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BAWERÎ Û JIYAN
Pêşgotin 

Nivîskarê vê Pirtûka ku di dawiya sedsala pêşîn de, bi peyxama Xwe-
dê ve hatiye nivîsandin, nayê zanîn. Mirov fêhm dike ku, nivîskarê 
vê Pirtûka, Yûhena yê ji donzdeh şagirtên Îsa, yek e. Yûhena, xwe 
bi gotina, şagirtê ku Îsa ji wî hez dikir, dide nasîn (13:23; 21:7,20; 
19:26). Nivîskar dibêje ku, bi rasterast bûye şahdeyê van bûyerên ku 
nivîsandiye (1:14; 19:35; 21:24).
Mijara serete ya vê pirtûkê, mîna ku di destpêkê de jî tê xuyakirin; 
ya di bedena mirov de hatiye daxuyanîkirin, Gotina Xwedê ya bêpêşî 
ye (1:1-18). Nivîskar, qala heyşt mûcîzetên Îsa yên ku nehatine dîtin 
û hêzdar in û vejîna Îsa ya ji nava miriyan dike. Û dide xuyanî kirin 
ku, bona mirov bi Mesîh ve baweriya xwe bînin û bigihêjin jiyana 
bêdawîn, van nîşanan nivîsandiye (20:30,31).
 Îsa, ‘Rê, rastî û jiyan ez im’ dibêje (14:6). Di vê nivîsê de, Îsa hebûnên 
di derheqê jiyana rojane de bi avayekî tê dîtin xuyanî dike û ji nêzîk ve 
rastiya ruhanî ronahî dike; mîna av, nan, şivan, mîh, hwd.
Nivîsa Yûhena, cihetiyek ji nivîsên Meta, Marqos û Lûqa ve dide 
xuya kirin. Ew bi pirranî qala xizmeta Îsa, ya li Celîlê dikin, lê belê 
Yûhena, li ser xizmeta wî yî ya li Orşelîmê disekine. Ew hînkariya Îsa, 
bi mînak û wekokan ve tînin ziman, lê belê Yûhena vana bi axaftinên 
rû bi rû tîne zimên. Xeynî vana gelek cihêtiyên din jî hene. Ji ber 
ku, her nivîskarek, bangî civakên xwendekarên din kirine. Wekî din, 
Yûhena, ji her sê nivîskarên din, bi derengahî vê nivîsa nivîsandiye. 
Mirov dikare vê nivîsa bi vî awayî kurt bike:
1. Destpêk 1:1-18
2. Daxuyanîkirina Îsa ji dinê re 1:19-12-50
3. Daxuyanîkirina Îsa ji şagirtan re 13:1-17:26
4. Xaçkirina Îsa û vejîna wî 18:1-20:31
5. Gotina paşîn 21:1-25
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Gotina bêpêşî
1.Yû 1,13; Kol 1,15-17; Îbr 1,1-12;  
Pey 19,13; 1.Tîm 3,16

1 Di destpêkê de Gotin hebû û 
Gotin bi Xwedê re bû û Gotin 

Xwedê bû. 2 Ew, di destpêkê de 
bi Xwedê re bû. 3 Her tişt bi wî re 
çêbûn1 û ji tiştên ku bûyîne tu tişt 
bêyî wî nebûn. 4 Jiyan di wî de 
bû û jiyan ronahiya mirovan bû. 
5 Ronahî di tariyê de ronî dike2 û 
tariyê wê fêhm nekir.
6 Zilamekî ku ji aliyê Xwedê ve 
hatibû şandin derket holê, navê wî 
Yehya bû. 7 Ew ji bona şahdeyiyê 
hat, da ku, ew ji ronahiyê re 
şahdeyiyê bike ku hemû mirov bi 
navgîniya wî bawer bikin. 8 Ew 
bi xwe ne ronahî bû, lê bona ku 
ji ronahiyê re şahdeyiyê bike hat. 
9 Ronahiya rasteqîn, ya ku hemû 
mirovan ronahî dike, dihat dinê, 
hebû. 10 Ew li dinê bû3 û dinê bi 
navgîniya wî hate afirandin, lê belê 
dinê wî nas nekir. 11 Ew ji yên xwe 
re hat, lê belê yên wî, ew qebûl ne-
kirin. 12 Lê belê rayedariya bûyîna 
zarokên Xwedê da hemûyên ku wî 
qebûl kirine û bi navê wî ve bawerî 
anîne. 13 Ew kes ne ji xwînê, ne ji 
xwestina bedenê û ne jî bi daxwaza 
mirov; lê ji Xwedê ve bûn4.
14 Û Gotin bû beden û bi xêr û 
rasteqîniyê ve tijî, di nav me de 

jiya; me jî bilindahiya wî, wekî 
bilindahiya Lawê tekane yê Bav 
e, dîtin. 

