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NE’MAAQÛB

Pêşgotin

Ne’ ma Aqûb tê bê jî mî na be re vo kekê ye, ya ku bo na wan en de mêd 
ci vî naf Xwe dê ye, k’î jan ku t’e ma mî ya din ya yê da be la bû yî ne (1:1). Li 
go ra şe’ dêd sed sa lî yêd pê şin da xu da nê vê ne’ mê Aqû bêf birê Îsa Mesîh 
e (Met ta 13:55; Mar qos 6:3) û ser wê re kî ci vî na Or şe lî mê daf bû (K’a rêd 
Şan dî ya 12:17; 15:13; 21:18; Ko rin t’î I, 15:7; Ga la tî 1:19; 2:9). Ew bi 
xe be rêd qe wat û me se lêd be dew r’ê di de ber ba wer men da, we kî bi ka ri-
bin bi ser wax tîf na va e’mi re kî r’ast da bi jîn. Ew ser çend pir sa di se ki ne, 
awa go tî ser dew le tî yê û fe qî rî yê, cê r’i ban di nêf, jî yî na pî rozf, fir qî ki ri-
nê, ba we rî yêf û ki ri nêd wê, usa jî der he qa zê de zi ma nî yê, ser wax tî yê, 
şer’-de’wa, k’u ba rî yê û mi lûk tî yê, xey bê û lo me k’a rî yêf, se bi rê û dua. 

Vê ne’ mê da ew gi ra nî yê di de ser vê ye kê, we kî jî yî na me sî hî yê daf 
ge re kê hin ba we rî he be, hin jî kir. Dil di de, we kî na va ce fa û ten ga sî ya-
daf se bir kin, qe wa ta dua ki rinê da ba wer bin û bi r’u h’a nî alî hev bi kin. 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1:1) 
Ba we rî û ser wax tî (1:2-8) 
Fe qî rî û dew le tî (1:9-11) 
K’e tin-r’a bûn (1:12-18) 
Bi bi hên û bi qe dî nin (1:19-27) 
Bo na fir qî ki ri nê (2:1-13) 
Ba we rî û ki rin (2:14-26) 
Ba wer mend û zi ma nê wî (3:1-18) 
Ba wer mend û din ya (4:1–5:6) 
Şî re têd cû r’e-cû r’e (5:7-20) 
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* 1:1 Bi go ti ne ke din: «Donz deh e’şî rêd Îsra êlêf». 
* 1:10 Îşa ya 40:6-7. 

Silavkirin

11Ji Aqû bêf xu la mê Xwe dê û 
Xu danf Îsa Mesîh: 

Si lav li we her donz deh e’şî rêd 
din ya yê da* be la bû yî be. 

Bawerîfûserwaxtîf
2Xûşk-bi ra yêd min, şa bû ne ke 

me zin h’e sab kin, ga va hûn bi k’e-
vi ne na va cû r’e-cû r’e cê r’i ban di na. 
3Fe’m da rî ye, ku cê r’i ban di na 
ba we rî yaf we se bi rê pêş da tî ne. 4Û 
se bir jî, bi ra bi dû mi ka di rêj be, 
we kî hûn k’a mil û gi hîş tî bin, t’u 
kê ma sî ke we t’u ne be. 5He ger ser-
wax tî yaf ye kî ji we t’ê ra wî na ke, bi ra 
hî vî ji Xwe dê bi ke û wê ji wî r’a bê 
da yî nê. Ew bi mer’ da nî di de h’e mû ya 
û t’u ke sî bê qe dir na ke. 6Lê t’e nê 
bi ra bi ba we rî yêf bi xwa ze û du di lî 
ne be, çim kî yê du di lî mî na pê lêd 
be’ rê ye ku ji ba yê bi lind di bin û 
da tî nin. 7Me ri vêf usa bi ra ne fi ki re, 
ku wê tiş te kî ji Xu dan bis tî ne. 8Ew 
me ri vê ku ser du ni ga di ku le, h’e-
mû ga vêd xwe da ne ser ya xwe ye. 

