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NE’M A YÛH’ENNAY E PÊŞIN
Pêşgotin
Nivîsk’ar xwexa navê xwe ne’mêda nade, lê li gora wan şe’dêd sedsa
lîyêd pêşinda xudanê vê ne’mê Yûh’ennaf ye, awa gotî xût ew Yûh’enna
ye, yê ku «Mizgîn îya li gora Yûh’enna» nivîsîye. Yûh’enna vê ne’mêda
ser du merema sek in îye:
1. Dil dide ber xwendevana, ku yektîya Xwedê û Kur’ê Wî Îsa Mesîh
da bijîn.
2. Xwendevan miqatî xwe bin, ku pey hînk ir inêd şaş neçin, k’îjan yektîya
t’ev Xwedê xirab dik in.
Li gora dîtina wan dersdarêd şaş, her tiştêd ku vê dinêda berç’e’va
ne, ew xirab in, t’enê tiştêd r’uh’an î qenc in û tiştêd fîzîk î û r’uh’an î
nikar in bigih îjine hev ku bibin yek. Lema jî vana bi vê fik ira xwe nika
ribû bawer bik ira, ku Îsayê Kur’êf Xwedê bi xûn û goşt hatîye vê dinê,
usa jî ew nikar ibû bim ira. Serda jî wan dersdara hîn dik ir, ku hingê
mer iv f digih îje xilazbûnêf, gava t’ewqê xwe ji dinê diqetîne. Wana bawer
dik ir, ku yêd r’uh’an î dikar in her cûr’e bênamûsî û k’êf êd xweş derbaz
kin, çimk î heleqetîya r’uh’ t’evî qalib t’une û r’uh’ nah’er’ime. Sed
salîya yekê h’eta sisîyada ev hînk ir ina «ginostîk îyê» dihate belak ir inê.
Şandî f zelal dibêje ku Mesîh r’ast bû mer î. Ewê ku vê yekê qebûl
nake, wek î Îsa Mesîh bedena însênda hate dinê, ew ji R’uh’ê Xwedê
xeber nade, lê ew ji ek’sîmesîh e (4:3). Zar’êd Xwedêye r’ast hindava
hevda r’astîyê û h’izk ir inêda dim în in, lê «yê ku h’iz nake ew Xwedê
nas nake, çimk î Xwedê h’izk ir in e» (4:8).
Serecema fikira ne’mê
Pêşgotin (1:1‑4)
R’onayî û te’rî (1:5–2:29)
Zar’êd Xwedê û zar’êd mîrêcinf (3:1‑24)
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R’astî û ner’astî (4:1‑6)
Borcê h’izkirinê (4:7‑21)
Bawerîya serk’etî (5:1‑21)

1

Xebera jîyînê

1 Em ser wê yekê wer’a dibê
jin, çi ku serê sêrîda hebû, me
ew yek bih îst, bi ç’e’vê xwe dît,
li Wî nihêr’î û dest dane Wî: Ew
Xebera jîyînê ye*. 2 Jîyîn e’yan bû,
me ew dît, em şe’detîyê didin û
bona wê jîyînaf h’eta‑h’etayê we
r’a dibêjin, ya ku cem Bavêf bû û
meva e’yan bû*. 3 Ew tiştê ku me
dît û bih îst em wer’a jî dibêjin,
wek î hûn jî meva t’evgirêdayî bin
û ev t’evgirêdana me jî t’evî Bav û
Kur’ê Wî Îsa Mesîh e. 4 Em van
tişta wer’a din ivîsin, wek î şabûna
me* t’emam be.

Xwedê r’onayî ye: 
Em nava r’onayîya Wîda her’in
5 Ev e ew gotina ku me ji Wî bihîst
û e’lamî we dikin, ku Xwedê r’onayî
ye û t’u te’rî Wîda t’une. 6 Heger
em bêjin: «Em Xwedêva t’evgirê
dayî ne», lê te’rîyêda biger’in, em

derewa dikin û r’astîyê nakin. 7 Lê
heger em r’onayêda biger’in, çawa
ku Ew r’onayêda ye, emê hevva
t’evgirêdayî bin û xûna Îsayê Ku
r’ê Wî wê me ji h’emû gunaf paqij
ke. 8 Heger em bêjin: «Gunêf me
t’une», em xwexa xwe dixapînin û
r’astî nava meda t’une. 9 Lê heger
em gunêd xwe bidine r’ûyê xwe,
Ew xweyê sozê Xwe ye û heqîyê
dike, wê gunêd me bibaxşîne û me
ji h’emû neheqîya paqij ke. 10 Heger
em bêjin: «Me gune nekirîye», em
Wî derewîn derdixin û xebera Wî
nava meda t’une.

