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NE’MAPETRÛSEPÊŞIN

Pêşgotin

Pet rû sêf şan dîf bi vê ne’ ma xwe ye pê şin ber bi r’î cim e’ ta Xwe dê ye bi-
jar tî di be, awa go tî wan ba wer men da, yêd ku be la yî ba ku ra As ya Bi ç’ûk 
bi bûn, ku pênc qe za di k’e ti ne na va wê, bi h’e sa bê îro yîn T’irk ya yê da 
ne. H’î mêd ci vî nêdf van qe za hi nek bi xû da na Paw los, hi nek jî bi ya 
he val-xe ba têd wî ha ti bû ne avî ti nê. Li go ra şe’ de tî ya ci vî na sed sa lî ya 
du da da Pet rûs eva ne’ ma R’o ma yê daf, bi na ve kî sur’ awa go tî «Ba bî lo-
nê daf» (5:13), be rî kuş ti na xwe sa la 65-da ni vî sî ye, ga va me sî hîf ji dest 
Nê ro nê Qey se rêf Îm pê ra to rî ya R’o ma yê di ha ti ne zê ran di nê. 

Me re mê vê ne’ mê ew e, ku dil bi de ber wan xwen de va na, k’î jan ku 
ba we rî yaf xwe Îsa tî nin û na va ten ga sîf û zê ran di na da ne. Xu da nêf ne’-
mê vê ni vî sa rê da nex şê Îsa di de k’if şê ku ça wa ce fê Wî, mi rin, r’a bûn 
û sozê ha ti na Wî wan ba wer men da r’a gu ma ne ke me zin pêş da tî ne. Bi 
vê dî ti nê ge re kê ba wer men dêd r’ast jî na va ce fa da te yax kin, çim kî eva 
ye ka di de k’if şê, ku ew r’ast ba we rî yê da p’ê ga Îsada di çin. Û ewêd ku 
wê te yax kin, ga va Îsa Mesîh dî sa e’yan be, Ewê wan xe lat ke. 

Usa jî xu da nê vê ne’ mê hî vî ji xwen de va na di ke, ku ew her t’im h’iş yar 
û ha zir bin, na va jî yî na pî ro zî yê daf, h’iz ki ri na wa ne hin da va hev da du-
r’û tî nî be û bi bi ne p’a rist ge hêdf sax, li ser wî r’i k’i nê na vê Mesîh çê ki rî. 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1:1-2) 
Bîr anî na ki rêd Xwe dê ye bo na xi laz bû nêf (1:3-12) 
Şî re têd ba wer men da r’a, ku bi jî yî na pî roz bi jîn (1:13–2:10) 
Bor cêd ba wer men da de ma ce fa û te’ lî-ten gî ya da (2:11–4:19) 
Xwe dê na sî ya mi lûk û xiz met k’a rî ya wan (5:1-11) 
Paş go tin (5:12-14) 


Текст
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Silavkirin

11Ji Pet rûsf, Şan dî yê Îsa Mesîh, 
cim e’ ta Xwe dê ye bi jar tî r’a, 

ya ku li we la têd Pon to sê, Ga lat-
ya yê, Ke pe dok ya yê, As ya yê û Bî-
tên ya yê da xe rîb be la bû yî ye. 2Hûn 
li go ra wê qi ra ra Bavf Xwe dê ye 
pêş da ha ti ne bi jar ti nê û bi R’u h’ê 
Pî roz bu hur tî-ji ba re di bin, we kî 
guh da rî ya Îsa Mesîh bi kin û bi 
xû na Wî ye r’ê tî bê ne pa qij ki ri nê: 

De bi ra k’e remf û e’di la yî hê li 
we zê de be. 

