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NE’M A PAWLOSE PÊŞIN
T’ÊSALONÎKÎYAR’A
Pêşgotin
Bajarê T’êsalon îkê ew p’ayt’extê qeza Mekedonyayêye R’omayê bû.
Pawlos li wir dima û r’êwîtîya xweye dudada h’îmê civînekêf jî avît, pey
Fîlîpyayêr’a (K’arêd Şandîya 17:1). Lê pêr’a‑pêr’a cihûf r’abûne miqabilî
Pawlos, ç’e’vnebar î dik ir in, ku şix ulê dannasînk ir ina wî pêşda diçû
(K’arêd Şandîya 17:5‑9). Bona wê yekê Pawlos T’êsalon îkê hişt çû Be
royayê. Paşê çaxê ew derbazî Kor int’ê bibû, ji Tîmot’êyoyê heval‑xebatê
xwe bona h’alê civîna T’êsalon îkê û r’abûn‑r’ûn iştina wan pê dih’ese.
Ev bû me’n î, ku Pawlos ne’me t’êsalon îk îyar’a nivîsî, wek î dil bide ber
wan û wan bişidîne. Hinek zaneyêd K’itêbaf Pîroz hatine ser wê fik irê,
ku eva ne’ma nava Peymana Nûda, nivîsara here pêşin e, sala 50‑da.
Ne’mêda Pawlos r’azîbûna xwe Xwedê tîne bona h’izk ir in û bawer îyaf
wan. Bîr tîne ku wî çawa r’ojêd xwe t’evî wan derbaz kir ine û nexşê xwe
nîşan î wan daye. Paşê caba gelek pirsêd wan dide, k’îjan derheqa mi
rin‑r’abûn û hatina Îsada bûn: Mesele, heger bawermendek ber î hatina
Îsa bim ire, wê bigih îje jîyînaf h’eta‑h’etayê, yan na? Û k’engê Îsayê bê?
Xwestina Pawlos ew e ku bawermend nava e’dilayî û silametîyêda bijîn,
bi wê gumanê hîvîya hatina Mesîh bin.
Eva ne’ma niha jî caba pirsa wan dide, yêd ku ji mir inê xofê dik’i
şîn in, çimk î ew dibêje ne h’ewce ye wext û sih’eta hatina Wîye duda
bizan ibin, lê belê çawa zar’êd r’onayê bawermend gerekê her gav bona
hatina Wî hazir bin (5:1; 5:10).
Serecema fikira ne’mê
Pêşgotin (1:1)
R’azîbûn û şikirdayîn (1:2–3:13)
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T’ÊSALONÎK Î I, 1
Jîyîna ku li Xwedê xweş tê (4:1‑12)
Hînkirin bona hatina Îsa (4:13–5:11)
T’emîyêd axirîyê (5:12‑22)
Paşgotin (5:23‑28)

1

Silavkirin
1 Ji Pawlos, Sîlas* û Tîmot’êyo,

civ în a f T’ês alon îk îyar ’a,
ya ku p’ara Bav f Xwedê û Xudan f
Îsa Mesîh e:
De bir a k’erem f û e’dilay î**
li we be.
Jîyîn û bawerîyaf
t’êsalonîk îya
2 Em her gav bona we h’emûya
r’azîbûna xwe didine Xwedê, nava
duayêd xweda t’imê we bîr tîn in.
3 Em kirêd bawer îyaf we, xebat a
weye ji h’izk ir inê û sebir a wê
gumana weye ser Xudanêf me Îsa
Mesîh tînine bîra xwe li ber Xwedê,
Bavê me. 4 Em zanin xûşk‑birano,
ku hûn Xwedêda h’izk ir î û bijartî
ne, 5 çimk î Mizgîn îdayîna me ne
ku t’enê bi xeberê wer’a hate dayî
nê, lê usa jî bi qewatê, bi R’uh’êf

