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Pêşgotin

Li go ra fi ki ra ge lek zana, ni vîs k’a rê vê k’i tê bê xi la zî ya sed sa lî ya pê-
şin da eva ser ha tî ya ni vî sî ye. Ni vîs k’ar xwe xa na vê xwe k’i tê bê da na de. 
Lê tê fe’m ki ri nê, ku ni vîs k’ar yek ji her donz deh şa gir têdf Îsaf bû ye, 
awa go tî Yû h’en na yêf ku r’ê Ze be dî. Îsa hin gê ga zî wî kir, ga va ew hê 
me’ sî gir bû (Met ta 4:21; Mar qos 1:19; Lû qa 5:10). Usa jî tê fe’m ki ri nê, 
ku Yû h’en na ew şa girt bû, bo na k’î ja nî ku aha ni vî sar e: «Şa gir tê ku Îsa 
jê h’iz di kir» (Yû h’en na 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20, 24). 

Yû h’en na ser pir sa jî yî naf h’e ta-h’e ta yê di se ki ne, k’î ja nî ku me rivf 
di ka re bis tî ne. Be lê Yû h’en na di ni vî se ku me re mê vê ni vî sa rê ev e, we kî 
xwen de van ba wer bi ke, ku Îsa ye Xi laz ki rêf soz da yî, Ku r’êf Xwe dê û pê 
vê ba we rî yêf jî yî na h’e ta-h’e ta yê bis tî ne (20:31). 

«Miz gî nî yaf li go ra Yû h’en na» hin da va her sê Miz gî nî yêd ma yîn da 
(ya Met ta, Mar qos û Lû qa) ti he re kî din ber ç’e’v di be. Vê Miz gî nî yê da 
xwen de van r’as tî çend qe wi man di na tên, yêd ku miz gîndarêdf ma yîn 
ni vî sa rêd xwe da ne da ne k’if şê. Me se le: de’ wa ta Qa na yê da, xe ber da na 
Îsaye t’e vî Nî ko dê mo, k’ul fe taf sa me rîf, qenc bû na yê Beyt has ta yê da û 
yê ji zik ma kî yê da kor, usa jî sax ki ri na La za rê mi rî. Miz gîndarêd ma yîn 
Met ta, Mar qos û Lû qa ge le kî li ser ki rêd Îsaye Ce lî lê daf di se ki nin, lê 
Yû h’en na li ser ki rêd Or şe lî mê daf di se ki ne. Usa jî k’i tê bê da çend ca ra 
ev go tin he ne: «Ez im fi lan tişt yan bê van tişt» û ge lek ji wan go ti na jî 
bi nî şa nêd (k’e re me têd) Îsa va gi rê da yî ne. Me se le, Ew der he qa Xwe da 
aha di bê je: «Ez im na nê jî yî nê» (6:35), «Ez im r’o na ya din ya yê» (8:12), 
«Ez im de rê pêz» (10:7), «Ez im şi va nê qenc» (10:11), «Ez im r’a bûn û 
jî yîn» (11:25), «Ez im r’ê, r’as tî û jî yîn» (14:6) û «Ez im k’o la ti rî yê ye 
r’ast» (15:1). 

Miz gîndarêd ma yîn hîn ki ri na Îsa bi me se la di bê jin, lê Yû h’en na 
aş ke re bo na he le qe tî ya Îsaye t’e vî Ba vêf Xwe Xwe dê di bê je. Usa jî Îsa 
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navêXwedêtîyêbonaXwebik’artîne:«EZEWIM»(8:24,28;13:19)
û«EZHEME»(8:58).
K’itêbbelayîserçendp’aradibe.PêşgotinaxwedaYûh’ennadinivîse

kuXeberaXwedêyeh’eta‑h’etayêûÎsayekin.
P’arak’itêbêyepêşinjiserê2‑ah’eta11‑abonagelekk’eremetadibêje

ûewh’emûjîe’yandikinkuÎsaMesîhfe,EwXilazkirêsozdayîyeû
Kur’êXwedêye.Evp’arak’itêbêderheqawanmerivadadibêje,yêdku
bawerîyaxweÎsaanînbûnepeyçûyêdWî,lêh’erçêmayînmiqabilîWî
sekinînûnexwestinWîbawerbikin.
P’aradudajiserê13‑ah’eta17‑adibêje,kuÎsaberîgirtinûxaçbûnaf

Xwet’evîşagirtaçawapismamxeberdide,kuwanbişidîne.
P’arasisîyadajîjiserê18‑ah’eta21‑êderheqagirtin,xaçbûn,mirin,

jimirin‑r’abûnêûjorhilatinaWîdadibêje.
K’itêbaMizgînîyaYûh’ennadidek’ifşêkuÎsa«XeberaXwedê»ye,

kubibedenîhatnavamedahêwirî.EweXilazkirêdinyayê(4:42),R’o‑
nayîyakuh’emûmerivar’onayîdike(1:9),EwXwexanîşanah’izkirina
Xwedêye,hindavah’emûmerivêddinyayêda(3:16).Yûh’ennadînaxwe
dideserdannasînîûfikiraÎsa,bik’îjanaXwedêtîyaÎsaûgelekr’astîyêd
dine’yandibin.NavadannasînîyêdÎsadafikiramêrivdiçeserwanxe‑
bera,yêdkuherr’ojtênebik’aranînê,lêÎsaewçawanîşanêdsur’nava
r’astîyar’uh’anîdadanexebatê,kuyekbikaribefe’mbike.Awamesele:
nan,av,r’onayî,şivan,pez,baxçeûtiştêdmayîn.

Serecemafikirak’itêbê

Pêşgotin(1:1‑18)
Yûh’ennayêfnixumdarfûşagirtêdÎsayepêşin(1:19‑51)
ŞixulêdÎsayelidor‑berêç’emêÛrdunêûnavCelîlê(2:1–12:50)
ÎsaxatirêXwejişagirtêdXwedixwaze,dildideliberwanûbo‑
nawanduadike(13:1–17:26)

Girtin,dîwankirin,xaçkirinûdefinkirinafÎsa(18:1–19:42)
R’abûnaÎsayejimirinêûxuyabûnaWî(20:1‑31)
Paşgotin:XuyabûnekedinCelîlêda(21:1‑25)
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* 1:16 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «K’e rem ji ber k’e re mê va stand», awa go tî k’e re ma 
Pey ma naf Nû ye Îsaf Mesîhf cî yê k’e re ma Pey ma naf Ke vi ne ç’î ya yê Sî na yêf 
gir tî ye. Hi nek jî fe’m di kin, ku ji k’e re ma Îsa, k’e rem e’mi rê ba wer men da da 
he ye û hê zê de di be. 
* 1:18 Nav dest ni vî sa rêd he re qenc da aha ye: «Yê Bê şi rî kî-Bê he val ku h’e mê za 
Ba vê da ye». Nav hi nek dest ni vî sa rêd din da jî aha ye: «Ku r’ê Bê şi rî kî-Bê-
he val ku h’e mê za Ba vê da ye». 

PêşgotinaYûh’enna:
DestpêbûnêdaXeberhebû

11Dest pê bû nê da Xe ber he bû. 
Xe ber t’e vî Xwe dê bû û Xe ber 

Xwe xa Xwe dê bû. 2Ew dest pê bû nê-
da t’e vî Xwe dê bû. 3Her tişt bi Wî 
e’fi rîn û bê yî Wî t’u tişt ne qe wi mî, 
çi ku qe wi mî. 4Ka nî ya jî yî nê Ew 
bû û jî yîn jî r’o na ya me ri vaf bû. 
5R’o na yî te’ rîs ta nî yê da şewq di de 
û te’ rîs ta nî yê Pê ni ka ri bû ye. 

6Me ri ve kî ji alî yê Xwe dê da şan dî 
he bû, ku na vê wî Yû h’en naf bû. 
7Ew bo na şe’ de tî yê hat, we kî bo na 
R’o na yê şe’ de tî yê bi de, ku h’e mû 
pê wî ba wer bi kin. 8Ew xwe xa 
ne ew R’o na yî bû, lê ew hat ku 
şe’ de tî ya R’o na yê bi de. 9R’o na ya 
r’ast Ew e, k’î jan ku tê din ya yê û 
h’e mû me ri va r’o na yî di ke. 10Ew 
din ya yê da bû û din ya pê Wî e’fi-
rî, lê din ya yê Ew nas ne kir. 11Ew 
ha te ser wa rê Xwe, lê cim e’ ta Wî 
Ew qe bûl ne kir. 12Lê ewêd ku Ew 
qe bûl ki rin û ba we rî yaf xwe na vê 
Wî anîn, Ewî da, ku he qî ya wan 

he be bi bi ne za r’êd Xwe dê. 13Eva na 
ne ji xû nê, ne ji xwes ti na be de nê 
û ne jî ji xwes ti na me ri va yê bû ne, 
lê ew ji Xwe dê bû ne. 
14Û Xe ber bû xûn û goşt, bi 

k’e remf û r’as tî yê va t’i jî nav me da 
ko nê Xwe da nî. Me r’û me ta Wî 
dît, ew r’û me ta Ku r’ê Ba vê yîf ta yê 
t’e nê. 15Yû h’en na bo na Wî şe’ de tî 
da û bi den ge kî bi lind got: «Eva 
ye, bo na K’î ja nî min go ti bû: ‹Ewê 
ku pey min tê Ew ser min r’a ye, 
çim kî Ew be rî min he bû›». 16Me 
h’e mû ya ji t’êr-t’i jîya Wî k’e rem 
ser k’e re mê da stand*. 17Çim kî 
Qa nûn bi des tê Mû saf ha te da-
yî nê, k’e rem û r’as tî bi des tê Îsaf 
Mesîhf. 18T’u ke sî t’u car Xwe dê 
ne dî tî ye, lê Yê Ta yê T’e nê yî ku 
xût Xwe dê ye* û h’e mê za Ba vê da 
ye, Ewî Ew da e’yan ki ri nê. 

Şe’detîyaYûh’ennayênixumdarf
(Metta3:1‑12;Marqos1:1‑8;

Lûqa3:15‑17)

19Ev bû Şe’ de tî ya Yû h’en na: 
Ga va ci hû yaf ji Or şe lî mêf k’a hînf 
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û lê wîf şan din, we kî ji Yû h’en na 
bi pir sin, ku ew k’î ye, Yû h’en na 
hil da ser xwe, 20în k’arf ne kir û 
aş ke re got: «Ez ne Mesîh me». 
21Wa na jê pir sî: «Lê tu k’î yî? 
Êl yasf î?»* Ewî got: «Na». «Ew 
p’ê xem be rêf** soz da yî yî?» Cab 
da: «Na». 22Hin gê jê r’a go tin: «De 
bê je, tu k’î yî, we kî em ca be kê 
wan r’a bi bin, yêd ku em şan di ne. 
Tu bo na xwe çi di bê jî?» 23Ewî 
got: «Ez ew deng im ku be r’î yê-
daf di ke ga zî: ‹R’î ya Xu danf r’ast 
bi kin!›* ça wa ku Îşa yaf p’ê xem ber 
go tî ye». 24Ewêd ku ha ti bû ne şan-
di nê ji fê ri sî yaf bûn. 25Wa na jê 
pir sî: «Lê îdî çi ma di ni xu mî nîf, 
he ger tu ne Mesîh î, ne Êl yas û 
ne jî p’ê xem ber?» 26Yû h’en na li 
wan ve ge r’and û got: «Ez bi avê 
di ni xu mî nim, lê Yek nav we da 
he ye, ku hûn Wî nas na kin. 27Ew 
e, Yê ku pey min tê, ku ez ne 
hê ja me, we kî be nê ça ri xêd Wî 
jî ve kim». 28Ev h’e mû li wî be rî 
Ûr du nê, li Bey tan ya yê, wî cî yê 
ku Yû h’en na li wir di ni xu mand 
qe wi mîn. 

BerxêXwedê
29R’o ja di nê Yû h’en na dît ku Îsa 

ber bi wî tê, ewî got: «Va ye! Ber xê 
Xwe dê, Yê ku gu nêd din ya yê hil di de! 
30Ev e bo na K’î ja nî min go ti bû: 
‹Pey min r’a Ye kê bê, ku ser min-
r’a ye, çim kî Ew be rî min he bû›. 
31Min ni za ni bû Ew k’î ye, lê ez 
ha ti me bi avê di ni xu mî nim, we kî 
Wî Îsra êlê vaf bi di me e’yan ki ri nê». 
32Yû h’en na eva şe’ de tî ya da û 

got: «Min dît ku R’uh’ ji e’z mên 
mî na ke vot ke kê hat ser Wî da nî 
û ma. 33Min ni za ni bû Ew k’î ye, 
lê Ewê ku ez şan dim, ku bi avê 
bi ni xu mî nim, min r’a got: ‹Tu 
k’î ja nî bi bî nî ku r’uh’ tê ser da-
tî ne û di mî ne, Ew e ku bi R’u h’êf 
Pî roz di ni xu mî ne›. 34Min jî dît û 
şe’ de tî da ku Ev e Ku r’êf Xwe dê». 

Şagirtêdfpêşîyê
35R’o ja di nê Yû h’en na dî sa t’e vî 

du şa gir têdf xwe se ki nî bû. 36Dît 
ku Îsa wi ra r’a der baz di be, got: 
«Va ye Ber xê Xwe dê!» 37Ev yek 
ku bi hîs tin, her du şa girt pey Îsa 

* 1:21 Ma la xî 4:5. 
** 1:21 Ge lek ci hûf li hî vî ya p’ê xem be re kî bûn, ye kî mî na Mû sa yan jî ye kî ji 
wî qe wat tir, ku wê bi ha ta wex tê ha ti na Mesîh e’lam bi ki ra (Qa nû na Du ca rî 
18:15, 18; Yû h’en na 6:14; 7:40). 
* 1:23 Îşa ya 40:3. 
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çûn. 38Îsa li pişt Xwe va ve ge r’î ya 
û dît ku wa na da ye pey Wî tên, 
wan r’a got: «Hûn çi di xwa zin?» 
Wa na jê r’a got: «R’ab bî», ku tê 
fe’m ki ri nê: «Ders darf», «Tu li k’u 
de rê di mî nî?» 39Ewî wan r’a got: 
«We rin hû nê bi bî nin». Wa na çû û 
dît ku Ew li k’u di mî ne. Îdî si h’et 
nê zî kî ça ra bû û wê r’o jê ew li 
cem Wî man. 
40Ji wan her du ya, yêd ku ji 

Yû h’en na bi hîs tin û pey Îsa çûn, 
yek En dra wi sê birê Şim h’ûn-Pet-
rûs bû. 41Ewî pê r’a-pê r’a birê 
xwe Şim h’ûnf dît û jê r’a got: «Me 
Mesîhf dît», ku tê fe’m ki ri nê: «Yê 
K’ifş ki rî»*. 42Wî ew anî cem Îsa. 
Îsa li Şim h’ûn ni hê r’î û go tê: «Tu, 
Şim h’û nê ku r’ê Yû h’en na, tê Kî fas 
bê yî go ti nê» (awa go tî «Pet rûsf», 
ku tê fe’m ki ri nê: «Qe ya»). 

ÎsagazîFîlîpo
ûNatanyêldike

43R’o ja di nê Îsa qi rar kir ku 
he r’e Ce lî lêf. Wî Fî lî po dît û jê r’a 
got: «Pey min we re!» 44Fî lî po ji 
Beyt say da yê bû, ji ba ja rê En dra wis 
û Pet rûs. 45Fî lî po çû Na tan yêl dît û 
jê r’a got: «Me Ew dît, bo na k’î ja nî 

Mû sa Qa nû nê da û p’ê xem be ra jî 
ni vî sa rêd xwe da sa li xê Wî da bûn, 
Îsayê Ku r’ê Ûsi vêf ji Nis re tê». 
46Na tan yêl jê pir sî: «Qet di be ku 
tiş te kî p’ak ji Nis re tê der k’e ve?» 
Fî lî po jê r’a got: «We re û bi bî ne!» 
47Ga va Îsa dît ku Na tan yêl ber bi 
Wî tê, der he qa wî da got: «Va ye 
îsra êlî kî he qî-h’e lal ku di lê wî da 
mi xe ne tî t’une». 48Na tan yêl jê 
pir sî: «Ça wa min nas di kî?» Îsa lê 
ve ge r’and û go tê: «Hê Fî lî po ga zî 
te ne ki ri bû, ga va ku tu li bi nê da ra 
hê jî rê r’û niş tî bû yî, Min tu dî tî». 
49Na tan yêl jê r’a got: «Ders dar, Tu 
Ku r’ê Xwe dê yî! Tu P’ad şê Îsra êlê 
yî!» 50Îsa lê ve ge r’and û go tê: «Tu 
bo na vê ye kê ba wer di kî, we kî 
Min te r’a got: ‹Min tu li bi nê da ra 
hê jî rê dî tî?› Tê tiş têd ji vê mes tir 
bi bî nî». 51Û jê r’a got: «Ez r’ast bê 
xê lif we r’a di bê jim, hû nê bi bî nin 
e’z man ve bû ye û mil ya k’e têdf 
Xwe dê ça wa ji ser Ku r’êf Mê riv 
hil di k’i şin, pe ya di bin»*. 

De’wataligundê
QanayaCelîlê

21Du r’o ja şûn da ba ja rê Qa na ya 
Ce lî lê da de’ wa tek he bû. Dî ya 

* 1:41 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «XRÎSTOS». «XRÎSTOS» bi zi ma nê 
yû na nî tê fe’m ki ri nê: «Yê K’ifş ki rî», «Yê Bi jar tîf» û «Yê R’ûn ki rîf». 
* 1:51 Dest pê bûn 28:12. 
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Îsa jî li wê de rê bû, 2Îsa û şa gir-
têd Wî jî bo na de’ wa tê ha ti bû ne 
t’eg lîf ki ri nê. 3Ga va kê ma sî k’e te 
şe ra vê, dî ya Îsa jê r’a got: «Şe ra va 
wan ne ma». 4Îsa lê ve ge r’and û 
go tê: «E’vdê, çî te Min k’e tî ye? 
Hê ne wex tê Min e». 5Dî ya Wî 
ber des tî ya r’a got: «Çi ku we r’a 
bê je, bi kin». 6Û şeş k’û pêd ke vi rî 
he bûn, ku li go ra e’de têd ci hû ya 
bo na şûş tin-ve şûş ti na wa na li wir 
da nî bûn. Ji wa na her ye kî ji h’eyş-
tê h’e ta sed bîst lî tir av hil di da. 
7Îsa wan r’a got: «Van k’û pa t’i jî 
av kin». Û wa na jî lê va r’a da girt. 
8Paşê wa na r’a got: «Ni ha hi ne kî 
da gi rin, bi bin bi di ne ser de’ wa tî». 
Ewa na jî ew bir. 9Ga va ser de’ wa tî 
ji wê ava ku bibû şe rav te’m kir, 
wî tê der ne xist ku ew ji k’u hat, 
lê ber des tî yêd ku av k’i şan di bûn 
za ni bûn. Ser de’ wa tî ga zî ze’ vê 
kir 10û jê r’a got: «Her kes pê şî yê 
şe ra va xwe ye r’ind da tî ne ser t’ex-
te û paşê ga va ve xwa rî ne, ew ya 
ne r’ind der di xe. Lê te şe ra va r’ind 
h’e ta ni ha xwey ki rî ye». 
11Eva nî şa na Îsaye pê şin bû, 

ku Wî Qa na ya Ce lî lê da kir. Bi 
vî awayî Ewî r’û me ta Xwe da xu-
ya ki ri nê û şa gir têd Wî ba we rî ya 
xwe Wî anîn. 

12Pey vê ye kê r’a, Îsa t’e vî dî ya 
Xwe, bi rêd Xwe û şa gir têd Xwe 
çû Ke fer na hû mê, lê ge lek r’o ja 
Ew li wê de rê ne man. 

Îsap’aristgehêfpaqijdike
(Metta21:12‑13;Marqos
11:15‑17;Lûqa19:45‑46)

13Ce ji naf ci hû ya ye Der baz bû nê 
nê zîk bû, Îsa hev raz çû Or şe lî mê. 
14P’a rist ge hê daf Ewî yêd ku de war, 
pez û ke votk di fi ro tin, usa jî yêd 
p’e re gu hêr’ r’û niş tî dî tin. 15De îjar 
Wî ji be na qam çîk çê kir, h’e mû ji 
p’a rist ge hê pez û de wa rêd wan-
va der xis tin, p’e rêd p’e re gu hê r’a 
r’ê tin û t’ex têd wan wel ge r’an din. 
16Ke votk fi ro şa r’a got: «Va na ji vê 
de rê hil din! Îdî ma la Ba vê Min 
ne ki ne ba zar geh!» 17Ha te bî ra 
şa gir têd Wî ku aha ha tî ye ni vî-
sa rê: «Xî re ta hin da va ma la Te da 
agir Min di xe»*. 18Hin gê ci hû ya 
jê pir sî: «Tê çi nî şa nê nî şa nî me 
kî, ku h’u ku mê Te he ye van tiş ta 
bi kî?» 19Îsa li wan ve ge r’and û got: 
«Vê p’a rist ge hê hil şî nin, Ezê na va 
sê r’o ja da r’ak im». 20Hin gê ci hû ya 
jê r’a got: «Na va çil şeş sa la da eva 
p’a rist ge ha ha tî ye çê ki ri nê. Ça wa 
Tê wê na va sê r’o ja da r’a kî?» 21Lê 
Îsa der he qa p’a rist ge ha be de na 

* 2:17 Ze bûr 69:9. 
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Xwe da xe ber di da. 22Pey r’a ga va 
Ew ji mi ri nê r’a bû, şa gir ta ew 
go ti na Wî anî bî ra xwe û wa na ew 
ni vî sar û go ti na Îsa ba wer ki rin. 

Dilêfhermerivî
Îsavae’yane

23Awa ga va ku Îsa Ce ji na Der-
baz bû nê da li Or şe lî mê bû, ge le ka 
ew nî şa nêd ku Wî di ki rin dî tin, 
ba we rî ya xwe na vê Wî anîn. 24Lê 
Îsa ba we rî ya Xwe li wan ne da nî, 
çim kî di lêf h’e mû me ri va Wî va 
e’yan bû. 25Ne h’ew ce bû, ku ye kî 
hin da va me ri ve kî da şe’ de tî bi da, 
çim kî Wî di lê me ri va za ni bû. 

