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ИНҖИЛ ЮҺАННА
Худаниң сөзи нур вә һаятлиқтур

1 1 Дәсләптә сөз бар еди вә сөз Худа билән еди вә сөз Худа еди.  2 Шу өзи 
дәсләптә Худа билән еди.  

3 Һәммә нәрсә униң васитиси билән болди вә болған нәрсиләрдин һеч бири 
униңсиз болмиди.  4 Һаятлиқ униңда еди вә һаятлиқ адәмләрниң нури еди.  
5 Нур қараңғулуқта йоруқлуқ бериду вә қараңғулуқ уни басалмиди.  

6 Худадин әвәтилгән бир адәм қопти. Униң исми Юһанна еди.  7 Һәммиси униң 
васитиси билән ишәнгәй дәп, у өзи нур тоғрисида гувалиқ бәрмәк үчүн бир 
гувачи болуп кәлди.  8 У өзи шу нур әмәс еди, лекин нур тоғрисида гувалиқ 
бәргили кәлди.  9 Һәр адәмгә йоруқлуқ беридиған һәқиқий нур өзи дунияға 
кәлмәкчи еди.  10 Өзи дунияда еди вә дуния униң васитиси билән болди, 
лекин дуния уни тонумиди.  11 Өзиниңкигә кәлди вә өзиниңкиләр уни қобул 
қилмиди.  12 Лекин уни қобул қилғанларниң һәммисигә, йәни униң исмиға 
ишәнгәнләргә Худаниң балилири болушқа қудрәт бәрди.  13 Улар қандин әмәс 
вә җисим хаһишидин әмәс вә инсан хаһишидин әмәс, бәлки Худадин туғулди.  

Худаниң сөзи дунияға кәлди

14 Сөз җисим болуп, аримизда макан тутти вә биз униң улуқлуқини, 
Атиниң ялғуз оғлиниң улуқлуқидәк көрдуқ вә у меһри-шәпқәт вә һәқиқәт 
билән толған еди.  15 Юһанна униң тоғрисида гувалиқ берип қичқирип ейтти: 
«‹ Мәндин кейин кәлгүчи мәндин илгири еди› дәп мән униң тоғрисида 
ейтқан киши будур, чүнки у мәндин илгири бар еди».  
16 Униң пәзилитидин һәммимиз шәпқәт үстигә шәпқәт таптуқ.  17 Чүнки 
Тәврат Мусаниң васитиси билән берилди, лекин меһри-шәпқәт вә һәқиқәт 
Әйса Мәсиһниң васитиси билән кәлди.  18 Худани әсла һеч ким көрмигән. 
Атиниң қучиқидики ялғуз Оғул өзи уни баян қилди.  

Чөмүлдүргүчи Юһанна өзи тоғрисида гувалиқ бериду

19 Йәһудийлар Йерусалимдин униң алдиға каһинлар вә лавийлиқлар: «Сән 
кимдурсән?» дәп сориғили әвәткәндә Юһаннаниң гувалиқи шу еди.  20 вә у 
етирап қилип инкар қилмиди, лекин етирап қилдики: «Мән Мәсиһ әмәсмән».  
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21 Улар униңдин соридики: «Ундақта немисән? Елиясмусән?» У ейтти: «Мән 
у әмәсмән». Улар ейтти: «Сән шу пәйғәмбәрмусән?» У җавап бәрди: «Мән у 
әмәсмән».  22 Улар униңға ейтти: «Сән кимдурсән? Бизни әвәткәнләргә бир 
учур берәйли. Өзәң тоғрилиқ немә ейтисән?  23 У ейтти: «‹ Худавәндиниң 
йолини түз қилиңлар› дәп Йәшая пәйғәмбәрниң ейтқинидәк мән баяванда 
қичқарғучиниң авазидурмән».  
24 Әвәтилгәнләр пәрисийләрдин еди.  25 Улар униңдин сорап униңға 
ейтти: «Сән Мәсиһ болмисаң, нә Елияс, нә шу пәйғәмбәр болмисаң, немә 
үчүн чөмүлдүрисән?»  26 Юһанна уларға җавап берип ейтти: «Мән суда 
чөмүлдүримән, лекин оттураңларда силәр тонумиған бири туриду.  27 У 
мәндин кейин келиду. Мән униң аяқ боқучини йәшкили лайиқ әмәсмән».  
28 Бу вәқәләр Иорданниң у бир тәрипидики Бәйтабарада Юһанна адәмләрни 
чөмүлдүрүватқан йәрдә болди.  

Әйса Мәсиһ Худаниң Қозисидур

29 У күнниң әтиси Юһанна Әйсаниң өз алдиға кәлгинини көрүп ейтти: 
«Мана Худаниң қозиси, дунияниң гунайини көтәргүчи!  30 ‹ Мәндин илгири 
болған бир киши мәндин кейин келиду› дәп мән униң тоғрисида ейтқан киши 
будур, чүнки у мәндин илгири бар еди.  31 Амма мән уни тонумидим, лекин 
униң Исраилға ашкарә болмиқи үчүн, мән суда чөмүлдүргили кәлдим».  
32 Юһанна йәнә гувалиқ берип ейтти: «Мән Роһниң асмандин кәптәрдәк назил 
болуп униң үстидә тохтиғинини көрдүм.  33 Амма мән уни тонумидим, лекин 
мени суда чөмүлдүргили әвәткәнниң өзи маңа ейттики: ‹ Роһниң назил 
болуп кимниң үстидә тохтиғинини көрсәң, Муқәддәс Роһта чөмүлдүргүчи 
удур›.  34 Мән көрүп: ‹ Ибн Алла будур› дәп гувалиқ бәрдим».  

Әйса Мәсиһниң дәсләпки шагиртлири

35 Әтиси Юһанна өз шагиртлириниң иккиси билән туратти.  36 У Әйсаниң 
маңғинини көрүп: «Мана Худаниң қозиси» дәп ейтти.  37 У икки шагирт униң 
сөзини аңлап, Әйсаға әгәшти.  38 Әйса бурулуп, уларниң әгәшкинини көрүп 
уларға ейтти: «Немә издәйсиләр? Улар ейтишти: «Рабби йәни ‹ Әй устаз›, нә 
йәрдә олтарисән?»  39 У уларға ейтти: «Келип көрүңлар». Улар берип, нә йәрдә 
олтарғинини көрүп, у күн униң билән қелишти вә тәхминән онинчи сааттә еди.  
40 Юһаннадин аңлап Әйсаға әгәшкән иккилисиниң бири Симонниң бурадири 
Андрәяс еди.  41 У авал өз бурадири Симонни тепип, униңға ейтти: «Биз Мәсиһни 
— йәни мәсиһләнгән қутқазғучини — таптуқ» дәп,  42 уни Әйсаниң алдиға елип 
барди. Әйса униңға қарап ейтти: «Сән Симон ибн-Юнустурсән. Сән Кифас йәни ‹ 
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Петрус›, дәп атилисән.  
43 Әтиси Әйса Галилийәгә чиққили қарар қилип, Филиппусни тапти. Әйса 
униңға: «Маңа әгәшкин» деди.  44 Филиппус Андрәяс билән Петрусниң 
шәһири Бәйтсайдадин еди.  45 Филиппус Натанаәлни тепип, униңға ейтти: 
«Муса Тәвратта вә пәйғәмбәрләр өзи униң тоғрисида пүткән кишни, йәни 
Йүсүпниң оғли назарәтлик Әйсани таптуқ».  46 Натанаәл униңға ейтти: 
«Назарәттин яхши бир немә чиқаламду?» Филиппус униңға ейтти: «Келип 
көргин».  47 Әйса Натанаәлниң өз алдиға кәлгинини көрүп, униң тоғрисида: 
«Мана өзидә һейлә йоқ раст бир исраилий киши!» дәп ейтти.  48 Натанаәл 
униңға ейтти: «Мени қәйәрдин тонуйсән?» Әйса җавап берип униңға ейтти: 
«Филиппус сени қичқармастин илгири әнҗир дәриғиниң түвидә турғиниңда 
сени көрдүм».  49 Натанаәл униңға җавап берип ейтти: «Сән Ибн Алладурсән, 
сән Исраилниң падишаһидурсән».  50 Әйса җавап берип униңға ейтти: «‹ Сени 
әнҗир дәриғиниң түвидә көрдүм› дегиним үчүн ишинәмсән? Буниңдин 
чоңрақни көрисән».  51 У униңға йәнә ейтти: «Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә 
ейтимән: Мундин кейин асманниң ечилғинини вә Худаниң пәриштилири 
Ибн ал-Инсанниң үстигә назил болуп чиқидиғинини көрисиләр.  

Канадики той зияпити

2 1 Үчинчи күни Галилийәдики Кана шәһиридә бир той болди вә Әйсаниң 
аниси анда еди.  2 Һәм Әйса билән шагиртлири тойға қичқирилған еди.  

3 Шараб түгигәндә Әйсаниң аниси униңға ейтти: «Уларниң шараби йоқтур».  
4 Әйса униңға ейтти: «Ханим, мени қойғин, вақтим техи кәлмиди».  5 Униң 
аниси хизмәткарларға: «Силәргә һәрнемә десә, қилиңлар» дәп ейтти.  
6 Йәһудийларниң паклиниш рәсмигә мувапиқ һәр бири икки яки үч туң су 
кәмлинидиған алтә таш күп анда қоюлған еди.  7 Әйса уларға: «Күпләрни су 
билән тоштуруңлар» дәп ейтти вә улар уларни ағзиғичә тоштурди.  8 Андин 
у уларға: «Әмди усуп, зияпәт бешиға елип бериңлар» дәп ейтти. Улар 
елип барди.  9 Зияпәт беши шарабқа айланған суни тетип беқип, қәйәрдин 
болғанни билмиди, лекин суни усқан хизмәткарлар билди. Зияпәт беши 
той йигитини қичқирип,  10 униңға ейттики: «Һәр адәм авал яхши шарабни 
қоюп, улар зиядә ичкәндә пәсрәкни қойиду. Сән яхши шарабни бу чаққичә 
сақлапсән».  
11 Әйса қилған мөҗизилириниң авалқиси бу еди. Уни Галилийәдики Кана 
шәһиридә қилип өз шан-шәрипини ашкарә қилди вә униң шагиртлири 
униңға ишәнди.  12 Андин кейин у өзи, аниси, бурадәрлири вә шагиртлири 
Капәрнаһумға берип, анда бир нәччә күн қалди.  
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Әйса Мәсиһниң бәйт-муқәддәсни тазилиши
13 Йәһудийларниң Өтүп кетиш һейти йеқин еди вә Әйса Йерусалимға 

барди.  14 У бәйт-муқәддәстә кала билән қой вә кәптәр сатқучиларни вә 
анда олтарған сәррапларни тепип,  15 танидин бир қамча етип, һәммисини, 
қойни вә калини бәйттин қоғлап чиқирип, сәррапларниң пуллирини төкүп, 
җозилирини өрүди  16 вә кәптәр сатқучиларға: «Бу нәрсиләрни мундин елип 
кетиңлар! Атамниң өйини тиҗарәт өйи қилмаңлар!» дәп ейтти.  17 Униң 
шагиртлири: ‹ Сениң өйүңниң ғәйрити мени йәвалди› дәп пүтүлгәнни ядиға 
кәлтүрди.  
18 Йәһудийлар сөз қилип униңға ейтти: «Буни қилғиниңда бизгә немә аламәт 
көрситисән?»  19 Әйса җавап берип уларға: «Бу бәйтни йиқитиңлар вә мән уни үч 
күндә турғузуп болай» дәп ейтти.  20 Шунда йәһудийлар ейтти: «Бу бәйт қириқ 
алтә йилда бена қилинди. Сән уни үч күндә турғузамсән?»  21 Лекин у өз бәдини 
тоғрисида сөз қилған еди.  22 У өлүкләрниң арисидин қопурулғанда шагиртлири 
униң буни ейтқинини ядиға кәлтүрүп, муқәддәс язмиларға вә Әйса ейтқан сөзгә 
ишәнди.  23 У Өтүп кетиш һейтида Йерусалимда болғинида, тола кишиләр униң 
қилған мөҗизилирини көрүп униң исмиға ишәнди.  24 Лекин Әйса өзини уларға 
билиндурмәтти, чүнки һәммисини биләтти.  25 У адәмдә немә бар болғинини 
билгәч адәм тоғрисида һеч кимниң гувалиқиға муһтаҗ әмәс еди.  