Pîroz û bê şik îyê. Hûn zan in em
bona we nava weda çawa bûne.
6 Û we jî ç’e’v da me û Xud an,
nava gelek teng as îyad a f xeb er
qebûl kir, bi eşqa R’uh’ê Pîroz
şa bûn*. 7 Bi vî awayî hûn bona
h’emû bawermendêd Mekedonyayê
û Axayayê bûne nexşek. 8 Çimk î
ew xebera derheqa Xudanda ji we
derk’et bela bû, ne ku t’enê nava
Mekedonyayê û Axayayêd a, lê
belê bona wê bawer îya weye ser
Xwedê, her dera bela bûye, usa
ku îdî ne h’ewce ye ku em tiştek î
serda zêde kin. 9 Çimk î ewana
bona me dibêjin, ku we çawa em
qebûl kir ine û çawa hûn ji p’ûta li
Xwedê veger’îyane, ku xulamtîyê
Xwedêyê sax û r’astr’a bik in 10 û ji
e’zmana hîvîya hatina Kur’ê Wî
bin, k’îjan ku Wî ji nava mir îya
r’ak ir, Îsayê ku me ji xezeba tê
xilazf dike.

* 1:1 Bi yûnan î «Sîlvano» nivîsar e, ku cûr’ek î navê «Sîlas» e.
** 1:1 Nav destn ivîsarêd paşwextîyêda ev jî heye: «E’dilay îya Bav Xwedêyê
me û Xudan Îsa Mesîh».
* 1:6 K’arêd Şandîya 17:5‑9.
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K’arê Pawlos li T’êsalonîkêda

2

1 Hûn xwexa jî zanin xûşk‑bira
no, ku em badîhewaf nehatine
cem we. 2 Me pêşîyê Fîlîpyayêda
cefa k’işandibû û hatibûne r’ezîl
kir inê, çawa hûn zan in, paşê me
bi qewata Xwedêyê xwe dîsa tur uş
kir, nava wê miqabilîya giranda
Mizgînîya Xwedê wer’a bêjin*. 3 Vê
hîvîk ir ina meda ne tiştek î xêlif
heye, ne h’eram î f û ne jî fêlbazî.
4 Lê çawa Xwedê em layîqî vê yekê
kirin û Mizgînîdayîn spartef me,
em usa xeber didin. Em usa nakin
ku li merivaf xweş bên, lê li Xwedê,
Yê ku dilê me e’nene dike. 5 Me
gotinêd xweda h’ilek’arî nek irin,
çawa hûn zanin, ne jî pey timaya
t’erkelipaskirî* k’etin. Xwedê şe’de
ye! 6 Ne jî em navê xwe ger’îyan, ne
nava weda, ne nava yêd mayînda,
7 belê me dikar ibû çawa şandîyêdf
Mesîh ser we bibûna bargiranî. Lê
belê em nava weda r’ûnerm bûne,
çawa kevan îk ku zar’êd xwer’a
dir’icife. 8 Usa jî dilê me ser we
dişewitî, h’eta ku me dix west ne
ku t’enê Mizgîn îya Xwedê bida
we, lê e’mirê xwe jî, çimk î hûn

bibûne delalîyêd me. 9 Ew xebat
û cef ê me tê bîra we xûşk‑bira
no? Em şev û r’oj dixebitîn, ku
ser we t’u kesî nebine bargiran î,
gava me Mizgîn îya Xwedê wer’a
dannasîn kir.
10 Hûn xwex a şe’de ne, usa jî
Xwedê, ku em t’ev î we bawer
menda çawa h’elal, r’ast û bêqu
sûr r’abûn‑r’ûn iştin. 11 Hûn p’ak
zan in em hindava we her kesîda
usa bûne, çawa bav hindava za
r’êd xweda. 12 Me dil dida we, li
ber dilê weda dihatin û lava ji we
dik ir, ku hûn layîqî Wî Xwedêyî
bimeşin, Yê ku hûn gazî P’adşatî
û r’ûmeta Xwe kir ine.
13 Û bona vê yekê jî em her gav
r’azîbûnê didine Xwedê: Gava we
ji me xebera Xwedê bih îst, we ne
ku çawa xebera mer ivayê, lê çawa
xebera Xwedê qebûl kir, r’ast jî
usa ye, ku nava we bawermen
dada Ya xwe dike. 14 Çimk î hûn
jî xûşk‑birano, k’etine h’alê wan
civ înêd Xwedêye p’ar a Mesîh
Îsa, ku li Cihûst anêf ne, we jî
xût ew cefa destê miletê xweda
k’işandin, çawa wan jî destê wan
cihûyadaf *, 15 yêd ku hin Xudan