R’azîbûnbonagumanasaxîyê
3Şi kir ji Xwe dê r’a, Ba vê Xu da nêf 

me Îsa Mesîh, ku ji r’e’ ma Xwe ye 
p’ir’, ca re ke din em di nê xis tin, 
bi r’a bû na Îsa Mesîhe ji mi rî ya, 
we kî bi bi ne xwe yê gu ma na sax 
4û wan soz-qi ra rêd ne be ta le ne-
r’i zî û ne ç’il mi sî war bin. Eva na 
li e’z ma na we r’a xwey ki rî ne. 5Û 
qe wa ta Xwe dê pê ba we rî yaf we, 
we xwey di ke, bo na wê xi laz bû naf 
ha zir ki rî, ya ku axi rî ya ze mên da 
wê xuya be. 
6Hûn bi wê şa di bin, r’ast e ni-

ha jî usa di qe wi me ku hûn hi ne kî 
me’ de ki rî ne, ji dest cû r’e-cû r’e 
cê r’i ban di naf. 7Ev yek di be se beb, 
we kî xa li sî ya ba we rî ya we hê bi 
qî met k’ifş be, ne ku ew zê r’ê ku 

na va êgir da tê cê r’i ban di nê lê dî sa 
un da di be û bi vî awayî ew ba we-
rî ya we wê hê ja yî pe sin, r’û met 
û qe dir be, wex tê xu ya bû na Îsa 
Mesîh. 8We Ew ne dî tî ye, lê hûn 
Wî h’iz di kin, ni ha jî na bî nin, lê 
ba we rî ya xwe Wî tî nin û şa ne bi 
wê eş qa me zi ne xwe yî r’û met, ku 
bi za raf na yê go ti nê. 9Çim kî hûn 
xi laz ki ri naf r’u h’ê xwe dis tî nin, 
ku me re mê ba we rî ya we ye. 
10Bo na vê xi laz bû nê p’ê xem ber 

lê ge r’î yan û k’e ti bû ne bin e’ne na 
û bo na wê k’e re maf ku wê we r’a 
bi bû ya p’ê xem ber tîf ki rin. 11R’u h’ê 
Me sî hî na va wan da hê pêş da li 
ber wan ve di kir, ku Mesîhê ce fê 
bi k’i şî ne û pey r’a bi k’e ve r’û me ta 
Xwe. Û wan di kir ku bi za ni bin 
k’a bo na k’en gê û ze ma ne kî ça-
wa da ev ye kê bi qe wi min. 12Li ber 
wan ve bû, we kî ew ne ku bo na 
xwe, lê bo na we xe bi tîn, ga va ew 
tiş têd ni ha we r’a bi des tê wan 
ha ti ne go ti nê, yêd ku Miz gî nî 
we r’a dan na sîn ki rin, bi R’u h’êf 
Pî ro zî ku ji e’z mên ha te şan di nê. 
Mil ya k’etf jî de ma na wan tiş ta da 
ne, ku he ma bi bî nin. 

H’işyarûpîrozfbin
13Bo na wê ye kê hûn fi ki rêd 

xwe da pişt gi rê da yî û h’iş yar bin, 
t’am gu ma na xwe bi di ne ser wê 
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* 1:16 Qa nû na K’a hîn tî yê 11:44-45; 19:2; 20:7. 
* 1:24-25 Îşa ya 40:6-8. 
* 2:3 Ze bûr 34:8. 

k’e re mê, ya ku wê we r’a bê da-
yî nê, wex tê xu ya bû na Îsa Mesîh. 
14Mî na za r’êd guh dar bin, ne bi ne 
mî na wî wex tê dil xwes ti nêd xwe ye 
ne za nî ya xwe da. 15Lê mî na wî 
Pî ro zê ku ga zî we kir, hûn jî pî roz 
bin na va h’e mû r’a bûn-r’û niş ti na 
xwe da. 16Ça wa ni vî sar e: «Pî roz 
bin, çim kî Ezî pî roz im»*. 

