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NE’MAPAWLOSEDUDA
T’ÊSALONÎKÎYAR’A

Pêşgotin

Na va ci vî naf ba wer men dêd T’ê sa lo nî kê da der he qa ha ti na Mesîhe 
du da da deng-be’ sêd cû r’e-cû r’e pêş da di ha tin û ew t’e vî hev di ki rin. 
Paw los ne’ ma xwe ye du da da ser pir sa wan di se ki ne, yêd ku hîn di ki rin 
ku ha ti na Mesîh îdî bû ye jî. Şan dîf wan tî ne ser r’as tî yê, şi ro ve di ke ku 
pê şî ya ha ti na Mesîh ge re kê ne he qî û xi ra bî bi gi hî ji ne wê de re ca xi ra-
bî yê ye he re bi lind, bi r’ê be rî ya wî Me ri vê Ne he qî yê. Ewê hin gê k’ifş be 
û mi qa bi lî Mesîh r’a be (2:1-12). Paw los ser wan pir sêd ferz di se ki ne, 
ku xwen de van na va ba we rî yaf xwe da r’ast û h’îm gir tî bi se ki nin, zê ran-
din, ce fa û de’w-do za ne ni hê r’in (1:4, 6-7), xwe r’a ne dî tî û bê p’er ga le 
bê xî ret nî bin û bi xû da na xwe bi jîn (3:6-12), ça wa ku xwe xa di ke, na va 
qen cî ki ri nê da bin (3:13-15). Awa go tî ba we rî yê ne kin me’ nî, ku ji wan 
cab da rî ya bi r’e vin, k’î jan ku Xwe dê da ne ba wer men da, bo na jî yî na 
xwe dê na sî yê ye her r’oj. 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1:1-2) 
R’a zî bûn û pe sin da yîn (1:3-12) 
Hîn ki rin bo na ha ti na Îsa (2:1-17) 
Şî re têd bo na ba wer men da (3:1-15) 
Paş go tin (3:16-18) 


Текст
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* 1:1 Bi yû na nî «Sîl va no» ni vî sar e, ku cû r’e kî na vê «Sî las» e. 
* 2:1 T’ê sa lo nî kî I, 4:15-17. 

Silavkirin

11Ji Paw los, Sî las* û Tî mo t’ê yo, 
ci vî na T’ê sa lo nî kî ya r’a, ya 

ku p’a ra Ba vêf me Xwe dê û Xu danf 
Îsa Mesîh e: 
2De bi ra k’e remf û e’di la yî ya 

Xwe dê, Ba vê me û Xu dan Îsa 
Mesîh li we be. 

HatinaXudanÎsayeduda
ûR’ojafAxretê

3Em deyn dar in, ku her gav 
bo na we r’a zî bû nê bi di ne Xwe dê 
xûşk-bi ra no û ev yek heq e jî, 
çim kî ba we rî yaf we r’ind di gi hî-
je û h’iz ki ri na we hin da va hev da 
zê de di be. 4Le ma em xwe xa jî 
na va ci vî nêd Xwe dê da pê we di-
fi r’in, bo na se bir û ba we rî ya we, 
çim kî hûn wan h’e mû zê ran din 
û ten ga sî yaf di k’i şî nin, yêd ku 
tê ne se rê we. 5Ev yek îz bat di ke, 
ku dî wa na Xwe dê r’ast e. Û bi 
vî awayî hû nê hê ja yî P’ad şa tî yaf 
Xwe dê bin, bo na k’î ja nê jî hûn 
wan te’ lî-ten gî ya di bî nin. 6Be lê 
ev e he qî ya Xwe dê: Yêd ten ga sî yê 
di di ne we, Xwe dê jî wê wan bi de 
ten ga sî yê 7û yêd ji we ten ga sî yê da 
ne, t’e vî me bi de hê sa ki ri nê. Evê 

aha be, ga va Xu dan Îsa t’e vî mil-
ya k’e têdf Xwe ye zor ji e’z mên va bi 
k’û ra êgir xuya be, 8we kî h’ey fê ji 
wan hil de, yêd ku na xwa zin Xwe dê 
nas kin û gu r’af Miz gî nî ya Xu da nê 
me Îsa na kin. 9Ewê be la xwe ji 
wê ran bû na h’e ta-h’e ta yê bi bî nin, 
ji h’i zû ra Xu dan û r’û me ta qe wa ta 
Wî bê ne avî ti nê, 10ga va wê R’o jê 
Ew bê, we kî na va cim e’ ta Xwe da 
bê pe sin da yî nê û h’e mû ba wer-
mend wê h’eyr-h’uj me k’ar bin. 
Hû nê jî na va wan da bin, çim kî 
we ba we rî ya xwe şe’ de tî ya me anî. 