* 2:2 K’arêd Şandîya 16:19‑24; 17:1‑9.
* 2:5 Bi gotineke din: «Kirask ir î, veş artî».
* 2:14 K’arêd Şandîya 17:5.
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Îsa, hin jî p’êxember kuştin û em
jî zêrandin. Evana li Xwedê xweş
nayên û miqabilî dinê‑e’lamê ne!
16 Vana dik ir, wek î em necihûyar’af
xeber nedin, ku ew xilazf bin. Bi
vê yekê her gav k’asa xweye guna
dadigirtin û heyneser xezeb anîne
serê xwe.
Pawlos h’eyra 
t’êsalonîk îyada bû
17 Lê em xûşk‑bir ano, r’ast e
demeke kin r’û bi r’û ji hev xe
rîb k’etin, (lê ne bi dila), em hê
k’etine demana dîtina r’ûyê we.
18 Me xwest em bihat ana cem we,
min Pawlos xwexa jî xwest çend
cara bêm, lê mîrêcin f r’ê neda
me. 19 Belê k’î ye gumana me,
yan jî şabûn, yan ew k’of îyaf em
pê dif ir’in, ber Xudanê me Îsa,
wî zemanê hatina Wîda, heger ne
hûn? 20 R’ast hûn in ew r’ûspîtî û
şabûna me.

3

1 Heyneser,

me îdî nikar ibû
sebir bik ira. Em şêwir în, ku
em t’enê bim în ine At’înayê* 2 û

Tîmot’êyoyê bir ayê me, yê ku
t’evî me bona Xwedê*, Mizgîn îya
Mesîhda dixebite, ser weda bişînin,
ku bawerîya we qewîn ke û dil bide
we, 3 wek î van tengasîyada t’u kes
ji we nelik’ume. Çimkî hûn xwexa
zan in ku ev yekana bona me ne.
4 Belê gava em cem we bûn, me
hê hingêda wer’a digot, ku emê
r’astî tengasîya bên û usa jî bû,
çawa hûn zan in. 5 Bona vê yekê
min îdî sebir nek ir, Tîmot’êyo
şand, wek î ez haş ji bawer îya we
hebim, ku nebe Cêr’ibandk ir hûn
cêr’ibandibinf û cefê me deya her’e.
6 Lê nih a Tîmot’êyo ji cem
we ser meda veger’îya û mizgî
nîya bawer î û h’izk ir ina we da
me. Wî got, ku we em xweş bîra
xweda xwey kir ine û h’eyra meda
ne, çawa em jî ya weda*. 7 Awa
xûşk‑birano, nava h’emû te’lî û
tengîyêd meda bi eşqî wê bawe
rîya we bîn hate ber me, 8 çimk î
gava hûn r’îya Xudanda miqer’m
dim în in, bîn jî tê ber me. 9 Em çi
r’azîbûnê dikar in bidine Xwedê
bona we û wan h’emû şabûna, ku

* 3:1 K’arêd Şandîya 17:15.
* 3:2 Aha jî tê fe’mk ir inê: «Heval‑xebatê Xwedê». Nav hinek destn ivîsarada
aha ye: «Qulixk’ar û heval‑xebatê Xwedê» û nav hinek destn ivîsarêd paş
wextîyêda aha ye: «Qulixk’arê Xwedê û heval‑xebatê me».
* 3:6 K’arêd Şandîya 18:5.
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em bona we li ber Xwedêyê xwe
şa dibin? 10 Em şev û r’oj bi dil û
can r’eca dik in, ku r’ûyê we bibî
nin û kêmasîya bawer îya we t’ijî
kin. 11 De bira Xwedê, Bavê me
xwexa û Xudanê me Îsa r’îya me
r’ast ke, em bêne cem we. 12 Bira
Xudan h’izk ir ina we hindava hev
û h’emûyêd mayînda bigih îne û
zêde ke, çawa ya me jî hindava
weda heye. 13 De bira Ew dilê we
bişid îne, wek î hûn pîroz îyêd a f
bêqusûr bin, li ber Xwedê Bavê
me, wext ê hat in a Xud anê me
Îsa, h’emû pîrozêd Xweva t’evayî.