Feqîrûdewletî
9Bi ra yê be len gaz bi ra ser bi lind-

bû na xwe bi fi r’e, 10lê yê dew le tî 

ser ni miz bû na xwe, çim kî ewê 
mî na gu lêd gî hê h’işk be he r’e*. 
11Ça wa te’v bi ger ma yî ya xwe va 
der tê gî hê h’işk di ke, gul jê di-
war in û be de we tî ya dîn da ra wê 
jî un da di be, usa jî yê dew le tî wê 
îşê xwe da bi ç’il mi se he r’e. 

K’etin‑r’abûn
12Xwe zî li wî me ri vî, ku cê-

r’i ban di na da te yax di ke, çim kî 
ga va bi cê r’i ban di nê r’ûs pî de rê, 
ewê t’a cêf jî yî nê bis tî ne, k’î jan 
ku Xwe dê wan r’a soz da ye, yêd 
ku Wî h’iz di kin. 13Bi ra t’u kes, 
yê ku na va cê r’i ban di nê da ye, 
ne bê je: «Xwe dê min bi xi ra bî yê 
di cê r’i bî ne», çim kî Xwe dê xi ra-
bî ya da na yê cê r’i ban di nê û ne jî 
ye kî di cê r’i bî ne. 14Lê her kes di be 
ma şo qê dil ha vi jî yêd xwe, di xa pe 
û tê cê r’i ban di nê. 15Hin gê dil-
ha vi jî ke lê xwe dis tî ne, gu nef jê 
di fi ri ke û gu ne jî ku me zin di be, 
mi rin jê di be. 
16Ne xa pin xûşk-bi ra yêd mi ne 

de lal! 17Her da yî na qenc û her 
p’êş k’ê şaf k’a mil ji jor e, ji Bavf, ji 
E’fi ran da rê r’o na ya tê xwa rê, Yê 
ku ne Xwe xa tê gu has ti nê, ne jî 
sî ber Wî da di ge r’e. 18Ewî li go ra 
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qi ra ra Xwe em bi xe be ra r’as tî yê ji 
Xwe di nê xis tin, we kî em bi bi ne 
awa ze kî be rêdf de re me ta pê şi ne 
e’fi rî nêd Wî. 

Bibihênûbiqedînin
19Za ni bin*, xûşk-bi ra yêd mi ne 

de lal, bi ra her me riv bi hîs ti nê da 
ser xwe be, lê xe ber dan û hêrs-
k’e ti nê da gi ran be, 20çim kî hêr sa 
mê riv he qî ya Xwe dê nay ne sê rîf*. 
21Le ma h’e mû mir’ da r’î yê û her 
xi ra bî yê ji xwe dûr xin, bi mi lûk-
tî yê wê xe be ra na va we da çan dî 
qe bûl kin, ya ku di ka re r’u h’ê 
we xi lazf ke. 
22Xe be rê bi qe dî nin, ne ku t’e-

nê bi bi hên û usa xwe bi xa pî nin. 
23He ger yek xe be rê t’e nê di bi hê û 
na qe dî ne, ew mî na wî me ri vî ye, 
yê ku ney ni kê da r’eng-r’û yê xwe 
di ni hê r’e. 24Xwe di bî ne, der baz 
di be di çe û zû bîr di ke, ku ew 
ye kî ça wa bû. 25Lê ewê ku ç’e’-
vê xwe ji qa nû na k’a mi le ku aza 
di ke na bi r’e û na va wê da di mî ne, 
di bi hê bîr na ke, lê di qe dî ne, ew 
wan ki ri nêd xwe da xwe zi lî ye. 
26He ger yek xwe xwe dê nas h’e-

sab di ke û zi ma nê xwe ni ka re, ew 

xwe xa xwe di xa pî ne, xwe dê na sî ya 
wî p’ûç’ e. 27Li ber Bav Xwe dê yê 
me xwe dê na sî ya r’ast û bê qu sûr 
ev e: Te’ lî-ten gî ya da dest ba vê ji ne 
sê wî yaf û ji ne bî ya û h’ev za xwe jî 
ji le k’êd di nê bi ke. 

