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ِزندمانئے گال

 1هما که چه َازل هست َات ،هما که ما ِاشکتگ ،گۆن وتی چ ّمان دیستگ ،هما که ما چارتگ و دست ِپر کرتگ ،آ ِزندمانئے
گواهی دئیێن .ما په شما هما نمیرانێن ِزندئے جارا جنێن که گۆن پتا َات
گال ِانتِ 2 .زند زاهر و پ َ ّدر بوت ،ما دیستگ و په آییا
َ
همستک ببێت .مئے همدلی و ِ
گوشێن تانکه گۆن ما همدل و ِ
همستکی،
و په ما پ َ ّدر بوت 3 .آ ّ
چیز که ما دیستگ و ِاشکتگ شمارا َ
ایسا َمسیها ِانت 4 .ما ِاشیا په شما نبیسێن تانکه مئےشمئے شادمانی پوره و سرجم ببیت.
گۆن پت و آییئے ُچ ّ
کّ ،

ُرژناییا گام جنَگ

 5آ کُلئو و پئیگام که ما چه آییا ِاشکتگ و په شما جا َر جنێنِ ،اش ِانتُ :هدا نور و ُرژن ِانت و آییئے َارواه و َجبینا هچ تهاری
بگوشێن گۆن آییا همدل و همراه اێن و پدا هم تهاریا گام جنَگا اێن ،گڑا درۆگَ بندێن و راستیئے سرا کار نکنگا اێن.
نێست 6 .اگن َ
 7بله اگن ُرژناییا رئوگا اێن ،هما پئیما که آ ُرژناییا ِانت ،گڑا وتمانوتا همدل و ِ
ایسائے هۆن مارا چه
همستک اێن و آییئے ُچ ّ
کّ ،
بگوشێن بێگناه و بێمئیار اێن ،وتا َر َد دئیێن و راستیا مئے د جاگه نێست 9 .بله
س ّجهێن گناه و مئیاران پاک و پَلگا َر کنت 8 .اگن َ
بگوشێن گنا ِهن
اگن وتی گناهان ب َم ّنێن ،آ که وپادار و آ ِدل ِانت مئے گناها َن بَکشیت و مئے س ّجهێن ناپهرێزیا َن شۆدیت 10 .اگن َ
درۆگبند کنێن و آییئے هبران مئے د جاگه نێست.
نکرتگ ،آییا
َ
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ایسا مئے دێمپان ِانت
ّ

چیزان په شما نبیسان تان گناه مکنێت ،بله اگن کَسێا گناهے کرت ،دێمپانے aهست که پتئے
 1او منی ُدردانگێن ُچکّان! اے ّ
ایسا َمسیه 2 .آ مئے گناهانی شۆدۆکێن کُربانیگ ِانت ،تهنا مئێگ نه ،س ّجهێن
ّکرا په مئے َرکّێنگا هب َر کنت ،هما پاک و آ ِدلێن ّ
جهانئے گناهانی کُربانیگ ِانت.

