û dılerızın.

20 Ey mırovê bêaqıl, ma tu bona bêyi lêkerıyê baweri bêfê-
de ye nişanê dıxwazi? 21 Ma bapirê me Brahim, bılêkerıya ku
lıser pêşkêşgehê, lawê xwe Îshaq bona Xwedê bıbexşine nehat
safi kırın? 22 Tu dıbini, bawerıya wi bı lêkerên wi ve çalak bû;
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bawerıya wi bı lêkerên wi temam bû. 23 Bı vi avayi bû ku Nıvi-
sa Piroz ya dıbêje, "Brahim bawerıyê bı Xwedê ve ani û bı vi
avayi safi bûyi hate hesıbandın" hate cih. Jı Bırahim re jî
hevalê Xwedê hate gotın. 24 Hûn dıbinın, mırov tenê ne bı
bawerıyê, bı lêkerê ji tê safi kırın. 25 Mina vêya, ma Fahişe
Rexab ya şandıyan ezımand û dı reyeki dın vegerand ji bı vê
lêkera xwe nehat safî kırın? 26 Bedena bê ruh ger çawa mıri be,
bawerıya bê leker (bê emel) ji mırıye.

Zımanê Ku Nayê Çavdêri Kınn

3 Bırano, hûn dızanın ku em, mamosteyan, emê hin ji dı
darazıyek gıran de derbas bıbın; bo vê yekê bıla gelekên

we nebın mamoste. 2 Jı ber ku em gışt gelek çewtıyan dıkın,
Ger kesek, bı gotınên xwe tu xeletıyan meke, ew, mırovek
çalak i dıkare bı hemi bedena xwe ji ye. 3 Ger bona ku seri lı
ber me deynın em hefsaran (lıxaban) lıdevê hespan xın, emê
bıkarıbın beri bıdın hemi bedenên wan ji. 4 Bınıhêrın, keşti jı

ewqas mezın û bı ber bayên bı hêz ve dıherıkın lê belê disajı
dımenger, dılê wi kijan ali bıxwaze bı dımenek biçûk, bı wi alı
ve tên vegerandın. 5 Mina vêya, zımanji endameki bedenê ya
bıçûk e, lê belê bı karên mezın ve pesnahıya xwe dıke. Bını-
hêrın, pızotek bıçûk dıkare darıstanek çıqas mezın bıagır bıxe!
6 Zıman agırek, dı nava endamên bedenê me de dınyayek xera-
bıyê ye. Hemi hebûna me gemari dıke. Bıjı cıhenemê agırbû-
na xwe ve çûnajıyana me bıagır dıxe. 7 Her tewr heywanê bejı,
cıvik, xışok (marijok) û afırên bahrêjı ali vê mırovan ve hatı-
ne kedi kırın û tên kedi kırın. 8 Lê belê tu mırov nıkare zıman
kedi bıke. Zıman, xerabıyek bêsekın û bıjahreki dıkuje ve tıjı
ye. 9 Em bı zımanê xwe ve pesna Xudan û Bav dıdın. Disa em
bı zımanê xwe, jı mırovên dı minakıya Xwedê de hatıne
afırandın kufrê dıkın. 10 Pesnahi û kufır jı eyni devi ve der-
dıkevın. Bırayên mın, dıvê ev ûsa nebe. 11 Ma kanıyekjı eynı
çavi ava şêrin û tahl dıherıkin e? 12 Bırayên mın, dara hêjirê
dıkare zeytûnê, anji mêwa tıri dıkare hêjirê bıde? Çavkanıya
ava bı xwêji ava şêrin nade.
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Yê Zanıyar Ki Ye?
13 Dı nava we de yê zanıyar û fêmker ki ye? Bıla bıjıyana xwe
yi qenc û bı dılnızmıyajı zanıyanyê ve tê lêkerên xwe yi qenc
xuya bıke. 14 Lê belê ger dı dilê we de gırr, çavnebari û eziti
peresti hebe pesnê xwe nedın, rastıyê inkar mekın. 15 Zanı-
yarıyeki ûsa ne yajı ezmanan daketıye, zanıyarıyekijı eman,
jı ezıtıyê û jı dırıê ve hatıye ye. 16Jı ber, lıku çavnebari û ezıti-
peresti hebe lı wır tevlıhevi û xerabıya her tewri heye. 17 Lê
belê zanıyarı ya ku jı ezman ve daketıye, beri her tışti pak e,
dawıyê aştixwaz, nerm û melayim e. Bı dılovani û mêwên qenc
ve tıji ye. Cıhêgırtın û durûyıtıya wê nin e. 18 Avakır ê aşıtıyê,
yên dı dema aşıtıyê de dıçinın, dexla rastıyê radıkın (dıçinın).

Stuyê Xwe]ı Xwedê Re Xwar Bıkın

4 Çavkanıya keftûleft û şerê dı nava we de çi ye? Ma ne
azwerıyên we yi dı endamên bedenên we de şer dıkın ın?

2 Hûn tışteki dıxwazırı, lê gava hûn vêya bı dest nexın, hûn
mırovan dıkujırı. Hûn çavnebarıtıyê dıkın, lê belê dema
negıhêjın xwesteka xwe keftûleft û şer dıkın, Hûn nıkarın bı
dest bıxın, jı ber ku hûn jı Xwedê naxwazin. 3 Hûn dıxwazın
Û nıkarın bıstinın. Jıber ku hûn bı armanca xerab, bona dı
oxra azwerıyên xwe bışuxulinın dıxwazm. 4 Hûn, ey zinakar-
no, ma hûn nızanırı hevaltıya bı dınê re jı Xwedê re neyarti
ye? Yê bıxwaze bı dinê re bıbe heval, xwe neyarê Xwedê dıke.
5 Bı we Zagona Piroz, lı cihê vala ûsa dibêje? "Ma ruhê ku
hundırê me de dısekın e, dı dereca çavnebartıyê (hesûdıyê)
dıxwaze?" 6 Disa hin ji zêde xêrê bı me dıke. Bo vê sedemê
Nıvis ûsa dibêje: "Xwedê lıhembera qureyan e, lê belê xêrê bı
dılnızman ve dıke."

7 Bo vê sedemê stu jı Xwedê re xwar bıkın. Lı hemberê İblıs
bısekının, wê ew ji jı we bıreve. 8 Nêzikı Xwedê bıbın. Ew ê ji
nêziki we bıbe. Ey gunekarno, destên xwe jı gunehan paqıj bıkın.
Ey bêqırarno, dilê xwe pak bıkın. 9 Bı keserê kevın, bı şingırtınê
bıgırin. Bıla kenê we vegere şinê, dılxweşıya we ji vegere keserê.
10 Lı berya Xudan xwe nızm bıkın, dê ew ji we bılınd bıke.
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11 Bırayên mın, hev zem mekın. Kesê bırayê xwe zem bıke

an ji bırayê xwe daraz bıke, dıbe mina Zagonê zem bıke û
Zagonê daraz bıke. Lê belê ger tu Zagonê daraz bıki, tu yê
nebe şuxulkerê Zagonê, tu yê bıbi darazkırê Zagonê. 12 Lê belê
hew Zagondanıyek tenê heye û darazkırek tenê heye; yê ku
hêza wi besi xılaskırın an ji mehw kırınê ye, Ewe. Ya tu yê
ciranê xwe daraz dıke, tu dıbe ki?

13·14 Nuha guhdar bıkın, hûn yên dıbêjın, "İroj anji sıbê emê
bıçın fılan bajari, emê saleki bıminın û danûstandınê bıkın û
peran qezenc bıkın" nızanın wê sıbê çı bıbe. Jıyana we çıye
ku? Hûn mina helm a dı demekî kurt de xuya dıbe, dawıyê
wında dıbe nın. 15 Dıvê dêvla vêya hûn bıbêjın, "Ger Xudan
bıxwaze û em bıjin, emê vana û vana çêkın." 16 Çı heye ku
nuha hûn bı zımandırêjıya xwe ve pesnên xwe dıdın. Hemî
pesnahıyên ûsa xerab e. 17 Bı vê sedemê, kesê ku tıştên qenc
yê hewceye bê çêkırın bızanıbe û çê neke, guneh kırıye dıbe.

ŞİRET, İKAZİ, PERWERDEYİ
İkaza]ı Dewlemendan Re

5 Nuha guhdar bıkın ey dewlemendno, jı berya felaketên
ku wê bê serên we bıqirın û bıgırin, 2 Hebûna we (warı-

yeta we) rızıyayi, kıncên we bızûzan xarıne. 3 Zêrên we, zivêrı
we zıngar gırtıne. Wê zıngara vana lıhemberê we şahdeyıyê
bıke, goştên we mina agır bıxwe. Dı van rojên dawin de we
serwetek dexli warıyeta xwe kırın. 4 Bınıhêrın, heq destê kar-
kerên zadên we çınandıne ku we bı neheqi dest dane ser, lı
hemberê we dıqire, Qêrin a oraqvanan, gîhaşt guhê Xudanê
ku serwerê her tışti ye. 5 Hûn lı rûyê erdê, dı nava zewq û
zêdeyıyê de dıjıyan. Bona roja ku hûnê bên serjêkırın, we xwe
ezımandın (dan xwarınê). 6 We kesê rast i lıdıjberê we rane-
bûye daraz kırın û kuştın.

Sebır Bıkın
7 Wê çaxê bırayên mın, heta ku hatına Xudan sebır bıkın.
Bınıhêrın, cotkar heta barana pêşin û paşin bıgıre, çawa bı
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sebır 1ı benda dexla qenc ya zevıyan el 8 Hûn jî sebır bıkın.
Dılên xwe bı hêz bıkın. Jı ber ku hatına Xudan nêz e. 9 Bıra-
no, bona ku hûn hev daraz mekın, lıhemberê hev mırqandınê
mekın. A vay, Darazker lı ber derî dısekıne. 10 Bırano,
peyxamberên bı navê Xudan ve axıfin e, dı tengasıyê de bı
minakıya sebırkırınê ve jı xwe re bıgırınl 11 A vay, em yên dı
berxwe dane dılxweş dıhesıbinın. We berxwedana Eyûb
bıhist ın. Hûn dızanın ku Xudan dı dawıyê de bona wî çı
kırıye. Xudan gelek bı dılovan û bı pıyari ye.

12 Bırayên mın, ez dı pêşıyê de vêya bıbêjırn, ne 1ı ser ezman
ne lı ser erd ne ji lı ser tışteki dın sondê bıxwın. Bıla 'Erê'ya
we erê, 'Na' ya we na bı, bona ku hûn nên daraz kırın.

Bı Bawenyê Ve Dua Bıkın
13 Yekijı we dı tengasiyê de ye? Bıla dua bıke. Yek dılxweş e?
Bıla qesideyan bıbêje, 14 Yeki jı we nexweşe? Bıla bangî
kalepirên cıvaka bawerkıran bıkın, rûn lı ser wî bıkın û bona
wî dua bıkın, 15 Dua bı bawerıyê ve hatıye kırın wê nexweş
baş bıke û wê Xudan wi rake ser pêlan. Ger nexweş gunehan
kırıbe wê gunehên wi bên efû kırın. 16 Bı vê sedemê bona der-
man ditınê gunehên xwe jı hev re itıraf bıkın û bona hev dua
bıkın. Lı bergerin a kesê rast bı hêz Û bı çalak e. 17 Êlyas jî eynî
mırovek mina me bû. Bona baran nebare bı xiret ve dua kır û
sê sal û şeş meh baran lı rûyê erdê nebari. 18 Disa dua kır û
ezman barana xwe, zevi jî dexla xwe da.

19-20 Bırayên mın, ger yeki jı nava we, jı rêya rastıyê ve şaş
bıbe û yek wi disa vegerine rastiyê, bıla bızanıbe ku yê gune-
kar jı rêya çewt vegerine, mina ku caneki jı mırınê ve xelas
kırıbe û gelek gunehan gırtıye (jı gunehan ve xelas bûye) dıbe.
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NAMEYA PETRUS YA YEKEMIN

PÊŞGOTIN

(Sereta Ya Dı Cenbandınan De)

Ev nameya ku dı dawıya temenê Pêtrûs, bı peyxam a Xwedê
ve jı Romayê hatıye nıvisandın, bona hemû cıvakên bawer-
kıran yên belavbûyi lı Enedolê ne hatıye nıvisandın (5:13;
1:1,2). Pêtrûs dı vê nameyê de alikıra bırayên xwe (Lûqa
22:32) û ajotına kenyê Xwedê jı xwe re kınye armanc (Yûhe-
na 21:15-17). Babeta gışti, dı derheqa serdestıya dı nava
lêdanan de ye.

Mesih bingeha hêvıyê ye (1:3), Berxıkê ku bı qurbani ve
hatıye pêşkêş kınn e (1:19), yê bı metırsıyek mezın lı hemberê
lêdanan ve dısekıne ye (2: 23), yê gunehên me lı xwe kınye bar
e (2:24). Şıvanê can e (2:25). Xudanê bılınd dıbe ye (3:22).
Name dı bın van a de tê kurt kınn:

Xelasıya Bırewnaqi 1:1-21
Jıyana Yê Xılas Dıbe 1:22-2:8
Wezifeyên Kesê Xelas Bûyi 2:9-3:13
Berxwedana Lı Hemberê Êşên Mezın 3:14-4:19
İkazi Û Bıxwestek Kınn Bırr A 5



481 1.Pêtrûs 1:1-12

Destpêk Û Sılao

1Jı Mın, Pêtrûs ê Resûlê Mesih İsa ye, j ı bıjarte yên bela-
vi Pontos, Galatya, Qapadoqya, herema Asya û Bitinya

bûne û lı vır bı xeribi dıjin bıla sılav be! 2 Bona hûn gotına isa
Mesih guhdari bıkın û bona xwina Wi bı ser we ve bırêşe, lı
gor a pêşizanina Bavo Xwedê, hûnjı alıyê Ruh ve hatın piroz
kırın û bıjartın. Bıla xêr û xweşi bı zêdeyi ya we be!

Mêrasa Semawi
3-4 Bılajı Bav û Xweda yê Xudanê me isa Mesih ve pesnahi
be.Jı ber ku, ew bı dılovanıya xwe, disa welıdina me pêk ani.
Bı vejina ku isa Mesih jı mırınê ve vejand, me gihand hêvı-
yeki dıji, mêraseki bêgemar, naçılmıse û narıze. Ev mêrasa,
bona we dı ezmanan de veşartıye. 5 Dema wext dıgıhêje
dawi, bona ku hûn bıgıhêjın xelasıya ku derketıye holê, hûn
bı saya bawerıyê, bı hêza Xwedê tên parastın. 6 Bo vê
sedemê, nuha, ger hewce bıke ku hûn dı nava demeki kurt, dı
nava cerıbandınan da êş û keseran bıkışinın ji, hûn bı
dılxweşıyê ve bıcoş dıbın. 7 Bı vi avayi, bawerıya we yi yajı
dılıtıya wê hatıye ispat kırın, dema isa Mesih xuyani bıbe,
wê pesnahi, bılındahi û xiretê bı we ve bıde qezenc kırın. Ev
bawerıya we, jı zêrê bı agır ve safi dıbe, lê disa ji wında dıbe
bı heri bırûmettır e. 8 Ger dıbe ku we Mesih neditıbe ji, hûn
jı Wi hes dıkın. Nuha, we Wi neditıye lê hûn disa bawerıyê
bı Wi tinın û bı kêfxweşıyek bılınd ku bı gotınan mırov nıka-
re bine zıman bı coş dıbın. 9 Jı ber ku bıgihaştına bawerıya
xwe, hûn dıgıhêjın xelasıyan canên xwe. 10 Peyxamberên
qala xêra ku wê jı we re bê bexşandın kırıne, dı derheqa vê
xelasıyê, nêrin û lêkolinên bı balkêşi kırın. 11 Dema Ruhê
Mesih i dı wan de, şahdeyıyê jı êşên ku wê Mesih bıkışine û
bılındahıyê wê lıpêy van êşan bê kır, lêkolinê kırın ku, ka
Ruh qala kijan demê an ji demeki çawa tine zıman. 12 Bı
eşkereti jı wan re hate xuyakırın ku, rastıyên ku nuha jı we
re tên têgıhandın, ne jı xwe re, jı we re xızmetê dıkın. Ev
rastıyan, bı hêza Ruhê Piroz ê jı ezmanan ve hatıye şandın,
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jı alıyê kesên Mızginıyê belav dıkınjı we re hatm têgihandm.
Mılyaketan ji, jılêkolin a van rastıyan gelek hes dıkm.

Piroz Bıbın
13 Bo vê sedemê hışê xwe bona lêkeran amade bıkm. Hışyar
bıbm. Hêvıya xwe, bıtumi, bı xêra ku wê bı xuyanıya Îsa
Mesih ve jı we re bê dayin ve gırê bıdm. 14 Bı zarokên guh
dıdın gotına hûnê, lı pêy azwerıyên xwe yi dema nezanıya ya
derbas bûyi neçm. 15 Lı gor a Xweda yê bangi we kırıye piroz
e, hûn ji dı her têkılıyên xwe de piroz bm. 16 Çawa ku ûsa
hatıye nıvisandm: "Piroz bın, jı ber ku ez piroz ım." 17 Lı gor
a ku hûn, bı gotına Bavo bangi Xweda yê cıhêtıyê jı keseki re
nake, kesan, bı nêrina kırınên wan daraz dıke, dıkm, wextê
xweyi lı dınê, ya mina xeribıyêye ji bı tırsa Xwedê ve derbas
bıkm. 17-19 Hûn dızanın ku, hûn jı jıyana xwe yi vala ya jı
bapirên we ve mayi, ne bı tiştên derbasdıbe yên weki zêr û
zivan, bı fidyedaneki mina xwina Mesih ya weki xwina
Berxıkeki bêqısûr Û bêleke ve xelas bûn. 20 Mesih, beri
avakırına dınê hatıbû bıjartm. Dı dawıya demanji, bona qen-
cıya we hate eşkere kırın. 21 Hûn, bı navditıya Wi, bawerıyê
bı Xweda yê ku Wi jı mırınê ve vejandıye û bılınd kırıye
dıkm. Bı vi avayi bawerıya me û hêvıya me dı Xwedê de ye.

22 Lı pêy rastıyêçûnê, we xwe safi kırın û bona bırayan bûn
xwedıyê heskırıneki jı dıl, Lı gor a vêya bı dıl û can jı hev hes
bıkm. 23 Jı ber ku hûn, jı toveki ne bı mırın, jı toveki bê mırın,
yanê bı navditıya gotına Xwedê ya zmdi û mayini ye, jı nû ve
bûn (welıdin). 24-25 Çawa ku "Hemû nıjada mırovan mina
gihayeki ye. Hemû bılındahıya wê ji mina çiçekeki çolê ye. Giha
hışk dıbe, çiçek dıkeve. Lê belê gotına Xwedê heta bêdawıyê
mayini ye." A vay, gotına kujı we re hatıye mızgini kırınji eve.

Rayedanyên Xwe Bışuxulintn

2 Bo vê sedemê, her xerabıyê, her hile û durûtiyê, çavne-
barıyan û hemû iftırayan bavêjm alıyeki. 2 Mina pıtıkên

nuh bûyine, bêrıya şirê pak, aqli selim û xûnermi bıkm. Ûsa ku
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hûn dı xelasıyê de geş bıbın (pêş ve herın). 3Jı ber ku we qen-
cıya Xudan tam kırın.

Kevırê Zındi, Gel Ê Bıjarti
4 Werın kevırê zındi, yajı alıyê mırovan ve hatıye red kırın lê
belê lı gor a Xwedê bıjarti û bı rûmet e, werın Xudan. 5 Bıla
Ew, we mina kevırên zındi, dı avakırına xanıyeki ruhani de
bıxebıtine. Bı vi avayi, bı navditıya İsa Mesih de, bona qûr-
banên ecıbandına Xwedê qezenc kırıne pêşkêş bıkın, hûnê
bıbın cıvaka kahinên piroz. 6Jı ber ku, dı Nıvis a Piroz de ûsa
tê gotın: "A vay, ez kevıreki datinım Sıyon ê, kevıreki quncıkê
yê bıjarti û bı rûmet. Yên bawerıya xwe bı Wi binın wê tu cari
nên şermandın." 7-8 Bona we, yên bawerıyê kırıne, ev kevıra
bırûmet e. Lê belê bona bêbaweran, "Kevirê ku çêkeran red
dıkırın, A vay ser kevırê quncıkê," "bû latê tılpeki û xıj bûnê."
Kesên bêbawer, jı ber ku guh nadın gotına Xwedê, xıj dıbın.
Çawa ku bona tılpekibûnê hatıne bıjartın.

9 Lê belê hûn, nıjadek hatıye bıjartın, kahinên Qral, nete-
weyek piroz, gelê Xwedê yi heq ın (derûn ın). Hûn bona
xûpakıyên Xweda yê, we jı tarıyan bangi ronahıya xweyi
mırov lê ecêb dımine, bıdın bıhistın, hatın bıjartın. 10 Demekê
hûn ne gel bûn, lê belê nuha hûn gelê Xwedê ne. Demekê hûn
negihaştıbûn dılovanıyê, lê belê hûn nuha gihaştın dılovanıyê.

11 Bırayên xoşewist, ez lı berwe dıgerım,jı azwerıyên bede-
ni yên lı hemberê canê ve şer dıkın bırevın.Jı ber ku hûn lı vê
dinê xerib û mêvan ın. 12 Lı ber bêbaweranjıyanek qenc bıdo-
minın. Ûsa ku mina we xerabıyê kırıne, iftıra bavên weji, bıla
bı ditına karên we yi qenc, Xwedê, dı roja ku nêziki wan dıbe
bılınd bıkın.

Stuyên XweJı Rêıoabıran Re Xwar Bıkın
13-14 Bona navê Xudan, stuyên xwe jı her sazûmana ku dı nava
mırovan de rayedar hatıye danin,jı qralên dı ser her tışti de ye
û jı waliyên ku bona, hewcedari bıbine yên xerab ıyê kırıne bı
ceza bıke û yên qencıyê kınne bı xelat bıke,jı alıyê qralan ve
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hatıye şandın, xwar bıkın. 15 Jı ber ku xwesteka Xwedê ewe
ku, hûn bı qencikırına xwe, nezanıya bêaqılan, bêdeng
bıhêlın, 16 Mina mırovên azad bıjin; lê belê azadiya xwe ji,
bona xerabi kırınê mekın mahne. Weki qûlên Xwedê bıjin.
17 Bırêzıyê rê hemû mırovan bıdın. Jı bırayên xwe yi bawer kır
hes bıkın.jı Xwedê ve bıtırsın, bırêzıyê rê qral bıdın.

18 Ey xızmetkarno, hew ne jı efendiyên xwe yi qenc û
xûnerm, jı yên eks (bêxû) ji re bı bırêzıyek bêkêmasi stuyên
xwe xwar bıkın. 19 Ger kesek, dema bı neheqıyê êş û keseran
bıkışine û bı zanebûna Xwedê baldırêjıyê bıke, ew kesa
Xwedê xoşnûd dıke. 20 Jı ber ku dema hûn gunehan bıkın û
lêxıstınê bıxwın, hûn dı ber xwe de bıdın, çı heye ku mırov
pesnê xwe vede? Lê belê dema hûn qencıyê bıkın û keseran
bıkışinın, dı ber xwe de bıdın, hûnê Xwedê xoşnûd bıkın, 21 Ça-
wa ku bona vêya jı we re hate bang kırın. Mesihji, bona hûn
dı şopa Wi de bıçın 1ı ox ra we êş û keseran kışand û jı we re
bû minak. 22 "Wi gunehan nekır, jı devê Wi gotınek bı hile
derneket." 23 Dema xeberan jı Wi re bıdana, Wi bı xeberdanê
(bı kufrê) bersıva wan nedida. Dema keseran dıkışand gefa lı
tu kesi nedıxwar, lê belê, doza xwe, jı Xweda yê ku bı dadı
daraz dıke re dıhışt, 24 Bona em lı hembera gunehan bı
mıribûnê, dı ox ra rastiyê de bıjin, gunehên me, dı xaçê de, lı
ser bedena xwe bar kır. We bı bırinên Wi şifa ditın. 25 Hûn
mina pezên rêya xwe şaş kıri bûn, lê nuha ji hûn vegerıyan
Şıvan û çavnêri yên canên xwe.

Têkılıyênjın Û Mêran

3 Ey pirekno, Tina vêya, hûnji stuyên xwe jı zilamên xwe re
xwar bıkın, Usa ku, ger hınekên wan, bı gotınên Xwedê ve

bawer nebınji, 2 bila bı ditınajıyana we yi paqıj ya xwe spartıye
tırsa Xwedê, beri ku hûn got ınan jı wan re bıbêjın, bıla bı jıya-
na we yi qenc bên qezenc kırın. 3 Bıla xemla we, mina porên
mûnandi, xernılandına zêran û kıncên xweşık jı dervin nebe.
4 Bıla hebûna weyi hundırin ya veşarti, bı xweşıkya ruheki
aram û naçılmıse bıbe xemla we. Vêya lıber Xwedê zahf qenc
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e. 5Jı ber ku pirekên piroz yên berê, hêviyên xwe bı Xwedê ve
gırêdabûn ji, stuyên xwe jı zilamên xwe re xwar dıkırın û bı vi
avayi xwe dıxemılandın. 6 Çawa ku Sara jı Bırahirn re dıgot,
"Efendiyê rnın" û guh dıda gotına wi. Ger hûn qencıyê bıkın û
bı tu tırsê nekevın, hûnê ji bıbın zarokê Sara.

