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Zanafilla

Gjashtë ditët e krijimit
Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe
tokën.
2 Tani*, toka qe asgjësi e zbrazësi*,
dhe errësirë qe mbi sipërfaqe të
thellësisë; dhe Fryma e Perëndisë po
flatronte mbi sipërfaqen e ujërave.
3 Dhe Perëndia tha: “Të jetë dritë!”.
Dhe qe* dritë. 4 Dhe Perëndia pa
dritën se ishte e mirë, dhe Perëndia
ndau ndërmjet dritës dhe errësirës.
5 Dhe Perëndia e quajti dritën “ditë”
dhe errësirën e quajti “natë”. Dhe qe
mbrëmje, dhe qe mëngjes: dita e parë.
6 Dhe Perëndia tha: “Të jetë një
kupë në mes të ujërave, dhe të jetë për
të ndarë ndërmjet ujërave dhe ujërave”.
7 Dhe Perëndia bëri kupën dhe ndau
ndërmjet ujërave që ishin poshtë kupës,
dhe ujërave që ishin sipër kupës. Dhe
kështu qe. 8 Dhe Perëndia e quajti
kupën “qiej”. Dhe qe mbrëmje, dhe qe
mëngjes: dita e dytë.
9 Dhe Perëndia tha: “Të mblidhen
ujërat përposhtë qiejve te një vend
dhe të shfaqet tera”. Dhe kështu qe.
10 Dhe Perëndia e quajti terën “tokë” dhe
grumbullimin e ujërave e quajti “dete”.
Dhe Perëndia pa se ishte e mirë. 11 Dhe
Perëndia tha: “Të lëshojë toka barishte,
bimësi që farëzon farë, dru frutor që bën
frutë sipas llojit të vet, që ka farën e vet
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në të mbi tokë”. Dhe kështu qe. 12 Dhe
toka nxori barishte, bimësi që farëzon
farë sipas llojit të vet dhe pemë që bën
frutë, që ka farën e vet në të sipas llojit
të vet. Dhe Perëndia pa se ishte e mirë.
13 Dhe qe mbrëmje, dhe qe mëngjes:
dita e tretë.
14 Dhe Perëndia tha: “Të ketë ndriçues në kupën e qiejve për të ndarë
ndërmjet ditës e natës dhe të jenë për
shenja, dhe për kohë të caktuara*, dhe
për ditë e vite; 15 dhe të jenë si ndriçues
në kupën e qiejve për të ndriçuar mbi
tokë”. Dhe kështu qe. 16 Dhe Perëndia
bëri dy ndriçuesit e mëdhenj: ndriçuesin
e madh për sundimin e ditës dhe ndriçuesin e vogël për sundimin e natës;
dhe yjet. 17 Dhe Perëndia i vendosi ata
në kupën e qiejve për të ndriçuar mbi
tokë, 18 dhe për të sunduar mbi ditën e
mbi natën, dhe për të ndarë ndërmjet
dritës dhe errësirës. Dhe Perëndia pa se
ishte e mirë. 19 Dhe qe mbrëmje, dhe qe
mëngjes: dita e katërt.
20 Dhe Perëndia tha: “Të gëlojnë
ujërat gëlim qeniesh të gjalla dhe shpendët
të fluturojnë sipër tokës mbi sipërfaqen e
kupës së qiejve”. 21 Dhe Perëndia krijoi
përbindëshat e mëdhenj të detit dhe çdo
qenie të gjallë që rrëshqet, të cilat gëlojnë
ujërat sipas llojit të tyre, dhe çdo shpend
me krahë sipas llojit të vet. Dhe Perëndia

1:2 Tani - Lidhëza heb. vav “dhe” është sjellë si pjesëza “tani”, me të cilën autori fillon
përshkrimin e krijimit.
1:2 asgjësi e zbrazësi - Përkthimi synon të paraqesë përmbajtjen dhe rimën e shprehjes
në heb. tohu vavohu.
1:3 Dhe qe - Përkthimi pasqyron trajtën e foljes hajah “me qenë”.
1:14 kohë të caktuara - Ose: “kohë kremtimi”, “festime”.
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pa se ishte e mirë. 22 Dhe Perëndia i bekoi
ata duke thënë: “Shtohuni e shumohuni,
dhe mbushulloni ujërat në dete, dhe
shpendët të shumohen mbi tokë”. 23 Dhe
qe mbrëmje, dhe qe mëngjes: dita e pestë.
24 Dhe Perëndia tha: “Të nxjerrë
toka qenie të gjalla sipas llojit të vet,
bagëti dhe zvarranikë, dhe bisha të tokës
sipas llojit të vet”. Dhe kështu qe. 25 Dhe
Perëndia bëri bishat e tokës sipas llojit të
vet dhe bagëtinë sipas llojit të vet, dhe
çdo zvarranik të dheut sipas llojit të vet.
Dhe Perëndia pa se ishte e mirë.
26 Atëherë, Perëndia tha: “Ta
bëjmë njeriun në shëmbëllimin tonë,
sipas ngjasimit tonë, dhe të sundojë
mbi peshqit e detit, dhe mbi shpendët
e qiejve, dhe mbi bagëtinë, dhe mbi
gjithë tokën, dhe mbi çdo zvarranik që
zvarritet mbi tokë”.
27 Dhe Perëndia krijoi njeriun
në shëmbëllimin e tij,
në shëmbëllimin e Perëndisë
e krijoi atë;
mashkull dhe femër i krijoi ata.
28 Dhe Perëndia i bekoi ata; dhe
Perëndia u tha atyre: “Shtohuni e shumohuni, dhe mbushulloni tokën e
nënshtrojeni, dhe sundoni mbi peshqit e
detit dhe mbi shpendët e qiejve, dhe mbi
çdo gjallesë që zvarritet mbi tokë”. 29 Dhe