ÎsaûNîkodêmo

31Ji fê ri sî ya me ri vek he bû, 
na vê wî Nî ko dê mo, ku se-

re ke kî ci hû ya bû. 2Eva şev ha te 
cem Îsa û jê r’a got: «Ma mos ta, 
em za nin ku Tu ji Xwe dê da ça wa 
ders dar ha tî yî, çim kî ew nî şa nêd 
ku Tu di kî, he ger Xwe dê ne pê r’a 
be, t’u kes ni ka re bi ke». 
3Îsa lê ve ge r’and û go tê: «Ez 

r’ast bê xê lif te r’a di bê jim, he ger 
me ri vek dî sa nû ne be*, ew ni ka re 
P’ad şa tî yaf Xwe dê bi bî ne». 4Nî ko-

dê mo jê pir sî: «Me riv ku îdî me zin 
bû ye, ew ça wa di ka re dî sa nû bi be? 
Qet di be ku ew ca re ke din bi k’e ve 
zi kê dî ya xwe û ji dî ya xwe dî sa 
bi be?» 5Îsa lê ve ge r’and û go tê: «Ez 
r’ast bê xê lif te r’a di bê jim, h’e ta 
ku me riv ji avê û R’uh’ ne be, ew 
ni ka re bi k’e ve P’ad şa tî ya Xwe dê. 
6Yê ku ji be de nê di be be den e, 
yê ku ji R’uh’ di be r’uh’ e. 7Tu 
e’cêb ma yî ne mî ne ku Min te r’a 
got: Ge re kê hûn dî sa nû bi bin*. 
8Ba* li k’u de rê di xwa ze r’a di be. 
Tu den gê wî di bi hê yî, lê ni za nî ew 
ji k’u tê û k’u da di çe. Her ke sê ku 
ji R’uh’* di be jî usa ye». 
9Nî ko dê mo jê pir sî: «Ew ça wa 

di be?» 10Îsa lê ve ge r’and û go tê: 
«Tu ders da rê Îsra êlê yî û hê van 
ye ka ni za nî? 11Ez r’ast bê xê lif 
te r’a di bê jim, tiş tê ku em za nin wê 
di bê jin, tiş tê ku me dî tî ye şe’ de tî ya 
wê di din. Lê be lê hûn şe’ de tî ya me 
qe bûl na kin. 12He ger Ez der he qa 
tiş têd li vê di nê da we r’a di bê jim 
hûn ba wer na kin, lê we kî der he qa 
tiş têd li e’z ma na bê jim, hû nê ça wa 
ba wer bi kin? 13Ke sek hil ne k’i şîyaye 
e’z mên, pêş ti rî Ewî ku ji e’z mên 
pe ya bû, Ku r’ê Mê riv. 14Ça wa 

* 3:3 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «He ger me ri vek ji jor ne be». 
* 3:7 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ge re kê hûn ji jor bi bin». 
* 3:8 Bi zi ma nêd yû na nî û îb ra nîf xe be ra «Ba» û «R’uh’» yek in. 
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ku Mû sa be r’î yê daf me’r bi lind 
kir, usa jî ge re kê Ku r’ê Mê riv bê 
bi lind ki ri nê, 15we kî her ke sê ku 
ba we rî ya xwe Wî bî ne, jî yî na wî ye 
h’e ta-h’e ta yê he be. 
16Çim kî Xwe dê usa din ya h’iz 

kir, ku Ku r’êf Xwe yî ta yê t’e nê 
ber va da, we kî her ke sê ku ba-
we rî ya xwe Wî bî ne un da ne be, 
lê jî yî na wî ye h’e ta-h’e ta yê he be. 
17Çim kî Xwe dê Ku r’ê Xwe ne şan de 
din ya yê, ku dî wa na di nê bi ke, lê 
we kî din ya pê Wî xi lazf be. 18Yê 
ku ba we rî ya xwe Wî bî ne, dî wa na 
wî na be, lê ewê ku ba we rayî xwe 
Wî nay ne, îdî dî wa na wî bû ye 
jî, çim kî ewî ba we rî ya xwe na vê 
Ku r’ê Xwe dê yî ta yê t’e nê ne anî. 
19Dî wan bi vî awayî di be: R’o na yî 
ha te din ya yê, lê me ri va te’ rîs ta nî 
ji r’o na yê zê de tir h’iz kir, çim kî 
ki rêd wan xi ra bî bûn. 20Her ke sê 
ku xi ra bî yê di ke, r’o na yî ber ç’e’ va 
r’eş e. Ew xwe li r’o na yê na gi re, 
we kî ki ri nêd wî xuya ne bin. 21Lê 
ewê ku r’as tî yê di ke, ew xwe li 
r’o na yê di gi re, we kî e’yan be, ku 
ki rêd wî Xwe dê da ha ti ne ki ri nê». 

ÎsaûYûh’ennayênixumdarf
22Pey vê ye kê r’a Îsa û şa gir têd 

Wî çû ne qe za Ci hûs ta nêf. Îsa li wê 
de rê t’e vî wan di ma û di ni xu mand. 
23Yû h’en na jî li E’y no na nê zî kî 

Salîmê di ni xu mand, çim kî av li 
wir ge lek bû. Me riv di ha ti ne wê 
de rê û di ni xu mîn. 24Yû h’en na hê 
ne avî ti bû ne ke lê. 
25Hin gê nav şa gir têd Yû h’en-

na û ci hû kî da li ser pir sa e’de têd 
şûş tin-ve şûş ti nê de’w pêş da hat. 
26Ew şa girt çû ne cem Yû h’en na 
û jê r’a go tin: «Ders dar, Ewî ku 
li wî be rî ç’e mê Ûr du nê t’e vî te 
bû û te bo na Wî şe’ de tî da, va 
Ew Xwe xa di ni xu mî ne û h’e mû 
di çi ne cem Wî». 
27Yû h’en na cab da û got: «Me-

ri vek ni ka re tiş te kî hil de ser xwe, 
he ger ew ji e’z mên jê r’a ne ha ti be 
da yî nê. 28Hûn xwe xa şe’ dêd min 
in, ku min go tî ye: ‹Ez ne Mesîh 
im, lê yê li pê şî ya Wî şan dî me›. 
29Bûk bo na k’ê be ze’ va ew xwe-
xa ye. Lê ça wa des te bi ra kê ze’ vê 
se ki nî bo na wî di bi hê û bi den gê 
wî şa di be, usa jî ni ha di lê min 
şa bû nê va t’i jî bû. 30Ew ge re kê 
me zin be, lê ez bi ç’ûk bim. 

Yêkujie’zmanatê
31Ewê ku ji jor ha tî ye, Ew ser 

h’e mû ya r’a ye. Ewê ku ji vê di nê 
ye, ew yê vê di nê ye û ew ji vê 
di nê xe ber di de. Lê Ewê ku ji 
e’z mên ha tî ye, Ew ser h’e mû ya r’a 
ye. 32Wî çi dît û çi bi hîst bo na 
wê ye kê şe’ de tî yê di de, lê t’u kes 
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şe’ de tî ya Wî qe bûl na ke. 33Yê ku 
şe’ de tî ya Wî qe bûl di ke, ew mak 
di ke ku Xwe dê r’ast e. 34Ewê ku 
Xwe dê şan dî ye Ew go ti nêd Xwe dê 
di bê je, çim kî Xwe dê R’uh’ bê çap 
di de Wî. 35Bav Kur’ h’iz di ke û 
her tişt da ye des tê Wî. 36Ewê ku 
ba we rî ya xwe Kur’ tî ne, jî yî na wî ye 
h’e ta-h’e ta yê he ye. Ewê ku gu r’af 
Kur’ na ke, ew jî yî nê na bî ne, lê 
xe ze ba Xwe dê li ser wî di mî ne». 

Avajîyînafh’eta‑h’etayê
ûh’ebandina

bir’uh’ûr’astîyê

41Fê ri sî ya bi hîst ku Îsa ji Yû-
h’en na zê de tir şa gir ta di ci vî ne 

û bi avê di ni xu mî ne, 2lê r’ast Îsa 
Xwe xa ne di ni xu mand, lê şa gir têd 
Wî di ni xu man din. 3Hin gê Îsa ku 
vê ye kê pê h’e sî ya, Ewî Ci hûs tan 
hişt û dî sa çû Ce lî lê. 
4Usa qe wi mî ku ge re kê Ew 

Sa mer ya yê r’af der baz bi bû ya. 
5Ew ha te ba ja re kî Sa mer ya yê ku 
na vê wî Sûxar bû. Ew der nê zî kî 
wî e’r dî bû, ku Aqûbf da bû ku r’ê 
xwe Ûsivf. 6Bî ra Aqûb li wê de rê 
bû. Îsa usa ji r’ê wî tî yê wes tî ya yî, 
li k’ê le kaf bî rê r’û nişt. Îdî r’oj 
nîv ro bû. 

7K’ul fe te ke sa me rîf hat ku avê 
bi k’i şî ne. Îsa wê r’a got: «Ave kê 
bi de Min, Ez ve xwim». 8Şa gir têd 
Wî jî çû bû ne ba jêr, ku xu rek bi-
k’i r’in. 9Wê k’ul fe taf sa me rî jê r’a 
got: «Tu ci hû yî û ez jî k’ul fe te ke 
sa me rî me. Tu ça wa ji min avê 
di xwa zî?» Çim kî t’u he le qe tî ya 
ci hû ya t’e vî sa me rî ya t’une bû*. 
10Îsa lê ve ge r’and û go tê: «He ger 
te da yî na Xwe dê bi za ni bû ya û 
bi za ni bî K’î ye ku te r’a di bê je: 
‹Ave kê bi de Min Ez ve xwim›, 
te yê ji Wî av bi xwes ta û Ewî wê 
ava jî yî nê bi da te». 11K’ul fe tê 
jê r’a got: «Ez xu lam, tiş te kî Te yî 
ku Tu pê avê bi k’i şî nî t’une û bîr 
jî k’ûr e! De îjar Tê ava jî yî nê ji 
k’u de rê bî nî? 12Çi ma Tu ji ba vê 
me Aqûb mes tir î, yê ku eva bî ra 
da ye me û ji vê ewî, za r’êd wî, 
pez û de wa rêd wî jê ve xwa ri ne?» 
13Îsa ca ba wê da û go tê: «Her ke-
sê ku ji vê avê ve xwe, ewê dî sa t’î 
be. 14Lê ewê ku ji wê avê ve xwe, 
ya ku Ez bi di mê, ewê t’u car t’î 
ne be. Be lê ew ava ku Ezê bi di me 
wî, wê di lê wî da bi be ka nî ke avê, 
ku wê bo na jî yî na h’e ta-h’e ta yêf 
bilq bi de». 15K’ul fe tê jê r’a got: 
«Ez xu lam, de bi de min wê avê, 

* 4:9 Aha tê fe’m ki ri nê, ew der da nêdf ku sa me rî ya di da ne xe ba tê ci hû ya ew 
h’e ramf h’e sab di ki rin. 
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ku ez îdî t’î ne bim û ne yêm ji vir 
avê ne k’i şî nim». 

16Îsa lê ve ge r’and û go tê: «He r’e 
ga zî mê rê xwe ke û we re vi ra». 
17K’ul fe tê ca ba Wî da û got: «Mê rê 
min t’une». Îsa jê r’a got: «Te r’ast 
got: ‹Mê rê min t’une›, 18çim kî 
pênc mê rêd te he bû ne û yê ku 
ni ha jî tu pê r’a yî ne mê rê te ye. 
Te ev ye ka r’ast got». 19K’ul fe tê 
jê r’a got: «Ez xu lam, ez di bî nim 
Tu p’ê xem ber î. 20Kal û ba vêd me 
li se rê vî ç’î ya yî Xwe dê h’e ban-
di ne, lê hûn di bê jin cî yê Xwe dê 
h’e ban di nê ge re kê li Or şe lî mê be». 
21Îsa jê r’a got: «E’vdê, Min ba wer 
bi ke, wex tê bê, ku hû nê ne li vî 
ç’î ya yî û ne jî li Or şe lî mê Ba vê 
bi h’e bî nin. 22Hûn sa me rî Wî di h’e-
bî nin, K’î ja nî ku hûn nas na kin, 
lê em ci hû Wî di h’e bî nin, K’î ja nî 
em nas di kin, çim kî xi laz bûn ji 
ci hû ya tê. 23Lê be lê wex tê bê, 
îdî pê r’a gi hîş tî ye jî, ku yêd r’ast 
di h’e bî nin wê bi R’uh’ û R’as tî yê 
Ba vê bi h’e bî nin, çim kî Bav yêd 
aha di h’e bî nin di ge r’e. 24Xwe dê 
R’uh’ e û yêd ku Wî di h’e bî nin 
jî ge re kê bi R’uh’ û R’as tî yê Wî 
bi h’e bî nin». 25K’ul fe tê jê r’a got: 

«Ez za nim ku Mesîhêf bê», (awa 
go tî «Yê K’ifş ki rî»). «Ga va Ew bê, 
Ewê der he qa her tiş tî da me r’a gi lî 
ke». 26Îsa jê r’a got: «EZ EW IM*, 
ku t’e vî te xe ber di dim».

27Ser xe ber da na wan da şa gir têd 
Îsa ha tin. Ew ge le kî e’cêb ma yî man, 
ku Wî t’e vî k’ul fe tê xe ber di da, 
lê ke sî ne go tê: «Tu çi di xwa zî?» 
yan «bo na çi t’e vî wê xe ber di dî?» 
28Hin gê k’ul fe tê cê r’ê xwe hişt, çû 
ba jêr û cim e’ tê r’a got: 29«We rin 
Wî me ri vî bi bî nin, Yê ku h’e mû 
tiş têd ku min be rê ki ri bûn min r’a 
go tin. Ge lo Ev e Mesîh?» 30Ew ji 
ba jêr der k’e tin û ha ti ne cem Wî. 
31Wî wex tî da şa gir têd Wî la va jê 

di ki rin û di go ti nê: «Ders dar, tiş-
te kî bi xwe!» 32Lê Ewî wan r’a got: 
«Xu re kê Mi nî xwa ri nê he ye, hûn 
ni za nin». 33Şa gir ta ji hev du pir sî: 
«Ge lo ke sekî jê r’a xwa rin anî ye?» 
34Îsa wan r’a got: «Xwa ri na 

Min ew e, ku Ez xwes ti na Yê ku 
Ez şan di me bi kim û şi xu lêd Wî 
bî ni me sê rîf. 35Çi ma hûn xwe xa 
na bê jin: ‹H’e ta nan di rû nêf hê 
çar meh he ne›? Va ye Ez we r’a 
di bê jim, ç’e’ vêd xwe ve kin û dî na 
xwe bi di ne ze vî ya, ew ça wa zer 

* 4:26 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «EZ HE ME, ku t’e vî te xe ber di dim». Pey ma na 
Ke vin da «EZ HE ME» na ve kî Xwe dê ye (Der k’e tin 3:13-14). Şi ro ve ki ri na 
vê bin r’êza Yû h’en na 8:58-da bi xû nin. 
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bû ne, di rû ti nê r’a ha zir in! 36Yê 
ku di di rû he qê xwe dis tî ne û 
bo na jî yî na h’e ta-h’e ta yê ber t’op 
di ke, we kî yê di çî ne û yê di di rû 
bi hev r’a şa bin. 37Vi ra ev go tin 
r’ast e, ku: ‹Yek di çî ne û ye kî din 
di di rû›. 38Min hûn şan din ku 
hûn wê bi di rûn, ser k’î ja nê hûn 
ne xe bi tî ne, hi ne kêd din xe bi tîn û 
hûn li ser xe ba ta wan r’û niş tin». 

Cime’tasamerîyê
bawerîyaxweÎsatînin

39Ge lek sa me rî yêd ji wî ba ja rî 
ba we rî ya xwe li Wî anîn, bo na go-
ti na wê k’ul fe tê ku di got: «H’e mû 
tiş têd ku min ki ri bûn, Ewî min r’a 
go tin». 40Û ga va sa me rî ha ti ne 
cem Wî, la va jê ki rin, ku Ew li 
cem wan bi mî ne. Ew jî du r’o ja 
li wê de rê ma. 41Ge le ka bo na wê 
xe ber da na Wî ba we rî ya xwe li Wî 
anîn 42û wê k’ul fe tê r’a go tin: «Em 
îdî ne ku pê go ti na te ba wer di kin, 
lê me xwe xa bi hîst û em za nin ku 
ev e r’ast Xi laz ki rêf din ya yê». 

Îsakur’êqulixk’arekî
qencdike

(Metta8:5‑13;Lûqa7:1‑10)

43Pey van her du r’o ja r’a Îsa ji 
wir r’a bû çû Ce lî lê. 44Îsa xwe xa 
şe’ de tî da bû, ku r’û me ta p’ê xem ber 
cî-mis k’e nê wî da t’une. 45Ga va ku 

Ew ha te Ce lî lê, ce lî lî ya Ew qe bûl 
kir, çim kî ewa na xwe xa jî bo na 
Ce ji na Der baz bû nê çû bû ne Or şe lî-
mê û tiş têd ku Wî ki ri bûn dî ti bûn. 
46Îsa dî sa çû Qa na ya Ce lî lê, 

k’î de rê av ki ri bû şe rav. Wê de rê qu-
lix k’a re kî qe si rê he bû, ku ku r’ê wî 
li Ke fer na hû mê ne xweş bû. 47Ga va 
ewî bi hîst ku Îsa ji Ci hûs ta nê ha-
tî ye Ce lî lê, ha te cem Wî û la va jê 
kir, ku he r’e Ke fer na hû mê ku r’ê 
wî yî ber te lef qenc ke. 48Îsa wî r’a 
got: «H’e ta ku hûn nî şan û k’e re-
me ta ne bî nin, hûn t’u car ba wer 
na kin». 49Qu lix k’a rê qe si rê jê r’a 
got: «Ez xu lam, we re em he r’in, 
he la hê ku r’ê min ne mi rî ye». 50Îsa 
lê ve ge r’and û go tê: «He r’e, ku r’ê 
te sax-si la met e». Wî me ri vî jî ew 
go ti na Îsa ba wer kir û çû. 51Ew hê 
ne gi hîş ti bû yê, xu la mêd wî pê şî ya 
wî da ha tin û jê r’a go tin: «Ku r’ê te 
sax-si la met e». 52Ewî ji xu la mêd 
xwe pir sî: «K’î jan si h’e tê da ew 
ber bi qenc bû nê çû?» Wa na go te 
wî: «Du hu pey nîv ro r’a si h’e ta ye kê 
t’a yê jê ber’ da». 53Hin gê ba vê ku-
r’ik tê der xist, ku ew wê si h’e tê da 
bû, ga va Îsa jê r’a got: «Ku r’ê te 
sax-si la met e». Bi vî awayî wî û 
t’e ma mî ya ne fe rêd ma la wî ba-
wer ki rin. 54Eva nî şa na du da bû 
ku Îsa kir, ga va Ew ji Ci hûs ta nê 
ha te Ce lî lê. 
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Nexweşêsîûh’eyştsala
qencdibe

51Pey vê ye kê r’a ce ji ne ke 
ci hû ya hat û Îsa hev raz çû 

Or şe lî mê. 
2Li Or şe lî mê, li ber der ge hê Pêz 

h’ew zek he bû, ku bi îb ra nîf jê r’a 
di bê jin Be yt za t’a, pênc hê wan ge-
hêd wê he bûn. 3Wan hê wan ge ha da 
ge lek ne xweş p’al da yî bûn: Yêd 
kor, şi lû şe’t û k’ût. 4Eva na hî vî ya 
li hev k’e ti na avê bûn, çim kî car-ca ra 
mil ya k’e te kî Xu dan di k’e te avê û 
li hev di xist. Û pey li hev k’e ti na 
avê r’a, k’ê be rî h’e mû ya bi k’e ta avê, 
ew ji ne xwe şî ya xwe qenc di bû*. 
5Me ri vek li wê de rê he bû, ku ne-
xwe şê sî h’eyşt sa la bû. 6Îsa ga va 
ew li wir p’al da yî dît û za ni bû jî ku 
ew zû va ne xweş e, wî r’a got: «Tu 
di xwa zî qenc bî?» 7Yê ne xweş lê 
ve ge r’and û go tê: «Ez xu lam, ke-
sekî min t’une, we kî ga va av li hev 
di k’e ve, min ba vê je h’ewz. H’e ta 
ez h’i zî di di me xwe xwe ba vê ji mê, 
ye kî din be rî min xwe da vê jê». 8Îsa 
jê r’a got: «R’a be be r’a xwe hil de 
û bi ge r’e». 9Pê r’a-pê r’a ew me riv 
qenc bû, be r’a xwe hil da û ge r’î ya. 

Ew r’o jaf şe mî yê bû. 10Hin gê 
ci hû ya wî me ri vê qenc bû yî r’a got: 

«Îro şe mî ye! Qa nûn îzi nê na de 
ku tu be r’a xwe hil dî». 11Ewî li 
wan ve ge r’and û got: «K’ê ez qenc 
ki rim Ewî min r’a got: ‹Be r’a xwe 
hil de û bi ge r’e›». 12Wa na jê pir sî: 
«Ew k’î bû ku te r’a got: ‹Be r’a xwe 
hil de û bi ge r’e?›» 13Lê yê qenc bû yî 
ni za ni bû Ew k’î bû, çim kî Îsa Xwe 
na va e’la le ta wir da be ta ve kir. 14Pey 
vê ye kê r’a Îsa ew p’a rist ge hê da dît 
û jê r’a got: «Bi ni hê r’e, tu qenc 
bû yî! Îdî gu na ne ke, we kî tiş te kî 
hê xi rab ne yê se rê te». 
15Wî me ri vî çû ci hû ya r’a gi lî 

kir, Yê ku ew qenc ki rî ye Îsa ye. 
16Bo na vê ye kê îdî ci hû pey Îsa 
k’e tin, çim kî Wî ev ye ka na r’o ja 
şe mî yê da di ki rin. 17Hin gê Îsa li 
wan ve ge r’and û got: «Ba vê Min 
h’e ta ni ha şi xu lê Xwe di ke, Ez jî 
di kim». 18Bo na vê ye kê ci hû ya hê 
di kir ku Wî bi ku jin, çim kî Wî ne 
t’e nê r’o jaf şe mî yê t’e r’i ban di bû, 
lê Xwe dê ki ri bû Ba vê Xwe û Xwe 
him be rî Xwe dê ki ri bû. 

Xwedêh’ukumdayeKur’
19Le ma Îsa wan r’a got: «Ez 

r’ast bê xê lif we r’a di bê jim, ku 
Kur’ ni ka re xwe se rî xwe tiş te kî 
bi ke, ew t’e nê wan tiş têd ku di-
bî ne Bav di ke, Ew jî di ke. Bav çi 

* 5:4 Nav dest ni vî sa rêd he re qenc da r’êza 4-a t’une. 
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di ke Kur’ jî usa di ke. 20Çim kî 
Bav Kur’ h’iz di ke û her tiş têd 
ku Xwe xa di ke nî şa nî Wî di ke. 
Ewê hê tiş têd me zin nî şa nî Wî 
bi ke û hû nê e’cêb ma yî bi mî nin. 
21Ça wa ku Bav di ka re mi rî ya sax 
ke û jî yî nê bi de wan, usa jî Kur’f 
di ka re k’î ja na Ew di xwa ze, jî yî nê 
bi de wan. 22Ser da jî Bav dî wa na 
t’u ke sî na ke, lê h’e mû h’u ku mê 
dî wan ki ri nê da ye Kur’, 23we kî 
h’e mû qe di rê Kur’ bi za ni bin, ça wa 
qe di rê Ba vê za nin. Yê ku qe di rê 
Kur’ ni za ne, ew qe di rê Ba vê ku 
Ew şan dî ye jî ni za ne. 
24Ez r’ast bê xê lif we r’a di bê-

jim: Her ke sê ku guh bi de go ti nêd 
Min û Wî ba wer bi ke, Yê ku Ez 
şan di me, jî yî na wî ye h’e ta-h’e ta yê 
he ye. Dî wa na wî na yê ki ri nê, lê 
ew ji mi ri nê der ba zî jî yî nê bû ye. 
25Ez r’ast bê xê lif we r’a di bê jim, 
wext tê û pê r’a gi hîş tî ye jî, ku 
mi rî yê den gê Ku r’ê Xwe dê bi bi-
hên û ewêd ku bi bi hên wê bi jîn. 
26Çim kî ça wa Bav ka nî ya jî yî nê 
ye, usa jî kir we kî Kur’ Xwe xa 
ka nî ya jî yî nê be. 27Ewî h’u ku-
mê dî wan ki ri nê jî da Wî, çim kî 
Ew Ku r’êf Mê riv e. 28Li vê ye kê 
e’cêb ma yî ne mî nin, çim kî wext 
nê zîk di be, ku h’e mû yêd t’ir ba da 
wê den gê Wî bi bi hên 29û der k’e-
vin. Yêd ku qen cî ki ri ne wê bo na 

jî yî nê r’a bin, yêd ku xi ra bî ki ri ne 
bo na dî wa nê. 
30Ez Xwe xa ni kar im tiş te kî bi-

kim. Ça wa ku Ez di bi hêm, usa jî 
dî wa nê di kim. Dî wan ki ri na Min 
r’ast e, çim kî Ez ne ku li xwes ti na 
Xwe di ge r’im, lê xwes ti na Yê ku 
Ez şan di me. 

