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NE’MAPAWLOSFILÎMONR’A

Pêşgotin

Fi lî mo nê ba wer mend ye kî e’yan bû, ew dos tê Paw los bû, xuya di be 
ku en de mê ci vî naf Ko los ya yê bû. Xu la me kî wî jî he bû na vê wî Onî sî mo, 
ew ji cem xwe yê xwe r’e vî bû û ge re kê bo na ki rê xwe bi ha ta kuş ti nê. Lê 
ga va Paw los ke lê da bû, xuya di be ku Onî sî mo wî di bî ne, t’o bef di ke, 
di be ba wer men dê Îsa. Bi vê ne’ mê Paw los hî vî ji Fi lî mon di ke, ku ew 
bi bax şî ne Onî sî mo û wî qe bûl ke, ne t’e nê usa ça wa me rivf di bax şî ne xu-
la mêd xwe, lê usa bi bax şî ne ça wa yek di bax şî ne bi ra kî xwe yî ba wer mend. 

Vê ne’ ma kin da der se ke k’ûr bo na wê ba we rîf û h’iz ki ri na Mesîh 
k’ifş di be, ku ça wa ge re kê na va ba wer men da da hin da va hev da he be. 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1-3) 
Pe si nê Fi lî mon di de (4-7) 
Hî vî ki rin bo na Onî sî mo (8-22) 
Paş go tin (23-25) 

Silavkirin

11Ji Paw los, bo na Mesîh Îsa 
gir tî û Tî mo t’ê yo yê bi ra, 

Fi lî mo nê he val-xe bat û de la lê 
xwe r’a, 2Afî ya xûşk r’a û Ar xî po-
yê he val es ke rê xwe r’a û usa jî wê 
ci vî nê r’af ku ma la te da di ci ve*: 

3De bi ra k’e remf û e’di la yî ya 
Xwe dê yê Ba vêf me û Xu danf Îsa 
Mesîh li we be. 

Bawerîfûh’izkirinaFilîmon
4Ez her gav ji Xwe dê yê xwe r’a zî 

me, ga va na va dua yêd xwe da te 
bîr tî nim bi ra yê Fi lî mon, 5çim kî 

* 1:2 Ko lo sî 4:17. 
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bo na wê h’iz ki ri na te ye hin da va 
t’e ma mî ya cim e’ ta Xwe dê da û 
ba we rî ya te ye hin da va Xu dan 
Îsada di bi hêm. 6Ez dua di kim, 
we kî he le qe tî ya te ye t’e vî me, 
na va ba we rî yê daf me bi gi hî ne wê 
za ne bû na k’ûr, ya ku hin da va her 
tiş têd me ye qen ce t’e vî Mesîh e. 
7Bo na wê h’iz ki ri na di lê te da bi-
ra yo, ez ge le kî şa bûm û bî na min 
fi re bû, ku di lê cim e’ ta Xwe dê pê 
te r’i h’et bû ye. 

HîvîkirinaPawlosbona
OnîsîmoyêxulamêFilîmon
8Bo na vê ye kê bi Mesîh ça wa 

bi ra, min di ka ri bû tu ruş ki ra, 
e’mi rî ser te bi ki ra, çi ku ca yîz bû, 
9lê ji dest h’iz ki ri nê, hî vî di kim. 
Ez ça wa Paw lo se kî kal û ni ha jî 
bo na Mesîh Îsa gir tî, 10bo na la-
wê xwe Onî sî mo hî vî ji te di kim, 
yê ku qey dê min da ça wa ku r’ek 
min r’a di nê k’et*. 11Ew wex te kê 
kê rî te ne di hat, lê ni ha hin kê rî 
te tê, hin jî kê rî min*. 
12Ez wî paş da di şî ni me cem te, 

ew ce ge ra min e. 13Min di xwest ew 
cem xwe bi hiş ta, ku dew sa te ber 
des tê min bû ya, h’e ta ku ez bo na 
Miz gî nî yê qey da da me. 14Lê bê yî 

te min ne xwest tiş te kî bi kim, ku 
qen cî ya te usa ne be, ça wa bor cek 
ki ri bi ne stû yê te, lê bi r’e ze di lî ya 
te be. 15Bel kî bo na vê ye kê ew 
wex te kê ji te dûr k’et, ku ew her 
t’im bi be p’a ra te, 16ne ku ça wa 
xu lam, lê ji xu la me kî zê de tir e, 
ça wa bi ra kî de lal! Bo na min ew 
çi qa sî de lal e, lê bo na te ewê hê 
zê de be, hin alî yê xu lam tî yê da, 
hin jî alî yê Xu dan da. 

17Awa he ger tu min ça wa he va lê 
xwe h’e sab di kî, wî usa qe bûl ke, 
ça wa min. 18He ger ewî ne he qîk jî 
li te ki ri be, yan tiş te kî deyn da rê 
te be, ser min h’e sab ke. 19Ez 
Paw los bi des tê xwe di ni vî sim: 
Ezê li te ve ge r’î nim (lê ez bi vê 
ye kê na xwa zim bê ji me te, ku tu 
jî yî na xwe va deyn da rê min î.) 
20Ni ha, bi ra yê mi nî ji Xu dan da, 
vê qen cî yê bo na min bi ke, bo na 
xa ti rê Mesîh di lê min r’i h’et ke. 
21Ez guh da rî ya te da gu man bûm, 
le ma jî min ev yek te r’a ni vî sî, 
çim kî ez za nim tê ji go ti na min 
zê de tir bi kî. 

Gotinêdaxirîyê
22Pêş ti rî vê ye kê jî, min r’a cî kî 

ma yînê ha zir ke, çim kî gu ma na 

* 1:10 Ko lo sî 4:9. 
* 1:11 «Onî sî mo» bi zi ma nê yû na nî tê fe’m ki ri nê: «Kêr ha tî». 
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min he ye, ku Xwe dê yê ca ba dua-
yêd we bi de, min paş da bi de we. 
23Êpa fra sê bo na na vê Mesîh 

Îsayî t’e vî min gir tî, te si lav di ke, 

24usa jî Mar qos, Erîs tar xo, Dî mas 
û Lû qa, he val-xe ba têd min. 
25K’e re ma Xu dan Îsa Mesîh 

t’e vî r’u h’êd we be. 