Perëndia tha: “Ja, ju jap gjithë bimësinë që
farëzon farë, e cila është mbi sipërfaqen
e gjithë tokës, dhe çdo pemë që ka në të
frutë të pemës që farëzon farë; këto do
t’ju jenë për ushqim. 30 Dhe çdo bishe të
tokës dhe çdo shpendi të qiejve, dhe çdo
gjëje që zvarritet mbi tokë, që ka në të
frymim jete, i jap çdo gjelbërim bimësie
për ushqim”. Dhe kështu qe. 31 Dhe
Perëndia pa gjithçka që bëri, dhe ja, ishte
shumë e mirë. Dhe qe mbrëmje, dhe qe
mëngjes: dita e gjashtë.
Dita e shtatë
Kështu, përfunduan qiejt dhe toka, dhe
gjithë ushtria e tyre. 2 Dhe Perëndia e
përfundoi në ditën e shtatë veprën e tij
që bëri. Dhe reshti* në ditën e shtatë nga
gjithë vepra e tij që bëri. 3 Dhe Perëndia e
bekoi ditën e shtatë dhe e shenjtëroi atë,
sepse në të reshti* nga e gjithë vepra e tij,
që Perëndia krijoi duke bërë*.

2

Krijimi i burrit dhe gruas
4 Këto janë breznitë e qiejve dhe të

tokës kur u krijuan, në ditën që Jahveh-u
Perëndi bëri tokën dhe qiejt.
5 Tani, nuk kishte ende asnjë
shkurre të fushës mbi tokë dhe e gjithë
bimësia e fushës ende nuk kishte mbirë,
sepse Jahveh-u Perëndi nuk kishte bërë

2:2 Dhe reshti - Folja heb. shavat ka kuptimin “të ndalosh” apo “të reshtësh” nga një
veprimtari ose punë. Mund të përkthehet edhe si “të pushosh”, por jo në kuptimin e prehjes,
për të cilën heb. ka një folje tjetër.
2:3 reshti - Ose: “pushoi” (shih shën. te v. 2).
2:3 krijoi duke bërë - Fjalë për fjalë: “që krijoi për të bërë”. Folja e dytë sinonime në
paskajore shërben për të shtjelluar në ç’mënyrë duhet kuptuar folja paraardhëse.
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I e Gjonit

Shfaqja e Fjalës së Jetës
Çfarë ishte nga fillimi, çfarë kemi
dëgjuar, çfarë kemi parë me sytë
tanë, çfarë vëzhguam dhe duart tona
prekën rreth fjalës së jetës 2 (e jeta u
shfaq dhe e kemi parë e dëshmojmë
dhe jua shpallim jetën e përjetshme, e
cila ishte me Atin dhe na u shfaq neve),
3 çfarë kemi parë dhe dëgjuar, jua
shpallim edhe juve, me qëllim që edhe
ju të keni përbashkësi me ne (dhe vërtet
përbashkësia jonë është me Atin dhe me
Birin e tij Jezu Krishtin). 4 Dhe këto
jua shkruajmë ne, me qëllim që të jetë
plotësuar gëzimi ynë.

1

Perëndia është dritë;
si duhet të ecim
5 Dhe ky është lajmi që e kemi dëgjuar nga ai dhe po jua lajmërojmë: Perëndia
është dritë dhe në të nuk ka errësirë
aspak. 6 Po të themi se kemi përbashkësi
me të dhe të ecim në errësirë, gënjejmë
dhe nuk e ushtrojmë të vërtetën. 7 Por,
po të ecim në dritë, sikurse ai është në
dritë, kemi përbashkësi me njëri-tjetrin
dhe gjaku i Jezusit, Birit të tij, na pastron
nga çdo mëkat. 8 Po të themi se nuk
kemi mëkat, vetveten mashtrojmë dhe e
vërteta nuk është në ne. 9 Po t’i rrëfejmë
mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë,

2:8

që të na i falë mëkatet dhe të na pastrojë
nga çdo padrejtësi. 10 Po të themi se nuk
kemi mëkatuar, e bëjmë atë gënjeshtar,
dhe fjala e tij nuk është në ne.
Krishti, mbrojtësi ynë
Fëmijët e mi, këto po jua shkruaj me
qëllim që të mos mëkatoni. E po të
mëkatojë dikush, kemi një mbrojtës* tek
Ati, Jezu Krishtin, të drejtin. 2 Dhe ai
vetë është shlyerje pajtuese për mëkatet
tona; dhe jo vetëm për tonat, por edhe
për mëkatet* e gjithë botës. 3 Dhe prej
kësaj dimë se e kemi njohur atë: po t’i
mbajmë urdhërimet e tij. 4 Ai që thotë
“E kam njohur atë” dhe urdhërimet e
tij nuk i mban, është gënjeshtar dhe e
vërteta nuk është në të. 5 Por cilido që
mban fjalën e tij, vërtet te ky dashuria
e Perëndisë është përsosur. Prej kësaj
e dimë se jemi në të. 6 Ai që thotë se
qëndron në të, detyrohet që, sikurse eci
ai, të ecë edhe vetë.