7 Ey zılamno, mina vêya, hûnji dı jıyana we yi bı pireka we
re ye fêrnkır bın. Jı ber ku afirên hin ji lawaz ın û şırikên
mêraskerıya xêra jıyanê ne, bırêzıyê rê wan bıdın. Ûsa ku bıla
dı duayê we de tu astengi dernekevın.

Dı Oxra Rastıyê De Êş Kişandın
8 Bı gotına dawin, hûn gışt, dı ramanekê de yek bın. Hêsên
kesên dın ji bı hev re par bıkın. Mina bırayan jı hev hes bıkın,
Bı şewqat û dılnızrn bın. 9 Bersıva xerabıyê bı xerabıyê, bersıva
kufrê bı kufrê nedın. Dıjberi wê bı pirozkırınê ve bersıvê bıdın.
Jı ber ku, hûn bona piroz kırınê mêras bıgınn hatırı bang kırın.
10 Ûsa ku, "Yên ku jı jıyanê hesdıkın û dıxwazın rojên qenc
bıbinın, bıla zırnanê xwe jı xerabıyê, lêvên xwe ji jı gotınê bı hile
ve dûr bıgre. 11Bıla xwe jı xerabıyê bıparêze û qencıyê bıke. Lı
dılxweş ıyê bıgere û lı pêy wê bıçe. 12Jı ber ku çavên Xudan, lı
ser kesên rast ın. Guhên Wi, lı bergerinên wan dıbıhisın, Lê
belê Xudan, lı hembera xerabi kıran ve dısekıne!"

13 Ger hûn dı qenci kırınê de bı xiret bın, wê ki xerabiyê bı
we ve bıke? 14 Ger hûn dı ox ra rastıyê de keseran bıkşinın ji
çı dılxweşi jı we re! Jıyên mırov "jı wan dıtırsın metırsın û bı
teşqelê mekevın." 15 Mesih, hı Xudanbûnê ve, dı dılên xwe de
piroz bıkın.]ı bo kesên sedema hêviya we bıpırsın, bona ber-
sıvekê lı cih her tım amade bın, 16 Hev, vêya bı nermi û
bırêzıyê ve çêbıkın. Ûcdanê xwe paqıj bıgrın (bıhêlın). Ûsa
ku, kesên jıyana weyi bıhawe ya aidi Mesih dışerminın, bılajı
ber iftıra xwe yi lı we kırıne fedi bıkın. 17 Qenci kırın û keser
kışandın - ger Xwestırıa Xwedê ev be - jı xerabi kırın û keser
kışandınê ve hin ji çêtır e. 18 Çawa ku, Mesih ji bona me bıg-
hine Xwedê bı kesê rastbûna xwe, dı ox ra kesên ne rast de, bı
qurban bûna gunehan ve cara pêşin û dawin mır, Jı alıyê
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bedenê ve hatıye kuştın (mırıye), lê belê dı Ruh de vejandın
ê. 19 Ew bı xwe dı ruh de çû û vana têgihand ruhên dı zindanê
de ne ji. 20 Van ruhana, demekê, wexta keşti ya Nuh dıhat
avakırın, lıberya bı sebır sekına Xwedê ve, guh nedabûn gotı-
na. Dı wê keştiyê de kêm merıv, yanê ya bı rasti heyşt kes, bı
avê ve xelas bûn. 21 Ev bûyera, vaftizê dıde nişan. Vaftiza ne
paqıjkırına beden jı gemaran, ya xwestına ûcdanê qenc i beri
daye Xwedê, bı saya vejina İsa Mesih, nuha weji xelas dıke.
22 Mesih ê derketıye ezman, lıaliyê rast i Xwedê ye. Mılyaket,
hêz û rayedari (desthelati) bı Wi ve hatme gırêdan.

Jıyan A Bona Xwedê

4 Lı gor a Mesih, dı bedenê de êşan kışandıne, hûnji bı vi
fıkri ve xwe bıçek bıkın (bıxemlinın). Jı ber ku yê dı

bedenê de êşan kışandıye, pışta xwe vegerandıye gunehan.
2 Bı dawi bûnê, panyê jı jıyana dınê paş ve mayi êdi ne lıgor a
azwerıyên mırovan, lı gor a xwestına Xwedê dıdomine.
3 Êdi bes e kırınên we yi kesên bêbaweran û rojên we yi dı der-
basbûnê de, we dı nava sefahat, şewhet, serxweşi û kêf-
xweşıyên bı hari, cıvakên araqê ûjıyana dı nava pûtperestıya
erjeng xerc kırıne! 4 Yên bêbawer.jı ber ku hûn xwe bı wan re
navêjin eyni sefaheta bı hari, ecêb dıbinın û nuha xeberan jı
we re dıdm. 5 Ew kesna, wê hısabê bıdın Xweda yê, jı bo daraz
kırına kesên zındi û mırıne amade ye. 6 Çawa ku, mızgini jı
mırıyan reji hate têgihandın. Ûsa ku ew ji bıla bı bedeni mina
mırovên dın bên daraz kırın, lê belê bı ruhi mina Xwedê bıjin.

7 Dawıya her tışti nêzik e. Bona vê yekê bı rastditın bın û
bona dua kırınê ve hışyar bın, 8 Bıla beri her tışti, heskırına we
yi bı hev re, j ı dıl û can be. J ı ber ku hes kırın, gelek gunehan
dıxumine. 9 Beri ku bê gotın, lıhemberê hev,jı hev re mêvan-
perwer bın, 10 Her yeki we, kijan xelata Ruhani gırtıbe, vêya
bı keyatıya xêra Xwedê ya pır ali, bona xızmetkırına hevûdu
re bışuxulinın. 11 Yên dıaxıfın, bıla mina gotınên Xwedê têdıg-
hine bıaxıfe. Kesên jı yên dın re xızmetê dıkın, bıla bı hêza ku
Xwedê dıde xizmetê bıkın, Ûsa ku, bıla bı navditıya İsa Mesih
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ve, Xwedê dı her tışti de bê bılın kırın. Bılındi û qudret heta
bêdawıyan ya Mesîh e. Amîn

Dı Oxra Mesih De Êş Kışandın
12 Bırayên mın î xoşewîst, mîna tışteki ecêb jı we re dıbe,
qutıkên agıri yê bona cerıbandınê lı we hatme kırin ecêb
nebinın. 13 Lı dıjberê wê, qasî ku hûn dıbm şırikê êşên Mesîh
kêfxweş bıbm ku, dema rewnaqıya Mesîh xuya bıbe ji hûn bı
kêfxweşiyê bıcoş bıbın. 14 Ger hûn jı ber navê Mesîh, tade
bıbinın Çı dılxweşi jı we rel ]ı ber ku Ruhê Xwedê yê bılınd lı
ser we dısekıne. 15 Bı tu kes jı we, bı kesekî dız, qesas, xerabi
kır an jî yekî destê xwe dıxe karên kesên dın ê bûnê ve êşan
nekşinırı. 16 Lê belê, kesek, jı ber ku bawerkırê Mesîh e,
keseran bıkışine, bıla neşerm e. 17]ı ber ku dema ku darazkırın
wê jı malıyên Xwedê ve destpêbıke hatiye. Ger darazkırın
pêşiyê jı me dest pê bıke, dê dawıya kesên ku guh nadın mız-
ginıya Xwedê çı bıbe? 18 Û, "Ger kesekî rast, bı zorıyê xelas
bıbe, wê jı kesê bêxwedê û gunekar re Çı bıbe?" 19 Bo vê
sedemê, kesên lı gor a xwestına Xwedê êşê dıkışinın, bıla bı
qencî kırınê ve canê xwe emaneti Xweda yê ewledar bıkın.

Kalepir Û Cıwan

5 Bo vê sedemê ezjî mîna kalepirêrı dı nav we de ne, bı şah-
debûna xwe yi êşên ku Mesıh kışandıne û pardarbûna

xwe yî bılındahıya ku derkeve holê ve reca dıkırn ku: 2-3 Ke-
rıyê ku Xwedê daye we bıajon. Ne mina kujı hewcedariyê be,
mîna ku Xwedê dıxwaze, jı dıl ve çavnêrıtıyê bıkın. Ne bı
hêrsa pera, bı xwestına dıl, xwe dı ser yên jı we re hatme ema-
net kırın rıebinın û serwenya xwe bı wan ve neajon, bı mînak-
bûna kenyê, wezifaxwe binın cih. 4 Dema ku Serşıvan xuya-
nî bıbe, hûnê bıghêjın taca bılındahıyê ya naçılmıse.

5 Ey cıvanino, hûn ji stuyê xwe lı ber kalepiran ve xwar
bıkın. Gışt, lı ber hev bı dılnızmıyê ve bıxemılın, ] ı ber ku,
"Xwedê lı hemberê qureyan (bıkubran) e, lê belê xêrêjı dılnız-
man re dıke." 6 Bona dı demeki lı cih we bılmd bıki, xwe lı bın
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destê Xwedê yi bı qudret ve nızm bıkın. 7 "Hemû xemên xwe
lı Wi bar bıkın. Jı ber ku Ew ê rewşa we bıfıkıre (we jı bir
nake)."

8 Heşar û şıyar bın. İblısê neyarê we, bona daqurtine lı yeki
digere û mina şêran dugırmıje. 9 Bı zanina lı her derê dınê
birayên we eyni êşê dıkışine, dı bawerıyê de bêleqın lı hem-
berê İblıs ve dı ber xwe de bıdın. 10 Xweda yê çavkanıya hemû
xêra yê, dı Mesih de bona bılındahıya xwe yi bê dawi bangi we
dıke, paşi demeki kurt hûn keseran bıkışine, wê we rayedar
bıke, zexm bıke, bıhêz bıke û bı bıngeh bıke. 11 Bıla qudret,
heta bêdawıyan ya Wi be! Amin.

Sılavên Dawin
12 Bı navditıya Silvano yê ku ez Wi, bırayeki ewledar dıhesı-
binım, bı kurti mın jı we re nıvisand. Ez we bı metırsi dıkım
û şahdeyıyê dıdım, xêra ku ez qala wê dıkım, xêra Xwedê ya
rasteqin e. Bı vêya ve dılsoz bıminın.

13 Kurê mın Marqos û cıvaka bawer kıran ya bı we re hatın
bıjartın Û nuha lı Babilê ne sılavan jı we re dıkın. 14 Hûn hevû-
du bı heskırınê ve ramûsinın û sılavan bıdın hev!

Bıla jı we re, jı we hemûyan re, yên aidi Mesih ın xêr û xweşî
bıbe.
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NAMEYA PETRUS YA DUWEMIN

PÊŞGOTIN

(İkaz A Lı Hemberê Şagirtên Xerab)

Ev nameya ku Pêtrûs bı peyxama Xwedê, dı dawıya temena
xwe de nıvisandıye, cıvakan lı hemberê hinkanyên çewt, qerfok
ûjıyana bê ûsıl ve ikaz dıke (Bırrên 2 û 3). Wekhevıyên vê
nameyê û yên jı Timotêyo ra 2 û Nameya Cıhûda pırr ın.

Vê nameya bı vi avayi tê kurt kınn:

jıyana Ruhani Bırr A 1
Mamosteyên Dereıoin Û Xerabûni Bırr A 2
Dawıya Qerfokan Bırr A 3

Destpêk Û Sı/av

1Jı qûl û resûlê İsa Mesih, Şimûn ?êtrûs ve,jı yên bı saya
rastıya Xwedê û Xılaskerê me Isa Mesih ve gihaştına

bawerıyeki mina ya me (bıla) sılav (be)! 2 Bı naskırına Xwedê
û Xudanê me İsa de bıla xêr û xweşi bı zêdeyi yê we be.

Banga Xwedani
3 Hêza Xwedani ya kesê bı bılındahi û xawêni bangi me dıke,
bı dawibûna naskırına Wi, bona em bıjin û dı rêya Xwedê de
bımeşın, her tışti daye me. 4 Bı saya bılındahi Û xawênıya
Xwedê ve, gelek wadên bırûmet û mezın bona me hatme
dayin. Ûsa ku hûn bı xelasbûna jı xerabûna ku jı alıyên tên
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avakırın azwerıyên xerab ên dınê, bı navditıya van wadan
bıbın şırikên sazûman a derûn ya Xwedani. 5·7 A vay, bona vê
sedemê, xireta bı her tewri xuya bıkın û xawênê tevi bawerıya
xwe, xawêna xwe tevi zaninê, zaninê tevi Xwedagerıyê, Xwe-
dagerıyê tevi hêza xwe yi ber xwe danê, hêza xwe yi ber xwe
danê tevi gırêdanıya xwe yi Rêya Xwedê, vê gırêdana tevi
bıraperweri, bıraperweri tevi heskınnê bıkın. 8Jı ber ku hûn bı
zêdeyi bıbın xwedıyê van celeban, dı naskırına Xudanê me isa
Mesih de hûn bê tesir û bêber nabin. 9 Yên ne xwed ıyê van
celebane, dûrê xwe nabine, kor e. Jı gunehên xwe yi kevın
paqıjbûnê jı bir kırıye. 10 Bona vêya ey bırano, bı rehkınna (zex-
mandına) bangbûn û bıjartına xwe hinji xiretê bıkın, 11Jı ber
ku, bı vi avayi wê ketına serwerıya bêdawı ya Xudanê me û
Xılaskırê me isa Mesih, bı comerdijı we re bê pêyde kırın.

12 Bı vê sedemê, her çıqas hûn van tıştna zanebın û bı rastıya
ku hûn lê xwedi ne hatıbın zexmandın ji, ezê her tım vana
binım bira we. 13 Heta dema ku ez dı vi bedeni de bıjim, ez
dıbêjım raste ku bı biranina vana we binım xiretê. 14 Mina ku
Xudanê me isa Mesih têgihandıye mın, ez dızanım ku, cûda
bûna mınjı vê bedenê ve nêz e. 15 Bona mınjı vê dınê koç kır
pêv ji hûn vana dı bira xwe de binın, ezê nuha xiretê bıkım.

16 Dema me qudret û hatına Xudanê me isa Mesih têgıhand
ın we, em lı pêy çirokên derewin ve neçûn. Me rewnaqıya Wi bı
çavên xwe ve ditın. 17 Mesih,jı Yê bılınd û bı rewnaq e, bı dengê,
"Lawê mın i xoşewit eve; Ez jı Wi xoşnûd ım" dıbêje, jı Bavo
Xwedê ve bılındahi û xiretê gırt. 18Jı ber ku em lı çıyayê piroz
bı Wi re bûn, vi dengê jı ezman ve hate, me ji bıhist ın. 19 Bı vi
avayi, gotinên peyxamberan, bona me hinji bıryari qezenc kırın
(bıryar bûne). Heta ku roj hılat û stêrka sıbehê dı dılê we de
şewle bıke, hûn bala xwe bıdın van gotınên ku dı cihê tari de
mina çıreya ronahi dıde ne, hûnê qenc bıkın. 20 Pêşıyê vêya
bızanıbın ku, tu gotınên peyxamberi yên dı Nıvisên Piroz de ne,
ne şiroveya keseki ne. 21 Jı ber ku tu gotınên peyxamberi, jı
xwesteka mırovan çavkani nebûne (derneket). Mırov, jı alıyê
Ruhê Piroz ve hatın rêvabırkırın û gotınên Xwedê têgıhandın.
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Têkçûna Hinkırên Sexte

2 Lê belê dı nava gel de peyxamberên sexte ji hebûn, weki dı
nava we de wê hinkırên sexteji hebın. Wê vana, Efendıyê

ku wan standıye inkar ji bıkın û bı dızika hinkarıyên xerabkır
têxın nav we. Wê yên ûsa rastı têkçûna nışkavde bên. 2 Wê
gelek kes ji, lı pêy sefahata wan herın. Wê bona wan a jı rêya
rastıyê ve xeber bên dayin. 3Jı berya çavbırçitıyan xwe, wê keda
we bıxwın. Darazıya ku jı zû de bona wan hatıye dayin dereng
namine. Têkçûna ku lı benda wan e ji bı xewê ve naçe.

4 Xwedê, mılyaketên ku gunehan kırıne neparast; wan avêt
cehenımê û dı tarıyen de lı zenciran xıst. Heta dema ku bên
daraz kırın, wê lı wır bên gırtın. 5 Xwedê dınya kevnar ji nepa-
rast. Lê belê dema tofanê şand ser dınya bêxwedêyan, Nûh ê ku
têgıhiştına rêya rast dıkır û heft kesên dın parast. 6 Bajarên
Sadam û Gomora, bı xerakırın û şewıtandınê ve daraz kır. Bı
vêya, minakek lı ser tıştêrı bê serê bêxwedêyan da. 7 Xwedê,
Lût ê rast, yê jı sefahata sereta nenasan ve êşan dıkışand xelas
kır. 8 Ev zılamê rast i dı nav wan de dıjıya, jı berya têkılıyên
zagon nenas ên dıdit û dıbıhist, her roj dı dılê xwe de êş û
keseran dıkışand. 9-10 Xudan, yên dı rêya Wi de dımeşın wê
çawa jı cerıbandınan xelas bıke dızane. Dızane ku yên ne rast,
bı taybeti ji yên lı pêy azwerıyên xerabûyi yên ezıtıya xweza ve
dıçırı Û yên rayedarıya Wi biçûk dıbinın wê çawa bıceza bıke.

Ev kesên serhışk û zımandırêj, J i kufırkırına afırên bılınd ve
natırsın. 11 Lê belê heta mılyaket ji, lı gor a jı wan dı hêz û
qudretê de xurttır ın, disaji van afırana, lıber Xudan, bı kufır-
danê daraz nakın. 12 Lê belê van kesên ku dı babetên fêm
nakın kufrê dıkın, mina heywanên bêvac (bêmantıq) i bı
dozinên (insıyak) xwe dıjin, bona gırtın û ser jê kırınan dızên
ın. Mina heywanan, ewê ji rasti têkçûnê bıbın. 13 Lı berdêla
neheqıya ku kırıne, wê zırarê bıbinın. Vana, ketına sefahetên
zewqê yên dı rojê de, kêfxweşi dıhesıbinın. Wana her yek,
bona we rûreşi û gemarıyek ın. Dema bı we re dıxwın û
vedıxwın, jı rêyên xwe yi xapinoki ve zewqê dıgırın. 14 Çavên
wan bı zinê ve tıji ne, jı gunehan ve têr nabın. Kesên bê qırar
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dıxapinın. Zarokên bı lanet yên dılê wan bona çavbırçibûnê ve
hatme elımandın m. 15 Bı gırtına rêya lawê Beor, Balam (ê
Beor) ê, jı qezenca ku bı neheqıyê qezenc kırıye hes dıke, jı
rêya rast ve derketm. 16 Balam, jı berya sûcên ku kırıye hate
pekandın (bı wi re hate xeyıdandın), Kerê ku ne dıaxıfi, bı
zımanên mırovan axıfi Û bû astengê harbûnên vi peyxamberi.
17 Ev kesan, mina kanı yên bê av, ewrên dı ber bahozê de dıçırı
ın. Tarıya reş lıwenda wan e. 18Jı ber ku vana, kesên hin nuh
jı rêya çewt ve xelasbûne, bı gotinên bı tûmtırak û vala,
azwerıyên ezıtıya xweza û bı zewq û alemên şewhetê ve dıxa-
pinın 19 Azadıyê jı wan re wad dıkın, lê belê ew bı xwe dilên
hovitıyê ne. Jıber ku, kes jı çı re bindest bıkeve, dıbe dilê wê.
20 Ger paşi nasina Xudan û Xelasker İsa Mesih û xelasıyajı
qırêjıyên dınê, disa tevi karên berê bıbe û bındest bıkevın,
rewşa wan i dawin, jı ya pêşin ve gelek bêtır dıbe. 21 Jı ber,
heta ku rêya rast bızanıbın Û jı destûra piroz ya jı wan re
hatıye emanet kırın vegerırı, nezanıya vê rêya, wê bona wan
hinji qenctır bıba. 22 Ev methelok a rasteqin, rewşa wan tine
zıman: "Kûçık (se) dı verşıya xwe de vedıgere (vedıgevıze)",
"beraz, paşi şûştınê ji bo dı herıyê de bıgemıre (vedıgevıze),
vedıgere."

RojA Xwedê

3 Bırayên xoşewist, nuha vêya, nameya duwemine ku ezjı
we re dınıvisinım. Dı her du nameyan de mın bı biranina

van babetan, şuxulim ku ramanên we yi pak hışyar bıkım. 2 Ez
dıxwazım ku hûn gotinên peyxamberên piroz jı berê de gotı-
ne û destûrên Xılaskerê me Xudan bı navditıya resûlan de
daye dı bir binın.

3-4 Pêşıyê hewce dıke ku hûn vêya bızanıbın: wê dı rojên
dınê yên dawin de, kesên qerfok i lı pêy azwerıyên xwe ve
dıçın peyda bıbın. Vana wê bı gotmên, "Wad a ku dı derheqa
hatına Xudan de ye çı bû? Jı mırına bapirên me, her tıştjı
destpêka afırandınê de mina xwe dısekının" qerfan dıkın. 5 Çı
heye, mexsûsjı bir dıkın ku ezman heri berê bı gotına Xwedê
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ve ava bûye û erd bı navditıya avê ve şekl û şemal gırtıye.
6 Dınya wê demê, disa bı avê, tofanê ve mehf bûbû. 7 Lê erd û
ezmanê nuha, dı gotınê de, bonajı agır re bê dayin tên veşar-
tın, heta roja ku kesên bêxwedê bên daraz kırın û mehf bıbın
tên parastın,

8 Bırayên mın ên xoşewist, vêya jı bir mekın ku, dı çavên
Xudan de rojek mina hezar sali, hezar sal ji mina rojekê ye.
9 Mina ku hın kes dereng mayı dıhesıbinın, Xudan, dı cih
anina wad a xwe de dereng namine; lê belê lı hemberê we sebır
dıke. Jı ber, naxwaze ku tu kes mehfbıbe, dıxwaze ku her kes
bê tobê. 10 Çı heye ku, wê rojan Xwedê, mina dızan bê. Wê
roja dê hemû ezman bı gurminıyekjı holê ve rabın û hebûnên
bûjeni bı şewatê ve tune bıbm, erd û hemû tıştên lı rûyê erdê
hatme çêkırın bışewıte û bıqede. 11-12 Lı gor a her tışt bı vi
avayi tune bıbın, dıvê ferze ku hûn lı benda roja Xwedê bın û
wê nêzik bıkın û dı şopa çûna rêya Xwedê de bıbm kesên
çawa? Wê bı hatına wê rojê ezman bı şewatê ve tune bıbın,
hebûnên bûjeni ji dı agırê dıjwar de bıhulın. 13 Lê belê, em lı
gor a wada Xwedê lı benda ezmanên nû yên ku rasti tê de
rûnın (bısekının) Û lı benda rûyê erdê yi nû ne.

14 Bona vêya bırayên mın i xoşewîst, madem ku hûn lı benda
vana ne, xîret bıkın ku lı ber Xwedê hûn hêleke, bêqısûr Û dı
nava aşıtıyê de bın. 15 Mîna bırayên me yi xoşewist Pawlosji
bı zanıyara ku jı xwe re hatıye dayîn nıvisandıye, sebra
Xudanê me, fersenda xelasıyê bıhesıbinın, 16 Pawlos, dı hemû
nameyên xwe de qala van babetana dıke. Dı nameyên wi de
hınek cîh hene ku, bı zorê tên fêhm kırın, kesên bêqırar Û
nezan, mina ku nıvisêrı pîroz i dırı, vana ji çewt dıkın û têkçû-
na xwe amade dıkın. 17 Bo vê sedemê bırayên mıni xoşewîst,
bona ku hûn dı rêşaşıya kesên seretanezanan ve nehenkın ûjı
bıqırarbûna xwe ve venegerin, vana dı pêşıyê de bızanıbın Û
xwe bıparêzın. 18 Lı alıyê dın, dı Xêra Xudan û Xelaskerê me
isa Mesih de û dı nasîna Wî de pêş ve henn. Nuha û heta bêda-
wıyan bılajı Wî re bılındi bıbe! Amîn.
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NAMEYA YUHENA YA YEKEMIN

PÊŞGOTIN

(Dı Heskınnê De Parkınna Ruhani)

Nameyên Yûhena yê şagirt, yên dı dawıya sedsalê de bı teme-
ki mezın û bı peyxama Xwedê ve hatıne nıvisandın, dıbe ku lı
Efesê ve hatıbın nıvisandın. Dı vê nameya gişti de van xetna bı
ber çavê mırovan ve dıkeve: Zarokên mın (2:1,18,28; 3:7, 18; 4:4;
5:21). Bırayên mın i xoşetoist (3:2,21; 4:1,7, 11). Bona nıvisan-
dına nameyê ev her çar sedem bı ber çavan ve dıkeve:

Bı seri anina heskınna bawerkıran (1:4)
Bawerkıran jı gunehan ve parastın (2: 1)
Bawerkıran dı derheqa hinkanyên dereıoin de ikaz kınn (2:26)
Dı bawerkıran zexımandına bawenya Mesih (5:13)
Mırov dıkare bı vi avayi vê nameyê kurt bıke:
XwedêJıyan Û Ronahi Ye, Bırrên 1û 2
Xwedê Heskınna Rasteqin E, Bırrên 3 û 4
Sereta Lı Hembera Xerabıyê Ve Serdest Hatınê
Bateeri Û Heskınn E, Bırr A 5
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XWEDÊ]IYAN Û RONAHI YE
Gotin AJıyanê

1Em dı derheqa Gotma jıyanê de ya ku dı destpêkê de
hebû û tıştên ku me bıhistine, bı çavên xwe ditıne, temaşe

kırıne û ya ku me destê xwe tê daye, em wê têdıghinın (ilan
dıkın), 2Jıyan eşkere hate ditın, me Wi dit û emjı Wi re şah-
deyıyê dıkm. Em jıyana bêdawi ya ku bı Bav re hatıye
xuyakırın û xwe nişani me daye, em wê jı we re têdıghinın.
3 Belê, bona ku hûnji bı me re bın, bı wan tıştên ku me ditıne
û bıhistıne, bangê j ı we re dıkın. Hevrabûn a me ji tevi Bav û
tevi Lawê Wi isa Mesih e. 4 Bona ku kêfxweşıya me bêkêma-
si be, em wanajı we re dınıvisin ın,

Ber Bı Ronahıyê Ve Btmeşin
5 Mızgin a ku me jı Mesih bıhist û nuha ji têdıghinın we eve:
Xwedê ronahıye û dı Wi de qet tari tune. 6 Ger em bıbêjın ku
em tewi Xwedê ne û dı tarıyê de bımeşin, wê çaxê dıbe ku me
derew kırıbe û em lıpêy rastıyên neçûbın, 7 Lê belê mina ku
ew dı ronahıyê de ye, emji dı ronahıyê de bımeşin, em ê bı hev
re bın û xwina Law ê Wi isa, me jı her gunehi ve paqıj dıke.
8Wextê ku em bıbêjın gunehên me tune, em xwe dıxapinın û
dı dılê me da rasti nabe. 9 Lê belê ger em gunehên xwe binın
zıman û eşkere bıkın, Xweda yê ewledar û dadi wê gunehên
me efû bıke û me jı her xerabıyê ve safi bıke. 10 Ger em bıbêjın
ku me guneh nekırıye, wi çaxê dıbe ku em Xwedê têxın şûna
derewinan û Gotm a Wi dı hundırê me da nabe.