2

Îsa Mesîh piştgirê me ye

Zar’okêd min, ez vê yekê
wer’a din iv îsim, wek î hûn
guna nek in, lê heger yek gune
bike, li cem Bavê piştg irê me,
Îsa Mesîh, Yê Heq heye. 2 Ew e
mecala baxşandina gunêd me û
ne ku t’enê gunêd me, lê gunêd
t’emam îya dinyayê jî.
1

* 1:1 Yûh’enna 1:1.
* 1:2 Yûh’enna 1:14.
* 1:4 Nav hinek destn ivîsarada dewsa «me» «we» heye.
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te’r îyêda diger’e û nizane k’uda
nas dik in, heger em t’em îyêd Wî diçe, çimk î te’r îyê ç’e’vêd wî kor
xwey kin. 4 Yê ku dibêje: «Ez Wî kir ine.
nas dik im», lê t’em îyêd Wî naqe 12 Ez wer’a din ivîsim, zar’okno,
çimk î bi saya navê Wî gunêd
dîne, ew derewîn e û r’astî nava
we afûf bûne.
wîda t’uneye. 5 Lê yê ku gotina Wî
diqedîne, h’izk ir ina Xwedê r’ast 13 Ez wer’a din ivîsim, bavno,
nava wîda t’emam e. Bi vê yekê
çimk î hûn Wî nas dik in, Yê
em zan in ku em nava Wîda ne:
ku berê pêşda heye.
6 Ewê ku dibêje: «Ez nava Wîd a
Ez wer’a din ivîsim, cah ilno,
çimk î hûn ser yê Xirab k’etin.
me», gerekê usa bijî, çawa Îsa jît.
14 Ez wer’a din iv îsim xişîmno,
T’emîya nû
çimk î hûn Bavê nas dik in.
7 Delalno, ne ku t’em îke nû ez
Ez wer’a din ivîsim, bavno,
wer ’a din iv îsim, lê wê t’em îya
çimk î hûn Wî nas dik in, Yê
kevine ku hûn berê pêşda zan in.
ku berê pêşda hebû.
T’em îya kevin ew xeber e, ya ku
Ez wer’a din ivîsim, cah ilno,
we pêşda bih îstîye*. 8 Lê belê t’e
çimk î hûn qewat in
mîke nû ez wer’a din ivîsim, ku
û xeb er a Xwedê nava wed a
r’astîya wê yekê çawa nava Wîda
dim îne
xuya dibe, usa jî nava weda. Çimkî
û ser yê Xirab k’etine.
te’r î derbaz dibe û r’onaya r’ast
Dinyayê h’iz nek in
îdî r’onayê dide.
9 Ewê ku dibêje: «Ez nava r’o
15 Dinyayê h’iz nek in, ne jî wan
nayêda me», lê birê wî ber ç’e’va tiştêd ku dinyayêda ne. Heger yek
r’eş e, ew hela hê nava te’r îyêda dinyayê h’iz dike, h’izk ir ina Ba
ye. 10 Ewê ku birê xwe h’iz dike, vê nava wîda t’une. 16 Çimk î her
nava r’onayêd a dim îne û nabe tiştêd ku dinyayêda ne, dilhavijî,
sebeb, ku hinek ji r’ê bik’evin*. ç’e’vhavijî û k’ubar‑babax îya vî
11 Lê ewê, ku birê wî ber ç’e’va e’mir î ye, ew ne ji Bavê ne, lê ji
r’eş e, ew nava te’r îyêda ye, nava vê dinyayê ne. 17 Dinyayê jî derbaz
3 Bi wê yekê em zan in ku em Wî