پرمانبرداریئے َارزش
گوشیت» :من آییا زانان« بله آییئے
 3اگن ما آییئے ُهکم و پرمانانی سرا کار بکنێن ،گڑا َ
سرپد بێن که ما آییا زانێن 4 .کَسے که َ
ُهکمانی سرا کا َر نکنت ،درۆگبندے و آییئے د راستی نێست 5 .بله کَسے که آییئے هبرانی سرا کا َر کنت ،په راستیُ ،هدائے ِمهر
گوشیت» :من آییئے َارواه و
چیزا زانێن که ما ّ
آییئے د کامل و سررێچ بوتگ .چه همے ّ
ایسا َمسیهئے َارواه و َجبینا اێن 6 .کَسے که َ
َجبینا آن« ،باید ِانت هماییئے راها برئوت.
کوهنێن
کوهنێن ُهکم ِانت که چه بِنداتا شمارا گۆن َات .اے َ
 7او ُدردانگان! اے نۆکێن ُهکمے نه ِانت که په شما نبیسگا آن ،هما َ
ُهکم هما گال و هبر ِانت که شما ِاشکتگ 8 .بله پدا هم په شما نۆکێن ُهکمے نبیسگا آن که ِاشیئے راستی ،چه شما و آییا پ َ ّد َر بیت.
پرت
گوشیتُ » :رژناییئے تۆکا آن« ،بله چه براتا bنَ َ
چیا که تهارۆکی گا َر بیت و راستێن ُرژن همے انّون ْدرپشگا ِانت 9 .کَسے که َ
چیزے نێست که آییئے َرد
کنتَ ،انگت تهارۆکیا ِانت 10 .کَسے که گۆن وتی براتا ِمه َر کنتُ ،رژناییا ِانت و ُرژناییئے تها هچ چشێن ّ
 1:2aدێمپان ،بزان کَسے که په تئو هب َر کنتَ .اربی و پارسیا »مدافع«.
» 9:2bبراتئے« مانا هر باورمند ِانت ،مردێن و جنێن.
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گام جنت .آ نزانت کجا رئوگا
کپگ و ٹَگل ورگئے سئوبساز ببیت 11 .بله آ کَس که چه براتا نَ َ
پرت کنت ،تهاریا ِانت و مان تهارۆکیا َ
ِانت چیا که تهاریا کۆر کرتگ.
 12او ُدردانگێن ُچکّان! په شما نبیسگا آن چیا که هماییئے نامئے سرا شمئے گناه بَکشگ بوتگ َانت.
 13او واجهێن پتان! په شما نبیسگا آن ،چیا که شما آییا زانێت ،هما که چه َاز ِانت.
او ورنایان! په شما نبیسگا آن ،چیا که شما شئیتانئے سرا با دست بوتگێت.
 14او ُچکّان! په شما نبیسگا آن ،چیا که شما پتا زانێت.
او واجهێن پتان! په شما نبیسگا آن ،چیا که شما هماییا زانێت که چه َاز ِانت.
او ورنایان! په شما نبیسگا آن ،چیا که توانا و تَ َم ْرد اێت و ُهدائے هبر شمئے د ِانت و شما شئیتان پرۆش داتگ.

دنیایا دۆست مدارێت
چیزے که آییئے تها هست ،دۆس ِتش مدارێت .اگن کَسے دنیایا دۆست بداریت ،پتئے ِمهر آییئے د نێست 16 .چیا
 15دنیا و هر ّ
چیز ،بزان جسمئے لۆٹ و واهگ ،چ ّمئے لۆٹ و واهگ و مالئے ِکبر و گُرور ،چه پتا نئیاتکگ َانت ،چه دنیایا
که دنیائے س ّجهێن ّ
آتکگ َانت 17 .دنیا و دنیایی واهگ ،گار و زئوا َل بنت ،بله کَسے که ُهدائے واهگانی سرا کا َر کنتَ ،ابدمان ِانت.

َمسیهئے دژمن

 18او ُچکّان! نون گُ ّڈی دمان و ساهت ِانت .هما دابا که شما ِاشکتگَ » ،مسیهئے دژمن« پێداک ِانت ،همے انّون هم َمسیهئے بازێن
دژمنے آتکگ و چه ه ِمشیا زانێن که ساهت ،گُ ّڈی ساهت ِانت 19 .آ چه ما در آتکنت ،بله چۆناها چه ما نهاتنت ،اگن چه ما بوتێننت،
گۆن ما منتنت .بله آیانی رئوگا َش ّر پێش داشت چه آیان یکّے هم چه ما نه َات.
چیزا َن زانێت 21 .من په شما نبیسگا آن ،په اے سئوبا نه که راستیا
 20بله »آ پاکێنا« شمارا »رۆگن ِپر ُمشتگ« cو شما س ّجهێن ّ
ایساَ ،مسیه
ودی نبیت 22 .درۆگبند کئے ِانت؟ هما ِانت که ن َم ّنیت ّ
نزانێت ،راستیا زانێت و سرک َچ ورێت که چه راستیا هچ درۆگے َ
ِانت .هما کَس که پت و ُچکّا ن َم ّنیتَ ،مسیهئے دژمن ِانت 23 .هرکَس که ُچکّا ن َم ّنیت ،پت هم ا َ
ٓییئیگ نبیت .هرکَس که ُچکّا َم ّنیت،
پت هم ا َ
ٓییئیگ بیتِ 24 .ب ّلێت هرچے که شما چه بِنداتا ِاشکتگ شمئے د بمانیت .اگن اے هبر که شما چه بِنداتا ِاشکتگ شمئے د
چیز ِانت که هماییا مارا لبز و واده داتگ ،بزان نمیرانێن ِزند.
بمانیت ،گڑا پت و ُچکّئے َارواه و َجبینا مانێت 25 .اے هما ّ

