
505

NE’MAYÛH’ENNAYEPÊŞIN

Pêşgotin

Ni vîs k’ar xwe xa na vê xwe ne’ mê da na de, lê li go ra wan şe’ dêd sed sa-
lî yêd pê şin da xu da nê vê ne’ mê Yû h’en naf ye, awa go tî xût ew Yû h’en na 
ye, yê ku «Miz gî nî ya li go ra Yû h’en na» ni vî sî ye. Yû h’en na vê ne’ mê da 
ser du me re ma se ki nî ye: 
1. Dil di de ber xwen de va na, ku yektî ya Xwe dê û Ku r’ê Wî Îsa Mesîh-
da bi jîn. 
2. Xwen de van mi qa tî xwe bin, ku pey hîn ki ri nêd şaş ne çin, k’î jan yektî ya 
t’ev Xwe dê xi rab di kin. 

Li go ra dî ti na wan ders da rêd şaş, her tiş têd ku vê di nê da ber ç’e’ va 
ne, ew xi rab in, t’e nê tiş têd r’u h’a nî qenc in û tiş têd fî zî kî û r’u h’a nî 
ni ka rin bi gi hî ji ne hev ku bi bin yek. Le ma jî va na bi vê fi ki ra xwe ni ka-
ri bû ba wer bi ki ra, ku Îsayê Ku r’êf Xwe dê bi xûn û goşt ha tî ye vê di nê, 
usa jî ew ni ka ri bû bi mi ra. Ser da jî wan ders da ra hîn di kir, ku hin gê 
me rivf di gi hî je xi laz bû nêf, ga va t’ew qê xwe ji di nê di qe tî ne. Wa na ba wer 
di kir, ku yêd r’u h’a nî di ka rin her cû r’e bê na mû sî û k’ê fêd xweş der baz 
kin, çim kî he le qe tî ya r’uh’ t’e vî qa lib t’une û r’uh’ na h’e r’i me. Sed-
sa lî ya ye kê h’e ta si sî ya da ev hîn ki ri na «gi nos tî kî yê» di ha te be la ki ri nê. 

Şan dîf ze lal di bê je ku Mesîh r’ast bû me rî. Ewê ku vê ye kê qe bûl 
na ke, we kî Îsa Mesîh be de na în sên da ha te di nê, ew ji R’u h’ê Xwe dê 
xe ber na de, lê ew ji ek’ sî me sîh e (4:3). Za r’êd Xwe dê ye r’ast hin da va 
hev da r’as tî yê û h’iz ki ri nê da di mî nin, lê «yê ku h’iz na ke ew Xwe dê 
nas na ke, çim kî Xwe dê h’iz ki rin e» (4:8). 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1:1-4) 
R’o na yî û te’ rî (1:5–2:29) 
Za r’êd Xwe dê û za r’êd mî rê cinf (3:1-24) 


Текст
© Înstîtûta Welger’andina K’itêba Pîroz, Moskva 2011
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* 1:1 Yû h’en na 1:1. 
* 1:2 Yû h’en na 1:14. 
* 1:4 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «me» «we» he ye. 

R’as tî û ne r’as tî (4:1-6) 
Bor cê h’iz ki ri nê (4:7-21) 
Ba we rî ya ser k’e tî (5:1-21) 

Xeberajîyînê

11Em ser wê ye kê we r’a di bê-
jin, çi ku se rê sê rî da he bû, me 

ew yek bi hîst, bi ç’e’ vê xwe dît, 
li Wî ni hê r’î û dest da ne Wî: Ew 
Xe be ra jî yî nê ye*. 2Jî yîn e’yan bû, 
me ew dît, em şe’ de tî yê di din û 
bo na wê jî yî naf h’e ta-h’e ta yê we-
r’a di bê jin, ya ku cem Ba vêf bû û 
me va e’yan bû*. 3Ew tiş tê ku me 
dît û bi hîst em we r’a jî di bê jin, 
we kî hûn jî me va t’ev gi rê da yî bin 
û ev t’ev gi rê da na me jî t’e vî Bav û 
Ku r’ê Wî Îsa Mesîh e. 4Em van 
tiş ta we r’a di ni vî sin, we kî şa bû na 
me* t’e mam be. 