Parazkırê Me Mesih

2 Zarokên rnın, bona ku hûn gunehan mekın, ez vanajı we
re dınıvisinım. Lê belê gava ku yekjı me gunehan bıke, isa

Mesih ê dadi wê me dı hızur a Bav de bıparêze. 2 Ew jı bo gun-
ehên me, lê tenê ne jı bo gunehên me,j ı bo gunehên hemû dınê
qurban a efû kırınê ye. 3 Ger em destûrên Wi binın cih, wê çaxê
jı bo nas kırına Wi em dıkarın ku ewle bıbın, 4 Yên ku dıbêje
ez Wi nas dıkım û destûrên Wi nine cih, ew kesa kesê derewin
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e Û dı wi kesi de rasti tune ye. 5 Lê belê yên ku tabıhên gotına
Wi dıbın evina Xwedê, dı wan de bı rasti rayedar dıbe. Bı vêya
fêm dıkın ku em dı Xwedê de ne. 6Yên ku dıbêje, "Ez dı Xwedê
da dıjim", ferze ku dı rêya Mesih de bırneş e.

7 Birayên mın ên xoşewist, ez ne destûreki nû, ya kû we dı
destpêkê de qebûl kırıne jı we re dınıvisin ırn. We destûra ya
berê bıhistine, ew gotın a Xwedê ye. 8 Disa ji destûrek nû jı we
re dınıvisinım. Rastıya vêya, dı Mesih de û dı we de tê ditın. Jı
ber ku tari derbas dıbe û ronahi ya rasteqinjı nıha de şewle dıde,
9Yê ku dibêje ez dı ronahi yê de me ûjı birayên xwe dıkerıbe, ew
hinji dı tarıyê deye. 10Yêkujı bırayên xwe hes dıke, dı ronahıyê
de jıyanê diajo û nabe sedema têkçûna kesiji. 11Lê belê yê ku jı
bırayên xwe dıkenbe dı tarıyê de ye; dı tarıyê de dırneşe û nıza-
ne ku dıçe ku derê. Jı ber ku tarıyê çawên wi kor kırıne.

12Zarokên mın, ez jı we re dınıvisinırn. Jı ber ku dı oxra
nawê Mesih guneh ên we hatın efû kırın. 13Bawıkno, ez jı we
re dınıvisinım.jı ber ku hûn Yê dı destpêkê de heye nas dıkın.
Xortno, ez jı we re dınıvisinım. Jıber ku we yê xerab, yê ne
rınd bın dest kırın. 14Zarokno, mın jı we re nıvisand.jı ber ku
hûn Bav nas dıkın. Bawıkno, mın jı we re nıvisand.jı ber ku
hûn Yê dı destpêkê de heye nas dıkın. Xortno, mın jı we re
nıvisand.jı ber ku hûn xurt ın û gotın a Xwedê dı naw we de
dıji.]r ber ku we ew ê xerab ji bın dest kır ın. 15Jı dınê Û tıştê
ku aidê dınê ye hes mekın. Yên ku jı dınê hes dıkın, dı wan de
evina Bav nine. 16Lê bona ku hemû tıştêrı ku aidên dınê ye,
kêfxweşıya bedenê ye, xırab ıya çawan Û xurur a kujinê dide,
ne jı Bav, jı dınê ye. 17 Dınê û kêfxweşıyên dınê derbas dıbın,
lê belê kesên ku xwestına Xwedê tine cih heta bêdawıyê dıjin,

Mesih Hemberê Wi
18 Zarokno, ev saeta dawin e. We bıhist yê ku hemberê Mesih
e, tê. Çawa ku jı nuha de gelekên hember - Mesih peyda bûne.
Bı vana em dızanın ku ev saeta dawin e. 19Vana jı nav me der-
ketın, lê belê ne jı me bûn. Ger ew jı me bûna, wê lı ba me
bısekınıyan. Veqetandın a wan, nişan da ku qet kesek jı wan ne
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jı me bûn. 20 Lê hûn jı alıyê Yê piroz ve hatın meshkırın; hûn
hemû zanyar ın. 21 Bona ku hûn rastıyê nızanın nine, lê belê
bona ku hûn rastıyê û qet têkiliya derewki ji tew rastıya nabe,
dızanın.]ı ber ku hûn vana dızanın, mın jı we re nıvisandım.

22 Ewê ku Mesihıya İsa inkar dıkın, ger ne derewin bın, de-
rewin ki ne? Yên ku Bav û Law inkar dıkın, lı hemberê Mesih
m. 23 Yên ku Law inkar dıkın, dı wan de Bav ji nine. Yên ku
Law, eşkere qebûl dıke, dı wi de Bav ji heye. 24 Wê gotina ku
we dı destpêkê de bıhistıne, bıla dı nav we de bıji. Ger gotına
ku we dı destpêkê-de bıhistıye dı naw we de bıji, hûnê ji dı
Law û Bav de bıjin. 25 Gotma ku Mesih jı me re wad kırıye ev
e, yanê jıyana bêdawı ye.

26 Mın vana bo yên ku dıxwazın we jı rê derxinm nıvisand
ım. 27 Ew Rûh ê ku wejı Wi sıtandıye we de dımin e û hewce
nine ku kesekjı we re tışteki bıde hin kırınê. Ew Rûh ê Wi yê
ku her tışti bı we dıde hin kırın rast e, sexte nin e. Mina ku we
dıde hin kırınê, hûnji ûsa dı Mesih de bıjin.

28 Belê zarokên mın, nuha dı Mesih da bıjin ku, wexta Wi
xuya kır, bıla metırsi ya me hebe û dı hatın a Wi de em lı hızur
a Wi stuxwar nebırı û dı naw şermezarıyê de neminın.

29 Bona ku hûn dızanın Ew rast e, wanaji hûn dızanın hemû
kesên rastıyên dıkın ji, jı Wi bûyin e.

XWEDÊ HESKIRINA RASTEQİN E
Zarokên Xwedê

3 Bınêrın, bona em bı navê, 'Zarokên Xwedê' bên bang kırın,
Bav çıqas zahf jı me hes kırıye! Bı rastiji em ûsa ne. Bona

dınya Bav nas nake me ji nas nake. 2 Bırayên mırı ên xoşewist,
em hin jı nıha de zarokên Xwedê ne, lê belê jı me ra hin neha-
te nişandın ku emê çawa bıbın. Lê em wêya dızanın ku dema
Mesih xuya bıki, em êji bıbırı mina Wi.]ı ber ku Ew çawa be,
em ê Wi ûsa bıbinırı. 3 Heçi kesên ku dı Mesih de xwedi yê vê
hêviyê ne, çawa ku Mesih pak e ew ji xwe ûsa pak dıkın.

4 Hemû kesên ku guneh dıkın, lı hemberê Zagonê ve derdıke-
vın. 5 Hûn dızanın ku Mesih bona rakırın a guneh hatıye û dı Wi
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de guneh tuneye. 6 Yê ku dı Mesih de dıji, guneh nake. Ew
kesên ku guneh dıkın, wan ne Mesih ditıne û ne ji nas kırıne.

7 Zarokên mın, bıla kes we nexapin e. Çawa ku Mesih rastı ye,
yê ku rastiyê dıke, ew j i rastı ye. 8Yên ku guneh dıkın, aidê İblıs
ın.jı ber ku İblısjı destpêkê de heta nuha gunehan dıke. Lawê
Xwedê hate ku, tıştên İblıs çê dıke bıde qedandın ê, (yanê bo
tûnekırın a wan hat.) 9Yên kujı Xwedê de bûne, bûyine (yanê
tobe kırıne û baweri bı İsa Mesih anine), ew kesan gunehan nak
ın.]ı ber ku tov ê Xwedê dı wi de dıji. Bona ku ew dı Xwedê de
bûye, guneh nake. 10 Kesên ku rastıyê nakın û jı birayên xwe
hes nakın, ew dı Xwedê de nin m. A vay, zarokên Xwedê û
zarokên İblıs ûsa tên weqetandın (tên nas kırın).

Jı Hev Hes Bıkın
11 Destûr a ku we dı destpêkê de bıhistıye eve:] i hev hes bıkm!
12 Mina Kabil nebın, ew aid ê İblıs bû û bırayê xwe kuşt. Çıma
Kabil bırayê xwe kuşt? Bona tıştên ku wi çêkır xerab bûn û yên
bırayê wi ji rınd (qenc) bûn, wi bırayê xwe kuşt. 13 Bırano, ger
dınyajı we bıkerıhe, xwe şaş mekın. 14 Bona ku em bırayan hes
dıkın, dızanın ku emjı mırınê derbasijıyanê bûne. Yên ku hes
nakın, dı mırın ê de dımin ın. 15 Yên ku jı bırayên xwe dıkerıhın,
qesas ın. Ûhûn dızanın ku qet qesasek xwedijıyana bêdawi nin
e. 16 Em qimet a heskırınê, bona ku Mesih dı oxır a me de canê
xwe daye fehm dıkın. Hewceye ku emji dı oxıra bırayên xwe de
canên xwe bıdın. 17 Ger kesek xwedıyên malên dınê ye, yanê
dewlemend e û bırayên xwe yi dı tengasiyê de ye dıbin e, bı wi
ra şewqat û alikarıyê nake, wê dı wi kesi de heskırın a xwedê
çawa bıji? 18 Zarokên mın, em ne bı gotın û zıman, bı alikari û
dıl de jı hev hes bıkın,

19-22 Em ûsa bızanın ku em dexlê rastıyê ne. Çı çaxa ku dılên
me, me sûcdar bıke, em ê lı hızûr a Xwedê dilên xwe aş bıkın.] i

ber ku Xwedêjı dılên me hinjigırtır e û her tışti dızan e. Bırayên
mın ên xoşewist, ger dılê me, me bı sûc meke, dı hızur a Xwedê
mêrxasıya (cesareta) me dıbe û em çı jı Wi bıxwazın dê emê bıs-
tinın.]ı ber ku em destûrên Wi tinın cih û em Wi xoşnûd dıkın.
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23 Destûra Xwedê eve; bı navê Lawê Wi isa Mesih em
bawerıyê binın û mina ku isa destûr daye, em ûsa jı hevûdu
hes bıkın. 24 Yê ku destûrên Xwedê tine cih, dı Xwedê de dıji,
Xwedê ji dı wi kesi de dıji, Em dı saya rûhê ku Wi (Xwedê)
daye me, dızanın ku Xwedê dı me de dıji,

Ruhan Bıcenbinın

4 Bırayên mın ên xoşewist, bı her ruhi ve bawer nebın. Bona
ku hûn fehm bıkın, ka ew jı Xwedê ne an ji ninın, wan

bıcerıbinın, Jı ber ku gelek peyxamberên sexte belavi her derê
dınê bûn e. 2 Hemû rûhên ku qebûl dıkın ku isa Mesih bedenekê
gırtıye û hatıye vê dınê, ew jı Xwedê ve ye. Hûnê bı vi avayi
Rûhê Xwedê nas bıkın. 3 Ew rûhê ku isa qebûl nake, ew aidê
Xwedê nin e. Ew rûhê lı 'hember'ê Mesih e. We hatın a wi
bıhist. Bı rasti ew jı nıha ve lıdırıê de ye. 4 Zarokên mın, hûn jı
Xwedê ne û we peyxamberê sexte bındest kırın. Jı ber ku ew
Rûhê ku dı we de ye, jı yê lı dınê ye bılırıdtır e. 5 Peyxamberê
sexte, aidê dınê ne. Bo wê yekê gotinên wan i dıbêjırıji aidê dınê
ne û dınya guh dıde wan. 6 Lê em aidê Xwedê ne û yên ku
Xwedê nas dıkın guh dıdın me. Yên ku aidê Xwedê ninın ew
guh nadırı me. Em ûsa Rûhê rast û rûhê derewin nas dıkın.

Xwedê Hes Kınn E
7 Bırayên rnın ên xoşewist, em jı hev hes bıkın. Jı ber ku hes-
kırın jı Xwedê ye. Hemû kesên ku hes dıkın jı Xwedê ve bûyi-
ne û Xwedê nas dıkın. 8 Ew kesê ku hes nake, wi Xwedê nas
nekınye.j ıber ku Xwedê heskırın e. 9 Xwedê, Law ê xwe yê
xoşewist şand dınê ku em bı navditıya Wi bıjin û Wi bı vi
avayi heskırın a Xwe ya ku bo me heye nişan da. 10 Me jı
Xwedê hes nekır bû, lê belê Wi jı me heskır û Law ê Xwe mina
qurban a efû kırınê şand dınê. A vay, heskırın eve.

11 Birayên mırı i xoşewist, bona ku Xwedê jı me ûsa pırr hes
kır ferze em ji jı hev hes bıkın. 12 Qet kesi Xwedê tu caran
neditıye, Lê belê gava em jı hev û dın hes bıkın, Xwedê ji dı
me de jıyanê dıajo û heskırın aWi, dı me de rayedar dıbe. 13 Bı
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Rûhê Xwedê yê ku Xwedê daye me, em fehm dıkın ku, em dı
Xwedê de û Xwedê ji dı me de jıyanê dıajo, 14 Me dit û em
şahdeyıyê dıkın ku; Bav, Law ê xwe jı bo Xelaskırıya (Bı
Xelaskerbûnê, bona) dınê şand. 15 Dema ku kesek eşkere
qebûl bıke û bibêje isa Law ê Xwedê ye, Xwedê dı wi kesi de
û ew kesaji dı Xwedê de dıji, 16 Em heskırın a Xwedê, ya jı bo
me heye dızanın Û me baweri bı wi ani ye.

Xwedê heskırın e û kesên dı heskırınê de bıjin, dı Xwedê de
dıj in, û Xwedê ji dı wi kesi de dıji, 17 Bona ku roja darazıyê
metırsi ya me hebe, heskırın bı vi avayi dı hundirê me de raye-
dar hatıye danin. jı ber ku Mesih çava be, em ji lıvê dınê de ûsa
ne. 18 Dı heskırın ê de xof tune, lıdıjberê wê heskırın a rayedar
xof ê paqıj dıke û davêje derv. jı ber ku xof, jı ber ramana hatın
cezakırınê pêk tê. Kesê ku dıtırse, dı heskırınê de nehatıye ra-
yedar kırın. 19 Em hes dıkın.]ı ber ku Xwedê pêşiyê jı me hes kır.
20 Dema kesek bıbêje; "ez jı Xwedê hes dıkım" û jı birayên xwe
bıkerıbe, ew kesa derewin e. Jıber ku ew kesê ku jı birayên xwe
yê ku wi ditıye hes nake, ew kes jı Xwedêyê ku wi neditıyeji hes
nake. 21 Yê ku dıbêje; "ki jı Xwedê hes dıke, ferze ku jı birayên
xweji hes bike" Mesih'e. Me vê destûr ajı Mesih ve stand (gırt).

HESKIRINA BI BA WERİ SERDESTIYÊ TİNE
Law Ê Xwedê Re Baweri Anin

5 Hemû kesên bawer dıkın ku isa Mesih e wan kesan jı
Xwedê ve bûyine. Hemû kesên ku jı Bav hes dıkın, jı yên

kujı Xwedê ve bûyin eji hes dıkın, 2 Em jı Xwedê hes dıkın
û destûrên Wi tinın cih, bı vi avayi, em fehm dıkın ku em jı
zarokên Xwedê ji hes dıkın. 3 Hes kırın a Xwedê ewe ku,
mırov destûrên Wi bine cih. Destûrên Wi ji ne gıran ın. 4 Jı
ber ku hemû kesên jı Xwedê ve bûyin e dınê bindest dıkın. Ya
ku lıhemberê dınê me serfıraz dıke, bawerıya me ye.

5 Xeyni yên ku baweri kırıne ku, isa Law ê Xwedê ye, ki
dıkare dınê bmdest bıke?

6 Yên ku bı avê û xwinê ve hatıye isa Mesih e. Ew tenê bı
avê nine bı avê û bı xwinê ve hatıye. Yê ku jı bo Wi şahdeyi
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yê dıke Rûh e.Jı ber ku Rûh rasteqini ye. 7-8 Ûsa ku, yên şah-
deyıyê dıkın sısê ne: Rûh, av û xwin. Vana her sısêji yek ın.
9 Em şahdeyıya mırovan qebûl dıkın; lê belê şehadet a Xwedê
wê hinji meqbûl e;jı ber ku ev şehadet a Xwedê ye, ya dı der-
heqa Law ê Xwe de kırıye ye. 10 Yê ku baweri bı Law ê Xwedê
bine, dı wi kesi de şehadeti ya Xwedê heye; lê yên ku bawerıya
xwe bı Xwedê ve ninın, ew kesan Xwedê dıke rewşa dere-
winan;jı ber ku wi şehadet aku Xwedê dı derheq ê Law ê Xwe
de kırıye, bawer ne bûye. 11 Û şehadetiji ew e ku Xwedê,jıyan
a bê dawi daye me, û ev jıyan dı Law ê Wi de ye. 12 Yê ku Law
dı hebûna xwe de dıhêle, xwedıyê jıyanê ye. Yê ku Law ê

Xwedê dı hebûna xwe de nahêle, ne xwedıyêjıyanê ye.

Jıyana Bêdaıoi
13 Mın jı we re, yên ku bawerıya xwe bı Law ê Xwedê ve anin
e bona ku hûn bızanıbın ku hûn xwedıyê jıyana bêdawine,
vana mvisand. 14 Lı ber Xwedê ewlebûna me ew e ku; lıgora
xwestina Wi, em çı bıxwazın, wê me bıbıhize. 15 Ger em
dızanın ku xwestına her tışti de Ew me dıbıhize, we çaxê em
dızanın ku tıştên ku emjı Wi dıxwazın, emê bıgırınji.

16 Dema kesek dıbine ku bırayê wi gunehên ku nakuje dıke,
ferz e ew dua bıke. Wê bı dua wi, Xwedê jıyanê bıde yê ku
gunehê ku nakuje dıke. Vêya, bona kesên ku gunehên mırınê
nin e, dıkın derbas dıbe. Gunehên mırıni hene, ez nabêjım ku
bıla bona vana dua bıke. 17 Her xerabi, guneh e; lê belê gun-
ehên mırınê nine ji hene.

18 Em dızanın hemû kesên ku jı Xwedê ve bûyine gunehan
nakın, Mesih ê jı Xwedê ve bûyıye yên ûsa dıparêze, 19 Em
dızanın ku, em ji jı Xwedê ve ne, û temam ên dınê j i dı destê yê
xerab de ye. 20 Û em disa dızanın ku, Law ê Xwedê hatıye, û
bona em Yê rasteqin bızanıbırı hêza fehm kırınê daye me. Em
dı yê rast de nın. Dı İsa Mesih ê Lawê Wi ye de nın, Ew bı xwe
Xwedanê rasteqin û jıyana bêdawı ye.

21 Zarokno, xwe jı seneman (pûtan) ve bıparêzın!
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'" .NAMEYA YUHENA YA DUWEMIN

PÊŞGOTIN

(Rasti Û Heskınn)

Ev nameya ku şagirt Yûhena, dı dema nıvisandına nameya
yekemin de nıvisandıye, bona cıvaka ku bı navê, 'Fireka Hatıye
Bıjartın û Zarokên Wê' tê nasin hatıye nıvisandın. Gotına, 'hes
kınnê' çar cara, gotına 'rastıyê' pênc cara derbas dıbe. Sedema
nıvisandına vê nameyê, cıvakê lı hemberê hinkanyên xerabkır
ve ikaz kınn ûjı van hinkanyan ve parastın e (7,11). Name bı
vi avayi tê kurt kınn:

Tesir A Rastıya Xwedê Lı Ser Bawerkıran 1-6
Xapinokıya Lı Dınê 7-11
BêrikınnaJı Hevaltıya Ruhani 12,13

Rasti ÛHeskınn
Jı rnın.jı serokê pir (kal) ve,jı pireka bırêz ya Xwedê bıjartıye
û dı rastıyê de ji ez jı wê hes dıkım û jı zarokên wê re (bıla)
sılav (be)! Hew ne ez, hemi kesên ku rastıyê dızanın ji jı we
hes dıkın. 2 Jı ber ku rasti dı hundırê me de dıji û wê heta
bêdawıyê bı me re be. 3 Xêr û dılovani û dılxweşi ya jı Bav
Xwedê û Law ê Bavo İsa Mesih ve tê ji, wê dı hes kırın û
rastıyê de bı me re be.



503 2. Yûhena 4-13

4 Gava mın dit ku hınek zarokên te, mina ku me destûr jı
Baw gırtıne ew ûsa rêya rastıyê de dıherın, ez bo wê pırr
kêfxweş bûm. 5 Û nıha, ey xanım, ne mina ku ez destûrek nû
jı te re dınıvisinım, lê belê ya ku dı destpêkê de bı me re bû
dınıvisinım ûjı te reca dıkım: Emjı hevûdu hes bıkın. 6 Û hes
kırın eve; lıgora destûrên wi bımeşın. Mina we dı destpêkê de
bıhistın, bona hûn dı vê de bımeşırı, destûr hatıye dayin.

7 Çı heye ku pırr kesên xapinoki derket ın; ew hatın a İsa
Mesih dı bedenê de qebûl nakın. Yê ku ûsa ye xapinok e û
hemberê (neyarê) Mesih e. 8 Lı xwe mıqate bın ku, bona hûn
tıştêrı me ked dayinê wenda mekin, lê belê hemû heqê xwe
bıstinın. 9 Hemû kesên ku pêş de dıçe û dı hinkarıya Mesih de
nasekının, dı wan de Xwedê tune; yên ku dı hinkarıya Mesih
de dısekın e, dı wi de hım Baw heye û hımji Law heye. 10 De-
ma kesek hate ba we û vê hinkarıyê neani be, wi kesi qebûl
mekın û sılavê medın wi. 11Jıber ku yên sılavê dıdın wi, dıbın
şırikê karên wi yi xerab.

12 Hin pır tıştên kujı we re bınıvisım hene, mın nexwest ım
bı pênûsk û kêxızê ve bınıvisinım; lê belê hêvıya mın ew e ku
ez werım ba we û bı we re bıaxıfım. Ûsa ku bı heskırın a me
temam bıbe. 13 Zarokên Xwuşka te ya ku hatıye bıjartın jı te
re sılav dıkın.
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A A.

NAMEYA YUHENA YA SEWEMIN

PÊŞGOTIN

(Mêvanperwenya Dılsozê Mesih)

Nameya sêwemin ya şagirt Yûhena, dı yek demê dejı Gayos re
hatıye nıvisandın. Weki dın mırov rasti navên Dimitnyo û
Dıyotrifos dıbe. Gayos dıbe ku kesê navê wi dı Nameya
Romayıyan de derbas dıbe be (16:23). Ew bı xwe bırayek
bawerkır (1,2) bamerkırek dilsozê rastıyê (3,4) û mêvan perwer
e (5,6). Mina bıbe serokê cıvaka bamerktran bı zanin e.

Dıyotrifo mırovek qure (9), dı derheqa nûçeoanan de çav-
nebar û zordest e. Pekandınek jı Nûçeoan Yûhena ve lı xwe heq
dıke (10). Lê lı dıji wi, Dimitnyo, bawerkırek qenc û bı rûmet e
(12).

Dioê mırov destê xwe jı kesên ku Mızginıya Xudan belav dıke
vekın û jı rastıyê re xizmetê bıkın (7,8). Dıyotrifo hew bı
qewırandına nûçeoanan nema,jı kesên ku dıxwazın wan qebûl
bıkınji astengıyê derxıst. Nıvis, bı bêrikınnajı hevaltıya ruha-
ni ve dıqede (13,14).

Destpêk û sılav
Jı abyê wi yê kalepir ve, jı yê ku ez bı rastıyê jı wi hes dıkım,
jı Gayos ê delal re!