Şahdeyiya Yehya ya yekemîn:  
Ew di nav me de disekine
Met 3,1-12; Marq 1,7-8;  
Lûq 3,15-18; Male 3,1

15 Yehya bona wî şahdeyiyê kir, 
bang kir û got: Yê ku ji we re di-
gotim: Yê ku li pey min tê di ser 
min re ye; ji ber ku ew berî min 
hebû; ev e.
16 Û me hemûyan ji tijîbûna wî, 
dilovanî5 li ser dilovaniyê girtin. 
17 Ji ber ku zagon bi destê Mûsa 
ve hate dayîn, lê belê dilovanî û 
rastî bi destê Îsa Mesîh ve hatin. 
18 Tu carî, tu kesî Xwedê nedîti-
ye; Lawê tekane, yê ku di him-
bêza Bav de ye, wî bi xwe ew da 
bang kirin6.
19 Dema Cihûdan ji Orşelîmê 
kahîn û Lêwî şandin ku, ji Yehya 
bipirsin: Tu kî yî? Şahdeyiya 
Yehya ew e. 20 Û wî ser tiştekî 
nenuxumand û bi eşkereyî got: 
Ez ne Mesîh im! 21 Wan jî jê 
pirsîn: Wê çaxê tu kî yî? Ma tu 
Êlyas î? Û Yehya got: Ne ez im! 
Ji pirsa: Ma tu ew Peyxamber î? 
Yehya bi gotina: Na! bersivê da. 
22 Niha, wan jê re gotin: Ma tu 
kî yî? Bona em bersivê bidin yên 

1 Afirîn.
2 Şewle dike.
3 Ew di dinê de bû.

4 Welidîn, çêbûn.
5 Lutif, say, qencî, xêr, an jî: Kerem.
6 Da bihîstin, da zanîn.

YÛHENA 1



1549

ku me şandine: Ma tu ji bo xwe çi 
dibêjî? 23 Wî bi gotina daxuyanî 
kirina Yeşaya peyxamber bersiv 
da wan: Ez dengê ku bi gotina: 
Rêya Xudan rast bikin! ji çolê ve 
bang dike me1. 24 Kesên hatibûn 
şandin, ji Fêrisiyan2 bûn. 25 Û 
wan ji Yehya pirsîn û jê re gotin: 
Madem ku tu ne Mesîh î, ne Êl-
yas î û ne jî ew Peyxamber î, ma 
çima tu vaftîzê dikî? 26 Yehya 
bersiv da wan û got: Ez bi avê 
vaftîz dikim, lê belê di nav we 
de yekî din ku hûn wî nas nakin 
heye; 27 yê ku li piştî min tê, ew 
e; ew berî min hebû û ez ne li-
yaq im ku bendê çarixê wî vekim.  
28 Vana ji wêdetira Urdunê, li 
Beytanyayê, li cîhê ku Yehya 
vaftîzê dikir çêbûn.

Şahdeyiya Yehya ya duwemîn:  
A vay, Berxê Xwedê
1.Yû 2,2; 2.Mûs 12,1-13; 1.Pêt 1,19; 
1.Kor 5,7; Pey 5,6-10; Met 3,13-17

29 Dotira rojê Yehya dît ku Îsa 
ber bi wî tê û wî got: A vay, Berxê 
Xwedê yê ku gunehên dinê radi-
ke3! 30 Kesê ku ji bona wî gotibûm: 
Piştî min zilamekî ji min seretetir 
e tê, ji ber ku ew berî min hebû, ev 
e. 31 Û min bi wî nedizanîbû, lê 
belê bona ku ew ji Îsraêlê re bête 
gîhandin, ez hatim û bi avê vaftîz 

kirim. 32 Yehya şahdeyî kir û got: 
Min dît ku Ruh ji ezmanan mîna 
kevokekê hate xwar û li ser wî 
sekinî. 33 Û min bi wî nizanîbû; 
lê belê yê ku min, bona ez bi avê 
vaftîz bikim şandiye, bi xwe ji 
min re got: Ger tu bibîne Ruh bi 
ser kî ve dakeve û bisekine, yê ku 
bi Ruhê Pîroz vaftîz bike, ew e.  
34 Min jî dît û şahdeyiyê kir û got, 
Lawê Xwedê ev e. 35 Dotira rojê 
Yehya dîsa tevî du şagirtên xwe 
disekinî 36 û gava ku Îsa digeriya, 
ew li wî nihêrt û got: A vay, Berxê 
Xwedê! 

