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NE’MACIHÛDA

Pêşgotin

Ci hû da bi vê ne’ ma kin ber bi r’î h’e mû ba wer men dêd Îsa Mesîh 
di be. Li go ra şe’ dêd sed sa lî yêd pê şin da xu da nê vê ne’ mê, Ci hû da yêf 
birê Îsa Mesîh e (Met ta 13:55; Mar qos 6:3). Fe’ mî na vê ne’ mê nê zî kî 
ne’ ma Pet rû sef du da ye. Me re mê vê ne’ ma Ci hû da ew e, we kî pê şî ya 
wan me ri vaf bi de gir ti nê, yêd ku Miz gî nî yê t’e vî hev di kin û hîn ki ri nêd 
şa şe zî yan k’ar be la di kin, mê riv di xa li f î ninf û e’mi rê ne r’ast hîn di kin. 
Xu da nê ne’ mê h’işk da vê je wan, lê xwen de va na di şi dî ne û di ni vî se ku 
ba wer mend «bo na wê ba we rî yaf ku ca re kê cim e’ ta Xwe dê r’a ha tî ye da-
yî nê» xî ret kin. Ne’ me bi şî ret û r’a zî bû ne ke h’e was xi laz di be. 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1-2) 
Xey set û h’u nu rêd ders da rêd de rew, hîn ki rin û k’e ti na wan 

(3-16) 
Haş ji xwe he bin ba we rî yê ça wa xwe yî kin (17-23) 
R’a zî bûn (24-25) 

Silavkirin

11Ji Ci hû da yê xu la mê Îsa 
Mesîh, bi ra yê Aqûbf, 

we r’a, yêd ku ga zî ki rî ne, ji Bavf 
Xwe dê da h’iz ki rî û xwey ki rî yêd 
Îsa Mesîh in: 
2De bi ra r’e’m, e’di la yî û h’iz-

ki rin hê li we zê de be. 

Dersdarêdderew
3De lal no! Ga va min dil kir, ku 

ez bo na vê xi laz bû naf me ye t’o me rî 
we r’a bi ni vî sim, hin gê min r’ê tê r’a 
dît bo na vê ye kê we r’a bi ni vî sim û 
dil bi di me we, we kî hûn bo na wê 
ba we rî yaf ku ca re kê bo na her t’im 
cim e’ ta Xwe dê r’a ha tî ye da yî nê, 
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* 1:5 Der k’e tin 12:51; Ji mar 14:29-30. 
* 1:7 «Be de na baş qe» li go ra Dest pê bûn 19:1-8 tê fe’m ki ri nê, ku mê ra dest 
da vî ti ne mê ra û usa jî mil ya k’e ta. 
* 1:8 «Bê hur met di kin» aha jî tê fe’m ki ri nê: «Di k’i fi rin». 
* 1:9 «Bi go ti nêd bê hur met ki ri nê» aha jî tê fe’m ki ri nê: «bi k’i fi rî ya». 
* 1:11 Qa yîn: Dest pê bûn 4:3-8; Bi lam: Ji mar 22; Qo rax: Ji mar 16. 
* 1:12 «Mes re fêd h’iz ki ri nê» aha tê fe’m ki ri nê, ku bi hev r’a nan di xwa rin û 
şî va Xu dan der baz di ki rin (K’a rêd Şan dî ya 2:46; 20:7, 11). 

şe r’ê xwe bi kin. 4Çim kî çend 
me rivf di zî va k’e ti ne na va we, ku 
der he qa dî wa na wan da hê pêş da 
ni vî sar bû. Ewêd ne p’ak bin na vê 
k’e re maf Xwe dê yê me xwe da ne 
bê na mû sî yê û Xu da nêf me Îsa 
Mesîh Xwe yî kî bê şi rî kî-bê he val 
în k’arf ki ri ne. 
5Lê ez di xwa zim bî ni me bî ra 

we, ça wa hûn van h’e mû tiş ta 
za nin jî, ku Xu dan cim e’ ta Xwe 
ji we la tê Mi si rêf xi lazf kir, paşê 
qi r’a yêd ku ba wer ne ki rin anî*. 
6Û ew mil ya k’e têdf ku h’u ku-
mê xwe xwey ne ki rin, lê cî yê 
xwe şi h’i tan din, Xwe dê wan bi 
qey dêd h’e ta-h’e ta yê ye te’ rîs ta-
nî yê da xwey di ke, bo na wê R’o ja 
h’e sa be Dî wa nê. 7Vê jî bîr ne kin 
ça wa So domf, Go mo ra û ba ja rêd 
dor-be rêd wan, mî na wan ji gu r’a 
Xwe dê der k’e tin qa vîf ki rin, ç’e’v 
avî ti ne be de na baş qe* û dî wa na 
agi rî ye h’e ta-h’e ta yê ser xwe da 
anîn. Eva na îdî bo na me t’erz 
û ders in. 

