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NE’MAPETRÛSEDUDA

Pêşgotin

Pet rû sêf şan dîf bi vê ne’ ma xwe ye du da ber bi r’î h’e mû ba wer men da 
di be. Me re mê wî yî me zin ew bû, ku pê şî ya hîn ki ri na ders da rêd şaş 
bi de gir ti nê û ba wer mend ji wê hîn ki ri nê ne xa li fin, ya ku bi des tê wan 
me ri vaf ha tî ye hîn ki ri nê, k’î ja na bi ç’e’ vê xwe Îsa dî ti bûn û bi gu hê 
xwe go ti nêd Wî bi hîs ti bûn. Ew berk’ da vê je wan, yêd ku di bê jin Mesîh 
ve na ge r’e û hîn ki ri nêd ze walf hîn di ki rin û r’a bûn-r’û niş ti na xwe da jî 
ne r’êva bûn. Ew ser da zê de di ke ku de ren gî k’e ti na Îsa Mesîh ji se bi ra 
Xwe dê ye, k’a ra xi laz bû naf r’u h’ê în sên e, çim kî Xwe dê na xwa ze ku t’u 
kes un da be, lê ew di xwa ze we kî h’e mû jî ji gu ne ki ri nê ve ge r’in (3:9). 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1:1-2) 
Ga zî û bi jar ti na Xwe dê ye hin da va me sî hî ya daf (1:3-21) 
Ders da rêd şa şe de rew (2:1-22) 
Ha ti na Mesîhe du da (3:1-18) 

* 1:1 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Xwe dê û Xi laz ki rê me Îsa Mesîh». 

Silavkirin

11Ji Şim h’ûn Pet rû sêf xu lam 
û şan dî yêf Îsa Mesîh, 

wan r’a, yêd ku bi he qî ya Xwe-
dê Xi laz ki rêf me Îsa Mesîh* ew 
ba we rî yaf xwe yî qî met stan din, 
ça wa me stand: 

2De bi ra k’e remf û e’di la yî bi 
wê za ne bû na Xwe dê û Xu da nêf 
me Îsa li ser we zê de be. 

GazîûbijartinaXwedê
3Qe wa ta xwe dê tî ya Wî her 

tiş tê ku li jî yî na xwe dê na sî yê 
di k’e ve p’êş k’ê şîf me kir, bi wê 
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za ne bû na me ye hin da va Wî da, 
Yê ku bi sa ya r’û met û qen cî ya 
Xwe ga zî me kir. 4Bi vî awayî 
Ewî so zêd he re me zi ne qî met 
da ne me, we kî em bi wan t’e vî 
bin ya t’a xwe dê tî yê bin û ji wê 
boş-be ta lîya ku ji dil ha vi jî yêd 
di nê pêş da tê bi r’e vin. 
5He ma bo na vê ye kê her alî ya-

va xî ret kin, ser ba we rî ya xwe da 
qen cî yê zê de kin, ser qen cî yê da 
za ne bû nê, 6ser za ne bû nê xwe-
gir ti nê, ser xwe gir ti nê se bi rê, ser 
se bi rê xwe dê na sî yê, 7ser xwe dê-
na sî yê h’u ba xûşk-bi ra û ser h’u ba 
xûşk-bi ra h’iz ki ri nê. 8Çim kî he ger 
ev şu re ta na na va we da he ne û zê de 
di bin, hûn bê kêr û bê ber na mî nin 
na va wê za ne bû na we ye hin da va 
Xu da nê me Îsa Mesîh da. 9Lê li 
cem k’ê ev şu re ta na t’une ne, ew 
ç’e’ va da ha qas me’ rim e, we kî qet 
na bî ne û bîr ki rî ye ku ji gu nêd 
xwe ye be rê pa qij bû ye. 
10Bo na vê ye kê xûşk-bi ra no, 

hê bi kin ku wê ga zî û ji ba re bû na 
xwe t’es tîq kin. Hûn ku vê ye kê 
bi kin, t’u car na k’e vin. 11Bi vî 
awayî der ge hê li ber we bi mer’-
da nî ve be, ku bi k’e vi ne P’ad şa tî ya 
h’e ta-h’e ta yê ye Xu dan û Xi laz ki rê 
me Îsa Mesîh. 

12Bo na vê ye kê ez her gav di-
xwa zim ku van tiş ta bi ki me bî ra 
we, ça wa hûn za nin û ser wê r’as-
tî ya ku gi hîş tî ye we jî h’îm gir tî 
ne. 13Ez vê ye kê jî r’ast di bî nim, 
we kî h’e ta vî qa li bî da me bî ni me 
bî ra we. 14Çim kî za nim ku ezê 
zû ti re kê vî qa li bî ji xwe bê xim, 
ça wa ku Xu da nê me Îsa Mesîh 
e’la mî min ki rî ye. 15Awa ezê 
bi kim, ku pey çû yî na min r’a jî, 
hûn her gav bi ka ri bin van tiş ta 
bî ni ne bî ra xwe. 