Йеңидин туғулуш

3 1 Пәрисийләрдин Никодимус дәп аталған йәһудийларниң бир рәһбири 
бар еди.  2 Бу өзи кечидә Әйсаниң алдиға келип, униңға ейтти: «Әй устаз, 

билимизки, Худадин кәлгән бир муәллимдурсән, чүнки һеч ким сән қилған 
мөҗизиләрни, Худа униң билән болмиса, қилалмайду».  3 Әйса җавап берип 
униңға ейтти: «Бәрһәқ, бәрһәқ, саңа ейтимәнки, әгәр бир адәм йеңидин 
туғулмиса, Худаниң падишаһлиқини көрәлмәйду».  4 Никодимус униңға 
ейтти: «Адәм қериғинида қандақ туғулалайду? Йәнә анисиниң қосиқиға кирип 
туғулаламду?»  5 Әйса җавап берип: «Бәрһәқ, бәрһәқ, саңа ейтимәнки, әгәр бир 
адәм судин вә Роһтин туғулмиса, Худаниң падишаһлиқиға кирәлмәйду» деди,  
6 «Җисимдин туғулған җисимдур вә Роһтин туғулған роһтур.  7 Саңа йеңидин 
туғулмиқиңлар керәк дегинимгә һәйран болмиғин.  8 Шамал халиған йәргә 
қозғилиду вә сән униң авазини аңлайсән, лекин нә йәрдин келип, нә йәргә 
баридиғинини билмәйсән. Роһтин туғулған һәр ким шундақтур».  
9 Никодимус җавап берип униңға ейтти: «Бу иш қандақ мүмкин болар?»  
10 Әйса җавап берип униңға ейтти: «Сән Исраилниң муәллими болуп туруп, 
буни билмәмсән?  11 Бәрһәқ, бәрһәқ, саңа ейтимән: Билгинимизни сөз 
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қилимиз вә көргинимизгә гувалиқ беримиз, амма гувалиқимизни қобул 
қилмайсиләр.  12 Силәргә зиминий нәрсиләрни ейтқинимда ишәнмисәңлар, 
самави нәрсиләрни ейтсам, қандақ ишинисиләр?  13 Өзи асманда болуп 
асмандин назил болған Ибн ал-Инсандин башқа һеч ким асманға чиқмиди.  
14 Муса баяванда иланни көтәргәндәк Ибн ал-Инсанниң көтирилмики 
керәктур,  15 Шуниң билән һәр ким униңға ишәнсә, униңда әбәдий тирикликни 
тапиду.  16 Чүнки Худа дунияни шундақ дост туттики, һәр ким униңға 
ишәнсә, һалак болмиғай, бәлки униң әбәдий тириклики болғай дәп, өз ялғуз 
Оғлини бәрди 17 Чүнки Худа дунияни һөкүм қилмақ үчүн әмәс, бәлки дуния 
униң васитиси билән ниҗат тапқай дәп, өз ялғуз Оғлини дунияға әвәтти.  
18 Кимки униңға ишәнсә, һөкүм қилинмайду вә кимки униңға ишәнмисә, 
Худаниң ялғуз Оғлиға ишәнмигини үчүн һөкүм қилинған болиду.  19 Һөкүм 
шудурки, нур дунияға кәлди вә адәмләр өз әмәллири яман болғач, нурдин 
қараңғулуқни яхширақ көрди.  20 Чүнки һәр ким яманлиқ қилса, нурни 
яман көрүп, әмәллирим ашкарә қилинмисун дәп, нурға кәлмәйду.  21 Лекин 
кимки һәқлиқ қилса, әмәллири ашкарә болмиқи үчүн нурға келиду, чүнки 
әмәллири Худа билән қилинғандур».  

Чөмүлдүргүчи Юһанна Әйса Мәсиһ тоғрисида гувалиқ бериду

22 Андин кейин Әйса билән шагиртлири Йәһудийә вилайитигә барди. У 
анда улар билән туруп, адәмләрни чөмүлдүрди.  23 Юһанна һәм Салимниң 
йеқинидики Айнонда адәмләрни чөмүлдүрәтти. Чүнки анда тола су бар еди 
вә улар келип чөмүлдүрүшни қобул қилатти.  24 Чүнки Юһанна техи зинданға 
селинмиған еди.  
25 У вақит Юһаннаниң шагиртлири билән бир йәһудийниң арисида 
паклиниш тоғрисида бәс-муназирә вәқә болди.  26 Улар Юһаннаға келип 
униңға ейтти: «Әй устаз, мана Иорданниң у тәрипидә сән билән болуп, өзәң 
униң тоғрисида гувалиқ бәргән киши адәмләрни чөмүлдүриду вә һәммиси 
униңға келиду».  27 Юһанна җавап берип ейтти: «Әгәр униңға асмандин 
берилмигән болса, инсан һеч нәрсә алалмайду.  28 ‹ Мән Мәсиһ әмәс, бәлки 
униң алдида әвәтилдим› дәп ейтқинимға өзәңлар маңа гувадурсиләр.  29 Той 
қизи кимгә тәгсә, той йигити удур, лекин аңлап туридиған йигит қолдиши 
той йигитиниң авазини аңлап тола хошал болиду. Мениң бу хошаллиқим 
әмди камил болди.  30 Униң ашмиқи мениң кемәймиким керәктур.  
31 Жуқиридин кәлгүчи һәммисиниң үстидидур. Зиминдин кәлгүчи зиминдин 
болуп зиминдин сөзләйду. Асмандин кәлгүчи һәммисиниң үстидидур.  32 У 
өзи көрүп аңлиғиниға гувалиқ бериду, амма һеч ким униң гувалиқини қобул 
қилмайду.  33 Кимки униң гувалиқини қобул қилса, Худаниң һәқ екәнликигә 
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мөһүр басқан болиду.  34 Чүнки Худа әвәткәнниң өзи Худаниң сөзини ейтиду. 
Худа Роһни өлчәм билән кәмләп бәрмәйду.  35 Ата Оғулни дост тутуп, һәммә 
нәрсини униң қолиға тапшурғандур.  36 Кимки Оғулға ишәнсә, униң әбәдий 
тириклики бар. Кимки Оғулға ишәнмисә, тирикликни көрмәйду, бәлки 
Худаниң ғәзипи униң үстидә қалиду.  

Самарийәлик хотун билән бир сөһбәт

4 1 Әйса Юһаннадин ошуқрақ шагиртлар қилип чөмүлдүриду дегән хәвәр 
пәрисийләрниң аңлиғинини Әйса өзи уқуп қалди.  2 — Лекин Әйса өзи 

чөмүлдүрмәйтти, бәлки шагиртлири чөмүлдүрәтти. — 3 У вақит у Йәһудийәни 
қоюп, йәнә Галилийәгә барди.  4 Униңға Самарийәдин өткили лазим болди.  5 У 
Яқуб өз оғли Йүсүпкә бәргән йәрниң йеқинидики Сихар дегән Самарийәниң 
бир шәһиригә кәлди.  6 Анда Яқубниң қудуқи бар еди. Әйса маңғинидин һерип, 
қудуқниң йенида олтарди. Бу тәхминән алтиничи сааттә еди.  
7 Бир самарийәлик хотун су тартқили кәлди. Әйса униңға: «Маңа ичкили 
су бәргин» дәп ейтти.  8 Чүнки шагиртлири шәһәргә ғиза алғили кәткән 
еди.  9 Самарийилик хотун униңға: «Сән бир йәһудий болуп, мәндин бир 
самарийәлик хотундин қандақ ичкили су сорайсән?» дәп ейтти — чүнки 
йәһудийлар самарийәликләр билән муамилә қилмайду —  10 Әйса җавап 
берип униңға ейтти: «Худаниң һәдийәсини вә маңа ичкили су бәргин дәп 
саңа ейтқанниң ким екәнликини билсәң еди, сән униңдин сорайттиң вә у саңа 
тирик су берәтти» деди.  11 Хотун униңға ейтти: «Әй хоҗа, су тартқили соғаң 
йоқтур вә қудуқ чоңқурдур. У тирик су саңа қәйәрдиндур?  12 Сән қудуқни 
бизгә бәргән атимиз Яқубтин улуқмусән? У өзи вә оғуллири вә падилири 
андин ичәтти».  13 Әйса җавап берип униңға ейтти: «Һәр ким бу судин ичсә, 
йәнә уссайду.  14 Лекин һәр ким мән униңға беридиған судин ичсә, әбәдкичә 
уссимайду, бәлки мән униңға беридиған су униң ичидә әбәдий тирикликкә 
ақидиған бир булақ болиду.  15 Хотун униңға ейтти: «Әй хоҗа, шу суни маңа 
бәргинки, уссимиғаймән вә бу йәргә су тартқили кәлмигәймән».  
16 Әйса униңға ейтти: «Берип, ериңни қичқирип бу йәргә кәлгин».  17 Хотун 
җавап берип ейтти: «Ерим йоқтур». Әйса униңға ейтти: «‹ Ерим йоқтур› дәп 
раст ейттиң.  18 Чүнки бәш әргә тәгдиң вә әмдики ериң сениң өз ериң әмәс. 
Буни раст ейттиң».  
19 Хотун униңға ейтти: «Әй хоҗа, көримәнки, сән бир пәйғәмбәр екәнсән.  
20 Ата-бовилиримиз бу тағда сәҗдә қилди, амма силәр: ‹ Сәҗдә қилидиған 
җай Йерусалимдадур› дәйсиләр».  21 Әйса униңға ейтти: «Әй хотун, маңа 
ишәнгин: Атиға нә бу тағда нә Йерусалимда сәҗдә қилидиған вақтиңлар 
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келиду.  22 Силәр билмигиниңларға сәҗдә қилисиләр. Бизләр билгинимизгә 
сәҗдә қилимиз, чүнки ниҗат йәһудийлардиндур.  23 Һәқиқий сәҗдә 
қилғучилар Атиға роһ вә һәқиқәт билән сәҗдә қилидиған вақит келиду, 
дәрвәқә әмди кәлди. Ата өзигә шундақ сәҗдә қилғучиларни издәйду.  24 Худа 
роһтур вә униңға сәҗдә қилғучиларниң роһ вә һәқиқәт билән сәҗдә қилмиқи 
керәктур».  
25 Хотун униңға ейтти: «Мәсиһ дегән мәсиһләнгән қутқазғучи  келидиғинини 
билимән вә у кәлгәндә һәр нәрсә тоғрисида бизгә хәвәр бериду».  26 Әйса 
униңға: «Сән билән сөзләп турған мән өзәм удурмән» дәп ейтти.  