شما ُهدائے در ِچتگێن اێت

چیز همایانی بارئوا نبشتگ َانت که شمارا گُمراه َ
کنگ لۆٹنت 27 .بله شما چه آییئے نێمگا »رۆگن ِپر ُمشگ«
 26من په شما اے ّ
بوتگێت و اے » ِپر ُمشگ« شمئے د مانیت .شمارا زلورت نێست کَسے شمارا درس و َسبک بدنت ،چیا که چه ُهدائے نێمگا،
بک دنت .اے »رۆگن ِپر ُمشگ« راست ِانت و درۆگێنے نه ِانت .هما پئیما ُهدائے
چیزان َس َ
»رۆگن ِپر ُمشگ« وت شمارا س ّجهێن ّ
َارواه و َجبینا بمانێت که شمارا تالیمی داتگ.
 28نون ،او منی ُدردانگێن ُچکّان! آییئے َارواه و َجبینا بمانێت تانکه آییئے زاه َر بئیگئے وهدا ،مئے دل َڈ ّڈ ببیت و آییئے دێما
شرمندگ مبێن 29 .اگن زانێت که آ راست و پاک ِانت ،گڑا زانێت هرکَس که راستیئے راها رئوت چه هماییا پێدا بوتگ.

 20:2cرۆگن ِپر ُمشگ ،بزان په کارێا گچێن کنگ و واک و توان دئیگ.
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ک
ُهدائے ُچ ّ

ک زانگ ببێن و
بێشک ما ُهدائے ُچ ّ
ّ
 1بچارێت که پتا چۆنێن ِمهرے مارا بَکشتگ که ُهدائے ُچ ّ
ک اێن .دنیا مارا نزانت و پ ّجاهَ
ک اێن ،بله َانگت زانگ نبوتگ که ما چے جۆڑ
نئیاریت چیا که دنیایا آ هم پ ّجاه نئیاورت 2 .او ُدردانگان! انّون ما ُهدائے ُچ ّ
ک زانێن ،وهدے آ زاه َر بیت ما هم هماییئے ڈئو بێن ،پرچا که آ وهدی ما آییا هما پئیما ِگندێن که آ هست.
بئیگی اێن ،همین ُچ َ
 3هرکَسا چه آییا چشێن ُامێتے هست وتا پاکَ کنت ،ان ُچش که آ وت پاک ِانت 4 .هرکَس که گناهَ کنتَ ،شریَتئے ه پا کا َر کنت ،چیا
که گناه ،نا َشریِ dانت 5 .شما زانێت ،آ پَدر بوت تان گناهان گار و بێگواه بکنت ،آییا هچ گناه نێست 6 .آ کَس که آییئے َارواه و َجبینا
ایسایی ندیستگ و نزانتگی.
مانیت ،گناهَ نکنت .هرکَس که گناهَ کنت ّ
 7او ُچکّان! بچارێت کَسے شمارا گُمراه مکنت .هرکَس راستیئے راها رئوت ،راستێن مردمے ،ان ُچش که آ ،پاک و راست ِانت 8 .آ
ک پمێشکا پَدر بوت که شئیتانئے کاران
ک ِانت پرچا که شئیتان چه بُنگێجا گناه کنان ِانتُ .هدائے ُچ ّ
که گناهَ کنت شئیتانئے ُچ ّ
کرت نکنت ،چیا که
بپرۆشیت و زئوال بکنت 9 .آ که چه ُهدایا پێدا بوتگ گناهَ نکنت ،پرچا که ُهدائے زات آییا مان ِانت .گڑا آ گناه َ
ک ،همے پئیما زانگ و پ ّجاه آرگَ بنت ،آ کَس که راستیئے راها نرئوتُ ،هدائے
ک و شئیتانئے ُچ ّ
چه ُهدایا پێدا بوتگُ 10 .هدائے ُچ ّ
ک نه ِانت و ان ُچش آ کَس هم که گۆن وتی براتا ِمه َر نکنت.
ُچ ّ