Xwedêr’onayîye:
Emnavar’onayîyaWîdaher’in
5Ev e ew go ti na ku me ji Wî bi hîst 

û e’la mî we di kin, ku Xwe dê r’o na yî 
ye û t’u te’ rî Wî da t’une. 6He ger 
em bê jin: «Em Xwe dê va t’ev gi rê-
da yî ne», lê te’ rî yê da bi ge r’in, em 

de re wa di kin û r’as tî yê na kin. 7Lê 
he ger em r’o na yê da bi ge r’in, ça wa 
ku Ew r’o na yê da ye, emê hev va 
t’ev gi rê da yî bin û xû na Îsayê Ku-
r’ê Wî wê me ji h’e mû gu naf pa qij 
ke. 8He ger em bê jin: «Gu nêf me 
t’une», em xwe xa xwe di xa pî nin û 
r’as tî na va me da t’une. 9Lê he ger 
em gu nêd xwe bi di ne r’û yê xwe, 
Ew xwe yê sozê Xwe ye û he qî yê 
di ke, wê gu nêd me bi bax şî ne û me 
ji h’e mû ne he qî ya pa qij ke. 10He ger 
em bê jin: «Me gu ne ne ki rî ye», em 
Wî de re wîn der di xin û xe be ra Wî 
na va me da t’une. 

ÎsaMesîhpiştgirêmeye

21Za r’o kêd min, ez vê ye kê 
we r’a di ni vî sim, we kî hûn 

gu na ne kin, lê he ger yek gu ne 
bi ke, li cem Ba vê pişt gi rê me, 
Îsa Mesîh, Yê Heq he ye. 2Ew e 
me ca la bax şan di na gu nêd me û 
ne ku t’e nê gu nêd me, lê gu nêd 
t’e ma mî ya din ya yê jî. 
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3Bi wê ye kê em za nin ku em Wî 
nas di kin, he ger em t’e mî yêd Wî 
xwey kin. 4Yê ku di bê je: «Ez Wî 
nas di kim», lê t’e mî yêd Wî na qe-
dî ne, ew de re wîn e û r’as tî na va 
wî da t’une ye. 5Lê yê ku go ti na Wî 
di qe dî ne, h’iz ki ri na Xwe dê r’ast 
na va wî da t’e mam e. Bi vê ye kê 
em za nin ku em na va Wî da ne: 
6Ewê ku di bê je: «Ez na va Wî da 
me», ge re kê usa bi jî, ça wa Îsa jît. 

T’emîyanû
7De lal no, ne ku t’e mî ke nû ez 

we r’a di ni vî sim, lê wê t’e mî ya 
ke vi ne ku hûn be rê pêş da za nin. 
T’e mî ya ke vin ew xe ber e, ya ku 
we pêş da bi hîs tî ye*. 8Lê be lê t’e-
mî ke nû ez we r’a di ni vî sim, ku 
r’as tî ya wê ye kê ça wa na va Wî da 
xuya di be, usa jî na va we da. Çim kî 
te’ rî der baz di be û r’o na ya r’ast 
îdî r’o na yê di de. 
9Ewê ku di bê je: «Ez na va r’o-

na yê da me», lê birê wî ber ç’e’ va 
r’eş e, ew he la hê na va te’ rî yê da 
ye. 10Ewê ku birê xwe h’iz di ke, 
na va r’o na yê da di mî ne û na be 
se beb, ku hi nek ji r’ê bi k’e vin*. 
11Lê ewê, ku birê wî ber ç’e’ va 
r’eş e, ew na va te’ rî yê da ye, na va 

te’ rî yê da di ge r’e û ni za ne k’u da 
di çe, çim kî te’ rî yê ç’e’ vêd wî kor 
ki ri ne. 
12 Ez we r’a di ni vî sim, za r’ok no, 
 çim kî bi sa ya na vê Wî gu nêd 

we afûf bû ne. 
13 Ez we r’a di ni vî sim, bav no, 
 çim kî hûn Wî nas di kin, Yê 

ku be rê pêş da he ye. 
 Ez we r’a di ni vî sim, ca hil no, 
 çim kî hûn ser yê Xi rab k’e tin. 
14 Ez we r’a di ni vî sim xi şîm no, 
 çim kî hûn Ba vê nas di kin. 
 Ez we r’a di ni vî sim, bav no, 
 çim kî hûn Wî nas di kin, Yê 

ku be rê pêş da he bû. 
 Ez we r’a di ni vî sim, ca hil no, 
 çim kî hûn qe wat in 
 û xe be ra Xwe dê na va we da 

di mî ne 
 û ser yê Xi rab k’e ti ne. 