Şe’detîyabonaÎsa
31He ger Ez bo na Xwe şe’ de tî yê 

bi dim, şe’ de tî ya Min ne r’ast e. 
32Lê ye kî din he ye ku bo na Min 
şe’ de tî yê di de û Ez za nim ew 
şe’ de tî ya ku Ew bo na Min di de 
r’ast e. 33We me riv şan di ne cem 
Yû h’en na û wî şe’ de tî ya r’as tî yê 
da. 34Lê Ez ne h’ew cê şe’ de tî ya 
me ri va me, Ez t’e nê van tiş-
ta di bê jim, we kî hûn xi laz bin. 
35Yû h’en na ç’i rak bû ku di şi xu lî 
û r’o na yî di da. We xwest ku hi nek 
wext bi r’o na ya wî şa bin. 36Lê ew 
şe’ de tî ya bo na Min ser şe’ de tî ya 
Yû h’en na r’a ye. Çim kî ew şi xu lêd 
ku Ba vê spar ti nef Min, we kî Ez 
wan bî ni me sê rî, he ma ew şi xul in, 
yêd ku Ez di kim, şe’ de tî yê bo na 
Min di din, ku Ba vê Ez şan di me. 
37Û Bav ku Ez şan di me, Wî Xwe xa 
bo na Min şe’ de tî da ye. We t’u car 
ne den gê Wî bi hîs tî ye, ne r’û yê 
Wî dî tî ye 38û ne jî go ti na Wî di lê 
we da di mî ne, çim kî hûn Ewî ku 
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Wî şan dî ye ba wer na kin. 39Hûn 
ni vî sa ra da k’ûr di bin, çim kî hûn 
di bê jin, jî yî na we ye h’e ta-h’e ta-
yê wan da ye û he ma ew xwe xa 
şe’ de tî ya Min di din. 40Lê hûn 
na xwa zin bê ne cem Min, we kî 
jî yî na we he be. 

41Ez ne h’ew cê şi kir da yî na me-
ri va yê me, 42lê Ez we nas di kim 
û za nim ku di lêf we da h’iz ki ri na 
Xwe dê t’une. 43Ez bi na vê Ba vê 
Xwe hat im û hûn Min qe bûl na kin. 
Lê he ger ye kî din bi na vê xwe bê, 
hû nê wî qe bûl kin. 44Hû nê ça wa 
bi ka ri bin Min ba wer bi kin, he-
ger hûn nav hev da r’û me ta na vê 
xwe di ge r’in, lê ew r’û me ta ku ji 
Xwe dê yê bê şi rî kî-bê he va le na ge-
r’in? 45Ne fi ki rin ku Ezê we li ber 
Ba vê ne heq kim. Yek he ye, ku we 
ne heq di ke, he ma ew Mûsa ye ku 
we gu ma na xwe da nî ye ser wî. 
46He ger we Mû sa ba wer bi ki ra, 
we yê Ez jî ba wer bi ki ra ma, çim kî 
ewî der he qa Min da ni vî sî ye. 47Lê 
he ger hûn ni vî sa rêd wî ba wer 
na kin, hû nê ça wa go ti nêd Min 
ba wer bi kin?» 

Îsapênch’ezarat’êrdike
(Metta14:13‑21;Marqos
6:30‑44;Lûqa9:10‑17)

61Pey vê ye kê r’a Îsa der ba zî 
wî be rî go la Ce lî lê bû, ku 

jê r’a Te be rî ya di bê jin. 2E’la le te ke 
gi ran pey Wî di çû, çim kî wan ew 
nî şa nêd k’e re met dî ti bûn, yêd ku 
Wî li ser ne xwe şa ki ri bûn. 3Îsa 
r’a bû se rê ç’î yê û li wê de rê t’e vî 
şa gir têd Xwe r’û nişt. 4Ce ji na 
ci hû ya ye Der baz bû nê nê zîk bû. 
5Ga va Îsa li do ra Xwe ni hê r’î, 

dît ku e’la le te ke gi ran ber bi Wî 
tê, go te Fî lî po: «Emê nên ji k’u 
de rê bi k’i r’in, we kî ev me ri va-
na bi xwin?» 6Ewî ev yek got, 
ku wî bi cê r’i bî nef, çim kî Xwe xa 
za ni bû ku wê çi bi ki ra. 7Fî lî po 
lê ve ge r’and û go tê: «Ba hê du sid 
zî vîf nan jî t’ê ra van na ke, he ma 
we kî her ye kî r’a pe’ rîk jî bi k’e ve!» 
8Ji şa gir ta ye kî, En dra wi sê birê 
Şim h’ûn-Pet rûs go te Wî: 9«Vir 
xor tek he ye, ku pênc na nêd ceh 
û du me’ sî yêd wî he ne. Lê bo na 
ha qas me ri va ev çi ye?» 

10Îsa got: «Me ri va li e’r dê bi di ne 
r’û niş tan di nê». Şî na yî ya wir ge lek 
bû, ew mê rêd ku r’û niş tin, we ke 
pênc h’e za ra bûn. 11Hin gê Îsa 
ew nan hil dan şi ki rî da û be la yî 
r’û niş tî ya kir. Bi vî awayî jî me’ sî 
be la ki rin, çi qas ku xwes tin. 12Û 
ga va t’êr xwa rin, Ewî şa gir têd 
Xwe r’a got: «Wan hû ri kêd ber-
ma yî bi di ne hev, we kî tiş tek p’ûç’ 
ne be». 13Şa gir ta jî ji ber ewêd 
ku pênc na nêd ceh xwa ri bûn, 
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donzdeh se le ji hû ri kêd ber ma yî 
t’i jî be rev ki rin. 
14Ga va van me ri va dît ku Îsa 

ev nî şan kir, go tin: «R’ast Ev e ew 
p’ê xem be rê ku wê bi ha ta din ya yê!» 
15Hin gê Îsa pê h’e sî ya ku ewê bên 
û Wî bi zo rê bi bin bi ki ne p’ad şa, 
dî sa Ew t’e nê hil k’i şî ya ç’î yê. 

Îsap’îyaliseravêr’adiçe
(Metta14:22‑27;
Marqos6:45‑52)

16Ga va r’o çû ava, şa gir têd Wî 
ber jê rî de vê go lê bûn. 17Ew k’e-
ti ne qe yi ke kê û r’ê k’e tin, we kî 
der ba zî Ke fer na hû mê, wî be rî 
go lê bin. Îdî te’ rî k’e ti bû e’r dê, lê 
Îsa hê Xwe wan r’a ne gî han di bû. 
18Fir to ne kef qa yîm r’a bû, go lê 
da ber pê la. 19Ga va wan bêr k’i-
şan din qa sî pênc-şeş kî lo mê ti ra 
pêş da çûn, wan dît ku Îsa pe ya 
ser go lê r’a tê nê zî kî qe yi kê di be. 
R’i sa sê ew gir tin, 20lê Îsa wan r’a 
got: «Ne tir sin, Ez im!» 21Hin gê 
wan xwest ku Ew hil da na qe yi kê. 
Qe yik pê r’a-pê r’a gi hîş te wî alî yê 
ku wan di xwest bi çû na yê. 

MerivliÎsadiger’in
22R’o ja di nê ew e’la le ta ku li 

wî be rî go lê ma bû, za ni bû ku li 
wir alî yê wan t’e nê qe yi kek he bû, 
ew jî şa gir têd Wî t’e nê k’e ti bû nê 

der baz bi bûn, lê Îsa ne k’e ti bû wê 
qe yi kê. 23Ji alî yê Te be rî ya yê hi-
nek qe yi kêd din ha tin nê zî kî wî 
cî yî bûn, k’î de rê pey şi kir da yî na 
Xu dan r’a nan xwa ri bûn. 24Ga va 
me ri va dît ku ne Îsa li wir e û ne 
jî şa gir têd Wî, hin gê ew xwe xa jî 
k’e ti ne qe yi ka û çû ne Ke fer na hû-
mê, we kî li Îsa bi ge r’in. 

Îsayenanêjîyîna
h’eta‑h’etayê

25Ga va wan Îsa li wî be rî go-
lê dît, jê r’a go tin: «Ders dar, Tu 
k’en gê ha tî vê de rê?» 26Îsa li wan 
ve ge r’and û got: «Ez r’ast bê xê lif 
we r’a di bê jim, hûn li Min di ge-
r’in, ne ku bo na wê ye kê, ku we 
nî şan dî ti ne, lê bo na wê ye kê, 
ku we ji wî na nî xwar û t’êr bûn. 
27Bo na xwa ri na p’ûç’ ne xe bi tin, 
lê bo na wê xwa ri nê bi xe bi tin, ya 
ku jî yî na h’e ta-h’e ta yê da di mî ne, 
k’î ja nê Ku r’ê Mê riv wê bi de we, 
çim kî Bav Xwe dê mo ra Xwe li 
Wî xis tî ye». 
28Û wan jê pir sî: «Ge re kê em 

çi bi kin, we kî wan şi xu lêd Xwe dê 
bî ni ne sê rî?» 29Îsa li wan ve ge r’and 
û got: «Şi xu lê Xwe dê ev e, ku hûn 
ba we rî ya xwe Wî bî nin, Yê ku Ewî 
şan dî ye». 30Wa na ser vê ye kê jê r’a 
got: «Ku usa ye Tê çi nî şa nê bi kî, 
we kî em bi bî nin û Te ba wer bi kin? 
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Tê çi şi xu lî bi kî? 31Kal û ba vêd me 
be r’î yê da ma naf xwa rin, ça wa ku 
ha tî ye ni vî sa rê: ‹Wî ji e’z mên bo na 
xwa ri na wan nan da›*». 
32Îsa wan r’a got: «Ez r’ast bê 

xê lif we r’a di bê jim, ew ne ku Mû sa 
bû ku ji e’z mên nan da we, lê Ba vê 
Min bû. Be lê Ew Ba vê Min e, ku 
wî na nê r’ast ji e’z mên di de we! 
33Çim kî ew na nê Xwe dê di de ew 
e, ku ji e’z mên tê xwa rê û jî yî nê 
di de din ya yê». 34Wan lê ve ge r’and 
û go ti nê: «Em xu lam, de her gav 
vî na nî bi de me». 
35Îsa wan r’a got: «Ez im na nê 

jî yî nê. Her ke sê ku bê cem Min, 
ew qet bir’ çî na be û her ke sê ku 
ba we rî ya xwe Min bî ne, t’u car 
t’î na be. 36Lê ça wa ku Min we-
r’a got, we Ez dî tim jî, lê hûn hê 
ba wer na kin. 37Ew h’e mû yêd ku 
Bav di de Min, wê bê ne cem Min 
û her ke sê ku bê cem Min, Ez t’u 
car be rî wî na dim. 38Çim kî Ez 
ji e’z mên ha ti me xwa rê, ne ku 
xwes ti na Xwe bi kim, lê xwes ti na 
Wî, Yê ku Ez şan di me. 39Xwes ti na 
Yê ku Ez şan di me ev e, we kî Ez ji 
h’e mû yêd ku Wî da ne Min t’u ke sî 
un da ne kim, lê R’o jaf Ax re tê da ji 
mi ri nê r’ak im. 40Çim kî xwes ti na 

Ba vê Min ev e, we kî her ke sê ku 
Kur’ bi bî ne û ba we rî ya xwe Wî 
bî ne, jî yî na Wî ye h’e ta-h’e ta yê 
he be. Û R’o ja Ax re tê da jî Ezê wî 
ji mi ri nê r’ak im». 
41Ci hû ya hin da va Wî da bî na 

xwe teng kir, çim kî Wî got: «Na nê 
ku ji e’z mên ha te xwa rê Ez im». 
42Û di go tin: «Ne eva Îsayê ku r’ê 
Ûsiv e, ku em dê û ba vê Wî nas 
di kin? Îdî eva ça wa di bê je: ‹Ez ji 
e’z mên ha ti me xwa rê›?» 
43Îsa cab da û wan r’a got: «Nav 

hev da ne ki ne p’is te-p’ist. 44T’u 
kes ni ka re bê cem Min, h’e ta 
Ba vê ku Ez şan di me, wî ber bi 
Min ne k’i şî ne. Û R’o ja Ax re tê 
Ezê wî ji mi ri nê r’ak im. 45Li alî yê 
ni vî sa rêd p’ê xem be ra da ha tî ye ni-
vî sa rê: ‹H’e mû yê ji alî yê Xwe dê da 
bê ne hîn ki ri nê›*. Her ke sê ku ji 
Bav bi bi hê û hîn be wê bê cem 
Min. 46Bi vê ye kê Ez na bê jim, 
ku ke sekî Bav dî tî ye. Ewê ku ji 
Xwe dê ye, t’e nê Ewî Bav dî tî ye. 
47Ez r’ast bê xê lif we r’a di bê jim, 
ewê ku ba wer di ke jî yî na wî ye 
h’e ta-h’e ta yê he ye. 48Ez im na nê 
jî yî nê. 49Kal û ba vêd we be r’î yê da 
ma na xwa rin û mi rin. 50Lê ev e 
ew na nê ku ji e’z mên ha tî ye xwa rê, 

* 6:31 Der k’e tin 16:4; Ze bûr 78:24. 
* 6:45 Îşa ya 54:13. 
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we kî her ke sê ku jê bi xwe ne mi re. 
51Ez im na nê jî yî nê ku ji e’z mên 
ha ti me xwa rê. K’î ku ji Vî na nî 
bi xwe, wê h’e ta-h’e ta yê bi jî. Ew 
na nê ku Ezê bo na jî yî na din ya yê 
bi dim, ew be de na Min e». 
52Li ser vê ye kê ci hû hev r’a 

k’e ti ne de’wê û go tin: «Eva ça wa 
di ka re be de na Xwe bi de me ku em 
bi xwin?» 53Hin gê Îsa wan r’a got: 
«Ez r’ast bê xê lif we r’a di bê jim, 
h’e ta ku hûn be de na Ku r’ê Mê riv 
ne xwin û xû na Wî ve ne xwin, jî-
yî nê na va we da t’u ne be. 54Yê ku 
be de na Min bi xwe û xû na Min 
ve xwe, wê jî yî na wî ye h’e ta-h’e-
ta yê he be û Ezê wî R’o ja Ax re tê 
ji mi ri nê r’ak im. 55Çim kî be de na 
Min xwa ri na r’ast e û Xû na Min 
jî ve xwa ri na r’ast e. 56Ewê ku 
be de na Min di xwe û xû na Min 
ve di xwe, ew na va Min da di mî ne, 
Ez jî na va wî da. 57Ça wa Bav, ka-
nî ya jî yî nê* Ez şan dim û bi des tê 
Ba vê Ez sax im, bi vî awayî jî yê 
ku Min bi xwe, wê bi des tê Min 
sax bi mî ne. 58Ev e Ew na nê ku ji 
e’z mên ha tî ye xwa rê. Ev ne mî na 
wî ma na yî ye, ku kal û ba vêd we 
xwa rin, lê mi rin. Ewê ku Vî na nî 
bi xwe, wê h’e ta-h’e ta yê bi jî». 59Îsa 

ev xe ber k’i nîş tê daf go tin, ga va Wî 
Ke fer na hû mê da hîn di kir. 

Xeberêdjîyînah’eta‑h’etayê
60Ji şa gir têd Wî ge le ka ga va ev 

xe ber bi hîs tin, go tin: «Ev çi xe ber-
ne gi ran in! K’î di ka re guh da rî ya 
go ti nêd Wî bi ke?» 61Lê Îsa va e’yan 
bû ku şa girt li ser vê ye kê na va 
hev da di ki ne p’is te-p’ist, wan r’a 
got: «Ev yek we p’işkf di ke? 62Lê 
hin gê hû nê çi bê jin, he ger bi bî nin 
Ku r’ê Mê riv r’a di be wî cî yê ku be rê 
lê bû? 63R’uh’ jî yî nê di de, be den 
ber ga tiş te kî na gi re. Ew xe be rêd 
ku Min we r’a go tin, R’uh’ û jî yîn 
in. 64Lê na va we da hi nek he ne 
ba wer na kin». Îsa hê se rê sê rî da 
za ni bû ku k’î ba wer na ke û k’î ye 
ewî ku wê ne ma mî yaf Wî bi ke. 
65Û Wî got: «Bo na vê ye kê Min 
we r’a got: Ke sek ni ka re bê cem 
Min h’e ta ku ew ji alî yê Ba vê da 
jê r’a ne ha ti be da yî nê». 
66Bo na vê ye kê ji şa gir têd Wî 

ge lek paş da çûn û îdî t’e vî Wî 
ne di ge r’î yan. 67Hin gê Îsa ji her 
donz de ha pir sî: «Di be ku hûn jî 
di xwa zin he r’in?» 68Şim h’ûn-Pet-
rûs lê ve ge r’and û go tê: «Xu dan, 
emê he r’i ne cem k’ê? Go ti nêd 

* 6:57 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Ba vê sax» ku tê fe’m ki ri nê, jî yîn ji 
wî der tê. 
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jî yî na h’e ta-h’e ta yê cem Te ne. 
69Û me ba wer ki rî ye û em za nin 
ku Tu yî Pî ro zê Xwe dê». 70Îsa li 
wan ve ge r’and û got: «Çi ma Min 
hûn her donz deh ne bi jar tin? Lê 
be lê yek ji we cinf e». 71Wî ev yek 
bo na Ci hû da yêf ku r’ê Şim h’û nê 
Îs xer yo tî di got, çim kî r’ast e ew 
yek ji her donz de ha bû, lê dî sa wê 
ne ma mî ya Îsa bi ki ra. 

ÎsaûbirêdXweva

71Pey vê ye kê r’a Îsa Ce lî lê da 
di ge r’î ya. Wî ne di xwest ku 

Ci hûs ta nê da bi ge r’î ya, çim kî ci hû 
pey k’e ti bûn ku bi kuş ta na. 2Ga va 
Ce ji naf ci hû ya ye H’o lik çê ki ri nê 
nê zîk bû, 3bi rêd Wî jê r’a go tin: 
«Ji vir r’a be he r’e Ci hûs ta nê, we kî 
şa gir têd Te ew ki rêd ku Tu di kî 
bi bî nin. 4Çim kî me ri vê ku di xwa ze 
aş ke re xwe bi de nas ki ri nê, ki ri nêd 
xwe ve na şê re. He ger Tu xwe yê van 
ki ra yî, xwe din ya yê va e’yan ke». 
5Bi rêd Wî jî ba we rî ya xwe jê ne da-
nîn. 6Îsa wan r’a got: «Wex tê Min 
hê ne ha tî ye, lê her t’im wext des tê 
we da ye. 7Din ya ni ka re bi je ne we, 
lê di je ne Min, çim kî Ez şe’ de tî yê 
di dim, ku ki rêd wê xi rab in. 8Hûn 
xwe xa hev raz he r’i ne vê ce ji nê, lê 
Ez he la hê* na yê mê, çim kî wex tê 

Min hê t’am ne ha tî ye». 9Ew yek 
wan r’a got û li Ce lî lê ma. 

Îsat’evîcejinêdibe
10Lê ça xê bi rêd Wî hev raz 

çû ne ce ji nê, Ew jî r’a bû çû wir, 
ne ku aş ke re, lê bi di zî va. 11Wî 
ça xî ci hû ce ji nê da lê di ge r’î yan 
û di go tin: «Ew k’a nê ye?» 12Nav 
e’la le tê da bo na Wî ge lek xe ber dan 
di çû. Hi ne ka di got: «Ew me ri ve kî 
qenc e», hi ne ka jî di got: «Na, Ew 
cim e’ tê ji r’ê der di xe». 13Lê ji tir sa 
ci hû ya, ke sî ne wê ri bû aş ke re bo na 
Wî tiş tek bi go ta. 
14Lê nî vê ce ji nê da Îsa hev raz çû 

k’e te p’a rist ge hê û dest bi hîn ki ri-
nê kir. 15Ci hû e’cêb ma yî di man û 
di go tin: «Evî ne xwen dî ye, ew ça wa 
ha qas ni vî sar zane?» 16Îsa li wan 
ve ge r’and û got: «Hîn ki ri na Min 
ne ji Min e, lê ji Wî ye, Yê ku Ez 
şan di me. 17He ger me ri vek bi xwa-
ze e’mi rê Wî bi qe dî ne, wê hin gê 
bi za ni be ev hîn ki ri na Min ge lo 
ji Xwe dê ye, yan Ez xwe se rî xwe 
xe ber di dim. 18Yê ku xwe se rî xwe 
xe ber di de, ew li na vê xwe di ge r’e, 
lê Ewê ku li na vê Yê ku Ew şan dî ye 
di ge r’e, Ew ye kî r’ast e û li cem 
Wî qel pî t’une. 19Ne Mû sa Qa nûn 
da we? Û ji we t’u kes jî Qa nû nê 

* 7:8 Nav dest ni vî sa rêd qenc da «he la hê» t’une. 
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na qe dî ne. Hûn çi ma di xwa zin Min 
bi ku jin?» 20Cim e’ tê lê ve ge r’and û 
go tê: «Tu ci na k’e tîf yî! K’î di xwa ze 
Te bi ku je?» 21Îsa li wan ve ge r’and 
û got: «Min k’e re me tek kir, hûn 
h’e mû jî e’cêb ma yî ma ne. 22Mû sa 
si net ki rinf da we, (ew jî ne ku ji 
Mû sa hat, lê ji kal û ba va) û hûn 
r’o ja şe mî yê mê riv si net di kin. 
23He ger hûn r’o ja şe mî yê za r’a 
si net di kin we kî Qa nû naf Mû sa 
ne t’e r’i be, îdî çi ma hûn hêr sa xwe 
li ser Min r’a di kin, we kî Min r’o ja 
şe mî yê da me ri vek ser da-pê da qenc 
kir? 24Li ane go rî dî ti na ç’e’ vêd 
xwe dî wa nê ne kin, lê li ane go rî 
r’as tî yê dî wa nê bi kin». 

ŞikaserÎsa
25Hin gê hi ne ke ji Or şe lî mê 

go tin: «Eva ne ew e, yê ku di-
xwes tin bi kuş ta na? 26Û va ye Ew 
aş ke re xe ber di de û t’u kes jî jê r’a 
tiş te kî na bê je. Di be ku ser wêr pê 
h’e sî ya ne, ku Eva Mesîh e? 27Lê 
r’ast em za nin ku eva ji k’u ye. Lê 
ga va ku Mesîh bê, ke sê ni za ni be 
ku ew ji k’u ye». 

28Hin gê Îsa p’a rist ge hê da wex tê 
hîn ki ri nê den gê Xwe bi lind kir û 
got: «Hûn Min nas di kin û za nin 
ku Ez ji k’u me? Ez xwe se rî xwe 
ne ha ti me. Lê Yê ku Ez şan di me, 
Ew ser r’as tî yê ye, hûn Wî nas 

na kin. 29Ez Wî nas di kim, çim kî 
Ez ji Wî me û Ewî Ez şan di me». 
30Hin gê ki rin ku Wî bi gi rin, 

lê ke sekî ni ka ri bû Ew bi gir ta, 
çim kî hê wex tê Wî ne ha ti bû. 
31Lê ji e’la le tê ge le ka ba we rî ya 
xwe Wî anî û go tin: «Ga va ku 
Mesîh bê, Ewê ji ki ri nêd vî zê-
de tir nî şa na bi ke?» 

BonagirtinaÎsa
nobedartêneşandinê

32Fê ri sî ya ew go te-go ta der he-
qa Wî da ji na va cim e’ tê bi hîst û 
se re kêd k’a hî na no be dar şan din, 
we kî Wî bi gi rin. 33Îsa got: «Ezê 
hi nek wext jî t’e vî we bi mî nim, 
paşê Ezê he r’i me cem Wî, Yê 
ku Ez şan di me. 34Hû nê li Min 
bi ge r’in, lê Min na bî nin. Cî yê 
ku Ezê lê bi mî nim, hûn ni ka rin 
bên». 35Hin gê ci hû ya hev du r’a 
go tin: «Ev me ri vê k’u da he r’e, 
ku emê Wî ne bî nin? Qey nê ta 
Wî he ye he r’e cem cim e’ ta me ye 
ku li nav yû na na daf be la bû ye û 
yû na na hîn ke? 36Ev çi xe ber dan 
e ew di ke: ‹Hû nê li Min bi ge r’in 
û Min ne bî nin, cî yê ku Ezê lê 
bi mî nim, hû nê ni ka ri bin bên›?» 