2 Ey bırayê delal, çawa ku canê te azad e, ez dua dıkım ku,
tu dı her tışti de, dı nav azadi û xweşi yê de bi. 3 Lê dema ku
hınek bıra hatın ba me, van şehadeti kır û gotın ku, tu dı nya
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rastıyê da dımeşi û 1ıba rastıyê mayi ez pırr kêfxweş bûm. 4 Bo-
na mın, dema zarokên mın nya rastıyê de bımeşın Û ez vê
xeber ê bıbıhizım, vêya bo mın serfirazıyek mezın e ûjı vê ser-
fırazıya mezıntır jı bo mın serfırazi nine!

Pesnahi Û Şiret
5 Bırayên mın ê xoşewist, van bırayên xerib re her tu çı dıki,
xebatên dılsoz ûjı dıl dıki. 6 Evana 1ıber cıvaka bawerkıran de
bo heskırın a te şahdeyıyê dan. Gava tu vana bı alikanya xwe,
mina 1ıyaq bûna Xwedê bışini, tu yê heri nnd bıki. 7Jı ber ku
ev dı oxır a navê Mesih de ketın rê û qet alikari jı yên ku
bawenyê ninın, ne gırtın. 8 Bo vê yekê, bona ku em dı oxır a
rastıyê de bıbın kedkar, hewceye em alikanyê jı kesên ûsa re
bıkın,

9 Mın jı cıvaka bawerkıran re hınek tışt nıvisandım, lê belê
dı nav wan de, yên ku aşıqê meqam a bılınd e, Dıyotrefis me
qebûl nake. 10 Bo vê yekê, dema ez venm, cihê bê xeta de
neheqıya ku wi vegerandıye me Û xırabıyên ku wi kırıye, ezê
binım bira wi. Bı vêya nasekın e, bırayan ji qebûl nake. Jı
kesên ku bırayan qebûl dıkın ji astengiyê derdıxe û wan jı
cıvakê ve davê derve.

11 Bırayên mın ê xoşewist, ne xerabıyê, qenc ıyê jı xwe re
bıke wekok. Yên ku qencıyê dıkın, mırovên Xwedê ne. Yên ku
xerab ıyê dıke, wi Xwedê neditye, (ew ne mırovê Xwedê ye.)
12 Bo Dimitnyo her kes şahdeyıyek qenc dıde, rasti bı xwe ji
beşdari vê şahdeyıya dıbe. Em ji şehadet ıyê dıkın. Tu dızani
ku şehadet a me raste.

13Hin pırr tıştên ku mın jı te re bınıvisıyam a hebûn, lê belê
ez naxwazım bı pênûsk û kaxezê ve bınıvisinım. 14 Hêvi dıkım
ku dı nêzik de te bıbinım, vê çaxê emê dı hızûr a hevûdın de
bıaxıfın. 15 Bıla tu dı nava dılxweşıyê de bımin el Heval jı te
re sılav dıkın. Tu ji hevalên lıwê derê ne bı nav û bı nav, jı
hemûyan re sılav bıke.
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A

NAMEYA CIHUDA

PÊŞGOTIN

(İkazkınna Lı hemberê Mamosteyên Xerab)

Nıviskarê vê nameyê Cıhûda yê Bırayê Aqûp e (bınênn Marqos
6:3; Nam. Galatı. 1:19;Kar. Res. 1:14). Naveroka nameyê mina
Nameya Pêtrûs ya Duwemin e.

Wê nameya ku cıvaka bawerkıran, dı derheqa mamosteyên
xerab ve ikaz dıke, têkılıyên neqenc û cıvakê bıjahr dıke, dıde
xuya kınn (3,4),jı bêbawenya wan ji tê qal kınn (5,7).

Taybetıyên bêbaweran, mina bêbawerên berê ne (8-16).
Hatına vana, hatıbû daxuyani kınn (17-19). Dıvê lı hemberê
wan, têkılıyên bawerkıran çawa be (20-23)? Name bona
bawerkıran, bı xwestına pirozıyê ve dıqede 24,25).

Destpêk ÛSılav
1Jı mın, Cıhûda, yê qûlê İsa Mesih û bırayê Aqûp e, jı bang-
kırênjı alıyê Bavo Xwedê ve hatme heskırın û bona İsa Mesih
ve hatme parastın ra sılav! 2 Bıla dılovani, dılxweşi û heskırın
bı olçıyek zêde dıbe jı we re be.

Guneh Û Darazi
3 Bırayên mın i xoşewist, mın pırr xiret da ku ezjı we re dı der-
heqa pev re xılasbûna me ve bınıvisinım. Dı vê navê de bona
we dı têkoşêrdana dı oxra bawerıya ku cara pêşin û paşin jı
pirozan re hatıye emanet kırın bı hewes bıkım, mın hewceya
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nıvisandınê bıhist. 4 Jı ber ku hın kesên bêxwedê, yên xêra
Xwedayê me jı sefahetê re dıkın navditi û yek efendiyê me û
Xudanê me İsa Mesih inkar dıkın, bı dızika ketın nav we. Da-
razbûna wan jı zûde hatıye nıvisandın,

5 Hûn vana hemıyan dızanın, lê disaji dıxwazım binım bira
we ku, Xudan gelê xwe pêşıyê jı herema (welatê) Mısrê xelas
kır; lê belê dawıyê yên bawerıyê neanine mehf kır. 6 Xudan,
mılyaketên dı nava sinorên rayedarıyên xwe nemane û jı cihê
kujı wan re hatıye danin cûda bûne, bona roja mezın ya dara-
zıyê, bı kendırên (bendên) xuyanabi (nayê ditın) gırê da û
hepsi tanyê kır. 7 Sodom, Gomora û bajarên dora wan, mina
vêya xwe dan destê bêexlaqıya cınsi û rêşaşan. Van bajarên dê
heta bêdawibûnê ceza dı agırde şewıtinê bıkışinın, minakên
mırov jı wan dersê bıgırın nın.
8 Lê disa j i kesên ketme nava we, dıkevm xeyala û bedena xwe
yi rasteqin gemari dıkırı. Rayedarıya Xudan bı tunehıyê dıhe-
sıbinın ûjı afırên (hebûnên) bılınd ve kufran dıkın. 9 Lê ewe ku
heta sermılyaket Mıkail ji, dema dı babeta cesedê Mûsa bı İblıs
re ketıbû guftego û keftûleftê, metırsi neani ku bı kufurkırınên
wi daraz bıke. Hew got; "Bıla Xudan bı te bıpekel" 10 Lê belê
van kesan,jı heçi tıştênjı wê fêrnnakın xeberan dıdm. Lı alıyê
dın mina heywanên bêvac,jı heye ku bı dozina (insıyaka xwe)
xwe fêmkırıne, wan dıbe têkçûnê. 11 Wey 1ıhalê vana! J ı ber ku
dı rêya Kabil de çûn. Mina qezencê xwe, bı şaşıyeki mina ya
Balam ve xıstın. Dı serihıldanek mina ya Korah mehf bûn.
12 Van kesên dı şahıyên heskırınê we, bı we re dıxwın û
vedıxwırı, her yek lekeyeki reş e. Şıvanên hew xwe xwedi dıkın
ın. Mina ewrên bê baran yên bı ber ba ve dıçın û mina darên
payizê yên jı bêrnêw ın û jı rehê de hatme kışandın (jêkırın)
ın. 13 Mina şepêlên beji ya bahrê kefa xwe belav dıke, ew ji şer-
mên xwe belav dıkın, Mina stêrkên serseri ne. Tarıyek heta
bêdawîbûnê bıdome lıbenda wan e.

14-15 Henox ê paşi Ademjı nıfşeya heftemine, dı derheqa van
zılama vê peyxemberıtıyê kır: "A vay, Xudan, bona her kesi
daraz bıke, bı dehhezarên pirozan ve tê. J ı berya heçi gotmên
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tahl yênjı bêxwedêbûna xwe vejı Wi re gotıne ûjı berya hemi
karên dıji rêya Xwedê ne û dı bêxwedêbûnê de hatme kırın,
wê Xudan bısûcbûna wan xuyayi hemi mırovan bıke. 16Yana
her tım dı berxwe de dıbêjın û galegala dıkın, Lı pêy
azwerıyên xwe dıherın. Devê wan gotinên gıran dıbêje, bona
menfietên xwe, keseki dın tiz dıkın (lı ber wi pesnên wi
vedıdın),

Şiret Û İkazi
17 Lê belê hûn, bırayên mın i xoşewist, gotinên ku berê jı
alıyê resûlên Xudanê me İsa Mesih ve hatme gotm dı bir
binın. 18Jı we re gotıbûn ku, "dê dı rojên dawıya dınê de
kesên qerf û henekan bıkın û yên beri bı dana bêxwedêbûnê
dı rêya azwerıyên xwe de bımeşın wê hebın." 19Yana par-
veker, bı hebûnê ve gırêdayi û kesên bêyi Ruh ê Piroz ın.
20 Lê belê hûn, bırayên mın i xoşewist, xwe lı ser bıngeha
bawerıya xwe ya geleki piroz e pêşve bıbın. Dı Ruhê Piroz
de dua bıkın, 21 Dema hûn lı benda dılovanıya Xudanê me
İsa Mesih ya we bıgıhinijıyana bêdawi bın, xwe dı heskırı-
na Xwedê de bıparêzın, 22 Dılovanıyê lı hın kesên bêqırare
bıkın, 23 Hın kesan jı agır ve bıkışinın û xılas bıkın. J ı hıne-
kan re ji bı tırsê dılovanıyê bıkın; lê belê jı kınceki bı bede-
na bıguneh ve hatıye gemarkırınji bıkerıhın.

24·25 Xılaskerê me yek Xwedê, dı hêza, we jı ketınê ve
bıparêze û we bı kêfxweşıyek mezın Û paqıj derxe hızûra xwe
de ye. Bıla bılındahi, mezınahi, hêz û rayedari bı navditıya
Xudanê me İsa Mesih, beri hemi çaxan, nuha û dı hemi çaxan
de ya Xwedê be! Amin.
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A

PEYXAM AJI XWEDE VE
HATIYE YÛHENA

PÊŞGOTIN

(Serdestıya Berxıkê)
Nıvis a Kıtêba Piroz ya dawin, dı derheqa Eskatologya (dawıya
deman) ye. Gelek wekok, nişandan û danasinên xwendevanê
hemdem bıfıkırine tê de hene. Ev tiştên ku iro fêmkınnan wan
dıjtoare, dı dema nıvisandına Kitêbê de zahf hêsan bû.

Kesê ku dı datmua sedsala yekemın de vê nıvisa nıvisandıye,
xwe bı navê Yûhena ve dıde nasin. Xwedê naveroka a vê
daxuyanikınna ezmani, da İsa Mesilı. Ew ji bı navditıya mılya-
keteki vêyajıxulamêxwe Yûhena re şand (1:1,2). Babet, dı der-
heqa bûyerên dı demekê kurt de wê bıbın e.]ı ber ku dı derhe-
qa daunuê deman e,jı vêya nıvisa eskatologya tê gotın.

Ev nıvisa, bı heft belavokên ku Mesih vejıyaye û çûye ezman
dıde mılyaketê serokê cıvakên heft kıliseyên lı Enedolê ne dest
pê dıke. (Pênc heb ikaz, dudu ji pesnahi) Paşi vêya xwendevan
xewn û xeyalên dı derheqa Berx û Xwedê (4:1-5:14) paşi wê
rasti heft moran û dı vebûna vana de ji rasti heft xewn û
xeyalan dıbe (6:1-8:1)

Paşi vana dengê heft bonuan Û heft xewn û xeyallı pêy tê
(8:2-9:21; 11:15-19). Dı navbera vekınna morên şeşemin û hef-
temin de rewşekê dın çêdibe (7:1-17; 10:1-11:14). Paşi vêya,
Yûhena, lı ezmanan rasti xewn û xeyaleki sereta tê. (12:1-8)
Cenatetrên lı hemberê Xteedê şer dikın (12:9-13; 1:18). Lı
Çıyayê Sıyonê Berx û dılsozên ıI'Ji(14:1-20), heft mılyaketên
heft tasên zêrin gırtıne (15: 1-16:21) II pêy vana tê.

Paşê darazkınnên dın tên (17:1-19:21). Dema Kıtêb bı ser-
destıya Berxikê ve dawi dıbe, Serteenua Mesih ya hezar saZi û
ezmanê nû, erdê nû û Orşelim a Nû xuya dıbe (20:1-22:21).



Peyxam 1:1-11 510

Destpêk

1 Ev pirtûk peyxam gırtına isa Mesih e. Xwedê, bona bû-
yerên wê dı dema nêzik de çê bıbın nişani evdên xwe bıke vê

peyxam a da Wi. Ew ji, bı navditıya rnılyaketa ku şand, vana
têgıhand evdê (qûlê) xwe Yûhena, 2Yûhena lı her tıştê ku ditı-
ye.jı gotına Xwedê û jı belavoka isa Mesih ve şahdeyıyê dike.

3 Xwezi 1ı kesên gotınên vê peyxambertıyê dıxwin e, yên lı
vır hatme nıvisandın guhdar dıke û tine cih! Jıber ku dema ku
1ı benda wê ne nêzik e.

NAMEYÊN]I HEFT CIVAKÊN LI HEREMA ASYA YÊ NE
fı Heft Cıvaki Re Sılav
4-6 Jı rnın Yûhena, jı heft cıvakên 1ı welatê Asya yê ne (bıla)
sılav (be)! Bılajı yê heye.jı yê bûye û jı yê wê bıbe, jı heft ruhê
ku lıber texta Wi ne ûjı şahdeyê ewledar isa Mesih yê dı nava
mırıyan de kesê pêşin welıdıye (zayıye) ye û serwerê qralên
dınê ye, jı we re xêr û xweşi be. Bıla bılındahi û hêz heta bêda-
wıyan, jı Mesih ê jı me hes dıke, me bı xwine xwe ve jı gun-
ehên me şuştıye Û me anıye mina qraletıyek û dı xızrneta Bavê
xwe, Xwedê da kırıye kahin re be. Amin.

7 A vay, bı ewran ve tê! Dê her çav Wi bıbin ın, Heta yên
bedena Wi qul kırıne ji. Wê bona Wi lıxwe xın hemû nete-
weyên rûyê erdê. Belê, wê ûsa bıbe, amin!

Yê Pêşin Û Dawin Ez ım
8 Xudan Xwedê yê hêza Wi têra her tıştên hene, hebûn û wê
hebın dıbêje ku, "Alfa û Omega ez ım."

9 Ez, Yûhena yê bı aidbûna xwe yi Xudan İsa dı tengasiyê
de, dı Serwerı ya Xwedani de û dı sebrê de şırikê we û bırayê
we me, 1ı ox ra Gotına Xwedê û belavoka İsa, 1ı giraveki bı
navê Patmos dımam, 10 Dı roja Xudan de, bı gırtına Ruh i bı
gırtına mın i bın rêvabırtıya xwe, mın 1ı paşi xwe dengek!
bılınd imina borijenê bıhist, 11 Deng, "Ditınên xwe bınıvise Û
bıghine heft cıvaki, yanê bışine Efes, İzmir, Bergama, Tıya-
têra, Sart Filadelfıya û Lawdikya" dıgot.
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12-13 Bona ku yê bangi mın kırıye bıbinım vegerıyam paş
xwe. Gava vegerıyam, mın heft qendilgeha zêrin û dı nava
vana de, yeki 'mina lawê mırovan' kıncên lı ser wi dıgıhêje
lıngên wi û singa wi bı şûtık a zêrini ve hatıye pêçandın ditım.
14 Serê wi û porê wi mina hırıyê boz sıpi bû, mina berfê sıpi boz
bû. Mırov dıgot qey çavên wi mina agırê pêti pêti dışewıti ye!
15 Lıngên wi mina tûncê dıbırıqi yê dı fırınê de bûye pêti bû.
Ûdengê wi mina dengê avên bı coş dıherıkın bû. 16 Dı destê
wi yi rast de heft sıtêrk hebû ûjı devê wi şûreki du devi yê tûj
dırêji jı derv dıbû. Wecê wi mina roja bı hemû hêza xwe
dıbırıqe bû. 17 Dema mın Wi dit, ez mina mırıyan lıbın lıngên
Wi ketım. Lê Wi destê xwe yi rastê dani ser mın û ûsa got:
"Metırse! Yê pêşin û dawin ez un. 18 Yê zındi ez ım. Ez mırı-
bûm, Iê belê a vay, Ez ê heta bêdawıyan zındi bıminım. Quf-
leyên mırınê û warê mırıyan bı mın re ne. 19 Bona vêya ditınên
xwe, yên ku nıha bıbın û yênjı nıha dawıyê ve wê bıbın bınıvi-
sin e. 20 Dema em bên raz a van heft stêrk ê ku te dı destê mın
i rast de dit û heft qendilgehan, heft sıtêrk mılyaketên heft
cıvaka, heft qendilgehji heft cıvak ın.

Jı Cıvaka Lı Efesê Ye Re

2 "Jı mılyaketa cıvaka lı Efesê ye re bınıvisin e. Yê ku heft
sıtêrka dı destê xwe yi rast de dıgre û dı nava heft qendil-

gehan de dımeşe ûsa dıbêje: 2 'Ez kırınên te,jirbûna te, sebra te
dızanım. Ez dızanım ku tu nıkare bı zılamên xerab re sebır ji
bıke. Tê yên ku ne resûl ın, Iê belê xwe bı resûl i dıdın nasin cerı-
band û wan derewçin dit. 3 Belê tu bı sebr i. Lı oxra navê mın,
te lıberya êşa dı berxwe da û newestıya. 4 Çı heye ku tışteki mın
lıberya te heye: Te heskırına xwe yi pêşin berda. 5 Dı bir bine
ku bona vêya tujı ku ket! Tobe bıke û kırınên xwe yi pêşin bıdo-
min e. Ger tu tobe neki, ezê bêm ba te û qendilgeha te jı cih ve
rakım. 6 Disa ji alıyek te yi qenc heye: Tu jı kırınên aligırên
Nikolas ve dıkerıhe; ezji dıkerıhım.' 7 Yên guhê wan hebın, bıla
bıbıhizın ku Ruh jı cıvakan re çı dıbêje. Ez ê mafê xwarına jı
darajıyanê ya dı cıneta Xwedê de ye bıdım yê serdest bên."
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Jı Cıvaka Lı İzmirê Ye Re
8-9"Jı mılyaketa cıvaka lı İzmirê ye re bımvisin e. Yê mırıye û
disa rabûye, yê pêşin û paşin e ûsa dıbêje: 'Ez xızani Û tengasiyên
te dızanım. Lê belê tu dewlemendi. Ez kufrên kesên jı xwe re
dıbêjın Cıhûd, lê belê yên ne Cıhûd ın dı mina hewra Şêytan de
ne dıkm dızamm. 10Jı tengasıyên ku way tu lı ser kışandınê ye
metırse! Bınıhêre, İb1ıs bona we bıcerıbine, wê hın kesênjı nava
we bavê zindanê û hûnê deh rojan tengasıyê bıkışinın. Bı bıhaya
mırınê ji be, dılsoz bımine, ezê taca jıyanê bıdım te.'

11Yên guhê wan hebın, bıla gotınên Ruhjı cıvakan ra dıbêje
guhdar bıkın. Yên serdest bên, wê jı mırına duwemin ve tu
xerabıyê (zırarê) nebin ın.'

Jı Cıvaka Lı Bergama Ye Re
12-13"]ı mılyaketa cıvaka lı Bergama yê ye re bımvisin e. Yê xwe-
dıyê şûrê tûj i bı dudevi ûsa dıbêje: 'Ez dızanım tu lı ku dıji; texta
Şêytan lı wır e. Disaji tu bı şıdandi bınavê mın ve gırêdayi dımi-
ni. Dı rojên Antipa yê şahdeyê mın i dılsoz ê dı nava we de, lı ci-
hê ku Şêytan dıji hate kuştın ji mın tu inkar kırına te yi bawerıyê
nedit. 14Çı heye ku, hmek tıştên rnın i lı hembera tene hene. Dı
nava we de yên bı hinkarıya Balam ve gırêdayi mane hemn. Yê
xwarına goştênjı pûtan re hatıye pêşkêşkırın û bona bêexlaqıyên
cınsi bıkın xapandına Lawên İsraêlıyan hini Balaq kır Balam bû.
15Mina vêya, dı nava we deji, yên bı hinkarıya aligırên Nikolas
ve gırêdayi mane hemn. 16Bona wê tobe bıke! Ya na, Ez ê zû
werım ba te û lı hemberê wan bı şûrê dı devê xwe de şer bıkım.'

17Yên guhê wan hebın, bıla gotınên Ruhjı cıvakan ra dıbêje
guhdar bıkın. Ezê jı Man a veşarti bıdım yên serdest bên.
Weki dın ezê kevıreki sıpi û naveki nû yê lı ser vi kevıri hatıye
nıvisandın, naveki xeyni wi kes mzambe bıdım wi."

Jı Cıvaka Lı Tıyatira Ye Re
18-19''Jı mılyaketa cıvaka lı Tıyatira ye re bınıvisin e. Lawê
Xwedê yê çavên Wi mina agırê pêt û pêt dışewıte û lıngên Wi
mina tûncên dıbırıqine ne ûsa dıbêje: 'Ez kumên te, heskırın
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Û bawerıya te, xızmet û sebra te dızanım. Ez dızanım ku
kırınên te yi dawin, kırınên te yi pêşin derbas kırıne. 20 Çı
heye ku, tışteki mın lı hemberê te heye: Tu lı pireka bı navê
İzabêl ya xwe bı peyxamberti dıde nasin bı xweşditınê
dınıhêri. Ev pireka, bı hinkarıya xwe qûl ên mın jı rê ve der-
dıxe û ber bı kırınên bêexlaqıyêrı cınsi û xwarına goşt ên jı
pûtan ve hatıne pêşkêş kırın ve dıbe. 21 Bona tobe kırına wê,
mın demekê da wê, lê belê naxwaze ku jı bêexlaqıya xwe ve
tobe bıke. 22 Bınıhêre, ezê wan bavêjıın nav nıvineki bı ten-
gasıyan ve tıji, yê bı wê re zi nê kırıne ji, ger jı karên ku wê
kırıye tobe nekın, ezê bavêm nav tengasiyên mezın. 23 Ez ê

zarokên wê, bı weba yê ve bıkujım. Wê dema wê hemû cıvak
bızanıbın ku çavdêrıyê dıl û qelban ez ım. Ez ê bersıva kırına
her yeki we bıdım we. 24·25 Lê belê jı we re, yanê jı yên dın i lı
Tıyatira yê ne,jı heçi kesên vê hinkarıyê qebûl nekırıne û hini
dı gotinê de 'razên kûr' i Şêytan nebûne wêya dıbêjım: heta ku
ez bêm, bı yê bı we re ye bı şıdandi bıgırın (dılsoz bırninın),
Xeyni vêya ez tu bari daninım ser we. 26·28 Mın çawa rayedarıyê
jı Bavê xwe ve gırtıbe, ezê ji rayedarıya ser netewan bıdım yên
serdest bên, yên karên ku mın dıkırın heta dawiyê bıdominın.
'Wê wan bı darê hesıni bıajo, mina feraxên axini bışkine û pari
pari bıke.' Ez ê stêrka sıbehan bıdırn yên serdest bên.'

29 Yên guhê wan hebın, bıla bıbıhizın ku ka Ruh jı cıvakan
re çı dıbêje."

Jı Cıvaka Lı Sardê Ye Re

3 "Jı mılyaketa cıvaka lı Sardê ye re bınıvisin e. Yê xwe-
dıyê heft ruhê Xwedê û xwedıyê heft sıtêrka ye ûsa

dıbêje: 'Ez kırınên te dızanım. Te bı cıvaka dıji ve nav (deng
daye) kırıye, lê belê tu mıri yi. 2 Hışyar bıbe! Tıştên lıpaş ve
mayine û lıber mırınê ne xurt bıki. Jıber ku mın lıber X we-
dayê te netemambûna karên te ditım. 3 Bı vê sedemê, te çı
gırtıye, te çı bıhistıye, dı bira xwe bine. Vana bine cih, tobe
bıkel Ger tu hışyar nebe, ez ê mina dızeki werım. Tu yê tu
cari nızani be ku ez ê dı kijan saetê de bêm. 4 Lê belê lı Sardê,
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çend kesên kıncên wan gemari nebûne hene ku, ewê dı nava
sıpıyan, bı mın re bımeşın. Jıber ku lıyaqi vêya ne. 5 Yê ser-
dest bê, wê bı vi avayi kıncên sıpi lı xwe bıke. Ezê navê yê ûsa
tu cari jı pırtûka jıyanê ve betal nakım. Ez ê lı berya Bavê
xwe Û mılyaketên Wi navê wi kesi bı eşkereti bı bir binım.'

6 Yên guhê wan hebın, bıla bıbıhizın ku ka Ruhjı cıvakan re
çı dıbêje."

Jı Cıvaka Lı Piladelfiya Ye Re
7-8 "]ımılyaketa cıvaka lı Filadelfıya ye re bınıvisin e. Yê piroz
û rast e, yê xwedıyê qufle ya Dawıd e, yê tıştê ku Wi vekırıye
kes nıkare bıgıre, tıştê ku Wi gırtıye kes nıkare veke ûsa dıbêje:
'Ez kırınên te dızanım. A vay, mın derıyek vekıri ku tu kes
nıkare bıgıre danim ber te. Ez dızanım hêza te hındık e, lê disa
ji tu lı pêy gotına mın çû û te navê mın inkar nekır. 9 Lê bırıê-
re, ezê yênjı hewra Şêytan, yên dıbêjın em Cıhûdın, lê belê ne
Cıhûd ın û derewan dıkın ûsa bıkım ku, dê bên xwe bavên
lıngên te û dê fêm bıkın ku ez jı te hes dıkım. 10 Bona ku tu lı
pêy gotına mın çû û te dı berxwe da, ez ê ji jı saeta cerıbandınê
ya bona kesên lı rûyê erdê dıjin bıcerıbine bê ser hemû dınê, te
bıparêzım. 11 Ez zû têm! Bona ku tu kes taca te jı serê te negı-
re, bı ya tu xwedıye bı hıjdin (pêt pê) bıgıre. 12 Ez ê yên serdest
bên, dı perestgeha Xwedayê xwe de bıkım stûneki. Yeki ûsa êdi
wê jı wır cûda nebe. Ez ê lı ser wi navê Xwedayê xwe, navê
bajarê aidê Xwedayê xwe, yanê navê Orşelim a nuh yajı ezman,
jı ba Xwedê daketıye û navê xwe bınıvisinım.'