* 2:7 Yûh’enna 13:34.
* 2:10 Aha jî tê fe’mk ir inê: «Û nabe sebeb, ku ew ji r’ê bik’eve».
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24 Awa çi ku we pêşda bih îstîye,
be, havijîya wê jî, lê ewê ku e’mirê
Xwedê diqedîne wê h’eta‑h’etayê bira ew nava weda bim îne. Heger
bim îne.
ew tiştê we pêşda bih îstîye nava
weda bim îne, hûnê jî nava Kur’
H’evza xwe 
û Bavêda bim în in. 25 Û ev e ew
ji ek’sîmesîha bikin
sozê ku Wî da me, ew jîyîna h’e
18 Zar’no, va wextê axir îyê ye. ta‑h’et ayê ye.
26 Ez vî tiştî derheqa wanda we
Û çawa we bih îstîye ku ek’sîme
sîh wê bê, îdî gelek ek’sîmesîh r’a dinivîsim, yêd ku dix wazin we
hatine. Ji wê yekê jî em zan in ku bixapîn in. 27 Lê çi derheqa weda
wextê axir îyê ye. 19 Hinek ji nava ye, ew R’uh’ê* ku we ji Mesîh
me derk’etin, lê ew ne ji me bûn. standîye, nava weda dim îne. Îdî
Heger ew ji me bûna, wê t’ev î ne h’ewce ye, ku yek we hîn ke,
me bimana. Lê ew ji nava me çimk î R’uh’ bona her tiştî we hîn
derk’etin, ku e’yan be, ew h’emû dike û çi ku hîn dike r’ast e, ne
ne ji me bûn.
derew e. Çawa Ewî hûn hînk ir in,
20 Lê we ji Mesîhêf Pîroz f R’uh’ nav Mesîhd a usa bim în in.
p’êşk’êşf standîye* û hûn h’emû**
Zar’êd Xwedê
jî r’astîyê zan in. 21 Ez wer’a na
28
niv îsim, çawa ku hûn r’astîyê
Belê zar ’okno, nava Wîd a
nizan in, lê çawa ku hûn wê yekê bim în in, wek î çaxê Ew e’yan
zan in, usa jî zan in ku her derew be, em ji hatina Wî venek’işin, li
ne ji r’astîyê ye. 22 K’î ye derewîn? ber Wî şerm î nem în in. 29 Heger
Hema ew e, yê ku dibêje: «Îsa ne hûn zan in ku Ew r’ast e, usa jî
Mesîh e». Ew e ek’sîmesîh, yê ku zan ibin her kesê ku r’astîyê dike,
Bav û Kur’ înk’ar f dike. 23 Ewê ku ew ji Wî bûye.
Kur’ înk’ar dike, heleqetîya wî
1 Binihêr’in, Bavê em çawa h’iz
t’evî Bavê t’une. Lê yê ku Kur’
îqr ar f dike, heleqetîya wî t’ev î
kirin, wek î em zar’êd Xwedê
Bavê heye.
bêne gotinê û r’ast jî em ew in.

3

* 2:20 Bi yûnan î xeber bi xeber aha ye: «Lê hûn ji Ewî Pîroz hatine r’ûnk ir inêf».
** 2:20 Nav hinek destn ivîsarada aha ye: «Hûn her tiştî (h’emûya) zan in».
* 2:27 Bi yûnan î xeber bi xeber aha ye: «R’ûnk ir in».
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Lema dinya me nas nake, çimk î
ew jî nas nekir*. 2 Delalno, niha
em zar’êd Xwedê ne û hela hê ne
e’yan e emê bibine çi. Lê em vê
yekê zanin ku çaxê Îsa e’yan be,
emê bibine mîna Wî, çimk î emê
Wî usa bibînin, çawa heye. 3 Her
kesê ku bona vê yekê gumana xwe
danîye ser Wî, ew xwe usa paqij
dike, çawa ku Mesîh paqij e.
4 Her kes ê ku gune dike, ew
Qanûna Xwedê dit’er’ibîne û gunef
xût qanûnt’er’ibandin e. 5 Û hûn
zan in ku Mesîh bona wê yekê
e’yan bû, wek î guna hilde û na
va Wîda gune t’une*. 6 Her kesê
ku nava Wîda dim îne, ew nava
gunada nam îne, lê her kesê ku
nava gunada dim îne, ewî ne Ew
dîtîye, ne jî nas kir îye.
7 Zar’okno, bira t’u kes we nexa
pîne. Yê ku r’astîyê dike, ew yek î
r’ast e, çawa Îsa r’ast e. 8 Yê nava
gunada dim îne, ew ji mîrêcin e,
çimk î mîrêcin ji berê pêşda gune
dike. Bona vê yekê Kur’ê Xwedê
e’yan bû, wekî kirêd mîrêcin xirab
ke. 9 Her kesê ku ji Xwedê bûye,
nava gunada namîne, çimkî binya