27 У һаман шагиртлири келип, униң бир хотун билән сөзләшкинигә һәйран 
қелишти, лекин һеч бири: «Униңдин немә халайсән» яки «Униң билән немигә 
сөзләйсән» дәп соримиди.  28 У вақит хотун козисини қоюп, шәһәргә берип 
адәмләргә:  29 «Келип, мениң барчә қилғинимни маңа ейтқан бир кишини 
көрүңлар. Әҗәба шу өзи Мәсиһ әмәсму?»  30 Буниң билән улар шәһәрдин 
чиқип униң алдиға кәлди.  
31 Аңғичә шагиртлири униңға ялвуруп: «Әй устаз, йегин» дәп ейтти.  32 Лекин 
у уларға ейтти: «Силәр билмәйдиған мениң йегили бир таамим бар».  
33 Шагиртлири бир-биригә: «Әҗәба бири униңға йегили бир нәрсә елип 
кәлгәнмиду?» дәп ейтишти.  34 Әйса уларға ейтти: «Мениң таамим мени 
әвәткәнниң ирадисини қилип, униң әмәллирини беҗа кәлтүрмәктур.  
35 ‹ Ормаға йәнә төрт ай бар› демәйсиләрму? Мана силәргә ейтимән: 
Көзлириңларни көтирип, екин йәрләрниң орғили пишқиниға қараңлар.  
36 Ормичи иш һәққини елип, әбәдий тирикликкә һосул йиғиду. Шуниң билән 
териғучи вә ормичи баравәр хошал болиду.  37 ‹ Бири терийду вә йәнә бири 
ориду› дәйдиған сөз раст кәлди.  38 Мән силәрни ишлимигиниңларни орғили 
әвәттим, башқилар ишлиди вә силәр уларниң ишиға кирдиңлар».  
39 У хотунниң: «Мениң барчә қилғинимни у маңа ейтти» дәп гувалиқ берип ейтқан 
сөзи үчүн у шәһәрдин тола самарийәликләр Әйсаға ишәнди.  40 Самарийәликләр 
униң алдиға келип: «Бизниң йенимизда қалғин» дәп униңға ялвурди. У анда 
икки күн қалди.  41 Униң сөзи үчүн йәнә тола киши униңға ишинип,  42 хотунға 
ейттики: «Әмди сениң сөзүң үчүн ишәнмәймиз, чүнки өзимиз аңлидуқ вә 
билимизки, һәқиқәтән дунияниң қутқузғучиси будур».  

Бир орда әмәлдариниң оғлиниң сақайтилиши

43 Бу икки күндин кейин у андин чиқип Галилийәгә барди,  44 чүнки Әйса 
өзи: «Һеч бир пәйғәмбәрниң өз жутида иззити йоқтур» дәп гувалиқ бәрди.  45 У 
Галилийәгә кәлгәндә галилийәликләр униң һейтта Йерусалимда қилғининиң 
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һәммисини көргәч уни қобул қилди, чүнки улар һәм һейтқа барған еди.  
46 Әйса суни шараб қилған Галилийәдики Кана шәһиригә йәнә кәлди вә 
Капәрнаһумдики бир орда әмәлдариниң оғли кесәл еди.  47 У киши Әйсаниң 
Йәһудийәдин Галилийәгә кәлгинини аңлап, алдиға берип: «Сән келип, 
оғлумға шипа бәргин» дәп униңдин тилиди, чүнки оғли өлүмгә йеқин 
еди.  48 Амма Әйса униңға ейтти: «Аламәт билән мөҗизә көрмисәңлар, 
ишәнмәйсиләр».  49 Орда әмәлдари униңға ейтти: «Әй хоҗа, балам өлмәстә 
кәлгин» дәп ейтти.  50 Әйса униңға: «Барғин, оғлуң тириктур» деди. У киши 
Әйса униңға ейтқан сөзгә ишинип барди.  
51 У йолда кетип барғинида униң қуллири алдиға чиқип: «Оғлуң тириктур» 
дәп хәвәр бәрди.  52 У вақит оғли оңланғили башлиған саатни улардин сориди. 
Улар униңға ейтти: «Түнүгүн йәттиничи сааттә тәп уни қойди».  53 Атиси 
Әйса униң өзигә: ‹ Оғлуң тириктур› дегән сааттә бу иш болғинини уқуп, өзи 
вә барчә өйи ишәнди.  
54 Әйса Йәһудийәдин Галилийәгә кәлгәндин кейин қилған иккинчи 
мөҗизиси бу еди.  

Бәйтәстә көли бойидики кәсәл адәмниң шипа тепиши

5 1 Андин кейин йәһудийларниң бир һейти болди вә Әйса Йерусалимға 
чиқти.  2 Йерусалимда қой дәрвазида ибраний тилида Бәйтәстә дегән бәш 

айвани бар бир көл бар.  3 Бу айванларда тола кесәлләр, корлар, токурлар 
вә чолақлар йетип су чайкалғай дәп, мунтәзир еди.  4 Чүнки бирәр-бирәр 
бир пәриштә көлгә назил болуп суни чайқататти вә су чайқалғанда дәсләп 
чүшкән киши өзидә болған һәр қандақ кесилидин шипа тапатти.  
5 Анда оттуз сәккиз йилдин бери кесәл болған бир адәм бар еди.  6 Әйса униң 
анда ятқинини көрүп, узун вақиттин бери кесәл болғинини билип, униңға 
ейтти: «Сақайғили халайсәнму?»  7 Кесәл униңға: «Әй хоҗа, су чайқалғанда 
мени көлгә ташлиғили адимим йоқтур. Мән кәлсәм, мәндин илгири башқиси 
чүшүвалиду» дәп ейтти.  8 Әйса униңға ейтти: «Қопуп, орнуңни көтирип 
маңғин».  9 У дәрһал сақийип, өз орнини көтирип маңди.  
10 У күн шабат күни еди. Униң үчүн йәһудийлар шипа тапқан кишигә: «Шабат 
күнидур, орнуңни көтәрмәк саңа җайиз әмәс» дәп ейтти.  11 У уларға җавап 
бәрдики: «Мени сақайтқан киши өзи: ‹ Орнуңни көтирип маңғин› деди.  12 Улар 
униңдин: «Саңа: ‹ Орнуңни көтирип маңғин› дегән адәм кимдур?» дәп сориди.  
13 Лекин шипа тапқан киши униң ким екәнликини билмәйтти, чүнки у йәрдә 
тола хәлиқ болғини үчүн Әйса бир тәрәпкә кетип қалған еди.  
14 Андин кейин Әйса уни бәйт-муқәддәстә көрүп қелип, униңға: «Мана сақайдиң, 
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йәнә гуна қилмиғинки, саңа яманрақ бир немә вәқә болмиғай» дәп ейтти.  
15 У адәм берип, өзини сақайтқан киши Әйса екәнликини йәһудийларға 
хәвәр бәрди.  

Ата билән оғулниң бирлиқи

16 Бу вәҗидин йәһудийлар Әйсаға қәст қилип, у буни бир шабат күни 
қилғини үчүн уни өлтүргили издәйтти.  17 Амма Әйса уларға: «Атам бу 
вақитқичә ишләйду, мән һәм ишләймән» дәп җавап бәрди.  18 Униң үчүн 
йәһудийлар уни өлтүргили техи қәстләйтти, чүнки шабатни бузғини билән 
тохтимай, бәлки Худани Атам дәп өзини Худа билән тәң қилатти.  19 Амма 
Әйса җавап берип уларға ейтти: «Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, Оғул 
өзидин һечнемә қилалмайду, бәлки Атиниң қилғинини көрүп қилиду, 
чүнки у һәрнемә қилса Оғул һәм шундақ қилиду.  20 Мана Ата Оғулни дост 
тутуп, өз қилғининиң һәммисини униңға көрситиду вә силәр әҗәбләнгидәк 
булардин улуқрақ әмәлләрни униңға көрситиду.  21 Чүнки Ата өлгәнләрни 
қопуруп тирилдүргәндәк Оғул һәм өзи халиғанлирини тирилдүриду.  22 Ата 
һәм һеч кимни һөкүм қилмайду, бәлки барчә һөкүмни Оғулға тапшурғандур.  
23 Шуниң билән һәммиси Атиға иззәт қилғандәк оғулға һәм иззәт қилғай. 
Кимки Оғулға иззәт қилмиса, уни әвәткән Атиға һәм иззәт қилмайду.  
24 Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, мениң сөзүмни аңлап, мени әвәткәнгә 
ишәнгән кишиниң әбәдий тириклики бар вә өзи һөкүмгә кәлмәйду, бәлки 
өлүмдин тирикликкә өткән болиду.  25 Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, 
өлүкләр Ибн Алланиң авазини аңлайдиған вақит келиду, дәрвәқә әмди 
келип қалди вә уни аңлиғанлар тирилиду.  26 Чүнки Атиниң өз идә 
тириклики бар болғандәк Оғулға һәм өз идә тириклики бар болушқа қудрәт 
бәрди.  27 Ибн ал-Инсан болғини үчүн у һөкүм қилғили һәм униңға қудрәт 
бәрди.  28 Буниңға әҗәбләнмәңлар, чүнки гөрләрдикиләрниң һәммиси униң 
авазини аңлайдиған вақит келиду.  29 вә андин чиқип, яхшилиқ қилғанлар 
һаят қиямитигә вә яманлиқ қилғанлар һөкүм қиямитигә кетиду.  
30 Мән өзәмдин һеч нәрсә қилалмаймән, аңлиғинимдәк һөкүм қилимән 
вә һөкүмүм адилдур, чүнки өз ирадәмни әмәс, бәлки мени әвәткәнниң 
ирадисини қилғум бар.  31 Әгәр мән өз тоғрамда гувалиқ бәрсәм, гувалиқим 
һәқ әмәс.  32 Башқа бири мән тоғрилиқ гувалиқ бериду вә билимәнки, мән 
тоғрилиқ бәргән гувалиқи һәқтур.  33 Силәр Юһаннаға әлчи әвәттиңлар вә у 
һәқиқәткә гувалиқ бәрди.  34 Лекин мән инсандин гувалиқ қобул қилмаймән, 
амма силәрниң ниҗат тапмиқиңлар үчүн буни ейтимән.  35 Көйүп туруп 
йоруған чирағ у өзи еди вә силәр аз бир муддәтчә униң йоруқида сөйүнгили 
халидиңлар.  36 Лекин Юһаннаниңкидин улуқрақ бир шаһадитим бар. Ата 
маңа пүткүзгили бәргән ишлар, йәни мән қилип турған ишлар өзи Атиниң 
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мени әвәткинигә мән тоғрилиқ гувалиқ бериду.  37 Дәрвәқә мени әвәткән Ата 
өзи мән тоғрилиқ гувалиқ бәрди. Әсла униң авазини аңлимидиңлар вә я униң 
қияпитини көрмидиңлар.  38 вә униң сөзи ичиңларда қарар тапмиди, чүнки 
силәр униң әвәткинигә ишәнмәйсиләр.  39 Муқәддәс язмиларни тәптиш 
қилисиләр, чүнки уларда әбәдий тирикликни тапимиз дәп хиял қилисиләр 
вә булар мән тоғрилиқ гувалиқ бериду.  40 Амма тириклик тапмақ үчүн маңа 
кәлгили унимайсиләр.  
41 Адәмләрдин иззәт қобул қилмаймән.  42 Лекин силәрни тонуп, ичиңларда 
Худаниң муһәббити йоқ екәнликини билимән.  43 Мән Атамниң намида 
кәлдим, амма мени қобул қилмайсиләр. Башқиси өз намида кәлсә, уни 
қобул қилисиләр.  44 Силәр бир-бириңлардин иззәт қобул қилип, йеганә 
Худадин кәлгән иззәтни издимәй, қандақ ишинәләйсиләр?  45 Силәр мени 
‹ Бизниң үстимиздин Атиға әрз қилиду› дәп гуман қилмаңлар. Силәрниң 
үстүңлардин әрз қилғучи бар вә у силәр үмүт бағлиған Мусадур.  46 Мусаға 
ишәнгән болсаңлар, маңа һәм ишинәттиңлар, чүнки у мән тоғрилиқ пүтти.  
47 Лекин униң пүткән сөзлиригә ишәнмисәңлар, мениң сөзүмгә қандақ 
ишинәләйсиләр?  

