© Înstîtûta Welger’andina K’itêba Pîroz, Moskva 2011

NE’M A PETRÛSE DUDA
Pêşgotin
Petr ûsêf şandî f bi vê ne’ma xweye duda berbir’î h’emû bawermenda
dibe. Meremê wîy î mezin ew bû, ku pêşîya hînk ir ina dersdarêd şaş
bide girtinê û bawermend ji wê hînk ir inê nexalif in, ya ku bi destê wan
mer ivaf hatîye hînk ir inê, k’îjana bi ç’e’vê xwe Îsa dîtibûn û bi guhê
xwe gotinêd Wî bih îstibûn. Ew berk’ davêje wan, yêd ku dibêjin Mesîh
venager’e û hînk ir inêd zewal f hîn dik ir in û r’abûn‑r’ûn iştina xweda jî
ne r’êva bûn. Ew serda zêde dike ku derengîk’etina Îsa Mesîh ji sebira
Xwedê ye, k’ara xilazbûnaf r’uh’ê însên e, çimk î Xwedê nax waze ku t’u
kes unda be, lê ew dix waze wek î h’emû jî ji gunek ir inê veger’in (3:9).
Serecema fikira ne’mê
Pêşgotin (1:1‑2)
Gazî û bijartina Xwedêye hindava mesîhîyadaf (1:3‑21)
Dersdarêd şaşe derew (2:1‑22)
Hatina Mesîhe duda (3:1‑18)

2 De bir a k’erem f û e’dilay î bi
wê zanebûna Xwedê û Xudanêf
1 Ji Şimh’ûn Petr ûsêf xulam me Îsa li ser we zêde be.
û şandîyêf Îsa Mesîh,
Gazî û bijartina Xwedê
wanr’a, yêd ku bi heqîya Xwe
f
3
dê Xilazk irê me Îsa Mesîh* ew
Qew at a xwed êt îy a Wî her
bawer îya f xwey îqîmet stand in, tişt ê ku li jîy în a xwed ên as îyê
çawa me stand:
dik’eve p’êşk’êşî f me kir, bi wê

1

Silavkirin

* 1:1 Aha jî tê fe’mk ir inê: «Xwedê û Xilazk irê me Îsa Mesîh».
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zanebûna meye hind ava Wîd a,
Yê ku bi saya r’ûmet û qencîya
Xwe gaz î me kir. 4 Bi vî awayî
Ewî soz êd her e mez ine qîmet
dane me, wek î em bi wan t’ev î
binyat’a xwedêtîyê bin û ji wê
boş‑bet alîya ku ji dilh av ijîyêd
dinê pêşd a tê bir’ev in.
5 Hema bona vê yekê her alîya
va xîret kin, ser bawer îya xweda
qencîyê zêde kin, ser qencîyêda
zanebûnê, 6 ser zanebûnê xwe
girtinê, ser xwegirtinê sebirê, ser
sebirê xwedênasîyê, 7 ser xwedê
nasîyê h’uba xûşk‑bira û ser h’uba
xûşk‑bira h’izkirinê. 8 Çimkî heger
ev şuretana nava weda hene û zêde
dibin, hûn bêkêr û bêber namînin
nava wê zanebûna weye hindava
Xudanê me Îsa Mesîhda. 9 Lê li
cem k’ê ev şuretana t’unene, ew
ç’e’vada haqas me’r im e, wek î qet
nabîne û bîr kir îye ku ji gunêd
xweye berê paqij bûye.
10 Bon a vê yekê xûşk‑bir ano,
hê bik in ku wê gazî û jibarebûna
xwe t’estîq kin. Hûn ku vê yekê
bik in, t’u car nak’evin. 11 Bi vî
awayî dergehê li ber we bi mer’
danî vebe, ku bik’evine P’adşatîya
h’eta‑h’etayêye Xudan û Xilazkirê
me Îsa Mesîh.