17He ger hûn Wî r’a Ba vo di bê jin, 
Yê ku bê fir qî dî wa na her ke sî 
we ke e’me lêd wî di ke, ku usa ye 
vî wex tê xe rîb-fi ra rî ya xwe ye vê 
di nê bi xofa Xwe dê der baz kin. 
18Çim kî hûn za nin we kî hûn ji 
r’aw-r’i zi mêdf kal-ba va ye bê kêr, 
pê wan tiş têd ku un da di bin, 
awa go tî zê r’a yan zî va ne ha ti ne 
k’i r’î nê, 19lê pê xû na Mesîhe 
qî met-gi ran, ku ew ça wa ber xe kî 
bê qu sûr û bê le k’e bû. 20Ew hê be rî 
dest pê bû na din ya yê k’ifş ki rî bû, 
lê van axi rî ya da bo na we e’yan 
bû. 21Bi Wî we ba we rî ya xwe Wî 
Xwe dê yî anî, Yê ku Ew ji na va 
mi rî ya r’a kir û r’û met da Wî, le ma 
ba we rî û gu ma na we ser Xwe dê 
ye. 22Awa we guh da rî ya r’as tî yê 
kir û bi vî awayî xwe pa qij kir, ku 
h’iz ki ri na we hin da va xûşk-bi ra da 

bê h’i le k’a rî be, ni ha bi di lê sax 
hev du qa yîm h’iz bi kin. 23Hûn 
ne ku ji ha vê nê p’ûç’ dî sa di nê 
k’e ti ne, lê ji yê ne p’ûç’, ji xe be ra 
Xwe dê ye xwe yî e’mi re h’e ta-h’e-
ta yê. 24Çim kî 
 «H’e mû me rivf mî na gî hê ne 
 û t’e ma mî ya r’ew şa wan mî na 

gu lê gî hê. 
 Gî ha h’işk di be û gu lêd wê jê 

di war in, 
25 lê xe be ra Xu dan h’e ta-h’e ta yê 

di mî ne».* 
Ev ew xe ber e, ku bi Miz gî nî yê 
we r’a ha te da yî nê. 

Kevirêsaxûmiletêpîroz

21De her cû r’e xi ra bî yê, h’i-
le k’a rî yê, du r’û tî yê, h’ev sû-

dî yê û bux dan bê jî yê ji p’ê şa xwe 
daw şî nin. 2Mî na der gû şêd li ber 
bis tên, h’ey ra şî rê si pî yî r’u h’a nî da 
bin, ku hûn bi wî xi laz bû nê r’a 
me zin bin. 3Çim kî ni vî sar e: We 
«te’ ma şî ri na yî ya Xu dan hil da ye»*. 
4Xwe li Wî bi gi rin, Wî ke vi rê sa xî 
ku ji me ri va t’ex sîr ki rîf ye, lê ji 
Xwe dê da bi jar tî û xwe yî qe dir e. 
5Hûn jî mî na ke vi rêd sax, p’a rist-
ge he ke r’u h’a nî we ri ne çê ki ri nê, 
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ça wa k’a hî nêdf pî roz qur ba nêdf 
r’u h’a nî ye li Xwe dê xweş bi Îsa 
Mesîh bi din. 6Çim kî k’i tê bê da 
ni vî sar e: 
 «Va Ez Sî yo nê daf ke vi re kî 

ji ba re yî û xwe yî qe dir ça wa 
ke vi rê e’nîş kêf da tî nim 

 û k’î ba we rî ya xwe Wî bî ne, 
t’u car wê şer mî ne mî ne»*. 

7Awa ew ke vir bo na we ba wer-
men da xwe yî r’û met e, lê bo na 
ne ba we ra: 
 «Ew ke vi rê ku hos ta t’ex sîr kir, 

Ew bû se rê e’nîş kê»*, 
8 «Ke vi rê ku me riv ser da di li-

k’u min 
 û zi na rê ku jê hol di bin»*. 
Ew di li k’u min, çim kî guh da rî ya 
xe be rê na kin û ça wa wê ye kê r’a 
jî k’ifş ki rî ne. 
9Lê hûn qe bî le ke ji ba re ne, k’a-

hî nêd p’ad şa tî yê, mi le tê bu hur tî, 
cim e’ ta Xwe dê, we kî k’e re me têd* 
Wî bi ki ne den gî, Yê ku hûn ji 
te’ rîs ta nî yê ga zî r’o na ya xwe ye 
h’uj me k’ar ki ri ne**. 10Wex te kê 
hûn ne t’u cim e’t bûn, lê ni ha 

bû ne cim e’ ta Xwe dê, hû ne bê 
r’e’ ma Xwe dê bûn, lê ni ha we 
r’e’m dî tî ye*. 