13 Yên guhê wan hebın, bıla bıbıhizın ku ka Ruh jı cıvakan
re çı dıbêje."

Jı Cıvaka Lı Lawdikya Ye Re
14-15 "[ı mılyaketa cıvaka lı Lawdikya ye re bınıvisin e. Yê
Amin, dılsoz û şahdeyê rasteqin, çavkanıya xas i afırandına
Xwedê ûsa dıbêje: 'Ez kırınên te dızanım. Tu ne germi, neji
sar. Xwezika tu yan germ bûya yan ji sar! 16 Lê belê tu ne
germi ne ji sar, tu sarogermi (çêrme) yi. Bo vê sedemê ez ê te
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jı devê xwe verşinım. 17 Tu dıbêji, ez dewlemend ım, ez dewle-
mend bûm, tu hewceyıya mın jı tu tışti ve nemaye, lê belê tu
nızani ku tu reben û dı rewşeki heyfini, tazi, kor û xızan i.
18 Bona vêya ez salıx dıdım kujı bo tu dewlemend bıbe zêrajı
agır ve hatıye safi kırın jı mın bıkıre, jı bo kıncan lı xwe ki û
tazi bûna xwe veşêri kincên sıpi, bona ku tu bıbini.jı bo ku tu
dı çavên xwe bıde merhem bıstine. 19 Ez bı heçi heskırê xwe
dıpekım Û perwerde dıkım. Bona wê were xiretê û tobe bıki.
20 A vay, ez lı ber deri sekıni me û lı deri dıxım. Ger keseki
dengê mın bıbıhise û deri veke, ez ê têkevım ba wi, ez bı wi re,
ewji bı mın re emê bı hev re xwerınê bıxwın. 21 Ez çawa bı ser-
desti hatma xwe, bı Bavê xwe re rûnıştım texta Bavê xwe, ezê
ji mafê bı mırı re, lı texta mın rûnıştınê bıdım yê serdest bê.'

22 Yên guhê wan hebın, bıla bıbıhizın ku ka Ruh jı cıvakan
re çı dıbêje.'"

ROJA MEZIN TÊ DAXUYANİ KIRIN
Texta Lı Ezman

4 Paşi vana mın derıyek vekıri sekınıye lı ezman ditım,
Axaftına Wî yî bı mın re bıhistım Û dengê pêşin yê mina

borijenê bû ûsa got. "Derkeve vır! Ez bûyerên lı pêy vêya ferze
ku bıbe nişani te bıdım." 2 Dı wê demê de bı gırtma Ruh i mın
gırt rêwabırtıya xwe, mırı lı ezman texteki û yeki lı ser wi texti
rûnıştıye ditım. 3 Yê lı ser text rûnıştıbû mina xuyanıya eqiq
a sor û zumrıdê bû. Keskesorekê zumrıdê dı bir dıani dora
textê gırtibû. 4 Lı dora textê bist û çar textên dın hebûn. Lı ser
textan bist û çar kalepirên dı serê wan de taca zêrini heye û
kincên wan sıpıye rûnıştıbûn. 5 Jı text ve bırûsk Iêdıxıstın,
gurmini ya ezman û dengên tevlıhev dıhat bıhistın. Lı ber
textê, heft pêtalê (meşaleyê) pêt û pêt dışewıti hebûn. Vana
heft ruhê Xwedê ne. 6 Lı ber textê bahreki mina bıllûrê, wekî
jı camê çê bûbe hebû. Dı navbera textê û dora wê de, çar afırên
(mexlûqên) pêşi û paşıyên wan bı çavan ve tıji ye dısekının,
7 Afıra (mexlûqa) yekemin mina şêra, ya duwemin mina can-
geya bû.Wecê afıra (mexlûqa) sêwemin mina wecê mırovan



Peyxam 4:8-5:10 516

bû. Afıra (mexlûqa) çaremin, mina qertaleki dıfıre bû. 8Jı her
yekê jı van çar afıran (mexlûqan) xwedıyê heft bazıki bûn.
Her alıyê van afıran (mexlûqan), heta bın bazıkên wan ji bı
çavan ve tıji bûn. Bı şev û roj, bê sekın û wetan ûsa dıbêjın:
"Piroz, piroz, piroz e, Xudanê Xweda, yê bûye, yê heye û yê
bıbe, Yê hêza Wi têra her tışti ye!" 9-11 Afırên (mexlûqên)
zındi, her gıjı yê lı ser textê rûnıştıye, yê heta bêdawıyan bıjı
bılınd dıkırın û bırêzi û şukuryê pêşkêşi dıkırın, bist û çar
kalepir, lı ber yê heta bêdawıyan bıji û lı ser textê ve rûni xwe
dıavêtın erdê ber lıngên Wi û bı wi dıperestın. Tacên xwe
davên ber textê û dıbêjın ku, "Xudanê me û Xwedayê me! Tu
lıyaqi gırtına bılındahıyê, hêzê û bırêzıyê ye. Jı ber ku Te her
tışti afırand. Gışt bı xwestına te hebûn û hatın afırandın."

Berxık Û Tomar A Bı Mıhur

5 Mın dı destê rasti yê lı ser textê ve rûnıştıye tomarek her
du alıyê wê ji hatıye nıvisandın û bı heft mıhurê ve hatıye

mor kırın ditım. 2 Mın mılyaketeki xurt i bı dengek bılınd
dıbêje, "Ki lıyaqi vekırına tomar û moran e" ji ditım. 3 Lê belê
ne lı ezman, ne lı rûyê erdê, ne j i lı bınê erdê tu kesê ku tom arê
veke û lı hundırê wê bınıhêre tunebû. 4 Wê demê mın dest bı
gırıyek bı jan û keser kır ım. Jı ber ku tu kesê lıyaqi tomarê
veke û lıhûndırê wê bınıhêre nehat ditın. 5 Lı ser vêya kalepı-
rekijı mın re, "Megri!" got. "A vay, Şêr êjı eşira Cıhûda ve tê,
yê jı reha Dawıd ve ye serdest hat (bı ser ve ket). Wê Ew
tomarê û heft mora tomarê veke."

6 Dı nava texta ku çar afır (mexlûq) û kalepiran dora wê gır-
tıne, mın Berxıkeki mina ku hatıbe serjêkırın sekınıye ditım.
Heft qıloç û heft çavên Berxıkê hebûn. Vana heft ruhê Xwedê
yêjı hemıya dınê re hatıye şandın ın. 7 Berxık çû û jı destê rast
yê lı ser textê ve rûnıştıye tomarê gırt.

8 Dema tomarê gırt, çar afır (mexlûq) û bist û çar kalepir lı
berya wê bı erdê ve secde kırın. Dı destê her yeki de çenkek
(aleteki mûzikê) û tasên zêrini yên bı buxurê ve tıji yên
duayên pirozan e hebû. 9-10 Murxeki nuh dıgotın. "Tu lıyaqı
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gırtına tomarê Û vekırına tomara ye! Jı ber ku tu hate ser-
jêkırın, Û te mırovên jı her eşiri, her zımani, jı her geli, her
netewey eki bı xwina xwe ve bona Xwedê kıri. Te wan dı xız-
meta Xwada yê me de ani mina qralıyetekê, Te wan kır kahin-
an. Dê iı ser dınê serwerıyê bıajon."

11 Dawıyê iıdora text, afırên (rnexlûqên) zındi ûkalepiran ve
mın gelek mılyaketan ditım Û dengên wan bıhistım. Hejmara
wan bı hezaran hezar, bı dehhezaran dehhezar bû. 12 Bı denge-
ki bılınd ûsa dıgotm: "Berxıka hatıye serjêkırın, lıyaqi gırtına
hêz û dewlemendiyê, bırêzıyê, bılındahıyê û pesrıahıyê ye." 13'Û
mın bıhist ku hemû afırên (mexlûqên) lı ezman, lı rûyê erdê, lı
bıni erdê û lı hundırê bahrê de ûsa dıgotm: "Pesnahi, bırêzi,
bılındahi û hêz bıla heta bêdawıyan, bıla ya yê lı ser text ve
rûnıştıye û ya Berxıkê be! 14 Çar ahr (mexlûq), dıgotın, "Amin"
û kalepiran bı erdê ve secde dıkırın û dıperestın,

BERXIK HEH MIHURAN VEDIKE
Heft Mıhur

6 Dawiyê mın dit ku Berxık, jı heft mıhuran yeki vedıke.
Dı wê demê de mın bıhist ku ahreki (mexlûqeki) jı nava

çar afıran (mexlûqan), bı derıgeki mina gurmina ewran got
"were!" 2 Dema nıhêrtım, hesp eki sıpi ditım. Kevanek suwarê
vê hespê hebû. Taceki bona wi hate dayin û bı yeki serdest
hatıye derket jı xwe re serketinê qezenc bıke.

3 Dema Berxık, mıhura duwemin vekır, rnın, gotına afıra
(rnexlûqa) duwemin ku got "were!" bıhistım. 4 Wê çaxê hespe-
ki dırı, hespek gewez derket holê. Rayedarıya lı dınê rakırına
aşıtıyê dan suwarê wê hespê. Wê dawıya vêya, mırov hev ser-
jêbıkın, Weki dın şûreki mezın jı suwaro re hatıbû dayin.

5 Dema Berxık, mıhura sêwemin vekır, mın, gotına afıra
(mexlûqa) sêwemin ku got "were!" bıhistım. Dema nıhêrtım,
mın hespeki reş dit. Şehinek (terazıyek) dı destê suwarê vê
hespê de hebû. 6 Dı nava çar atıran (mexlûqan) de weki den-
geki ûsa axıfi mın bıhist: "Olçekık genım bı dinareki û sê olçek
ceh bı dinareki. Lê belê zırarê mede zeyt û xemr êl"
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7 Dema Berxık, mıhura çaremin vekır, mın, gotına afıra
(mexlûqa) çaremin ku got "were!" bıhistım. 8 Dema mın nı-
hêrt, hespeki bengzavêti (mat) ditım. Navê yê lı hespê suwar
bûbû Mırın'bû. Warê mırıyan lı pêy wi dıhatın. Rayedarıya
mırına bı şûran, xelayan, webayan û bı beji yên rûyê erdê,
bonajı çaran lı ser parıyeki rûyê erdê belav bıkın jı wan re
hate dayin.

9 Dema Berxık, mıhura pêncemin vekır, mın lı bınya
pêşkêşgehê, canê yên bona gotına Xwedê û şahdeyıya ku
domandıne hatıne kuştın ditım. 10 Bı dengeki bılınd dıqêrıyan
û ûsa dıgotın: "Efendiyê me yi rast û piroz! Bona ku tu yên lı
rûyê erdê daraz bıki û heyfaxwine me bıstine hin tu yê çıqas
bısekıni?" 11J ı her yeki jı wan re, qeftanek sıpi hate dayin. J ı
wan hate xwestın ku bıla heta hejmara qûlên Xwedê û bırayên
wan i mina wan bê kuştın temam bıbe bısekının.

12 Dema Berxık, mıhura şeşemin vekır, mın dit ku erdheji-
nek (zelzeleyek) mezın dıbe. Roj, mina çûlekijı risê bızınan ve
reş bû. Hêv,jı jor heta jêr vegerıya rengê xwinê. 13 Dema darê
hêjirê bı bayek xurt bê kılkırın çawa hêjirên xwe yi hin nebûyı
dıweşine, sıtêrkên lı ezman ji ûsa ketın rûyê erdê. 14 Ezman
mina tomarek bê pêçandın ûsa jı holê rabû. Her çıya û her
gırav jı cihê xwe hate rakırın û gırtın. 15 Qralên dinê, mezınên
wê, serbaz, dewlemend, xurt, hemû dil û mırovên wê yi azad
lı şıkeftan û dı nava zınarên çıyayan xwe veşartın. 16 Bangı
çıya û zınaran kırın û gotın ku, "Bı ser me ve bıkevın! J ı rûyê
yê lı ser textê ve rûnıştıye û jı xezeba Berxıkê ve me veşêrın!
17Jı ber ku roja mezın ya xezeba Wan hat, ki dıkare lı hemberê
wan bısekıne?"

144.000 Kesê Hatıne Mıhur Kınn

7 Paşi vêya, mın çar mılyaketê lı çar alıyê rûyê erdê ve
dısekıne ditım. Vana, bona lı erdê, bahrê an ji lı ser her

darıkê nere, çar bayê rûyê erdê gırtıbûn. 2-3 Mırı, mılyakete-
ki dın yê bı kışandına mıhura Xweda yê dıji jı rojhılatê ve bı-
lınd dıbe ditım. Ev mılyaketajı çar mılyaketên ku rayedarıya
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zırardana erd Û bahrê, raye dari jı wan re hatiye dayın bı den-
geki bılınd, bı wan re qêrıya, "Heta ku em qûlêrı Xwedayê
xwe jı enıya wan ve bı mıhur bıkın, zırarê medm erd û bahr
û daran!" 4 Mın hejmara yên hatme mıhur kırın bıhistım. Jı
hemû eşirêrı Lawê İsraêlıyarı sedûçelûçar hezar kes hatıbûn
mıhur kırın. 5-8 Jı eşıra Cıhûda donzdeh hezar kes hatıbûn
mıhur kırın, jı eşira Rûben donzdeh hezar kes, jı eşira Gad
donzdeh hezar kes, jı eşira Aşêr donzdeh hezar kes, jı eşira
Naftali donzdeh hezar kes,jı eşira Manaşe donzdeh hezar kes,
jı eşira Şimon donzdeh hezar kes, jı eşira Lêvi donzdeh hezar
kes, jı eşira İsakar donzdeh hezar kes, jı eşira Zebûl donzdeh
hezar kes, jı eşira Ûsıf donzdeh hezar kes, jı eşira Benyamin
donzdeh hezar kes hatıbûn mıhuı kırın.

Ajaweya Xwe Bz Qeftanên Sıpi Ve Pêçayî Ne
9 Paşi vêya ditım ku, ajawayek mezın i ya kes nıkare bıjmêre,
jı her netewi, jı her eşıri, jı her gelı û jı her zimanê ava bûye, 1ı
ber text û Berxikê ve sekınibûn. Gıştıkan ji qeftanek sıpi 1ı
xwe kırıbûn û dı destê wan de darên xurrnê hebûn. 10 Bı den-
geki bılınd, "Xelaskırın xwerû yi (mexsûsi) Xwedayê me yi lı
ser textê ve rûnışti û Berxıkê ye!" dıgotın û dıqêrıyan.
11 Hemû mılyaket lı dora text û kalepir û çar afıri (mexlûqi)
ve sekıni bûn. Lı ber textê xwe bı ser rû dıavêtın erdê, bı
Xwedê ve dıperestın Û ûsa dıgotın: 12 "Amin. Bıla pesnahi,
bılındahi û zanıyari, şukuri Û bırêzi, hêz û qudret, heta bêda-
wıyan yê Xwedayê me be! Amin."

13 Dı vê demê de kalepirekı vêyajı rnın pırsi: "Vanê qeftanê
sıpi lı xwe kırıne ki nın, jı ku ve hatm e?" 14 Mın got, "Tu bı
xwe vêya dızane efendiyê mın." Jı mın re got ku, "Vana, kesên
jı wê tengasıya rrıezın ve derbasbûne û tê ırı. Qeftanên xwe dı
xwina Berxikê de şuştıne û sıpi boz kırıne. 15 Bona vêya, "Lı
berya textê Xwedê dısekının. Şev û roj dı perestgeha Wi de,
jı Wi re perestınê dıkın. Wê yê lı ser textê ve rûniştiye, çadıra
xwe lı ser wan ve bışıdine. 16 Êdi wê bırçi nebırı, ti nebin. Ne
roj ne Ji germa dıqernırine nıkare lı wan bıxe. 17Jıber ku wê
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Berxıkıka 1ı nava textê ye wan bıajo û bıbe çavkanıyên avên
jıyanê. Dê Xwedê hemû hêstıranjı çavên wan ve paqıj bıke."

Mıhura Heftemin Û Buxurdana Zêrini

8 Dema Berxık mıhura heftemin vekır, lı ezman, qasi niv
saeti bêdengi çêbû. 2 Mın heft mılyaketên ku lıber Xwe-

dê dısekının ditım. Heft borijen jı wan re hate dayin. 3 Mıl-
yaketek i dın ya buxurdaneki zêrini dıkışine hat 1ıber pêşkêş-
gehê ve sekıni. Bona ku lıpêşkêşgeha lıber textê, tevi duayên
pirozan ve pêşkêş bıke, gelek bu xur jı wi re hate dayin. 4 Du-
ayên pirozan û dûmana buxurê, lıber Xwedê j ı destê mılyaket
ve bılınd bû. 5 Mılyaket buxurdanê rahışt, bı agirê pêşkêşgehê
ve dagırt û avêt rûyê erdê. Wê demê gurminıya ezman û
guminek hate bıhistın, bırûsk avêtın û erd hejıya.

Heft Borijen
6 Heft mılyaket, bona borijena dı destê xwe de lêxın, amade
bûn.

7 Mılyaketa yekemin lı borijena xwe xıst. Zipıkên (xılori-
kên) bı xwi nê ve tev1ıhev û agır ava bû û bı rûyê erdê ve ba-
nya. Jı sısêya yekê erdê, jı sısêya yekê daran û hemû gihayên
hêşin şewıtin.

8 Mılyaketa duwemin 1ı borijena xwe xıst. Gırseyek qasi
çıyan mezın û pêt û pêt dışewıte avêtın bahrê. J ı sısêyan yekê
bahrê vegenya xwinê. 9Jı sısêyan yekê afırên (mexlûqên) zındı
yên dı bahrê de ne mırın û jı sısêyan yekê keştıyan tune bûn.

10 Mılyaketa sêwemin lı borijena xwe xıst. J ı ezman, sıtêrkek
mezın i mina meşalê vêdıkeve ket ser jı sısêyan yekê çeman û
ket ser çavkanıyên avê. 11 Navê vê stêrka Pelin e. Jı sısêyan
yekê avan mina gihayê pelinê tahl bûn. Gelek mırovênjı ava
tahl vexwann, mırın.

12 Mılyaketa çaremin lı borijena xwe xıst. Jı sısêyan yekê
rojê,jı sısêyan yekê hêvê û jı sısêyan yekê sıtêrkan hatın lêxıs-
tın. Bı dawibûnê jı sısêyan yekê tirêjên ronahıyê vemırin, JI
sısêyan yekê rojê ji, şevê ji bê ronahi man.
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13 Dawıyê mın nêri û mın bıhist ku qertelek dı nava ezmande
dıfıre ûsa got: "]ı dengê borijenên sê rnılyaketên dın i lı bori-
jenan bıxın way, way, way lı halê yên lı rûyê erdê ve dıjin!"

9 Mılyaketa pêncemin lı borijena xwe xist, Mın sıtêrkêk jı
ezman ve ketiye erdê ditım. Qufleya bira dadıkeve

kûrıtıyên bêbıni jı wê ve hate dayin. 2 Dema bira kûrıtıyên
bêbıni vekır, jı birê ve, dûheki mina dûhê ocaxeki mezın der-
ket. Jı dûhê birê, roj û hewa tan bûn. 3Jı nava dûhê ve, kuli
ban yan rûyê erdê. Hêzeki mina dûpışkên rûyê erdê jı vana re
hatıbû dayin. 4 Jı kulıyan re destûr hate dan ku bıla ne her
reheki ne ji jı dareki lı rûyê erdê, hew zırarê bıdın mırovêrı dı
enıya wan de mıhura Xwedê nine. 5 Destûra, beri ku van rnıro-
van bıkujın, pênc meh lêdanê lı wan bıkın ji jı wan re hate
dayin. Lêdana ku dıkırın, mina êşa, dema dûpışkek bı mırov ve
vede dıde bû. 6 Dê dı wan rojan de mırov lımırınê ve bıgenn,
lê belê nıkarın bıbinın. Dê bênya mırınê bıkın, lê belê wê mırın
tırn jı wan ve bıreve, 7 Xuyanıya kulıyan, mina hespên jı şer re
amade ne bûn. Lı serê wan sergehên mina tacên zêrini hebû.
Wecê wan ji mina wecê rnırovan bû. 8 Porên wan mina porên
pireka, dıranêrı wan mina dıranê şêran bûn. 9 Lı singa wan,
zirxên mina jı hesın ve çêbûne hebû. 10 Teri û derziyên wan
mina dûpışka bû. Bı terıyên xwe xwediyê hêza ku dıkare pênc
mehan zırarê bıdın mırovan bûn. 11 Lı serê wan, bi qral bûnê
mılyaketê kûrıtıyan bêbıni hebû. Navê vê mılyakete bı Ibraniti
Abadon, hı Grêkiji Apolyon (Mehfker) e.

12 'Wax' a yekemin derbas bû, lıpêy vêya du 'wax'ên dın tê.
13 Mılyaketa şeşemin lı borijena xwe xıst. Mın jı çar qıloçên

pêşkêşgeha zêrini ya lı ber Xwedê ye dengeki bı hist ırn.
14 Deng, jı mılyaketa şeşemin ya borijerı dı destê wê de ye, "çar
mılyaketêrı lı ba çemê Ferata mezın ve gırêdayıne veke" got.
15 Çar mılyaketêrı tam bona wê saetê, wê rojê, wê mehê û wê
salê amade tên sekınandın bona ku jı sısêyan yekê mırovan
bikuje hatın vekırın. 16 Hejmara artêşa vana ya bı hesp, du sed
rnılyon bû, mın hejmara wan bıhist. 17 Dı ditına ku mın dıt,
xeyni hespan suwanyên zırxên singa ya dı rengên yaqûtê
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ezmani, agır Û kewkurdê lı xwe kırıne ji dit ım. Serê hespan
mina serê şêra bûn.Jı devê wan agır, dûh û kewkurd dıpejıqi.
18Jı sısêyan yekê mırovanjı agir, dûh û kewkurdajı devê vana
ve dıpejıqi, jı ber vê sê belaya mırın. 19Jı ber ku hêza hespan
dı dev û terıyê wan de ne. Serê terıyên wan i mina mahra ye
hene û bı vana ve zırarê dıdın.

20 Mırovên paşê dıminın, yanê yênjı van belayan ve nemırı-
ne, jı pûtên bı destê xwe ve çê kırıne venegerıyan û tobe
nekırın. Dev jı perestına eman û pûtênjı zêr ê ziv û tûne û tex-
tık û kevıran ve hatme çêkırın û nıkarın bıbinın, nıkarın
bırrıeşın û nıkarın bıbıhizın bernedan. 21 Jı mırovkuştınê, sêr
çêkırınê, bêexlaqıya cınsi û dızi kırına xwe ji tobe nekırın.

Mılyaket Û Tomara Bıçûk

10 Dawıyê rnın mılyaketeki bı hêz i jı ezman ve dadıke-
ve dit ım. Xwe bı ewran ve pêça bû û keskesorek lı ser

serê wi hebû. Weeê wi mina rojê, lıngên wi ji her yek mina
sıtûnên agıri bû. 2-3 Dı destê wi de tomarek bıçûk i hatıye
vekırın hebû. Lingên xwe yi rastê avêt ser bahrê, yê çepê ji
avêt ser erdê, mina gurminıya şêran bı dengeki bılınd bang kır.
Dema wi bang kır heft gurminıyên ezman ji bı dengê xwe
bang kırın. 4 Dema heft gurminıyên ezman bang kırın mınê
bınıvisanda ku,jı ezman ve dengeki, "Gotinên heft gurminıya
ezman nenıvisine, wan bı mıhur bıke" dıbêje bıhistım.

5 Mılyaketa ku mın lı ser bahr û erdê ve wi dit, destê xwe yi
rastê ber bı ezman rakır. 6 Bona heqê yê ezman û yên lı
ezmanın, erd û yên lı erd ın, bahr û yên dı bahrêde ne afıran-
dıye û bona heqê yê heta bêdawibûnê bıji sond xwar û got ku,
"Êdi wê derengi çênebe 7 Lê belê dema borijena heftan hate
lêxıstın, wê pêşnıyara Xwedê ya raz e, êdi temam bıbe. Çawa
ku Xwedê vêya,jı qûlên xwe peyxamberan re mızgin dabû."

8 Dengê ku mın jı ezman ve bıhistıye bı mın re dest axaft mê
kır: "Here û tomara vekıri ya dı destê mılyaketa lı ser bahr û
erdê ye bıstine" got. 9 Ez çûm ba mılyaket û mın xwest ku
tomara bıçûk bıde mın, J ı rnın re got, "Jı te re, vêya bıgre û
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bıxwe!" "Wê dı mahdê te de tahlıyek çê bıke, lê belê dı devê
te de wê mina hungıv şêrin bıbe." 10 Mın tomara bıçûkjı destê
mılyaket gırt û xwarım. Dı devê mın de mina hungıv şêrin bû.
Lê belê dema mın wê daqurtand, mahdê mın tahl bû.
11 Dawıyê jı mın re ûsa hate gotın: "Hewce ye ku, tu disa dı
derheqa gelek neteweyan, gelan, zımanan û qral an peyxam-
bertıyê bıki."