Dinyayêh’iznekin
15Din ya yê h’iz ne kin, ne jî wan 

tiş têd ku din ya yê da ne. He ger yek 
din ya yê h’iz di ke, h’iz ki ri na Ba-
vê na va wî da t’une. 16Çim kî her 
tiş têd ku din ya yê da ne, dil ha vi jî, 
ç’e’v ha vi jî û k’u bar-ba ba xî ya vî 
e’mi rî ye, ew ne ji Ba vê ne, lê ji 
vê din ya yê ne. 17Din ya yê jî der baz 

* 2:7 Yû h’en na 13:34. 
* 2:10 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Û na be se beb, ku ew ji r’ê bi k’e ve». 
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be, ha vi jî ya wê jî, lê ewê ku e’mi rê 
Xwe dê di qe dî ne wê h’e ta-h’e ta yê 
bi mî ne. 

H’evzaxwe
jiek’sîmesîhabikin

18Za r’no, va wex tê axi rî yê ye. 
Û ça wa we bi hîs tî ye ku ek’ sî me-
sîh wê bê, îdî ge lek ek’ sî me sîh 
ha ti ne. Ji wê ye kê jî em za nin ku 
wex tê axi rî yê ye. 19Hi nek ji na va 
me der k’e tin, lê ew ne ji me bûn. 
He ger ew ji me bû na, wê t’e vî 
me bi ma na. Lê ew ji na va me 
der k’e tin, ku e’yan be, ew h’e mû 
ne ji me bûn. 
20Lê we ji Mesîhêf Pî rozf R’uh’ 

p’êş k’êşf stan dî ye* û hûn h’e mû** 
jî r’as tî yê za nin. 21Ez we r’a na-
ni vî sim, ça wa ku hûn r’as tî yê 
ni za nin, lê ça wa ku hûn wê ye kê 
za nin, usa jî za nin ku her de rew 
ne ji r’as tî yê ye. 22K’î ye de re wîn? 
He ma ew e, yê ku di bê je: «Îsa ne 
Mesîh e». Ew e ek’ sî me sîh, yê ku 
Bav û Kur’ în k’arf di ke. 23Ewê ku 
Kur’ în k’ar di ke, he le qe tî ya wî 
t’e vî Ba vê t’une. Lê yê ku Kur’ 
îq rarf di ke, he le qe tî ya wî t’e vî 
Ba vê he ye. 

24Awa çi ku we pêş da bi hîs tî ye, 
bi ra ew na va we da bi mî ne. He ger 
ew tiş tê we pêş da bi hîs tî ye na va 
we da bi mî ne, hû nê jî na va Kur’ 
û Ba vê da bi mî nin. 25Û ev e ew 
sozê ku Wî da me, ew jî yî na h’e-
ta-h’e ta yê ye. 
26Ez vî tiş tî der he qa wan da we-

r’a di ni vî sim, yêd ku di xwa zin we 
bi xa pî nin. 27Lê çi der he qa we da 
ye, ew R’u h’ê* ku we ji Mesîh 
stan dî ye, na va we da di mî ne. Îdî 
ne h’ew ce ye, ku yek we hîn ke, 
çim kî R’uh’ bo na her tiş tî we hîn 
di ke û çi ku hîn di ke r’ast e, ne 
de rew e. Ça wa Ewî hûn hîn ki rin, 
nav Mesîh da usa bi mî nin. 

Zar’êdXwedê
28Be lê za r’ok no, na va Wî da 

bi mî nin, we kî ça xê Ew e’yan 
be, em ji ha ti na Wî ve ne k’i şin, li 
ber Wî şer mî ne mî nin. 29He ger 
hûn za nin ku Ew r’ast e, usa jî 
za ni bin her ke sê ku r’as tî yê di ke, 
ew ji Wî bû ye.

 

31Bi ni hê r’in, Ba vê em ça wa h’iz 
ki rin, we kî em za r’êd Xwe dê 

bê ne go ti nê û r’ast jî em ew in. 