t’a Xwedê nava wîda dim îne û ew
nikare nava gunada bimîne, çimkî
ji Xwedê bûye. 10 Zar’êd Xwedê û
zar’êd mîrêcin bi vê yekê ji hev
têne firqîk ir inê: Ewê ku r’astîyê
nake, ew ne ji Xwedê ye û usa jî
ewê ku birê xwe h’iz nake.
Hevdu h’izk irin 
û r’ûspît îya li ber Xwedê
e ew gotin, ya ku we berê
pêşda bihîstîye: Gerekê em hevdu
h’iz bik in*. 12 Mîna Qayîn f nîbin,
ku ji yê Xirab bû û birê xwe kuşt.
Û bona çi ew kuşt? Çimk î kirêd
wî xirab bûn, lê yêd birê wî qenc*.
13 E’cêbm ay î nem în in gel î
xûşk‑bira, heger hûn ber ç’e’vê
dinyayê r’eş bin. 14 Em zan in ku
em ji mir inê derbazî jîyînê bûne,
çimk î em xûşk‑birayêd xwe h’iz
dik in. Ewê ku h’iz nake, ew na
va mir inêda dim îne. 15 Her kesê
ku birê wî ber ç’e’va r’eş e, ew
mêrk uj e û hûn zan in ku nava
t’u mêrk ujîda jîyîna h’eta‑h’etayê
t’une. 16 Em bi vê yekê h’izk ir inê
h’esîyan: Îsa jîyîna Xwe bona me
da. Em jî gerekê jîyîna xwe bona

* 3:1 Yûh’enna 1:12.
* 3:5 Yûh’enna 1:29.
* 3:11 Yûh’enna 13:34.
* 3:12 Destpêbûn 4.
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xûşk‑bir ayêd xwe bid in. 17 Lê
heger hebûkaf yek î vê dinê hebe
û birê xwe h’ewcê tiştek î dibîne,
dilê wî ser naşewite, h’izk ir ina
Xwedê çawa dikare dilê wîda bi
mîne? 18 Zar’okno, ne ku em bi
xeber yan zarê xwe h’iz bik in, lê
bi kira û r’astîyê.
19 Bi vê yekê emê zan ibin ku em
ji r’astîyê ne û bikaribin bi dilek î
r’ih’et ber Xwedê bisekinin. 20 Lê
heger dilê me dîsa me neheq ke,
Xwedê ji dilê me mestir e û her
tiştî zane. 21 Delalno, heger dilê
me me neheq neke, em dikarin
r’ûsipî ber Xwedê bisek inin. 22 Û
çi ku bixwazin, emê ji Wî bistînin,
çimk î em t’emîyêd Wî diqedînin
û ew tiştêd ku li Wî xweş tên, em
wan dikin. 23 Û ev e t’emîya Wî,
ku em bawerîyaf xwe navê Kur’ê
Wî Îsa Mesîh bînin û em hevdu
h’iz bikin, çawa ku Ewî t’emî li
me kir*. 24 Û ewê ku t’emîyêd Wî
xwey dike, nava Xwedêda dimîne
û Xwedê jî nava wîda. Û em ji vê
yekê zanin ku Ew nava meda dimî
ne, bi wî R’uh’ê ku Ewî daye me.

4

bicêr’ibîninf, gelo ew ji Xwedê ne?
Çimk î gelek p’êxemberêd derew
derk’etine dinê. 2 Hûn bi vê yekê
dikar in R’uh’ê Xwedê nas bik in:
Her r’uh’ê ku Îsa Mesîh bi xûn û
goşt hatî îqrar dike, ew ji Xwedê
ye. 3 Lê her r’uh’ê ku Îsa bi xûn
û goşt hatî îqrar nake, ew ne ji
Xwedê ye. Ev ji ek’sîmesîh e, bona
k’îjan î we bih îstibû ku wê bê û îdî
ew li dinyayêda ye.
4 Hûn ji Xwedê ne, zar’okno û
hûn ser p’êxemberêd derew k’e
tine, çimk î Ew R’uh’ê nava weda
ji wî r’uh’ê ku nava dinyayêda ye
mestir e. 5 Ew ji dinyayê ne, lema
ew ji dinyayê xeber didin û dinya
guhdar îya wan dike. 6 Em ji Xwe
dê ne. Yê ku Xwedê nas dike, ew
guhdar îya me dike. Yê ku ne ji
Xwedê ye, ew guhdarîya me nake.
Bi vê yekê em R’uh’ê r’astîyê û
r’uh’ê ner’astîyê ji hev derdix in.
Xwedê h’izk irin e

de em hevdu h’iz bi
kin, çimk î h’izk ir in ji Xwedê ye û
her kesê ku h’iz dike ew ji Xwedê
bûye û Xwedê nas dike. 8 Yê ku h’iz
R’uh’ê r’ast û r’uh’ê derew
nake ew Xwedê nas nake, çimk î
1 Delalno, bawer îya xwe her Xwedê h’izk ir in e. 9 Bi vê yekê
r’uh’î neyn in, lê wan r’uh’a h’izk ir ina Xwedê hindava meda