Şagirtên Îsa yên pêşiyê
Yû 17,6; 6,44-45

37 Û dema ku wan herdu şagirtan 
gotina wî bihîstin, ew li pey Îsa 
çûn. 38 Îsa dema ku vegeriya, dît 
ku ew li pey wî tên; wî ji wan re 
got: Hûn li çi digerin? Wan jî ji wî 
re gotin: Rebbî (ku wergera wê: 
Mamoste ye) tu li ku derê rûdinî? 
39 Wî ji wan re got: Werin û 
bibînin! Ew hatin û cîhê ku Îsa lê 
rûdinişt dîtin û wê rojê li cem wî 
man. Saet wê çaxê deh bû. 40 Yek 
ji du kesên ku ji Yehya bihîstin û 
li pey Îsa çûn, Andrêyasê birayê 
Şîmûn Pêtrûs bû. 41 Wî pêşiyê 
birayê xwe Şîmûn dît û jê re got: 
Me Mesîh (ku wergera wê: Yê 

1 An jî: Bilind dibe me. Îşaya 40:3
2 Di Cihûdan de firqekî olê.

3 Ji navê hiltîne, an jî: Dikişîne.
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ku hatiye mesh kirinê1 ye) dîtin. 
42 Û wî ew bir cem Îsa. Îsa li 
wî nihêrt û got: Tu Şîmûnê lawê 
Yûhena yî; tuyê bi navê Kîfas (ku 
wergera wê: Pêtrûs e2) ve bête 
bang kirin.
43 Dotira rojê, Îsa xweste ku here 
Celîlê; wî Fîlîpûs dît û ji wî re got: 
Li pey min were! 44 Fîlîpûs jî ji 
Beytsaydayê, ji bajarê Andrêyas 
û Pêtrûs bû. 45 Fîlîpûs Natanyêl 
dît û jê re got: Me Îsayê Nisretiyê 
lawê Ûsiv, yê ku Mûsa di zagonê 
de û peyxamberan ji bona wî ni-
vîsandine, dîtin. 46 Natanyêl jê 
re got: Ma ji bajarê Nisretê tiştekî 
qenc derdikeve? Fîlîpûs ji wî re 
got: Were û bibîne! 47 Îsa dît ku 
Natanyêl ber bi wî tê û di derheqê 
wî de got: A vay, Îsraêliyek raste-
qîn, yê ku di dilê wî de fenekî nîne! 
48 Natanyêl ji wî re got: Tu min ji 
ku nas dikî? Îsa bersiv da û jê re 
got: Berî ku Fîlîpûs bangî te bike, 
min te di bin dara hêjîrê de dîtibû! 
49 Natanyêl bersiv da û ji wî re 
got: Mamoste, tu Lawê Xwedê yî, 
tu Qiralê Îsraêlê yî! 50 Îsa bersiv 
da û ji wî re got: Ji ber ku min ji 
te re got: Te di bin dara hêjîrê de 
dîtim, tu bawer dikî? Tuyê tiştên 
ji vê hîn jî mezintir bibînî! 51 Û 
jê re got: Bi rastî û bi rastî ez ji 
we re dibêjim: Hûn ê vekirina ez-

manan û milyaketên Xwedê, bi 
ser Lawê Mirov3 ve bilind dibin û 
têne xwarê; bibînin! 