Ç’emêdavajîyînê
37R’o ja xi la zî yê, r’o ja ce ji nê ye 

he re e’zîz, Îsa se ki nî û bi den ge kî 
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bi lind got: «He ger yek t’î ye, bi ra 
bê cem Min û ve xwe. 38Ewê ku 
ba we rî ya xwe Min bî ne*, ça wa 
ku ni vî sar di bê je: ‹Wê ji nav-di lê 
wî ç’e mêd ava jî yî nê bi k’i şin›»**. 
39Îsa ev go tin bo na wî R’u h’ê Pî-
roz got, k’î jan ku ba wer men dêd 
Wî wê bis tan da na. R’u h’ê Pî roz 
hê ne ha ti bû da yî nê, çim kî Îsa hê 
ne ha ti bû r’û met ki ri nê. 

Dutîretîyanave’laletê
40Ga va wa na ev go tin bi hîst, 

hi ne kêd ji e’la le tê go tin: «R’as tî 
jî eva ew p’ê xem ber e». 41Hi ne ka 
jî got: «Eva Mesîh e», lê hi ne kêd 
din jî go tin: «Çi ma Mesîhê ji 
Ce lî lê bê? 42Ne ni vî sar di bê je, 
ku Mesîhê ji zu r’e ta Da widf û ji 
gun dê Da wid wê bê, awa go tî ji 
Beyt le h’mêf?» 43Bi vî awayî nav 
e’la le tê da, li ser Wî du tî re tî pêş da 
hat. 44Hi ne kêd ji wan xwes tin Ew 
bi gir ta na, lê t’u ke sî dest ne da Wî. 

Nebawerîyaserwêrêdcihûya
45Hin gê no be dar ve ge r’î ya ne 

cem fê ri sî û se re kêd k’a hî na. Wa na 
ji no be da ra pir sî: «We çi ma Ew ne-
anî?» 46No be da ra li wan ve ge r’and 

û go tin: «T’u ke sî t’u ca ra mî na 
wî me ri vî xe ber ne da ye!» 47Hin gê 
fê ri sî ya li wan ve ge r’and û go tin: 
«Îdî ewî hûn jî ji r’ê der xis ti ne? 
48T’u ji ser wêr û fê ri sî ya ke sekî 
ba we rî ya xwe jê anî ye, 49pêş ti rî 
vê cim e’ ta me’ rim, ku Qa nû nê 
ni za ne û ni fir’ lê ye?» 50Nî ko dê-
mo, yê ku be rê çû bû cem Îsa û ji 
fê ri sî ya bû, wan r’a got: 51«Ge lo 
Qa nû na me dî wa na mê riv di ke, 
h’e ta ku guh da rî ya wî ne ke û 
ni za ni be ku ew çi di ke?» 52Li wî 
ve ge r’an din û go tin: «Di be ku tu 
jî ji Ce lî lê yî? K’ûr e’ne ne ke, tê 
bi bî nî ku ji Ce lî lê t’u p’ê xem ber 
der na k’e vin». 

Jinagunek’arf
têbaxşandinê

53Û her kes çû ma la xwe, 

81lê Îsa çû ç’î ya yêf Zey t’û-
nê. 2Se rê si be hê zû Ew dî sa 

ve ge r’î ya p’a rist ge hê, t’e ma mî ya 
cim e’ tê ha te cem Wî. Ew r’û nişt û 
dest pê kir ew hîn ki rin. 3Qa nûn zanf 
û fê ri sî ya ji ne ke ku zi nê k’a rî yê da 
ha ti bû gir ti nê anîn û li ber h’e mû ya 
da ne se ki nan di nê. 4Wa na jê r’a got: 
«Ders dar, eva ji na zi nê k’a rî yê da 

* 7:38 Xi la zî ya r’êza 37-a û se rê r’êza 38-a aha jî tê fe’m ki ri nê: «He ger yek t’î 
ye, bi ra bê cem min û ewê ku Min ba wer bi ke, bi ra ve xwe». 
** 7:38 Îsaya 58:11; He ze kî y êl 47:1; Ze ke rî ya 14:8. 
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ha te gir ti nê. 5Qa nû nê da Mû sa 
t’e mî da ye me, ku em yêd aha bi-
di ne ber ke vi ra. Awa Tu çi di bê jî?» 
6Bi vê go ti nê Ew di cê r’i ban din, 
we kî ni gê wan cî bi gi re, Wî ne heq 
der xin. Lê Îsa Xwe qûz kir û bi 
t’i lî ya Xwe li ser e’r dê ni vî sî. 7Lê 
ga va wan ser hev-ser hev di pir sîn, 
Ewî se rê Xwe bi lind kir û wan r’a 
got: «Na va we da k’î bê gu ne ye, 
bi ra ke vi rê pê şin ew ba vê je wê». 
8Û dî sa Wî Xwe qûz kir û bi t’i-
lî ya Xwe ser e’r dê ni vî sî. 9Wa na 
ku ev yek bi hîst, ji me zi na gir tî 
yek-yek der k’e tin. Îsa t’e nê ma û 
k’ul fet jî li wir se ki nî ma bû. 10Îsa 
se rê Xwe bi lind kir û wê r’a got: 
«E’vdê, k’a nê ne? Ke sekî tu ne heq 
ne ki rî?» 11Ewê go te Wî: «T’u kes 
ne ma, ez xu lam!» Û Îsa go tê: «Ez 
jî te ne heq na kim. He r’e û îdî ji 
vir şûn da gu na ne ke»*. 

R’onayadinyayê
12Îsa dî sa t’e vî wan xe ber da û 

got: «Ez im r’o na ya din ya yê. Ewê 
ku pey Min bê, wê t’u car te’ rî yê da 
ne ge r’e, lê wê r’o na ya wî ye jî yî nê 
he be». 13Fê ri sî ya lê ve ge r’and û 
go ti nê: «Tu şe’ de tî yê bo na Xwe di dî, 
şe’ de tî ya Te ne r’ast e». 14Îsa ca ba 

wa na da û got: «He ger Ez Xwe xa 
bo na Xwe şe’ de tî yê di dim, şe’ de-
tî ya Min r’ast e, çim kî Ez za nim 
Ez ji k’u ha ti me û k’u da di çim. 
Lê hûn ni za nin ku Ez ji k’u têm, 
yan k’u da di çim. 15Hûn li ane go rî 
dî ti na ç’e’ va dî wa nê di kin, lê Ez 
dî wa na t’u ke sî na kim. 16Lê he ger 
Ez dî wa nê bi kim jî, dî wan ki ri na 
Min r’ast e, çim kî Ez ne t’e nê me, 
Ez û Bav em hev r’a ne, yê ku Ez 
şan di me. 17Qa nû na we da jî ni vî sar 
e, ku şe’ de tî ya du me ri va r’ast e*. 
18Ez bo na Xwe şe’ de tî yê di dim û 
Ba vê ku Ez şan di me jî bo na Min 
şe’ de tî yê di de». 
19Hin gê wan jê pir sî: «K’a nê ye 

Ba vê Te?» Îsa li wan ve ge r’and û 
got: «Hûn ne Min nas di kin, ne 
jî Ba vê Min. He ger we Ez nas 
bi ki ra ma, we yê Ba vê Min jî nas 
bi ki ra». 20Îsa ev xe ber p’a rist ge hê da 
wex tê hîn ki ri na Xwe go tin, li wê 
oda ku dî ya rî tê da di ha te t’op ki-
ri nê, lê ke sî Ew ne girt, çim kî hê 
wex tê Wî ne ha ti bû. 

Îsanejivêdinêye
21Wî dî sa wan r’a got: «Ez di-

çim, hû nê li Min bi ge r’in û hû nê 
nav gu nêd xwe da bi mi rin. Hûn 

* 8:11 Nav dest ni vî sa rêd he re qenc da ji 7:53-a h’e ta 8:11-a t’une ye. 
* 8:17 Qa nû na Du ca rî 19:15. 
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ni ka rin bê ne wî cî yê ku Ezê he-
r’i mê». 22Ser vê ye kê ci hû ya got: 
«Di be ku evê Xwe bi ku je ku di-
bê je: ‹Hûn ni ka rin bê ne wî cî yê 
ku Ezê he r’i mê›?» 
23Îsa wan r’a got: «Hûn ji jê rê 

ne, Ez ji jo rê me, hûn ji vê din ya-
yê ne, lê Ez ne ji vê din ya yê me. 
24Bo na vê ye kê Min we r’a got, ku 
hû nê nav gu nêd xwe da bi mi rin. 
He ger hûn ba wer ne kin ku EZ 
EW IM*, hû nê nav gu nêd xwe da 
bi mi rin». 25Hin gê jê pir sîn: «Tu k’î 
yî?» Îsa wan r’a got: «Ez Ew im, 
Yê ku se rê sê rî da we r’a di bê jim. 
26Ge lek tişt he ne, ku Ez der he qa 
we da bê jim û dî wa na we bi kim. 
Lê Yê ku Ez şan di me ser r’as tî yê 
ye û çi ku Min ji Wî bi hîs tî ye, Ez 
din ya yê r’a wê di bê jim». 

27Wa na xe ber da na Wî fe’m ne kir, 
ku Wî anî ser Ba vê. 28Hin gê Îsa 
wan r’a got: «K’en gê hûn Ku r’ê 
Mê riv bi lind kin, hû nê hin gê 
bi za ni bin ku EZ EW IM* û Min 
qet t’u tişt xwe se rî xwe ne ki rî ye, 
lê Ba vê ça wa Ez hîn ki ri me, Ez 
usa xe ber di dim. 29Û Yê ku Ez 
şan di me t’e vî Min e û Wî Ez t’e-
nê ne hiş ti me, çim kî Ez her gav 
ki ri nêd ku Wî xweş tên, di kim». 

30Ga va Îsa aha xe ber da, ge lek 
me ri va ba we rî ya xwe Wî anî. 

R’astîyêweazake
31Hin gê Îsa go te wan ci hû ya, yêd 

ku ba we rî ya xwe Wî anîn: «He ger 
hûn ser hîn ki ri na Min bi mî nin, 
hû nê r’ast şa gir têd Min bin. 32Hû nê 
r’as tî yê nas kin û r’as tî yê we aza 
ke». 33Wa na lê ve ge r’and û go ti nê: 
«Em ji zu r’e ta Bi ra hîmf in û t’u 
car me xu lam tî ke sî r’a ne ki rî ye. 
Tu ça wa di bê jî: ‹Hû nê aza bin›?» 
34Îsa li wan ve ge r’and û got: 

«Ez r’ast bê xê lif we r’a di bê jim, 
her ke sê ku gu na di ke, ew xu la mê 
gu na ye. 35Xu lam h’e ta-h’e ta yê 
ma lê da na mî ne, lê kur’ h’e ta-h’e-
ta yê di mî ne. 36Awa he ger Ku r’ê 
Xwe dê we aza ke, hû nê r’as tî aza 
bin. 37Ez za nim ku hûn ji zu r’e ta 
Bi ra hîm in, lê hûn di kin ku Min 
bi ku jin, çim kî xe be rêd Min di lê 
we da cî na bin. 38Min çi ku cem 
Ba vê Xwe dî tî ye, Ez wê di bê jim, 
we jî çi ku cem ba vê xwe bi hîs ti ne 
wê ye kê di kin». 

Zar’êdmîrêcin
39Wa na lê ve ge r’and û go ti nê: 

«Ba vê me Bi ra hîm e». Îsa wan r’a 

* 8:24 Şiro ve ki ri nê bin r’êza Yû h’en na 8:58-da bi xû nin. 
* 8:28 Şiro ve ki ri nê bin r’êza Yû h’en na 8:58-da bi xû nin. 
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got: «He ger hûn za r’êd Bi ra hîm 
bû na, we yê ki rêd Bi ra hîm bi ki-
ra na. 40Lê ni ha hûn di kin ku 
Min bi ku jin, ye kî usa ku r’as tî 
ji Xwe dê bi hîs tî ye, we r’a di bê je. 
Bi ra hîm tiş te kî aha ne kir. 41Hûn 
ki rêd ba vê xwe di kin». Hin gê 
Wî r’a go tin: «Em r’î ya zi nê k’a-
rî yê da di nê ne k’e ti ne! Ba ve kî 
me he ye, Ew jî Xwe dê ye». 42Îsa 
wan r’a got: «He ger Xwe dê Ba vê 
we bû ya, we yê Ez h’iz bi ki ra ma, 
çim kî Ez ji cem Xwe dê r’a bûm 
ha ti me vir. Ez ne ku xwe se rî-
xwe ha ti me, lê Ewî Ez şan di me. 
43Çi ma hûn tiş têd ku Ez di bê jim 
fe’m na kin? Çim kî hûn ni ka rin 
go ti nêd Min bi bin. 44Hûn ba vê 
xwe da ji mî rê cin in û di xwa zin 
xwes ti nêd ba vê xwe bî ni ne sê rî. 
Ew ji se rê sê rî da qe t’il bû û wî t’u 
car xwe r’as tî yê ne gir tî ye*, çim kî 
na va wî da r’as tî t’une. Ga va ew 
de re wa di ke, ew go ra bin ya t’a 
xwe di ke, çim kî ew de re wîn e û 
ba vê de re wa ye. 45Lê çim kî Ez 
r’as tî yê di bê jim, hûn Min ba wer 
na kin. 46Ji we k’î di ka re îz bat ke, 
ku gu nê Min he ye? Awa he ger 
r’as tî yê di bê jim, çi ma hûn Min 
ba wer na kin? 47Ewê ku ji Xwe dê 
ye, go ti nêd Xwe dê di bi hê. Bo na 

wê ye kê hûn go ti nêd Xwe dê na bi-
hên, çim kî hûn ne ji Xwe dê ne». 

ÎsaûBirahîm
48Ci hû ya lê ve ge r’and û go ti nê: 

«Çi ma em r’ast na bê jin, ku Tu 
sa me rî yî û ci na di k’e vî?» 49Îsa 
wan r’a got: «Ez ci na na k’e vim. Ez 
qe di rê Ba vê Xwe di gi rim, lê hûn 
Min bê hur met di kin. 50Ez r’û me ta 
na vê Xwe na ge r’im, lê yek he ye 
ku lê di ge r’e û ser da di ni hê r’e. 
51Ez r’ast bê xê lif we r’a di bê jim, 
he ger yek go ti na Min xwey ke, ew 
t’u car mi ri nê na bî ne». 52Hin gê 
ci hû ya jê r’a got: «Îdî em za nin 
ku Tu ci na di k’e vî! Bi ra hîm jî 
mir, p’ê xem ber jî mi rin û ni ha 
Tu di bê jî: ‹He ger yek go ti na Min 
xwey ke, t’u car na mi re›. 53Çi ma 
Tu ji ba vê me Bi ra hîm çê tir î? 
Ew mir, p’ê xem ber jî mi rin. Tu 
Xwe dew sa k’ê da tî nî?» 
54Îsa cab da: «He ger Ez xwe xa 

r’û me ta na vê Xwe bi lind kim, 
r’û me ta na vê Min ne tiş tek e. 
Ew, Ba vê Min e, Yê ku r’û me ta 
na vê Min bi lind di ke, k’î ja nî r’a 
hûn di bê jin: ‹Xwe dê yê me ye›. 
55Hûn Wî qet nas na kin, lê Ez 
Wî nas di kim. He ger Ez bê jim, 
Ez Wî nas na kim, Ezê jî mî na 

* 8:44 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Ew t’u car ne bû alî yê r’as tî yê». 
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we de rew de rêm, lê Ez Wî nas 
di kim û go ti na Wî xwey di kim. 
56Ba vê we Bi ra hîm h’ey ra wê 
r’o ja Min da bû, wî dît û şa bû». 
57Bo na vê ye kê ci hû ya jê r’a got: 
«Tu hê pên cî sa lî t’une yî! Te Bi-
ra hîm jî dî tî ye?» 58Îsa wan r’a got: 
«Ez r’ast bê xê lif we r’a di bê jim, 
hê be rî Bi ra hîm EZ HE ME»*. 
59Hin gê wan ke vir hil dan ku 
ba vê ji ne Wî, lê Îsa Xwe ji wan 
ve di zî û ji p’a rist ge hê der k’e te 
der va çû. 

Vebûnaç’e’vêd
yekîzikmakîyêdakor

91Ga va ku Îsa der baz di bû, 
Ewî me ri ve kî ji zik ma kî-

yê da kor dît. 2Şa gir têd Wî jê 
pir sîn: «Ders dar, gu nê k’ê ye ku 
ev me ri va kor ji dî ya xwe bû ye? 
Gu nê wî ye, yan yê dê û ba vê 
wî ye?» 3Îsa li wan ve ge r’and 
û got: «Ne gu nê wî ye, ne jî yê 
dê û ba vê wî ye, lê ev yek aha 
bû ye, we kî ki rêd Xwe dê li ser wî 
bê ne e’yan ki ri nê. 4H’e ta ku r’oj 
he ye, ge re kê em ki rêd Wî bi kin, 
Yê ku Ez şan di me. Şev tê, hin gê 
t’u ke sê ni ka ri be tiş te kî bi ke. 
5H’e ta ku Ez din ya yê da me, 
r’o na ya din ya yê me». 

6Ewî ev yek ku got, t’û yî e’r dê 
kir, ji t’û kê h’e r’î çê kir, ew h’e-
r’î ç’e’ vê wî me ri vî da 7û jê r’a 
got: «He r’e ser ç’e’ vê xwe h’ew zê 
Sîl wa mê da bi şo», (ku ev nav tê 
fe’m kir in «Şan dî»). Ewî jî çû 
ser ç’e’ vê xwe şûşt û bi ç’e’ vêd 
ve bû yî ve ge r’î ya. 

8Cî na rêd Wî û ewêd ku be rê ew 
dî ti bûn ku wî p’ars di kir, di go tin: 
«Eva ewî kor nî ne, ku r’û di nişt û 
p’ars di kir?» 9Hi ne ka di got: «Eva 
ew e», hi ne ka jî di got: «Na, ne ew 
e, lê mî na wî ye». Lê wî xwe xa 
di got: «Ez ew im». 10Hin gê jê 
pir sîn: «Ku usa ye ç’e’ vêd te ça wa 
ve bû ne?» 11Ewî li wan ve ge r’and 
û got: «Ew me ri vê ku jê r’a di bê jin 
Îsa, Ewî h’e r’î çê kir û li ç’e’ vêd 
min dan û min r’a got: ‹He r’e 
h’ew zê Sîl wamê û ser ç’e’ vê xwe 
bi şo›. Ez jî çûm, min ser ç’e’ vê 
xwe şûşt û ç’e’ vêd min ve bûn». 
12Wa na jê pir sî: «K’a Ew k’u ye?» 
Ewî got: «Ez ni za nim». 

Fêrisîgilîya
jiyêqencbûyîdik’işînin

13Wa na ew me ri vê ku be rê kor 
bû, bi ri ne cem fê ri sî ya. 14Ew r’o-
ja ku Îsa h’e r’î çê kir û ç’e’ vêd wî 
ve ki rin, şe mî bû. 15Fê ri sî ya jî jê 

* 8:58 Der k’e tin 3:13-14. 
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pir sî, k’a ça wa ç’e’ vêd wî ve bû ne? 
Ewî wan r’a got: «H’e r’î li ç’e’ vêd 
min da, min ser ç’e’ vê xwe şûşt û 
ni ha ez di bî nim». 16Hin gê hi ne-
ke ji fê ri sî ya got: «Ev me ri va ne ji 
Xwe dê ye, çim kî Ew r’o ja şe mî yê 
xwey na ke». Lê hi ne ka jî di got: 
«Me ri ve kî gu ne k’ar ça wa di ka re van 
k’e re me ta bi ke?» Bi vî awayî nav 
wan da bû du tî re tî. 17Hin gê, dî sa 
go ti ne yê ku kor bû: «Tu çi di bê jî 
bo na Ewî ku ç’e’ vêd te ve ki rin?» 
Ewî jî got: «Ew p’ê xem ber e». 
18Lê ci hû ya ba wer ne di kir ku 

ew kor bû ye û ç’e’ vêd wî ve bû ne, 
h’e ta ga zî dê û ba vê wî ne ki rin 
19û ji dê û ba vê wî ne pir sîn: «Ev 
e ew ku r’ê we yî ku hûn di bê jin, ji 
zik ma kî yê da kor e? Eva ça wa ni ha 
di bî ne?» 20Dê û ba vê wî li wan 
ve ge r’an din û go tin: «Em za nin ku 
eva ku r’ê me ye û ji zik ma kî yê da 
kor e. 21Lê ni ha ew ça wa di bî ne, 
em ni za nin, yan k’ê ç’e’ vêd wî 
ve ki ri ne, em wê jî ni za nin. Ew 
îdî me zin e, ji wî bi pir sin, bi ra 
ew ca ba xwe bi de». 22Dê û ba vê 
wî ji tir sa ci hû ya aha go tin, çim kî 
ci hû ya pêş da ya xwe ki ri bû ne yek: 
«He ger k’î bê je Îsa Mesîh e, ewê 
ji k’i nîş tê bê der xis ti nê». 23Le ma 

dê û ba vê wî go tin: «Ew îdî me zin 
e, ji wî bi pir sin». 
24Awa ca ra du da wa na ga zî wî 

me ri vê ku kor bû ki rin û go ti nê: 
«Ber Xwe dê r’ast bê je!* Em za nin 
ku Ew Me ri va gu ne k’ar e». 25Ewî 
li wan ve ge r’and û got: «Ez ni-
za nim Ew gu ne k’ar e, yan na, lê 
ez t’e nê tiş te kî za nim ku ez kor 
bûm û ni ha di bî nim». 26Dî sa ji 
wî pir sîn: «Ewî çi te kir? Ç’e’ vêd 
te ça wa ve ki rin?» 27Ewî li wan 
ve ge r’and û got: «Min hê ja we r’a 
got, lê we guh da rî ne kir. Çi ma 
hûn di xwa zin dî sa bi bi hên? Di be 
ku hûn jî di xwa zin bi bi ne şa gir-
têd Wî?» 28Wa na ew bê hur met 
kir û go tin: «Tu yî şa gir tê Wî, lê 
em şa gir têd Mû sa ne! 29Em za-
nin ku Xwe dê t’e vî Mû sa xe ber 
da ye, lê bo na Vî em ni za nin ku 
Ew ji k’u ye!» 
30Evî me ri vî li wan ve ge r’and û 

got: «He ma ev e e’cê ba gi ran, ku 
hûn ni za nin Ew ji k’u ye, lê Wî 
ç’e’ vêd min ve ki rin. 31Em za nin 
ku Xwe dê den gê gu ne k’a ra na bi hê. 
Lê he ger me ri vek xwe dê nas e û 
xwes ti na Wî di ke, Xwe dê den gê 
wî di bi hê. 32Hê be rê da t’u ca ra 
qet ne ha tî ye bi hîs ti nê, ku ye kî 

* 9:24 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Şi ki rî yê bi de Xwe dê», ça wa wî bi di ne 
son dê (Yê şû 7:19). 
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ç’e’ vêd me ri ve kî zik ma kî yê da kor 
ve ki ri bin. 33He ger Eva Me ri va ji 
Xwe dê da nî bû ya Wî ni ka ri bû t’u 
tişt bi ki ra». 34Ca ba wî dan û go tin: 
«Tu ser da-pê da nav gu na da di nê 
k’e tî yî û me hîn di kî?» Û ew ji 
k’i nîş tê der xis ti ne der. 

Korbûnar’uh’anî
35Ga va Îsa bi hîst ku ew der-

xis ti ne der, ew dît û jê r’a got: «Tu 
ba we rî ya xwe Ku r’ê Mê riv tî nî?» 
36Ewî pir sî û go tê: «Ez xu lam, Ew 
K’î ye, we kî ez ba we rî ya xwe Wî 
bî nim?» 37Îsa jê r’a got: «Te Ew dît 
û Ew e Yê ku ni ha t’e vî te xe ber 
di de». 38Ewî got: «Xu dan, ez ba-
wer di kim!» û ber Wî ta bû. 39Îsa 
got: «Ez bo na dî wan ki ri nê ha ti me 
vê din ya yê, we kî yêd ku na bî nin 
bi bî nin û yêd ku di bî nin kor bin». 
40Hi ne ke ji fê ri sî ya li wir ha zir 

bûn, ga va ev yek bi hîs tin, jê r’a 
go tin: «Çi ma em jî kor in?» 41Îsa 
go te wan: «He ger hûn kor bû na, 
gu nêd we yê t’une bû na. Lê ni ha 
hûn ku di bê jin: ‹Em di bî nin›, 
di di ne k’if şê ku hûn na va gu nêd 
xwe da di mî nin. 