Yêdkubiç’e’va
r’ûmetaÎsaMesîhdîtin

16Em ne ku pey ç’i lo vîs kî yêd 
hos ta tî ye ber xwe der xis tî k’e ti bûn 
ga va me der he qa qe wat û ha ti na 
Xu da nê me Îsa Mesîh da we r’a 
got, lê me bi ç’e’ vêd xwe me-
zi na yî ya dîn da ra Wî dît. 17Ewî 
ji Bavf Xwe dê r’û met û hur met 
stand, ga va ji wê R’û me ta Qe şeng 
deng hat û got: «Ew e Ku r’ê Mi-
nî de lal, ji k’î ja nî Ez r’a zî me»*. 
18Me xwe xa ev deng bi hîst, ga va 
ji e’z mên hat, hin gê em t’e vî Wî 
se rê ç’î ya yê bu hur tî bûn. 
19Awa go ti nêd p’ê xem ber tî yêf jî 

bo na me hê mak di bin. Qenc e we kî 
hûn dî na xwe bi di ne wan, çim kî 

* 1:17 Met ta 17:1-5. 
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ew mî na ç’i ra kê ne, ku te’ rî yê da 
r’o na yê di de, h’e ta si beh ze lal be 
û steyr ka ber bi r’o di lê we da de rê. 
20Lê pê şî yê vê ye kê za ni bin ku t’u 
kes xwe se rî xwe ni ka re p’ê xem ber-
tî yêd ni vî sa rê şi ro ve ke. 21Çim kî 
t’u p’ê xem ber tî bi xwes ti na di lê 
me ri vaf ne ha tî ye da yî nê, lê me-
ri va bi r’ê be rî ya R’u h’êf Pî roz ji 
Xwe dê da xe ber da ne*. 

Dersdarêdderew

21P’ê xem be rêd de rew jî na va 
cim e’ ta Îsra êlê daf der k’e ti ne, 

ça wa li na va we da jî wê ders da-
rêd de rew de rên. Ewê hîn ki ri nêd 
ze walf ve di zi ne na va we, wî Xwe-
yî yê ku ew k’i r’în jî în k’arf kin û 
zû ti re kê be la yê bî ni ne se rê xwe. 
2Ge lek wê ber ba yê bê na mû sî ya 
wan k’evin, r’û yê wan da wê r’î ya 
r’as tî yê bê bê hur met ki ri nê. 3Wê ji 
dest ti ma k’a rî yê bi za rê xweş we 
bi xa pî nin bo na k’a ra xwe. Dî wa na 
wa nê de ren gî ne be, be la wan ber 
şê mî kê ye. 
4Çim kî h’ey fa Xwe dê li wan 

mil ya k’e têdf ku gu nef ki rin ne hat, 
lê ew qeyd ki rî avî ti ne zin da na 

te’ rîs ta nî yê, R’o ja Dî wa nê r’a da ne 
xwey ki ri nê. 5Û h’ey fa Wî din ya 
pê şin jî ne hat, t’e nê h’eyşt ne fs, 
Nuhêf ku he qî dan na sîn di kir, 
ma la wî va xi lazf kir ga va lê yîf 
anî ser din ya ne p’a ka*. 6Dî wa-
na ba ja rêd So domf û Go mo ra yê 
jî kir, ew ki rin ax-xwe lî, wê ran 
kir, bo na ne p’a kêd pey wan r’a 
ders ek hişt.* 7Lû têf r’ast jî, ku ji 
bê p’er ga lî ya ne p’a ka ye bê na mû sî 
aciz bibû, xi laz kir. 8Çim kî ewî 
r’ast, ku na va wan da di ma, ki rêd 
bê olî tî yaf wan di dî tin û di bi hîs tin, 
her r’oj r’u h’ê wî yî r’ast xwe da 
di şe wi tî. 9Xu dan ku bi vî awayî 
kir, ew zane ça wa xwe dê na sa jî 
ji cê r’i ban di naf xi laz ke û ne he qa 
R’o ja Dî wa nê r’a xwey ke, we kî 
ce za yê xwe bis tî nin, 10îla hîf wan, 
yêd ku pey h’e ra mî yaf xwes ti na 
qa lib k’e ti ne, di je ni ne ser wêr tî yê. 