XulamêdXwedê
11De lal no! Ez hî vî ji we di kim, 

ça wa me ri vêd fi ra rî û xe rî be vê 
di nê, h’ev za xwe ji dil ha vi jî yêd be-
de nê bi kin, ku mi qa bi lî r’u h’ê we 
şer’ di kin. 12Na va p’ût p’a ris ta daf 
hûn xwe usa p’er gal xwey kin, we kî 
çi tiş tî da jî we r’e zîl bi kin ça wa 
xi rab, ki rêd we ye qenc bi bî nin û 
şi ki rî yê bi di ne Xwe dê, wê R’o ja 
ku se rî kî bi de di nê. 
13Gu r’af her ser wêr tî y êd me ri-

va yê da bin, bo na xa ti rê Xu dan, 
gu r’a p’ad şê da bin, ça wa ser wê rê 
he rî bi lind, 14usa jî gu r’a we lî ya-
daf bin, ku ji alî yê p’ad şê da şan dîf 
ne, we kî ce za yê bi di ne ne he qa û 
pe sin jî bi di ne qen ca. 15Çim kî ev 
e qi ra ra Xwe dê, ku hûn bi qen-
cî ki ri nê den gê me ri vêd bê h’i şe 
ne zan bi di ne bi r’î nê. 16Mî na 
me ri vêd aza bi jîn. Bi ra aza yî ya we 
ne be xê lî ya xi ra bî ki ri nê, lê bi jîn 

* 2:6 Îşa ya 28:16. 
* 2:7 Ze bûr 118:22. 
* 2:8 Îşa ya 8:14. 
* 2:9 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «T’o r’in tî ya Wî». 
** 2:9 Îşa ya 43:20-21; Der k’e tin 19:5-6. 
* 2:10 Ho sêya 2:23. 
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ça wa xu la mêd Xwe dê. 17Qe di rê 
h’e mû ya bi gi rin xûşk-bi ra h’iz 
bi kin, ji Xwe dê bi tir sin, qe di rê 
p’ad şê bi gi rin. 

Hûnjîr’îyaMesîhe
cefadaher’in

18Xu lam no, bi xof k’ê şî ke me zin 
gu r’a axa yêd xwe da bin, ne ku 
t’e nê gu r’a yêd qenc û ber bi hê-
ra da bin, lê gu r’a zulm k’a ra da 
jî. 19Çim kî eva bex te wa rîk e, 
he ger yek bo na xa ti rê Xwe dê cî kî 
he qî-ne heq ze lû lî yê di k’i şî ne û 
se bir di ke. 20Lê çi fey de he ger 
hûn bo na gu ne ki ri nê bê ne lê da nê 
û te yax kin? Lê he ger hûn bo na 
qen cî ki ri nê ce fê bi bî nin û te yax 
kin, hûn li ber Xwe dê bex te war 
in. 21Be lê hûn vê ye kê r’a ha ti ne 
ga zî ki ri nê, çim kî Mesîh xwe xa 
jî bo na we ce fa k’i şand û nex şek 
we r’a hişt, we kî hûn p’ê ge ha Wî da 
he r’in. 22Ewî gu ne ne kir û za rê 
Wî da h’i le k’a rî t’une bû*. 23Ga va 
di ha te r’e zîl ki ri nê, ji ber va kes 
r’e zîl ne di kir, ga va ce fa di k’i şand, 

gef li ke sekî ne di xwar, lê Xwe 
spar ti bûf h’a ki mê ser r’as tî yê*. 
24Ewî gu nêd me be de na Xwe da 
r’a ki ri ne ser dar, we kî em hin da va 
gu na da mi rî* bin û bo na he qî yê 
bi jîn: Bi dex mêd Wî hûn qenc 
bûn**. 25Çim kî hûn mî na pe zêd 
xa li f îf bûn, lê ni ha hûn li Şi van 
û Se’ vî yê r’u h’ê xwe ve ge r’î ya ne. 