Nîşana pêşiyê
Yû 5,36

2Û roja sisiyan li Kanaya Celîlê 
dawetek hebû û dayika Îsa jî li 

wê derê bû. 2 Îsa û şagirtên xwe 
jî hatibûn dawet kirin. 3 Û dema 
xemr kêm bû, dayika Îsa jê re 
got: Xemra wan nîne! 4 Îsa ji wê 
re got: Pîrek, ma te çi ji min e? 
Dema min hîn nehatiye! 5 Dayi-
ka wî, ji xizmetkaran re got: Ew ji 
we re çi bêje, wê bikin!
6 Li wê derê ji bo kevneşopên 
paqijiyê ya Cihûdan, şeş kûpên 
kevirî hebûn ku di her kûpekê de 
du an jî sê metrît4 av bi cîh dibû. 
7 Îsa ji xizmetkaran re got: Kûpan 
bi avê tijî bikin! Û wan heta ber 
dêv tijî kirin. 8 Û wî ji wan re got: 
Niha derxinin û ji serokê şahiyê 
re bibin! Û wan jî birin. 9 Gava 
serokê şahiyê ew ava ku bûbû 
xemr tam kir, wî nizanîbû ku ew 
ji ku hatiye, (lê belê xizmetkarên 
ku av ji kûpê ve derxistibûn, di-
zanîbûn); serokê şahiyê bangî 
zava kir û got: 10 Her kes pêşiyê 
xemra qenc û paşî ku zehf ve- 
xwarin, ya ne qenc dide; lê belê te 
xemra qenc heta niha veşartiye! 

1 Di zimanê Grekî de Hrîstos, Mesîh; yanê tête 
maneya bi rûn ve hatiye mesh kirin; yê ku 
hatiye bijartin.

2 Bi Grekî kevir, lat, zinar.
3 Mana Lawê Mirov, Îsa Mesîh e. 
4 Kêm zêde 39 lîtir.
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11 Îsa ev nîşana1 xwe ya pêşiyê, 
li Kanaya Celîlê çêkir û qudre-
ta xwe nîşan da û şagirtên wî jî 
bawerî bi wî anîn. 12 Paşî vêya 
Îsa û dayika wî û birayên wî û 
şagirtên wî bi hev re daketin Ke-
fernahûmê û ew gellek rojan li 
wê derê neman. 

Îsa Perestgehê paqij dike
Met 21,12-13; Marq 11,15-18; Lûq 19, 45-46

13 Û Fisiha Cihûdan nêzîk bû; 
Îsa jî hilkişiya Orşelîmê. 14 Di 
Perestgehê de firotkerên dewar, 
mîh û kevokan û yên ku pere 
hûr dikirin pev re rûniştî dîtin. 
15 Û wî ji bendikan qamçiyek 
çêkir, hemû tev dewar û mîhên 
wan ji wir avêt derve, pereyê 
kesên ku pere hûr dikirin, rijand 
û maseyên wan gêr kir 16 û wî ji 
yên ku kevokan difirotin re got: 
Vana ji vê derê rakin, mala Bavê 
min nekin mîna cîhê bazarê!  
17 Şagirtên wî, ew yeka ku ha-
tiye nivîsandin anîn bîra xwe: 
Xîreta ku min ji bo mala te kir, 
dê min bixwe2. 
18 Wê demê Cihûdan bersiv 
dan û ji wî re gotin: Ma tuyê di 
derheqê rastiya van karên ku te 
kirine de, çi elametê3 nîşanî me 
bidî? 19 Îsa bersiv da û ji wan re 
got: Vê Perestgehê xera bikin, 

ez ê wê di sê rojan de rakim!  
20 Wê demê Cihûdan gotin: Ev 
Perestgeh di çel û şeş salî de ha-
tiye avakirin, ma tuyê vêya di sê 
rojan de rakî? 21 Lê belê Îsa qala 
Perestgeha bedena xwe dikir.  
22 Dema ew ji mirinê rabû, 
şagirtên wî vê gotina anîn bîra 
xwe û baweriyê bi gotina Îsa û bi 
Nivîsên Pîroz anîn.
23 Û gava ew di Cejna Fisihê de 
li Orşelîmê bû, gellek kesên ku ev 
nîşanên ku wî kirine dîtin û ba-
werî bi navê wî anîn. 24 Lê belê 
Îsa, bi wan bawer nedikir; ji ber 
ku wî hemûyê mirovan nas dikir4. 
25 Ji ber ku bona mirov hewce-
dariya wî qet ji şahdeyiya tu kesî 
re tunebû; ji ber ku wî bi xwe, bi 
tiştê di mirov de bû dizanîbû.

ÎSA Û NÎKODÊMÛS
Mirov çawa dikare dîsa biwelide?