2

Urdhërimi i ri: ta duam vëllazërinë
7 Të dashur, nuk po ju shkruaj
një urdhërim të ri, por një urdhërim
të vjetër, të cilin e kishit nga fillimi.
Urdhërimi i vjetër është fjala që dëgjuat.
8 Prapëseprapë, po ju shkruaj një
urdhërim të ri, i cili është i vërtetë në

2:1 mbrojtës - Fjala greke mbart një fushë të gjerë kuptimore, me elemente të kuptimit,
si “ndihmës”, “këshillues”, “mbrojtës”. Një fjalë në shqip me gjithëpërfshirëse do të ishte
“përkrahës”.
2:2 mëkatet - Ashtu si shumica e përkthimeve në gjuhë të tjera, përkthyesit kanë parë këtu
një elipsë (d.m.th. autori nuk e përsërit të njëjtën fjalë që është përdorur më përpara, por e
nënkupton). Prandaj, fjala “mëkatet” është pasqyruar në tekst për ta bërë më të qartë kuptimin.
Një mundësi tjetër përkthimi është: “për gjithë botën”.
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të dhe në ju; sepse errësira po shkon
dhe drita e vërtetë tashmë po shkëlqen.
9 Ai që thotë se është në dritë dhe urren
vëllanë e vet, është në errësirë deri
tani. 10 Ai që do vëllanë e vet, qëndron
në dritë dhe në të nuk ka shkandull.
11 Por ai që urren vëllanë e vet, është në
errësirë dhe ecën në errësirë e nuk di ku
shkon, sepse errësira i verboi sytë e tij.
Inkurajim dhe thirrje për të mos e
dashur botën
12 Po ju shkruaj juve, fëmijë, se ju janë
falur mëkatet për shkak të emrit të tij.
13 Po ju shkruaj juve, etër, se e keni
njohur atë që është nga fillimi.
Po ju shkruaj juve, të rinj, se e keni
mundur të ligun.
14 Ju shkrova juve, fëmijë, se e keni
njohur Atin.
Ju shkrova juve, etër, se e keni
njohur atë që është nga fillimi.
Ju shkrova juve, të rinj, se jeni të
fortë dhe fjala e Perëndisë qëndron në ju
dhe e keni mundur të ligun.
15 Mos e doni botën, as gjërat në
botë. Po ta dojë dikush botën, dashuria e
Atit nuk është në të, 16 sepse çdo gjë në
botë - dëshirimi i mishit dhe dëshirimi i
syve, dhe krekosja e jetesës - nuk është
prej Atit, por është prej botës. 17 Dhe
bota po shkon, edhe dëshirimi i saj, por
ai që bën vullnetin e Perëndisë, mbetet
në përjetësi.

2:27

Paralajmërim lidhur
me mësuesit e rremë
18 Fëmijë, është ora e fundit dhe,
sikurse dëgjuat që antikrishti* po vjen,
edhe tani shumë antikrishtë kanë dalë,
prej nga e dimë se është ora e fundit.
19 Prej nesh dolën, por nuk ishin prej
nesh, sepse, sikur të ishin prej nesh, do
të kishin qëndruar me ne, por dolën
që të shfaqen se nuk janë të gjithë prej
nesh. 20 E ju keni vajosje nga i Shenjti
dhe të gjithë* dini. 21 Nuk ju shkrova se
nuk e dini të vërtetën, por se e dini atë
dhe se asnjë gënjeshtër nuk është prej së
vërtetës. 22 Kush është gënjeshtari, në
mos ai që mohon se Jezusi është Krishti?!
Ky është antikrishti, ai që mohon Atin
dhe Birin. 23 Kushdo që mohon Birin,
nuk ka as Atin. Ai që rrëfen Birin, ka
edhe Atin. 24 Sa për ju, çfarë dëgjuat
nga fillimi, të qëndrojë në ju. Po të
qëndrojë në ju çfarë dëgjuat nga fillimi,
edhe ju do të qëndroni në Birin dhe në
Atin. 25 Dhe ky është premtimi të cilin
ai vetë na e premtoi: jeta e përjetshme.
26 Këto jua shkrova për ata që po
përpiqen t’ju mashtrojnë. 27 Dhe sa për
ju, vajosja që morët nga ai qëndron në
ju dhe nuk keni nevojë që dikush t’ju
mësojë. Përkundrazi, siç ju mëson për
të gjitha vajosja e tij, dhe është e vërtetë
e nuk është gënjeshtër, dhe sikurse ju
mësoi, qëndroni në të.

