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NE’MAYÛH’ENNAYEDUDA

Pêşgotin

Yû h’en na vê ne’ ma xwe da xwe ça wa «ber pir sî ya rê ci vî nêf» h’e sab 
di ke û vê ne’ mê wê «xa ni ma bi jar tî û za r’êd wê r’a» di ni vî se, ku hi nek 
fe’m di kin ça wa ci vî nek û en de mêd wê. 

Fi ki ra ne’ mê ye se re ke ew e, ku ba wer mend na va r’as tî yê da bi mî nin 
û hev du h’iz bi kin. Bo na ders da rêd şaş jî di bê je, ku ba wer mend h’ev za 
xwe ji wan bi kin, bo na k’î ja na ne’ ma pê şin da bîr anî ye, yêd ku hîn ki-
ri nêd şaş be la di kin. 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1-3) 
H’iz ki rin ser her t’e mî ya r’a be (4-6) 
H’ev za xwe ji ders da rêd şa şe de rew bi kin (7-11) 
Paş go tin (12-13) 

Silavkirin

11Ji ber pir sî ya rê ci vî nêf, 
Xa ni ma bi jar tî û za r’êd 

wê r’a, k’î ja na ku ez bi r’as tî yê 
h’iz di kim, ne ku t’e nê ez, lê ew 
h’e mû jî, yêd ku r’as tî yê nas di-
kin, 2çim kî ew r’as tî na va me da 
di mî ne û h’e ta-h’e ta yê wê t’e vî 

me be. 3De bi ra r’e’m, k’e remf 
û e’di la yî ji Bavf Xwe dê û Îsa 
Mesîhê* Ku r’ê Ba vê, bi r’as tî yê 
û h’iz ki rin me r’a** be. 

R’astîûh’izkirin
4Ez p’ir’ şa bûm, ku min ji za-

r’êd te hi nek dî tin, yêd ku na va 
r’as tî yê da di jîn, li go ra wê t’e mî ya 

* 1:3 Nav hi nek dest ni vî sa ra da aha ye: «Xu danf Îsa Mesîh». 
** 1:3 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «me r’a» «we r’a» he ye. 
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ku me ji Ba vê stan dî ye. 5Ni ha 
ez hî vî ji te di kim, Xa ni mê, ez 
t’e mî ke nû te r’a na ni vî sim, lê ya 
ku be rê pêş da li me he bû, ku em 
h’e mû hev du h’iz bi kin*. 6H’iz-
ki rin ev e, ku em li go ra t’e mî yêd 
Wî bi jîn. T’e mî ew e, ya ku we 
hê be rê pêş da bi hîs tî ye, we kî hûn 
h’iz ki ri nê da bi jîn*. 

7Ge le kêd ku xel qê ji r’ê der di xin 
ha ti ne di nê, ew Îsa Mesîh bi xûn 
û goşt ha tî îq rarf na kin. Yêd aha 
xel qê ji r’ê der di xin û ek’ sî me sîh 
in. 8Hûn haş ji xwe he bin, we kî 
hûn k’e da xwe* un da ne kin, lê he qê 
xwe t’e mam bis tî nin**. 9Her ke sê 
ku xwe pêş da da vê je û na va hîn-
ki ri na Mesîh da na mî ne, Xwe dê yê 

wî t’une. Yê ku na va hîn ki ri na 
Mesîh da di mî ne, bo na wî Bav jî 
he ye, Kur’ jî he ye. 10He ger yek 
bê cem we û vê hîn ki ri nê ney ne, 
hûn wî qe bûl ne ki ne ma lêd xwe 
û si la vê ne di ne wî. 11Çim kî k’î 
si la vê bi de wî, ew t’e vî ki rêd wî ye 
xi rab di be. 

Silavêdaxirîyê
12Ge lek tiş têd mi ne ni vî sa rê 

we r’a he ne, lê min ne xwest ser 
k’a xa zê bi h’u bi rê bi ni vî sim, çim kî 
gu ma na min he ye ezê xwe xa bê me 
cem we û r’û bi r’û t’e vî we xe ber 
dim, we kî eş qa me t’e mam be. 
13Za r’êd xûş ka te ye bi jar tî li te 

si lav di kin. 

* 1:5 Yû h’en na 13:34; 15:12, 17. 
* 1:6 Yû h’en na I, 5:3. 
* 1:8 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «xwe» «me» he ye. 
** 1:8 Nav hi nek dest ni vî sa ra da dew sa «lê he qê xwe t’e mam bis tî nin» «lê em 
he qê xwe t’e mam bis tî nin» he ye. 