Şivanûpezêdwî

101Ez r’ast bê xê lif we r’a 
di bê jim, ewê ku dê rî r’a 

na k’e ve axi lê pêz, lê cî kî din r’a 

di k’e vê, ew diz û qa çax e. 2Lê ewê 
ku dê rî r’a di k’e vê, ew şi va nê pêz 
e. 3Der geh van de rî li ber ve di ke, 
pez den gê wî di bi hê û ew bi na va 
ga zî pe zêd xwe di ke û wan der di xe 
der va. 4Ga va ew pe zêd xwe giş kî 
der di xe, pê şî yê di k’e ve û pez jî pey 
wî di çe, çim kî den gê wî nas di kin. 
5Ew t’u car pey ye kî xe rîb na çin, 
lê ji wî di r’e vin, çim kî den gê yê 
xe rîb nas na kin». 
6Îsa ev me se le wan r’a got, lê 

wan fe’m ne kir, ku Ew çi wan r’a 
di bê je. 

Şivanêqenc
7Awa Îsa dî sa wan r’a got: «Ez 

r’ast bê xê lif we r’a di bê jim, Ez im 
de rê pêz. 8Ew h’e mû yêd ku be rî 
Min ha ti ne diz û qa çax in, lê pêz 
guh da rî ya wan ne ki rî ye. 9Ez im 
de rî. Yê ku bi des tê Min bi k’e ve 
hin dur’, wê xi laz be. Ewê bi k’e ve 
hin dur’, der k’e ve û ç’ê rê bi bî ne. 
10Diz t’e nê bo na di zî yê, kuş ti nê 
û qir’ ki ri nê tê. Lê Ez ha ti me ku 
jî yî na wan he be, jî yî na ser jî yî nê. 
11Ez im şi va nê qenc. Şi va nê 

qenc e’mi rê Xwe bo na pe zê Xwe 
di de. 12Lê yê p’î garf, ku ne şi van 
e û pez jî ne yê wî ye, ga va di bî ne 
gur tê, ew pêz di hê le û di r’e ve. 
Gur jî di k’e ve na va pêz t’ûr’-t’û r’î 
di ke. 13P’î gar di r’e ve, çim kî ew 
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p’î gar e û li ber pêz na k’e ve. 14Ez 
im şi va nê qenc. Ez yêd Xwe nas 
di kim û yêd Min jî Min nas di kin, 
15ça wa ku Bav Min nas di ke, Ez 
jî usa Wî nas di kim û e’mi rê Xwe 
bo na pe zêd Xwe di dim. 16Pe zêd 
Mi ne din jî he ne, yêd ku ne vî 
ax lî da ne. Ge re kê Ez wa na jî bî-
nim û ewê den gê Min bi bi hên û 
bi bi ne ke rîk ber şi va ne kî. 17Bo na 
vê ye kê Bav Min h’iz di ke, çim kî 
Ez e’mi rê Xwe di dim, we kî Ez wê 
dî sa bis tî nim. 18T’u kes wî e’mi rî 
ji Min nas tî ne, lê Ez Xwe xa wî 
di dim. H’u ku mê Min he ye, Ez wî 
bi dim û h’u ku mê Min he ye dî sa 
wî bis tî nim. Min ev t’e mî ji Ba vê 
Xwe stan dî ye». 
19Bo na vê xe ber da nê dî sa na va 

ci hû ya da bû du tî re tî. 20Ji wan 
ge le ka di got: «Eva ci na k’e tîf ye 
û dîn e. Çi ma hûn guh da rî ya Wî 
di kin?» 21Hi ne kêd din jî di go tin: 
«Eva xe ber da na ne ya ci na k’e tî ya 
ye. Qet cin di ka rin ç’e’ vêd ko ra 
ve kin?» 

Nebawerîyacihûya
22Hin gê li Or şe lî mê Ce ji naf 

Pî roz ki ri na P’a rist ge hê* hat û 

zi vis tan bû. 23Îsa li p’a rist ge hê 
hê wan ge ha Si lê man daf di ge r’î ya. 
24Ci hû ya li do ra Wî girt û jê pir-
sîn: «H’e ta k’en gê Tê me şi kê da 
bi hê lî? He ger Tu yî Mesîh, me r’a 
aş ke re bê je!» 
25Îsa li wan ve ge r’and û got: 

«Min we r’a got, lê we ba wer 
ne kir. Ew ki rêd ku Ez bi na vê 
Ba vê Xwe di kim, ew bo na Min 
şe’ de tî yê di din, 26lê hûn ba wer 
na kin, çim kî hûn ne ji pe zêd 
Min in. 27Pe zêd Min den gê Min 
di bi hên, Ez jî wan nas di kim û 
ew pey Min tên. 28Ez jî yî na h’e-
ta-h’e ta yê di di me wan û ew t’u 
car un da na bin û t’u ke sê wan 
ji des tê Min der ne xe. 29Ewêd 
ku Ba vê Min da ne Min, ser her 
tiş tî r’a ne* û t’u kes ni ka re wan 
ji des tê Ba vê Min der xe. 30Ez û 
Bav yek in». 
31Li wir ci hû ya dî sa ke vir hil-

dan, ku Wî bi di ne ber ke vi ra. 32Îsa 
wan r’a got: «Min ji Ba vê ge lek 
ki rêd qenc nî şa nî we ki rin. Hûn 
bo na k’î jan ki rî Min di di ne ber 
ke vi ra?» 33Ci hû ya lê ve ge r’and û 
go ti nê: «Em bo na ki rêd qenc Te 
na di ne ber ke vi ra, lê çim kî Tu 

* 10:22 Bi go ti ne ke din: «Bu hur tî-ji ba re ki ri na P’a rist ge hê». 
* 10:29 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Ba vê Mi nî ku ew da ne Min, ser 
h’e mû ya r’a ye». 
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Xwe dê bê hur met di kî! Tu me riv 
î, lê Xwe di kî Xwe dê». 

34Îsa li wan ve ge r’and û got: «Ne 
Qa nû na we da ni vî sar e, ku Xwe dê 
got: ‹Hûn Xwe dê ne›*? 35He ger Ew 
wan ‹Xwe dê› h’e sab di ke, k’î ja na-
r’a xe be ra Xwe dê ha tî ye da yî nê 
(û na be jî ku ew ni vî sar be tal be), 
36de îjar hûn Wî r’a ça wa di bê jin: 
‹Tu Xwe dê bê hur met di kî›, Yê ku 
Ba vê pî rozf kir* û şan de din ya yê, 
çim kî Min got: ‹Ez Ku r’ê Xwe dê 
me›. 37He ger Ez ki rêd Ba vê Xwe 
na kim, Min ba wer ne kin. 38Lê we kî 
di kim, he ger hûn Min ba wer na kin 
jî, he ma wan ki rêd ku Ez di kim 
ba wer bi kin, we kî hûn bi za ni bin 
û fe’m kin, ku Bav na va Min da 
ye û Ez na va Wî da me». 39Hin gê 
dî sa xwes tin ku Wî bi gi rin, lê Îsa 
ji des tê wan der k’et. 

40Îsa dî sa der ba zî wî alî yê ç’e mê 
Ûr du nê bû û li wê de rê ma, wî cî yê 
ku Yû h’en na pêş da di ni xu mand. 
41Ge lek me riv di ha ti ne cem Wî 
û nav xwe da di go tin: «Yû h’en na 
t’u nî şan ne kir, lê çi tiş têd ku 
Yû h’en na der he qa Vî me ri vî da 
go ti ne, h’e mû r’ast der k’e tin». 
42Û li wê de rê ge le ka ba we rî ya 
xwe Wî anî. 

MirinaLazar

111Me ri vek he bû na vê wî 
La zar, ew ne xweş k’et. 

Ew ji Bey tan ya yê bû, ji wî gun dê 
Mer ye mêf û xûş ka wê Mer t’a yê. 
2Eva ew Mer ye maf bû, ya ku r’û nê 
bîn xweş li Xu dan da bû û bi p’o r’ê 
xwe ni gêd Wî pa qij ki ri bûn, ew 
La za rê birê wê bû ne xweş. 3Awa 
her du xûş ka Îsar’a cab şan din û 
go tin: «Xu dan, va ewî ku Tu jê 
h’iz di kî ne xweş e». 4Îsa ga va ev 
yek bi hîst, got: «Ev ne ne xwe şî ya 
mi ri nê ye, lê bo na r’û me ta Xwe dê 
ye, we kî bi wê ye kê r’û me ta Ku r’ê 
Xwe dê bi lind be». 
5Îsa Mer t’a, xûş ka wê û La za rê 

birê wan h’iz di ki rin. 6Lê ga va Wî 
bi hîst ku La zar ne xweş e, Ew du 
r’o jêd din jî li wî cî yî de ren gî bû. 
7Pey r’a Wî şa gir têd Xwe r’a got: 
«We rin em dî sa he r’i ne Ci hûs ta-
nê». 8Şa gir ta jê r’a got: «Ders dar, 
çen dek pêş da ci hû ya di kir ku Te 
bi di ne ber ke vi ra, Tu dî sa di çî wê 
de rê?» 9Îsa li wan ve ge r’and û got: 
«Ne r’oj donz deh si h’et e? He ger 
yek r’o jê bi ge r’e ew na li k’u me, 
çim kî r’o na ya vê din ya yê di bî ne. 
10Lê he ger yek şe vê bi ge r’e, ew 

* 10:34 Ze bûr 82:6. 
* 10:36 Bi go ti ne ke din: «Bu hur tî-ji ba re kir, baş qe kir». 
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di li k’u me, çim kî t’e vî wî r’o na yî 
t’une». 11Pey vê xe ber da nê r’a Ewî 
wan r’a got: «Pis ma mê me La zar 
xew r’a çû ye, lê Ezê he r’im ku 
wî h’iş yar kim». 12Şa gir ta jê r’a 
got: «Xu dan, he ger ew r’a za ye, 
wê r’a be ser xwe». 13Îsa der he qa 
mi ri na wî da di got, lê wan t’i rêf 
ku Ew bo na r’a za na wî di bê je. 
14Hin gê Îsa aş ke re wan r’a got: 
«La zar mir. 15Û Ez şa me ku ne 
li wi ra bûm, çim kî eva ye ka wê 
bo na k’a ra ba we rî ya we be. Lê 
dî sa we rin em he r’i ne cem wî». 
16Hin gê T’û ma yê ku di go ti nê 
«He val-cê wî», şa gir têd he va lêd 
xwe r’a got: «Em jî he r’in, ku t’e vî 
Wî bi mi rin». 

Îsayer’abûnamirîya
ûjîyîn

17Ga va Îsa çû, Wî dît ku îdî ew 
çar r’o jê La zar bû de fin ki ri bûn. 
18Bey tan ya nê zî kî Or şe lî mê bû, 
we ke sê kî lo mê ti ra jê dûr bû. 
19Ge lek ci hû ha ti bû ne serx we şî ya 
Mer t’a û Mer ye mê, bo na mi ri na 
birê wan. 
20Ga va Mer t’a yê bi hîst ku Îsa 

tê, ew pê şî ya Wî da çû, lê Mer yem 
mal da ma. 21Mer t’a yê go te Îsa: 
«Xu dan, he ger Tu vir bûya yî, birê 
min ne di mir. 22Lê ni ha jî ez za nim 
Tu çi ji Xwe dê bi xwa zî, Ewê bi de 

Te». 23Îsa go te wê: «Birê te yê ji 
mi ri nê r’a be». 24Mer t’a yê lê ve-
ge r’and: «Ez za nim R’o ja Ax re tê, 
R’o jaf R’a bû nê ewê r’a be». 25Îsa 
go te wê: «Ez im r’a bûn û jî yîn! 
Ewê ku ba we rî ya xwe Min bî ne, 
he ger bi mi re jî wê bi jî. 26Û ewê 
ku di jî û ba we rî ya xwe Min tî ne, 
ew qet na mi re. Tu vê ye kê ba wer 
di kî?» 27Mer t’a yê Wî r’a got: «Be lê 
Xu dan, ez ba wer di kim, ku Tu 
Mesîh î, Ku r’ê Xwe dê, Yê ku wê 
bi ha ta din ya yê». 

Îsadigirî
28Pey vê go ti nê r’a, çû ga zî xûş ka 

xwe Mer ye mê kir û di zî va go tê: 
«Ders dar ha tî ye û ga zî te di ke». 
29Ga va ku wê bi hîst, zû r’a bû 
çû. 30Îsa hê ne k’e ti bû gund, lê 
li wî cî yî ma bû, k’î de rê Mer t’a 
r’as tî Wî ha ti bû. 31Ci hû yêd ku 
ma lê da t’e vî wê bûn û li ber di-
lê wê da di ha tin, ga va dî tin ku 
Mer yem zû r’a bû der k’e te der va, 
da ne pey wê çûn. Wan t’i rê ku 
ew di çe ser t’ir bê bi gi rî. 32Ga va 
Mer yem gi hîş te wî cî yî ku Îsa lê 
bû, Ew dît, xwe avî te ber ni ga 
û go tê: «Xu dan, he ger Tu li vê 
de rê bûya yî, birê min ne di mir». 
33Ga va ku Îsa ç’e’v gi rî yê wê û 
gi rî yê ci hû yêd ku pê r’a ha ti bûn 
k’et, k’e se ra k’ûr ha tê û di lê Wî 
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êşî ya. 34Û ji wan pir sî: «We ew 
li k’u de fin ki rî ye?» Wî r’a go tin: 
«Xu dan, we re û bi bî ne». 35Îsa gi-
rî ya. 36Hin gê ci hû ya got: «Dî na 
xwe bi di nê, çi qas jê h’iz di kir!» 
37Ji wan hi ne ka jî got: «Evî ku 
ç’e’ vêd yê kor ve ki rin, ni ka ri bû usa 
bi ki ra, ku ev me ri va jî ne mi ra?» 

ÎsaLazarêmirîsaxdike
38Li ser vê ye kê Îsa dî sa k’ûr 

k’e ser k’i şand û çû ser t’ir bê. Ew 
t’irb şkef tek bû û ke vi rek ber de vê 
wê bû. 39Îsa got: «Vî ke vi rî wê da 
kin». Xûş ka yê mi rî, Mer t’a yê 
Wî r’a got: «Xu dan, îdî ni ha bîn 
k’e tî yê, îro ça rê wî ye mi rî ye». 
40Îsa go te wê: «Min te r’a ne got, 
he ger tu ba wer bi kî, tê r’û me ta 
Xwe dê bi bî nî?» 41Hin gê ke vir 
wê da ki rin. Îsa se rê Xwe bi lind 
kir û got: «Ba vo, Ez ze’f r’a zî me 
ku Te den gê Min bi hîst. 42Ez 
za nim ku Tu her gav den gê Min 
di bi hê yî, lê Min bo na xa ti rê vê 
cim e’ ta se ki nî got, we kî ba wer 
bi kin ku Te Ez şan di me». 
43Pey vê go ti nê r’a bi den ge kî 

bi lind ki re ga zî: «La zar, der k’e-
ve!» 44Yê mi rî jî dest û p’î yêd wî 
bi k’i tan k’e fen ki rîf û ser ç’e’ vê wî 
bi dest ma le kê ni xam tî der k’e te 
der va. Îsa wan r’a got: «Wî ve kin 
û bi hê lin bi ra he r’e». 

ŞêwirakuştinaÎsa
(Metta26:1‑5;Marqos14:1‑2;

Lûqa22:1‑2)

45Hin gê ge lek ci hû yêd ku ha-
ti bû ne cem Mer ye mê, ev ki ri na 
Îsa ku dî tin, ba we rî ya xwe Wî 
anîn. 46Lê ji wan hi nek jî çû ne 
cem fê ri sî ya û ev ki ri na Îsa wan r’a 
go tin. 47Û hin gê fê ri sî û se re kêd 
k’a hî na ci vî naf gi re gi ra gî han di ne 
hev û go tin: «Emê çi bi kin? Eva 
me ri va ge lek nî şa na di ke. 48He-
ger em Wî aha bi hê lin, h’e mû wê 
ba we rî ya xwe Wî bî nin û r’o ma yî 
jî wê bên, cî yê me yî pî rozf wê ran 
kin û k’o ka mi le tê me jî bî nin». 
49Ye kî ji wan, Qe ya fa yê ku wê 

sa lê se rek k’a hîn bû, wan r’a got: 
«Hûn qet tiş te kî fe’m na kin! 50Ne 
jî di gi hî ji ne gi lî ya ku me r’a hê dest 
di de me ri vek bi mi re bo na cim e’ tê, 
ne ku t’e ma mî ya mi let un da be». 
51Ev ye ka ewî h’em dê xwe ne got, 
lê çim kî ew se rek k’a hî nê wê sa lê 
bû, p’ê xem ber tîf kir, ku Îsayê ber 
mi let va bi mi re. 52Û ne ku t’e nê 
bo na mi let, lê bo na za r’êd Xwe-
dê ye be la bû yî jî, ku wan bi ci vî ne û 
bi ke yek. 53Awa îdî pey wê r’o jê r’a 
şê wi ra kuş ti na Îsa ki rin. 
54Bo na vê ye kê Îsa îdî aş ke re 

na va ci hû ya da ne di ge r’î ya, lê ji 
wir çû be r’î yê cî kî nê zî kî ba ja rê 
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ku jê r’a Ef ra yîm di go tin û t’e vî 
şa gir têd Xwe li wê de rê ma. 
55Ce ji na ci hû ya ye Der baz bû nê 

nê zîk bû, ge lek me ri vêd ji dor-be ra 
be rî ce ji nê hev raz çû ne Or şe lî mê, 
we kî li go ra e’det xwe bi şon-ve şon. 
56Hin gê ewa na li wê de rê Îsa di-
ge r’î yan û p’a rist ge hê da di se ki nîn, 
ji hev du di pir sîn: «Hûn çi di bê jin? 
Ewê e’se ne yê vê ce ji nê?» 57Fê ri sî 
û se re kêd k’a hî na jî e’mir der xis-
ti bûn, he ger ke sek bi za ni be Ew li 
k’u de rê ye, ge re kê gu hê wan pê 
xin, we kî ew Wî bi gi rin. 

ÎsaBeytanyayêda
têr’ûnkirinêf

(Metta26:6‑13;Marqos14:3‑9)

121Şeş r’oj be rî Ce ji na Der-
baz bû nê, Îsa ha te Bey tan-

ya yê, wî cî yê ku La zar lê di ma, yê 
ku Îsa ew ji nav mi rî ya r’a ki ri bû. 
2Li wê de rê wa na qe di rek jê r’a 
ki rin. Mer t’a yê xiz met k’a rî di kir, 
La zar jî t’e vî Îsa na va wan da li ser 
sif rê r’û niş tî bû. 3Hin gê Mer ye mê 
lî ti re kî r’o ma yî* bi r’û nê nar dêyîf 
sa fî û bi ha hil da, ser ni gêd Îsada 
kir û pê p’o r’ê xwe ni gêd Wî zi ha 
ki rin. Bî na r’û nê nar dê mal hil da. 

4Lê ji şa gir têd Wî ye kî, Ci hû da yê 
Îs xer yo tî, yê ku wê paşê ne ma mî ya 
Wî bi ki ra got: 5«Çi ma ev r’û nê 
nar dê sê sid zî vî* ne ha te fi ro ta nê, 
ku li be len ga za bi ha ta be la ki ri nê?» 
6Ewî ev yek di got, ne ku xe ma wî 
be len gaz bûn, lê çim kî ew diz bû, 
k’î si kê p’e ra cem wî bû û çi ku 
di k’e tê, ewî jê di ç’o pand. 
7Hin gê Îsa go te wî: «Ji wê 

k’ul fe tê ve ge r’e. Îdî çi ma vî r’û nî 
h’e ta r’o ja de fin ki ri naf Min xwey 
ke?* 8Fe qî rê her gav t’e vî we bin, 
lê Ezê her gav t’e vî we nî bim». 

ŞêwirakuştinaLazar
9Ji ci hû ya ge le ka bi hîst ku Îsa li 

wê de rê ye ha tin. Ew ne ku t’e nê 
bo na Îsa ha tin, lê we kî La za rê ku 
ji nav mi rî ya r’a ki rî ye jî bi bî nin. 
10Hin gê se re kêd k’a hî na şê wi rîn 
ku La zar jî bi ku jin, 11çim kî r’û yê 
wî da ge lek ci hû di çûn ba we rî ya 
xwe Îsa da nîn. 

Îsabir’ûmetdik’eveOrşelîmê
(Metta21:1‑11;Marqos11:1‑11;

Lûqa19:28‑40)

12R’o ja di nê e’la le te ke gi ran 
ku ha ti bû ce ji nê, ga va bi hîst ku 

* 12:3 «Lî ti re kî r’o ma yî» hin gê we ke 325 gi ra mê ni ha bû. 
* 12:5 «Sê sid zîv» hin gê we ke xe ba ta p’a le kî t’e ma mî ya sa lê bû. 
* 12:7 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Bi ra vî r’û nî bo na r’o ja de fin ki ri na Min xwey ke». 
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Îsa tê Or şe lî mê, 13wa na ç’i qi lêd 
xur mê hil dan çû ne pê şî ya Wî û 
ki ri ne qî r’în: 
 «Hosannaf! Bim ba rek e Ewê 

ku bi na vê Xu dan tê*, P’ad şê 
Îsra êlê!» 

14Îsa ce’ şi kek dît û lê sî yar bû, 
ça wa ni vî sar e: 
15 «Ne tir se ba ja rê Sî yo nêf*. 
 Va ye P’ad şê te tê, li ce’ şi ka 

k’e rê sî yar bû yî»**. 
16Şa gir têd Wî pê şî yê eva ye ka 

fe’m ne ki rin, lê ga va Îsa k’e te r’û-
me ta Xwe, hin gê ha te bî ra wan, 
ku ev yek bo na Wî ha ti bû ni vî sa rê 
û bo na Wî eva ye ka ki rin. 17Ew 
cim e’ ta ku hin gê t’e vî Wî bû, ga va 
Wî La zar ji mi ri nê r’a kir û e’mir kir 
ku ji go r’ê de rê, şe’ de tî ya wê ye kê 
di da. 18Bo na vê ye kê cim e’t pê şî ya 
Wî da çû, çim kî wa na bi hîs ti bû ku 
Ewî eva nî şa na ki rî ye. 19Fê ri sî ya jî 
hev r’a got: «Hûn di bî nin eva ye ka 
ji qe wa ta me der e. Va t’e ma mî ya 
din ya yê pey Wî çû!» 

HinekyûnanliÎsadiger’in
20Nav wan da çend yû nanf jî 

he bûn, ku bo na h’e ban di nê ce-
ji nê da hev raz çû bû ne Or şe lî mê. 

21Eva na ha ti ne cem Fî lî po yê ji 
ba ja rê Beyt say da Ce lî lê hî vî jê 
ki rin û go ti nê: «Em xu lam, em 
di xwa zin Îsa bi bî nin». 22Fî lî po 
çû eva ye ka En dra wis r’a got, 
En dra wis û Fî lî po jî çûn Îsar’a 
go tin. 23Îsa li wan ve ge r’and û 
got: «Ew si h’e ta ku Ku r’ê Mê riv 
wê bê r’û met ki ri nê pê r’a gi hîşt. 
24Ez r’ast bê xê lif we r’a di bê jim, 
he ger h’e ba gê nim ne k’e ve e’r dê 
û ne mi re, ewê t’e nê bi mî ne, lê 
he ger ew bi mi re, wê ge lek ber 
bi de. 25Yê ku e’mi rê xwe h’iz 
di ke, ewê un da ke, lê ewê ku li 
vê din ya yê di je ne e’mi rê xwe, ew 
wî bo na jî yî na h’e ta-h’e ta yê xwey 
di ke. 26Ewê ku bi xwa ze Min r’a 
xiz met k’a rî yê bi ke, bi ra pey Min 
bê. Ez li k’u de rê bim, xiz met k’a rê 
Min jî wê li wê de rê be. He ger yek 
Min r’a xiz met k’a rî yê di ke, Bav jî 
wê qe di rê wî bi gi re. 