گۆن یکدومیا ِمهر

 11آ کُلئو و پئیگام که شما چه بُنگێجا ِاشکت ،همش ِانت که باید ِانت یکدومیا دۆست بدارێن 12 .کایِنئے eڈئو مبێن که شئیتانئے
ک َات و وتی براتی کُشت .نون چیا آ کُشتی؟ په اے سئوبا که آییئے جندئے کار و ِکرد ِس ّل و شئیتانی اتنت و براتئے کار نێک و
ُچ ّ
ُهدایی اتنت.
گوستگ و په ِزندمانا َرستگێن ،چیا
 13او براتان! چه اے هبرا هئیرت مکنێت که دنیا گۆن شما نَ َ
پرت کنت 14 .ما زانێن که چه مرکا َ
پرت کنت هۆنیگے.
که گۆن وتی براتان ِمه َر کنێن .هرکَس که ِمه َر نکنت ،مرکئے ساهگا مانیت 15 .کَسے که چه براتا بێزا َر بیت و نَ َ
واهند نبیت 16 .ما ِمهر اے پئیما پ ّجاه آورت ،چیا که َمسیها وتی جان ،په مئیگی
شما زانێت ،هۆنیگێن مردمے هچبر نمیرانێن ِزندئے َ
نَدر کرت ،تانکه ما هم وتی جانا په براتان نَدر بکنێن 17 .اگن کَسێا دنیایی مال و ِملکتے ببیت و براتێا مهتاج بگندیت بله په آییا
ب َ ّزگی مبیت ،گڑا ُهدائے ِمهر ِچه پئیما ُچشێن مردمێئے د جاگ َه کنت؟
 18او ُدردانگێن ُچکّان! بیاێت ِمهر کنێن ،بله نه په دپ و هبر ،په دل و ِستک و گۆن کار و ِکرد 20–19 .چه همے کارا زانێن که ما،
دلجم بێن ،چیا که ُهدا چه
گۆن َه ّ
ک و راستیا همبند و پئیوست اێن و اگن مئے دل مارا مئیاربار هم بکنتَ ،انگت ُهدائے دێما ُمهر و َ
چیزا زانت.
مئے دل و هئیا ن مستر ِانت و هر ّ
گورا آسودگ و َ
دلڈ ّڈ اێن 22 .آ وهدی هرچے چه آییا بلۆٹێن
 21او ُدردانگان! اگن مئے دل و َجبین مارا مئیاربار مکنت ،گڑا ُهدائے َ
ایسا
مارا رسیت ،چیا که آییئے ُهکم و پرمانا َن زورێن و په هماییئے َوشنۆدیا کا َر کنێن 23 .آییئے ُهکم ه ِمش ِانت که آییئے ُچ ّ
ک ّ
َمسیهئے نامئے سرا باورمند ببێن و وتمانوتا ِمهر بکنێن ،هما پئیما که مارا ُهکمی کرتگ 24 .هرکَس که ُهدائے ُهکمانی سرا کا َر
کنت ،آییئے َارواه و َجبینا مانیت و ُهدا هم آ مردمئے د جاگ َه کنت .وتی روهی مارا بَکشتگ و اے پئیما زانێن که آ مئے د مانیت.

 4:3dنا َشری ،بزان َشریَتئے کانون و رهبندانی پرۆشگ.
 12:3eکایِن هما کابیل ِانت که وتی براتی کُشت.
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روهان ب َچکّاسێت

 1او ُدردانگان! هر روهێئے سرا باور مکنێت ،روهان آزمایش کنێت و ب َچکّاسێت که بارێن چه ُهدائے نێمگا َانت یا نه؟ چیا که
بازێن درۆگێن نبیے دنیائے چارێن کُنڈان پُترتگُ 2 .هدائے روها اے ڈئو زانێت :هر هما روه چه ُهدائے نێمگا ِانت که باو َر کنت
ایسایا ن َم ّنیت ،آ چه ُهدائے نێمگا نه ِانت و َمسیهئے
ایسا َمسیه ،انسانی رنگ و ْدرۆشما اێر آتکگ 3 .بله هر روهے که ّ
و َم ّنیت که ّ
هما دژمنئے روه ِانت .شما ِاشکتگ که آ روهَ کئیت و همے انّون هم دنیایا ِانت.
 4او ُدردانگێن ُچکّان! شما چه ُهدایا اێت و آیانی سرا با دست بوتگێت ،چیا که آ که شمئے د ِانت چه آییا مستر ِانت که دنیایا
گوشنت هم دنیایی ِانت و دنیائے گۆش آیانی نێمگا ِانت 6 .ما چه ُهدایا اێن و کَسے که
ِانت 5 .آ دنیائیگ َانت ،پمێشکا هرچے که َ
ُهدایا زانت ،آییئے دلگۆش مئے نێمگا ِانت ،بله آ که چه ُهدایا نه ِانت ،آییئے دلگۆش مئے نێمگا نه ِانت .راستیئے روه و گُمراهیئے
روها همے ڈئو زانێن و پ ّجاهَ کارێن.