DuŞahde

11 Qamişeki pivanê ya mina şıvekijı mın re hate dayin û
ûsa hate gotın: "Here, perestgeha Xwedê û pêşkêş-

gehê bıpive, yên lı wır perestınê dıkın bıjmare. 2 Hewşa
perestgehê ya derv berde, wır nepive. Jı ber ku wır, jı nete-
weyên bajarê piroz wê çel û du meh bılıngên xwe ve bıcûn re
hate dayin. 3 Ezê hêzê bıdım du şahdeyê xwe; wê dı nava cılên
perıti hezarûdusedûşêst roji peyxambertıyê bıkın." 4 Du darên
zeytûnê û du qendilgehên lıber Xudanê dınê ve sekınine vana
ne. 5 Ger kesek bıxwaze zırarê bıde wan, wê jı devê wan agır
bıpejıqe û van kesên neyar e bıxwe û bıqedine. Dıvê her kesê
zırarê bıde wan, bı vi avayi bên kuştın. 6 Rayedarıya wan heye
ku heta dema peyxambertıyê bıkın, bona ku baran nebare
dıkarın ezman ê bıgırın. Xwedıyê rayedarıya xwinê vegeran-
dına avê û çend cara bıxwazın dıkarın bı her tewri bela ve lı
ruyê erdê xın. 7 Dema wexta wan i şahdeyıyê bıqede, wê cena-
wırê jı kûrıtıyê bêbıni ve derkeve bı wan re cengê bıke û wan
bındest bıke û bıkuje. 8 Cesedên wan, bı nişani wê lı rêgehan
mezın ya bajarê bı navê Sodom û Mısır ve tê bınav kırın bê
raxıstın. Xudanê wanji lıwê derê, lıxaçê ve hatıbû şıdandın.
9 Mırovên jı her netewi, geli û zımani, wê sê roj û niv lı cese-
dên wan bınêrın û destûrê nadın ku cesedên wan têxın gorıs-
tanê. 10 Yên lı rûyê erdê dıjin, wê bı van rewşa wan kêfxweş
bıbın û cejnê bıkın, xelatanjı hev re bışinın.Jı ber ku van her
du peyxamberan, gelek ezıyetê lı yên lı rûyê erdê ve dıjin
kırın. 11 Sê roj û nivê dın her du peyxamber, bı ketına hılma
jıyanê yajı Xwedê ve tê bedena xwe, rabûn ser pêlan. Yên wan
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ditın, bı tırseki mezın ve ketın. 12 Her du peyxamber gotına
dengê jı ezmanê ve tê ya, "Derkevın ser vır!" bıhistın û lı ber
çavên neyarên xwe dı nava ewreki, bılındi ezman bûn. 13 Dı
tam wê saetê da, erdhejinek bı hêz bû û jı dehan yekê bajarê
xera bû. Dı erdhejinê de heft hezar kes can dan. Yên lı paşê
man, bı tırsek mezın ve ketın û Xwedê bılınd kırın.

14 'Way' a duwemin derbas bû. A vay, 'way'a sêwemin bılez
(zû) tê.

Borijen A Heftemin
15 Mılyaketa heftemin lı borijena xwe xıst. Dengên bılınd yên
jı ezman ve dıhatın, ûsa dıgot ın: "Serwerıya dınê, bû ya
Xudan ê me û Mesih ê Wi. Ew ê ji heta bêdawıyan ve ser-
werıyê bıajo." 16-17 Bist û çar kalepirên lı ber Xwedê, lıser tex-
tên xwe rûnıştıbûn bı ser rû ve xwe avêtın erdê. Bı Xwedê ve
perestın û gotın ku, "Xudan Xwedê yê hêza Wi têra her tışti
dıke, Yê heye û hebû! Em jı Te re şukır dıkın. Jı ber ku Te
qudreta xwe yi mezın hılgırt û dest bı ajotına serwerıyê ve kır.
Neteweyanjı xezeba xwe ve har bûbûn. Lê nıhaji xezeba te bı
ser wan ve hat. Dema daraz kırına mırıyan dema bı xelat kın-
na peyxamber û pirozên, dıxwaze bıla mezın, dıxwaze ji bıla
bıçûk be, yênjı navên Te ve dıtırsın i Qûlên te ne hat. Ûdema
mehw kırına yên rûyê erdê mehw dıkınji hat."

19 Dawıyê perestgeha Xwedê ya lı ezmanan ve ye vebû û dı
perestgehê de sendoqa ehda Wi hate xuya kırın. Dı wê demê
bırûsk avêtın, gurme gurm û gurminıyên ezmanê hatın bıhis-
tın. Erd hejıya û bahozeki dıjwar ya zipıkê teqıya (dest pê
kır).

Pirek Û Ejderha

12 Lı ezman ve nişanek ne taybeti, pirekek bı rojê ve
pêçayıye xuya bû. Dı bınya lıngên wê de hêv û lı serê

wê ji tacek jı donzdeh stêrka ve hatıye avabûn hebû. 2 Pirek
bı haleki (bı heml) bû. Dı nava janên zayınê de vedıgevızi û
dıqêrıya.
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3 Dawıyê lı ezman, nişanek dın xuya bû: vêya ejderhayek
mezın ya bı heft seri, bı deh qıloçi û dı serê wi de heft tac hebû
bû. 4 Bı tenya (boçık a) xwe ve, jı sısêyan yekê sıtêrkên lı
ezman kışand û avêt rûyê erdê. Dawıyê lı ber pireka ku dıke
bızê sekıni. Dema pirek bızêya wê ejderha zarokê wê daqur-
tanda. 5 Pirek laweki, laweki wê hemû netewan bı dareki hesı-
nî ve bıajo za (ani dınê). Hema lawık hate gırtın Û bırın ba
Xwedê, ba texta Xwedê.

6 Lê pirek ji revıya çolê. Lı wır ciheki wê yi jı alıyê Xwedê
ve jı wê re hatıye amadekırın, bona ku hezar û dused û şêst rojî
jıyana xwe bıdomine hebû.

7·8 Lı ezman şer çêbû. Mıkail û mılyaketên xwe, lı hembera
ejderha ve şer kırın. Ejderha, bı mılyaketên xwe ve lı dıjberi
wan sekıni lê belê hêza wi têra wan nekır. Bo vê yekê cihên
xwe yi lı ezman wmda kırın. 9 Ejderha yê mezın, ew marê kevn
i bı navê İblıs anji Şêytan ve tê bınav kırın, bı mılyaketê xwe
ve hatın avêtın i rûyê erdê. 10 Paşi vêya mın bıhist ku 1ı ezman,
dengekî bılınd ûsa dıbêje. "Xelaslmına Xweda yê me, hêza
Wi, serwenya Wi û rayedanya Mesih nıha hate cih (rast bû).
Jı ber ku bısuckırê birayên me, yê wan lı ber Xwedê bı şev û
roj ve bısûc xuya dıke, hate avêtın ijêr. 11 Bırayên me bı xwina
Berxıkê û bı belavoka şahdeyıya ku kırıne wî bındest kırın.
Heta mırınê bıgnn ber çavên xwe, dev jı heskırına can ve ber-
dabûn. 12 Bona vêya ey ezman û kesên 1ı ezmanan ve dıjin,
kêfxweş bıbın! Erd û bahr, way 1ı halê we! Jı ber ku İblıs bı
zanebûna dem kême, bı hêrseki mezın ve daket ser we."

13 Dema ejderha dit ku hatıye avêtın i rûyê erdê, dest bı bera
dana pîreka ku zarokê mêr (nêr) kırıye (zayıye) kır. 14 Bazıkên
qertelekî mezın, bona pirek jı ber mar ve bıreve û here cîhê
xwe yi 1ı çolê yê sêsal û niv jıyana xwe bıdomine hate dayın î
pirek ê. 15 Mar, bona pirekê bı ber avê ve bıbe, jı devê xwe, 1ı
pêy pireki, mina çeman av njand. 16 Lê belê rûyê erdê, bı
vekırına devê xwe, çemê ku mar jı devê xwe ve njandıye
daqurtand û bı vi avayî alikari bı pirekê re kır. 1ı Bo vê
sedemê, mar bı pirekê ve hêrs bû. Bona bı kesên jı nıjada
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pirekê, paş ve maye û xwestınên Xwedê tinın cih û şahdeyıya
xwe yi dı derheqa İsa de dıdominın şer bıke çû.

18 Lı qeraxa bahrê sekıni û ma.

Cenawırê KuJı Bahrê Ve Derdıkeve

13 Dawıyê mın derketına cenawıreki bı deh qıloç û heft
serıye jı bahrê ve derdıkeve ditım. Lı ser qıloçên wi

deh heb tac hebûn û 1ı ser serê vana, navên dı şuna kufrê de ne
nıvisi bûn. 2 Cenawırê ku mın dit, mina parseki (heywaneki
mina pılıngan) bû. Lıngên wi mina lıngê hırçan, devê wi ji
mina devê şêran bû. Ejderha, tevi hêz û textê xwe, rayedarı-
yek mezın da cenawırê. 3Jı serıyek yeki cenawır mina bırinek
mırıni (kûr) standıbû bû. Çı heye ku bırina mırıni baş bûbû.
Hemû dınya, dı nava şaşıtıyeki lı pêy cenawır ve çûn. 4 Mıro-
van bı ejderhayê rayedarıyê daye cenawırê ve perestınê kırın.
Bı gotına, "Ma qey ya mina cenawır heye? Ki dıkare bı wi re
şer bıke?" bı cenawırê ji perıstin. 5 Deveki gotınên bı qureti û
kutiran bıke û rayedarıyek bı çel û du mehi bışuxulinejı cena-
wır re hate dayin. 6 Bona xeberan jı Xwedê re bıde, bona xebe-
ran jı navê Wi û mala Wi, yanê jı yên lı ezman ve dıjin bıdê
devê xwe vekır. 7J i wi re destûr hate dayin ku bıkarıbe lı hem-
berê pirozan ve şer bıke û wan bındest bıke. Cenawır lı ser her
eşir, her zıman, her gel û her netewayen de bı rayedari hate
danin. 8 Wê heçi mırovên lı rûyê erdê ve dıjin û jı avakırına
dınê de navê wan neketıye pırtûkajıyanê ya Berxıkıka hatıye
serjêkırın bı wi ve bıperestın.

9 Yên guhên wan hebe bıla bıbıhizın! 10 Yê kesên dın bındest
dıke, wê here bındestıyê. Yê bı şûr ve mırovan dıkuje, wê bı
şûr ve bê kuştın. Ew rewşa, hewcedarıyê tine ku pirozan bıla
baweri binın û sebır bıkın.

CenawırêJı Erdê Ve Derdıkeve
11 Paşi vêya mın cenawıreki dın ijı erdê derdıkeve ditım. Mina
Berxıkıkeki du qıloçê wi hebûn, lê belê mina ejderhayan deng
derdıxıst. 12 Rayedarıya cenawıra yekemin, bı navê wi dışuxu-
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land û zorê dıda heçi kesên lı rûyê erdê ve dıjin ku bıla bı cena-
wırê yekemin yê bırina wi yi mırıni baş bûye bıperestın. 13 Lı
ber çavên mırovan, mûcizetên qasi jı ezman ve agır bıbarine
rûyê erdê çê dıkır, 14 Bı saya mûcizeyên bı destûra ku lıser navê
cenawırê yekemin çêkê, yên lırûyê erdê ve dıjin,jı rê ve derxıst.
Destûr da wan ku bıla senem eki lıser navê cenawırê bı şûr ve
hatıye bırindarkırın, lê belê nemırıye çêkın. 15 Bona hılma
jıyanê dana senema cenawır, wê bıaxıfin e û bona yê bı wê
perestınê nekın bıde kuştın hêz jı wi re hate dayin. 16 Nişanek
lıser destê rastê anji enıya, her kesê dewlemend, xızan, mezın,
bıçûk, azad û dil ve dıda xıstın. 17 Û xeyni kesên ev nişan yanê
navê cenawıri anji hejmarên navê wi nişan dıde bı wan re ye,
tu kes nıkaribû tışteki bıkıre an ji bıfroşe.

18 Ev babeta hewceyi zanıyarıyê dıke. Yên dıkarın fêhm
bıkın, bıla hejmara aidi cenawıre bıhesıbinın. Jı ber ku hej-
mara mırovan nişan dıki. Hejmara wi ji şeşsed û şêst û şeş e.

Berx Û 144.000 Kes

14 Dawıyê ditım ku, Berxık lıser Çıyayê Sıyon ê sekınıye.
Tevi Wê sed û çel û çar hezar kesê lıser enıya wan navê

wê û Bavê wê hatıye nıvisandınji hebûn. 2Jı ezman, mın dengê
avên xum û xum dıherıkın, dengeki mina gurmınıyeki rnezın ya
ezmani bıhistım. Dengê ku mın bıhist, mina dengê kesên lıçenkê
ve dıxın derdıxın bû. 3 Ew sed û çel û çar hezar kes, lıber text, lı
ber çar afıran (mexlûqan) û kalepiran ve murxeki nuh dıgotın,
Xeyni van kesên jı rûyê erdê ve hatıne standın, tu kes hini wê
murxê nebûn. 4 Kesên xwe bı pirekan ve bı leke nekırine vana
nın. Kesên pak ın. Berxık bıçe ku, vana lıpêy wê dıçın, Bı pêşi
kesênbûna aidi Xwedê û Berxıkê ne, vana j i nav mırovan ve hatı-
ne standın. 5Jı devê wan gotınek derew derneket. Bêqısûr m.

Sê Mılyaket
6 Paşi vêya, mın mılyaketeki dıni dı nava ezman de dıfıre dit
ım. Vê mılyaketa, bona bıgıhêjine kesên lı rûyê erdê ve dıjin
- jı her netewi û her eşiri, jı her zımani Û her geli - Mızginıya
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heta bêdawıyê mayini dıani. 7 Bı dengeki bılınd ûsa dıgot: "Jı
Xwedê ve bıtırsın! Wi bılınd bıkınl ]ıber ku saeta Wi yi daraz
kırmê hat. Bı yê ezman, erd bahrê û çavkanıyên avê afırandıye
ve bıperıstın!"

8 Mılyaketa duwemin ya jı paşi wi hate ûsa bang kır: "Xera
bû! Babil a mezm ya xemra xwe yî bêexlaqıyajı serxweçûyi bı
hemû gelan ve da vexartın xera bû!"

9-10 Mılyaketeki sêwemin ya wan temaşe dıkır, bı dengekî
bılınd ûsa dıgot: "Ger kesek bı cenawır an ji bı senem eki dı
minaka wî de yi bıperestı, lıser enıya xwe anji lıser destê xwe
nişana wi qebûl bıki, wê xemra hêrsa Xwedê ya dı tasa xeze-
ba Xwedê de bı safî hatıye amade kırın vexwe. Wê jı kesên ûsa
re, lıberya Berxık û mılyaketên piroz ve bı agır û kewkurdê
ve lêdan bê çêkırın. 11 Duhê lêdana ku kışandıne, heta bêda-
wıyê dıdome. Aramıya yên bı cenawır an ji bı senemê wî ve
dıperestın û navê wî mîna nişaneki qebûl dıkın, bı şev û roj
nine. 12 Ev rewş, hewcedarıya sebra pirozên destûrên Xwedê
tinın cih û bawerıya xwe yî bı isa ve dıdominın dıxwaze."

13 Dengê ku mın jı ezman ve bıhist ım ûsa dıgot, "Vêya
bınıvisine: jı nıha ve pêv, çı dılxweşi jı kesên bı aidbûna
Xudan ve bımırın!"

"Belê" dıbêje Ruh, "Wê jı şuxlên xwe ve rawestın.]ı ber wê
karên ku kırıne lı pêy wan here."

Dexla Erdê Tê Cıvandın
14 Paşî vêya mın ewrekî sıpi ditım. Yeki 'mîna Lawê Mırov'i lı
ser ewran rûnışti, dı serê Wi de taceki zêrini û dı destê Wi de
oraqeki tûj hebû. 15 Mılyaketeki dın ijı perestgehê ve derdıket,
jı yê lı ser ewran ve rûnıştıye, bı dengeki bılınd bang kır û ûsa
got: "Oraqa xwe dırêj bıki û bıçini! Saeta çırıandınê hat.Jı ber
ku dexla erdê gihaştıye (bûye)." 16 Yê lı ser ewran rûnıştıye
oraqa xwe lı ser erdê ve kıl kır û dexla erdê hate çınandın.

17J ı perestgeha lı ezman, mılyaketeki dın derket. Oraqek wi
yi tûj ji hebû. 18 Mılyaketek dın i lı ser agır ve rayedar e ji jı
pêşkêşgehê derket. Jı yê oraqa wi yi tûj heye, bı dengeki
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bılınd, "Oraqa xwe yi tûj dırêj bıki!" got. "Tınyêrı mêwê erdê
bıcıvine. Jı ber ku tırıyên wê gihaştın." 19 Lı ser vê gotınê
Mılyaket oraqa xwe bı erdê ve kıl kır (dırêji erdê kır). Tırıyên
mêwa erdê cıvand û avêt cendera mezın ya hêrs a Xwedê.
20 Jı cendera lı dervi bajêr ve hate badan (şıdandın) xwin
rıjıya. Xwin dı mezınıya menzila hezar û şeşsed tir avêtınê de
heta hefsarê hespan bılınd bû.

Heft Mılyaket Û Heft Bela

15 Mın lı ezman, nişaneki mezın Û mırovan şaşbıke ditım.
Vêya, heft mılyaketên heft belayên dawin dıkışandın

bû. Hêrsa Xwedê bı van belayan ve dawi dıbû (dıqedıya).
2 Mın tışteki mina bahrekê jı cam Û agirên tevliheve ditım.

Kesên lı hemberi cenawır, senema dı minakıya wê de ye û lı
hemberi hejmara ku navê wi nişan dıde serkeftınê qezenc kırı-
ne, dı destê wan de çenkê Xwedê daye, lı ser bahrajı camê ye
sekınibûn. 3·4 Murxa qûlê Xwedê Mûsa û Berxıkê dıgotın: "Xu-
dan Xweda yê hêza Wi têra her tışti dıke, karên Te mezın e û
yên bı wan ve şaş dıbın e. Ey qralê neteweyan, rêyên te rast û
bı dad e. Xudan, ki heye kujı Te metırse û navê te bılınd meke?
Jı ber ku yê piroz e hew Tu yi. Dê hemû netewe werın lı ber te
bıperestın.Jı ber ku karên Te yi bı dad, bı eşkereti hate ditın."

5 Paşi vêya, mın dit ku perestgeha lı ezman, yanê çadıra şah-
deyıyê vebû. 6 Heft mılyaketê ku heft belayan dıkşinın, bı
ketên pak û dıbırıqe û lı singa xwe şûtıkên zêrini gırêdayi
bûna xwe JI perestgehê ve derketın. 7J ı çar afıran (mexlûqan)
yeki, heft tasên zêrini yên bı hêrsa Xweda yê heta bêdawinan
jıyana wi dıdome ve tıji, da heft mılyaketan. 8 Perestgeh bı
duhê bılındahi û qudreta Xwedê ve tıji bû. Heta ku heft
belaya heft mılyaketan qedıya kes nıkaribû bıketa perestgehê.

Hêrsa Xwedê Û Heft Tas

16 Dawıyê mın bıhist ku dengeki xurt i jı perestgehê ve
tê, jı heft mılyaketan re, "Herın, heft tasên bı hêrsa

Xwedê ve tıji lı ser rûyê erdê ve valakın!" got.
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2 Mılyaketê yekemin çû, tasa xwe lı rûyê erdê vala kır. Lı ser
kesên nişana cenawır lı wane û bı pûtê dı minakıya wi de ye
dıperestın, bırinên erjeng êşê dıde çê bûn.

3 Mılyaketa duwemin çû, tasa xwe valayi bahrê kır. Bahr bû
mina xwina mırıyan û hemû zındıyên dı nav wê dene mır ın.

4 Mılyaketa sêwemin tasa xwe valayi çem û çavkanıyên avê
kır, vanaji vegerıyan xwinê. 5 Mın bıhist ku mılyaketajı avan
ve rayedar e ûsa got: "Xwedayê Piroz yê bûye û wê hebe! Tu
dı van darazıyê xwe de bı dad i. 6 Bona ku xwina pirozan û
peyxamberan rıjandın, Te ji bona vexwarınê xwinê da wan.
Vêya lı xwe heq kırın." 7 Mın bıhist, dengekijı pêşkêşgehê ve
tê, "Belê, Xudan Xweda yê hêza Wi têra her tışti ye, darazıyên
te rast û bı dad e" got.

8 Mılyaketa çaremin, tasa xwe valayi ser rojê kır. Bı vêya,
hêza mırovan bı agır ve şewıtandın Û qemırandınê jı rojê re hate
dayin. 9 Mırovan, bı germıyeki mırovan dıtırsine hatın qemı-
randın. Dıvê tobe bıkırana û Xweda yê serwerê van belana
bılınd bıkırana, lê belê wan xeberan (kufır) jı navê Wi re dan.

10 Mılyaketa pêncemin, tasa xwe bı ser texta cenawır ve vala
kır. Serwerıya cenawır ket dı nava tarıyan de wında bû. Mıro-
van, jı êşê, zımanê xwe gez kırın. 11 Jı ber êş Û bırinên xwe bı
Xwedê re kufır bûn. Jı kırınên xwe ji tobe nekırın.

12 Mılyaketa pêncemin, tasa xwe 1ı ser çemê Ferat a mezın ve
vala kır. Bona rêya qral ên jı rojhılatê ve tê vebe, ava çem zuha
bû. 13 Paşi vêya mın sê ruhê xerab yên mina beqan i jı devê
ejderhayan, jı devê cenawıran ûjı devê peyxamberên sexte ve
derketın ditım. 14 Vana ruhên cinên mûcizetan dıkın ın. Bona
şerê wê dı roja mezın i Xweda yê hêza Wi têra her tış ti dıke
bıbe, dıçûn cıvandına hemû qralên dınyayê. 15 "A vay, ez mina
dızeki têm! Xwezi lı kesê bona tazi nemine û dı şermezarıyê de
nemine hışyar dıminın Û kıncên xwe lı ser xwe dıhêlın!"

16 Sê ruhê xerab, qral an, lı cihê, ku navê dı zımanê Ibranıyan
de Armagedon e, cıvandın. 17 Mılyaketa heftemin tasa xwe
valayi hewayê kır. Dengê jı texta dı perestgehê de ye hat, got.
"Temam el" 18Wê çaxê bırûsk lêxıstın, gurme gurm Û gurminıya
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ezman hate bıhistın. Ewqas erdhejinek mezın çê bû ku, cergi
mırov lı rûyê erdê hebûn û hene, erdhejinek ewqas mezın
çênebû bû. 19 Bajarê mezın bû sê pari. Bajarê aidi netewan e
bı erdê ve yek bûn. Babil a mezın lıber Xwedê ve hate bir anin
û tasa ku bı xemr a xezeba bı agır ê Xwedê ve tıjijı wê re hate
dayin. 20 Hemû gırav jı holê ve rabûn, çıya ji tune bûn. 21 Jı
ezman, lı ser mırovên zipıkek dıjwar ya her hebıki wê dı
gıranıya çel kila de ye banya. Bela zipıkê ewqas bı tırs bû ku,
mırovan, j ı berya vê belayê, bı Xwedê ve kufır bûn.

BABİL A MEZIN TÊ CEZA KIRIN
Pirek A Lı Pışta Cenawır

17 Yekijı heft mılyaketên ku heft tasên wan hene, hat, bı
mın re axıfi: got, "Were." "Ez cezayê jı fahişeya lıqera-

xa avên mezın û kûr ve rûnıştıye rê te bıdım. 2 Qralên dınê, bı
wê re ketın bêexlaqıya cınsi. Yên lı rûyê erdê dıj in, bı xemr a
bêexlaqıya wê ve serxweş bûn. 3 Dawıyê mılyaket mın dı
rêwabırtıya Ruh de bır çolê. Mın lıwır, pirekek, lı ser cena-
wıreki bı deh qıloçi û bı heft sen û ser wi bı navên tê mana
kıfuran ve tıji rûnıştıbû dit ım. 4 Pirek kıncên mor û sor lıxwe
kırıbû û xwe bı zêr, kevırên bı qimet û incıyan ve xemılandıbû.
Dı destê wê de tasek zêrini ya bı tu tıştên erjeng û bı çirkefên
bêexlaqıya xwe yi cırısi ve tıji hebû. 5 Lı enıya wê, vi navê esra-
rengiz (nayê zane, sır) hatıbû mvisandın: "Babil a rnezın dıya
fahişeyên û erjengıyên dınê." 6 Mın dit ku, pirek bı xwina
pirozan û bı xwina kesên yên jı İsa re şahdeyıyê kırıne ve
serxweş bû (bû). Dema mın wê dit, ez ketım şaşıyek mezın.