Ewe ber zeq û xwe r’a zî ne, xof 
jî na kin, yêd xwe yî r’û me te jor in 
bê hur met di kin, 11lê mil ya k’et 
çi qa sî pê qe wat û zo ra yî ya xwe 
ji van zê de tir in, dî sa li ber Xu-
dan bi bê hur met ki ri nê şi kî ya têf 
wan na kin. 12Ev me ri va na mî na 

* 1:21 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Lê me ri vêd Xwe dê ye pî rozf bi r’ê-
be rî ya R’u h’ê Pî roz xe ber da ne». 
* 2:5 Dest pê bûn 6:18; 7:13. 
* 2:6-7 Dest pê bûn 19. 
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h’eywa nêd bê za re-bê zi man in, 
bi qa fê xwe ye va la tê ne r’ê be rî-
ki ri nê, ku bo na nê ç’îr û kuş ti nê 
di nê k’e ti ne, wan tiş ta bê hur met 
di kin ku ni za nin ew çi ne, evê 
jî mî na wan h’ey wa na un da bin 
he r’in. 13Xi ra bî ya wa nê li wan 
ve ge r’e. K’ê fa di lê xwe r’a xi ra bî-
ya ku r’o-na va-r’o jê di kin xwe r’a 
şa bûn h’e sab di kin. Eva na le k’e û 
h’e ram in, t’e vî we di xwin-ve di-
xwin û hin gê na va r’î yêd xwe ye 
de rew da k’êf di kin. 14Ç’e’ vêd wan 
li zi nê k’a rî yê ye, ji gu ne ki ri nê t’êr 
na bin, ba wer men dêd ne şi dî ya yî 
pey xwe di bin, di lê wan t’e nê hî nî 
ti ma k’a rî yê bû ye. Ni fir’ ser wan 
e! 15Des tê xwe ji r’î ya r’ast ki rin, 
xa li fînf, r’î ya Bi la mêf Beûr da çûn, 
yê ku ma şê ne he qî yê h’iz kir*. 
16Lê li ne he qî ya wî ha te hi la ti nêf 
ga va k’e ra bê za re-bê zi man bi zi-
ma nê me ri va yê xe ber da û pê şî ya 
bê aqi lî ya p’ê xem ber girt. 
17Ev me ri vêd ha ka nî yêd ç’i-

kî ya yî ne û e’w rêd ji ber bê ajo tî 
ne. Şe ve r’e şa te’ rîs ta nî yê bo na 
wan xwey ki rî ye. 18Yêd ha go ti-
nêd p’û ç’e ji xwe mes tir di bê jin, 
bi te mêd me ri va yê ye xi rab wan 
di xa pî nin, yêd ku çen dek pêş da ji 

ewêd r’î ya xa li fî da di çin, r’e vî bûn. 
19Eva na yêd aha r’a aza yî yê soz 
di din, lê xwe xa xu la mêd p’û ç’ bû nê 
ne, çim kî me riv çi tiş tî da ku di de 
der, di be xu la mê wê ye kê. 20He ger 
ewêd ku pê za ne bû na hin da va 
Xu dan û Xi laz ki rê me Îsa Mesîh 
ca re kê r’a des tê xwe ji h’e ra mî yêd 
di nê ki rin, paşê dî sa bi k’e vi ne 
na va wan h’e ra mî ya, bi di ne der, 
axi rî ya wa nê ji ya pê şin xi rab tir 
be. 21Wan r’a hê qenc bû, ku qet 
ev r’î ya he qî yê nas ne ki ra na, ne 
ku pey nas ki ri nê r’a ji wê t’e mî ya 
pî rozf da ge r’î ya na, ya ku wan r’a 
ha te da yî nê. 22Ev go tin r’ast tê 
se rê wan: 
 «Se ve di ge r’e ser ve r’e şan di na 

xwe»* û 
 «Be ra zê şûş tî dî sa xwe h’e r’î yê 

ve di de». 

SozêhatinaXudan

31De lal no, eva îdî ne’ ma du da 
ye ez we r’a di ni vî sim. Ez bi 

van ne’ ma di kim ku fi ki ra we ye 
sa fî h’iş yar kim, bî ni me bî ra we. 
2Di xwa zim we kî hûn go ti nêd p’ê-
xem be rêd pî roz, ku pêş da go ti bûn 
û wê t’e mî ya Xu dan û Xi laz kir, ku 
bi şan dî ya ha ti ne go ti nê bîr bî nin. 