11Bo na vê ye kê em her gav bo na 
we dua di kin, ku Xwe dê yê me, 
we hê ja yî wê ga zî yê ke û h’e mû 
nêt-me re mêd we ye qenc û ki ri nêd 
we ye ji ba we rî yê bi qe wa tê bî ne 
sê rîf. 12Bi vî awayî wê pe si nê na vê 
Xu da nê me Îsa li na va we da bê 
da yî nê û hû nê jî na va Wî da bê-
ne pe sin da yî nê, li go ra k’e re maf 
Xwe dê yê me û Xu dan Îsa Mesîh. 

K’ifşbûnaMerivêNeheqîyê
ûhatinaXudanÎsaMesîh

21Em hî vî ji we di kin xûşk-bi-
ra no, bo na ha ti na Xu da nê me 

Îsa Mesîh û t’op bû na me ye cem 
Wî*, 2hûn fi ki rê xwe da zû şaş 
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ne bin û xwe un da ne kin, ne pê 
p’ê xem ber tî yêf, ne pê go ti nê, ne 
jî pê ne’ ma yan çî yef me ni vî sî be: 
«Va ye R’o ja Xu dan îdî ha tî ye»*. 
3Bi ra t’u kes we t’u tiş tî va ne xa-
pî ne, çim kî ew R’oj na yê, h’e ta 
ku r’a be rî bûn pêş da ne yê û ew 
Me ri vê Ne he qî yê yî p’a ra ce’ ni mêf 
k’ifş ne be. 4Ewê mi qa bi lî her tiş têd 
ku xwe dê tê ne h’e sa bê yan tê ne 
h’e ban di nê bi se ki ne û xwe ser her 
tiş tî r’a bi gi re, h’e ta ku p’a rist ge haf 
Xwe dê da jî wê r’û nê û e’lam ke, 
ku xwe xa Xwe dê ye*. 
5Ge lo na yê bî ra we, ga va ezî 

hê cem we bûm, min ev tiş ta na 
we r’a di go tin? 6Û hûn za nin ku 
ni ha çi na hê le ew xuya be, we-
kî ew wex tê k’ifş ki rî da xuya be. 
7Çim kî Su r’a Ne he qî yê îdî ya xwe 
di ke, lê ewê ku ni ha na hê le, wê 
ne hê le h’e ta ku xwe xa ji na vê bê 
hil da nê. 8Û paşê Ewê Ne he qî yê 
wê k’ifş be, ku Xu dan Îsayê bi 
hul ma de vê Xwe wî un da ke û bi 
xu ya bû na şew qa Xwe va wî k’u ta 
ke*. 9Ha ti na Yê Ne he qî yê wê bi 

qe wa ta mî rê cinf be, h’e ta h’u nu rê 
wî he be wê nî şan û k’e re me têd 
de rew bi ke* 10û yêd ku un da di bin 
bi her cû r’e ne he qî ya bi xa pî ne. 
Ewa na un da di bin, çim kî wa na 
r’as tî h’iz ne kir û qe bûl ne kir ku 
xi laz bin. 11Le ma jî Xwe dê xa li-
fan di ne ke zor ser wan da di şî ne, ku 
ew de re wî yê ba wer bi kin, 12we kî 
dî wa na wan her ke sî bi be, yêd ku 
r’as tî ba wer ne ki ri ne, lê k’ê fa wan 
ne he qî yê r’a hat. 

Xwedêbonaxilazbûnê
gazîwekirîye

13Lê em ge re kê her t’im bo na 
we ji Xwe dê r’a zî bin, xûşk-bi ra yêd 
ji alî yê Xu dan da h’iz ki rî. Çim kî 
Xwe dê se rê-sê rî da hûn bi jar tin, 
we kî bi R’uh’ bê ne bu hur tî-ji-
ba re ki ri nê*, r’as tî yê ba wer bi kin 
û xi laz bin. 14Wê ye kê r’a Ewî bi 
Miz gî nî da yî na me ga zî we kir, ku 
bi vî awayî hûn r’û me ta Xu da nê 
me Îsa Mesîh bis tî nin. 15Awa 
xûşk-bi ra no, nig bi din e’r dê û wan 
r’aw-r’i zi maf qe wîn bi gi rin, yêd 