* 2:20 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Lê hûn ji Ewî Pî roz ha ti ne r’ûn ki ri nêf». 
** 2:20 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Hûn her tiş tî (h’e mû ya) za nin». 
* 2:27 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «R’ûn ki rin». 



509

YÛ H’EN NA  I, 3  

Le ma din ya me nas na ke, çim kî 
ew jî nas ne kir*. 2De lal no, ni ha 
em za r’êd Xwe dê ne û he la hê ne 
e’yan e emê bi bi ne çi. Lê em vê 
ye kê za nin ku ça xê Îsa e’yan be, 
emê bi bi ne mî na Wî, çim kî emê 
Wî usa bi bî nin, ça wa he ye. 3Her 
ke sê ku bo na vê ye kê gu ma na xwe 
da nî ye ser Wî, ew xwe usa pa qij 
di ke, ça wa ku Mesîh pa qij e. 
4Her ke sê ku gu ne di ke, ew 

Qa nû na Xwe dê di t’e r’i bî ne û gu nef 
xût qa nûn t’e r’i ban din e. 5Û hûn 
za nin ku Mesîh bo na wê ye kê 
e’yan bû, we kî gu na hil de û na-
va Wî da gu ne t’une*. 6Her ke sê 
ku na va Wî da di mî ne, ew na va 
gu na da na mî ne, lê her ke sê ku 
na va gu na da di mî ne, ewî ne Ew 
dî tî ye, ne jî nas ki rî ye. 

7Za r’ok no, bi ra t’u kes we ne xa-
pî ne. Yê ku r’as tî yê di ke, ew ye kî 
r’ast e, ça wa Îsa r’ast e. 8Yê na va 
gu na da di mî ne, ew ji mî rê cin e, 
çim kî mî rê cin ji be rê pêş da gu ne 
di ke. Bo na vê ye kê Ku r’ê Xwe dê 
e’yan bû, we kî ki rêd mî rê cin xi rab 
ke. 9Her ke sê ku ji Xwe dê bû ye, 
na va gu na da na mî ne, çim kî bin ya-

t’a Xwe dê na va wî da di mî ne û ew 
ni ka re na va gu na da bi mî ne, çim kî 
ji Xwe dê bû ye. 10Za r’êd Xwe dê û 
za r’êd mî rê cin bi vê ye kê ji hev 
tê ne fir qî ki ri nê: Ewê ku r’as tî yê 
na ke, ew ne ji Xwe dê ye û usa jî 
ewê ku birê xwe h’iz na ke. 

Hevduh’izkirin
ûr’ûspîtîyaliberXwedê

11Ev e ew go tin, ya ku we be rê 
pêş da bi hîs tî ye: Ge re kê em hev du 
h’iz bi kin*. 12Mî na Qa yînf nî bin, 
ku ji yê Xi rab bû û birê xwe kuşt. 
Û bo na çi ew kuşt? Çim kî ki rêd 
wî xi rab bûn, lê yêd birê wî qenc*. 
13E’cêb ma yî ne mî nin ge lî 

xûşk-bi ra, he ger hûn ber ç’e’ vê 
din ya yê r’eş bin. 14Em za nin ku 
em ji mi ri nê der ba zî jî yî nê bû ne, 
çim kî em xûşk-bi ra yêd xwe h’iz 
di kin. Ewê ku h’iz na ke, ew na-
va mi ri nê da di mî ne. 15Her ke sê 
ku birê wî ber ç’e’ va r’eş e, ew 
mêr kuj e û hûn za nin ku na va 
t’u mêr ku jî da jî yî na h’e ta-h’e ta yê 
t’une. 16Em bi vê ye kê h’iz ki ri nê 
h’e sî yan: Îsa jî yî na Xwe bo na me 
da. Em jî ge re kê jî yî na xwe bona 