4

Jîy îna ku Xwedê xweş tê

yekêda ji e’siltîyê derê û namûsa
xûşk‑birar’a bilîze. Xudanê bona
van h’emû tişta h’eyf ê ji mer iva
hilde, çawa me ev yek pêşda wer’a
got û bi me’r îfetî t’em î li we kir.
7 Çimkî Xwedê gazî me li h’eramîyê
nek ir îye, lê li h’elalîyê. 8 Awa k’î
vê t’emîya h’elalîyê t’exsîr dike ew
mêr iv t’exsîr nake, lê Xwedê, Yê
ku R’uh’ê Xweyî Pîroz jî dide we.
9 Lê bon a h’izk ir in a hind ava
xûşk‑bir ad a, tişt ek î me t’une
wer’a bin ivîsin, çimk î hûn xwexa
ji Xwedê hîn bûne, ku hev h’iz
bik in. 10 Û hûn îdî wê h’izk ir inê
hindava h’emû xûşk‑birayêd t’e
mam îya Mekedonyayêda didine
k’ifş ê. Lê em hîv î ji we dik in
xûşk‑birano, ku hûn wê yekêda
hê pêşda her’in. 11 Bik in ku hûn
giran‑seqir’î bijîn û ji we her kes
şix ulê xweva mijûl be û bi destê
xwe bixebite, çawa me t’em î li we
kir, 12 wek î p’ergalîya we t’evî yêd
derva me’r îfetî be û hûn h’ewcê
tiştek î nebin.

1 Heyneser xûşk‑birano, em bi
navê Xudan Îsa hîvî û r’eca ji
we dik in, ku hûn çawa ji me hîn
bûn usa bimeşin, ku li Xwedê xweş
bên, çawa diçin jî û wê yekêda hê
pêşda her’in. 2 Çimk î hûn zan in
me bi saya Xud an Îsa çi t’em î
dane we. 3 Xwestina Xwedê ew e,
ku hûn h’elal bin, ji qavîyêf dûr
bin. 4 Bira ji we her kes jî zan ibe
Hatina Xudan 
qalibê xwe h’elal û bi namûsî xwey
û
r’abûna mirîya
5
ke*, ne bi xwestina temê xirab,
f
13
mîna p’ûtp’ar ista , yêd ku Xwedê
Xûşk‑birano, em dixwazin ku
nas nak in. 6 Bira nebe ku yek wê hûn derheqa mir îyada zan ibin,

* 4:4 Aha jî tê fe’mk ir inê: «Bira ji we her kes zan ibe çawa h’elal û bi namûsî
t’evî jina xwe bijî».
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wekî ber xwe nek’evin, mîna ewêd
bê guman. 14 Awa heger em bawer
dik in, ku Îsa mir û ji mir inê r’a
bû, usa jî Xwedê wê mir îyêd ser
bawer îya Îsa t’evî Wî veger’îne.
15 Em vê yekê bi gotin a Xud an
wer’a dibêjin: Em ku h’eta hatina
Xudan bijîn sax bim în in, t’u car
pêşîya mirîya nak’evin*. 16 Xudanê
xwexa bi e’lametîke ferman î, bi
dengê serekm ilyak’etf û lêx istina
bor’îya Xwedê ji e’zmên bê xwarê
û ew mir îyêd ku bawer îya xwe
Mesîh anîbûn, wê pêşîyê ji mirinê
r’abin, 17 paşê, em ku sax mane,
t’evî wan e’wrava bêne r’ahiştinê,
hewêda r’astî Xudan bên û bi vî
awayî emê h’eta‑h’etayê t’evî Xu
dan bin. 18 Awa bi van xebera ber
dilê hevda wer in.