2:18 antikrishti - Në tekstin greqisht emri është pa nyjë shquese, duke bërë që theksi të
jetë te tipari i personit e jo aq tek identiteti i tij. Kjo është pasqyruar në përkthim duke e dhënë
emrin me shkronjë të vogël.
2:20 të gjithë - Drsh. të tjera: “dhe ju i dini të gjitha”.
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ֱ�הים ֵ ֥את הַ שָּׁ ַ ֖מיִ ם וְ ֵ ֥את הָ ָ ֽא ֶרץ׃ וְ הָ ֗ ָא ֶרץ הָ יְ ָ ֥תה
אשׁית בָּ ָ ֣רא א ִ ֑
בְּ ֵר ִ ֖
תֹ֨ הוּ֙

ָו ֔ ֹבהוּ
ﬠַל־

ְמ ַר ֶ ֖חפֶת

וְ חֹ֖ שֶׁ �
פְּ נֵ ֥י

ﬠַל־

ְת ֑הוֹם

פְּ נֵ ֣י

ֱ�הים
א ִ֔

וְ ֣רוּחַ

ֱ�הים יְ ִ ֣הי ֑אוֹר ַ ֽו יְ הִ י־
הַ ָ ֽמּיִ ם׃ ַו ֥יּ ֹאמֶ ר א ִ ֖

ֱ�הים
ֱ�הים אֶ ת־ הָ ֖אוֹר כִּ י־ ֑טוֹב ַויַּבְ ֵ ֣דּל א ִ֔
ֽאוֹר׃ ַויַּ ֧ ְרא א ִ ֛
הָ ֖אוֹר

וּ ֵב֥ין

ֵבּ֥ין

ֱ�הים׀ ָלאוֹר֙ י֔ וֹם וְ ַלחֹ֖ שֶׁ � ָ ֣ק ָרא
הַ חֹֽ שֶׁ �׃ ַויִּ קְ ָ ֨רא א ִ ֤

ֱ�הים יְ ִ ֥הי
לָ ֑יְ לָה ַ ֽו יְ הִ י־ ﬠֶ ֶ֥רב ַ ֽו יְ הִ י־ בֹ֖ קֶ ר י֥ וֹם אֶ ָ ֽחד׃פ ַו ֣יּ ֹאמֶ ר א ִ֔
ָר ִ ֖קי ַﬠ בְּ ֣תוֹ� הַ ָ ֑מּיִ ם

יהי
וִ ִ ֣

אֱ�הִ ים֮ אֶ ת־ הָ ָרקִ י ַ ֒ﬠ ַויַּבְ ֗ ֵדּל
וּ ֵב֣ין

מַ בְ ִ֔דּיל
ֵבּ֤ין

ֵבּ֥ין

ַ ֖מיִ ם ָל ָ ֽמיִ ם׃

ַויַּ ֣ﬠַשׂ

הַ ֨ ַמּיִ ם֙ אֲשֶׁ ר֙

ִמ ַ ֣תּחַ ת ָל ָר ֔ ִקי ַﬠ

ֲשׁר מֵ ﬠַ ֣ל ָל ָר ִ ֑קי ַﬠ ַ ֽו יְ הִ י־ ֵ ֽכן׃
הַ ֔ ַמּיִ ם א ֶ ֖

ֱ�הים
ַויִּ קְ ָ ֧רא א ִ ֛

ֱ�הים
ָ ֽל ָר ִ ֖קי ַﬠ שָׁ ָ ֑מיִ ם ַ ֽו יְ הִ י־ ﬠֶ ֶ֥רב ַ ֽו יְ הִ י־ בֹ֖ קֶ ר י֥ וֹם שֵׁ ִ ֽני׃פ ַו ֣יּ ֹאמֶ ר א ִ֗
יִ קָּ ו֨ וּ

הַ ֜ ַמּיִ ם ִמ ַ ֤תּחַ ת הַ שָּׁ ֨ ַמיִ ם֙ אֶ ל־ מָ ֣קוֹם אֶ ֔ ָחד וְ תֵ ָר ֶ ֖אה הַ יַּבָּ ָ ֑שׁה

ַ ֽו יְ הִ י־ ֵ ֽכן׃

ֱ�הים׀ ַליַּבָּ שָׁ ה֙ ֔ ֶא ֶרץ
ַויִּ קְ ָ ֨רא א ִ ֤

ֱ�הים כִּ י־ ֽטוֹב׃
קָ ָ ֣רא י ִ ַ֑מּים ַויַּ ֥ ְרא א ִ ֖

וּלְ ִמקְ וֵ ֥ה

הַ ַ ֖מּיִ ם

ֱ�הים
ַו ֣יּ ֹאמֶ ר א ִ֗

ַ ֽתּ ְד ֵ ֤שׁא

הָ ֨ ָא ֶרץ֙ ֔ ֶדּשֶׁ א ֵ֚ﬠשֶׂ ב מַ ז ִ ְ֣רי ַﬠ ֶ֔ז ַרע ﬠֵ ֣ץ פְּ ִ ֞רי ֤ ֹﬠשֶׂ ה פְּ ִרי֙

לְ ִמינ֔ וֹ

ֲשׁר ז ְַרעוֹ־ ֖בוֹ ﬠַל־ הָ ָ ֑א ֶרץ ַ ֽו יְ הִ י־ ֵ ֽכן׃
א ֶ֥
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Gjashtë ditët e krijimit