* 3:1 Yû h’en na 1:12. 
* 3:5 Yû h’en na 1:29. 
* 3:11 Yû h’en na 13:34. 
* 3:12 Dest pê bûn 4. 
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xûşk-bi ra yêd xwe bi din. 17Lê 
he ger he bû kaf ye kî vê di nê he be 
û birê xwe h’ew cê tiş te kî di bî ne, 
di lê wî ser na şe wi te, h’iz ki ri na 
Xwe dê ça wa di ka re di lê wî da bi-
mî ne? 18Za r’ok no, ne ku em bi 
xe ber yan za rê xwe h’iz bi kin, lê 
bi ki ra û r’as tî yê. 
19Bi vê ye kê emê za ni bin ku em 

ji r’as tî yê ne û bi ka ri bin bi di le kî 
r’i h’et ber Xwe dê bi se ki nin. 20Lê 
he ger di lê me dî sa me ne heq ke, 
Xwe dê ji di lê me mes tir e û her 
tiş tî zane. 21De lal no, he ger di lê 
me me ne heq ne ke, em di ka rin 
r’û sipî ber Xwe dê bi se ki nin. 22Û 
çi ku bi xwa zin, emê ji Wî bis tî nin, 
çim kî em t’e mî yêd Wî di qe dî nin 
û ew tiş têd ku li Wî xweş tên, em 
wan di kin. 23Û ev e t’e mî ya Wî, 
ku em ba we rî yaf xwe na vê Ku r’ê 
Wî Îsa Mesîh bî nin û em hev du 
h’iz bi kin, ça wa ku Ewî t’e mî li 
me kir*. 24Û ewê ku t’e mî yêd Wî 
xwey di ke, na va Xwe dê da di mî ne 
û Xwe dê jî na va wî da. Û em ji vê 
ye kê za nin ku Ew na va me da di mî-
ne, bi wî R’u h’ê ku Ewî da ye me. 

R’uh’êr’astûr’uh’êderew

41De lal no, ba we rî ya xwe her 
r’u h’î ney nin, lê wan r’u h’a 

bi cê r’i bî ninf, ge lo ew ji Xwe dê ne? 
Çim kî ge lek p’ê xem be rêd de rew 
der k’e ti ne di nê. 2Hûn bi vê ye kê 
di ka rin R’u h’ê Xwe dê nas bi kin: 
Her r’u h’ê ku Îsa Mesîh bi xûn û 
goşt ha tî îq rar di ke, ew ji Xwe dê 
ye. 3Lê her r’u h’ê ku Îsa bi xûn 
û goşt ha tî îq rar na ke, ew ne ji 
Xwe dê ye. Ev ji ek’ sî me sîh e, bo na 
k’î ja nî we bi hîs ti bû ku wê bê û îdî 
ew li din ya yê da ye. 
4Hûn ji Xwe dê ne, za r’ok no û 

hûn ser p’ê xem be rêd de rew k’e-
ti ne, çim kî Ew R’u h’ê na va we da 
ji wî r’u h’ê ku na va din ya yê da ye 
mes tir e. 5Ew ji din ya yê ne, le ma 
ew ji din ya yê xe ber di din û din ya 
guh da rî ya wan di ke. 6Em ji Xwe-
dê ne. Yê ku Xwe dê nas di ke, ew 
guh da rî ya me di ke. Yê ku ne ji 
Xwe dê ye, ew guh da rî ya me na ke. 
Bi vê ye kê em R’u h’ê r’as tî yê û 
r’u h’ê ne r’as tî yê ji hev der di xin. 

Xwedêh’izkirine
7De lal no, de em hev du h’iz bi-

kin, çim kî h’iz ki rin ji Xwe dê ye û 
her ke sê ku h’iz di ke ew ji Xwe dê 
bû ye û Xwe dê nas di ke. 8Yê ku h’iz 
na ke ew Xwe dê nas na ke, çim kî 
Xwe dê h’iz ki rin e. 9Bi vê ye kê 
h’iz ki ri na Xwe dê hin da va me da 

* 3:23 Yû h’en na 13:34; 15:12, 17. 
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xuya bû, ga va ku Ewî Ku r’ê Xwe yî 
Ta yê T’e nê şan de din ya yê, we kî 
em bi Wî bi jîn. 10H’iz ki rin ev e, 
ne ku me Xwe dê h’iz kir, lê Ewî 
em h’iz ki rin û Ku r’ê Xwe şand 
ça wa me ca la bax şan di na gu nêd 
me. 11De lal no, he ger Xwe dê aha 
em h’iz ki rin, we kî usa ye ge re kê 
em jî hev du h’iz bi kin. 12T’u ke sî 
Xwe dê t’u ca ra ne dî tî ye. He ger 
em hev du h’iz di kin, Xwe dê na va 
me da di mî ne û h’iz ki ri na Wî di lê 
me da gi hîş tî ye*. 
13Bi vê ye kê em za nin ku em 