T’emîyabonajinûmêr

31Usa jî k’ul fet nof, gu r’a mê rê 
xwe da bin, we kî ji wan hi nek 

jî, he ger guh da rî ya xe be rê na kin, 
bi p’er ga lî ya ji nêd xwe, bê go tin 
jî bê ne ser ba we rî yê* 2ga va p’er-
ga lî ya we ye xo fe û na ve-na mûs 
bi bî nin. 3Bi ra xe mi la we der va va 
bi gu lî ve gir ti nê û t’o r’êd zê r’a, yan 
jî bi k’in ca nî be*, 4lê ya me ri vê 
hin du r’ê dil da, r’u h’e kî mi lûk 
û gi ra ne be de we tî ya ne be tal e, 
ku li ber Xwe dê p’ir’ bi qî met e. 
5Çim kî be rê bi vî ti he rî k’ul fe têd 
pî ro ze ku gu ma na xwe da nî bû ne 
ser Xwe dê, xwe di xe mi lan din, 
xe mi la wan ew bû ku gu r’a mê rê 

* 2:22 Îşa ya 53:9. 
* 2:23 Îşa ya 53:7. 
* 2:24 Bi go ti ne ke din: «Ji gu na dûr» yan «aza». 
** 2:24 Îşa ya 53:5-6. 
* 3:1 Efe sî 5:22; Ko lo sî 3:18. 
* 3:3 Tî mo t’ê yo I, 2:9. 
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xwe bi ki ra na, 6mî na Se ra yê ku 
gu r’a Bi ra hîm daf bû û di go te wî: 
«Xwe yê min». Îdî hûn qî zêd wê 
dê yê ne, he ger hûn xwe li qen cî yê 
di gi rin û ji t’u tiş tî na tir sin. 
7Usa jî mêr no, bi fe’m da rî yê 

e’mi rê xwe t’e vî ji nêd xwe der baz 
kin, ça wa qi si mê sist qe di rê wan 
bi gi rin, usa jî ça wa he val wa rê 
wê jî yî na ku hû nê p’êş k’êşf bis-
tî nin, we kî t’u tişt ne bi ne ba yî sê 
dua yêd we*. 

Cefêbonar’astîkirinê
bik’işînin

8Hey ne ser h’e mû jî ser nê te kê 
bin, ser hev şe wat bin, hev h’iz 
bi kin, r’e’m û şkes tî bin. 9Ji ber 
xi ra bî yê va xi ra bî yê ne kin, yan ji 
ber bê hur met ki ri nê va bê hur met-
ki ri nê, lê ji ber van va dua-di roz ga 
li wan bi kin, çim kî hûn vê ye kê r’a 
ha ti ne ga zî ki ri nê, we kî dua-di roz-
gê soz da yî ser we da bê. 10Çim kî 
ni vî sar e: 
 «K’î jî yî nê be gem di ke 
 û di xwa ze r’o jêd xweş bi bî ne, 
 bi ra zi ma nê xwe ji xi ra bî yê 

xwey ke 

 û za rê xwe jî ji h’i le k’a rî yê. 
11 Bi ra ji xi ra bî yê ve ge r’e, qen cî yê 