Firqîyênekinenavameriva

21Xûşk-bi ra yêd min! Hûn ku 
ba wer men dêd Xu da nê me Îsa 

Mesîhê xwe yî r’û met in, fir qî yê 
ne ki ne na va me ri va. 2Me se le, 
ga va ye kî gus tî la zêr’ t’i lî yê da û 
k’in cêd r’ewş wer gir tî bê ci vî naf 
we, usa jî ye kî be len gaz bi k’in-
cêd p’i zi nî va bê 3û hûn dî na xwe 
bi di ne yê xwe yê k’in cêd r’ewş û 
bê ji nê: «K’e rem ke vê jo rê r’û nê», 
lê yê be len gaz r’a bê jin: «Ser p’î ya 
bi se ki ne» yan jî «vê jê rê r’û nê», 
4ge lo hûn na va xwe da fir qî yê 
da nay nin û na bi ne h’a ki mêd 
fi ki rêd xi rab? 
5Bi bi hên xûşk-bi ra yêd mi ne 

de lal! Ne Xwe dê be len ga zêd vê 
di nê bi jar tin, we kî bi ba we rî yê 
dew le tî bin û wa rêd wê P’ad şa tî yê 
bin, k’î jan ku Xwe dê wan r’a soz 
da ye, yêd ku Wî h’iz di kin? 6Lê 
hûn be len ga za bê hur met di kin! 

* 1:19 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «za ni bin» xe be ra «awa» he ye. 
* 1:20 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Çim kî hêr sa mê riv na hê le ku me riv li ber Xwe-
dê r’ast bi jî». 
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Çi ma ew yêd dew le tî nî nin, ku 
zo rê li we di kin û we k’a şî ber 
dî wa nê di kin? 7Çi ma ew nî nin, 
yêd ku wî na vê qenc bê hur met 
di kin, k’î jan ser we ye? 
8He ger hûn qa nû na P’ad şa tî yê 

bi qe dî nin, li go ra ni vî sa ra ku di-
bê je: «He va lê xwe we ke xwe h’iz 
bi ke»*, hûn qenc di kin. 9Lê he ger 
hûn fir qî yê di kin, gu na di kin û 
hin da va Qa nû nê da di bi ne ye kî 
gu ne k’arf. 10Ewê ku t’e ma mî ya 
Qa nû nê xwey di ke, lê tiş te kî jê 
ber’ di de, ew di be deyn da rê t’e-
ma mî ya Qa nû nê. 11Çim kî Ewê 
ku got: «Zi nî yê ne ke»* usa jî got: 
«Ne ku je»**. Awa he ger zi nî yê ne kî, 
lê bi ku jî, dî sa Qa nû nê di t’e r’i bî nî. 
12Xe ber dan û ki ri nêd xwe da usa 
bin, ça wa yêd dî wa na wa nê bi wê 
qa nû nê bi be, ya ku aza yî yê di de. 
13Çim kî bê r’e’m wê dî wa na bê-
r’e’ ma bi be, lê r’e’m li ber dî wa nê 
r’ûs pî di ke*. 

Bawerîûkirin
14Çi fey de xûşk-bi ra yêd min, 

he ger yek bê je ku ba we rî ya wî 

he ye, lê ki rêd wî t’une bin? Ge lo 
eva ba we rî ya di ka re wî xi laz ke? 
15Me se le, he ger bi rak yan xûş kek 
si t’ar lê t’u ne be yan h’ew cê na nê 
r’o jê be, 16ji we yek wan r’a bê je: 
«Bi xêr û si la met he r’in, germ û 
t’êr bin», lê tiş têd ku ew h’ew ce 
bin ne de wan, çi fey de? 17Usa jî 
ba we rî, he ger ki rêd wê t’une bin, 
bi t’e nê mi rî ye. 
18Lê ye kê bê je: «Ba we rî ya te 

