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MIZGÎNÎYALIGORAMETTA

Pêşgotin

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

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

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

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

h’ukumêWîheyeQanûnafMûsafşirovekeûbonaP’adşatîyaXwedê
dannasînke.Usajîdidek’ifşêkuEwwek’îlêQanûnaXwedêûpey‑
manêyîamine,kumeremêXwedêdiqedîneûtînesêrî.Mizgînîya
MettadahînkirinêdÎsap’ar‑p’ardîyardibinûevp’arbivêr’êzkirinê
berç’e’vdibin:
1.Dannasînîyaserêç’îyêbermerivayêvedike,kuzar’êdP’adşatîya
Xwedêçiqasîxwezilîneûgerekêr’abûn‑r’ûniştin,borcûjîyînaxweda
jîçawabin(serê5‑ah’eta7‑a).
2.T’emîyêdbonaşagirtaf,wekîqulixêşandîtîyaxwedaçawaP’adşatîya
Xwedêdannasînkin(serê10‑a).
3.Sur’aP’adşatîyaXwedêûh’eftmesele(13‑a).
4.Liservêdinêzar’êdP’adşatîyaXwedê,awagotîbawermendêdÎsa
Mesîhgerekêhindavahevdaçawabin(serê18‑a).
5.Hînkirinêd li ser r’ojêdaxirîyêûhatinaP’adşatîyaXwedê (serê
24‑aû25‑a).

Serecemafikirak’itêbê

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

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

R’ik’inyataÎsa
(Lûqa3:23‑38)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BûyînaÎsa
(Lûqa2:1‑7)

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

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

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

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

Steyrnasêdr’ohilatê

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DannasînîyaYûh’ennayêf
nixumdarf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÎsaqezaCelîlêda
destbik’arêXwedike

(Marqos1:14‑15;Lûqa4:14‑15)

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

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

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

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

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

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

Îsagazîherçar
me’sîgiradike

(Marqos1:16‑20;Lûqa5:1‑11)

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

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

Îsadannasîndike,
hîndikeûqencdike

(Lûqa6:17‑19)

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

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

Dannasînîyaserêç’îyê

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

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

Hînkirinabona
xwezilîyar’ast
(Lûqa6:20‑23)

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

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

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

r’as tî qe dan di nê ne, 

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

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

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

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

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

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

Xwêûr’onayî
(Marqos9:50;Lûqa14:34‑35)

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

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

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

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

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

Hînkirinaderheqa
hêrsêûmêrkuştinêda

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

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

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

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

Hînkirinaderheqa
jinber’danêda

(Metta19:9;Marqos10:11‑12;
Lûqa16:18)

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

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

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

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

Hînkirinaderheqa
h’eyfhildanêda
(Lûqa6:29‑30)

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

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

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

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

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

Hînkirinabonaxêrkirinê

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

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

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

Hînkirinabonadua
(Lûqa11:2‑4)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Xiznae’zmana
(Lûqa12:33‑34)

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

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

Ç’irabedenê
(Lûqa11:34‑36)

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

Xwedêûhebûkafdinyayê
(Lûqa16:13)

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

Hînkirinaderheqa
xemkirinêda
(Lûqa12:22‑31)

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

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

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

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

Hînkirinaderheqa
lomekirinêdaf

(Lûqa6:37‑38,41‑42)

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

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

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

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

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

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

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

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

Derêteng
(Lûqa13:24)

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

Darûberêwê
(Lûqa6:43‑45)

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

K’îhêjayî
P’adşatîyaE’zmanaye

(Lûqa13:26‑27)

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

Malayêserwaxt
ûmalayêbêfe’m
(Lûqa6:47‑49)

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

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

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

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

Îsayekîjik’otîbûnêf
paqijdike

(Marqos1:40‑45;Lûqa5:12‑16)

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

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

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

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

(Lûqa7:1‑10;Yûh’enna4:43‑54)

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

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

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

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

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

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

Cabdarîya
yêdkupeyÎsadiçin
(Lûqa9:57‑62)

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

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

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

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

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

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

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

Îsaşilûşe’tekîqencdike
ûgunêdwîdibaxşîne

(Marqos2:1‑12;Lûqa5:17‑26)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Qîzikamirî
ûk’ulfetekenexweş

(Marqos5:21‑43;Lûqa8:40‑56)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bizanibinkutirsawejik’êhebe
(Lûqa12:2‑7)

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

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

Îqrarfûînk’arkirinafÎsa
(Lûqa12:8‑9)

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

Şûrûe’dilayî
(Lûqa12:51‑53;14:26‑27)

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

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

Heqstandin
(Marqos9:41)

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

Îsacabapirsa
Yûh’ennayênixumdardide

(Lûqa7:18‑35)