wê nikar ibin qet jê xilaz bin. 4 Lê
hûn xûşk‑birano, te’r îyêda nîn in
ku ew R’oj mîna dizek î ser weda
bigire. 5 Hûn h’emû jî zar’êd r’o
nayîyê ne û zar’êd r’ojê ne. Em ne
yêd şevê ne, ne jî yêd te’r îyê ne.
6 Awa em xewêd a nem în in mîna
yêd may în, lê h’işyar û serx we
bin. 7 Çimk î ewêd ku r’adizên,
şevê r’adizên û ewêd ku serxweş
dibin, şevê serxweş dibin. 8 Lê
em ku yêd r’ojê ne, gerekê serx we
bin: Zir ih’a bawer îyê û h’izk ir i
nê li xwe wergir in, k’umzir ih’ê
gumana xilazbûnê jî bidine serê
xwe*. 9 Xwedê em bona xezebê
k’ifş nek ir ine, lê wek î xilazbûnê
bistîn in, bi destê Xudanê me Îsa
Mesîh. 10 Ew bona me mir, wek î
em heger sax bin yan mir î bin,
t’evî Wî bijîn. 11 Bona vê yekê dil
Hatina Xudanda hazir bin
bidine hev û alîk’ar îya hevdu bi
1 Lê bon a wext û zem an a kin, çawa hûn dik in jî.
xûşk‑birano, ne h’ewce ye em
T’emî û silavêd axirîyê
tiştekî wer’a binivîsin, 2 çimkî hûn
f
12
xwexa p’ak zanin ku R’oja Xudan
Em hîv î ji we dik in xûşk‑bi
wê mîna dizê şevê bê*. 3 Gava rano, qed ir ê wan big ir in, yêd
bêjin: «Dinê seqir’î û bêxof î ye», ku nava wed a dixebitin, jîy în a
hingê xezebê nişkêva ser wanda xwed ên as îyêd a se’v ît îyê li we
bê, mîna êşa k’ulfetaf h’emle û dik in û we şîret dik in. 13 Qedirê

5

* 4:15‑17 Kor int’î I, 15:51‑52.
* 5:2 Metta 24:43; Lûqa 12:39; Petr ûs II, 3:10.
* 5:8 Îşaya 59:17; Efesî 6:13‑17.
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wana bi h’izkirinê hê bilind bi
girin bona şixulê wan. Hevr’a
t’ifaqf bin. 14 Em hîvî ji we dikin
xûşk‑birano,
yêd bêp’ergale bêxîret şîret kin,
dil bidine ber tirsoneka,
kêrî k’etîya werin,
hindava h’emûyada sebira we
hebe.
15 Haş ji xwe hebin, nebe ku yek
ji ber xirabîyêva xirabîyê bike, lê
her gav ser nêta qencîyê bin, hin
bona hev, hin jî bona h’emûya.
16 Her t’im şa bin,
17 her gav dua bikin,
18 her tişt îd a r’az îb ûn ê bid in,
çimkî ev e xwestina Xwedê
bi saya Mesîh Îsa bona we.
19 R’uh’ê Pîroz netemirînin.

P’êxembertîyaf bêr’ûmet nekin.
Her tiştî bicêr’ibînin, tiştêd
qenc qewîn bigirin.
22 Ji her cûr’e xirabîyê dûr k’evin.
23 De bira Xwedêyê ku e’dilayîyê
dide, Xwexa we lap buhurtî‑jibare
ke, t’emamîya r’uh’, nifûs û qa
libê we bêqusûr xwey ke, h’eta
hatina Xudanê me Îsa Mesîh.
24 Amin e Ewî ku gazî we dike,
wê mîyaser ke jî.
25 Xûşk‑bir an o, bon a me jî
dua bikin. 26 Silavê bidine h’emû
xûşk‑bira, bi r’amûsana şîrê h’elal.
27 Ez li ber Xudan dikime deynê
stûyê we, ku hûn vê ne’mê ber
h’emû xûşk‑bira bixûnin.
28 K’erema Xudanê me Îsa Mesîh
wer’a be.
20

21