7 Mılyaketjı mın re pırsi, "çıma tu şaş ma?" "Raza pirekê û ya
cenawırê bı heft seri û deh qıloçi ez jı te re eşkere bıkım.
8 Cenawırê ku tu dıbini, demekê hebû, lê belê nıha tune ye.
Demek dın wê jı kûrıtıyên bê bıni ve derkeve û bı têkçûnê
(mırınê) ve bıçe. Kesên lı rûyê erdê ve dıjin û navê wan cergi
dınya ava bûye neketıye pırtûkajıyanê, dema cenawır bıbinın,
wê şaş bıbın.]r ber ku ew demekê hebû, lê nıha nine, lê belê wê
disa were. 9 Bona fêm kırına vêya hewce jı zanıyari ve heye.
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Heft seri, heft çıya yên ku pirek lı ser wan ve rûnıştıye nın; dı
eyni demê de heft qral e. 10 Pênc hebê vana ket, yek dısekıne,
yê dın ji hin nehatıye. Dema bê, ferze ku demeki kurt bımine.
11 Cenawırê jıyaye, lê belê nıha nine, qralê heyştemin e. Wê ew
ji jı heftan bıbe yek û here têkçûnê (mırınê). 12 Deh qıloçê ku
tu dıbini, deh qralên hin serwerıyê neajotın ın. Lê belê vana,
bona ku bı cenawır re saeteki serweriyê bıajon, wê rayedarıyê
bıstinın. 13 Ev qralên ku dı nava yekıtıya ramanê de ne, hêzên
xwe û rayedarıyên xwe dıdın cenawır. 14 Wê lı hembera
Berxıkê ve şer bıkın, lê belê wê Berxık wan bındest bıke. Jıber
ku Berxık Xudanê Xudan, Qralê Qralan e. Yên bı Wi re ne, yên
hatıne bang kırın, hatıne bıjartın Û yên bı Wi re dılsoz man ın."

15 Paşi vêya mılyaketjı mın re got ku, "Van avên ku tu dıbi-
nî, yanê van avên ku fahişe lıqeraxa wan rûnıştıye, gel û nete-
we û cıvak û zıman ın. 16 Ev cenawırê ku tu dıbini û deh qıloç,
wê jı fahişê ve bıkerıhın, wê perîşan bıkın û tazi bıhêlın, Wê
goştê wê bıxwın Û wê dı agir de bışewıtinın. 17Jıber ku Xwe-
dê xwestına xwe yî cîh anîna armanca xwe xıstıye dılê wan.
Ûsa ku, heta gotınên Xwedê bê cîh, wê dı berdana qralıyetên
xwe bona cenawır de yek gotın bın. 18 Ev pîreka ku tu dıbini,
bajarê mezın yê lı ser qral ên dırıê da serwerıya xwe dıajo ye.

Xerabûna Babilê

18 Dawiyê ditırn ku, mılyaketek xwediyê rayedarıyên
mezıne jı ezman ve dadıkeve. Rûyê erdê, bı rewnaqıya

wê ve ronahî bû. 2 Mılyaket bı dengekî geş ûsa bang kır: "Xera
bû! Babil a mezın xera bû! Nıha bû warê cına, zîndana bı her
tewrî ruhên xerab, bû sıtargeha bı her tewrî cıvikên mındar û
erjeng e. 3 Jı ber ku hemû neteweyan jı xemra wê ya bêexla-
qıya jı serxwe çûnê ye vexwarın. Qralên dınê bı wê re ketın
bêexlaqıya cınsi. Tucarên dınê ji bı sefaheta wê yî herî zêde
dewlemend bûn." 4 Mın dengekî dınjı ezmanan ve bıhist un:
"Ey gelê mın!" dıgot. "Bona hûn nebın şırikê gunehên wê, û
rasti belayan nên, jı wır derkevın! 5Jıber ku gunehên wê yî bı
ser hev ve hatın, gihaştın ezman, û Xwedê sûcên wê dı bîra
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xwe de ani. 6 Babil çawa kırıbe, bersiva wê ji ûsa bıdırı. Ber-
dêla kırınên wê bı du qati ve bıdın. Du qatê tasa ku amade
kırıye tıji bıkın û bıdın, 7 Qasi ku xwe bılınd dıke û dı sefahetê
de dıji êş û keseran bıdın wê.] i ber, dı dılê xwe de dıbêje ku,
'Ez bı qraliçeti rûdınım û ez ne bi me. Ez ê tu cari şinê
negırıml'' 8 Bo vê sedemê, belayên ku bên serê we - mırın, şin
û xela - wê dı nava rojekê de bên, û ewê agır wê bixwe û bıqe-
dine.]ı ber ku Xudan Xweda yê wê daraz dıke bı hêz e.

9 "Qralên dınê yên bı wê re ketıne bêexlaq ıya cınsi û dı sefa-
hetê de jıya ne, dema duhê agirê ku wê dışewıtine bıbinın, wê
bona wê bıgırin û lıxwe xın (lı çongê xwe xın). 10Wê bı tırsa êşa
ku ew dıkışine lı dur ve bısekının û, 'Wax, wax, bajarê mezın,
bajarê xurt Babill Dı nava saetêke de dawiya te hat' bıbêjın,

11"Wê tucarên dınê ji bona \\ ê bıgırin û şinê bıgınn.j i ber
ku êdi tu kesê malên wan bıstinırı nin e. 12-13Êdi tu kesê ku,
zêran, zivan, kevirên bıqimet, ıncıyan, kete na zırav, ipek,
qumaşên mor û sor, hı her tewrı darên bı bêhn, bı her tewri
fıraqên jı diranê filan ve hatıne çêkırm, bı her tewr malên jı
darên bı heri buha, .ii tune, hesın û mermeran ve hatıne
çêkırın, darçin û kakûle, buxur, rûna bêhnxweş, tutsi, xemr,
zeyt, arvanê bêkapek û genimê wê, gayan, pezan, hespan, ere-
beyan û dilan, êdi tu kesê canê mırovan bıkırre (bıstine) nine.
14"Wê bıbêjın ku, 'Mêwên ku canê te dixwest, jı destê te çûn.
Hemû malên te yi bı qimet û çavê mırovan dıgıre tune bûn.
Wê mırov êdi careki dın vana nebinın.'

15Tucarên lı Babil ê van mala dıfırotın Û dewlemend bûbûn,
wê bı tırsa êşên ku bajar dıkışine lı dûr va bısekının Û bıgırin
û şinê bıgırın. 16Wê bıbêjın 'Wax, wax!' 'Bajarê mezın, yê bı
keterıê zırav û bı qûmaşên sor û mor ve hatiye pêçandın yê bı
zêran, bı kevırên bı qimet û bı incıyan ve hatiye xemılandın!
17-18Ev dewlernendıya ewqasi mezın dı nava saeteki de tune
bû.' "Serokê her keştiyê, rêwiyên wê, karkerên wê û heçi kesên
jıyana xwe bı şuxla bahrê ve dıdominın, dema duhê agirê ku
wê dışewıtine ditın, lı dûr ve sekınin û bı gotına, 'Minakeki
dın i bajarê mezın gelo heye?' qêrıyan.
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19 Axê bı serê xwe ve rıjandın. Şinê gırtın, û bı gıri ûsa gotın:
'Wax, wax, bajarê mezınl Heçi kesên dı bahrê de keştıyên wan
hebûn, bı saya wê, bı malên wê yi bı rumet dewlemend bûbûn.
Çı heye ku, bajar dı nava saetekê de, vegerıya wêranxanê.

20 Ey ezman, resûl û piroz û peyxamberrıo! Bı tıştên ku
hatıye serê wê kêfxweş bıbın! J ı ber ku Xwedê wê daraz kır û
mafê we stand.'"

21 Dawıyê mılyaketeki bı hêz, kevıreki mezın yê mina kevırê
aşan rakır, avêt bahrê û ûsa got: "Bajarê mezın Babil, a way,
wê ûsa bı dıjwari bê avêtın û careki dınji wê nê ditın. 22 Êdi
wê dı te de dengê kesên 1ı çen kan dıxe, murxan dıxwine, 1ı
bılûr û borijenê ve dıxe tu cari wê nê bıhistın. Êdi wê dı te de
tu hunermendê hunerê destan nemine. Êdi wê dı te de tu cari
dengê aşan nê bıhistın. 23 Êdi dı te de şewqa tu çırayi dê
nebırıqe, tu dengê bûk û zavayan nêbıhistın dı te del Tucarên
te mezınên dınê bûn. Hemû neteweyan, bı sêrbazıya te, jı rê ve
derketıbûn. 24 Xwina peyxamberan, pirozan û heçi kesên ku lı
rûyê erdê ve hatıne kuştın dı wê de hate ditın."

Halelûya

19 Dawıya vêya, mın jı ezman, dengên bılınd yên mina
dengê ajaweyan bıhistım. Dıgotın, "Halelûya (pesnê

Xudan vedin)!" "Xelaskari, bı1ındahi û hêz mexsûs i Xwedayê
me ye. 2 Jı ber ku darazıyên Wi bı dad û rast ın. Bı daraz kırı-
na Fahişe ya rûyê erdê bı bêexlaqıya xwe ve xera kır, tola xwi na
qûlên xwe hılda." 3 Cara duda gotın ku, "Halelûyal Dê dûma-
na fahişê heta bêdawıyan were." 4 Bist û çar kalepir û çar afır
(mexlûq) lı ber Xwedê xwe avêtın erdê û bı gotına, "Aminl
Halelûyal" dest bıjı Wi re perestınê kırın. 5 Dawıyêjı textê ve
dengeki bılınd ûsa got: "Ey hemû qûlên Xweda yê me! Bıçûk û
mezın hemıyên we yên jı Wi dıtırsın, Pesnê Wi vedınl"

6 Dawıyê mın dengê ajaweyeki mezın, dengêki, mina dengên
avên bı gurûguri dıherıke û mina gurmınıya ezman e bıhistım.
"Halelûya!" dıgotın. ']ı ber ku Xudan Xweda yê me yi hêza
Wi têra her tışti dıke, serwerıyê dıajo. 7 Em kêfxweş û bıcoş
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bıbınl Wi bılınd bıkınl Jıber ku daweta Berxıkê dest pê dıke,
Bûka Wi amade bû. 8Jıbo ku lı xweke kıncên pak û dıbırıqe,
jı ketenên zırav e dane wê." Keten a zırav, karên pirozan yên
bı dad nişan dıke.

9 Mılyaket jı mın re got; "Vêya bınıvise." "Çı dılxweşijı yên
bona daweta Berxikê ve hatme bang kırın!" Û disa jı mın re
got ku, "Vana gotınên rast ın, gotınên Xwedê ne." 10 Bona ku
bı Wê ve bıperıstım, mın xwe avêt lıngên wê. Lê belê wê, "Qet
meke!" got. "Ez ji mina te, mina bırayên te yi belavoka İsa
qebûl kırıne, qûleki Xwedê me. Bı Xwedê ve bıperıstel Jı ber
ku belavoka İsa, derûna ruhê peyxambertıyê ye."

Suwarê Hespê Sıpi
11 Paşi vêya vebûna ezman û suwareki lı wir sekınıye ditım,
Navê yê lı hespê ve suwar bûye, Dılsoz û Rasti ye. Bı dadî
daraz dıke û şer dıke. 12 Çavên Wi mina agıreki pêt û pêt dışe-
wıte ye. Dı serê wi de, bı gelek hejmaran tac hene û lı ser wî,
naveki xeyni wi kes nızane hatıye nıvisandm. 13 Qeftaneki dı
xwînê de hatıye dakırın lı xwe dıke û bı navê "Gotına Xwedê"
tê bir anin. 14 Artêşên lı ezman yên ketenên zırav yên paqıj Û
sıpi lı xwe kırıne, lı hespên sıpi suwar bûbûn û lı pêy Wi
dıhatın, 15 Bona lı netewan xe, şûrek jı devê Wi ve dırêj dıbe,
Wê Ew bı xwe, wan bı dareki hesmi bıajo. Wê cendera ya
xemra xezeba bı agır ya Xweda yê hêza Wi têra her tışti dıke,
Ew ê bışıdine (bıguvışine). 16 Lı ser qeftan û qorıkên Wi, nave
Wi yi bı, "QRALÊ QRALAN Û XUDANÊ XUDAN AN"
hatıye nıvisandm hebû.

17-18 Dawıya vêya, mın mılyaketeki dı rojê de dısekıne
ditım. Bı dengeki bılınd bang kır û jı hemû cıvikên lı nava
ezman dıfırın got ku, "Bona xwarına goştên qralan, ferman-
daran û zilamên xurt, goştên hespan û yên lı ser wan suwar
dıbın, goştên azad, dil, mezın, bıçûk, gıştıkan, bıcıvın Û werm
daweta (kêfxweşiya) Xwedê!"

19 Mın dit ku, cenawır, qralên dınê û artêş ên wan, bona 1ı
hembera Yê lı hespê suwar bûye û artêşa Wi şer bıkın, lı ba hev
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dıcıvın. 20 Cenawır Û yên 1ı ber wi mûcizetan dıkın, peyxamber
ê sexte yên bı nişandana cenawır, yên bı pûtê wi ve perestınê
dıkın bı van mûcizetan ve jı rê derdıxın, hatın gırtın. Her du
ji bı zındi hatın avêtın i gola agır ya bı kewkurdê ve dışewıte.
21 Yên lı paşê mayin e ji bı şûrê jı devê yên lı hespê sıwar bûye
ve hatın kuştın. Hemû cıvik, bı goştên vana têr bûn.

Hezar Sal

2 0 Mın dit ku mılyaketek dı destê wê de qufle ya kurı-
tıyên bêbıni û zıncirek heye jı ezman ve dadıkeve. 2 Mıl-

yaket ejderha, yanê ew mahra ku bı navê İblıs anji Şêytan tê
bınav kırın, bona hezar sali ve girê da. 3 Bona heta hezar sal
temam bıbe, careki dın neteweyanjı rê ve dernexe, wê avêt
kurıtıyên bêbıni, lı wır gırt û cihê ketınê bı mıhur kır. Heta ku
hezar sal derbas bıbe, ferz e ku bona demeki kurt bê vekırın.

4 Mın hınek textan û kesên 1ı ser vana rûdının ditım. Raye-
darıya daraz kırınê jı wan re hatıbû dayin. Mın canê kesên dı
oxra belavoka İsa û gotınên Xwedê da serê wan hatınejêkırın
ji ditım. Vana, yên bı cenawır û senemê wê ve perestınê nekırı-
ne û lı ser eni an ji destê xwe nişana wan nestandıne bûn.
Hemû vejıyan û bı Mesih re hezar sali serwerıyê ajotın. 5 Veji-
na yekem eve. Mırıyên dın, heta ku hezar sal neqedıya rane-
bûn. 6 Yên tevi vejina yekem bûne, piroz û dılxweş ın. Tu raye-
darıya mırına duwemin lı ser vana nin e. Dê bıbın kahinên
Xwedê û Mesih û wê bı Wi re hezar sal serwerıyê bıajon.

Ceza Kirın A Şêytên
7 Dema hezar sal temam bıbe, wê Şêytan jı zindana ku hatıye
avêtın bê berdan. 8 Bona neteweyên çar hawir dorê rûyê erdê
- Yecuc û Mecuc - jı rê ve derxe û wan bona şer lı ba hev
bıcıvine wê j ı zindanê ve derkeve. Hejmara kesên bıcıvın, qasi
hebekên qûmên bahrê ne. 9 Jı mezınıya (bahrên) rûyê erdê
derbas bûn û dora artêşgeha pirozan û bajarê tê hes kırın gır-
tın. Lê belê jı ezman ve agır barıya û wan şewıtand kır xweli.
10 Lê iblis ê wan jı rê ve derxıstıye ji, hate avêtin gola agır û
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kewkurdê ya cenawır Û peyxamberê sexte ji tê de ne. Şev û roj,
wê heta bêdawıyan lêdan lıwan ve bê kırın.

Daraz Kirına Mınyan
11 Mın yê lıser texta mezm û sıpi rûnıştıye ditım. Erd û ezman
jı ber Wi revıyan û tune bûn çûn. 12 Mın mırıyên bıçûk û
mezm yên lı ber textê ne ditım. Dawıyê hmek pırtûk hatm
vekırın. Pırtûkek bı navê, pirtûka jıyanê ve tê bmav kırın ji
hate vekırın. Hemû mıri, bı nêrina pırtûkan, lı gora kırınên
xwe hatın daraz kırın. 13 Bahr, mırıyên dı xwe de, mırm Û warê
mırıyanji mırıyên dı xwe de ne teslim kırın. Her yek, lıgor a
kırınên xwe hatm daraz kırın. 14 Mırın û warê mırıyan hatm
avêtmi gola agır. A vay, ev gola agır, mırına duwemin e. 15 He-
çi kesên navên wan dı pırtûka jıyanê de nehatme nıvisandm,
hatm avêtin i gola agır,

OrşelimANû

21 Paşi vêya mırı ezman û erdeki nuh ditım.]ı ber ku erd
û ezmana berê jı navendê ve hatıbûn rakırın. Bahr ji

tunebû êdi. 2 Mın dit ku bajarê piroz, Orşelim a nuh, mina
bûka ku xwejı bo zavê amade kırıye jı ezman, jı ba Xwedê ve
daket. 3 Mın bı hist ku dengeki geş ya j i textê ve tê ûsa got: "A
vay, mala Xwedê dı nava mırovan de ye. Wê Xwedêji dı nava
wan de bıji. Wê ew ê, bıbm gelên Wi. 4 Wê hemû hêsıran jı
çavên wan ve paqıj bıke. Wê êdi mırın tune be. Êdi wê ne şin
hebm, ne gıri, neji êş hebm.Jı ber ku sazûmana berêjı naven-
dê ve rabûye."

5 Yê lı ser textê rûnıştıye got ku, "A vay, ez her tışti nû
dıkım." Dawıyê, "Vana bınıvisel" got. "Jı ber ku ev gotın ewle-
dar û rast ın." 6Jı mın re got, "temam el" "Alfa û Omega, dest-
pêk û dawi ez ım. Ez ê ava kanı ya jıyanê bê berdêl bıdım kesên
ti bûne. 7 Yê serdest bê, wê vana bı mêrasi bıgıre. Ez ê jı wi re
bıbım Xwedê, Ew ê ji jı mm re bıbe Law. 8 Lê belê, em bên
kesên bêbaweri, erjeng, yên mırov kuştme, yên bêexlaqıya
cınsi kırıne û yên sêrbaz, senemperest û hemû derewinan, cihê
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wan gola agır ya bı kewkurdê ve dışewıte ye. Mırına duwemin
ji eve."

9Jı heft mılyaketên, her yek xwedıyê heft tasên ku her heft
ji bı belayan ve tıji ne, mılyaketeki hat bı mın re axıfi. Got,
"Were!" "Ez bûka ku wê jı berxıkê re bıbejın xuyayi te bıkım."
10-11 Dawıyê mılyaket mın bır çıyayeki mezın û bılınd, ya dı
rêvabırtıya Ruh de ye. Lı wır, bajarê piroz, Orşelim a ya jı
ezman, jı ba Xwedê ve daketıye û bı rewnaqıya Wi ve dıbırıqi-
ne rê mın da. Bırıqandına bajêr, mina bırıqandına kevıreki
gelek bı qimet, mina kevirê hêşinorkê ya weki bıllûrê dıbırıqe
bû. 12 Sûrên (keleha) wê yi mezın û bılınd û donzdeh derıyên
wê hebûn. Donzdeh mılyaket lı benda derıyan bûn. Lı ser
derıyan, navê donzdeh eşirên Lawê İsraêlıyan hatıbû nıvi-
sandın. 13 Lı rojhılatê sê deri, lı bakurê sê deri, lı başûrê sê deri
û lı rojavayê sê deri hebûn. 14 Donzdeh bingehên sûrên dora
bajêr gırtıne hebûn. Lı ser vana, navê donzdeh resûl ên
Berxıkê hatıbûn nıvisandın.

15 Dı destê mılyaketa ku bı mın re dıaxıfi, bona pivana bajêr
û derıyên bajêri zêrini, qamişeki pivanê ya zêrini hebû.
16 Bajer mina çargehê (çargoşe) bû û fırehi û tengıya wê wek-
hev bû. Mılyaket bajêr bı pivanê ve piva û her alıyê wê donz-
deh hezar cara qasi menzila gihaştına tirê hatın. Dırêjıya wê;
fırehıya wê û bılındahıya wê wek hev bûn. 17 Mılyaket sûran
ji piva. Lı gora pivana mırovan ku wê piva, vana dı bılındahıya
sed û çel û çar arşıni (hema hema heftê û du mitro tê) bû. 18 Sûr
jı hêşinorkê ve hatıbûn çêkırın. Lê bajar ji dı zelalıya camê de,
jı safi zêran ve hatıbû çêkırın. 19-20 Kevırê bıngehê ya yekemin
hêşinork, ya duwemin yaqûtê şin, ya sêwernin eqiq a belek, ya
çaremin, zumrıd, ya pêncemin eqiq a sıpi, ya şeşemin eqiq a
sor, ya heftemin yaqût a zerini, ya heyştemin zumrud a şin
(ezmani), ya nehemin zebercet, ya dehemin zumrıda zerıki, ya
yanzdehan yaqût a ezmani û ya donzdehan ji yaqût a mor bû.
21 Donzdeh deri, donzdeh inci (durr) bûn; yanê her yeki
derıyanjı incıyeki hatıbûn çêkırın, Rêgeh a bajêr ya mezın dı
zebloq ıya camê de, safi jı zêran ve hatıbû avakırın.
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22 Mın dı bajarê de perestgeh ne dit ım. Jı ber ku Xudan
Xwedê yê hêza Wi têra her tışti dıke û Berxık, perestgeha
bajêr ın, 23 Bona ronahıya bajêr hewceyi rojê anji hivê nin e.
Jı ber ku rewnaqıya Xwedê wê roni dıke. Berxık ji çıraya Wi
ye. 24 Wê hemû netewe dı ronahıya bajêr de bımeşın, Qralên
dınê hemû hebûna (serweta) xwe binın wır. 25 Wê derıyên
bajêr bı şev û roj nên gırtın, Dı serde wê tu cari lı wır nebe şev.
26 Wê hebûn û dewlemendıya netewan, bı wır ve bên kışan-
dın. 27 Wê tu tıştê mındar û tu kesê karên erjeng û xapinoki
dıkın tu cari nıkarıbın têkevın wır; wê hew kesên navên wan
dı pırtûka berxıkê de hatme nıvisandın têkevın wır.

22 Mılyaket, kanıya ava jıyanê yajı texta Xwedê û Ber-
xıkê ve derdıkeve û mina bıllûrê zelal e rê rnın da. 2 Lı

her du alıyê çemê dı nava rêgeha mezın a bajêr de dıherıki darê
jıyanê ya her meh donzdeh tewr mêwan dıde hebû. Pelên darê
ji bona şifa ya netewan ın. 3 Êdi wê tu nalet nemin ın, Wê texta
Xwedê û Berxıkê dı nava bajêr de be û qûlên Wi bı Wi ve
bıpenstın. 4 Wê wecê Wi bıbinın û lı ser enıyên xwe navê Wi
bıkışinın. 5 Wê êdi şew çênebe. Wê ne jı ronahıya çırayan ne ji
jı ronahıya rojê ve hewcetıya wan bımine. Wê Xudan Xwedêjı
wan re bıbe ronahi û wê heta bêdawıyan serwerıyê bıajon.

İsa Tê
6 Mılyaket jı rnın re, "Ev got man ewledar û rastın" got.
"Xudanê Xwedayê ruhên peyxamberan e, bona ku bûyerên dı
dema kurt e hewceye bıbın rê qûlên xwe bıde, mılyaketê xwe
şand." 7 "A vay, Ez zû têm! Çı dılxweşijı kesên lı pêy gotınên
peyxamberi yê Wê pırtûka ve dıçınl" 8 Yê vana bıhîstıye û
ditıye ez, Yûhena me. Dema mın van tışta bıhist û ditım, bona
ku bı mılyaket ê ku vana rê mın da bı perıstım, mın xwe avêt
lıngên Wi. 9 Lê belê wi jı mın re, "Tu cari meke!" got. "Ez ji
mîna te û mina kesên tevi peyxamberên bırayê te mina gotınê
vê pırtûka dıkın qûlê Xwedê me. Bı Xwedê ve bıperıstıl"
10 Dawıyê jı mın re got ku, "Gotınên peyxamberi yê vê pırtûkê
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bı mıhur meke. J ı ber ku dema ku lıbendê mane nêzik e. 11 Yê
xerab ıyê dıke, bıla disa xerab ıyê bıke. Yê erzan (adi) bıla disa
bı erzantijıyana xwe bıdomine. Yê rast e, bıla disa ratıyê bıke.
Yê piroz, bıla piroz bımine." 12 "A vay, ez zû têm! Xelatên ku
ez bıdım, lıba mın ın. Ezê berdêla kırına her kesi bıdım wan.
13 Alfa Û omega, yê yekemin û paşê, yê destpêk û dawi Ez ım.

14 "Xwezi jı kesên qeftanên xwe dışon û bı vi avayi heqê jı
darajıyanê xwarınê ve qezenc dıkın û jı derıyan derbas dıbın
û dıkevın bajarê re! 15 Hemıyên kûçıkên kêm (nızm, sernewq),
sêrbaz, yên bêexlaqıya cınsi dıkın, mırov dıkujın (anji kuştı-
ne), bı senemê ve dıperıstın û yên jı derewan hez dıkın û karên
xapinoki dıkın, wê lıderve bıminın.

16 "Ez İsa; mın bona vê şahdeyıya yi dı derheqa cıvaka
bawerkıran de bıghine we mılyaketê xwe jı we re şandım. Yê
jı reh (kok) û nıjada Dawıd e, ez ım, sıtêrka sıbehan ya dıbı-
rıqe ez ım."

17 Ruh û Bûk dıbêjın, "Were!" Bıla Her yê bıbıhize, bêje,
"Were!" Bıla yê ti bûye were. Yê bıxwaze, jı ava jıyanê ve bê
berdêl bıstine.