12 Bona

vê yekê ez her gav di
xwazim ku van tişta bik ime bîra
we, çawa hûn zan in û ser wê r’as
tîya ku gih îştîye we jî h’îmgirtî
ne. 13 Ez vê yekê jî r’ast dibîn im,
wek î h’eta vî qalibîda me bîn ime
bîra we. 14 Çimk î zan im ku ezê
zûtirekê vî qalibî ji xwe bêx im,
çawa ku Xudanê me Îsa Mesîh
e’lam î min kir îye. 15 Awa ezê
bik im, ku pey çûyîna minr’a jî,
hûn her gav bikar ibin van tişta
bîn ine bîra xwe.
Yêd ku bi ç’e’va 
r’ûmeta Îsa Mesîh dîtin
16 Em ne ku pey ç’ilov îsk îyêd
hostatîye berx wederx istî k’etibûn
gava me derheqa qewat û hatina
Xud anê me Îsa Mesîhd a wer’a
got, lê me bi ç’e’vêd xwe me
zinayîya dîndara Wî dît. 17 Ewî
ji Bav f Xwedê r’ûmet û hurmet
stand, gava ji wê R’ûmeta Qeşeng
deng hat û got: «Ew e Kur’ê Mi
nî delal, ji k’îjan î Ez r’azî me»*.
18 Me xwex a ev deng bih îst, gava
ji e’zmên hat, hingê em t’evî Wî
serê ç’îyayê buhurtî bûn.
19 Awa gotinêd p’êxembertîyêf jî
bona me hê mak dibin. Qenc e wekî
hûn dîna xwe bidine wan, çimk î

* 1:17 Metta 17:1‑5.
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ew mîna ç’irakê ne, ku te’r îyêda
r’onayê dide, h’eta sibeh zelal be
û steyrka berbir’o dilê weda derê.
20 Lê pêşîyê vê yekê zan ibin ku t’u
kes xweserîxwe nikare p’êxember
tîyêd nivîsarê şiroveke. 21 Çimk î
t’u p’êxembertî bi xwestina dilê
mer ivaf nehatîye dayînê, lê me
riva bi r’êber îya R’uh’êf Pîroz ji
Xwedêda xeber dane*.

2

Dersdarêd derew
1 P’êxemberêd

derew jî nava
cime’ta Îsraêlêdaf derk’etine,
çawa li nava weda jî wê dersda
rêd derew derên. Ewê hînk ir inêd
zewalf vedizine nava we, wî Xwe
yîyê ku ew k’ir’în jî înk’ar f kin û
zûtirekê belayê bîn ine serê xwe.
2 Gelek wê ber bayê bênamûsîya
wan k’evin, r’ûyê wanda wê r’îya
r’astîyê bê bêhurmetk irinê. 3 Wê ji
dest timak’ar îyê bi zarê xweş we
bixapînin bona k’ara xwe. Dîwana
wanê derengî nebe, bela wan ber
şêm îkê ye.
4 Çimk î h’eyfa Xwedê li wan
milyak’etêdf ku gunef kirin nehat,
lê ew qeydk ir î avîtine zind ana

te’rîstanîyê, R’oja Dîwanêr’a dane
xweyk ir inê. 5 Û h’eyfa Wî dinya
pêşin jî nehat, t’enê h’eyşt nefs,
Nuhêf ku heqî dannasîn dik ir,
mala wîva xilaz f kir gava lêy î f
anî ser dinya nep’aka*. 6 Dîwa
na bajarêd Sodom f û Gomorayê
jî kir, ew kir in ax‑xwelî, wêran
kir, bona nep’akêd pey wanr’a
dersek hişt.* 7 Lûtêf r’ast jî, ku ji
bêp’ergalîya nep’akaye bênamûsî
aciz bibû, xilaz kir. 8 Çimk î ewî
r’ast, ku nava wanda dima, kirêd
bêolîtîyaf wan didîtin û dibihîstin,
her r’oj r’uh’ê wîy î r’ast xweda
dişewitî. 9 Xudan ku bi vî awayî
kir, ew zane çawa xwedênasa jî
ji cêr’ibandinaf xilaz ke û neheqa
R’oja Dîwanêr’a xwey ke, wek î
cezayê xwe bistîn in, 10 îlahîf wan,
yêd ku pey h’eram îyaf xwestina
qalib k’etine, dijenine serwêrtîyê.
Ewe berzeq û xwer’azî ne, xof
jî nak in, yêd xweyîr’ûmete jorin
bêhurmet dik in, 11 lê milyak’et
çiqasî pê qewat û zorayîya xwe
ji van zêdetir in, dîsa li ber Xu
dan bi bêhurmetk ir inê şik îyatêf
wan nak in. 12 Ev mer ivana mîna