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

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

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

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

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

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

Bajarêdnebawer
(Lûqa10:13‑15)

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

Werincemminûhêsabin
(Lûqa10:21‑22)

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

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



35

MET TA, 12  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

day ni ne ser na vê Wî».* 

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

12:10)

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

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

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

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

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

Darûberêwê
(Lûqa6:43‑45)

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

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

K’eremetekê
çawanîşandixwazin

(Marqos8:11‑12;Lûqa11:29‑32)

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

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

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

* 12:40 Ûnis 1:17. 
* 12:42 P’ad şati III, 10:1-13. Ew p’ad şa ji Şe ba E’re bis ta nê ha te cem Si lê man p’ad şa. 
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bi bî ne. Lê ga va na bî ne, 44hin gê 
ew di bê je: ‹Ez ve ge r’i me wê ma la 
xwe ye ku jê der k’e ti me›. Ga va ew 
tê, di bî ne wê mal va la, pa qij ki rî 
û hev da yî ye. 45Hin gê di çe h’eft 
ci nêd di ne ji xwe xi rab tir jî tî ne, 
di k’e vi ne wir di jîn. Û axi rî ya wî 
me ri vî ji pê şî yê xi rab tir di be. Usa 
jî wê bê se rê vî ni si lê xi rab». 

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

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

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

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

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

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

Îsaçimabimesela
xeberdide

(Marqos4:10‑12;Lûqa8:9‑10)

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

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

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

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

Şirovekirina
meselat’oximr’eş

(Marqos4:13‑20;Lûqa8:11‑15)

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

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

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

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

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

Dumeselêdliser
P’adşatîyaXwedê:

(Marqos4:30‑32;Lûqa13:18‑21)

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

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

Îsabimeselaxeberdide
(Marqos4:33‑34)

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

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

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

ya yê da ve şar tî gi lî kim»*. 

Şirovekirinamesela
genimûzîwanê

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

* 13:33 Sê ko dêd ci hû ya di kir qa sî 25 kî lo gra ma. 
* 13:35 Ze bûr 78:2. 



41

MET TA, 14  

te’ vê şewq bi din. Gu hê k’ê he ye 
bi ra bi bi hê! 

Meselêdxiznaveşartî
ûdur’êqîmet

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

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

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

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

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

mû tişt fe’m ki rin?» Wa na jê r’a 

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

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

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

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

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

la mêd xwe r’a got: «Eva Yû h’en na yê 
ni xum dar e ji nav mi rî ya r’a bû ye. 
Le ma jî pê wî k’e re met tê ne ki ri nê». 



42

MET TA, 14  

3Çim kî Hê ro des Yû h’en na gir-
ti bû gi rê da bû û avî ti bû ke lê, r’û yê 
Hê ro dî ya ji na Fî lî po yê birê xwe-
da. 4Çim kî Yû h’en na Hê ro des r’a 
çend ca ra go ti bû: «Ne r’ast e ku tu 
Hê ro dî ya yê bis tî nî». 5Û Hê ro des 
jî di xwest ew bi kuş ta, lê ji cim e’ tê 
di tir sî ya, çim kî cim e’ tê Yû h’en na 
ça wa p’ê xem ber qe bûl di kir. 

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

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

Yûh’enna6:1‑14)

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

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

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

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

6:15‑21)

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

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

ÎsaCênîsartêdanexweşa
qencdike

(Marqos6:53‑56)

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

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

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

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

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

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

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

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

Min cim e’ tê hîn di kin›*». 

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

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

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

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

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

Bawerîyak’ulfetakenanîf
(Marqos7:24‑30)

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

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

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

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

Îsaçarh’ezarat’êrdike
(Marqos8:1‑10)

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

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

K’eremetekêçawanîşan
jie’zmêndixwazin

(Marqos8:11‑13;Lûqa12:54‑56)

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

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

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

(Marqos8:14‑21)

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

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

Petrûsşe’detîyê
liserÎsadide

(Marqos8:27‑30;Lûqa9:18‑21)

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

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

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

Îsaderheqacefa
ûmirinaXwedadibêje

(Marqos8:31–9:1;Lûqa9:22‑27)

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

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

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

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

ŞagirtÎsanavanûr
ûr’ûmetêdadibînin

(Marqos9:2‑13;Lûqa9:28‑36)

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

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

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

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

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

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

Îsakur’ikekîcinak’etî
qencdike

(Marqos9:14‑29;
Lûqa9:37‑43a)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Birêkugunedike
(Lûqa17:3)

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

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

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

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

Meselabonabaxşandin
ûnebaxşandinê

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

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

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

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

Pirsajinber’danê
(Marqos10:1‑12)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P’alêdr’ezêdftirîya
ûheqêwan

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

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

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

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

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

pêş û yêd pêş wê bi bi ne paş*». 