na va Wî da di mî nin û Ew jî na va 
me da, çim kî Ewî ji wî R’u h’ê 
Xwe da ye me. 14Me dît û em 
şe’ de tî yê di din, ku Ba vê Ku r’ê 
Xwe şand, we kî bi be Xi laz ki rêf 
din ya yê. 15He ger yek îq rar di ke 
ku Îsa Ku r’ê Xwe dê ye, Xwe dê 
na va wî da di mî ne û ew jî na va 
Xwe dê da. 16Awa em wê h’iz ki ri na 
Xwe dê ye hin da va xwe da nas di kin 
û ba wer di kin. 

Xwe dê h’iz ki rin e û yê ku na-
va h’iz ki ri nê da di mî ne, ew na va 
Xwe dê da di mî ne û Xwe dê jî na va 
wî da. 17H’iz ki rin aha di lê me da 
gi hîş tî ye, we kî R’o jaf Ax re tê em 

r’û sipî bin, çim kî Mesîh vê din-
ya yê da ça wa der baz kir, usa jî em 
der baz di kin*. 18H’iz ki ri nê da tirs 
t’une, lê h’iz ki ri na gi hîş tî tir sê 
dûr di xe, çim kî tirs xwe yî ce fa ye 
û ewê ku di tir se, ew h’iz ki ri nê da 
hê ne gi hîş tî ye. 
19Em h’iz di kin, çim kî Ewî 

pêş da em h’iz ki rin. 20He ger yek 
bê je: «Ez Xwe dê h’iz di kim», lê 
birê wî ber ç’e’ va r’eş e, ew de-
re wa di ke. He ger ewê birê xwe 
ku di bî ne h’iz na ke, ew ni ka re 
Xwe dê h’iz bi ke ku na bî ne. 21Û 
Ewî ev t’e mî da ye me: Ewê ku 
Xwe dê h’iz di ke, ew ge re kê birê 
xwe jî h’iz bi ke. 

BibawerîyaserÎsaMesîh
emdinyayêbindestdikin

51Her ke sê ku ba wer di ke, Îsa, 
Mesîh e, ew ji Xwe dê bû ye 

û her ke sê ku Ba vê h’iz di ke, ew 
za r’a Wî jî h’iz di ke. 2Bi vê ye kê 
em za nin ku em za r’êd Xwe dê 
h’iz di kin, ga va em Xwe dê h’iz 
di kin û t’e mî yêd Wî di qe dî nin. 
3Çim kî bi vê ye kê em h’iz ki ri na 
xwe hin da va Xwe dê da di di ne 
k’if şê, ga va em t’e mî yêd Wî xwey 

* 4:12 Yû h’en na 1:18. 
* 4:17 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Çim kî he le qe tî ya Mesîh ça wa t’e vî Ba vê Wî he-
ye, usa jî ya me». 
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di kin. Û t’e mî yêd Wî ne gi ran 
in*, 4çim kî her ke sê ku ji Xwe dê 
bû ye, din ya yê bin dest di ke. Û 
bi vî awayî em din ya yê bin dest 
di kin, awa go tî bi ba we rî ya xwe. 
5Û ew k’î ye, yê din ya yê bin dest 
di ke, pêş ti rî ewê ku ba wer di ke, 
ku Îsa Ku r’ê Xwe dê ye. 

Şe’detîyabonaÎsaMesîh
6Eva ye, yê ku bi xûn û avê 

hat, Îsa Mesîh*, ne ku t’e nê bi 
avê, lê bi xûn û avê. Û R’uh’ e, 
yê ku şe’ de tî yê di de, çim kî R’uh’ 
r’as tî ye. 7Çim kî ev her sêk in, 
ku şe’ de tî yê di din: 8R’uh’, av û 
xûn. Û şe’ de tî ya van her sê ka yek 
e*. 9He ger em şe’ de tî ya me ri vaf 
qe bûl di kin, şe’ de tî ya Xwe dê hê 
zê de ye, çim kî eva şe’ de tî ya Xwe-
dê ye, ku bo na Ku r’ê Xwe şe’ de tî 
da. 10Yê ku ba we rî ya xwe Ku r’ê 
Xwe dê tî ne, na va wî da ev şe’ de tî 
he ye. Yê ku ba we rî ya xwe Xwe dê 