3Di nav Fêrisiyan de, zilamek 
bi navê Nîkodêmûs hebû ku 

rêberekî Cihûdan bû. 2 Ev zilama 
bi şev hate cem Îsa û ji wî re got: 
Rebbî5, em dizanin ku tu mamos-
teyekî ji Xwedê ve hatiye yî; ji ber 
ku ger Xwedê ne bi wî re be, qet 
kesek nikare van mûcîzetên ku tu 
çêdikî, bike. 3 Îsa bersiv da û ji 
wî re got: Bi rastî û bi rastî ez ji te 
re dibêjim: Heta ku mirovek ji nû 

1 Mûcîzeta.
2 Zebûr 69:9
3 Nîşanê.

4 An jî: Hemû nas dikir.
5 Mamoste.
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ve newelide1, nikare Serweriya2 
Xwedê bibîne! 
4 Nîkodêmûs jê re got: Ger mirov 
kal be, çawa dikare biwelide? Ma 
dikare ku cara duwemîn bikeve 
rehma dayika xwe û biwelide?  
5 Îsa bersiv da: Bi rastî û bi rastî 
ez ji te re dibêjim: Heta ku miro-
vek ji avê û ji ruh ve newelide, 
nikare bikeve Serweriya Xwedê! 
6 Yê ku ji bedenê welidiye beden 
e û yê ku ji Ruh ve welidiye Ruh 
e. 7 Şaş nebe ku, min ji te re got: 
Hûn divê ji nû ve biwelidin! 8 Ba 
ji kîjan alî ve bixwaze ûsa tê; tu 
dengê wê dibihîzî, lê belê ji ku ve 
tê û diçe ku derê, tu wê nizanî; her 
kesê ku ji Ruh welidîne jî ûsa ne.
9 Nîkodêmûs bersiv da û ji wî re 
got: Vana çawa dikarin çêbibin? 
10 Îsa bersiv da û ji wî re got: 
Tu mamosteyê Îsraêlê yî û dîsa 
jî vana fêhm nakî? 11 Bi rastî û 
bi rastî ez ji te re dibêjim: Em 
tiştê ku dizanin dibêjin û ji tiştê 
ku me dîtine re şahdeyiyê dikin 
û hûn şahdeyiya me qebûl nakin.  
12 Dema ku min ji we re qala tiştê 
dinê kir we bawerî nekir, wê çaxê 
ger ez qala tiştê ezmanî bikim hûn 
ê çawa bawer bikin? 13 Tu kes 
hilnekişiyaye ezman; tenê Lawê 
Mirov yê ku ji ezman hatiye xwar 
hilkişiyaye; ew ku, li ezmanê ye. 

Îsa Mesîh, Lawê Xwedê û  
Xelaskerê dinê ye
1.Yû 4,9-10; Rom 5,6-11; Yû 6,38-40
14 Û çawa ku Mûsa di çolê de 
mar bilind kir, divê Lawê Mi-
rov3 jî ûsa bilindî jor bibe; 15 da 
ku, her kesê bawerî bi wî bîne, 
bila helaq nebe; lê jiyana wî ya 
abadîn hebe.
16 Ji ber ku Xwedê evqas pirr ji 
dinê hez kir ku, Lawê xwe yê te-
kane da; da ku, bila tu kes, ji yên 
bawerî bi wî bîne helaq nebe, lê 
bila jiyana wî ya abadîn hebe. 
17 Ji ber ku Xwedê bona dinê 
daraz bike Lawê xwe neşand, lê 
bona ku dinya bi wî xelas bibe, 
wî şand. 18 Ew kesê ku bawerî 
bi wî bîne, nayê daraz kirin; lê 
belê yê ku bawerî bi wî neaniye, 
ew jixwe hatiye daraz kirin; ji 
ber ku wî bawerî bi navê Lawê 
Xwedê yê tekane neaniye. 19 Û 
darazî ev e ku, ronahî hat dinê 
û mirovan ji ronahiyê zêdetir ji 
tariyê hez kirin; ji ber ku karên 
wan xerabî bû. 20 Ji ber, her 
kesê ku xerabiyê dike, ji ronahi-
yê dikerihe û ji bo ku xebatên wî 
xuya nebin, ew nayê ronahiyê. 
21 Lê belê bona, şuxulandina 
karê wî yê di Xwedê de bête 
xuyanî kirin, yê ku rasteqîniyê 
dike, tê ronahiyê.

1 An jî: Ji jor ve nebe, li ayeta 31 û li 19:11 an 
binihêre.

2 Padîşahiya Xwedê.
3 Yanê Îsa Mesîh.
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