* 2:15 Ji mar 22. 
* 2:22 Go ti nêd Si lê man 26:11. 
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3Be rî her tiş tî vê ye kê za ni bin ku 
r’o jêd axi rî yê da me ri vê de rên, 
qer fê xwe xwe dê na sa bi kin, ewê 
bi xwes ti na di lê xwe bi me şin* 
4û wê bê jin: «K’a ew sozê ha ti na 
Wî? Ba vêd me e’mi rê Xwe dê cî 
anîn çûn, lê her tişt hê ji wex tê 
e’fi ran di na din ya yê da usa ma ne». 
5Yêd aha ku di fi ki rin, vê ye kê 
da vê ji ne pişt gu hê xwe, ku hê 
pêş da bi xe be ra Xwe dê e’z man 
he bûn û e’rd ji na va avê û bi avê 
p’ey da bû*. 6Û bi avê jî din ya be-
rê nuq bû, un da bû*. 7Lê e’rd û 
e’z ma nêd ni ha jî xût bi wê xe be rê 
tê ne xwey ki ri nê, ku bi agir un da 
bin. Ew bo na R’o jaf Ax re tê tê ne 
hiş ti nê, k’î ja nê da me ri vêd ne p’ak 
wê un da bin he r’in. 
8Lê bi ra ev yek we va te’ rî ne-

mî ne, de lal no: Cem Xu dan r’o jek 
mî na h’e zar sa lî ye û h’e zar sal 
jî mî na r’o je kê ye*. 9Xu dan sozê 
Xwe de ren gî na yê xe, ça wa hi nek 
di fi ki rin. Ew bi dû mi ka di rêj li 

* 3:3 Ci hû da 1:18. 
* 3:5 Dest pê bûn 1:6-7. 
* 3:6 Dest pê bûn 7:11. 
* 3:8 Ze bûr 90:4. 
* 3:10 Vê r’ê zê da, usa jî r’êza 12-da aha jî tê fe’m ki ri nê: «T’o pêd e’z ma na (hîv, 
r’o, steyrk û yêd ma yîn) bin p’e r’ê wan da jî wê bi şe wi tin». 
** 3:10 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Din ya û her ki rêd na va wê da wê 
xuya bin» yan «bi şe wi tin». 
*** 3:10 Met ta 24:43; T’ê sa lo nî kî I, 5:2. 

we se bir di ke, na xwa ze t’u kes 
un da be, lê di xwa ze we kî h’e mû 
ji gu ne ki ri nê ve ge r’inf. 
10Lê R’o ja ha ti na Xu dan wê 

mî na di ze kî bê. Hin gê e’z ma-
nê bi qû jî nî ya me zin be ta ve binf 
û tiş têd bin p’e r’ê wan da jî wê 
bi şe wi tin* wê ran bin, din ya û 
her tiş têd wê da jî wê un da bin** 
he r’in***. 11He ger ev her tişt wê 
bi vî awayî wê ran bin he r’in, hûn 
ge re kê me riv ne ça wa bin? Ge re kê 
hûn jî yî na h’e lal û xwe dê na sî yê da 
bi me şin, 12hî vî ya R’o ja Xwe dê bin 
û ha ti na Wî lez xin. Wê r’o jê e’z-
ma nê bi şe wi tin, wê ran bin, agi rê 
jî tiş têd bin p’e r’ê wê da bi h’e lî ne. 
13Lê em hî vî ya e’r de kî nû û e’z-
ma nêd nû ne, li go ra sozê Wî, 
k’î ja na da he qî yê bi mî ne. 
14Awa de lal no, hûn ku hî vî ya 

van ye ka ne, bi kin ku Ew we bê-
le k’e û bê qu sûr e’di la yî yê da t’e vî 
Xwe bi bî ne. 15Se bi ra Xu da nê me 
xi laz bûnf h’e sab kin, ça wa Paw lo sê 
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birê me yî de lal jî bi wê ser wax tî yaf 
ku ji Xwe dê da jê r’a ha tî ye da yî nê, 
we r’a ni vî sî. 16H’e mû ne’ mêd xwe-
da jî ew bo na van tiş ta xe ber di de. 
Wan da çend tişt he ne ku ze’ met 
tê ne fe’m ki ri nê, ku yêd ne za ne 
bê bin geh şaş şi ro ve dik in, usa jî 
ni vî sa rêdf pî ro ze ma yîn û xwe xa 
di bi ne ba yî sê se rê xwe. 

17Awa de lal no, hê be rê da hûn 
ku vê ye kê za nin, haş ji xwe he-
bin, ku ne be hûn bi xa li fan di na 
me ri vêd bê olî tî yêf ji r’ê der k’e vin 
û ji cî yê xwe yî şi dî ya yî bi k’e vin. 
18Lê k’e remf û za ne bû na Xu dan 
û Xi laz ki rê me Îsa Mesîh da bi gi-
hî jin. Şi kir ji Wî r’a, ni ha û h’e ta 
h’e ta yê! Amînf. 