bi ke 
 û e’di la yî yê bi ge r’e, li pey wê 

he r’e. 
12 Çim kî ç’e’ vê Xu dan li ser r’as ta 

ye 
 û gu hê Wî ser dua yê wan e, 
 lê Xu dan mi qa bi lî wan e, yêd 

ku xi ra bî yê di kin».* 
13K’î wê xi ra bî yê li we bi ke, 

he ger hûn de ma na qen cî ki ri-
nê da bin? 14Lê he ger hûn bo na 
r’as tî ki ri nê ce fê jî bi bî nin, hû ne 
xwe zi lî ne! Îdî ji me ri va ne tir sin 
û xwe un da ne kin*. 15Lê be lê 
Mesîh ça wa Xu da nê pî roz di lê 
xwe da bi lind bi gi rin. Her gav 
ha zir bin, ca ba wan h’e mû ya 
bi din, yêd ku bo na wê gu ma na 
na va we da di pir sin. Lê wê ye kê 
bi xof û mi lûk tî yê bi kin*, 16xwe yê 
îsa faf r’i h’et bin, we kî, ga va hûn 
bê ne r’e zîl ki ri nê, yêd ku p’er ga lî ya 
we ye qen ce t’e vî Mesîh bê hur met 
di kin, şer mî bin. 17Hê qenc e, 
he ger qi ra ra Xwe dê ye, em bo na 
qen cî yê ce fê bi k’i şîn in, ne ku 
bo na xi ra bî yê. 18Çim kî Mesîh 

* 3:7 Efe sî 5:25; Ko lo sî 3:19. 
* 3:10-12 Ze bûr 34:12-16. 
* 3:14 Met ta 5:10. 
* 3:15 Îşa ya 8:12-13. 
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ca re kê bo na her t’im bo na gu na 
ce fa k’i şand*, Yê heq bo na ne-
he qa, we kî me nê zî kî Xwe dê ke. 
Ew alî yê be de nî da ha te kuş ti nê, 
lê alî yê r’u h’a nî da jî yî nê r’a ha te 
ve ge r’an di nê. 19Bi r’u h’a nî çû na-
va wan r’u h’êd ke lê da dan na sîn 
kir, 20yêd ku wex te kê ne guh dar 
bûn, ga va Xwe dê bi dû mi ka di rêj 
se bir di kir, wî ze ma nê Nuh daf, 
ga va ge mî di ha te çê ki ri nê. Wê da 
hin dik, awa go tî h’eyşt ne fs «na va 
avê da» xi laz bûn*. 21Ew av sû re-
tê ni xu man di nêf bû, k’î jan ni ha 
we xi laz di ke. Ew ni xu man din 
ne ku we ji qi lê ra be de nê di şo, 
lê ji îsa fa r’i h’et şe’ de tîk e li ber 
Xwe dê*. Ew yek bi r’a bû na Îsa 
Mesîhe ji mi rî ya we xi laz di ke, 
22Yê ku çû ye e’z mên, li mi lê 
Xwe dê yî r’as tê ye û mil ya k’et, 
h’u ku met û qud re têd r’u h’a nî 
bin gu r’a Wî da ne.

 

41Awa Mesîh ku bo na me 
be de nî ce fa k’i şand, hûn jî bi 

wê nêt-fi ki rê sî lih’ ki rî bin. Çim kî 
yê bi be de nî ce fa k’i şand, wî dest 
ji gu na k’i şan dî ye, 2we kî îdî h’e ta 

mi ri na xwe, ne ku li go ra dil ha-
vi jî yêd xwe ye me ri va yî bi jîn, lê li 
go ra qi ra ra Xwe dê. 3Be sî we ye, 
ku we wex tê jî yî na xwe ye bi hu-
rî da li go ra xwes ti na p’ût p’a ris taf 
der baz ki rî ye, hûn pey h’e ra mî yêf, 
tem xwes ti nêd xi rab, pey-ve xwa-
ri nê, kû ç’ik san tî yê, ser xwe şî yê û 
p’ût p’a ris tî ya k’i rêt k’e ti bûn. 4Ew 
p’ût p’a rist e’cêb ma yî jî di mî nin, 
we kî hûn t’e vî avî tî ya wa ne bê na-
mû sî na bin û na vê xi rab li pey we 
di xin. 5Lê ewê li ber Wî cab dar 
bin, Yê ku ha zir e dî wa na mi rî 
û zên dî ya bi ke. 6Bo na vê ye kê jî 
wan mi rî ya r’a Miz gî nî ha te da yî-
nê, yêd ku bi be de nî mî na me ri va 
dî wa na wan ha te ki ri nê, we kî bi 
r’u h’a nî bi jîn mî na Xwe dê. 