he ye, ki rêd min he ne». Lê ezê 
bê jim: K’a ba we rî ya xwe bê ki ri-
na nî şa nî min ke, ezê jî ba we rî yê 
bi ki ri nêd xwe va nî şa nî te kim. 
19Tu ba wer di kî, ku Xwe dê yek 
e. Qenc e! cinf jî ba wer di kin û 
di biz din. 20Lê tu di xwa zî ev yek 
bê îz bat ki ri nê, me ri vê bê h’iş, 
we kî ba we rî bê yî ki ra mi rî ye? 
21Ne Bi ra hî mêf ba vê me bi ki ra 
r’ast ha te h’e sa bê, ga va ku r’ê xwe 
Îs haqf da nî ser go rî ge hêf, ku bi ke 
qur banf?* 22Tu di bî nî ku ba we rî-
yê t’e vî ki rêd wî ya xwe kir û bi 
wan ki ra ba we rî k’a mil bû? 23Û 
go ti na ni vî sa rê ha te sê rî, ku di-
bê je: «Bi ra hîm Xwe dê ba wer kir 

* 2:8 Qa nû na K’a hîn tî yê 19:18. 
* 2:11 Der k’e tin 20:14; Qa nû na Du ca rî 5:18. 
** 2:11 Der k’e tin 20:13; Qa nû na Du ca rî 5:17. 
* 2:13 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «R’e’m ser dî wa nê di k’e ve». 
* 2:21 Dest pê bûn 22:1-14. 
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û ew jê r’a r’as tî ha te h’e sa bê»* û 
dos tê Xwe dê ha te go ti nê**. 24Hûn 
di bî nin ku me riv bi ki ra r’ast tê 
h’e sa bê, ne ku t’e nê bi ba we rî yê? 
25Ne usa jî R’e xa baf ç’e’v derf bi 

ki ra r’ast ha te h’e sa bê, ga va ce’-
sûs qe bûl ki rin û ew r’ê ke din va 
ve r’ê ki rin?* 26Awa ça wa qa lib bê 
r’uh’ mi rî ye, usa jî ba we rî bê yî 
ki ra mi rî ye. 

Ziman

31Bi ra ge lek ji we, bi ra yêd 
min ne bi ne ders dar, çim kî 

hûn za nin dî wa nê ser me ders-
da ra hê gi ran be. 2Be lê em h’e mû 
jî ge le kî şa şî ya di kin. He ger yek 
xe ber da nê da t’u şa şî yê na ke, ew 
ye kî k’a mil e, ku di ka re t’e ma mî-
ya qa li bê xwe zeft ke. 3Em ge mê 
da vê ji ne de vê hes pê, we kî ew bê 
zef tê, ku em ser wêr tî yê t’e ma mî ya 
hes pê pê va bi kin. 4Em bî nin ser 
ge mî yê jî. Ew çi qa sî me zin in û ji 
ber ba yê qa yîm tê ne ajo ti nê, lê bi 
çer xe ke ge le kî bi ç’ûk tê ne ser wêr-
tî ki ri nê, di lê ge mî vanf k’î ya lî da ku 
bi xwa ze. 5Usa jî zi man en de me kî 
bi ç’ûk e, lê tiş têd ji xwe mes tir 
di bê je. Dî na xwe bi di ne pi rîs ke 