1

Në fillim Perëndia krijoi qiejt dhe tokën.
2 Tani, toka qe asgjësi e zbrazësi, dhe errësirë qe mbi
sipërfaqe të thellësisë; dhe Fryma e Perëndisë po flatronte
mbi sipërfaqen e ujërave.
3 Dhe Perëndia tha: “Të jetë dritë!”. Dhe qe dritë.
4 Dhe Perëndia pa dritën se ishte e mirë, dhe Perëndia
ndau ndërmjet dritës dhe errësirës. 5 Dhe Perëndia e
quajti dritën “ditë” dhe errësirën e quajti “natë”. Dhe qe
mbrëmje, dhe qe mëngjes: dita e parë.
6 Dhe Perëndia tha: “Të jetë një kupë në mes të ujërave,
dhe të jetë për të ndarë ndërmjet ujërave dhe ujërave”.
7 Dhe Perëndia bëri kupën dhe ndau ndërmjet ujërave që
ishin poshtë kupës, dhe ujërave që ishin sipër kupës. Dhe
kështu qe. 8 Dhe Perëndia e quajti kupën “qiej”. Dhe qe
mbrëmje, dhe qe mëngjes: dita e dytë.
9 Dhe Perëndia tha: “Të mblidhen ujërat përposhtë
qiejve te një vend dhe të shfaqet tera”. Dhe kështu qe.
10 Dhe Perëndia e quajti terën “tokë” dhe grumbullimin
e ujërave e quajti “dete”. Dhe Perëndia pa se ishte e mirë.
11 Dhe Perëndia tha: “Të lëshojë toka barishte, bimësi
që farëzon farë, dru frutor që bën frutë sipas llojit të
tij, që ka farën e vet në të mbi tokë”. Dhe kështu qe.
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תּוֹצא הָ ֜ ָא ֶרץ ֠דֶּ שֶׁ א ﬠֵ ֣שֶׂ ב מַ ז ִ ְ֤רי ַﬠ ֶ֨ז ַרע֙
ַו ֨ ֵ
ֲשׁר ז ְַרעוֹ־ ֖בוֹ
פְּ ִ ֛רי א ֶ ֥
ﬠֶ ֶ֥רב

לְ ִמינֵ ֑הוּ

בִּ ְר ִ ֣קי ַﬠ הַ שָּׁ ֔ ַמיִ ם לְ הַ בְ ִ֕דּיל
וּלְ ֣מוֹﬠ ֲִ֔דים

לְ אֹ תֹ ת֙

בִּ ְר ִ ֣קי ַﬠ הַ שָּׁ ֔ ַמיִ ם

ַ ֽו יְ הִ י־

ֱ�הים יְ ִ ֤הי ְמאֹ רֹ ת֙
ַו ֣יּ ֹאמֶ ר א ִ֗

הַ יּ֖ וֹם

וּלְ י ִ ָ֖מים

לְ הָ ִ ֖איר

לְ ִמי ֵ֔נהוּ

ֱ�הים כִּ י־ ֽטוֹב׃
ַויַּ ֥ ְרא א ִ ֖

ישׁי׃פ
ַ ֽו יְ הִ י־ בֹ֖ קֶ ר י֥ וֹם ְשׁלִ ִ ֽ
ֵבּ֥ין

וְ ﬠֵ ֧ץ ֽ ֹﬠשֶׂ ה־

וּ ֵב֣ין

וְ שָׁ ִ ֽנים׃

הַ לָּ ֑יְ לָה
וְ הָ י֤ וּ

ﬠַל־ הָ ָ ֑א ֶרץ ַ ֽו יְ הִ י־ ֵ ֽכן׃

וְ הָ י֤ וּ
לִ ְמאוֹרֹ ת֙

ֱ�הים
ַויַּ ֣ﬠַשׂ א ִ֔

אֶ ת־ ְשׁנֵ ֥י הַ ְמּאֹ ֖רֹ ת הַ גְּ דֹ ִ ֑לים אֶ ת־ הַ מָּ ֤אוֹר הַ גָּדֹ ֙ל לְ מֶ ְמ ֶ ֣שׁלֶת הַ יּ֔ וֹם
ַויִּ ֵ ֥תּן

וְ אֶ ת־ הַ מָּ ֤אוֹר הַ קָּ טֹ ן֙ לְ מֶ ְמ ֶ ֣שׁלֶת הַ ַ֔לּיְ לָה וְ ֵ ֖את הַ כּוֹכ ִ ָֽבים׃
ֱ�הים
א ִ֖

אֹ ָ ֛תם

וְ לִ ְמשֹׁ ֙ל
וּ ֵב֣ין

בִּ ְר ִ ֣קי ַﬠ

וּבַ ַ֔לּיְ לָה

יְ עוֹפֵ ֣ף

ֵבּ֥ין

הָ ֖אוֹר

ַ ֽו יְ הִ י־ ﬠֶ ֶ֥רב ַ ֽו יְ הִ י־

ֱ�הים יִ ְשׁ ְר ֣צוּ הַ ֔ ַמּיִ ם ֶ ֖שׁ ֶרץ נֶ ֣פֶשׁ חַ יָּ ֑ה
ַו ֣יּ ֹאמֶ ר א ִ֔
ﬠַל־ הָ ֔ ָא ֶרץ ﬠַל־