P’êşk’êşêdXwedêye
bonacivînêf

7Axi rî ya her tiş tî nê zîk bû ye. 
Awa ser waxt û ser xwe bin, ku 
bi ka ri bin dua bi kin. 8Be rî her 
tiş tî, h’iz ki ri na we hin da va hev da 
bi dil û can be, çim kî h’iz ki rin 
ge lek gu na di ni xê me. 9Hin da va 
hev da mê van h’iz bin, bî na xwe 

* 3:18 Aha jî tê fe’m ki ri nê: Dew sa «ce fa k’i şand» «mir». 
* 3:20 Dest pê bûn 6:9–8:22. 
* 3:21 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Lê ni xu man din bo na îsa fa qenc şe’ de tî ye li ber 
Xwe dê». Dew sa xe be ra «şe’ de tî» hi nek «de lî lek» fe’m di kin. 
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teng ne kin*. 10Ji we k’ê çi p’êş-
k’êş stan dî ye, bi wê jî hev r’a xiz-
met k’a rî yê bi kin, ça wa we k’î lêd 
qen ce k’e re ma Xwe dê. 11He ger yek 
xe ber di de, bi ra go ti nêd Xwe dê 
xe ber de, he ger yek xiz met k’a rî-
yê di ke, bi ra bi wê qe wa tê bi ke, 
ku Xwe dê da yê, we kî her tiş tî da 
na vê Xwe dê bê bi lind ki ri nê bi Îsa 
Mesîh, r’û met û qud ret ji Wî r’a 
h’e ta-h’e ta yê. Amînf. 

Cefaûte’lî‑tengîyêd
bonanavêÎsaMesîh

12De lal no! Ji wê ala va ten-
ga sî yêf e’cêb ma yî ne mî nin, ku 
bo na cê r’i ban di nê tê se rê we û 
ne fi ki rin ku ev çi be la bû li we 
qe wi mî. 13Lê şa bin, ku hûn t’e vî 
ce fêd Mesîh di bin, we kî wî wex tê 
xu ya bû na r’û me ta Wî hû nê ji şa-
bû nê geş bin. 14He ger hûn bo na 
na vê Mesîh bê ne r’e zîl ki ri nê, 
hû ne xwe zi lî ne, ku usa ye R’u-
h’ê xwe yî r’û met, R’u h’ê Xwe dê 
ser we da nî ye*. 15Bi ra ji we t’u 
kes ce fê ne k’i şî ne, ça wa mêr kuj, 
yan diz, yan zulm k’ar, yan jî t’e vî 

* 4:9 Aqûb 5:20; Go ti nêd Si lê man 10:12. 
* 4:14 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Ji alî yê wan va Ew tê bê hur met-
ki ri nê, lê ji alî yê we va tê bi lind ki ri nê». 
* 4:18 Go ti nêd Si lê man 11:31. 
* 5:2 Nav hi nek dest ni vî sa ra da ev jî he ye: «Ça wa se’ vî». 

şi xu lê xel qê bû yî. 16Lê he ger ce fê 
bi k’i şî ne ça wa me sî hîf, bi ra şerm 
ne ke, lê şi ki rî yê bi de Xwe dê bo na 
vî na vî, ku ser wî ye. 17Îdî wext 
pê r’a gi hîş tî ye, we kî dî wan ji ma la 
Xwe dê da dest pê be û he ger pêş da ji 
me da dest pê di be, lê axi rî ya wa nê 
ça wa be, yêd ku gu r’a wê Miz gî-
nî ya ji Xwe dê na kin? 18Ni vî sar e: 
 «He ger yê r’ast wê bi zo re kê 

xi laz be, 
 îdî h’a lê ne p’ak û gu ne k’a raf 

wê ça wa be?»* 
19Awa yêd ku li go ra qi ra ra Xwe dê 
ce fê di k’i şî nin, bi ra xwe li qen cî-
yê bi gi rin, r’u h’ê xwe bis pê ri nef 
E’fi ran da rê xwe yî amin. 