agir, çi da ris ta ne ke me zin di ka re 
bi şe wi tî ne! 6Zi man jî agi rek e, 
din ya ke zulm k’ar e na va en de mêd 
me da. Ew t’e ma mî ya qa li bê me 
di h’e r’i mî ne, agir dew ra jî yî na 
mê riv di xe û ew xwe xa ji ala va 
agi rê do jêf pê gir tî ye. 7Her cû r’e 
r’e’ wir, tey re de, şû li kî û h’ey wa-
nêd be’ rê tê ne zef tê û zef tî mê riv 
di bin, 8lê t’u qûl-ben de zi mên 
ni ka re. Ew zulm k’a re kî bê ar e, 
je’ ra me’ ra va da gir tî ye. 9Em bi 
wî şi ki rî yê di di ne Xu dan û Bav, 
bi wî jî ni fi r’a mê riv di kin, yêd ku 
dil qê Xwe dê da ha ti ne xu li qan di nê. 
10He ma ji wî de vî jî dua û ni fir’ 
der tên. Xûşk-bi ra yêd min, ev yek 
ne ca yîz e ku aha be. 11Ge lo ji 
ç’e’v ka nî kê ava xweş û te’l di de 
der? 12Ge lo di be xûşk-bi ra yêd 
min, we kî da ra hê jî rê be rê zey t’û-
nê bi de, yan jî k’o la ti rî yê hê jî rê? 
Ne jî ji şo r’a yî yê ava xweş der tê? 

Serwaxtîyadinyayê
ûserwaxtîyae’zmên

13Na va we da k’î ser waxt û aqil e? 
Bi ra ew bi p’er ga lî ya xwe ye qenc, 
ki rêd xwe bi mi lûk tî ya ser wax tî yê 
bi de k’if şê. 14Lê heger di lê we da 

* 2:23 Dest pê bûn 15:6. 
** 2:23 R’o ma yî 4:3; Ga la tî 3:6. 
* 2:25 Yê şû 2:1-21; 6:22-25. 
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h’ev sû dî ya xi rab û ç’e’v ne ba rî he-
ne, k’u bar ne bin û r’as tî yê de rew 
der ne xin. 15Eva «ser wax tî ya» ne 
da yî na jor in e, lê ji di nê ye, ya 
me ri va yî ye û ji ci na ye. 16Çim kî 
li k’î de rê h’ev sû dî û ç’e’v ne ba rî 
he ne, li wir bê t’er be tî û her ki ri-
nêd xi rab jî he ne. 17Lê ser wax tî ya 
jor in, be rê pê şin pa qij e, paşê e’dil 
e, mi lûk û ber bi hêr e, bi r’e’ mê û 
be rêd qen cî yê va t’i jî ye, bê t’a gêrf 
û bê h’i le k’a rî ye. 18Û be rê he qî yê 
ji alî yê yê ku bi e’di la yî yê di çî ne 
tê çi nî nê*. 

Yarêdinê,neyarêXwedê

41Ji k’u ne ew şer’ û de’wê 
na va we da? Ne ji te mêd we 

ne, ku na va di lê we da şe r’ê xwe 
di kin? 2Ç’e’ vê we li tiş ta ye, lê 
na k’e ve des tê we, di ku jin û ç’e’v ne-
ba rî yê di kin, lê ni ka rin bi gi hî ji ne 
me re mê xwe, hin gê hûn hev r’a 
di k’e vi ne h’u ce tê û şer’ di kin*. 
Hûn dest na xin, çim kî hûn hî vî ji 
Xwe dê na kin. 3Û ga va hî vî di kin, 
nas tî nin, çim kî ser nê ta xi ra bî yê 

hî vî di kin, we kî k’ê fêd di lê xwe 
der baz kin. 4Bê e’ sil no! Hûn ni-
za nin k’ê vê di nê h’iz di ke, ew 
ne yar tî yê li Xwe dê di ke? Awa k’î 
di xwa ze bi be ya rê di nê, ew xwe 
di ke ne ya rê Xwe dê. 5Yan t’ex mî na 
we ba dî he waf ni vî sar di bê je, ku 
Xwe dê de ma na wî r’u h’ê ber me da 
ye?* 6Lê be lê ew hê k’e re mêf di de 
me. Le ma ni vî sar di bê je: 
 «Xwe dê mi qa bi lî k’u bar-ba ba xa 