ُهدایی ِمهر

 7او ُدردانگان! گۆن یکدومیا ِمهر بکنێن ،چیا که ِمهر چه ُهدایا ِانت و هرکَس که ِمه َر کنت ،چه ُهدایا پێدا بوتگ و ُهدایا زانت 8 .آ
یک و یکدانگێن ُچکّی اے
که ِمه َر نکنت ُهدایی نزانتگ ،چیا که ُهدا ِمهر ِانتُ 9 .هدائے ِمهر اے ڈئو مئے نیاما پ َ ّدر بوت که وتی ّ
جهانا رئوان دات تانکه چه آییئے نێمگا ِزندمانئے وا ُهند ببێن 10 .ما گۆن ُهدایا ِمهر نکرتگِ ،مهر همش ِانت که آییا کرتگ و وتی
ُچکّی دێم داتگ تان په مئے گناهانی شۆدگا کُربانیگ کنگ ببیت 11 .او ُدردانگان! اگن ُهدایا اے ڈئو گۆن ما ِمهر کرتگ ،ما هم
باید ِانت یکدومیا دۆست بدارێن 12 .ک َّسا هچبر ُهدا ندیستگ ،بله اگن یکدگرا ِمهر بکنێنُ ،هدا مئے د مانیت و آییئے ِمهر مئے د
کامل و سررێچ بوتگ.
گواهی دئیێن
 13آییا مارا چه وتی روها بهرے داتگ .چه ه ِمدا زانێن که ما آییئے َارواه و َجبینا مانێن و آ مئے د  14 .ما دیستگ و
َ
ک ِانتُ ،هدا آییئے د جاگ َه کنت و آ ُهدائے
ایسا ُهدائے ُچ ّ
که پتا وتی ُچ ّ
ک رئوان داتگ تان جهانئے َرکّێنۆک ببیت 15 .آ که َم ّنیت ّ
َارواه و َجبینا 16 .ما هما ِمهر زانتگ و آییئے سرا باور کرتگ که ُهدایا مارا داتگُ .هدا ِمهر ِانت و هرکَس که وتی ِزندا په ِمهر
بگوازێنیتُ ،هدائے َارواه و َجبینا مانیت و ُهدا آییئے د ِ 17 .مهر مئے نیاما همے ڈئو کامل و سررێچ بوتگ که ُجست و پُرسئے
رۆچا َ
دلڈڈ ببێن .چیا که ما اے دنیایا هماییئے fڈئو اێنِ 18 .مهرئے تها تُرس نێست .سررێچێن ِمهر ،تُرسا گا َر دنت .چیا که ترس
چه سزائے هئیا کئیت و کَسے که تُرسیت چه ِمهرا سررێچ نبوتگ 19 .ما ِمه َر کنێن چیا که پێسرا آییا گۆن ما ِمهر کرتگ 20 .کَسے
دۆستی نداریت ،گڑا ُهدایا که
پرت کنت ،درۆگبندے ،پرچا که وتی براتا گندیت و
گوشیت» :منا ُهدا دۆست ِانت« و چه وتی براتا نَ َ
که َ
َ
گوشیت» :هرکَس که گۆن ُهدایا ِمه َر کنت ،باید ِانت گۆن
نگندیت ِچه پئیما دۆستی
َ
داشت کنت؟  21ما اے ُهکم چه هماییا گپتگ که َ
وتی براتا هم ِمهر بکنت«.

5

ُهدائے ُچکّئے سرا باور

دۆست
ایسا هما َمسیه ِانت ،آ چه ُهدایا پێدا بوتگ .هرکَسا که پت دۆست ِانتُ ،چکّا هم
َ
 1هرکَسا اے باورمندی ببیت که ّ
داریت 2 .وهدے گۆن ُهدایا ِمه َر کنێن و آییئے ُهکمان کا َر بندێن ،زانێن که ُهدائے ُچکّان ِمه َر کنێنُ 3 .هدادۆستی ه ِمش ِانت که
ُهدائے ُهکمان کار ببندێن و ا ٓییئے ُهکم گرانێن بارے هم نه ِانت 4 .چیا که هرچے چه ُهدایا پێدا بوتگ ،دنیائے سرا با دست و سۆبێنg
َ
ایسا َمسیهئے.
 17:4fهماییئے ،بزان ّ

 4:5gسۆبێن ،بزان پێرۆز ،کامیاب.
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5