ÎsamirinaXwee’lamdike
27Ni ha agir di lê Min k’e tî ye. 

Ez çi bê jim? Bê jim: ‹Ba vo, Min 
ji vê si h’e tê xi laz ke›? Ne Ez bo na 
vê si h’e tê ha ti me? 28Ba vo, na vê 
Xwe bi lind ke». Hin gê den gek ji 

* 12:13 Ze bûr 118:25-26. 
* 12:15 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Qî za Sî yo nê». 
** 12:15 Ze ke rî ya 9:9. 
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e’z mên hat: «Min bi lind kir û Ezê 
dî sa bi lind kim!» 

29Ew e’la le ta ku li wir se ki nî bû 
di bi hîst got: «Gu r’î nî ya e’z mên bû». 
Hi ne ka jî di got: «Mil ya k’e te kî t’e vî 
Wî xe ber da». 30Îsa cab da û got: 
«Eva den ga bo na Min ne hat, lê 
bo na we. 31Ni ha ye wex tê dî wa na 
vê din ya yê, ni ha ser wê rê vê din ya yê 
wê bê avî ti nê der va. 32Ga va Ez ji 
e’r dê ber bi jor bê me hil da nê, Ezê 
h’e mû ya ber bi Xwe bi k’i şî nim». 
33Ewî bi vê go ti nê di da fe’m ki ri nê, 
ku Ewê bi çi cû r’e yî bi mi re. 

34Hin gê e’la le tê lê ve ge r’and û 
go tê: «Me ji Qa nû nê bi hîs tî ye ku 
Mesîhê h’e ta-h’e ta yê bi mî ne. Îdî Tu 
ça wa di bê jî: ‹Ge re kê Ku r’ê Mê riv 
ber bi jor bê hil da nê›? K’î ye ew 
‹Ku r’ê Mê riv›?» 35Îsa wan r’a got: 
«Hi nek wext jî r’o na yî wê t’e vî we 
be. H’e ta ku r’o na yî t’e vî we ye, 
bi me şin, ne be ku te’ rî ser we da bê. 
Ewê ku te’ rî yê da di me şe, ew ni za ne 
k’u da di çe. 36H’e ta ku r’o na yî t’e vî 
we ye, ba we rî ya xwe r’o na yê bî nin, 
we kî hûn bi bi ne za r’êd r’o na yê». 

Nebawerîyacihûya

Ga va Îsa ev ye ka na go tin çû 
û Xwe ji ber wan ve şart. 37Ser 

ha qas nî şa na r’a ku Wî li ber wan 
ki rin, lê wa na dî sa ba we rî ya xwe 
li Wî ne da nîn. 38Ev yek aha bû, 
we kî ew go ti na Îşa ya p’ê xem ber 
bê sê rî: 
 «Xu dan, k’ê ew go ti na ku me 

got ba wer kir? 
 Û zen da Xu dan k’ê va e’yan 

bû?»* 
39Bo na wê ye kê wa na ni ka ri bû 

ba wer bi ki ra na, çim kî Îşa ya aha 
jî go tî ye: 
40 «Xwe dê ç’e’ vêd wan kor ki rin 
 û ava r’eş anî ser h’i şê wan, 
 we kî bi ç’e’ va ne bî nin, 
 bi h’i şa fe’m ne kin 
 û ve ne ge r’in ku Ez wan qenc 

kim»*. 
41Îşa ya aha got, çim kî wî r’û-

me ta Îsa dît û li ser Wî xe ber da. 
42Lê be lê dî sa jî ji ser wê ra ge le ka 
ba we rî ya xwe Wî anî. Lê ji tir sa 
fê ri sî ya, li xwe mu kur’ ne di ha tin, 
ku ji k’i nîş tê ne yê ne der xis ti nê. 
43Li wan hê xweş di hat ku me riv 
pe si nê wan bi din, ne ku Xwe dê. 

GotinaÎsa
h’akimêR’ojaAxretêye

44Hin gê Îsa bi den ge kî bi lind 
got: «Ewê ku ba we rî ya xwe Min 

* 12:38 Îşa ya 53:1. 
* 12:40 Îşa ya 6:10. 
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tî ne, ew ba we rî ya xwe Min nay ne, 
lê Yê ku Ez şan di me. 45Û ewê 
ku Min di bî ne, yê ku Ez şan di-
me di bî ne. 46Ez ça wa r’o na yî dar 
ha ti me din ya yê, we kî her ke sê ku 
ba we rî ya xwe Min bî ne, te’ rî yê da 
ne mî ne. 47He ger yek go ti na Min 
bi bi hê û ne qe dî ne, Ez dî wa na wî 
na kim. Ez ne ha ti me ku dî wa na 
din ya yê bi kim, lê we kî din ya yê 
xi laz kim. 48Ewê ku Min t’ex sîrf 

di ke û go ti nêd Min qe bûl na ke, 
yek he ye ku wê dî wa na wî bi ke, 
awa go tî ew go ti na ku Min go tî ye, 
ewê R’o ja Ax re tê dî wa na wî bi ke. 
49Çim kî Min xwe se rî xwe ne go-
tin, lê Ba vê ku Ez şan di me, Ewî 
t’e mî da ye Min ku Ez çi bê jim û 
çi xe ber dim. 50Û Ez za nim ku 
t’e mî ya Wî jî yî na h’e ta-h’e ta yê 
ye. Awa çi ku Ez di bê jim, ça wa 
Ba vê go tî ye Min Ez usa di bê jim». 

* 13:1 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Û h’e ta xi la zî yê jî ew h’iz ki rin». 

T’emîûgotinêdÎsayeaxirîyê

Îsanigêdşagirtadişo

131Be rî Ce ji na Der baz bû nê, 
Îsa za ni bû ku si h’e ta Wî 

pê r’a gi hîş tî ye ku ji vê din ya yê 
de rê û he r’e cem Ba vê. Ewî h’e-
mû yêd Xwe ye ku vê din ya yê da h’iz 
ki ri bûn, h’e ta de re ca he re bi lind jî 
ew h’iz ki rin*. 2Wex tê şîv xwa ri-
nê, mî rê cin qel pê xi rab avî te di lê 
Ci hû da yê ku r’ê Şim h’û nê Îs xer-
yo tî, ku ne ma mî ya Îsa bi ke. 3Îsa 
za ni bû ku Ba vê her tişt da ye des tê 
Wî, Ew ji cem Xwe dê ha tî ye û wê 
dî sa ve ge r’e cem Xwe dê. 4Hin gê 
Ew ji ser şî vê r’a bû, p’o tê Xwe da-
nî alî kî û p’êş gî rek hil da li piş ta 
Xwe gi rê da. 5Paşê av ki re t’eş tê û 

dest pê kir ni gêd şa gir têd Xwe şûş tin 
û bi p’êş gî ra gi rê da yî zi ha ki rin. 
6Ga va dor gi hîş te Şim h’ûn-Pet rûs, 
ewî go tê: «Xu dan, Tê ni gêd min 
bi şo yî?» 7Îsa lê ve ge r’and û go tê: 
«Ez ni ha çi di kim tu fe’m na kî, 
lê paşê tê fe’m bi kî». 8Pet rûs jê r’a 
got: «T’u car Tê ni gêd min ne şo yî!» 
Îsa lê ve ge r’and û go tê: «He ger Ez 
ni gêd te ne şom, p’a ra te wê t’e vî 
Min t’u ne be». 9Şim h’ûn-Pet rûs 
Wî r’a got: «Xu dan, ku usa ye ne 
t’e nê ni gêd min, lê dest û se rê min 
jî bi şo!» 10Îsa go tê: «Ewê ku ha tî ye 
şûş ti nê, pêş ti rî ni ga, we kî ma yîn 
ne h’ew ce ye de re ke din bê şûş ti-
nê. Ew xwe xa t’e mam-pê va pa qij 
e. Hûn pa qij in, lê ne ku h’e mû». 
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11Çim kî Îsa za ni bû k’î wê ne ma-
mî ya Wî bi ke, bo na wê ye kê got: 
«Hûn h’e mû ne pa qij in». 

12Ga va ni gêd wan şûş tin, p’o-
tê Xwe avî te ser Xwe û dî sa li ser 
sif rê r’û nişt. Ji wan pir sî: «Ge lo 
hûn za nin ku Min bo na we çi kir? 
13Hûn Min Ders dar û Xu dan h’e-
sab di kin, hûn r’ast di kin, Ez he ma 
usa jî he me. 14Awa he ger Min bi 
vê Xu dan û Ders da rî ya Xwe va ni-
gêd we şûş tin, ge re kê hûn jî ni gêd 
hev du bi şon. 15Min nex şek nî şa nî 
we kir, we kî ça wa Min bo na we 
kir, hûn jî usa bi kin. 16Ez r’ast bê 
xê lif we r’a di bê jim, xu lam ji axa yê 
xwe ne mes tir e, ne jî yê ku ha tî ye 
şan di nê ji yê ku ew şan dî ye mes tir 
e. 17He ger hûn vê ye kê za nin, hû nê 
xwe zi lî bin he ger bi qe dî nin. 

Îsagirtinaxwedidee’yankirinê
(Metta26:20‑25;

Marqos14:17‑21;Lûqa22:21‑23)

18Ez bo na we h’e mû ya na bê-
jim, çim kî Ez za nim Min k’î jan 
bi jar ti ne. Lê ge re kê ni vî sar bê sê rî: 
 ‹Yê ku na nê Min xwar 
 p’e h’în avî te Min›*. 
19Ez ni ha va, hê be rî qe wi man-

di nê van tiş ta we r’a di bê jim, we kî, 

ga va bi qe wi min hûn ba wer bi kin, 
ku EZ EW IM*. 20Ez r’ast bê xê lif 
we r’a di bê jim, ewê ku wî qe bûl ke, 
k’î ja nî ku Ez di şî nim, ew Min qe-
bûl di ke û ewê ku Min qe bûl di ke, 
Yê ku Ez şan di me qe bûl di ke». 
21Îsa ga va eva ye ka got, r’uh’ da 

ge le kî qil qi lî, Wî aş ke re şe’ de tî 
da û got: «Ez r’ast bê xê lif we r’a 
di bê jim, ye kî ji we wê ne ma mî ya 
Min bi ke». 
22Şa gir ta şaş ma yî li hev du ni-

hê r’î, ge lo ew bo na k’ê di bê je. 
23Ye kî ji şa gir têd Wî, yê ku Îsa jê 
h’iz di kir, xwe avî ti bû h’e mê za Îsa. 
24Şim h’ûn-Pet rûs wî r’a bi ç’e’ va 
di kir ku bi pi rse: «K’a Ew bo na k’ê 
di bê je». 25Ewî jî xwe da ber sîn gê 
Îsa pir sî: «Xu dan, ew k’î ye?» 
26Îsa cab da û got: «Ew e, yê ku 

Ez vî pe’ rî yê nan xwa ri nê da kim 
bi di mê». Û pe’ rî yê nan xwa ri nê da 
kir, da Ci hû da yê ku r’ê Şim h’û nê 
Îs xer yo tî. 27Ewî he ma ça wa pe’ rî 
ji dêst girt, mî rê cin k’e te na va wî. 
Îsa wî r’a got: «Tê çi bi kî zû bi ke». 
28Lê yêd ku li ser sif rê r’û niş ti-
bûn, t’u ke sî fe’m ne kir, ku Ewî 
çi ma wî r’a aha got. 29K’î si kê 
p’e ra ku cem Ci hû da bû, le ma 
hi ne ka t’i rê, ku Îsa wî r’a di bê je: 

* 13:18 Ze bûr 41:9. 
* 13:19 Şiro ve ki ri nê bin r’êza Yû h’en na 8:58-da bi xû nin. 
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«Tiş têd ku ce ji nê da me r’a la zim 
in bi k’i r’e», yan jî «tiş te kî bi de 
be len ga za». 30Ewî jî ga va ew pe’ rî 
hil da, pê r’a-pê r’a der k’e te der va. 
Îdî şev bû. 

T’emîyanû:
Jihevduh’izbikin

31Ga va ew der k’e te der va, Îsa 
got: «Ni ha Ku r’ê Mê riv ha te r’û-
met ki ri nê û Xwe dê jî bi Wî ha te 
r’û met ki ri nê. 32He ger Xwe dê pê 
Wî ha te r’û met ki ri nê, Xwe dê jî wê 
pê Xwe Wî r’û met ke û zû ti rê wê 
Wî r’û met ke. 33Law no! Ez ge lek 
wext t’e vî we na mî nim. Hû nê li 
Min bi ge r’in, lê ni ha Ez we r’a 
di bê jim, ça wa ku Min ci hû ya r’a 
jî got, hûn ni ka rin bê ne wî cî yê 
ku Ez di çi mê. 
34Ez t’e mî ke nû di di me we: 

Hev du h’iz bi kin. Ça wa ku Min 
hûn h’iz ki rin, hûn jî usa hev du 
h’iz bi kin. 35Bi vê ye kê h’e mû yê 
za ni bin hûn şa gir têd Min in, he ger 
hûn hev du h’iz bi kin». 

Îsaderheqaînk’arîya
Petrûsdadibêje

(Metta26:31‑35;Marqos
14:27‑31;Lûqa22:31‑34)

36Şim h’ûn-Pet rûs go te Wî: 
«Xu dan, Tê k’u da he r’î?» Îsa lê 
ve ge r’and û go tê: «Wî cî yê ku Ez 

di çi mê, tu ni ha ni ka rî pey Min 
bê yî, lê paşê tê pey Min bê yî». 
37Pet rûs go te Wî: «Xu dan, çi ma 
ez ni ha ni kar im pey Te bêm? Ezê 
e’mi rê xwe jî bo na Te bi dim». 38Îsa 
lê ve ge r’and û go tê: «Tê e’mi rê xwe 
bo na Min bi dî? Ez r’ast bê xê lif 
te r’a di bê jim, hê be rî bang da na 
dîk tê sê ca ra Min în k’ar kî. 

R’îyakudibeberbiBavê

141Bi ra di lê we ne qil qi le. 
Ba we rî ya xwe Xwe dê bî-

nin û ba we rî ya xwe Min jî bî nin. 
2Ma la Ba vê Min da ge lek cî yêd 
ma yînê he ne, Ez ni ha di çim we r’a 
cî ha zir kim. He ger usa nî bû ya, 
Min we r’a ne di got? 3Ga va Ez 
he r’im û we r’a cî ha zir kim, Ezê 
dî sa bêm û we bi bi me cem Xwe, 
we kî Ez li k’u bim, hûn jî li wê 
de rê bin. 4Hûn r’î ya wî cî yê ku 
Ez di çi mê za nin». 
5T’û ma jê r’a got: «Xu dan, em 

ni za nin Tu k’u da di çî, emê ça wa 
r’ê bi za ni bin?» 6Îsa wî r’a got: 
«Ez im, r’ê, r’as tî û jî yîn. T’e nê 
pê Min yek di ka re bê cem Ba vê. 
7He ger we Ez nas ki ri me, hû nê 
Ba vê Min jî nas bi kin*. Awa ji 
vir şûn da hûn Wî nas di kin û we 
Ew dî tî ye». 
8Fî lî po jê r’a got: «Xu dan, k’a 

Ba vê nî şa nî me ke, be sî me ye!» 
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9Îsa jê r’a got: «Fî lî po! Ha qas wext 
Ez t’e vî we me û hê tu Min nas 
na kî? Yê ku Ez dî ti me, Bav dî tî ye. 
Tu ça wa di bê jî: ‹Ba vê nî şa nî me 
ke›? 10Tu ba wer na kî ku Ez na va 
Ba vê da me û Bav na va Min da ye? 
Ev xe be rêd ku Ez we r’a di bê jim, 
ne ku xwe se rî xwe di bê jim, lê ew 
Ba vê ku na va Min da di mî ne, Ew 
e ku ya Xwe di ke. 11Min ba wer 
bi kin, ku Ez na va Ba vê da me û 
Bav jî na va Min da ye. Lê he ger 
na, he ma pê van ki rêd Min ba wer 
bi kin. 12Ez r’ast bê xê lif we r’a di-
bê jim, ewê ku ba we rî ya xwe Min 
bî ne, ew ki rêd ku Ez di kim, ewê 
xwe xa jî bi ke. Û ji van ki ra mes tir 
jî wê bi ke, çim kî Ez di çi me cem 
Ba vê Xwe. 13Pê na vê Min hûn çi 
bi xwa zin, Ezê bi kim, we kî Bav 
pê Kur’ bê r’û met ki ri nê. 14He ger 
hûn pê na vê Min tiş te kî bi xwa zin 
Ezê bi kim. 

Îsasozdide
kuR’uh’êPîrozbişîne

15He ger hûn Min h’iz di kin, 
hû nê t’e mî yêd Min xwey kin. 
16Ezê jî ji Ba vê hî vî kim û Ewê 
Piş to va ne kî din bi de we, we kî 

h’e ta-h’e ta yê t’e vî we bi mî ne. 
17Ew e ew R’u h’ê* ku r’as tî yê 
e’lam di ke û din ya ni ka re Wî 
qe bûl ke, çim kî ne Wî di bî ne û 
ne jî Wî nas di ke. Lê hûn Wî nas 
di kin, çim kî Ew t’e vî we di mî ne 
û wê na va we da be. 
18Ez we sê wîf na hê lim, Ezê 

dî sa ser we da bêm. 19Hi ne kî 
şûn da îdî din ya yê Min ne bî ne, 
lê hû nê Min bi bî nin. Çim kî Ez 
di jîm, hû nê jî bi jîn. 20Wê r’o jê 
hû nê bi za ni bin ku Ez na va Ba vê 
Xwe da me, hûn na va Min da ne 
û Ez jî na va we da me. 
21Ewê ku t’e mî yêd Min qe bûl 

di ke û wan xwey di ke, ew e yê ku 
Min h’iz di ke. Û ewê ku Min h’iz 
di ke, ewê ji alî yê Ba vê Min da bê 
h’iz ki ri nê. Ezê jî wî h’iz bi kim û 
Xwe wî va e’yan kim». 
22Ci hû daf, ne yê Îs xer yo tî go te 

Wî: «Xu dan, ewê ça wa be, ku Tê 
Xwe me va e’yan kî, lê din ya yê-
va na?» 
23Îsa lê ve ge r’and û go tê: «Her 

ke sê ku Min h’iz bi ke, wê go ti na 
Min xwey ke, Ba vê Mi nê jî wî 
h’iz bi ke û Emê bê ne cem wî, 
t’e vî wî bi mî nin. 24Ewê ku Min 

* 14:7 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «He ger we Ez nas bi ki ra ma, we yê 
Ba vê Min jî nas bi ki ra». 
* 14:17 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «R’u h’ê R’as tî yê ku din ya ni ka re Wî qe bûl ke». 
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h’iz na ke, ew go ti nêd Min xwey 
na ke. Evê go ti na ku hûn di bi hên 
ne ya Min e, lê ya Ba vê Min e, ku 
Ez şan di me. 25He la hê ku Ez li 
cem we me, Min ev ye ka na we r’a 
go tin. 26Lê Piş to van, awa go tî 
R’u h’êf Pî roz, ku Bav wê bi na vê 
Min bi şî ne, Ewê we hî nî h’e mû 
tiş tî ke û her tiş têd ku Min we r’a 
go ti ne, wê bî ne bî ra we. 
27Ez e’di la yî yê we r’a di hê lim, 

wê e’di la yî ya Xwe di di me we. 
Ez usa na dim ça wa ku din ya 
di de we. Bi ra di lê we ne qil qi le 
û ne tir sin! 28We bi hîst ku Min 
we r’a got: ‹Ezê he r’im, lê dî sa 
ser we da bêm!› He ger we Ez h’iz 
bi ki ra ma, hû nê şa bi bû na ku Ez 
di çi me cem Ba vê, çim kî Bav ser 
Min r’a ye. 29Û ni ha ev ye ka na 
Min be rî qe wi man di nê we r’a go-
tin, we kî ga va ew yek bi qe wi min, 
hûn ba wer bi kin. 30Îdî Ezê t’e vî 
we ge le kî xe ber ne dim, çim kî va 
ye ser wê rê vê din ya yê tê. H’u ku-
mê wî qet ser Min t’une, 31lê bi ra 
din ya bi za ni be we kî Ez Ba vê h’iz 
di kim û Ba vê ça wa t’e mî li Min 
ki rî ye Ez usa di kim. 

R’a bin, em ji vir he r’in. 

K’olatirîyêyer’ast

151Ez im k’o la ti rî yê ye r’ast, 
Ba vê Min jî r’ez van e. 2Her 

ç’i qi lê Min va ku ber na de ew di-
bi r’e. Lê ew ç’i qi lê ku ber di de ji 
çir pî ya pa qij di ke, we kî hê ge le kî 
ber bi de. 3Hûn îdî pa qij in bi wê 
go ti nê ya ku Min we r’a go tî ye. 
4Nav Min da bi mî nin, Ez jî nav 
we da. Ça wa ç’i qil xwe xa ni ka re 
ber bi de, he ger k’o lê va ne mî ne, 
usa jî hûn ni ka rin, he ger Min va 
ne mî nin. 
5Ez im k’o la ti rî yê, hûn jî ç’i qil 

in. Ewê ku Min va di mî ne û Ez 
jî wî va di mî nim, ewê ge le kî ber 
bi de. Çim kî bê yî Min hûn ni ka rin 
t’u tiş tî bi kin. 6He ger yek Min va 
ne mî ne, ew mî na ç’i qi le kî wê da 
avî tî ye, ku h’işk di be. Û t’op di kin 
da vê ji ne na va êgir di şe wi tî nin. 
7He ger hûn na va Min da bi mî nin 
û go ti nêd Min jî na va we da bi mî-
nin, hûn çi di xwa zin bi xwa zin, wê 
we r’a bê da yî nê. 8Bi vê ye kê Ba vê 
Mi nê bê r’û met ki ri nê, ga va hûn 
pê ge lek ber da yî nê bi di ne k’if şê, 
ku hûn bû ne şa gir têd Min. 
9Bav ça wa Min h’iz di ke, Ez 

jî usa we h’iz di kim. H’iz ki ri na 
Min da bi mî nin. 10He ger hûn 
t’e mî yêd Min xwey kin, hû nê 
h’iz ki ri na Min da bi mî nin, ça wa 
ku Min t’e mî yêd Ba vê Xwe xwey 
ki rin û h’iz ki ri na Wî da di mî nim. 
11Min ev ye ka na we r’a go tin, we kî 
şa bû na Min na va we da bi mî ne 
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û şa bû na we t’e mam be. 12Ev e 
t’e mî ya Min: Hev du h’iz bi kin, 
ça wa ku Min hûn h’iz ki rin. 13T’u 
h’iz ki rin ser wê h’iz ki ri nê r’a t’une, 
ku yek e’mi rê xwe ber dos têd xwe va 
bi de. 14Hûn dos têd Min in, he ger 
hûn wan t’e mî yêd ku Ez di di me 
we xwey di kin. 15Ji vir şûn da Ez 
we ‹xu lam› h’e sab na kim, çim kî 
xu lam haş pê t’une ku axa yê wî çi 
di ke. Min hûn dost h’e sab ki rin, 
çim kî her tiş têd ku Min ji Ba vê 
Xwe bi hîs tin we va da ne e’yan-
ki ri nê. 16Ne ku we Ez bi jar tim, 
lê Min hûn bi jar tin û k’ifş ki rin, 
we kî hûn he r’in ber bi din û be rê 
we bi mî ne. Hin gê hûn çi ku pê 
na vê Min ji Ba vê bi xwa zin, Ewê 
bi de we. 17Ez t’e mî ya vê ye kê 
di dim, ku hûn hev du h’iz bi kin. 