BonakerêpezêXwedê

51Ez hî vî ji ber pir sî ya rêd 
na va we da di kim, ez xwe xa 

jî ça wa ber pir sî yar û şe’ dê ce fêd 
Mesîh û he val-p’a rê wê r’û me tê 
me, ya ku wê xuya be. 2Şi van tî yê 
wî ke rî yê pe zê Xwe dê yî li ber xwe 
bi kin*, ne ku bê dil, lê bi dil û 
can usa xwey kin, ça wa Xwe dê 
di xwa ze, ne ku bo na k’a ra xwe, 
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lê bi r’ezedi lî**, 3ne ku li ser yêd 
ku p’a ra we k’e ti ne h’u kum kin, 
lê nex şê qenc nî şa nî kê rî kin. 4Û 
ga va Se rek şi van e’yan be, hû nê 
wê t’a cêf r’û me tê bis tî nin, ku 
ç’i rû sî ya wê un da na be. 

5Usa jî ca hil no, gu r’a me zi na da 
bin. Û hûn h’e mû jî, li ber hev 
şkes tî bin, xu lam tî yê hev du r’a 
bi kin, çim kî ni vî sar e: 
 «Xwe dê mi qa bi lî k’u bar-ba ba xa 

ye, 
 lê k’e re mê di de şkes tî ya»*. 
6Bin des tê Xwe dê yî zor ta bin, 
ku Ew wext da we bi lind ke* 7û 
h’e mû xe mêd xwe ba vê ji ne ser 
Wî, çim kî Ew bo na we xem di ke. 
8Ser waxt bin, h’iş yar bi mî-

nin! Mî rê ci nêf ne ya rê we mî na 
şêr mi r’e-mi r’a wî ye, di ge r’e k’a 
k’ê h’û f î xwe ke. 9Ba we rî yê da 
h’îm gir tî mi qa bi lî wî bi se ki nin, 
çim kî hûn za nin ku xûşk-bi rêd 

we jî t’e ma mî ya din ya yê da xût 
wan ce fa di k’i şî nin. 10Lê Xwe-
dê yê t’e ma mî ya k’e re mê, Yê ku 
pê Mesîh hûn ga zî r’û me ta xwe ye 
h’e ta-h’e ta yê ki ri ne, pey hi nek ce fa 
dî ti nê r’a, wê Xwe xa we k’a mil ke, 
bi şi dî ne, qe wat ke, xwe yî bin geh 
ke. 11Qud ret ji wî r’a h’e ta-h’e ta-
yê. Amîn. 

Silavêdaxirîyê
12Min bi des tê Sî las*, ça wa 

bi ra kî amin ez wî h’e sab di kim, 
kin we r’a ni vî sî, dil di di me we û 
şe’ de tî yê di dim, ku ev e k’e re ma 
Xwe dê ye r’ast. Vê da hûn qe wîn 
bi se ki nin. 13Ci vî naf Ba bî lo nê daf* 
li we si lav di ke, ya ku t’e vî we 
ha tî ye bi jar ti nê, usa jî la wê min 
Mar qos. 14Bi r’a mû sa na h’iz ki ri-
nê ye di lê sax hev du si lav kin. De 
bi ra e’di la yî li we h’e mû yêd p’a ra 
Mesîh be. Amîn. 

** 5:2 Yû h’en na 21:15-17. 
* 5:5 Go ti nêd Si lê man 3:34. 
* 5:6 Met ta 23:12; Lû qa 14:11; 18:14. 
* 5:12 Bi yû na nî «Sîl va no» ni vî sar e, ku cû r’e kî na vê «Sî las» e. 
* 5:13 Bi fi ki ra hi ne ka hin gê ba wer men da ba ja rê R’o maf Îtal ya yê r’a di go tin 
«Ba bî lon».