* 3:23 Yûh’enna 13:34; 15:12, 17.
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xuya bû, gava ku Ewî Kur’ê Xweyî
Tayê T’enê şande dinyayê, wek î
em bi Wî bijîn. 10 H’izk ir in ev e,
ne ku me Xwedê h’iz kir, lê Ewî
em h’iz kir in û Kur’ê Xwe şand
çawa mecala baxşandina gunêd
me. 11 Delalno, heger Xwedê aha
em h’iz kir in, wek î usa ye gerekê
em jî hevdu h’iz bik in. 12 T’u kesî
Xwedê t’u cara ne dîtîye. Heger
em hevdu h’iz dik in, Xwedê nava
meda dimîne û h’izk ir ina Wî dilê
meda gih îştîye*.
13 Bi vê yekê em zan in ku em
nava Wîda dim în in û Ew jî nava
med a, çimk î Ewî ji wî R’uh’ê
Xwe daye me. 14 Me dît û em
şe’detîyê didin, ku Bavê Kur’ê
Xwe şand, wek î bibe Xilazk irêf
dinyayê. 15 Heger yek îqrar dike
ku Îsa Kur’ê Xwedê ye, Xwedê
nava wîda dim îne û ew jî nava
Xwedêda. 16 Awa em wê h’izkirina
Xwedêye hindava xweda nas dikin
û bawer dik in.
Xwedê h’izk ir in e û yê ku na
va h’izk ir inêda dim îne, ew nava
Xwedêda dim îne û Xwedê jî nava
wîda. 17 H’izk ir in aha dilê meda
gih îştîye, wek î R’ojaf Axretê em

r’ûsipî bin, çimk î Mesîh vê din
yayêda çawa derbaz kir, usa jî em
derbaz dik in*. 18 H’izk irinêda tirs
t’une, lê h’izk ir ina gih îştî tirsê
dûr dixe, çimk î tirs xweyîcefa ye
û ewê ku ditirse, ew h’izk ir inêda
hê negih îştîye.
19 Em h’iz dik in, çimk î Ewî
pêşda em h’izk ir in. 20 Heger yek
bêje: «Ez Xwedê h’iz dik im», lê
birê wî ber ç’e’va r’eş e, ew de
rewa dike. Heger ewê birê xwe
ku dibîne h’iz nake, ew nikare
Xwedê h’iz bike ku nabîne. 21 Û
Ewî ev t’em î daye me: Ewê ku
Xwedê h’iz dike, ew gerekê birê
xwe jî h’iz bike.

5

Bi bawerîya ser Îsa Mesîh 
em dinyayê bindest dikin

1 Her kesê ku bawer dike, Îsa,
Mesîh e, ew ji Xwedê bûye
û her kesê ku Bavê h’iz dike, ew
zar’a Wî jî h’iz dike. 2 Bi vê yekê
em zan in ku em zar’êd Xwedê
h’iz dik in, gava em Xwedê h’iz
dik in û t’em îyêd Wî diqedîn in.
3 Çimk î bi vê yekê em h’izk ir ina
xwe hind ava Xwed êd a did ine
k’ifşê, gava em t’em îyêd Wî xwey