Neyartîyadinyayê
18He ger din ya bi je ne we, bi za-

ni bin ku be rî we je nî ya ye Min. 
19He ger hûn p’a ra din ya yê bû na, 
din ya yê yêd xwe h’iz bi ki ra. Lê 
Min hûn ji din ya yê bi jar ti ne, hûn 
ne p’a ra din ya yê ne, le ma din ya 
di je ne we. 20Wê xe be ra ku Min 
we r’a go tî ye bî ni ne bî ra xwe, ku: 
‹Xu lam ne ser axa yê xwe r’a ye›. 
He ger Ez zê ran di me, wê we jî bi-

zê rî nin. He ger go ti na Min xwey 
ki ri ne, wê go ti na we jî xwey kin. 
21Lê van h’e mû tiş ta bo na na vê 
Min wê bî ni ne se rê we, çim kî Wî 
nas na kin, Yê ku Ez şan di me. 
22He ger Ez ne ha ta ma û Min 

wan r’a xe ber ne da, gu nêd wa nê 
t’une bû na. Lê ew ni ha ni ka rin 
ca ba gu nêd xwe bi din. 23Ewê ku 
di je ne Min, ew di je ne Ba vê Min 
jî. 24He ger Min nav wan da ne ki ra-
na, ew ki rêd ku t’u ke sî ne ki ri ne, 
gu nêd wa nê t’une bû na. Lê ni ha 
dî tin, hin je nî ya ne Min, hin jî 
Ba vê Min. 25Lê be lê ev yek bû, 
we kî ew go ti na ku Qa nû na wan da 
ha tî ye ni vî sa rê bê sê rî: 
 ‹Cî kî ba dî he waf je nî ya ne Min›*. 
26Ga va ew Piş to van bê, k’î ja-

nî Ezê ji Ba vê we r’a bi şî nim, ew 
R’u h’ê ku wê r’as tî yê we r’a gi lî ke, 
Yê ku ji Ba vê der tê, hin gê Ewê 
bo na Min şe’ de tî yê bi de. 27Hû nê 
jî şe’ de tî yê bi din, çim kî se rê sê rî da 
hûn t’e vî Min bû ne. 

161Min ev ye ka na we r’a go-
tin, we kî hûn p’işkf ne bin. 

2Ewê we ji k’i nîş ta der xi ne der va. 
Wex tê jî bê, we kî k’î ku we bi ku je 
jî, wê bi fi ki re yan çî ye ew Xwe dê r’a 
qu lix di ke. 3Wê van tiş ta bi kin, 

* 15:25 Ze bûr 35:19; 69:4. 
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çim kî wa na ne Bav nas kir û ne 
jî Ez nas ki rim. 4Lê be lê Min ev 
ye ka na we r’a go tin, we kî ga va 
ew wext bê, hûn bî ni ne bî ra xwe 
ku Min ev ye ka na we r’a go ti ne. 

K’arêR’uh’êPîroz

Min se rê sê rî da ev tişt we r’a 
ne go tin, çim kî Ez t’e vî we bûm. 
5Lê ni ha Ez di çi me cem Yê ku 
Ez şan di me û ji we t’u kes ji Min 
na pir se: ‹Tê k’u da he r’î?› 6Min ku 
ev ye ka na we r’a go tin, le ma di lê 
we k’e se rê va t’i jî bû ye. 7Lê be lê 
Ez r’as tî yê we r’a di bê jim, bo na 
we hê r’ind e ku Ez he r’im. He-
ger Ez ne çim, Piş to van wê ne yê 
cem we, lê he ger Ez he r’im, Ezê 
Wî bi şî ni me cem we. 8Ga va Ew 
bê, Ewê gu nêd me ri vêd di nê bi de 
r’û yê wan, he qî-ne he qî yê li ber 
wan ve ke û dî wa na Xwe dê wan va 
e’yan ke. 9Bo na gu na wê e’yan ke, 
çim kî ewa na ba we rî ya xwe Min 
nay nin. 10Bo na he qî-ne he qî yê wê 
e’yan ke, çim kî Ez di çi me cem 
Ba vê Xwe û îdî hû nê Min ne bî-
nin. 11Bo na dî wa na Xwe dê wê 
e’yan ke, çim kî dî wa na ser wê rê 
vê din ya yê bû ye. 
12Hê ge lek tişt he ne ku Ez 

we r’a bê jim, lê ni ha hûn ni ka rin 
wan bi bin. 13Lê ga va ew R’u h’ê 
R’as tî yê bê, Ewê we ber bi t’e ma-

mî ya r’as tî yê bi be. Çim kî Ewê ne 
ku xwe se rî xwe xe ber de, lê çi ku 
bi bi hê, Ewê wê ye kê bê je û tiş têd 
ku hê ne qe wi mî ne wê we r’a gi lî 
ke. 14Ewê r’û me ta na vê Min bi-
lind ke, çim kî Ewê ji Min bis tî ne 
û we r’a gi lî ke. 15Her tiş têd Ba vê 
ku he ne ew yêd Min in. Le ma 
Min got, ku R’u h’ê ji Min bis tî ne 
û we r’a gi lî ke. 

Berxwek’etinûşabûn
16Hi ne kî şûn da hû nê Min ne-

bî nin û dî sa hi ne kî şûn da hû nê 
Min bi bî nin». 17Hin gê şa gir têd 
Wî hi ne ka hev du r’a go tin: «Eva 
çi go tin e ku Ew me r’a di bê je? 
‹Hi ne kî şûn da hû nê Min ne bî-
nin› û dî sa ‹hi ne kî şûn da hû nê 
Min bi bî nin›. Di bê je jî: ‹Çim kî 
Ez di çi me cem Ba vê Xwe›?» 18Û 
wa na di got: «Ev ‹hi nek wext› ku 
di bê je, ew çi ye? Em fe’m na kin 
ku Ew çi di xwa ze bê je». 
19Îsa za ni bû ku ew di xwa zin jê 

bi pir sin, hin gê wan r’a got: «Hûn 
bo na vê go ti na Min ji hev di pir sin, 
ku Min got: ‹Hi ne kî şûn da hû nê 
Min ne bî nin› û dî sa ‹hi ne kî şûn-
da hû nê Min bi bî nin›? 20Ez r’ast 
bê xê lif we r’a di bê jim, hû nê şîn 
û gi rî bin, lê din ya yê şa be, hû nê 
ber xwe k’evin, lê ber xwe k’e ti na 
we yê bi be şa bûn. 21Ga va ji nek 
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di k’e ve ber za r’ê, ce fê di k’i şî ne, 
çim kî si h’e ta wê pê r’a gi hîş tî ye. 
Lê ga va zar’ jê r’a di be, îdî ce fa 
na yê bî rê ji dest wê şa bû nê, ku 
me rîk ha te di nê. 22R’ast e hûn jî 
ni ha ber xwe di k’e vin, lê Ezê we 
dî sa bi bî nim û di lê we yê bi eşq 
û şa bû nê va t’i jî be û t’u ke sê wê 
şa bû nê ji we nes tî ne. 23Ewê r’o jê 
hû nê ji Min t’u tiş tî ne pir sin. Ez 
r’ast bê xê lif we r’a di bê jim, ku hûn 
pê na vê Min çi ji Ba vê bi xwa zin, 
Ewê bi de we. 24H’e ta ni ha we pê 
na vê Min t’u tişt ne xwes tî ye. Bi-
xwa zin, hû nê bis tî nin, usa we kî 
şa bû na we t’e mam be. 

Mindinyabindestkir
25Min ev ye ka na we r’a bi me se la 

go tin. Wex tê bê Ezê îdî bi me se la 
we r’a xe ber ne dim, lê aş ke re der-
he qa Ba vê da we r’a bê jim. 26Wê 
r’o jê hû nê pê na vê Min bi xwa zin. 
Ez we r’a na bê jim ku Ezê bo na we 
hî vî ji Ba vê bi kim. 27Bav Xwe xa 
we h’iz di ke, çim kî we Ez h’iz 
ki ri me û ba wer ki rî ye ku Ez ji 
cem Xwe dê ha ti me. 28Ez ji Ba vê 
qe tî yam û ha ti me din ya yê. Dî sa 
Ez din ya yê di hê lim û di çi me 
cem Ba vê». 

29Şa gir têd Wî go ti nê: «Va ye Tu 
ni ha aş ke re xe ber di dî, ne ku pê 
me se la. 30Ni ha em fe’m di kin, ku 

Tu her tiş tî zanî û ne h’ew ce ye ku 
ji Te bi pir sin, Tu pêş da ca bê di dî. 
Bo na vê ye kê em ba wer di kin, ku 
Tu ji cem Xwe dê ha tî yî». 
31Îsa wan r’a got: «Ni ha hûn 

ba wer di kin? 32Va wex tê bê û 
ha tî ye jî, ku hû nê be la-be la yî bin, 
her ke sê he r’e cî yê xwe û Min 
t’e nê bi hê le. Lê Ez ne t’e nê me, 
çim kî Bav t’e vî Min e. 33Min ev 
ye ka na we r’a go tin, we kî pê Min 
hûn xwe yê e’di la yî yê bin. Hû nê 
din ya yê da ten ga sî yêf bi bî nin, lê 
mêr xas bin! Min din ya ki re bin-
des tê Xwe». 

Îsabonabawermenda
duadike

171Ça xê Îsa ev ye ka na go tin, 
be rê Xwe e’z mên da kir û 

got: «Ba vo, wext pê r’a gi hîş tî ye. 
Ku r’ê Xwe r’û met ke, we kî Kur’ 
jî Te r’û met ke. 2Te h’u ku mê li 
ser t’e ma mî ya me ri va yê da Wî, 
we kî jî yî na h’e ta-h’e ta yê bi de 
h’e mû yêd ku Te da ne Wî. 3Ev e 
jî yî na h’e ta-h’e ta yê, we kî ew Te 
nas kin, ça wa Xwe dê yê r’as tî bê-
şi rî kî-bê he val û usa jî Îsa Mesîhê 
ku Te şan dî ye. 4Min Tu li ser r’û yê 
e’r dê r’û met ki rî, ew şi xu lê Te 
da bû Min ku Ez bi kim Min anî 
sê rî. 5Ba vo, bi wê r’û me ta Mi ne 
ku hê be rî e’fi ran di na din ya yê li 
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cem Te he bû ni ha Min r’û met 
ke li ber Xwe. 
6Min Tu wan me ri va va e’yan 

ki rî, yêd ku Te ji din ya yê da ne 
Min. Ew yêd Te bûn, Te ew da ne 
Min û wa na go ti na Te xwey kir. 
7Ni ha ew îdî za nin her tiş têd ku 
Te da ne Min ew ji Te ne. 8Ew 
xe be rêd ku Te da ne Min, Min jî 
da ne wan û wa na ew qe bûl kir, 
ewê r’as tî yê pê h’e sî yan, ku Ez ji 
Te ha ti me û ba wer ki rin ku Te 
Ez şan di me. 
9Ez bo na wan hî vî di kim. Ne 

ku bo na din ya yê hî vî di kim, lê 
bo na yêd ku Te da ne Min, çim kî 
ew yêd Te ne. 10Çi ku yêd Min 
in, ew yêd Te ne, çi ku yêd Te 
ne, ew yêd Min in. Û Ez bi wan 
r’û met ki rî me. 11Ni ha Ez tê me 
cem Te, Ez îdî ne din ya yê da me, 
lê ewa na din ya yê da ne. Ya Ba vê 
Pî roz! Pê wî na vê Xwe yî ku Te 
da ye Min van xwey ke*, we kî 
bi bin yek, ça wa Ez û Tu yek in. 
12Ga va Ez t’e vî wan bûm, Min 
ew pê na vê Te xwey di ki rin, pê 
wî na vê ku Te da ye Min, Min 
xwe yî tî li wan kir. Ji wa na t’u kes 

un da ne bû, pêş ti rî yê mi ri nê r’a 
da yî, we kî ni vî sar bê sê rî. 13Lê 
ni ha Ez tê me cem Te û van ye ka 
din ya yê da di bê jim, we kî şa bû-
na Min di lê wan da t’e mam be. 
14Min xe be ra Te gî han de wan û 
din ya je nî ya wan, çim kî ew ne 
ji din ya yê ne, ça wa ku Ez ne ji 
din ya yê me. 15Ez hî vî na kim ku 
Tu wa na ji din ya yê hil dî, lê we kî 
Tu wan ji yê Xi rab xwey kî. 16Ew 
ne ji din ya yê ne, ça wa ku Ez ne 
ji din ya yê me. 17Wan bi r’as tî ya 
Xwe bu hur tî-ji ba re ke. Xe be ra Te 
r’as tî ye. 18Ça wa ku Te Ez şan-
di me din ya yê, Min jî ew şan di ne 
din ya yê. 19Bo na wan Ez Xwe 
bu hur tî-ji ba re di kim, we kî ew 
jî bi r’as tî yê bu hur tî-ji ba re bin. 
20Ez ne t’e nê bo na wan hî vî 

di kim, lê bo na wan jî, yêd ku bi 
go ti na wan wê ba we rî ya xwe Min 
bî nin, 21we kî h’e mû jî bi bi ne yek. 
Ba vo, ça wa Tu na va Min da yî û Ez 
na va Te da me, usa jî bi ra ew na va 
Me da bin*, bi vî awayî din ya yê ba-
wer bi ke, ku Te Ez şan di me. 22Ew 
r’û me ta ku Te da Min, Min da 
wan, we kî ew bi bin yek, ça wa Ez 

* 17:11 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Pê na vê Xwe van xwey ke, yêd ku 
Te da ne Min». 
* 17:21 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «usa jî bi ra ew na va Me da bin» aha 
ye: «usa jî bi ra ew t’e vî Me bi bi ne yek». 
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û Tu yek in: 23Ez na va wan da, Tu 
jî na va Min da, we kî ew t’i fa qê daf 
lap gi hîş tî bin û din ya bi za ni be 
ku Te Ez şan dim û usa wan h’iz 
di kî, ça wa Min h’iz di kî. 
24Ya Ba vo, Ez di xwa zim we kî 

yêd ku Te da ne Min, Ez li k’u 
bim, ew jî t’e vî Min bin, we kî ew 
r’û me ta ku Te da ye Min bi bî nin, 

çim kî hê be rî e’fi ran di na din ya yê 
Te Ez h’iz ki ri me. 25Ya Ba vê r’ast! 
Din ya Te nas na ke, lê Ez Te nas 
di kim û eva na jî za nin we kî Te 
Ez şan di me. 26Min Tu wan va 
da yî e’yan ki ri nê û Ezê hê bi di me 
e’yan ki ri nê, we kî ew h’iz ki ri na ku 
Te Ez pê h’iz ki ri me na va wan da 
be û Ez jî na va wan da bim». 

Girtin,xaçkirinfûr’abûnaÎsa

GirtinaÎsa
(Metta26:47‑56;Marqos
14:43‑50;Lûqa22:47‑53)

181Pey vê xe ber da nê r’a Îsa 
t’e vî şa gir têd Xwe der ba zî 

wî alî yê ne wa la Qid ro nê bû. Li 
wê de rê bax çek he bû, Îsa şa gir têd 
Xwe va k’e ti nê. 2Ci hû da jî yê ku 
wê ne ma mî ya Wî bi ki ra ew cî za-
ni bû, çim kî Îsa û şa gir têd Xwe va 
ge lek ca ra li wê de rê di ci vî yan. 
3Awa Ci hû da k’o me ke es ke ra û 
no be da ra xwe r’a ji alî yê fê ri sî û 
se re kêd k’a hî na da hil da bû, bi 
fe ne ra, agir û ç’e ka ha te wî cî yî. 
4Îsa her tişt za ni bû ku wê çi bê 
se rê Wî, pêş da çû û wan r’a got: 
«Hûn li k’ê di ge r’in?» 5Wa na 

lê ve ge r’and û go ti nê: «Li Îsayê 
Nis re tê!» Îsa go te wan: «EZ IM». 

Ci hû da yê ku ne ma mî ya Wî 
ki ri bû jî t’e vî wan bû. 6Ga va got 
ku: «EZ IM*!» ser piş tê çûn û 
k’e ti ne e’r dê. 7Hin gê Îsa dî sa ji 
wan pir sî: «Hûn li k’ê di ge r’in?» 
Wan got: «Îsayê Nis re tê». 

8Îsa li wan ve ge r’and û got: «Min 
we r’a got, ku Ez im. Awa he ger 
hûn li Min di ge r’in, bi hê lin bi ra 
eva na he r’in». 9Ev yek bû we kî ew 
xe be ra wî ye ku be rê go ti bû r’ast 
de rê: «Ewêd ku Te da ne Min, 
Min ji wan t’u kes un da ne kir»*. 
10Hin gê Şim h’ûn-Pet rûs ew 

şû rê ku pê r’a bû k’i şand û avî te 
xu la mê se rek k’a hîn û gu hê wî yî 
r’as tê pe kand. Na vê wî xu la mî 

* 18:6 Şiro ve ki ri nê bin r’êza Yû h’en na 8:58-da bi xû nin. 
* 18:9 Yû h’en na 6:39. 



233

YÛ H’EN NA, 18  

Mal xo bû. 11Îsa Pet rûs r’a got: 
«Şûr tê ke qa vêf! Ezê ça wa wê k’a sa 
ku Ba vê da ye Min ve ne xwim?» 

Îsaberserekk’ahîn
(Metta26:57‑58;Marqos14:53‑54;

Lûqa22:54)

12Pey vê ye kê r’a k’o ma es ke ra û 
ser da rê wan û no be da rêd ci hû ya 
Îsa gir tin û gi rê dan. 13Pê şî yê Ew 
bi ri ne cem He na nê xe zû rê Qe ya fa. 
Qe ya fa se rek k’a hî nê wê sa lê bû. 
14Eva ew Qe ya fa bû, yê ku ci hû 
şî ret ki ri bûn û go ti bû: «Hê r’ind 
e, bi ra yek bo na cim e’ tê bi mi re». 

PetrûsÎsaînk’ardike
(Metta26:69‑70;
Marqos14:66‑68;
Lûqa22:55‑57)

15Şim h’ûn-Pet rûs û şa gir te kî 
din pey Îsa di çûn. Ew şa girt ku 
na sê se rek k’a hîn bû, t’e vî Îsa k’e te 
h’ew şa se rek k’a hîn, 16lê Pet rûs 
der va li ber dê rî se ki nî. Paşê ew 
şa gir tê na sê se rek k’a hîn der k’et û 
t’e vî der geh va nê xe ber da, Pet rûs 
bi re hin dur’. 17Hin gê wê ca rî ya 
der geh van ji Pet rûs pir sî: «Di be 
ku tu jî ji şa gir têd Vî me ri vî yî?» 
Pet rûs go tê: «Na, ez nî nim». 
18Wî ça xî, he wa ku sar bû, 

xu lam û no be da ra pê k’o mi rê 
agir vê xis ti bûn, se ki nî bûn û xwe 

germ di ki rin. Pet rûs jî li cem wan 
se ki nî bû, xwe germ di kir. 

Pirsaserekk’ahîn
(Metta26:59‑66;

Marqos14:55‑64;Lûqa22:66‑71)

19Hin gê se rek k’a hîn ji Îsa 
der he qa şa gir têd Wî û hîn ki ri na 
Wî da pir sî. 20Îsa cab da û got: 
«Min din ya yê r’a aş ke re xe ber 
da ye, her gav k’i nîş ta da usa jî 
p’a rist ge hê da, k’î de rê ku h’e mû 
ci hû di ci vî yan hîn di ki rin. Min 
t’u tişt di zî va ne go tî ye. 21Tu çi ma 
ji Min di pir sî? Ji yêd ku bi hîs ti ne 
bi pi rse, k’a Min wan r’a çi go tî ye. 
Ew za nin Min çi go tî ye». 
22Ga va Îsa ev yek got, no-

be da re kî li wir se ki nî şe ma qek 
li Wî xist û got: «Tu ça wa ca ba 
se rek k’a hîn di dî?» 23Îsa lê ve ge-
r’and û go tê: «He ger Min xi rab 
xe ber da, xi ra bî ya Min bê je. Lê 
he ger Ez r’ast di bê jim, tu çi ma 
Min di xî?» 24Hin gê He nan Ew 
gi rê da yî şan de cem Qe ya fa yê 
se rek k’a hîn. 

PetrûsdîsaÎsaînk’ardike
(Metta26:71‑75;Marqos14:69‑72;

Lûqa22:58‑62)

25Şim h’ûn-Pet rûs hê li wir se-
ki nî xwe germ di kir. Ji wî pir sîn: 
«Di be ku tu jî ji şa gir têd Wî yî?» 
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Ewî în k’ar kir û got: «Na, ez nî-
nim». 26Xu la me kî se rek k’a hîn, ji 
xwe xa tî ya wî, yê ku Pet rûs gu hê wî 
pe kan di bû, jê pir sî: «Ne bax çe da 
min tu t’e vî Wî dî tî?» 27Hin gê 
Pet rûs dî sa în k’ar kir û wê de mê 
dîk bang da. 

ÎsaliberPîlatof
(Metta27:1‑2,11‑14;

Marqos15:1‑5;Lûqa23:1‑5)

28Wî ça xî Îsa ji cem Qe ya fa 
bi ri ne qe si ra we lîf. Se rê si be hê zû 
bû û ci hû ne k’e ti ne qe si rê, we kî 
xwe li go ra e’de têd şûş tin-ve şûş ti nê 
ne h’e r’i mî nin, ku bi ka ri bin xwa-
ri na Ce ji naf Der baz bû nê bi xwin. 
29Hin gê Pî la tof der k’e te der va, 
ha te cem wan û pir sî: «Hûn Vî 
me ri vî çi da ne heq di kin?» 
30Wa na lê ve ge r’and û go ti nê: 

«He ger Ew ne ye kî zulm k’ar bû ya, 
me Ew ne di da des tê te». 31Hin-
gê Pî la to wan r’a got: «Ha nê hûn 
xwe xa Vî bi bin û li ane go rî qa nû na 
xwe dî wa na Wî bi kin». Ci hû ya 
lê ve ge r’and û go ti nê: «Îzi na me 
t’une ku em t’u ke sî bi ku jin». 
32Ev ye ka bû, ku ew go ti na Îsa 
bê sê rî, ku da bû fe’m ki ri nê, Ewê 
ça wa bi mi re. 

33Hin gê Pî la to dî sa k’e te qe si ra 
we lî, ga zî Îsa kir û jê pir sî: «Tu yî 
P’ad şê ci hû ya?» 34Îsa lê ve ge r’and 

û go tê: «Tu vê ye kê xwe xa di bê jî, 
yan hi ne kêd din bo na Min te r’a 
go ti ne?» 

35Pî la to got: «Çi ma ez ci hû me? 
Mi le tê Te û se re kêd k’a hî na Tu 
da ne des tê min. Te çi ki rî ye?» 36Îsa 
cab da û got: «P’ad şa tî ya Min ne 
ji vê din ya yê ye. He ger p’ad şa tî ya 
Min ji vê din ya yê bû ya, ber des tî yêd 
Mi nê şer’ ki ra na ku Ez ne k’e ta ma 
des tê ci hû ya. Lê p’ad şa tî ya Min 
ne ji vê din ya yê ye». 
37Hin gê Pî la to jê r’a got: «We kî 

usa ye Tu p’ad şa yî?» Îsa cab da û 
got: «Tu xwe xa di bê jî Min ku: ‹Tu 
p’ad şa yî›. Ez bo na vê ye kê bû me 
û bo na vê ye kê ha ti me din ya yê, 
we kî bo na r’as tî yê şe’ de tî yê bi dim. 
Her ke sê ku ji alî yê r’as tî yê ye, 
guh di de den gê Min». 
38Pî la to jê pir sî: «R’as tî çi ye?» 

Dîwanêdah’ukumêkuştinê
liserÎsaderdixin
(Metta27:15‑31;

Marqos15:6‑20;Lûqa23:13‑25)

Pey vê pir sê r’a, Pî la to dî sa der-
k’e te der va cem ci hû ya û wan r’a 
got: «Ez t’u ne he qî yê Vî da na bî-
nim. 39Lê ev e’de tê we ye ku ez 
Ce ji na Der baz bû nê da ye kî gir tî 
bo na we ber’ dim. Hûn di xwa zin 
ku ez bo na we P’ad şê ci hû ya 
ber’ dim?» 
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40Hin gê wan hê ki re qî r’în, go-
tin: «Ne ku Vî me ri vî, lê Ba ra bas 
ber’ de!» Ba ra bas jî qa ça xek bû. 