ye, 
 lê k’e re mê di de şkes tî ya»*. 
7Awa ber Xwe dê şkes tî bin. Mi-

qa bi lî mî rê cinf bi se ki nin û ewê ji 
we bi r’e ve. 8Xwe li Xwe dê bi gi rin, 
Xwe dê jî wê Xwe li we bi gi re. Des têd 
xwe bi şon, gu ne k’ar no, di lê xwe 
pa qij kin, du di lî no. 9Bi ne’ lin, şîn 
û gi rî bin, bi ra k’e nê we bi be şîn û 
eş qa we jî k’e der. 10Li ber Xu dan 
xwe biş kê nin û Ewê we bi lind ke. 

Xeybabirêxweneke
11Xey ba hev du ne kin xûşk-bi-

ra no. K’î xey ba birê xwe di ke, 
yan lo ma birê xwe di ke, ew xey ba 

* 3:18 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Û he qî ew ber e, ku yê e’dil t’o xi mê e’di la yî yê 
di çî ne». 
* 4:2 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ç’e’ vê we li tiş ta ye, lê na k’e ve des tê we û di bi ne 
mêr kuj. Hûn ç’e’v ne ba rî yê di kin, lê ni ka rin bi gi hî ji ne me re mê xwe, hin gê 
di k’e vi ne h’u ce tê û şer’ di kin». 
* 4:5 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ku ew r’u h’ê ber bî na me ç’e’v ne ba rî yê da ye». 
* 4:6 Go ti nêd Si lê man 3:34. 
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Qa nû nê di ke û lo ma Qa nû nê di ke. 
Lê he ger tu lo ma Qa nû nê di kî, 
îdî tu Qa nû nê na qe dî nî, lê h’a-
ki mê wê yî. 12T’e nê Qa nûn da rek 
û H’a ki mek he ye, ku di ka re hin 
xi laz ke û hin jî un da ke. Lê tu 
k’î yî ku lo ma he va lê xwe di kî? 

H’evzaxwejik’ubarîyêbikin
13Ni ha hûn guh dar bin, yêd 

ku di bê jin: «Îro yan si bê emê 
he r’i ne fi lan ba ja rî û li wê de rê 
sa le kê bi mî nin, t’u ca re tî yêf bi kin 
û qa zinc kin». 14Hûn ni za nin wê 
si bê çi bê se rê we. E’mi rê we çi 
ye? Hûn mî na mi jê ne, hew di ni-
hê r’î he ye, hew di ni hê r’î t’une.* 
15Ge re kê hûn aha bê jin: «He ger 
Xu dan bi xwa ze, emê bi jîn û fi lan 
yan bê van tiş tî bi kin». 16Lê hûn 
bi k’u bar-ba ba xî ya xwe di fi r’in. 
Her p’ey da yî ne ke aha xi ra bî ye. 
17Awa ewê ku zane qen cî yê bi ke 
û na ke, ew jê r’a gu ne ye. 

Bonadewletîya

51Ni ha hûn bi bi hên, dew le tî-
no! Bi gi rîn û şî nê bi kin bo na 

wê be len ga zî ya ku wê bê se rê we. 
2He bû kaf we r’i zî ye, k’in cêd we 

jî bû ne xu rê bi zû zê.* 3Zêr’ û zî vê 
we zeng gir tin e û zen ga wa nê bi be 
şe’ dê mi qa bi lî we û mî na ala va 
êgir goş tê we h’û fî xwe ke. We 
bo na r’o jêd axi rî yê xiz ne xwe r’a 
t’op kir! 4We ew he qêd p’a lêd ku 
e’r dê we di di rû tin ne da nê. Va ye 
ew heq di ki ne za rîn. Şi kî ya têf 
wan p’a la gi hîş tî ye gu hê Xu da nê 
Zor*. 5We li ser di nê ç’e’ vê xwe 
tiş te kî da ne hiş tî ye, li go ra di lê 
xwe xwa rî ye-vex wa rîye, ça wa 
k’o zî ki rîf, bo na r’o ja ser jê ki ri nê. 
6We ew me ri vêd r’ast lo me k’arf 
ki rin û kuş tin, k’î jan ku mi qa bi lî 
we r’a ne bûn. 