* 5:3 Yû h’en na 14:15. 
* 5:6 Ge lek vê r’ê zê aha fe’m di kin: «Eva ye, Yê ku bi xû na mi ri na Xwe û 
ava ni xu man di na Xwe, Xwe da e’yan ki ri nê ça wa Mesîh». Li go ra hîn ki ri na 
gi nos tî kî yê Îsa ça wa me rî di ka ri bû bi mi ra, lê Mesîh awa go tî Ku r’ê Xwe dê 
ça wa ye kî r’u h’a nî ni ka ri bû bi mi ra. Ew ders da rêd xa li f î t’e nê ni xu man di na 
Wî ye pê avê qe bûl di ki rin. Yû h’en na vê de rê mi qa bi lî wê hîn ki ri nê ni vî sî ye. 
* 5:8 Nav dest ni vî sa rêd paş wex tî yê da aha jî he ye: «Si sê e’z mên da şe’ de tî yê 
di din: Bav, Xe ber û R’u h’ê Pî roz, ew her sêk yek in. Usa jî si sê ser e’r dê şe’-
de tî yê di din: R’uh’, av û xûn». Lê na va dest ni vî sa rêd ke vin da ev yek t’une.  
* 5:11 Yû h’en na 1:4; 3:36. 

nay ne, ew Xwe dê de rew der di xe, 
çim kî ba we rî ya xwe wê şe’ de tî yê 
nay ne, ya ku Xwe dê bo na Ku r’ê 
Xwe şe’ de tî da. 11Û ev e şe’ de tî, 
ku Xwe dê jî yî na h’e ta-h’e ta yê da 
me û ev jî yîn na va Ku r’ê Wî da 
ye*. 12Kur’ di lê k’ê da ye, jî yî na 
wî he ye, lê Ku r’ê Xwe dê di lê k’ê da 
t’une, jî yî na wî t’une. 

Jîyînah’eta‑h’etayê
13Ez van tiş ta we r’a di ni vî sim, 

yêd ku ba we rî ya xwe na vê Ku r’ê 
Xwe dê tî nin, we kî hûn bi za ni bin 
jî yî na we ye h’e ta-h’e ta yê he ye. 
14Em li ber Xwe dê r’û sipî ne, çim kî 
em za nin, he ger em tiş te kî li go ra 
xwes ti na Wî jê bi xwa zin, Ew den gê 
me di bi hê. 15Û he ger em za nin ku 
ew her tiş têd ku em jê di xwa zin 
di bi hê, usa jî em za nin çi ku em 
jê di xwa zin, emê bis tî nin. 
16He ger yek bi bî ne ku birê 

wî gu nek ki rî ye, lê na be ber bi 
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mi ri nê*, bi ra bo na wî dua bi ke 
û Xwe dê wê jî yî nê bi de wî. Ez 
vê ye kê hin da va wan da di bê jim, 
k’î ja nêd ku gu nê ber bi mi ri nê 
na kin. Gu ne he ye ku di be ber bi 
mi ri nê. Ez na bê jim, ku bo na vê 
ye kê dua bi kin. 17H’e mû ne he qî 
gu ne ye, lê gu ne he ye ku na be 
ber bi mi ri nê. 
18Em za nin her za r’e ke Xwe dê 

nav gu na da na mî ne, lê Ni xu rî yê 
Xwe dê wî xwey di ke û yê Xi rab 

nê zî kî wî na be. 19Em za nin ku 
em ji Xwe dê ne û t’e ma mî ya 
din ya yê bin h’u ku mê yê Xi rab-
da ye. 20Lê em usa jî za nin ku 
Ku r’ê Xwe dê hat û fe’m da me, 
we kî em Yê R’ast nas bi kin. Be lê 
em na va Yê R’ast da ne, çim kî 
em na va Ku r’ê Wî Îsa Mesîh da 
ne. Ev e Xwe dê yê r’ast û jî yî na 
h’e ta-h’e ta yê. 
21Za r’ok no, xwe ji p’ût p’a ris-

tî yêf xwey kin. 

* 5:16 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Gu ne kî ku na ku je ki rî ye».