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

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

Xwestinadîyakur’êdZebedî
(Marqos10:35‑45)

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

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

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

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

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

Îsabir’ûmet
dik’eveOrşelîmê

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

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

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

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

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

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

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

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

Îsap’aristgehêda
(Marqos11:15‑19;Lûqa

19:45‑48;Yûh’enna2:13‑22)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meselade’watê
(Lûqa14:15‑24)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23Sa dû qîf, ku di bê jin r’a bû na 
mi rî ya t’une, wê r’o jê hi ne ke ji 
wan ha ti ne cem Îsa jê pir sîn 24û 



60

MET TA, 22  

go ti nê: «Ders dar! Mû sa got: ‹He ger 
yek bê zu r’et bi mi re, bi ra birê wî 
ji na wî bis tî ne û wa rê birê xwe 
şîn ke›*. 25Awa h’eft bi ra li cem 
me he bûn. Birê me zin ze wi cî, 
bê zu r’et mir, ji na wî birê wî r’a 
ma. 26Usa jî ha te se rê birê du da 
û yê si sî ya, xu le se ha te se rê her 
h’ef ta jî. 27Li pey h’e mû ya r’a ew 
ji na jî mir. 28De îjar wê R’o jaf 
R’a bû na mi rî ya ew k’ul fe tê bi-
be ji na k’î ja nî ji wan her h’ef ta? 
Çim kî h’e mû ya jî ew stan di bû». 
29Îsa li wan ve ge r’and û got: 

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

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

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

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

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

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

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

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

H’evzaxwejiqanûnzan
ûfêrisîyabikin

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

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

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

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

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

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

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

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

Îsaaxirîyawan
wanr’adibêje

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

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

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

ÎsaliserOrşelîmê
dilovîne

(Lûqa13:34‑35)

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

Îsapêşdaderheqawêranbûna
p’aristgehêdadibêje

(Marqos13:1‑2;Lûqa21:5‑6)

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

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

* 23:39 Ze bûr 118:26. 



64

MET TA, 24  

Tengasîûzêrandin
(Marqos13:3‑13;Lûqa21:7‑19)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R’ojûsih’etnee’yane
(Marqos13:32‑37;

Lûqa17:26‑30,34‑36)

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

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

Xulamêaminûxulamê
bêamin

(Lûqa12:35‑48)

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

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

Meseladeheqîzêdbik’ir

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

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

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

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

Meselasêxulama
(Lûqa19:11‑27)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yûh’enna11:45‑53)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Îsat’evîşagirtêdXweşîva
CejinaDerbazbûnêdixwe

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

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

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

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

Korint’îI,11:23‑25)

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

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

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

Îsaderheqaînk’arîya
Petrûsdadibêje

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GirtinaÎsa
(Marqos14:43‑50;Lûqa

22:47‑53;Yûh’enna18:3‑12)

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

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

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

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

18:13‑14,19‑24)

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

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

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

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

nin»*. 

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

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

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

Yûh’enna18:15‑18,25‑27)

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

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

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

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

Yûh’enna18:28‑32)

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

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

AxirîyaCihûda
(K’arêdŞandîya1:18‑19)

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

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

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

Yûh’enna18:33‑38)

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

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

Yûh’enna18:39–19:16)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yûh’enna19:17‑27)

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

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

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

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

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

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

Yûh’enna19:28‑30)

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

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

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

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

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

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

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

Yûh’enna19:38‑42)

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

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

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

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

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

Yûh’enna20:1‑10)

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

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

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

* 27:60 T’ir ba Îsa mi xa rek bû. Ci hû ya hin gê des tê k’ê va bi ha ta mi rî yêd xwe 
di ki ri ne mi xa ra. Ew yan şkeft bûn yan jî qe ya da di k’o lan. 
* 27:62 «R’o ja t’iv da rek ki ri nê» r’o ja înî yê bû. 
* 28:1 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «R’o ja h’ef tî yê ye pê şin», çim kî bo na 
ci hû ya, r’o ja h’ef tî yê ye pê şin yek şem bû, awa go tî «le’d». 
* 28:6 Nav hi nek dest ni vî sa ra da «Xu dan» he ye.
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şa gir ta r’a bê jin. 9Niş kê va Îsa r’as tî 
wan hat û got: «Si lav li we!» Ewa na 
nê zî kî Wî bûn, xwe avî ti ne ni gêd 
Wî gir tin û se rê xwe ber da nîn. 
10Hin gê Îsa wa na r’a got: «Ne-
tir sin! He r’in bê ji ne bi rêd Min, 
ku ew he r’i ne Ce lî lê û li wir wê 
Min bi bî nin». 

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

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

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

ÎsaXwenîşanîşagirtêdXwe
dike

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

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