Әйса Мәсиһ бәш миң кишини тойдуриду

6 1 Андин кейин Әйса Галилийә деңизиниң, йәни Тиберийә деңизиниң у 
бир тәрипигә барди.  2 Тола хәлиқ униң кесәлләргә қилған мөҗизилирини 

көрүп, униңға әгәшти.  3 Амма Әйса таққа чиқип, шагиртлири билән анда 
олтарди.  4 Йәһудийларниң Өтүп кетиш һейти йеқин еди.  
5 Әйса көзлирини көтирип, алдиға тола хәлиқниң кәлгинини көрүп 
Филиппусқа: «Буларға йегили нан қәйәрдин сетивалайли?» дәп ейтти.  
6 Лекин у уни синимақ үчүн буни ейтти, чүнки немә қилидиғинини өзи 
биләтти.  7 Филиппус униңға: «Һәр биригә кичик бир парчидин тәгсә, икки 
йүз динарлиқ нан уларға йәтмәйду» дәп җавап бәрди.  8 Шагиртлириниң 
бири, йәни Симон Петрусниң бурадири Андрәяс униңға ейттики:  9 «Мунда 
бәш арпа нени билән икки белиқи бар бир оғул бала туриду, лекин шунчә 
тола хәлиққә бу немә болиду?»  
10 Әйса: «Хәлиқни олтарғузуңлар» дәп ейтти. У йәрдә тола от бар еди. Әр 
кишиләр йәргә олтарди вә уларниң сани бәш миңчә еди.  11 Андин Әйса 
нанни елип шүкүр ейтип, уларни олтарғанларға үләштүрүп, шундақ һәм 
улар халиғидәк белиқлардин һәм бәрди.  12 Улар тойғанда у өз шагиртлириға: 
«Һечнемә зайә болмисун дәп, ашқан парчиларни йиғиңлар» дәп ейтти.  
13 Шуниң билән улар йиғип, бәш арпа ненидин ешип, йегәнләрдин қалған 
парчилардин он икки севәт толтарди.  



 13 ИНҖИЛ ЮҺАННА

14 Әмди хәлиқ Әйса қилған мөҗизини көрүп: «Һәқиқәтән дунияға келидиған 
пәйғәмбәр будур» дәп ейтти.  15 Лекин Әйса уларниң келип, униң өзини 
падишаһ қилмақ үчүн зорлуқ билән елип кетидиғинини билип, өзи йәнә 
таққа ялғуз барди.  

Әйса Мәсиһниң су үстидә меңиши

16 Ахшам болғанда шагиртлири деңизға берип,  17 деңизниң у тәрипидики 
Капәрнаһумға бармақ үчүн бир кемигә чүшти. Амма қараңғулуқ басқан еди 
вә Әйса уларға техи кәлгән әмәс еди.  18 Қозғилип турған қаттиқ шамалдин 
деңиз чайқиливататти.  19 Лекин улар йигирмә бәш-оттуз оқя етимичә 
барғанда Әйсаниң деңизниң йүзидә меңип кемигә келидиғинини көрүп 
қорқти.  20 Амма у уларға: «Қорқмаңлар, мәндурмән» дәп ейтти.  21 Улар уни 
кемигә алғили халиғанда, дәрһал кемә улар баридиған йәргә йәтти.  
22 У күнниң әтиси деңизниң у тәрипидә турған хәлиқ анда бир кемидин 
башқиси болмиғинини вә Әйса өз шагиртлири киргән кемигә улар билән 
биллә кирмәй, бәлки шагиртлириниң ялғуз барғинини көргән еди.  23 Лекин 
Тиберийәдин башқа кемиләр келип, хәлиқ Худавәндә шүкүр ейтқандин 
кейин нан йегән йәргә йеқин тохтиған еди.  24 Хәлиқ Әйсаниң вә униң 
шагиртлириниң анда болмиғинини көргәндә улар өзи кемиләргә кирип, 
Әйсани издигили Капәрнаһумға барди.  

Әйса Мәсиһ тириклик беридиған нандур

25 Улар уни деңизниң у тәрипидә тепип, униңға: «Әй устаз, қачан бу йәргә 
кәлдиң?» дәп ейтти.  26 Әйса уларға җавап берип ейтти: «Бәрһәқ, бәрһәқ, 
силәргә ейтимәнки, мөҗизиләр көргиниңлар үчүн әмәс, бәлки нандин йәп 
тойғиниңлар үчүн мени издәйсиләр.  27 Паний болидиған таам үчүн һәрикәт 
қилмаңлар, лекин Ибн ал-Инсан силәргә беридиған әбәдий һаятлиққа 
бақий қалидиған таам үчүн һәрикәт қилиңлар, чүнки уни Ата, йәни Худа 
өзи мөһүрләп тәстиқлиған».  28 У вақит улар униңға: «Немә қилип Худаниң 
ишлирини беҗа кәлтүримиз?» дәп ейтти.  29 Әйса уларға җавап берип ейтти: 
«Худаниң иши будурки, униң әвәткинигә ишәнгәйсиләр».  30 Улар униңға 
ейтти: «Ундақ болса, сән немә мөҗизә қилисәнки, көрүп ишәнгәймиз? Немә 
қилисән?  31 ‹ У уларға йегили асмандин нан бәрди› дәп пүтүлгәндәк ата-
бовилиримиз баяванда манна йеди».  
32 Әйса уларға ейтти: «Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, асмандин нанни 
силәргә Муса бәрмиди, лекин һәқиқий нанни силәргә асмандин Атам бериду.  
33 Чүнки асмандин назил болуп дунияға тириклик беридиған нан Худаниң 
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ненидур».  34 Улар униңға: «Әй хоҗа, бизләргә шу нандин һемишә бәргин» 
дәп ейтти.  35 Әйса уларға ейтти: «Тириклик нени мән өзәмдурмән. Кимки 
маңа кәлсә, һәргиз ач қалмайду вә кимки маңа ишәнсә, әбәдкичә уссимайду.  
36 Лекин мән силәргә ейтқандәк: Мени көрдүңлар, амма ишәнмәйсиләр.  
37 Атам һәр кимни маңа бәрсә, маңа келиду вә маңа кәлгән кишини әсла 
ташқири ташлимаймән.  38 Чүнки мән өз хаһишимни қилғили әмәс, бәлки 
мени әвәткәнниң хаһишини қилғили асмандин назил болдум.  39 Мени 
әвәткәнниң хаһиши будурки, маңа бәргининиң һәммисидин һеч бирини 
җүtүrмәй, уни ахирқи күндә тирилдүрүп қопурғаймән.  40 Чүнки мени 
әвәткәнниң хаһиши будурки, һәр ким Оғулни көрүп униңға ишәнсә, униң 
әбәдий тириклики болғай вә мән уни ахирқи күндә тирилдүрүп қопуримән».  
41 У вақит йәһудийлар «Асмандин назил болған нан мән өзәмдурмән» 
дегини үчүн ғотулдишип,  42 ейттики: «Бу Йүсүпниң оғли Әйса әмәсму? 
Биз униң атисини вә анисини тонуймиз-у, бу өзи: ‹ Мән асмандин назил 
болдум› дәп қандақ ейталайду?»  43 Әйса җавап берип уларға ейтти: 
«Араңларда ғотулдашмаңлар.  44 Мени әвәткән Ата өзи киши тартмиса, 
һеч ким маңа кәләлмәйду. Мән маңа кәлгән һәр кимни ахирқи күндә 
тирилдүрүп қопуримән.  45 ‹ Һәммиси Худадин тәлим алмақчи болиду› дәп 
пәйғәмбәрләрниң муқәддәс язмилирида пүтүлгәндур. Һәр ким Атидин 
аңлап үгәнгән болса, маңа келиду.  46 Лекин һеч ким Атини көрмигән, 
пәқәт Худадин кәлгүчи өзи Атини көргәндур.  47 Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә 
ейтимән: Кимки маңа ишәнсә, униң әбәдий тириклики бар.  48 Тириклик 
нени мән өзәмдурмән.  49 Ата-бовилириңлар баяванда манна йеди вә өлди.  
50 Асмандин назил болған нан шундақки, бирким униңдин йесә, өлмәйду.  
51 Асмандин назил болған у тирик нан мән өзәмдурмән. Бирким бу нандин 
йесә, әбәдкичә тирик қалиду. Мән беридиған нан өз бәдинимдур. Мән уни 
дунияниң тириклики үчүн беримән».  
52 У вақит йәһудийлар өз арилирида талишип: «Бизләргә өз бәдинини 
йегили қандақ берәләйду?» дәп ейтишти.  53 Әйса уларға ейтти: «Бәрһәқ, 
бәрһәқ, силәргә ейтимән: Әгәр Ибн ал-Инсанниң бәдинини йәп қенини 
ичмисәңлар, ичиңларда тирикликиңлар йоқтур.  54 Кимки мениң бәдинимни 
йәп қенимни ичсә, униң әбәдий тириклики бар вә мән уни ахирқи күндә 
тирилдүрүп қопуримән.  55 Чүнки бәдиним һәқиқий йегүлүк вә қеним 
һәқиқий ичкүлүктур.  56 Кимки мениң бәдинимни йәп қенимни ичсә, мәндә 
қалиду вә мән униңда қалимән.  57 Тирик Ата мени әвәткәндәк вә мән Атиниң 
васитиси билән тирик турғандәк мени йегән киши өзи һәм мениң васитәм 
билән тирик қалиду.  58 Асмандин назил болған нан болса ата-бовилар манна 
йәп өлгинидәк әмәс, бәлки кимки бу нанни йесә, әбәдкичә тирик қалиду».  
59 У буни Капәрнаһумдики бир синагогда тәлим бәргинидә ейтти.  
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Әйса Мәсиһниң шагиртлиридин тола киши 

униңға әгәшмәйдиған болиду
60 Шагиртлиридин тола буни аңлап: «Бу қаттиқ сөздур. Ким буни 

аңлиялайду» дәп ейтишти.  61 Әйса өз ичидә шагиртлириниң мундақ 
ғотулдашқинини билип, уларға ейтти: «Бу силәрни тайдуридуму?  62 Ундақ 
болса, Ибн ал-Инсан өз илгәрки йәргә чиқидиғинини көрсәңлар, қандақ 
болиду?  63 Тирик қилғучи Роһтур. Җисимниң һеч нәрсигә мәнпәити йоқтур. 
Лекин мән силәргә ейтқан сөзләр роһтур вә һәм тирикликтур.  64 Лекин 
силәрдин бәзилири ишәнмәйду».  Чүнки Әйса ишәнмәйдиғанларниң қайси вә 
уни тутуп беридиғини ким екәнликини дәсләптин билди.  65 У йәнә ейтти: «Униң 
үчүн силәргә ейттимки: Атамдин униңға ата қилинмиса, һеч ким маңа 
келәлмәйду».  
66 Униң үчүн шагиртлиридин тола киши кәйнигә йенип, униң билән 
маңмайдиған болди.  67 У вақит Әйса он иккиләргә ейтти: «Силәр һәм 
кәткили халайсиләрму?»  68 Симон Петрус җавап бәрдики: «Әй Худавәндә, 
кимгә барайли? Әбәдий тирикликниң сөзлири сәндидур.  69 Бизләр ишинип 
билдуқки, сән Худаниң муқәддәсидурсән».  
70 Әйса уларға: «Мән он иккиңларни илғимидимму? Бирақ силәрдин бири 
бир иблистур» дәп җавап бәрди.  71 У буни Симон Ишқарийотниң оғли Йәһуда 
тоғрисидин ейтти. Чүнки у он иккиләрниң бири болуп, уни тутуп беридиған еди.  