* 4:12 Yûh’enna 1:18.
* 4:17 Aha jî tê fe’mk ir inê: «Çimk î heleqetîya Mesîh çawa t’evî Bavê Wî he
ye, usa jî ya me».
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dik in. Û t’em îyêd Wî ne giran
in*, 4 çimk î her kesê ku ji Xwedê
bûye, dinyayê bindest dike. Û
bi vî awayî em dinyayê bindest
dik in, awa gotî bi bawer îya xwe.
5 Û ew k’î ye, yê dinyayê bindest
dike, pêştir î ewê ku bawer dike,
ku Îsa Kur’ê Xwedê ye.
Şe’det îya bona Îsa Mesîh
Eva ye, yê ku bi xûn û avê
hat, Îsa Mesîh*, ne ku t’enê bi
avê, lê bi xûn û avê. Û R’uh’ e,
yê ku şe’detîyê dide, çimk î R’uh’
r’astî ye. 7 Çimk î ev hersêk in,
ku şe’detîyê didin: 8 R’uh’, av û
xûn. Û şe’detîya van hersêka yek
e*. 9 Heger em şe’detîya mer ivaf
qebûl dik in, şe’detîya Xwedê hê
zêde ye, çimk î eva şe’detîya Xwe
dê ye, ku bona Kur’ê Xwe şe’detî
da. 10 Yê ku bawer îya xwe Kur’ê
Xwedê tîne, nava wîda ev şe’detî
heye. Yê ku bawer îya xwe Xwedê

nayne, ew Xwedê derew derdixe,
çimk î bawer îya xwe wê şe’detîyê
nayne, ya ku Xwedê bona Kur’ê
Xwe şe’detî da. 11 Û ev e şe’detî,
ku Xwedê jîyîna h’eta‑h’etayê da
me û ev jîyîn nava Kur’ê Wîda
ye*. 12 Kur’ dilê k’êda ye, jîyîna
wî heye, lê Kur’ê Xwedê dilê k’êda
t’une, jîyîna wî t’une.
Jîy îna h’eta‑h’etayê

6

13 Ez

van tişta wer’a dinivîsim,
yêd ku bawerîya xwe navê Kur’ê
Xwedê tînin, wek î hûn bizanibin
jîy îna weye h’et a‑h’et ayê heye.
14 Em li ber Xwedê r’ûsipî ne, çimkî
em zanin, heger em tiştekî li gora
xwestina Wî jê bixwazin, Ew dengê
me dibihê. 15 Û heger em zanin ku
ew her tiştêd ku em jê dix wazin
dibihê, usa jî em zanin çi ku em
jê dix wazin, emê bistînin.
16 Heg er yek bib în e ku birê
wî gunek kir îye, lê nabe berbi

* 5:3 Yûh’enna 14:15.
* 5:6 Gelek vê r’êzê aha fe’m dik in: «Eva ye, Yê ku bi xûna mir ina Xwe û
ava nix umandina Xwe, Xwe da e’yank ir inê çawa Mesîh». Li gora hînk ir ina
ginostîk îyê Îsa çawa mer î dikar ibû bim ira, lê Mesîh awa gotî Kur’ê Xwedê
çawa yek î r’uh’an î nikar ibû bim ira. Ew dersdarêd xalif î t’enê nix umandina
Wîye pê avê qebûl dik ir in. Yûh’enna vê derê miqabilî wê hînk ir inê nivîsîye.
* 5:8 Nav destn ivîsarêd paşwextîyêda aha jî heye: «Sisê e’zmênda şe’detîyê
didin: Bav, Xeber û R’uh’ê Pîroz, ew hersêk yek in. Usa jî sisê ser e’rdê şe’
detîyê didin: R’uh’, av û xûn». Lê nava destn ivîsarêd kevinda ev yek t’une.
* 5:11 Yûh’enna 1:4; 3:36.
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mir inê*, bira bona wî dua bike
û Xwedê wê jîy înê bide wî. Ez
vê yekê hindava wanda dibêjim,
k’îjanêd ku gunê berbi mir inê
nak in. Gune heye ku dibe berbi
mir inê. Ez nabêjim, ku bona vê
yekê dua bik in. 17 H’emû neheqî
gune ye, lê gune heye ku nabe
berbi mir inê.
18 Em zan in her zar ’eke Xwedê
nav gunad a nam îne, lê Nix ur îyê
Xwedê wî xwey dike û yê Xir ab

nêz îk î wî nabe. 19 Em zan in ku
em ji Xwed ê ne û t’em am îy a
dinyayê bin h’uk umê yê Xir ab
da ye. 20 Lê em usa jî zan in ku
Kur’ê Xwedê hat û fe’m da me,
wek î em Yê R’ast nas bik in. Belê
em nava Yê R’astd a ne, çimk î
em nava Kur’ê Wî Îsa Mesîhd a
ne. Ev e Xwedêyê r’ast û jîy îna
h’et a‑h’et ayê.
21 Zar’okno, xwe ji p’ûtp’ar is
tîyêf xwey kin.

* 5:16 Aha jî tê fe’mk ir inê: «Gunek î ku nak uje kir îye».