8Usa jî ew me riv pey xew na di-
k’e vin, qa li bê xwe di h’e r’i mî nin, 
di je ni ne ser wêr tî ya û he yî nêd xwe-
yî r’û me te jor in bê hur met di kin*. 
9Lê Mi xa yî lê se re kê mil ya k’e taf 
ev yek ne kir. Ga va bo na cin ya-
zê Mû saf r’a bû mî rê cin r’af k’e te 
h’u ce tê, tu ruş ne kir ku bi go ti nêd 
bê hur met ki ri nê* dî wa na wî bi ki ra, 
lê got: «Bi ra Xu dan li te hi lêf!» 
10Lê ev me ri va na se re de rî yê wan 
tiş ta na kin, k’î ja na ku bê hur met 
di kin, lê çi jî mî na h’ey wa nêd 
bê za re-bê zi man bi bin ya t’î fe’m 
di kin, bi wan jî un da di bin. 
11Wey li wan, ku r’î ya Qa yîn-

daf çûn, mî na Bi lamf xa li f înf, 
pey k’a ra xwe k’e ti ne û mî na 
r’a be rî bû na Qo raxf wê be la xwe 
bi bî nin*. 12Eva na mes re fêd h’iz-
ki ri na* we da le k’e ne, t’e vî we bê 
xof di xwin-ve di xwin, t’e nê zi kê 
xwe di ç’ê rî nin. Yêd ha, e’w rêd 
bê ave ji ber bê çû yî ne, da rêd pa-
yî zê ye bê ber in, r’a wa vaf r’a ki rî, 
du car h’işk bû yî, 13pê lêd be’ rê ye 
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r’a bû yî ne, ku ça wa e’y ba ki rêd 
wê mî na k’e fê ser di k’e ve. Ew 
steyr kêd xa li f î ne, bo na k’î ja na 
dû xa na te’ rîs ta nî yê h’e ta-h’e ta yê 
xwey ki rî ye. 
14He nox jî ku pey Adem r’af 

ba vê h’ef ta bû, bo na van me ri va 
p’ê xem ber tîf kir û got: «Va ye 
Xu dan t’e vî pî ro zêdf Xwe ye bê h’e-
sab tê*, 15we kî dî wa na h’e mû ya 
bi ke û h’e mû ne p’a ka ne heq ke, 
bo na h’e mû ki rêd wa ne ne p’ak û 
bo na wan h’e mû go ti nêd xi rab, 
ku ne p’a kêd gu ne k’arf hin da va 
Wî da xe ber dan». 16Eva na me-
riv ne bîn ten ge fiş-fiş ko ne, pey 
xwes ti nêd di lê xwe di çin, ji xwe 
mes tir xe ber di din û bo na k’a ra 
xwe h’i le k’a rî ya di kin. 

Şîretêdqenc
17Lê hûn de lal no, wan go ti nêd 

ku şan dî yêdf Xu da nê me Îsa Mesîh 
pêş da go ti ne bîr bî nin, 18ku we r’a 
di go tin: «R’o jêd axi rî yê da me ri vêd 
qer f kir wê de rên, pey xwes ti nêd 

di lê xwe ye ne p’ak he r’in»*. 19Ev ew 
me riv in, yêd ku du tî re tî yê di kin, 
yêd ku bi me ri va yî tê ne r’ê be rî ki ri-
nê, ne ku bi R’u h’ê Pî roz. 20Lê hûn 
de lal no, xwe bi di ne ser ava ki ri na 
ba we rî ya xwe ye pî roz, bi R’u h’êf 
Pî roz dua bi kin, 21xwe na va wê 
h’iz ki ri na Xwe dê ye hin da va xwe da 
xwey kin, hî vî ya r’e’ ma Xu da nê 
me Îsa Mesîh bin, ku jî yî naf h’e-
ta-h’e ta yê bi de we. 22Û hin da va 
du di lî ya da r’e’m bin*. 23Hi ne ka jî 
ji agir bi r’e vî nin xi laz kin, di lê we 
ser yêd ma yîn jî bi tirs bi şe wi te, lê 
jî yî na wa ne gu ne k’a re mî na k’in ca 
le wi t’î ber ç’e’ vê we r’eş be*. 

Şikirdayîn
24Wî r’a, Yê ku di ka re we ji 

k’e ti nê xwey ke û li ber r’û me ta 
Xwe bê qu sûr eşq bi de se ki nan di nê, 
25Xwe dê yê bê şi rî kî-bê he val, Xi-
laz ki rêf me r’a, bi des tê Îsa Mesîhê 
Xu da nê me, şi kir û me zi na yî, qud-
ret û h’u ku met be, be rî her-heyê 
û ni ha jî û h’e ta-h’e ta yê! Amînf. 

* 1:14 Dest pê bûn 5:18-24. 
* 1:18 Pet rûs II, 3:3. 
* 1:22 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Du di lî ya bi şi dî nin». 
* 1:23 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «H’ey fa we wî ki ra sê ji be de na wan le wi t’î ne yê». 