Әйса Мәсиһниң бурадәрлири униңға ишәнмәйду

7 1 Андин кейин Әйса Галилийәдә йүрәтти, чүнки йәһудийлар уни өлтүргили 
издигини үчүн Йәһудийәдә йүргили халимайтти.  2 Йәһудийларниң 

Сайивән һейти йеқин еди  3 вә униң бурадәрлири униңға: «Мундин кетип, 
Йәһудийәгә барғин. Шагиртлириң һәм сениң қилип турған ишлириңни 
көргәй.  4 Чүнки өзиниң ашкарә болушини халиған киши пинһанда һеч нәрсә 
қилмайду. Бу әмәлләрни қилсаң, өзәңни дунияға ашкарә қилғин» дейишти.  
5 Чүнки бурадәрлири һәм униңға ишәнмәйтти.  6 Әйса уларға ейтти: «Мениң 
вақтим техи кәлмигән, лекин силәрниң вақтиңлар һемишә мунасиптур.  
7 Дуния силәрни яман көрәлмәйду, лекин мени яман көриду. Чүнки мән 
униң әмәллири ямандур дәп, униң тоғрисида гувалиқ беримән.  8 Силәр 
һейтқа бериңлар. Мән бу һейтқа барғили қәдәм қоймидим, чүнки вақтим 
техи тамам болмиған».  9 Буни уларға ейтип, Галилийәдә қалди.  
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Әйса Мәсиһ Сайивән һейтида
10 Лекин бурадәрлири һейтқа кәткәндин кейин, у өзи һәм ашкарә болмай, 

пинһанда болғидәк һейтқа чиқти.  11 Йәһудийлар һейтта уни издәп: «У 
нә йәрдидур» дәп ейтишти.  12 Хәлиқ өз арисида униң тоғрисида тола 
ғотулдишатти. Бәзилири: «У яхшидур» дейишти, башқилири: «Яқ, бәлки у 
хәлиқни аздуриду» дәп ейтишти.  13 Амма йәһудийлардин қорқуп, һеч ким 
униң тоғрисидин ашкарә сөз қилмайтти.

  
14 Амма һейтниң йерими өткәндә Әйса бәйт-муқәддәскә чиқип, тәлим бәрди.  
15 Йәһудийлар әҗәблинип: «Бу өзи тәлим алмай, муқәддәс язмиларни қандақ 
билиду» дәп ейтишти.  16 Әйса уларға җавап берип ейтти: «Мениң тәлимим 
мениңки әмәс, бәлки мени әвәткәнниңкидур.  17 Бирким униң ирадисини 
қилғили халиса, бу тәлим Худадин болса яки мән өзәмдин сөз қилсам, 
у өзи билиду.  18 Өзидин сөз қилғучи өз иззитини издәйду, лекин өзини 
әвәткәнниң иззитини издигүчи садиқтур вә униңда һәқсизлиқ йоқтур.  
19 Силәргә Тәвратни Муса бәрмидиму? Амма силәрдин һеч бири Тәвратни 
әмәлгә кәлтүрмәйду. Немә үчүн мени өлтүргили издәйсиләр?»  
20 Хәлиқ җавап берип ейттики: «Сәндә яман роһ бар. Сени ким өлтүргили 
издәйду?»  21 Әйса җавап берип уларға ейтти: «Бир иш қилдим вә һәммәңлар 
шуниңға әҗәбләндиңлар.  22 Хәтнә қилиш Мусадин болмай, бәлки ата-
бовилардин болса һәм, Муса өзи силәргә хәтнини бәрди вә адәмни шабат 
күнидә хәтнә қилисиләр.  23 Мусаниң қануни бузулмисун дәп, адәм шабат 
күнидә хәтнә қилинса, пүтүн адәмни шабат күнидә сақайтқиним үчүн маңа 
аччиқлинисиләрму?  24 Заһирға қарап һөкүм қилмаңлар, бәлки раст һөкүм 
қилиңлар».  

Әйса келидиған Мәсиһму?

25 У вақит Йерусалимлиқларниң бәзиси ейтишти: «Улар өлтүргили 
издигән киши шу әмәсму?  26 Мана ашкарә сөз қилиду вә улар униңға һеч 
нәрсә демәйду. Әҗәба рәһбәрләр буниң Мәсиһ екәнликини тайин билдиму?  
27 Лекин буниң қәйәрдин болғинини билимиз, амма Мәсиһ кәлгәндә униң 
қәйәрдин болғинини һеч ким билмәйду».  28 Амма Әйса бәйт-муқәддәстә 
тәлим берип қичқирип ейтти: «Мени тонуп қәйәрдин болғинимни 
билисиләр. Мән өзәмдин кәлмидим, лекин мени әвәткән өзи һәқтур. Амма 
силәр уни тонумайсиләр.  29 Мән уни тонуймән, чүнки униңдин кәлдим вә 
мени у әвәтти» деди.  
30 Униң үчүн улар уни тутқили издиди. Лекин һеч ким униң үстигә қол 
салмиди, чүнки униң вақти техи кәлмигән еди.  
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31 Амма хәлиқтин тола униңға ишинип: «Мәсиһ кәлгәндә буниң 
қилғинидин толирақ мөҗизә қилаларму?» дейишти.  

Пәрисийләр вә баш каһинлар Әйса Мәсиһни тутмақчи
32 Пәрисийләр униң тоғрисида хәлиқниң буни ғотулдашқинини аңлиди вә 

баш каһинлар билән пәрисийләр уни тутқили хизмәткарлар әвәтти.  33 Лекин 
Әйса уларға ейтти: «Техи аз бир вақит мән силәр биләндурмән. Андин 
кейин мени әвәткәнниң алдиға баримән.  34 Мени издәп тапмайсиләр вә мән 
болған йәргә келәлмәйсиләр».  35 Йәһудийлар бир-биригә ейтишти: «Бизни 
‹ Мени тапмайсиләр› дәп бу өзи нә йәргә бариду? Юнанийларниң арисида 
тарилип кәткәнләргә берип, юнанийларға тәлим берәрму?  36 Бу ‹ Мени издәп 
тапмайсиләр вә мән болған йәргә келәлмәйсиләр› дәп ейтқини немидур?»  

Әйса Мәсиһ тирик судур

37 Амма һейтниң ахирқи, йәни чоң күнидә Әйса туруп қичқирип ейтти: 
«Кимдәким уссиса, маңа келип ичсун!  38 Кимки маңа ишәнсә, муқәддәс 
язмилар ейтқандәк униң ичидин тирик су еқинлири еқип чиқиду» дәп,  
39 ишәнгәнләр қобул қилидиған Роһ тоғрисида буни ейтти. Чүнки Әйса техи 
шан-шәрәп тапмиғини үчүн Роһ берилгән әмәс еди.  
40 У вақит хәлиқниң бәзиси бу сөзләрни аңлап: «Һәқиқәтән бу өзи мушу 
пәйғәмбәр» дәп ейтишти.  41 Башқилири: «Бу Мәсиһтур» дейишти, йәнә 
башқилири: «Мәсиһ Галилийәдин кәләмду?  42 Муқәддәс язмиларда: ‹ Мәсиһ 
Давутниң нәслидин вә Давут өзи турған Бәйтләһәм шәһәрдин келиду› 
дәп йезилған әмәсму?» деди.  43 Хәлиқниң арисида униң сәвәбидин бир 
бөлүнмәклик вәқә болди.  44 Улардин бәзилири уни тутқили халиди, лекин 
һеч ким униң үстигә қол салмиди.  
45 Хизмәткарлар баш каһинлар билән пәрисийләрниң қешиға йенип кәлди вә 
булар: «Немә үчүн уни елип кәлмидиңлар» дәп уларға ейтти.  46 Хизмәткарлар 
җавап бәрдики: «Һеч вақит бир адәм бу кишидәк сөз қилған әмәс».  
47 Пәрисийләр уларға җавап бәрдики: «Силәр һәм езиқип кәттиңларму?  
48 Рәһбәрләрдин яки пәрисийләрдин бирким униңға ишәндиму?  49 Лекин 
қанунни билмигән бу хәлиқ мәлундур».  50 Амма уларниң бири, йәни илгири 
Әйсаға кәлгән Никодимус уларға ейтти:  51 Қанунимиз авал кишиниң немә 
қилғинини униңдин аңлап билмигичә уни һөкүм қиламду?  52 Улар униңға: 
«Әҗәба сән һәм Галилийәдинмусән? Тәптиш қилип көргинки, Галилийәдин 
һеч бир пәйғәмбәр қопмайду!» дәп җавап бәрди  53 вә һәр бири өз өйигә барди.  
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Зинада тутулған бир хотун

8 1 Әйса болса Зәйтун Теғиға чиқти.  2 Амма әтигәндә йәнә бәйт-муқәддәскә 
кәлди вә хәлиқниң һәммиси униң алдиға кәлди вә у олтирип уларға 

тәлим бәрди.  3 Шу чағда катиплар билән пәрисийләр зинада тутулған бир 
хотунни кәлтүрүп, оттурида турғузуп,  4 униңға ейттики: «Әй устаз, бу хотун 
зина ишини қилғинида тутулди.  5 Тәвратта Муса шундақларниң чалма-кесәк 
қилинмиқини бизләргә әмир қилған, амма сән немә дәйсән?» дәп,  6 униң 
үстидин әрз қилғили бир баһанә тапмақ үчүн уни синап буни ейтишти. 
Лекин Әйса еңишип, бармиқи билән йәргә пүткили турди.  
7 Амма улар тохтимай униңдин сорап турғанда у өрә туруп, уларға: «Қайсиңлар 
гунасиз болса авалқи ташни униңға атсун» деди.  8 Андин йәнә еңишип, йәргә 
пүтүп турди.  9 Лекин улар буни аңлиғанда өз виҗданлири уларни әйиплигәч, 
қерилиридин башлап ахирқиларғичә бирдин-бирдин чиқип кетип, Әйсани 
вә оттурида турған хотунни ялғуз қойди.  10 Әйса өрә туруп, хотундин башқа 
һеч кимни көрмәй, униңға ейтти: «Әй хотун, дәвагәрлириң қени? Һеч бири 
сени һөкүм қилмидиму?»  11 У униңға ейтти: «Һеч бири, әй хоҗа». Әйса униңға 
ейтти: «Мән һәм сени һөкүм қилмаймән. Берип, йәнә гуна қилмиғин».  

