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NE’MAYÛH’ENNAYESISÎYA

Pêşgotin

Ça wa ne’ ma du da da usa jî ya si sî ya da Yû h’en naf xwe «ber pir sî ya rê 
ci vî nê» h’e sab di ke. Evê ne’ mê ser wê re kî ci vî nê, Ga yos r’a di şî ne. Ni vîs-
k’ar pe si nê Ga yos di de, ku ewî ça wa alî k’a rî ya bi ra tî yê ki rî ye û di bê jê 
ku ew h’ev za xwe ji Dî yotre fîs bi ke, ku ye kî mi qa bil û bux dan bêj bû. 

Bi ne’ mê r’u h’ê mê van h’i zî yê di ke na va ba wer men da, ku h’iz ki rin 
û ba we rî yaf r’ast di de k’if şê. 

Serecemafikirane’mê

Pêş go tin (1-4) 
Pe si nê Ga yos tê da yî nê (5-8) 
Xi ra bî ya Dî yotre f îs ser avê di xe (9-10) 
Ami nî ya xwe Dî mî trî yo tî ne (11-12) 
Paş go tin (13-15) 

Silavkirin

11Ji ber pir sî ya rê ci vî nê, 
Ga yo sê de lal r’a, k’î ja nî ku 

ez bi r’as tî yê h’iz di kim. 
2De la lo, ez dua di kim, ku 

h’e mû alî ya va çer xa te usa r’ast 
be û si h’et-qe wat bî, ça wa min va 
e’yan e ku r’u h’ê te si la me tî yê da 
ye. 3Ez ge le kî şa bûm, ça xê çend 
bi ra ha tin û şe’ de tî dan, ku tu na va 

r’as tî yê da amin î, ça wa te pêş da 
r’as tî yê da di jît jî. 4Şa bû na mi ne ji 
vê mes tir t’une, ça xê di bi hêm ku 
za r’êd min na va r’as tî yê da di jîn. 

PesinêGayostêdayînê
5De la lo, tu şi xu lê xwe da amin 

î, çi ku bo na bi ra di kî, h’e ta ku 
yêd ne nas r’a jî. 6Wa na şe’ de tî ya 
h’iz ki ri na te ber ci vî na vir da. Tê 
tiş te kî qenc bi kî, he ger tu wan usa 
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ve r’ê kî ça wa ku li Xwe dê xweş tê. 
7Çim kî ewa na bo na na vê Mesîh 
k’e ti ne r’ê û t’u tişt ji ne ba we ra 
ne stan di ne. 8Awa em ge re kê yêd 
usa qe bûl kin, ku em t’e vî şi xu lê 
r’as tî yê bin. 

DîyotrefîsûDîmîtrîyo
9Min ci vî nê r’a ni vî sî, lê Dî-

yotre fîs ku h’iz di ke ser h’e mû ya r’a 
be, guh na de me. 10Bo na vê ye kê 
ga va ez bêm, ezê ki rêd wî gi lî 
kim, ku ça wa da vê je me, xey ba 
me di ke. Bi vê ye kê jî r’a zî na be, 
ne ku t’e nê bi ra qe bûl na ke, lê 
yêd ku di xwa zin bi ra qe bûl kin, 
ber wan r’a di be û wan ji ci vî nê 
jî der di xe! 

11De la lo, ç’e’v ne de xi ra bî yê, 
lê qen cî yê. Ewê ku qen cî yê di ke, 
ji Xwe dê ye, lê ewê ku xi ra bî yê 
di ke, ewî Xwe dê ne dî tî ye. 12Bo-
na Dî mî trî yo h’e mû jî şe’ de tî ya 
qenc di din, h’e ta ku r’as tî jî. Em 
jî şe’ de tî yê di din û tu zanî ku 
şe’ de tî ya me r’ast e. 

Silavêdaxirîyê
13Ge lek tiş têd mi ne ni vî sa rê te r’a 

he bûn, lê min ne xwest ser k’a xa zê 
bi h’u bi rê bi ni vî sim. 14Çim kî ez 
bi wê gu ma nê me, ku ezê zû ti re kê 
te bi bî nim û emê r’û bi r’û xe ber 
din. 15E’di la yî li te be. He val-ho gir 
si la va li te di kin. Si la va yek-yek 
h’e mû he val-ho gi ra bi ke. 


