(The Good News Message – Kurdish)
Mizgînî Mizgîniyê
Îsa zindî ye. Îsa mir û rabû.1 Îsa vegerî ye.2 Îsa tenê rêyek ji ezmên e.3 Îsa
rizgar dike.4 Îsa dikare her tiştê ku di Lûqa 4 de behsa bihîstiye. 5 Îsa
Padîşah e, û Padîşahiyek heye.6 Tenê riya vê kingdomê ye ku dîsa bibe
dinyayê.7
Îsa li ser xaçê mir mir û li ser bedenê her guneh guneh kir. Bi alîgirên Wî,
em qenc kirin.8 Wî ji bo me ji bo me gelek xemgîn bû, da ku em herdem
herheyî bi wî re bistînin.9 Xwedê ji dinyayê hez kir ku ew Kurê wî Îsa şand
ku di nav me de mir.10 Xwedê dizanî ku em nikarin bihayê bihayê. Biha
bihayê mezin bû û em nikarin qet standardên Xwedê bibînin.11 Ji ber vê
yekê Îsa hat.
Încîl beden e. Îsa bûye mirovek.12 Îsa ev erd gihîştin, û her formek bi êş û
înkarê xwe bi xwe xweşand.13 Ew red kir û xemgîn kirin. Tu kesî nedîtibû ku
hê jî li wî bigerin,14 Hingê wî ji bo me tiştek mezin bû: Wî ji me re vegeriya
Bavê me. Ji ber ku Îsa çi kir, em êdî hewce ne ji Xwedê ji hev veqetin. Îsa
mirî, da ku em careke din bi Bavê xwe re bibin.15 Îsa mirî da ku em dikarin
jiyana xwe bikin.16 Bi Îsa re, em jiyana herheyî ye.17 Bi Îsa re, em
baxşandina guneh.18 Yên ku baweriyê bi Îsa bawer dikin, qet qet ne jî
bimirin, çimkî Îsa Ew e ku jiyana xwe dide.19 Yûhenna ji her kesê ku bawerî
bawer dike dide.20 Û jiyana wî ya herheyî dest pê dike ku hûn di dilê xwe de
bistînin.21
Hûn ne hewce ne ku karên xwe an karên qenc bikin ku bibin ezmên.22 Her
tiştê ku hûn bikin ku di Îsa de bawerî ye. Li navê wî telefon bikin. Wî bipirse
ku ji te biparêze. Ji Wî bipirsin ku we bidin we. Ew li vir e. Ruhê wî li vir
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alîkariya te bike. Li navê Xudanê gazî bikin. Bang li Îsa, û hûnê xilas bibin.
Çimkî eger hûn devê devê xwe bipejirînin ku Îsa Xudan e û di dilê we
bawer kir ku Xwedê ew ji mirinê rakir, hûnê xilas bibin.23 Hûn ê jiyana
herheyî be. Hûn dê bibe zarokê Xwedê, hemwelatiyek li Padîşahiyê
Xwedê.24 Padîşahiyê herheyî ye.25 Padîşahiya Xwedê niha e û ji bo her
kesî heye ku Îsa bi Xuda û Xilaskariyê qebûl bike. Îsa tenê rêyek ji ezmên
e. Li nav heştê din heye ku em bi dest xilas bibin.26
Rojekê, Îsa wê vegerin. Ew dîsa dîsa hat.27 Û rojekê, ew ê ji erdê serwer û
serweriyê dike.28 Ev peyam e ku hûn ditirsin, yek ji keremê. Ev peyam e ku
hûn bizanin ku dem we kurt e, û vegera Mesîh zû ye. Îsa Mesîh wê dîsa
vegerim.29 Ez dibêjim "dîsa", çimkî ew carekî carekê wek zarokek bû, lê
gava ku ew cara duyemîn tê, ew ê wekî Padîşahiya serkeftî bê.30
Niha dema ku amade ye, hevalê xweş e. Niha dema ku guhdarî ye. Niha
wext e. Dilê te hişyar nakin. Li dijî Xwedê nebin.31 Roja îro roja rizgariyê
ye.32 Niha demek hêdî bikişînin û bi xwe re Xudan bide. Jiyana xwe bide
wî. Bi xwe bide wî. Ew îro ji we re li vir e. Bila wî bidin ku karê kûr a kûr
dikî-dilê te qenc bikin, û hûn ji hemû gunehan paqij bikin. Ew bikaribe. Ew li
vir e. Bila dua bikin:
Ez ji te hez dikim, Ez ji we re dibêjim ji min re gunehên min bibaxşîne. Ez ji
we re bipirsim ku ji min biparêze. Min ji we re pişta min veguhestim, lê niha
ez ji we re hatim. Ji min re neheqiyê ji min re paqij bike. Ji kerema xwe min
min qenc bikim. Ji kerema xwe di her deverê jiyana min de qenc bikim. Ya
herî girîng, kerema xwe werin hundur min. Ez dixwazim te nas dikim. Ez
dixwazim pêwendiya we bi we re heye. Ez te. Ez ji te re, Xwedayê min,
Padîşahê min e! Û ez bijare ku ji bo mayên din ji we re xizmet bikim. Ji
kerema xwe, Ya Xudan, ji bo min mirin û ji bo rizgarkirina min. Min hemû
tiştên ku hûn ji min re bistînin. Ez hêvî dikim ku hûn bi her re bimînim.
Amen.
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Birayên birayên birayên ku niha hûn ji vê duayê dua kir û Îsa di dilê we de
hatibû qebûlkirin, hûn niha di nav Mesîh de nû çêkirineke nû ye.33 Hûn ne
ew e. Hûn ne ew kesî ne ku hûn çend deqeyan berî bû; Îsa di dilê te de
ye.34 Çiqas ecêb e ku Ruhê Wî bi we re ye. Erê, Ruh Pîroz bi te re ye. Ew ê
te bibe û rêberê te we rêber dike, hûn bi rêya rastiyê ku ji Xwedê re tê rê rê
nîşanî nîşan bide.35
Niha, hinek tişt hene ku hûn divê hûn bikin: Bi berdewamî Peyva Xwedê
bixwînin.36 Pîroz bibînin, û di Kitêba Yûhenna de dest pê bike. Peyva
Xwedayê bixwînin û bixwînin, çimkî ew ê hişê xwe biguherîne.37 Tiştek din:
Dema ku her roj bi Xwedê re dua bikin. Fêr bibin guhdarî bikin. Ev hevrêz
e. Ev yek ji we re fêr bibe ku dengê Wî dengê wî bi xistina wextê xwe bi
bihîstinê.38 Ew dixwaze ji we re biaxivin, da ku hûn hîn bibin ku guhdar
bikin. Ji wan tiştên ku ji Mesîh re neheq bimînin. Pîroz Ruhê Pîroz bipirsin
ku hûn li cîhê ku hûn dikarin di derbarê Îsa de bêtir fêr bibin alîkar binêrin.39
Ez gelek kêfxweş im ku em bi hev re hev dikirin. Ez gelek şa bûn ku te
jiyana xwe da Xudan. Hûn dê qet caran ne. Bi kerema xwe û zanîna me ya
Xudanê û Xilaskar Îsa Mesîh.40
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