191Hin gê Pî la to Îsa bir û 
da ber qam çî ya. 2Es ke ra 

jî t’a cek ji sti rî ya ve gir tin û da ne 
se rê Wî û çu xe kî şîrkf li Wî ki rin. 
3Li ber Wî di se ki nîn û di go tin: 
«Xweş be, P’ad şê ci hû ya!» Û şe-
maq li Wî di xis tin. 
4Pî la to dî sa der k’e te der va û 

wan r’a got: «Va ye ni ha ez Wî 
tî ni me der va cem we, we kî hûn 
bi za ni bin ku min t’u sûc Wî da 
ne dî tî ye». 5Hin gê Îsa t’a cê sti-
rî li sê rî û çu xê şîrk lê der k’e te 
der va. Pî la to wan r’a got: «Va ye 
Ew me ri va!» 
6Ga va se re kêd k’a hî na û no-

be da ra Ew dît, ki ri ne qî r’în û 
go tin: «Wî xaçf ke, Wî xaç ke!» 
Pî la to wan r’a got: «Hûn Wî bi bin 
xaç kin. Ez xwe xa t’u sûcî Wî da 
na bî nim». 
7Ci hû ya lê ve ge r’and û go ti nê: 

«Qa nû ne ke me he ye û ane go rî 
wê qa nû nê* ge re kê Ew bê kuş ti-
nê, çim kî Wî Xwe Ku r’ê Xwe dê 
h’e sab kir». 
8Ga va Pî la to ev yek bi hîst, hê 

tirs k’e te ser. 9Ew dî sa çû hin du r’ê 

qe si ra we lî û Îsar’a got: «Tu ji k’u 
yî?» Lê Îsa ca ba wî ne da. 10Pî la to 
go te Wî: «Tu t’e vî min xe ber na dî? 
Tu ni za nî ku h’u ku mê min he ye 
ez Te ber’ dim û h’u ku mê min 
he ye Te bi di me xaç ki ri nê?» 

11Îsa lê ve ge r’and û go tê: «He ger 
ji jor te r’a ne ha ta da yî nê, t’u h’u-
ku mê te wê li ser Min t’une bû ya. 
Le ma gu nê wî, yê ku Ez da me 
des tê te hê me zin e». 
12Pey wê ye kê r’a Pî la to di kir 

ku Îsa ber’ da, lê ci hû ya ki re qî-
r’în û go tin: «He ger tu Vî me ri vî 
ber’ dî, tu ne dos tê Qey serf î! Her 
ke sê ku xwe p’ad şa h’e sab di ke, 
ew ne ya rê Qey ser e!» 
13Ga va Pî la to ev yek bi hîst, 

Îsa der xis te der va û ew li he re maf 
dî wa nê r’û nişt, wî cî yê ku jê r’a 
di go tin «Se lê Ke vi rî», bi îb ra nî 
Ga ba ta. 14R’o jaf t’iv da rek ki ri na 
Ce ji na Der baz bû nê bû, nîv ro 
nê zî kî si h’e ta donz de ha Pî la to 
ci hû ya r’a got: «Va ye P’ad şê we!» 
15Lê wa na ki re qî r’în: «Wî bi-

be, Wî bi be! Wî xaç ke!» Pî la to 
wan r’a got: «P’ad şê we xaç kim?» 
Se re kêd k’a hî na lê ve ge r’an din: 
«Pêş ti rî Qey ser p’ad şa kî din bo-
na me t’une!» 16Hin gê ewî Îsa 
da des tê wan, we kî bê xaç ki ri nê. 

* 19:7 Qa nû na K’a hîn tî yê 24:16. 
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XaçkirinaÎsa
(Metta27:32‑44;Marqos
15:21‑32;Lûqa23:26‑43)

Wan Îsa hil da bi rin. 17Îsa Xwe-
xa xa çê Xwe hil da û der k’e te wî 
cî yê ku jê r’a di bê jin «Cî yê Qaf», 
bi îb ra nî «Gol go ta». 18Li wê de rê 
Ew t’e vî du me ri vêd din xaç ki-
rin, her yek li k’ê le ke kê, Îsa na va 
wan da bû. 19Pî la to t’ex tek jî ni vî sî 
û fê za xa çê xist, ku aha ni vî sar 
bû: «ÎSAYÊ NIS RE TÊ, P’AD ŞÊ 
CI HÛ YA». 20Ge lek ci hû ya ev 
ni vî sa ra ser t’ex te xwen din, çim kî 
ew cî yê ku Îsa lê ha ti bû xaç ki ri nê 
nê zî kî ba jêr bû û bi îb ra nî, la tî nî 
û yû na nî ha ti bû ni vî sa rê. 21Se-
re kêd k’a hî nêd ci hû ya Pî la to r’a 
go tin: «Ne ni vî se ‹P’ad şê ci hû ya›! 
Lê bi ni vî se ku ‹Wî got: Ez P’ad şê 
ci hû ya me›». 22Pî la to got: «Min 
çi ni vî sî, ni vî sî». 
23Ga va es ke ra Îsa xaç ki rin, 

k’in cêd Wî hil dan, ki ri ne çar p’a ra, 
her ye kî r’a p’a rek. Lê k’in ca Wî ye 
ser jî he bû, ku ji sê rî h’e ta bi nî 
hû nan dî û bê di rûn bû. 24Hin gê 
hev du r’a go tin: «We rin em vî ne-
qe lê şin, em p’eşk ba vê jin, k’a wê 
k’ê r’a bi k’e ve». Ev yek bû, we kî 
ni vî sar bê sê rî: 

 «K’in cêd Min nav xwe da p’a-
re ve ki rin 

 û ser p’o tê Min p’eşk avî tin»*. 
Es ke ra jî he ma ev yek kir. 
25Li ber xa çê Îsa dî ya Wî, xa-

tî ya Wî, Mer ye ma ji na Klo pas û 
Mer ye ma Mej de la nî se ki nî bûn. 
26Îsa ku dî ya Xwe û ew şa gir tê ku 
Wî jê h’iz di kir li wê de rê se ki nî 
dî tin, dî ya Xwe r’a got: «E’vdê! Va 
ye ku r’ê te!» 27Paşê go te şa girt: 
«Va ye dî ya te!» Ji hin gê va evî 
şa gir tî ew bi re ma la xwe. 

MirinaÎsa
(Metta27:45‑56;Marqos
15:33‑41;Lûqa23:44‑49)

28Pey vê ye kê r’a Îsa za ni bû her 
tiş têd ku wê bi bû na îdî qe wi mîn, 
hin gê Wî got: «Ez t’î me», we kî 
ni vî sar bê sê rî. 29Li wir fi ra qe ke 
sir kê va da gir tî he bû. Wa na lû fi-
kaf be’ rê sir kê da kir, se rê da ri ka 
zo xê vaf da nîn û di rê jî ber de vê Wî 
ki rin. 30Ga va ku Îsa sir kef ve xwar, 
got: «T’e mam qe wi mî!» Se rê Xwe 
ber jêr kir û r’u h’ê Xwe da. 

Gotinap’êxembertêsêrî
31Ev yek ku r’o jaf t’iv da rek ki-

ri nê da qe wi mî, ci hû ya ne di xwest 
we kî cin yaz li ser xa çê bi ma na, 

* 19:24 Ze bûr 22:18. 



237

YÛ H’EN NA, 20  

çim kî ew şe mî bo na wa na r’o je-
ke ge lek e’zîz bû. Wa na ji Pî la to 
hî vî kir, we kî hes tû yêd r’e’ nêd 
xaç bû yî ya bê ne şkê nan di nê û ji 
wir bê ne hil da nê. 32Hin gê es ker 
ha tin, pê şî yê hes tû yêd r’e’ nêd ye kî 
şkê nan din û pey r’a r’e’ nêd yê din, 
ku t’e vî wî ha ti bû xaç ki ri nê. 33Lê 
ga va ku ew nê zî kî Îsa bûn û dî tin 
ku Ew îdî mi rî ye, wa na hes tû yêd 
r’e’ nêd Wî neş kê nan din. 34Lê dî sa 
ji es ke ra ye kî r’im nek’ sa Wî r’a kir 
û pê r’a-pê r’a av û xû nê avît. 35Yê 
ku ev yek dît şe’ de tî da, we kî hûn 
jî ba wer bi kin. Şe’ de tî ya wî r’ast e 
û ew zane ku r’as tî yê di bê je. 36Ev 
ye ka qe wi mî, we kî ew ni vî sar bê sê rî: 
 «T’u hes tû yê Wî wê ne yê şkê-

nan di nê»*. 
37Ni vî sa re ke din jî aha di bê je: 
 «Ewê li Wî bi ni hê r’in, nek’ sa 

k’î ja nî qul ki rin»*. 

DefinkirinaÎsa
(Metta27:57‑61;Marqos15:42‑47;

Lûqa23:50‑56)

38Pey vê ye kê r’a, Ûsi vêf ji Arî-
met ya yê ku şa gir tê Îsa bû, lê ji 

tir sa ci hû ya xwe e’yan ne di kir, 
hî vî ji Pî la to kir ku cin ya zê Îsa ji 
xa çê pe ya ke û Pî la to îzin da yê. 
Hin gê ew çû cin ya zê Îsa ji xa çê 
pe ya kir. 39Nî ko dê mo jî t’e vî wî 
hat, yê ku pêş da şev ha ti bû cem 
Îsa, nê zî kî sî kî lo gram* ûdf û 
zi mirf t’ev hev ki rî anî. 40Cin ya-
zê Îsa hil dan, li ane go rî e’de tê 
de fin ki ri na ci hû ya, bi ha retf lê 
dan û Ew qe de kê k’i ta nî da k’e fen 
ki rin. 41Li wî cî yê ku Îsa lê ha-
ti bû xaç ki ri nê bax çek he bû û wî 
bax çe yî da jî t’ir be ke nû he bû ku 
hê t’u kes tê da ne ha ti bû da nî nê. 
42Îsa ki ri ne wê t’ir bê, çim kî r’o ja 
t’iv da rek ki ri na ci hû ya bû, t’irb jî 
nê zîk bû. 

T’irbavala
(Metta28:1‑10;Marqos16:1‑8;

Lûqa24:1‑12)

201R’o ja yek şe mê*, qe re ber-
ban ga si be hê zû, Mer ye ma 

Mej de la nî çû ser t’ir bê. Dî na xwe 
da yê, wê ke vir ji ber de rê t’ir bê 
wê da ki rî ye. 2Dest xwe da r’e vî 
çû cem Şim h’ûn-Pet rûs û wî 

* 19:36 Der k’e tin 12:46; Ji mar 9:12; Ze bûr 34:20. 
* 19:37 Ze ke rî ya 12:10. 
* 19:39 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «Sed lî tir». Sed lî ti rêd r’o ma yî ya ye 
hin gê qa sî sî kî lo gra mêd îro yîn e. 
* 20:1 Bi yû na nî xe ber bi xe ber aha ye: «R’o ja h’ef tî yê ye pê şin», çim kî bo na 
ci hû ya r’o ja h’ef tî yê ye pê şin yek şem bû, awa go tî «le’d». 
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şagir tê din, yê ku Îsa jê h’iz di-
kir û wan r’a got: «Xu dan ji t’ir bê 
der xis ti ne û em ni za nin ku Ew 
danî ne k’u de rê!» 
3He ma hin gê Pet rûs û şa gir tê 

din der k’e ti ne der va û ber bi t’ir bê 
çûn. 4Her du jî hev r’a di r’e vî yan, 
lê şa gir tê din ji Pet rûs zû tir di-
r’e vî ya û ew pê şî ya wî gi hîş te ser 
t’ir bê. 5Wî xwe qûz kir û dî na 
xwe da yê, wê k’e fen li wir e, lê 
xwe xa ne k’e te hin dur’. 6Hin gê 
Şim h’ûn-Pet rûs ku pey wî di hat 
gi hîş tê, k’e te hin du r’ê t’ir bê, dî na 
xwe da yê, wê k’e fen li wir e 7û 
dest ma la sê rî ne t’e vî k’e fen bû, 
lê qat ki rî alî kî da nî bû. 8Paşê 
şa gir tê din jî k’e te hin dur’, yê ku 
pê şî yê gi hîş ti bû ser t’ir bê. Ewî dît 
û ba wer kir. 9Wan hê ni vî sar fe’m 
ne ki ri bû, ku ge re kê Îsa ji mi ri nê 
r’a bû ya. 10Pey vê ye kê r’a şa girt 
ve ge r’î ya ne cî yêd xwe. 

ÎsaXwenîşanî
MeryemaMejdelanîdike

(Marqos16:9‑11)

11Lê Mer yem ji t’ir bê der se-
ki nî bû û di gi rî ya. Wê bi gi rî xwe 
qûz kir û li hin du r’ê t’ir bê ni hê r’î, 
12hin gê dî na xwe da yê, wê du 
mil ya k’e têd k’inc si pî, li wî cî yê ku 
cin ya zê Îsa lê da nî bû r’û niş ti ne, 
yek ber se rî yê û yê din bin p’î yê. 

13Mil ya k’e ta wê r’a got: «E’vdê! 
Tu çi ma di gi rî yî?» Mer ye mê got: 
«Xu da nê min hil da ne û ez ni za nim 
Ew danî ne k’u de rê». 14Ga va ewê 
ev yek got, li pişt xwe va ve ge r’î ya 
û dît ku Îsa li wê de rê se ki nî ye, lê 
wê ni za ni bû ku ew Îsa ye. 15Îsa 
go te wê: «E’vdê, tu çi ma di gi rî-
yî? Tu li k’ê di ge r’î?» Mer ye mê 
t’i rê qey ew r’ez van e, ewê go tê: 
«Ez xu lam, he ger te Ew hil da ye, 
min r’a bê je te Ew da nî ye k’u de-
rê, we kî ez Wî ji wê de rê hil dim». 
16Îsa go tê: «Mer yem!» Mer ye mê 
be rê xwe da Wî û bi îb ra nî go tê: 
«R’abbo nî!» ku tê fe’m ki ri nê: 
«Ders dar». 
17Îsa go te wê: «Min ne gi re, 

çim kî Ez hê r’a ne bû me cem 
Ba vê. Lê he r’e cem bi rêd Min 
û wan r’a bê je. ‹Ezê r’a bi me cem 
Ba vê Xwe û cem Ba vê we, cem 
Xwe dê yê Xwe û cem Xwe dê yê 
we›». 18Mer ye ma Mej de la nî çû 
cem şa gir ta û wan r’a got: «Min 
Xu dan dît» û tiş têd ku Îsa wê r’a 
go ti bû wan r’a gi lî kir. 

ÎsaXwenîşanî
şagirtêdXwedike

(Metta28:16‑20;Marqos16:14‑18;
Lûqa24:36‑49)

19Xût wê êva rê, r’o ja yek şe mê, 
ga va şa girt ci vî ya yî bûn, ji tir sa 
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ci hû ya jî de rî li ser wan da da yî 
bûn, hin gê Îsa hat na va wan da 
se ki nî û wan r’a got: «E’di la yî 
we r’a». 20Ev tişt got, dest û nek’ sa 
Xwe nî şa nî wan ki rin. Hin gê şa-
girt ge le kî şa bûn, ga va ku Xu dan 
dî tin. 21Paşê Îsa dî sa wan r’a got: 
«E’di la yî we r’a. Ça wa ku Ba vê Ez 
şan dim, usa jî Ez we di şî nim». 
22Ev yek ku got, p’i f î ser wan 
kir û wan r’a got: «Ha nê R’u h’ê 
Pî roz bis tî nin. 23Hûn gu nêd k’ê 
bi bax şî nin, ewê bê ne bax şan di nê, 
gu nêd k’ê ne bax şî nin, ewê ney ne 
bax şan di nê». 

ÎsaûT’ûma
24T’û ma yê ye kî ji her donz de-

ha, ku jê r’a «He val-cê wî» di go tin, 
ne t’e vî wan bû ga va ku Îsa hat. 
25Hin gê şa gir têd ma yîn wî r’a 
go tin: «Me Xu dan dît». Ewî wan-
r’a got: «H’e ta ku ez dew sa mi xa 
des têd Wî da ne bî nim, t’i lî ya xwe 
ne di me ser dew sa mi xa û des tê 
xwe jî ne ki me nek’ sa Wî, ez t’u 
car ba wer na kim». 
26Pey h’eyşt r’o ja r’a, şa gir têd 

Îsa dî sa mal da bûn û T’û ma jî 
t’e vî wan bû. De rî da da yî bûn, lê 
Îsa hat, na va wan da se ki nî û got: 
«E’di la yî we r’a». 27Paşê T’û ma r’a 
got: «T’i lî ya xwe bî ne vir û des têd 
Min bi ni hê r’e, des tê xwe jî bî ne 

û bi ke nek’ sa Min. Ne ba we rî yê 
ne ke, lê ba wer bi ke!» 
28T’û ma lê ve ge r’and û go tê: 

«Xu da nê min û Xwe dê yê min!» 
29Îsa go te wî: «Te Ez dî tim le ma 
ba wer kir? Xwe zî li wan, yêd ku 
ne dî ti ne, lê ba wer di kin!» 

Meremêvêk’itêbê
30Îsa li ber şa gir têd Xwe hê 

ge lek nî şa nêd din jî ki rin, ku vê 
k’i tê bê da ne ha ti ne ni vî sa rê. 31Lê 
be lê ev ha ti ne ni vî sa rê, we kî hûn 
ba wer bi kin, ku Îsa ye Mesîh, 
Ku r’ê Xwe dê û bi vê ba we rî ya pê 
na vê Wî jî yî na we he be. 

Îsaûgirtiname’sîya

211Pey vê ye kê r’a Îsa dî sa 
Xwe li de vê go la Te be-

rî ya yê nî şa nî şa gir têd Xwe kir. 
Ew bi vî awayî qe wi mî: 2Şim-
h’ûn-Pet rûs, T’û ma yê ku jê r’a 
di go tin «He val-cê wî», Na tan yê lê 
ji Qa na ya Ce lî lê, ku r’êd Ze be dî û 
du şa gir têd Îsaye din hev r’a bûn. 
3Şim h’ûn-Pet rûs wan r’a got: «Ez 
di çim ku me’ sî ya bi gi rim». Wa na 
wî r’a got: «Em jî t’e vî te tên». Hin gê 
ew r’a bûn çûn k’e ti ne qe yi ke kê, 
lê wê şe vê t’u tişt ne gir tin. 
4Si beh sa fî bû, Îsa li de vê go-

lê se ki nî, lê şa gir ta ni za ni bû ku 
Ew Îsa ye. 5Hin gê Îsa go te wan: 
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* 21:15 Aha jî tê fe’m ki ri nê: «Tu Min ji wan ze’f tir h’iz di kî?» 

«La wik no! We tişt ne gir tî ye?» 
Wa na lê ve ge r’and û go ti nê: «Na». 
6Ewî go te wan: «T’o r’ê ba vê ji ne 
alî yê qe yi kê yî r’as tê hû nê bi gi-
rin». Wa na jî t’or’ avî tê û ji dest 
ge lek bû na me’ sî ya ni ka ri bûn ku 
t’or’ bi k’i şan da na. 
7Hin gê wî şa gir tê ku Îsa jê h’iz 

di kir Pet rûs r’a got: «Ew Xu dan 
e!» Ga va Şim h’ûn-Pet rûs bi hîst 
ku ew Xu dan e, k’in ca xwe avî te 
ser xwe, çim kî ew te’ zî bû û xwe 
avî te go lê. 8Lê şa gir têd ma yîn 
t’or’ me’ sî ya va k’i şan din û pê 
qe yi kê gi hîş ti ne be jêf, çim kî ew 
ne dûr bûn, lê qa sî sed mê ti rî 
dû rî be jê bûn. 

Îsat’evîşagirtêdxwe
nandixwe

9Ga va ew der k’e ti ne be jê, wir 
agi rê ji k’o mi rê vê xis tî dî tin, me’ sî 
li ser û nan jî li ber. 10Îsa wan r’a 
got: «Hi nek ji wan me’ sî yêd ku we 
hê ja gir ti ne bî nin». 11Şim h’ûn-Pet-
rûs jî k’e te qe yi kê û t’or’ k’i şan de 
be jê, ya ku sed pên cî sê me’ sî yêd 
gir tê da bûn. Ha qas ge lek bûn jî, 
lê dî sa t’or’ ne qe li şî. 
12Îsa wan r’a got: «We rin te’ş-

tê bi xwin». Ji şa gir ta t’u ke sî jî 
tu ruş ne kir ku jê bi pir sî ya: «Tu 

k’î yî?» Çim kî wa na za ni bû ku 
Ew Xu dan e. 13Hin gê Îsa nê zîk 
bû, ew nan hil da da wan û usa 
jî me’ sî. 14Eva îdî ca ra si sî ya bû 
ku Îsa pey mi rin-r’a bû na Xwe r’a 
şa gir têd Xwe va xuya bû. 

ÎsaûPetrûs
15Ga va wan te’ş tê xwar, Îsa ji 

Şim h’ûn-Pet rûs pir sî: «Şim h’û nê 
ku r’ê Yû h’en na, tu Min ge le kî 
h’iz di kî, yan ew Min ge le kî h’iz 
di kin?*» Pet rûs jê r’a got: «Be lê 
Xu dan, Tu zanî ku ez Te h’iz di-
kim». Îsa wî r’a got: «Ber xêd Min 
bi ç’ê rî ne». 

16Îsa ca ra du da wî r’a got: «Şim-
h’û nê ku r’ê Yû h’en na, tu Min h’iz 
di kî?» Ewî got: «Be lê Xu dan, Tu 
zanî ez Te h’iz di kim». Îsa jê r’a 
got: «Şi van tî yê pe zêd Min bi ke». 
17Îsa ca ra si sê ya ji Pet rûs pir-

sî: «Şim h’û nê ku r’ê Yû h’en na, 
tu Min h’iz di kî?» Hin gê di lê 
Pet rûs êşî ya ku Wî sê ca ra wî r’a 
got: «Tu Min h’iz di kî?» û got: 
«Xu dan, Tu her tiş tî zanî, Tu zanî 
ku ez Te h’iz di kim». Îsa wî r’a 
got: «Pe zêd Min bi ç’ê rî ne. 18Ez 
r’ast bê xê lif te r’a di bê jim, ga va 
ku tu xort bû yî, te xwe xa qa yî şa 
xwe gi rê di da û k’u da te di xwest 
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di çû yî. Lê ga va ku tu kal bî, tê 
des têd xwe bi lind kî û ye kî di nê 
piş ta te gi rê de û te bi be wî cî yê ku 
tu na xwa zî he r’ê yî». 19Wî ev yek 
got, da e’yan ki ri nê ku ewê bi çi 
cû r’e mi ri nê r’û me tê bi de Xwe dê. 
Pey vê ye kê r’a Wî Pet rûs r’a got: 
«Pey Min we re». 

Îsaûşagirtêh’izkirî
20Pet rûs pişt xwe va zi vi r’î, dît 

ew şa gir tê ku Îsa jê h’iz di ke pey 
wan tê. Eva ew şa girt bû, yê ku 
şî va êva rê da xwe avî ti bû h’e mê za 
Îsa û go ti bû: «Xu dan ew k’î ye, ku 
wê ne ma mî ya Te bi ke?» 21Pet rûs 
ga va ew dît, ji Îsa pir sî: «Xu dan, 
lê îjar evê ça wa be?» 

22Îsa wî r’a got: «He ger Ez bi-
xwa zim ku ew bi mî ne h’e ta Ez 
bêm, çî te r’a ye? Tu pey Min we re!» 
23Eva go ti na na va xûşk-bi ra da 

be la bû, ya nê ew şa gir tê ne mi re. 
Lê be lê Îsa bo na wî ne go ti bû, ku 
ew na mi re, lê go ti bû: «He ger Ez 
bi xwa zim ku ew bi mî ne h’e ta Ez 
bêm, çî te r’a ye?» 
24Eva ew şa girt e, yê ku bo na 

van ye ka şe’ de tî yê di de, usa jî ev 
yek ni vî sîn. Em za nin ku şe’ de-
tî ya wî r’ast e. 
25Hê ge lek ki rêd din jî he ne, 

yêd ku Îsa ki ri ne. He ger ew bi 
hûr-gi lî bi ha ta na ni vî sa rê, bi 
t’ex mî na min, ew k’i tê bêd ni vî sar 
wê din ya yê da cî ne bû na.