* 1:21 Nav hinek destn ivîsarada aha ye: «Lê mer ivêd Xwedêye pîrozf bi r’ê
ber îya R’uh’ê Pîroz xeber dane».
* 2:5 Destpêbûn 6:18; 7:13.
* 2:6‑7 Destpêbûn 19.
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h’eywanêd bêzare‑bêz iman in,
bi qaf ê xweye vala têne r’êber î
kir inê, ku bona nêç’îr û kuştinê
dinê k’etine, wan tişta bêhurmet
dik in ku nizan in ew çi ne, evê
jî mîna wan h’eywana unda bin
her’in. 13 Xirabîya wanê li wan
veger’e. K’êfa dilê xwer’a xirabî
ya ku r’o‑nava‑r’ojê dik in xwer’a
şabûn h’esab dik in. Evana lek’e û
h’eram in, t’evî we dix win‑vedi
xwin û hingê nava r’îyêd xweye
derewda k’êf dik in. 14 Ç’e’vêd wan
li zinêk’ar îyê ye, ji gunek ir inê t’êr
nabin, bawermendêd neşidîyayî
pey xwe dibin, dilê wan t’enê hînî
timak’ar îyê bûye. Nif ir’ ser wan
e! 15 Destê xwe ji r’îya r’ast kir in,
xalif înf, r’îya Bilamêf Beûrda çûn,
yê ku maşê neheqîyê h’iz kir*.
16 Lê li neheqîya wî hate hilatinêf
gava k’era bêzare‑bêziman bi zi
manê mer ivayê xeber da û pêşîya
bêaqilîya p’êxember girt.
17 Ev mer ivêd ha kan îyêd ç’i
kîyayî ne û e’wrêd ji ber bê ajotî
ne. Şever ’eş a te’r îst an îyê bona
wan xweyk ir î ye. 18 Yêd ha goti
nêd p’ûç’e ji xwe mestir dibêjin,
bi temêd mer ivayêye xirab wan
dixapînin, yêd ku çendek pêşda ji

ewêd r’îya xalif îda diçin, r’evîbûn.
19 Evana yêd ahar’a azay îyê soz
didin, lê xwexa xulamêd p’ûç’bûnê
ne, çimk î mer iv çi tiştîda ku dide
der, dibe xulamê wê yekê. 20 Heger
ewêd ku pê zanebûna hind ava
Xudan û Xilazk irê me Îsa Mesîh
carekêr’a destê xwe ji h’eram îyêd
dinê kir in, paşê dîsa bik’ev ine
nava wan h’eram îya, bidine der,
axir îya wanê ji ya pêşin xirabtir
be. 21 Wanr’a hê qenc bû, ku qet
ev r’îya heqîyê nas nek irana, ne
ku pey nask ir inêr’a ji wê t’em îya
pîrozf dager’îyana, ya ku wanr’a
hate dayînê. 22 Ev gotin r’ast tê
serê wan:
«Se vediger’e ser ver’eşandina
xwe»* û
«Berazê şûştî dîsa xwe h’er’îyê
vedide».

3

Sozê hatina Xudan
1 Delalno, eva îdî ne’ma duda

ye ez wer’a din ivîsim. Ez bi
van ne’ma dik im ku fik ira weye
saf î h’işyar kim, bîn ime bîra we.
2 Dix wazim wek î hûn gotinêd p’ê
xemberêd pîroz, ku pêşda gotibûn
û wê t’emîya Xudan û Xilazkir, ku
bi şandîya hatine gotinê bîr bînin.