Әйса Мәсиһ дунияниң нуридур

12 Әйса йәнә уларға сөз қилип ейтти: «Мән дунияниң нуридурмән. Маңа 
әгәшкәнләр әсла қараңғулуқта маңмайду, бәлки униңда һаят нури болиду».  
13 Пәрисийләр униңға: «Сән өзәң тоғрилиқ гувалиқ берисән. Гувалиқиң раст 
әмәс» дәп ейтишти.  14 Әйса җавап берип уларға ейтти: «Өз тоғрамда гувалиқ 
бәрсәм һәм, гувалиқим расттур, чүнки нә йәрдин келип нә йәргә баридиғинимни 
билимән. Лекин силәр нә йәрдин келип, нә йәргә баридиғинимни билмәйсиләр.  
15 Силәр җисимгә қарап һөкүм қилисиләр. Мән һеч кимни һөкүм қилмаймән.  
16 Мән һөкүм қилсамму, һөкүмүм расттур. Чүнки мән ялғуз әмәсмән, лекин 
мени әвәткән ата мән биләндур.  17 ‹ Икки кишиниң гувалиқи расттур› дәп 
Тәврат қанунуңларда һәм пүтүлгән.  18 Мән өз тоғрамда гувалиқ беримән, мени 
әвәткән Атам һәм мән тоғрилиқ гувалиқ бериду».  19 Улар униңға: «Атаң нә 
йәрдидур» дәп ейтишти. Амма Әйса: «Хаһи мени, хаһи Атамни тонумайсиләр. 
Мени тонусаңлар еди, Атамни һәм тонуйттуңлар» дәп җавап бәрди.  
20 Әйса бәйт-муқәддәстә тәлим бәргинидә хәзининиң алдида бу сөзләрни 
ейтти вә һеч ким уни тутмиди, чүнки униң саити техи кәлмигән еди.  
21 Әйса йәнә уларға ейтти: «Мән кетимән мени издәйсиләр вә гуналириңларда 
өлисиләр. Мән баридиған йәргә силәр келәлмәйсиләр».  22 У вақит 
йәһудийлар: «‹ Мән баридиған йәргә силәр келәлмәйсиләр› дәйду. Өз-өзини 
өлтүргүси бармикин?» дәп ейтишти.  23 У вақит у уларға ейтти: «Силәр 
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төвәндиндурсиләр, мән егизликтиндурмән. Силәр бу дуниядиндурсиләр, 
мән бу дуниядин әмәсмән.  24 Униң үчүн силәргә: ‹ Гуналириңларда өлисиләр› 
дәп ейттим, чүнки мән у екәнликимгә ишәнмисәңлар, гуналириңларда 
өлисиләр».  25 Улар униңға: «Сән кимдурсән» дәп ейтишти. Әйса уларға ейтти: 
«Немә екәнликимни баштин тартип силәргә ейттим.  26 Силәрниң тоғраңларда 
ейтип һөкүм қилидиған тола нәрсилирим бар, лекин мени әвәткән һәқтур вә 
мән униңдин аңлиғинимни дунияға ейтимән» деди.  27 Амма у Ата тоғрисидин 
уларға буни ейтқинини улар уқмиди.  28 Униң үчүн Әйса уларға ейтти: «Ибн ал-
Инсанни көтәргиниңларда мән у болуп өзәмдин бир нәрсә қилмай, бәлки Ата 
маңа үгәткәндәк сөз қилғинимни билисиләр.  29 Мени әвәткән өзи мән билән 
болуп, мән һемишә униң хуш-ризайини қилғиним үчүн мени ялғуз қоймиди»  
30 дәп ейтқинида тола киши униңға ишәнди.  

Ибраһимниң балилири

31 У вақит Әйса униң өзигә ишәнгән йәһудийларға ейтти: «Әгәр силәр мениң 
сөзлиримдә чиқмай турсаңлар, һәқиқәтән мениң шагиртлирим болисиләр.  
32 вә һәқиқәтни тонуйсиләр вә һәқиқәт силәрни азат қилиду».  33 Улар униңға 
җавап бериштики: «Биз Ибраһимниң нәслидурмиз вә һеч вақит биркимгә 
қул болмидуқ, қандақ сән: ‹ Азат болисиләр› дәп ейталайсән?»  34 Әйса уларға 
җавап бәрдики: «Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимән: һәр ким гуна қилса, 
гунаниң қулидур.  35 Лекин қул өйдә әбәдкичә қалмайду, оғул әбәдкичә анда 
қалиду.  36 Әмди Оғул силәрни азат қилса, һәқиқәтән азат болисиләр.  
37 Ибраһимниң нәсли екәнликиңларни билимән, лекин сөзүм ичиңларда җай 
тапмиғини үчүн мени өлтүргили издәйсиләр.  38 Мән Атамниңкидә көргинимни 
сөз қилимән вә силәр өз атаңлардин аңлиғиниңларни қилисиләр».  39 Улар 
униңға: «Атимиз Ибраһимдур» дәп җавап бәрди. Әйса уларға ейтти: «Әгәр 
Ибраһимниң балилири болсаңлар, Ибраһимниң әмәллирини қилаттиңлар.  
40 Лекин әмди силәр мени, йәни Худадин аңлиған һәқиқәтни силәргә ейтип 
бәргән бир адәмни, өлтүргили қәстләйсиләр. Ибраһим шундақ қилмиди.  
41 Силәр атаңларниң ишлирини қилисиләр». Улар униңға ейтти: «Бизләр 
зинадин туғулмидуқ, бизниң бир Атимиз бар, йәни Худа».  

Иблисниң болилири

42 Әйса уларға ейтти: «Әгәр Худа Атаңлар болса еди, мени дост тутаттиңлар, 
чүнки мән Худадин чиқип кәлдим. Өзәмдин кәлмидим, бәлки мени у әвәтти.  
43 Немишкә мениң сөзүмни уқмайсиләр? Сәвәб шуки, мениң сөзүмни 
аңлиғили чидимайсиләр.  44 Силәрниң атаңлар иблистур вә атаңларниң 
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шәһвәтлирини беҗа кәлтүргили халайсиләр. У өзи дәсләптин адәм өлтүргүчи 
болуп униңда һәқиқәт болмиғач, һәқиқәттә туруп қалмайду. Ялғанни 
ейтқинида өзиниңкини ейтиду, чүнки у өзи ялғанчи вә ялғанчилиқниң 
атисидур.  45 Амма мән һәқиқәтни ейтқиним үчүн маңа ишәнмәйсиләр.  
46 Қайсиңлар мени бир гуна билән әйиплийәләйду? Һәқиқәтни ейтсам, силәр 
немә үчүн маңа ишәнмәйсиләр?  47 Худадин болған киши Худаниң сөзини 
аңлайду. Худадин болмиғиниңлар үчүн қулақ салмайсиләр».  

Әйса Мәсиһ Ибраһимдин илгири бар еди

48 Йәһудийлар җавап берип униңға ейтишти: «Сени яман роһ егиләнгән бир 
самарийәлик дәп, раст ейтмидуқму?»  49 Әйса җавап бәрдики: «Мәндә яман 
роһ йоқтур, лекин Атамға иззәт қилимән вә силәр мени тәһқир қилисиләр.  
50 Лекин мән өз иззитимни издимәймән. Уни издәп һөкүм қилғучи бар.  
51 Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, бирким мениң сөзүмни сақлиса, 
әбәдиләбәд өлүм көрмәйду».  52 Йәһудийлар униңға ейтишти: «Яман роһлуқ 
екәнликиңни әмди уқтуқ. Ибраһим вә пәйғәмбәрләр өлди вә сән: ‹ Әгәр бир 
адәм мениң сөзүмни сақлиса, әбәдиләбәд өлүмни тетимайду› дәп ейтисән.  
53 Әҗәба сән атимиз Ибраһимдин улуқмусән? У өлди вә пәйғәмбәрләр һәм 
өлди. Сән өзәңни ким қилисән?»  54 Әйса җавап бәрдики: «Әгәр мән өзәмгә 
иззәт қилсам, иззитим һечнемә әмәс еди. Силәр уни Тәңримиз дегән Атам 
өзи маңа иззәт қилиду.  55 Амма уни тонумайсиләр, лекин мән уни тонуймән. 
Әгәр уни тонумаймән десәм, силәрдәк ялғанчи болаттим. Лекин уни тонуп, 
униң сөзини сақлаймән.  56 Атаңлар Ибраһим мениң күнүмни көргили 
үмүт қилип шатлиқ қилди вә у көрүп хошал болди».  57 Йәһудийлар униңға 
ейтишти: «Әллик яшқа кирмәй, Ибраһимни көрдүңму?»  58 Әйса уларға: 
«Ибраһим вуҗудқа кәлмәстин илгири мән бар едим» дәп ейтти.  59 У вақит 
улар уни чалма-кесәк қилғили ташлар қоллириға алди, лекин Әйса өзини 
йошуруп, бәйт-муқәддәстин чиқип кәтти.  

Кор туғулған адәмниң шипа тепиши

9 1 Әйса өтүп кәткинидә кор туғулған бир адәмни көрди.  2 Шагиртлири 
униңдин сорап ейтти: «Әй устаз, ким гуна қилип униң кор туғулғиниға 