Sebirûdua
7Awa xûşk-bi ra no, se bir kin h’e ta 

ha ti na Xu dan. Dî na xwe bi di nê, 
cot k’ar hî vî ya be rê e’r dê yî bi qî met 
e, bo na wê ye kê se bir di ke h’e ta 
ba ra na pê şin û paş in lê de. 8Hûn 
jî se bir kin, gu ma na xwe un da 
ne kin, çim kî ha ti na Xu dan nê zîk 
e. 9Bî na xwe ji hev du teng ne kin 
xûşk-bi ra no, ku dî wa na we ne be. 
Va ye h’ak im pişt dê rî se ki nî ye. 
10Xûşk-bi ra no, alî yê te’ lî-ten-

gî ya û se bi rê da ç’e’v bi di ne wan 

* 4:14 Go ti nêd Si lê man 27:1. 
* 5:2-3 Met ta 6:19. 
* 5:4 Qa nû na Du ca rî 24:14-15. 
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p’ê xem be ra, yêd ku bi na vê Xu dan 
xe ber da ne. 11Be lê em xwe zî ya 
xwe li yêd se bir di kin tî nin. We 
bo na se bi ra Îbo bi hîs tî ye û we 
dît, Xu dan axi rî ya wî ça wa xêr 
kir, çim kî Xu dan ge le kî îsaff û 
r’e’m e!* 

12Be rî her tiş tî xûşk-bi ra yêd min, 
sond ne xwin, ne bi e’z mên, ne bi 
e’r dê, ne jî son de ke ma yîn. Bi ra 
«Be lê»-ya we be lê be, «Na»-ya 
we na be, we kî hûn dî wa nê ser 
xwe da ney nin*. 

13He ger yek ji we te’ lî-ten gî yê da 
ye, bi ra dua bi ke. He ger yek şa ye, 
bi ra eş qî Xwe dê bis ti rê. 14He ger 
yek ji we ne xweş e, bi ra ga zî ber-
pir sî ya rêd ci vî nê ke, ser wî da bi ra 
dua bi kin, bi na vê Xu dan bi r’ûnf 
r’ûn kin*. 15Û dua yê bi ba we rî yê 

* 5:11 Îbo 1:1-22; 2:10; 42:10-17; Ze bûr 103:8. 
* 5:12 Met ta 5:34-37. 
* 5:14 Mar qos 6:13. 
* 5:17 P’ad şa tî III, 17:1; 18:1; 18:41-45. 
* 5:20 Pet rûs I, 4:8.

wê yê ne xweş qenc ke û Xu dan 
wê wî r’a ke ser p’î ya. Û he ger 
gu nek jî ki ri be, wê wî bê bax şan-
di nê. 16Le ma ber hev gu nêd xwe 
bi di ne r’û yê xwe û bo na hev dua 
bi kin, we kî hûn qenc bin. Dua yê 
yê r’ast ge le kî qe wat e û h’u kum 
di ke. 17Êl yasf xût me ri ve kî mî na 
me bû, bi dil û can dua kir, ku 
ba ran ne ba re û sê sal û nî va ser 
e’r dê ba ran ne ba rî*. 18Û paşê dî sa 
dua kir, ji e’z mên ba ran ba rî û 
e’r dê be rê xwe da. 

19Ge lî xûşk-bi ra yêd min! He ger 
yek ji we ji r’î ya r’as tî yê bi k’e ve û 
ye kî din wî ve ge r’î ne, 20bi ra ew 
za ni be yê ku gu ne k’ar ji r’î ya wî ye 
xa li f îf ve di ge r’î ne, ew r’u h’e kî ji 
mi ri nê xi laz di ke û ge lek gu na 
r’e sît di ke*. 