ֱ�הים אֶ ת־
ַויִּ בְ ָ ֣רא א ִ֔

הַ תַּ נִּ ִינ֖ם

ָ ֽהרֹ ֡ ֶמשֶׂ ת אֲשֶׁ ֩ר שָׁ ְר ֨צוּ הַ ֜ ַמּיִ ם
לְ ִמי ֵ֔נהוּ

וּֽ ֲלהַ בְ ִ֔דּיל

ֱ�הים כִּ י־ ֽטוֹב׃
הַ חֹ֑ שֶׁ � ַויַּ ֥ ְרא א ִ ֖

יﬠי׃פ
בֹ֖ קֶ ר י֥ וֹם ְרבִ ִ ֽ
וְ עוֹף֙

הַ שָּׁ ָ ֑מיִ ם

בַּ יּ֣ וֹם

לְ הָ ִ ֖איר

ﬠַל־

הָ ָ ֽא ֶרץ׃

פְּ נֵ ֖י

ְר ִ ֥קי ַﬠ הַ שָּׁ ָ ֽמיִ ם׃

הַ גְּ דֹ ִ ֑לים וְ ֵ ֣את כָּל־ נֶ ֣פֶשׁ ַ ֽהחַ יָּ ֣ה׀

לְ ִ ֽמי ֵנ ֗ ֶהם

וְ ֨ ֵאת כָּל־

ﬠ֤ וֹף

ָכּנָף֙

ֱ�הים כִּ י־ ֽטוֹב׃
ַויַּ ֥ ְרא א ִ ֖
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Dhe toka nxori barishte, bimësi që farëzon farë sipas
llojit të vet dhe pemë që bën frutë, që ka farën e vet në të
sipas llojit të vet. Dhe Perëndia pa se ishte e mirë. 13 Dhe
qe mbrëmje, dhe qe mëngjes: dita e tretë.
14 Dhe Perëndia tha: “Të ketë ndriçues në kupën
e qiejve për të ndarë ndërmjet ditës e natës dhe të jenë
për shenja, dhe për kohë të caktuara, dhe për ditë e vite;
15 dhe të jenë si ndriçues në kupën e qiejve për të
ndriçuar mbi tokë”. Dhe kështu qe. 16 Dhe Perëndia
bëri dy ndriçuesit e mëdhenj: ndriçuesin e madh për
sundimin e ditës dhe ndriçuesin e vogël për sundimin e
natës; dhe yjet. 17 Dhe Perëndia i vendosi ata në kupën
e qiejve për të ndriçuar mbi tokë, 18 dhe për të sunduar
mbi ditën e mbi natën, dhe për të ndarë ndërmjet dritës
dhe errësirës. Dhe Perëndia pa se ishte e mirë. 19 Dhe qe
mbrëmje, dhe qe mëngjes: dita e katërt.
20 Dhe Perëndia tha: “Të gëlojnë ujërat gëlim qeniesh të
gjalla dhe shpendët të fluturojnë sipër tokës mbi sipërfaqen
e kupës së qiejve”. 21 Dhe Perëndia krijoi përbindëshat e
mëdhenj të detit dhe çdo qenie të gjallë që rrëshqet, të
cilat gëlojnë ujërat sipas llojit të tyre, dhe çdo shpend me
krahë sipas llojit të vet. Dhe Perëndia pa se ishte e mirë.
12
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וּלְ אָ ָ ֣דם אָ ֗ ַמר ִ ֽכּי־ שָׁ מַ ﬠְ ָ֮תּ לְ ֣קוֹל ִא ְשׁתֶּ ֒� ַו ֨תּ ֹא ַכ ֙ל ִמן־ הָ ֵ֔ﬠץ
יתי�֙
ֲשׁר צִ וִּ ֨ ִ
א ֶ֤
ֲבוּר�
ַ ֽבּﬠ ֶ ֔

ֲרוּרה ָ ֽהאֲדָ מָ ה֙
ֵלאמֹ֔ ר ֥ל ֹא ת ֹאכַ ֖ל ִמ ֶ ֑מּנּוּ א ָ ֤
בְּ ﬠִ צָּ בוֹן֙