сәвәб болған? У өзиму яки ата-анисиму?»  3 Әйса җавап бәрдики: «Хаһи бу өзи, 
хаһи ата-аниси гуна қилған әмәс, бәлки Худаниң иши униңда ашкарә болсун 
дәп, униңға мундақ болған.  4 Күндүз вақти мени әвәткәнниң ишлирини 
ада қилишимиз керәктур. Һеч ким иш қилалмайдиған кечә келиду.  5 Мән 
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дунияда бар вақитта дунияниң нуридурмән».  6 Буни ейтқандин кейин у 
йәргә түкүрүп, түкүрүктин лай қилип, лайни корниң көзлиригә сүрүп,  
7 униңға: «Берип, Силоам, йәни әвәтилгән дегән көлгә чиқип, өзәңни жуйғин» 
дәп ейтти. У берип, өзини жуюп, көридиған болуп қайтип кәлди.  
8 Амма хошнилар вә униң гадайлиқ қилғинини илгиридин көргәнләр: «Бу өзи 
олтирип гадайлиқ қилған киши әмәсму?» дәп ейтишти.  9 Бәзиләр: «У екән» 
дейишти, башқилири: «У әмәс, бәлки униңға охшайду» дейишти. У өзи: «Мән 
удурмән» деди.  10 Улар униңға: «Көзлириң қандақ ечилди?» дәп ейтишти.  
11 У җавап бәрдики: «Әйса дегән адәм лай қилип, көзлиримгә сүрүп маңа: ‹ 
Берип, Силоам көлидә өзәңни жуйғин› деди вә мән берип, жуюп көридиған 
болдум».  12 Улар униңға: «У киши нә йәрдидур?» дейишти. У: «Билмәймән» 
дәп ейтти.  
13 Улар илгири кор болған кишини пәрисийләрниң алдиға елип беришти.  
14 Амма Әйса лай қилип униң көзлирини ачқан күн шабат күни еди.  
15 Пәрисийләр һәм униңдин соридики: «Сән қандақ көридиған болдуң?» 
У уларға ейтти: «У көзлиримгә лай қойди вә мән өзәмни жуюп көридиған 
болдум».  16 Пәрисийләрдин бәзилири: «Бу адәм Худадин әмәс, чүнки шабатни 
тутмайду» дейишти. Башқилар: «Гунакар бир адәм ундақ мөҗизиләрни 
қандақ қилалайду?» дейишти. Буниң билән арилирида бир бөлгүнчилик 
пәйда болди.  17 Улар корға йәнә ейтишти: «Сениң көзлириңни ачқини үчүн 
униң тоғрисида немә ейтисән?» У: «Пәйғәмбәрдур» дәп ейтти.  
18 Амма йәһудийлар униң кор болуп көридиған болғиниға ишәнмәй, 
көридиған болған кишиниң ата-анисини қичқирип,  19 улардин сорап 
ейтишти: «Силәр кор туғулди дегән оғлуңлар шуму? Әмди қандақ көрәләйду?»  
20 Ата-аниси җавап берип ейтти: «Билимизки, бизниң кор туғулған оғлимиз 
будур.  21 Лекин әмди қандақ көридиған болғинини билмәймиз вә униң 
көзлирини ким ачқинини билмәймиз. Өзидин сораңлар, өзи балағәт болуп 
өз тоғрисида сөз қилсун» деди.  22 Ата-аниси йәһудийлардин қорқуп буни 
ейтти, чүнки йәһудийлар бирким униң Мәсиһ болғиниға етирап қилса, уни 
синагогдин чиқиришқа мәслиһәт қилип иттипақлашқан еди.  23 Униң үчүн 
ата-аниси: «Өзи балағәттур, өзидин сораңлар» деди.  
24 Андин улар кор болған адәмни иккинчи мәртивә қичқирип ейтишти: 
«Худаға шан-шәрәп бәргин. Биз у адәмниң гунакар екәнликини билимиз».  
25 У ейтти: «У гунакарму әмәсму билмәймән. Лекин бир нәрсә билимәнки, 
кор едим, амма әмди көримән».  26 Улар униңға ейтишти: «Саңа немә қилди? 
Көзлириңни қандақ ачти?»  27 У уларға җавап бәрдики: «Силәргә ейттим, 
амма аңлимидиңлар. Немишкә йәнә аңлиғили халайсиләр? Силәр һәм 
униңға шагирт болғили халамсиләр?»  28 Улар уни дәшнәм қилип ейтишти: 
«Сән униң шагиртидурсән, лекин биз Мусаниң шагиртлиридурмиз.  29 Биз 
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Худаниң Мусаға сөз қилғинини билимиз, амма буниң қәйәрдин болғинини 
билмәймиз».  30 У адәм җавап берип уларға ейтти: «Бу әҗайип екәнки, силәр 
униң қәйәрдин болғинини билмәйсиләр вә лекин у мениң көзлиримни 
ачти.  31 Билимизки, Худа гунакарларни аңлимайду. Лекин бирким Худадин 
қорқуп, униң ирадисини қилса, у уни аңлайду.  32 Қедимдин бери бир кимниң 
кор туғулған кишиниң көзлирини ачқинини аңлимиғандур.  33 Әгәр бу өзи 
Худадин болмиса еди, һечнемә қилалмайтти».  34 Улар униңға: «Сән өзәң 
барчәң билән гунада туғулуп бизгә тәлим берисәнму?» дәп җавап берип, уни 
ташқириға чиқириветишти.  
35 Әйса уларниң уни ташқириға чиқирғинини аңлап, униңға учрап ейтти: 
«Сән Ибн Аллаға ишинәмсән?»  36 У җавап берип ейтти: «Әй хоҗа, у кимдурки, 
униңға ишәнгәймән?»  37 Әйса униңға ейтти: «Уни көрдүң, мана сән билән 
сөзлишип турған өзи удур».  38 Андин у: «Әй Худавәндә, ишинимән» дәп 
униңға сәҗдә қилди.  39 Әйса ейтти: «Мән көрмигәнләр көрсун вә көргәнләр 
кор болсун дәп бу дунияға һөкүм чиқиришқа кәлдим».  
40 Униң алдида турған бир нәччә пәрисийләр буни аңлап, униңға: «Бизләр һәм 
корму?» дәп ейтишти.  41 Әйса уларға ейтти: «Әгәр кор болсаңлар, гунайиңлар 
болмайтти. Лекин әмди: ‹ Көримиз› дәйсиләр. Униң үчүн гунайиңлар қалиду.  

Әйса Мәсиһ яхши падичидур

10 1 Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, қойларниң қотиниға ишиктин 
кирмәй, башқа йәрдин атлап киргән киши оғри вә булаңчидур.  2 Лекин 

ишиктин киргән киши қойларниң падичисидур.  3 Дәрвазивән униңға ачиду 
вә қойлар униң авазини аңлайду вә у өзи қойлирини атлири билән қичқирип, 
уларни башлап чиқириду.  4 Өзиниңкиләрни чиқарғанда уларниң алдида 
бариду вә қойлар униң авазини тонуғач униңға әгишиду.  5 Лекин улар ятқа 
әгәшмәйду, бәлки ятниң авазини тонумай, униңдин қачиду».  
6 Әйса бу тәмсилни уларға ейтти. Амма уларниң өзигә немә ейтқинини улар 
уқмиди.  
7 Униң үчүн Әйса уларға ейтти: «Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, 
қойларниң ишики мән өзәмдурмән.  8 Мәндин илгири кәлгәнләрниң 
һәммиси оғри вә булаңчидур, лекин қойлар уларға қулақ салмиди.  9 Ишик 
мән өзәмдурмән. Бирким мәндин кирсә, у өзи қутулуп, кирип чиқип яйлақ 
тапиду.  10 Оғри оғрилап, боғузлап йоқатмақтин башқа иш үчүн кәлмәйду. 
Мән кәлдимки, уларниң тириклики болғай, дәрвәқә уларға ашқидәк болғай.  
11 Яхши падичи мән өзәмдурмән. Яхши падичи қойлар үчүн өз җенини 
бериду.  12 Лекин өз қойлири болмай, падичи әмәс ялланған киши бөриниң 
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келидиғинини көрсә, қойларни қоюп қачиду вә бөрә келип, қойларни 
житип паракәндә қилиду.  13 Ялланған киши ялланған болғини үчүн қечип, 
қойлардин хәвәр алмайду.  14 Яхши падичи мән өзәмдурмән вә мениңкиләрни 
тонуймән вә мениңкиләр мени тонуйду.  15 Шундақки, Ата мени тонуйду 
вә мән Атини тонуймән. Қойлар үчүн өз җенимни беримән.  16 Мениң бу 
қотандин болмиған башқа қойлирим һәм бар. Уларни һәм кәлтүрмиким 
керәктур. Улар мениң авазимни аңлиғай вә бир пада вә бир падичи болғай.  
17 Уни йәнә алмақ үчүн мән өз җенимни беримән. Бу вәҗидин Ата мени дост 
тутиду.  18 Һеч ким җенимни мәндин алалмайду, бәлки мән уни өзәмдин 
қойимән. Уни қойғили қудритим бар вә йәнә уни алғили қудритим бар. Бу 
әмирни Атамдин қобул қилдим».  
19 Йәнә йәһудийларниң арисида бу сөзләрниң сәвәбидин бир бөлгүнчилик 
вәқә болди.  20 Улардин тола киши: «Униңда яман роһ бар вә өзи сараңдур, 
немә үчүн униңға қулақ салисиләр?» дейишти.  21 Башқилири: «Бу сөзләр 
яман роһтин тутулған кишиниңки әмәс. Яман роһ корларниң көзлирини 
ачаларму?» дейишти.  

Худавәндиниң бәйтиниң тәқдим қилиш һейти

22 Амма Йерусалимда бәйтниң тәқдим қилиш һейти болди вә қиш 
вақти еди.  23 Әйса бәйт-муқәддәстики Сулайманниң айванида маңатти.  
24 Йәһудийлар уни қоршап, униңға ейтишти: «Қачанғичә бизләрни шәктә 
қойисән? Әгәр сән Мәсиһ болсаң, бизгә рошән ейтқин».  25 Әйса уларға җавап 
бәрдики: «Мән силәргә ейттим, амма ишәнмәйсиләр. Мән Атамниң исми 
билән қилған әмәллирим өзи мән тоғрилиқ гувалиқ бериду.  26 Лекин силәр 
ишәнмәйсиләр, чүнки мениң қойлирим әмәссиләр.  27 Мениң қойлирим 
авазимни аңлайду. Мән уларни тонуймән вә улар маңа әгишиду.  28 Мән 
уларға әбәдий тириклик беримән вә улар әбәдиләбәд һалак болмайду вә һеч 
ким уларни мениң қолумдин тартивалалмайду.  29 Уларни маңа бәргән Ата 
һәммисидин әзимдур вә һеч ким уларни Атамниң қолидин тартивалалмайду.  
30 Мән вә Ата бирдурмиз» деди.  

Йәһудийлар Әйса Мәсиһни чалма-кесәк қилмақчи

31 Йәнә йәһудийлар уни чалма-кесәк қилғили ташлар қоллириға алди.  32 Әйса 
уларға ейтти: «Атидин силәргә тола яхши әмәлләр көрсәттим. Улардин қайси 
әмәл үчүн мени чалма-кесәк қилисиләр?»  33 Йәһудийлар җавап берип ейтишти: 
«Сени яхши әмәл үчүн чалма-кесәк қилмаймиз, бәлки күпүрлүк үчүн. Чүнки 
сән өзәң бир инсан болуп өзәңни Худа қилисән».  34 Әйса уларға җавап бәрдики: 
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«Тәврат қанунуңларда пүтүлгән әмәсмуки: ‹ Мән ейттим: Тәңриләрдурсиләр›?  
35 Әгәр Худаниң сөзи уларниң өзигә кәлгән кишиләрни тәңриләр десә вә 
пүтүлгәнниң йоқалмиқи мүмкин болмиса,  36 мән Атиниң муқәддәс қилип 
дунияға әвәткинигә: ‹ Ибн Алладурмән› дәп ейтқиним үчүн ‹ Күпүр ейтисән› 
дәйсиләрму?  37 Әгәр Атамниң әмәллирини қилмисам, маңа ишәнмәңлар.  
38 Лекин қилсам, өзәмгә ишәнмисәңлар һәм, у әмәлләргә ишиниңлар. Шундақта 
Ата мәндә вә мән Атида болғинимни билип уқисиләр» деди.  
39 Униң үчүн улар йәнә уни тутқили издиди. Лекин у уларниң қоллиридин чиқип 
кәтти.  40 У йәнә Иорданниң у бир тәрипигә Юһанна авал адәмләрни чөмүлдүргән 
йәргә берип, анда қалди.  41 Тола хәлиқ униң алдиға келип: «Юһанна өзи һеч бир 
мөҗизә қилмиди, лекин Юһаннаниң буниң тоғрисида ейтқининиң һәммиси 
раст екән» дәп ейтишти  42 вә тола киши анда униңға ишәнди.  