Şahdeyıya Dı Derheqa Küêbê De
18 Ez her kesê ku gotinên peyxamberi yên dı vê pırtûkê de ne
bıhistıne ikaz dıkım! Ger mırovek, tışteki tevi van gotina bıke,
wê Xwedê ji belayên dı vê pırtûka de hatme nıvisandın tevi wi
bıke. 19 Ger mırovek tışteki gotınên jı vê pırtûka peyxamberi
ve derxine (kêm bıke) wê Xwedêji parajı darajıyanêû bajarê
piroz dıkeve wi wê derxine.

20 Yê bı vana hemûyan ve şahdeyıyê kırıye, "Belê, ez zû
têm!" dıbêje. Amin! Were, ya Xudan İsa!

21 Bıla Xêra Xudan İsa, bı pirozan re be. Amin.

Dawıya Peymana Nû







Ferhengok A - B

Abba
Alistın
Alfa

Amin

Aramiti

Artemis

Aşıti
Azad

Baal

Bav

Barbar

1

Ferhengok
Dı zımanê Aramıyan de tê mana "Bavo"
Alastın, alisın.
Herfa yekemin a elfaba Grêk a ye. Mina nişana
destpêkê ji tê ditın û bıkaranin.
Dı zımanê Ibranıyan de tê mana "Bıla ûsa be." Dı
dawıya duayan de tê gotın. Dı İncılê de, beşa
"Peyxarn Gırtınê" de bona İsa Mesih, dı mana "dıl-
soz, ewledar", mina naveki tê bıkaranin.
Zimanê dı demên kevn de, geleki Sami yê lı
rojhılata bakur a Filistinê ve dıjıyan bû. Zımaneki
mina zırnanê Suryanıyan e: Dı dema İsa Mesih de,
bı pırrani Cıhûdan, dêvla Ibranıyi bı zımanê Ara-
rniti ve dıaxıfin.
Xwedayek mê ya Grêkan. Gelek gıring bû. Perest-
geha heri mezın ya Artemis anjî bı navê wê yi lati-
ni ya Diana, lıbajarê Efesosê bû.
Aşti, haşti, sulh, sılarneti,
Serbest, ne diL.

Senerneki Kenanıyên kevn perestınê jı wê re
dıkırın.
(Dema bı tipên mezın ve bê nıvisandın) dı mana
Xwedê de hatıye bı kar anin. Vêya ne bı cısmani
ye. Ev ruhanî ye û mina semboleki (nişaneki) tê
gotın. Çawa ku bê bav zarok çênabın, bê yi Xwedê
ji tu tışt çênebûyî. Her tışt jı Xwedê ye û Wi her
tışti afırandıye. Xwedê Kanıya her tıştı ye (Dest-
pêkırın 1, Karên Resûlan 17:27-29, Ibranıyan 2:10).
Lê belê Xwedê rnırovan dı şıklê xwe, dı minakıya
xwe de afırand. J ı ber vê yekê ew bı mana ruhani
Bav ê mırovan e.

Grêkan vi navî dıda neteweyên xeynî xwe, ev nava
pêşiyê nedıhat mana bıçûk ditınê.



LI

Beelzebûb

Bı cın
Bırek Leşker

Bıruar
Bıxûr

Ferhengok B - C

Tê mana "Xwedayê Mêşan." Cıhûdan bona qerfê
xwe pê bıkın, vi navi dabûn senemeki navê wê
Beelzebûl (Xwedayê Cihê Bılınd) e. Dı İncılê de
Beelzebûb dı mana Şêytan de hatiye bı kar anin.
Cırtıyê (dilê emê)

Bı Yewnani Lêjıyon. Dı dema İmparatonya roma
de Lêjıyon hêzek leşker bû. Hejmara wê, kêm û
zêde, 'şeş hezar leşker' bû.
qırar
Cewıya darina ye (wek şirêzê ye). Ew jı darên ne
jı hev tê cıvandın Û hişk kırın. Gava tê şewıtandın,
bêhneke pırr xweş jê diçe, Bıxûr tışteki bıqimet e.
Dı perestgehê de gorigeha bıxûrê hebû; lı wê derê
jı Xwedê re bıxûr dıhatın şewıtandın,

Cehenım (Kortalabêbıni, Dojeh) Bı Yewnani HÊABÛS-
SOSo Ev der cihê ezê bê ye. Xwedê wır, bona İblıs
û cınên Wi ava kırıye. Û heçi mırovên ku
bawenya xwe bı Isa Mesih ve naynın, wê İsa
Mesih dı roja darazıyê de wan bavêje wê derê.

Cejına Derbasbûnê
(ya Fısıhê) Ev cejın dı nav gelê İsraêlê de dı çar-
deha meha Nisanê de tê piroz kırın.

Cejna Holıkçêkırınê
Cıhûd her sal dı navbera mehên İlon û Çırıyê de
(]ı 15. an heta 21ê meha Tışrıyê) dıçûn rezên xwe
û holıkan çêdıkırın û heftayekê dı wan de dıman.
Cıhûdan bona Mûsa Peyxamber û derketına
Cıhûdan jı Mısırê û çel sali dı çadırê de mana wan
binın birê vêya dıkırın.

Cejna Nanê Bêhaoên (Şkeoa)
Ev cejın, lı pêy Cejna Derbasbûnê tê û jı 15 heta
20ê Nisanê didome. Ev cejın lı ser xelasıya
İsraêlêyan jı Mısırê ve tê piroz kırın. Dı van rojên
cejnê de nanê bı havên ve çêbûne nayên xwann.
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Cejna Pirozkınna Perestgehê
Beri bûyina isa, nêziki 167 salan Perestgeha
Orşelimê jı alıyê Gelê Sûri ve hatıbû herımandın,
Pışti sê salan, perestgeh û Cıhûd jı bın destê
Sûnyan azad bûn. Bona vê yekê Cejna Pirozkırına
Perestgehê dıhat piroz kırın. Cejırı jı 25ê Çıle ya
pêşin dest pê dıkır û 8 roj dıdomıya.

Cıhûda 1. Donzdeh Lawên İsraêlê hebûn. Yek jı wan ji
Cıhûda bû. Her donzdeh lawên wi, bû donzdeh
bavıkên İsraêlê, Navê welatê Cıhûstanê, jı navê
Cıhûda ve hatıye standın, jı ber ku ew nıjad lı wır
dıjıya.
2. Bı navê Cıhûda du şagirtên isa Mesih hebûn. Jı
wan a, yê ku navê wi Cıhûda isxeryoti bû xayin
derket û isa da destê yên ku dıxwestın ku Wi bıku-
jın.

Cıni (cınoyi, bı eınan keti)
Yeki kujı alıyê cm an ruhên xerab ve tê gırtm anji
bındest kırın, jê re cınoyi tê gotın) Çaxê isa lı rûyê
erdê bû, Wi gelek mırovên bı cm azad kır.

Cıvak Koma mırovên lı hev cıvıyane.

Çêr

Dadi
Daraz
Dehşık
Dûlık

Fênsi

Dıjûn, gotinên neqenc.

Yê adıl, Xwedê.
Hukım Darazi kınn: Mehkeme kırın, hukım kınn
Cehşık(ê kerê) İlık,
ben, benê çaroxê

Dı nava Cıhûyan de komeleyek olperestan (din-
daran) hebû. Ew komela ya kesên bı navê Fêrısi tê
nasin an bû. Endamên vê komelê Zagona Mûsa
qenc dızanin. Ew olperestên tir (hışk) bûn. Wan
bawer dıkırın ku mılyaket Û ruh hene û mırov pışti
mırınê wê careki dın bıvejın. Gelek tertib û rêzan dı



IV

Gori
Guneh

Gunekar

Hêrodês

Heskınn
Hewre

Hinkari
Hinkınn
Hozana

İblıs
İsa

Jıyan

Kahin

Ferhengok G - K

nav Cıhûdan de dıkınn û evana gelekan ji ne jı
Tewratê bûn.
(qurban) Tışteki bona tışteki dın dıbe qurban.
Bı serihıldana Hewa û Adem, ku seri lı Xwedê
hıldabûn (Tew. Tek. 3:1-7 (Destpêk», êdi mırovan
dest pê kırın û destûrên Xwedê neanin cih. Navê vê
kırına 'Guneh' e.
Dı İncılê de dı du manê de tê gotın:

1. Mırovên gunehan kınye;
2. Cıhûdê ku Zagona Piroz nine cih.

Dı İncılê de navê pênc kesan e. Vana dı dem demi
dejıya ne.
Jê hes kınn, hij kırın, hes jê kırın.
(Bın, Perestgeh) Cihê cıvata ruhani ya Cıhûyan e.
Dı her bajarên Cıhûyan de hewre hebûn. Ew jı bo
xwendına Tewrat, Zebûr û Nıvisên Peyxamberan û
jı bo perıstına Cihûyan ji bûn. Lı wır qurban
nedıhatın ser jê kırın.
Doktrin, Qaideya anji arınanca bawerkırınê.
Fêrkırın, elımandın, hûbûn
Dı zımanê 'Arami' de tê mana 'Nıha Xelas Bıke'. Ev
gotma, dı İncılê de, bona sılavdana Xelaskır İsa ve
hatıye gotm.

Mirê cınan
Mana navê İsa, bı Ibrani (zımanê Tewratê) 'Ya
Xudan, (me) xılas bıke', an ji 'azadbûn' e. İsa dı
zımanê İbrani de YÊŞÛAH e.

Jin, heyat

Heçi kahin bûn, ew jı nıjada Harûn, bırayê Mûsa
peyxamber ve dıhatın, Wan ew gonyên ku qewmê



İsraêlê dıanin, ser jê dıkırın. Ew dı ber qewm de lı
ber Xwedê dısekınin, dua û xêrê dıkırın û daxwa-
zıya Xwedê bı gel ve dıdan naskınn. Wan deheka
(zıkata) dexılê û hatına berê erdê İsraêlê jı xwe re
dıstandın. Dı nav mezinên Cıhûyan de serekên
kahinanji hebûn. Serkahin (serokkahin) mezinên
hemû kahinan bû û berpırsıyanya cıvina mezınan
dıkır. Dema kahintıyê, heta hatına isa Mesih
domıya. Pışti hatına Wi kahinti betal bû.
1. Dı neteweya İsraêlê ya kevın de serokên mal-
batên pêş ve tên (Bınêrın Sazûmana Bılınd).
2. Çavnêridaran, kontrolkıran
Memûrê dewletê.
Kesê jı netewa Kenani ya dı Filistına Kevın de jıya
ne.
Bı zımanê Aramıyan ve gotına navê Pêtrûs, tê
mana 'Zınar'ê.

Kıtêbên Piroz (Nıvisarên Piroz) Dı dema İsa Mesih de hew
Tewrat, Zebûr û Nıvisên Peyxamberan hebûn.
Mızgimya Xwedê (İNCİL) pışti rabûna isa hate
nıvisandın,

FerhengokK- L

Kalepir

Karmend
Kenani

Kifas

Law
Lawê Mırov

Lawê Xwedê

v

İsa Mesih
(Kurê Mırov, Kurê Insan) Bê çawa jı Kıtêba
Danıyêl Peyxamber (7: 13-14) tê xuyakırın, isa
Mesih bı xwe vi navi lıxwe kır. Ev xwebınavkın-
na İsa, bı rengeki nuxumandi dıda xuyakırın ki İsa
ye, Ew Mesih ê ku soz pê ve hatıya dan, yê ku
Xwedê qrali lı ser seranserê dınê daye destê Wi.
Ev xwebınavkırına Wi, xwe mırovkırın û nya Wi
dı xwemzımkırın û ezabkışandınê de ji dıde
xuyakırın.
Ev nav jı İsa Mesih re tê gotın. Dı Kıtêba Piroz de,
Lawê Xwedê qet bı mana fıziki (cısmani) nayê fêm
kırın. Lê belê İsa Mesih bı mana ruhani Lawê
Xwedê ye. Lawê Xwedê gotına Xwedê ye û gotına



VI

Lêwi

Litırek Romi

Mamoste
Mana

Mesih

Mtrmırin

Mırov
Mızgini

Ferhengok L - M

Xwedê bı xwe Xwedê ye. Lawê Xwedê jı Bav, jı
Xwedê tê, jı beri afırandına erd û ezmanan Law lı
ba Bav bû. Bav û Law yek ın, daxwaza wanji yek e.
Serwerıya Law mîna ya Bav e û Law, Bav jı mıro-
van re dıde zanin û eşkerekırın û Law bı her avayî
eşkerebûna Bav e.J ı kerema xwe, dı bın gotına Bav
de bıxwinın (Meta 1:17-20; Yûhena 1:1-5; 5:21-23,
10:30,13:3,14:9,16: 27-28, Lûqa 10:22).
Jı donzdeh lawên Aqûp yek ji Lewi bû (Navê
İsraêlê ji dıdın Aqûp), Lêwi bı xwe ji yek jı wan
donzdeh bavıkên İsraêlê bû. Mûsa û bırayê wi
Harûn, her du jî jı vi bavi bûn. Jı nav vi bavıki
Xwedê, bona kahintıyê Harun û nıjada wî bıjart.
327 gram bû. Litıra iroyin 1000 gram e

Dersdar, mıalım.
Gava Xwedê Gelê İsraêl jı Mısırê derxıst ani çolê,
ew der ciheki vala, bê şinayi û bê dar bû. Lı wır,
bona xwarına wan, Xwedê jı ezman ve mana
barand û da wan. Mana tışteki wek xwisê xuya
dıbû. Lıbên wi gırover Û sıpi bûn, wek tovê gıjnijê.
Tama wi wek tama nanê şkeva yê hungıvkıri bû.
(Derketın; J ımartın 11:4-9)
Mesih gotıneke Ibranî ye. Mana wê bı Ibrani eve:
"Yê rûnkıri/Yê don kıri." Gava yek dıbû Qral, ew
dıhat rûn kırın. Ew ji dıbû nişana ku ew kes bûye
qral. Dı Mızginıyê de, İsa Qralê gıştıka dınê ye.
Rûnkırına Wî jı ezmanan e. Xwedê Wi bıjart û
nişan da.
(pıtepıt kırın)- Bı dengeki nızım, dı ber xwe de
axaftın.
Merıv, insan
Navê Mızgînıyê (Peymana Nû), ya dı nava gel de bı
navê:
'İNCİL' ê ve tê nasîn, bı rasti EV ANGELIYON e û
mana wê NÛÇEYA KÊFXWEŞIYÊ ye.
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Orşelim Jê re Qudsa Şerif ji tê gotın. Ew bajarê Cıhûyan, yê
heri gıring e. Perestgeha Cıhûyan lı wır bû. Beri
3000 Salan Qral Dawıd Orşelim ê jı destê
Yebûsıyan ve derxıst.
(Bın. Hewre) Cihê cıvata ruhani ya Cıhûyan e. Dı
her bajarên Cıhûyan de hewre hebûn. Ew jı bo xwen-
dına Tewrat, Zebûr û Nıvisên Peyxamberan û jı bo
perıstına Cıhûyan ji bûn. Lı wır qurban nedıhatın ser
jê kırın. Perestgeh çar beş bû: Hewş, hundur,
pirozgeh û cihê heri piroz. Perdeyeki mezın Pirozgeh
û cihê heri pirozjı hev vedıqetand. Salê carekê serok-
kahin dıçû cihê heri piroz. Wi lı wır hem dı ber gun-
ehên xwe de, hem ji dı ber gunehên netewê de qur-
banan jê dıkınn. Gava İsa lı ser xaçê ve mır, ew perda
piroz dı nivi re çırıya (Lûq. 23:44-46) Dı sala 70. an
de - p.z - Serokê leşkerê İmpêratorıya Romayê Tito,
perestgehê jı destê Cıhûyan derxıst û wêran kır. J ı
wê pêv, careke dın perestgeh nehatıye ava kınn.
İbadet kırın
Gotın, xeber, qıse, kelam
Qıse kırın, axaftın
(Ehd) Peyman dı nava du mırovan de, dı nava du
dewletan an ji dı nava Xwedê û mırovan de tê
gırêdan. Kıtêba Piroz du beş e: Peymana Kevın û
Peymana Nû. Xwedê bı navditıya peymanan ve
têkılıyê bı mırovan re danıye. Peyman, ne lıhev-
hatına her du alıyi ye; rast e rastjı qenci û têkılıya
Xwedê ve çê dıbın. Ev peymana ku jı heskırına
Xwedê yajı mırovan e, gerdûni ye. Mırov ne dıka-
re tışteki lı wê zêde bıke ne ji jı wê kêm bıke. Nêzi-
kayi bı alıyeki ye Û jı Xwedê ve ye. Hemi dem û
dewranan û bêdawibûnê ji dexli xwe dıke.

Peymana Kevın
Xwedê bı navditıya Mûsa, daxuyanıya Peymana
Kevın jı Lawên İsraêlê ve kırıye û bı vê rêyê
têkılıyê bı wan re danıye.

Perestgeh

Penstın
Peyv
Peyıvin
Peyman



VIII

Peymana Nû

Peyxamber

Pêtrûs

Piroz

Qedeh

Rastiparêz
Rayedari

Reht
Rizgar kınn
Roja Septê

Roja Vejinê

Ruhê Piroz

Ferhengok P - R

İrıcil. Peymana Nû, ne hew bona Lawên İsraêlê,
bona hemû mırovahıyê ye. Xwedê, soza ku dı
Peymana Kevın de dabû bapiran, bı Peymana Nû
ve temam kırıye. Peymana Nû bı Xwina isa Mesih
ve dı nava Xwedê û mırovan de hate gırêdan.
(Nebi) Ew insan bûn. Xwedê bı wan re axıfi ku ew
gotınên Wi bıgıhinın mırovan.
Jê re Şimûn ji tê gotın. Ew yek,jı donzdeh şagirtên
İsa bû. Ew resûl bû. Mana navê Pêtrûs, bı Yewna-
ni 'zınar'e.
1. Bımbarek
2. (Mıqades, bıhurti) Mana gotına 'piroz' lı gora
Kıtêba Piroz ruhani ye. Ew bı mana, yêjı Xwedê re
veqetandi (cûda) ye.

Pıyan, tas.

Mafhez, dad perwer, alinegır, heqnas.
1. Hıkumdari, desthelati, selahıyet, serdesti
2. Fewet, qudret.
nereheti, bêaram.
xılas kırın, azadikırın.
(Şabat, Şemi) Roja ku bona Cihûyan heri taybeti û
piroz. İnyê êvarê, gava roj dıçe ava Sept destpêdıke
û bist û çar saetan dıdome. Lı gor Tewratê, dı roja
Septê de kar nayê kırın, ew hew roja arami ûperıs-
tınê ye.
(Roja jınûverabûnê)- (Roja qıyametê) Roja ku-
hemû mırov wê j ı mırınê ve rabın û lıber Xwedê û
İsa Mesih bên darazi kırın.
(Rûhul Qudus) Ruhê Piroz, bı xwe Ruhê Xwedê
ye. Ew lıdınê ali mırovan dıke. Bı Ruhê wan re dıa-
xıfe, dılê wan vedıke û daxwazıyên Xwedê bı wan
dıde nas kırın.
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Rûmet
Rûnkınn

IX

İzet, mezınahi, bılındahi.
(Hetwan kırın, don kırın) Lı gora kevneşopa
Cıhûdan, gava yek dıbû qral, ew dıhat rûn kınn. Ev
ji dıbû nişana ku ev kes bûye qral. Êdi yê rûnkırıyê
Xwedê Ewe, ku Xwedê hılbıjart û nişan kır yanê
Mesih e. (Lûq, 4:18) 2. Gel ê hıngêji rûn, wek rûne-
ki bêhnxweş lı serê mêvanên xwe dıdan (Lûq. 7: 46,
Zebûr 23:5) û laşên mırıyanji pê rûn dıkırın (Lûq.
23: 56-24:1).

Sameri Dı dema qralıya Rêhoboam (Lawê Sılêrnan, Qralê
Cıhûstanê) û Yêroboam (Qralê İsraêlê) de qewmê
İsraêl jı hev veqetıya. Rêhoboam bı sê bavıkên
İsraêlê ve lıbajarê Orşelimê û dı Cıhûstanê de ma.
Yêroboam bı neh bavıkên İsraêlê ve Samenya jı
xwe re kır paytext. Bı vi avayi, netewê İsraêlê bû du
pari û neyartıya hev kırın. Pışti vê yekê ji Qralê
Aşûriyan gelek neteweyê İsraêlê jı hawirdora
Sameryayê sırgun kır bajarê Mêdya û nav yên nete-
weyên dın (2 [4] Qral 17:1-6) Dı cihê neteweya
İsraêlê qralê Aşûriyan gelek neteweyên bıyani bı
pûtên wan ve ani û dı welatê Samerya de cihwar kır
(2[3] Qral 18:24-40) Bı vi avayi gelê Samerya bı
neteweyên senemperest ve da û standın, esıl û
bawenya xwe henmandın û xwe jı Tewratê ve dûr
xıstın. İcar Sameri ew ın kujı Samerya û hawirdora
wê bûn.

Serhıldêr Kesê ku bı armanceke politiki seri radıke.
Senoeri Ya Xwedê, Serwenya Ezmanan

(Xundıkarıya Xwedê, Qıralıya Xwedê) Serwenya
Xwedê hukımdarıya Wi ye. Gava rnırov lı ber
Xwedê rabû (Destpêk. 3), hıngê İblıs ew kır bın-
destê gunehan (Lûq, 4:5-6, 1. Korint. 2:8, 15:24-27;
2.Korint. 4:4 ) Lê belê Xwedê bı jıyan, mırın û
rabûna İsa Mesih denyê Serwenya Xwe jı mırovan
re vekır. Ew mırovên ku bı Mızginıya İsa Mesih
bawer dıkın, dıkevın Serwenya Xwedê (Marq.
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10:15; Met. 19:16-17,23-30,,6:33) Hırıgê Xwedê
dıbe Qralê wan û ew jı bın serwenya İblıs û gun-
ehan derdıkevın (Kolose. 1:13). Mana Serwenya
Xwedê û Serwenya Ezmanan yek e. Meta gotına
'Ezmanan' jı dêvla 'Xwedê' ve bir ani.Jı ber ku Wi
Mızginıya xwe zêdetır bı devoka Cıhûdan ve nıvi-
sand û ne adeta Cıhûdan bû ku navê Xwedê yê
piroz zêde bı kar binın. Jı ber vê yekê Cıhûdan
gelek caran 'Ezman' (Cihê ku Xwedê lê ye) jı dêvla
navê Xwedê ve bı kar dıanin. Lı derên ku Meta
'Serwenya Ezmanan' nıvisi, Marqos û Lûqa 'Ser-
werıyê Xwedê' nıvisandın. (Met. 4: 17 û Marq.
1:15; Meta 5:9 û Lûq. 6:20; Met. 8:11 û Lûq. 13:28)
(Nard, mur, zımır) Şinayıyeke Hindıstani ye, ku
rûnê bêhnxweş jê tê derxıstın.

Sumbul

Şagırt Yên ku fêr dıbın. Gelek şagırtên İsa hebûn. Donz-
deh heb ji jı wan hılbıjarti bû. Ew şagırt (şandi)
bûn.

Şandi (qasid, resûl) Bı zımanê Yewnani APOSTOLOS e.
Mana vê gotına 'yê şandi ye'. İsa Mesihjı nav şagır-
tên xwe donzdeh şandi bıjart û wan şand, ku bo
Mızginıya Xwedê bıdıne neteweyên dınê.

Şerieta Mûsa (Zagona Mûsa) Zagona Mûsa, ew zagona ku dı
Tewratê de ye. Tewrat jı pênc kıtêbên Mûsa ava
bûyi (Destpêk, Derketın, Zagona Kahintıyê,Jımar-
tın û Lêvegerandın). Zagon, tenbih, destûr, dirok,
wekok û bûyer dı van pênc pırtûka de ne. Xwedê vê
Zagonê lı ser çıyayê Sinayê dı nav ewran de bı
Mûsa ve da hin kınn.

Tiravêtin (qad, meydan) Hıngê dûrbûnıya her tiravêtınekê
bı qasi 185 metran bû.

Vejîn Rabûnajı nava mınyan, jınûverabûn, qıyamet.
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Xelitık Peredanka çermin e, ya ku lıpıştê tê gırêdan.
Xudan (Reb, Xwedi, Xweyi) Dı Kıtêba Piroz de mana

Xudan 'Xwedi' ye. Dı Kıtêba Piroz de Xudan nave-
ki Xwedê ye û navekjı navên İsa Mesih e.

Yewnan (Grêk)
1. Neteweyê welatê Yewnanistan.
2. Dı dema isa Mesih de, Cıhûdan jı hemû nete-
weyên dın, yên ne Cıhûd bûn re bı gelemperi
dıgotın 'Yewnan'.

Yûhena Yekjı donzdeh şagırtên isa bû. Ew şandi bû. Wi
•incila Yûhena' û sê nameyên ku dı İncilê de ne
nıvisand. Wi beş a "PEYXAM GIRTIN" ê ji nıvi-
sandıye.

Yûhena Yê Vaftizkır
Peyxamber û gotınbêjê Gotma Xwedê bû (Lûq.
1:13-17,7:26). Tobedaran dı avê de vaftiz dıkır û
netewa İsraêl jı bona Mesih amade dıkır (Lûq. 3:3-
20, 7:27). Yûhena berê gel dıda isa Mesih, da ku
bawerıya xwe bı Wi binın.

Zevi Erdê çandınıyê.
Ziv Zivek (DRAXMÊ Û DİNARION bı Yewnani)

mina heqê roja paleki bû.

Xwendevanê delal!

Ger rexne û pêşniyarên te yên lıser vê wergerê hebın, tu dıkarijı
me re bınıvısi.

Jı bo rexne û pêşniyarên te emjı nıha ve sıpas dıkın.
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