וְ ֥קוֹץ וְ דַ ְר ַ ֖דּר

ֽתּ ֹא ֲכ ֶ֔לנָּה

יח
תַּ צְ ִ ֣מ ַ ֽ

֖ ֹכּל
לָ ֑ �

יְ ֵ ֥מי חַ ֶיּֽי�׃
אֶ ת־ ﬠֵ ֥שֶׂ ב

וְ אָ כַלְ ָ ֖תּ

הַ שָּׂ ֶ ֽדה׃
אַ ֶ֨פּי�֙

בְּ זֵﬠַ ֤ת

ֽשׁוּבְ �֙

֣תּ ֹאכַל ֶ֔לחֶ ם ﬠַ ֤ד

ִ ֥כּי ִמ ֶ ֖מּנָּה ל ָ ֻ֑קּחְ תָּ ִ ֽכּי־ ﬠָפָ ֣ר ֔ ַאתָּ ה וְ אֶ ל־ ﬠָפָ ֖ר

אֶ ל־ ָ ֣האֲדָ ֔ ָמה
תָּ ֽשׁוּב׃

ַויִּ קְ ָ ֧רא ָ ֽהאָ ָ ֛דם ֵ ֥שׁם

ִא ְשׁ ֖תּוֹ חַ וָּ ֑ה ִ ֛כּי ִ ֥הוא ָ ֽהיְ ָ ֖תה ֵ ֥אם כָּל־

יְ ה ֨ ָוה

כּ ְָתנ֥ וֹת ﬠ֖ וֹר

ָ ֽחי׃

ַו ַיּ ַﬠשׂ ֩

ַויַּלְ בִּ ֵ ֽשׁם׃פ
ָל ַ ֖דﬠַת
מֵ ﬠֵ ֣ץ
ִמגַּן־

ַו ֣יּ ֹאמֶ ר׀
֣טוֹב

וְ ﬠ ָ ַ֣תּה׀ פֶּן־ יִ ְשׁלַ ֣ח
ָו ַח֥י

ַ ֽלﬠֲבֹ ד֙

אֶ ת־ ָ ֽהאָ ָ ֑דם ַויּ ְַשׁ ֵכּ ֩ן
לַ ֤הַ ט הַ ֨ ֶח ֶרב֙

ֱ�הים ֵה֤ן ָ ֽהאָ דָ ם֙ הָ יָה֙ כְּ אַ ַח֣ד ִמ ֔ ֶמּנּוּ
יְ הוָ ֣ה א ִ֗

ָו ָ ֑רע

ַ ֽהחַ ִ֔יּים וְ אָ כַ ֖ל
ﬠֵ ֑דֶ ן

ֱ�הים לְ אָ ָ ֧דם
א ִ֜

וּלְ ִא ְשׁ ֛תּוֹ

לְ עֹ ָ ֽלם׃

יָד֗ וֹ

ַ ֽו יְ שַׁ לְּ ֵ ֛חהוּ

וְ לָקַ ח֙

ֱ�הים
יְ הוָ ֥ה א ִ ֖

ֲשׁר ל ַ ֻ֖קּח ִמ ָ ֽשּׁם׃
אֶ ת־ ָ ֣האֲדָ ֔ ָמה א ֶ ֥
ִמקֶּ֨ דֶ ם

הַ ִמּ ְתהַ ֶ֔פּכֶת

לְ גַן־

ַ֚גּם

ַויְ גָ ֖ ֶרשׁ

ֵ֜ﬠדֶ ן אֶ ת־ הַ כְּ רֻ ִ֗בים וְ ֨ ֵאת

לִ ְשׁמֹ֕ ר אֶ ת־ ֶ ֖דּ ֶר�

ﬠֵ ֥ץ ַ ֽהחַ ִ ֽיּים׃ס
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Dhe Adamit i tha: “Meqë dëgjove zërin e gruas sate
dhe hëngre nga pema që të urdhërova duke thënë: ‘Mos ha
nga ajo!’,
i mallkuar do të jetë dheu për shkakun tënd;
me mundim do të hash prej tij të gjitha ditët
e jetës sate,
18 dhe ferra e gjemba do të të nxjerrë ty,
dhe do të hash bimësinë e fushës;
19 me djersën e ballit do të hash bukën,
derisa t’i kthehesh dheut,
se nga ai u more;
sepse ti je pluhur
dhe pluhurit do t’i kthehesh”.
20 Dhe njeriu ia vuri emrin gruas së tij Eva, sepse ajo
qe nëna e çdo të gjalli. 21 Dhe Jahveh-u Perëndi i bëri
Adamit dhe gruas së tij tunika lëkure dhe i veshi.
22 Atëherë, Jahveh-u Perëndi tha: “Ja, njeriu u bë si
një nga ne, duke njohur të mirën dhe të keqen. Dhe tani,
se mos shtrin dorën e tij dhe merr edhe nga pema e jetës
dhe ha e jeton në amshim”. 23 Dhe Jahveh-u Perëndi e
përzuri nga kopshti i Edenit për të punuar dheun nga
ku u mor; 24 dhe e dëboi njeriun dhe vendosi nga lindja
e kopshtit të Edenit kerubinët dhe flakën e shpatës që
vërtitej gjithandej për të ruajtur rrugën e pemës së jetës.
17
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L E T R A E PA R Ë
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IW A N N O U
E P IS T O L H P R W T H

1:1

1:8

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄

ὃ

ἦν ἀπ’ ἀρχῆς,

ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ

ὃ

ἀκηκόαμεν,

ὃ

ἑωράκαμεν τοῖς

ἐθεασάμεθα, καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν,

περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς –καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν,
καὶ μαρτυροῦμεν, καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν
ἥτις ἦν πρὸς τὸν Πατέρα, καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν

αἰώνιον,

–ὃ ἑωράκαμεν,

καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν καὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν
ἔχητε μεθ’ ἡμῶν; καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ Πατρὸς,
καὶ μετὰ τοῦ Υἱοῦ αὐτοῦ, Ἰησοῦ Χριστοῦ.
ἡμεῖς, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν

ᾖ

καὶ ταῦτα γράφομεν

πεπληρωμένη.

καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία

ἣν

ἀκηκόαμεν ἀπ’ αὐτοῦ, καὶ

ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ Θεὸς φῶς ἐστιν, καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ,
οὐκ ἔστιν οὐδεμία. ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ’ αὐτοῦ,
καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν
ἀλήθειαν. ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν, ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ
φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ’ ἀλλήλων, καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ τοῦ Υἱοῦ
αὐτοῦ, καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας.