ک ِانت ،دگه کئے
بیت و مئے باور و ایمان همے با دستی ِانت که دنیایا
ایسا ُهدائے ُچ ّ
َ
اێردست کنتَ 5 .ابێد چه آ کَسا که باو َر کنت ّ
کرت کنت؟
دنیایا اێردست َ
گواهی دنت ،چیا که روه
ایسا َمسیه ،تهنا چه آپا نه ،چه آپ و هۆنا .اے روه ِانت که
 6اے هما ِانت که چه آپ و هۆنا آتکگ ،بزان ّ
َ
راستی ِانت 7 .پرچا که سئے گواه و شاهد هست 8 :روه ،آپ و هۆن .اے هر سئیێن همشئور َانت 9 .اگن ما انسانئے گواهیا َم ّنێن،
گڑا ُهدائے گواهی باز مستر ِانت ،چیا که ُهدائے گواهی هما ِانت که وتی ُچکّئے بارئوا داتگی 10 .هرکَس که ُهدائے ُچکّئے سرا باو َر
کنت ،آییا اے گواهی وت گۆن ِانت ،بله آ که ُهدائے سرا باو َر نکنتُ ،هدایی درۆگبند کرتگ ،چیا که ُهدائے گواهی دئیگی په ُچکّا
باور نکرتگ 11 .آ گواهی ِاش ِانت که ُهدایا مارا نمیرانێن ِزند بَکشتگ و اے ِزند چه ُهدائے ُچکّئے نێمگا ِانت 12 .هما کَس ِزندئے
واهند ِانت که گۆن ُهدائے ُچکّا گۆن ِانت و آ که گۆن ُچکّا گۆن نه ِانتِ ،زندئے واهند نه ِانت.

گُ ّڈی هبر

 13اے چیزن په شما ِنبشتنت که شمارا ُهدائے ُچکّئے نامئے سرا باور ِانت ،تان بزانێت که نمیرانێن ِزندئے وا ُهند اێت 14 .چه آییا
مارا اے َ
دلڈ ّڈی َرستگ ،هرچے که آییئے لۆٹ و واهگئے سرا بلۆٹێن ،آ ِاشکنت 15 .نون اگن زانێن هرچے چه آییا بلۆٹێن مارا
ِاشکنت ،گڑا دلجم اێن که مئے لۆٹ و واهگ سرجم بوتگ َانت.
سئوب نبیتْ ،دوا بکنت و ُهدا آییا ِز َند بَکشیتِ .اشیا هما کَسئے
 16اگن کَسے براتے بگندیت َانچێن گناهے کنگا ِانت که َمرکئے
َ
نگوشان که کَسے په چشێن گناهێئے
سئوب نبیت .گناهے هست ِانت که َمرکئے
گوشان که گناهی َمرکئے
َ
َ
سئوب بیت ،م َن َ
بارئوا َ
سئوب نبیت.
بَکشگا ْدوا بکنت 17 .هر بدێن کارے گناه ِانت ،بله َانچێن گناهے هم هست که َمرکئے
َ
 18ما زانێن هرکَس که چه ُهدایا پێدا بوتگ ،گناهَ نکنت ،هما که چه ُهدایا پێدا بوتگُ hهدا وت آییئے نگهپانیا کنت و شئیتانئے
چیزا هم زانێن که
دست په آییا نرسیت 19 .ما زانێن که ُهدائے ُچ ّ
ک اێن و س ّجهێن دنیا iشئیتانئے زۆر و واکئے چێرا ِانت 20 .اے ّ
ایسا
ک آتکگ و مارا اے پۆه و زانتی داتگ که آ »راستێنا« بزانێن .ما هما »راستێنئے« َارواه و َجبینا اێن ،آییئے ُچ ّ
ُهدائے ُچ ّ
ک ّ
َمسیهئے َارواه و َجبینا .راستێن ُهدا و نمیرانێن ِزند ،هما ِانت.
 21او ُدردانگێن ُچکّان! وتا چه بُتان jدور بدارێت و بپهرێزێت.

ایسا َمسیه.
 18:5hبزان ّ
ایسا َمسیهئے سرا باورمند نه َانت.
 19:5iدنیائے مانا ِادا هما مردم َانت که ّ

پرستش کنت.
بوت کنت که انسان ُهدائے بد آییا
َ
چیز َ
 21:5jبُت تهنا بُتێن ُهدا نه َانت ،بُت هر ّ