* 2:15 Jimar 22.
* 2:22 Gotinêd Silêman 26:11.
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her tiştî vê yekê zan ibin ku
r’ojêd axir îyêd a mer ivê derên,
qerf ê xwe xwedênasa bik in, ewê
bi xwestin a dilê xwe bimeşin*
4 û wê bêjin: «K’a ew sozê hatina
Wî? Bavêd me e’mirê Xwedê cî
anîn çûn, lê her tişt hê ji wextê
e’firandina dinyayêda usa mane».
5 Yêd aha ku dif ik ir in, vê yekê
davêjine pişt guhê xwe, ku hê
pêşda bi xebera Xwedê e’zman
hebûn û e’rd ji nava avê û bi avê
p’eyda bû*. 6 Û bi avê jî dinya be
rê nuq bû, unda bû*. 7 Lê e’rd û
e’zmanêd niha jî xût bi wê xeberê
têne xweyk ir inê, ku bi agir unda
bin. Ew bona R’ojaf Axretê têne
hiştinê, k’îjanêda mer ivêd nep’ak
wê unda bin her’in.
8 Lê bir a ev yek weva te’r î ne
mîne, delalno: Cem Xudan r’ojek
mîna h’ezar salî ye û h’ezar sal
jî mîna r’ojekê ye*. 9 Xudan sozê
Xwe derengî nayêxe, çawa hinek
dif ik ir in. Ew bi dûm ika dirêj li

we sebir dike, nax waze t’u kes
unda be, lê dix waze wek î h’emû
ji gunek ir inê veger’in f.
10 Lê R’oja hatin a Xud an wê
mîna dizek î bê. Hingê e’zma
nê bi qûjîn îya mezin betavebin f
û tiştêd bin p’er’ê wand a jî wê
biş ew itin* wêr an bin, dinya û
her tiştêd wêda jî wê unda bin**
her’in***. 11 Heger ev her tişt wê
bi vî awayî wêran bin her’in, hûn
gerekê mer ivne çawa bin? Gerekê
hûn jîyîna h’elal û xwedênasîyêda
bimeşin, 12 hîvîya R’oja Xwedê bin
û hatina Wî lez xin. Wê r’ojê e’z
manê bişewitin, wêran bin, agirê
jî tiştêd bin p’er’ê wêda bih’elîne.
13 Lê em hîv îya e’rdek î nû û e’z
manêd nû ne, li gora sozê Wî,
k’îjanada heqîyê bim îne.
14 Awa delalno, hûn ku hîv îya
van yeka ne, bik in ku Ew we bê
lek’e û bêqusûr e’dilayîyêda t’evî
Xwe bibîne. 15 Sebira Xudanê me
xilazbûnf h’esab kin, çawa Pawlosê

* 3:3 Cihûda 1:18.
* 3:5 Destpêbûn 1:6‑7.
* 3:6 Destpêbûn 7:11.
* 3:8 Zebûr 90:4.
* 3:10 Vê r’êzêda, usa jî r’êza 12‑da aha jî tê fe’mk ir inê: «T’opêd e’zmana (hîv,
r’o, steyrk û yêd may în) bin p’er’ê wanda jî wê bişewitin».
** 3:10 Nav hinek destn ivîsarada aha ye: «Dinya û her kirêd nava wêda wê
xuya bin» yan «bişewitin».
*** 3:10 Metta 24:43; T’êsalon îk î I, 5:2.
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birê meyî delal jî bi wê serwaxtîyaf
ku ji Xwedêda jêr’a hatîye dayînê,
wer’a nivîsî. 16 H’emû ne’mêd xwe
da jî ew bona van tişta xeber dide.
Wanda çend tişt hene ku ze’met
têne fe’mk ir inê, ku yêd nezane
bêbingeh şaş şirovedikin, usa jî
nivîsarêdf pîroze mayîn û xwexa
dibine bayîsê serê xwe.

17 Awa

delalno, hê berêda hûn
ku vê yekê zan in, haş ji xwe he
bin, ku nebe hûn bi xalifandina
mer ivêd bêolîtîyêf ji r’ê derk’evin
û ji cîyê xweyî şidîyayî bik’evin.
18 Lê k’erem f û zanebûna Xud an
û Xilazk irê me Îsa Mesîhda bigi
hîjin. Şik ir ji Wîr’a, niha û h’eta
h’etayê! Amîn f.