ἐὰν εἴπωμεν ὅτι

ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν
ἐν ἡμῖν.
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Shfaqja e Fjalës së Jetës

1

Çfarë ishte nga fillimi, çfarë kemi dëgjuar, çfarë kemi
parë me sytë tanë, çfarë vëzhguam dhe duart tona
prekën rreth fjalës së jetës 2 (e jeta u shfaq dhe e kemi
parë e dëshmojmë dhe jua shpallim jetën e përjetshme, e
cila ishte me Atin dhe na u shfaq neve), 3 çfarë kemi parë
dhe dëgjuar, jua shpallim edhe juve, me qëllim që edhe ju
të keni përbashkësi me ne (dhe vërtet përbashkësia jonë
është me Atin dhe me Birin e tij Jezu Krishtin). 4 Dhe
këto jua shkruajmë ne, me qëllim që të jetë plotësuar
gëzimi ynë.
Perëndia është dritë;
si duhet të ecim
5 Dhe ky është lajmi që e kemi dëgjuar nga ai dhe po jua

lajmërojmë: Perëndia është dritë dhe në të nuk ka errësirë
aspak. 6 Po të themi se kemi përbashkësi me të dhe të ecim
në errësirë, gënjejmë dhe nuk e ushtrojmë të vërtetën.
7 Por, po të ecim në dritë, sikurse ai është në dritë, kemi
përbashkësi me njëri-tjetrin dhe gjaku i Jezusit, Birit të
tij, na pastron nga çdo mëkat. 8 Po të themi se nuk kemi
mëkat, vetveten mashtrojmë dhe e vërteta nuk është në
ne.
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2:15

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄

πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν,

ὅ

ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ

ἐν ὑμῖν, ὅτι ἡ σκοτία παράγεται, καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν

ἤδη

φαίνει. ὁ λέγων ἐν τῷ φωτὶ εἶναι, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν,
ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν ἕως ἄρτι.

ὁ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ

φωτὶ μένει, καὶ σκάνδαλον ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν.

ὁ δὲ μισῶν τὸν

ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῇ σκοτίᾳ ἐστὶν, καὶ ἐν τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ, καὶ
οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει, ὅτι ἡ σκοτία ἐτύφλωσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς
αὐτοῦ.
γράφω ὑμῖν, τεκνία, ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ ἁμαρτίαι,
ὄνομα αὐτοῦ.

διὰ

τὸ

γράφω ὑμῖν, πατέρες, ὅτι ἐγνώκατε τὸν ἀπ’ ἀρχῆς.

γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι νενικήκατε τὸν πονηρόν.

ἔγραψα ὑμῖν,

παιδία, ὅτι ἐγνώκατε τὸν Πατέρα. ἔγραψα ὑμῖν,

πατέρες,

ὅτι

ἐγνώκατε τὸν ἀπ’ ἀρχῆς. ἔγραψα ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι ἰσχυροί ἐστε,
καὶ ὁ λόγος τοῦ

Θεοῦ

ἐν ὑμῖν μένει, καὶ νενικήκατε τὸν

πονηρόν.
μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον, μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ. ἐάν
ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Πατρὸς ἐν αὐτῷ;
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Prapëseprapë, po ju shkruaj një urdhërim të ri,
i cili është i vërtetë në të dhe në ju; sepse errësira
po shkon dhe drita e vërtetë tashmë po shkëlqen.
9 Ai që thotë se është në dritë dhe urren vëllanë e vet, është
në errësirë deri tani. 10 Ai që do vëllanë e vet, qëndron
në dritë dhe në të nuk ka shkandull. 11 Por ai që urren
vëllanë e vet, është në errësirë dhe ecën në errësirë e nuk
di ku shkon, sepse errësira i verboi sytë e tij.
8

Inkurajim dhe thirrje për të mos e dashur botën
Po ju shkruaj juve, fëmijë, se ju janë falur mëkatet
për shkak të emrit të tij.
13 Po ju shkruaj juve, etër, se e keni njohur atë që është
nga fillimi.
Po ju shkruaj juve, të rinj, se e keni mundur të ligun.
14 Ju shkrova juve, fëmijë, se e keni njohur Atin.
Ju shkrova juve, etër, se e keni njohur atë që është nga
fillimi.
Ju shkrova juve, të rinj, se jeni të fortë dhe fjala e
Perëndisë qëndron në ju dhe e keni mundur të ligun.
15 Mos e doni botën, as gjërat në botë. Po ta dojë
dikush botën, dashuria e Atit nuk është në të,
12
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οἴδαμεν

ὅτι

πᾶς

ὁ

γεγεννημένος

ἁμαρτάνει, ἀλλ’ ὁ γεννηθεὶς ἐκ τοῦ

ἐκ

Θεοῦ

τοῦ

Θεοῦ

οὐχ

τηρεῖ ἑαυτὸν καὶ ὁ

πονηρὸς οὐχ ἅπτεται αὐτοῦ.
οἴδαμεν ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐσμεν, καὶ ὁ κόσμος ὅλος ἐν τῷ
πονηρῷ κεῖται.

οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ

Θεοῦ

ἥκει,

καὶ

δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν, ἵνα γινώσκωμεν τὸν Ἀληθινόν; καὶ ἐσμὲν ἐν
τῷ Ἀληθινῷ, ἐν τῷ Υἱῷ αὐτοῦ, Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ
ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος.
τεκνία, φυλάξατε ἑαυτὰ ἀπὸ τῶν εἰδώλων.
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Dimë se, kushdo që ka lindur prej Perëndisë, nuk
mëkaton, përkundrazi, ai që lindi prej Perëndisë, e ruan
veten dhe i ligu nuk e prek atë.
19 Dimë se jemi prej Perëndisë, dhe gjithë bota dergjet
në të ligun. 20 Por dimë se Biri i Perëndisë ka ardhur dhe
na ka dhënë mendje që ta njohim të vërtetin; dhe jemi në
të vërtetin, në Birin e tij, Jezu Krishtin. Ky është i vërteti
Perëndi dhe jeta e përjetshme.
21 Fëmijë, ruani veten nga idhujt.
18
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