* 2:2 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Yan çî yef me bi r’u h’ê p’ê xem ber tî yê yan de va yan 
jî bi ne’ ma go ti be: ‹Va ye R’o ja Xu dan îdî ha tî ye...›» 
* 2:4 He ze kî y êl 28:2; Da nî yêl 11:36. 
* 2:8 Îşa ya 11:4. 
* 2:9 Met ta 24:24. 
* 2:13 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Çim kî Xwe dê hûn bi jar tin, we kî pê şî yê hûn bi 
R’uh’ bê ne bu hur tî-ji ba re ki ri nê». 
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ku hûn hîn bû ne, he ger bi go ti-
nêd me be, yan bi ne’ mêd me be. 
16De Xu da nê me Îsa Mesîh 

Xwe xa û Ba vê me Xwe dê, Yê ku 
em h’iz ki rin û bi k’e re mê dil da-
yî ne ke h’e ta-h’e ta yê û gu ma ne ke 
qenc da me, 17bi ra dil bi de we 
û we na va h’e mû ki ra û go ti nêd 
qenc da bi şi dî ne. 

Bonameduabikin

31Hey ne ser xûşk-bi ra no, bo na 
me dua bi kin, we kî xe be ra 

Xu dan zû pêş da he r’e û bê pe-
sin da yî nê, ça wa na va we da bû. 
2Dua bi kin, we kî em ji me ri vêdf 
ne heq û xi rab xi laz bin, çim kî 
her kes Miz gî nî yê da amin nî ne. 
3Lê Xu dan Xwe xa amin e, wê we 
bi şi dî ne û ji yê Xi rab xwey ke. 
4Em bi sa ya Xu dan we da gu man 
in, ku me çi t’e mî da ne we, hûn 
di qe dî nin û hû nê bi qe dî nin jî. 
5De bi ra Xu dan mê la we bi de ser 
h’iz ki ri na Xwe dê û se bi ra Mesîh. 

Bonayêdbêp’ergalebêxîret
6Em t’e mî li we di kin xûşk-bi ra-

no, bi na vê Xu da nê xwe Îsa Mesîh, 
ku hûn xwe ji her xûşk-bi ra yê 
bê p’er ga le bê xî ret dûr bi gi rin, yêd 
ku wan r’aw-r’i zi mêd me da ne we 
na qe dî nin. 7Hûn xwe xa za nin ku 
ge re kê hûn ç’e’v bi di ne me, çim kî 

em na va we da bê p’er gal-bê xî ret 
nî bû ne, 8ne jî na nê t’u ke sî bê heq 
xwa rî ye, lê bi xû da na e’nî ya xwe 
şev û r’oj di xe bi tîn, di çer çi rîn, we kî 
ser we t’u ke sî ne bi ne bar gi ra nî. 
9Ne ku îzi na me t’une bû, lê me 
nex şê xwe nî şa nî we kir, ku hûn 
ç’e’v bi di ne me. 10Çim kî ga va em 
hê cem we bûn jî, me ev yek we r’a 
di got: «K’î na xwa ze bi xe bi te, bi ra 
ne xwe jî». 11Be lê em di bi hên ku 
na va we da hi nek bê p’er gal-bê xî ret 
di jîn, ne şi xul k’a rê xwe ne, lê t’e vî 
şi xu lê xel qê di bin. 12Em bi na vê 
Xu dan Îsa Mesîh t’e mî û hî vî ji yêd 
usa di kin, ku bi me’ rî fe tî bi xe bi tin 
û na nê xwe bi xwin. 
13Lê hûn xûşk-bi ra no, ji qen-

cî ki ri nê ne wes tin. 14He ger yek 
guh da rî ya go ti nêd me ye vê ne’ mê da 
ne ke, wî r’a ç’e’v kin û he val tî yê 
wî r’a ne kin, ku şerm bi ke. 15Lê 
ne be ku bi ç’e’ vê xi rab li wî bi-
ni hê r’in, lê mî na bi ra şî ret kin. 

Duaûsilavêdaxirîyê
16De bi ra Xu da nê e’di la yî yê 

xwe xa, her gav, her alî yî va e’di-
la yî yê bi de we. Xu dan t’e vî we 
h’e mû ya be. 17Eva si la va bi des tê 
min Paw los e, ça wa nî şa na h’e mû 
ne’ mêd min. Ez aha di ni vî sim. 

18K’e re ma Xu da nê me Îsa Mesîh 
t’e vî we h’e mû ya be. 