Лазарусниң өлүмдин тирилдүрүлүши

11 1 Лазарус дегән бир адәм кесәл болуп қалған еди. У өзи Мәрйәм билән 
униң һәмшириси Мартаниң Бәйтаня дегән кәнтидин еди.  2 У Мәрйәм 

Худавәндини хушбуй яғ билән яғлап, униң путлирини өз чачлири билән 
силиған хотун еди вә униң бурадири Лазарус кесәл еди.  3 Униң һәмширилири 
Әйсаға хәвәрчи әвәтип, униңға ейтқуздики: «Әй Худавәндә, мана сән дост 
тутқан киши кесәл болуп қалди».  
4 Әйса буни аңлиғанда: «Бу өлүм кесили әмәс, бәлки Ибн Алла униң билән 
шан-шәрәп тапқай дәп, Худаниң шан-шәрипи үчүндур» дәп ейтти.  5 Әйса 
Марта билән униң һәмширисини вә Лазарусни дост тутатти.  
6 Амма униң кесәл болғинини аңлиғанда өзи турған йәрдә йәнә икки 
күн қалди.  7 Андин кейин шагиртлириға: «Йәнә Йәһудийәгә барайли» 
деди.  8 Шагиртлар униңға ейтти: «Әй устаз, бая йәһудийлар сени чалма-
кесәк қилғили қәстлиди вә йәнә у йәргә барамсән?»  9 Әйса җавап 
бәрдики: «Күндүзниң он икки саити йоқму? Әгәр бирким күндүздә маңса, 
путлашмайду, чүнки бу дунияниң нурини көриду.  10 Лекин бирким кечидә 
маңса, путлишиду. Чүнки униңда нур йоқтур».  11 Буни ейтқандин кейин у 
уларға ейтти: «Достимиз Лазарус ухлап қалғандур, лекин мән уни уйқадин 
ойғатқили баримән».  12 Шагиртлири униңға: «Әй Худавәндә, ухлиған болса, 
сақийиду» дәп ейтти.  13 Лекин Әйса униң өлүми тоғрисидин сөз қилған еди. 
Амма улар: «Уйқада ухлимақ тоғрисида ейтиду» дәп хиял қилди.  14 У вақит 
Әйса уларға ашкарә ейтти: «Лазарус өлди.  15 Амма силәрниң җәһитиңлардин 
силәрниң ишәнмикиңлар үчүн анда болмиғинимға хуштурмән. Лекин 
әмди униңға барайли».  16 Қошкизәк дәп аталған Томас қалған шагиртларға: 
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«Бизләр һәм берип, униң билән өләйли» деди.  
17 Әйса у йәргә келип, өлүк гөрдә төрт күн ятқинини биливалди.  18 Бәйтаня 
Йерусалимға он бәш оқя етимичә йеқин еди.  19 Тола йәһудийлар Марта 
билән Мәрйәмниңкигә бурадири үчүн тәсәлли бәргили кәлгән еди.  
20 Марта Әйсаниң кәлгинини аңлиғанда униң алдиға чиқти. Лекин Мәрйәм 
өйдә қалди.  21 Марта Әйсаға ейтти: «Әй Худавәндә, әгәр мунда болсаң еди, 
бурадирим өлмәс еди.  22 Лекин әмди һәм Худадин һәрнемә тилисәң Худаниң 
саңа беридиғинини билимән».  23 Әйса униңға: «Бурадириң қопиду» деди.  
24 Марта униңға ейтти: «Ахирқи күни, қиямәттә униң тирилип қопидиғинини 
билимән».  25 Әйса униңға ейттики: «Тирилиш вә тириклик мән өзәмдурмән. 
Кимки маңа ишәнсә, өлгән болса һәм, тирик болиду  26 вә һәр ким тирик 
болуп маңа ишәнсә, әбәдиләбәд өлмәйду. Буниңға ишинәмсән?»  27 У 
униңға: «Дәрвәқә, әй Худавәндә, сән бу дунияға келидиған Мәсиһ Ибн Алла 
екәнликиңгә ишинимән» деди.  
28 У буни ейтип берип, һәмшириси Мәрйәмни пинһан қичқирип ейтти: 
«Устаз келип сени қичқириду».  29 У буни аңлиғанда дәрһал қопуп, униң 
алдиға барди.  30 У пәйттә Әйса техи кәнткә кирмәй, бәлки Марта униңға 
учриған йәрдә еди.  31 Мәрйәмгә тәсәлли берип өйдә униң билән турған 
йәһудийлар униң алдирап қопуп чиқип кәткинини көрүп, қәбиргә анда 
йиғлиғили бариду дәп, униң кәйнидин әгәшти.  32 Мәрйәм Әйса бар йәргә 
келип, уни көрүп путлириға чүшүп униңға: «Әй Худавәндә, әгәр мунда 
болсаң еди, бурадирим өлмәс еди» деди.  
33 Әйса униң йиғлиғинини вә униң билән кәлгән йәһудийларниң йиғлиғинини 
көрүп, роһта қайнап беарам болуп  34 ейтти: «Уни нә йәрдә қойдиңлар?» Улар 
униңға: «Әй Худавәндә, келип көргин» дейишти.  35 Әйса йиғлиди.  36 Йәһудийлар: 
«Қараңлар, уни қанчилик дост тутқан» дейишти.  37 Амма уларниң бәзиси: 
«Бу киши корниң көзлирини ачқандин кейин буниң өлмәсликигә бир немә 
қилалмайттиму?» дейишти.  
38 Униң үчүн Әйса йәнә өз ичидә қайнап қәбиргә кәлди. Қәбир өзи ағзиға 
бир таш қоюқлуқ бир ғар еди.  39 Әйса: «Ташни еливетиңлар» деди. Өлгәнниң 
һәмшириси Марта униңға ейтти: «Әй Худавәндә, у өлгили төрт күн болди, 
әмди пурайду».  40 Әйса униңға: «‹ Әгәр ишәнсәң, Худаниң улуқлуқини 
көрисән› дәп саңа ейтмидимму?» деди.  41 Улар ташни еливәтти вә Әйса 
көзлирини көтирип ейтти: «Әй Ата, мени аңлиғиниң үчүн саңа шүкүр 
ейтимән.  42 Мени һемишә аңлайдиғиниңни билдим, лекин улар сән мени 
әвәткиниңгә ишәнгәй дәп, мунда турған хәлиқ үчүн буни ейттим».  43 Буни 
ейтқандин кейин у үнлүк аваз билән: «Әй Лазарус, ташқириға чиққин» дәп 
қичқарди.  44 Өлгән адәм қол вә путлири кепән билән бағлинип, йүзи яғлиқ 
билән йөгәклик чиқти. Әйса уларға ейтти: «Уни йешип, кәткили қоюңлар».  
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Әйса Мәсиһни өлтүрүш сүйқәсти
45 У вақит Мәрйәмгә кәлгән вә Әйсаниң қилғинини көргән тола йәһудийлар 

униңға ишәнди.  46 Лекин уларниң бәзиси пәрисийләргә берип, Әйсаниң 
қилғинини уларға ейтип бәрди.  47 Униң үчүн баш каһинлар билән пәрисийләр 
бир мәҗлисни йиғип ейтишти: «Немә қилайли? Бу адәм тола мөҗизә қилиду.  
48 Уни шундақ қойсақ, һәммиси униңға ишиниду вә римлиқлар келип, һәм 
вәтинимизни һәм хәлқимизни алиду» дегәндә  49 уларниң бири, йәни у йили 
улуқ каһин болған Қаяпа уларға: «Силәр һеч нәрсә уқмайсиләр.  50 Барчә 
хәлиқниң һалак болмиқидин хәлиқ үчүн бир адәмниң өлмики силәргә яхши 
екәнликини ойлимайсиләр» дәп ейтти.  51 Лекин буни өзидин ейтмиди, 
бәлки шу йили улуқ каһин болғач Әйсаниң хәлиқ үчүн өлидиғинини  52 вә 
ялғуз хәлиқ үчүн әмәс, бәлки Худаниң паракәндә болған балилирини бир 
қилип йиғмақ үчүн һәм өлидиғинини пәйғәмбәрлик қилди.  53 У күндин 
тартип уни өлтүргили мәслиһәт қилишти.  
54 Униң үчүн Әйса йәһудийларниң арисида ашкарә маңмайтти. Лекин у 
андин кетип, баяванға йеқин жуттики Әфраим дегән бир шәһәргә берип, 
шагиртлири билән анда қалди.  
55 Йәһудийларниң Өтүп кетиш һейти йеқин еди вә жутлардин тола киши 
Өтүп кетиш һейтидин илгири өзини паклиғили Йерусалимға чиқти.  56 Улар 
Әйсани издәп, бәйт-муқәддәстә туруп, өз арилирида: «Немә ойлайсиләр? У 
һейтқа һеч кәлмәмду?» дәп ейтишти.  57 Амма баш каһинлар вә пәрисийләр 
уни тутмақ үчүн: «Әгәр бир киши униң нә йәрдә екәнликини билсә, мәлум 
қилсун» дәп әмир чиқарған еди.  

Әйса Мәсиһниң қиймәт баһа яғ билән яғлиниши

12 1 Әйса Өтүп кетиш һейтидин алтә күн илгири өзи өлүкләр арисидин 
қопурған Лазарус олтарақлиқ Бәйтаняға кәлди.  2 Улар анда униңға 

бир зияпәт қилди вә Марта дәстиханда хизмәт қилип турди. Лекин Лазарус 
Әйса билән дәстиханда олтарғанларниң бири еди.  3 У вақит Мәрйәм бир 
җиң хушбуй қиймәт баһа сап сумбул йеғини елип, Әйсаниң путлирини 
яғлап өз чачлири билән путлирини силиди вә өй хушбуй яғниң буйи билән 
толди.  4 Амма шагиртлириниң бири, йәни уни тутуп беридиған Ишқарийот 
Йәһуда:  5 «Немишкә бу хушбуй яғ пеқирларға берилмәк үчүн үч йүз динарға 
сетилмиди?» дәп ейтти.  6 Лекин пеқирлар билән кари болғини үчүн әмәс, бәлки 
өзи оғри болуп хәзинини тутуп, анда селинғинини алғини үчүн буни ейтти.  
7 Амма Әйса ейтти: «Уни қойғин. У мениң дәпнә қилинидиған күнүм үчүн буни 
қилсун.  8 Пеқирлар һемишә силәр биләндур, лекин мән һемишә силәр билән 
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әмәсмән».  
9 Йәһудийлардин тола хәлиқ униң анда болғинини билип, ялғуз Әйса үчүн 
әмәс, бәлки у өзи өлүкләр арисидин қопурған Лазарусни һәм көрмәк үчүн 
кәлди.  10 Амма баш каһинлар Лазарусни һәм өлтүргили мәслиһәт қилишти.  
11 Сәвәбки тола йәһудийлар берип, униң үчүн Әйсаға ишәнди.  

Әйса Мәсиһ тәхәйгә минип Йерусалимға кириду

12 Әтиси һейтқа кәлгән тола хәлиқ Әйсаниң Йерусалимға келидиғинини 
аңлап,  13 хорма шахлири елип, униң алдиға чиқип: «Һәмдусана, Худавәндиниң 
намида кәлгән Исраилниң падишаһи мубарәктур» дәп қичқирашти.  
14 Амма Әйса бир тәхәйни тепип, униң үстигә минди. Шундақки:  
15 «Қорқмиғин әй Си'он қизи, мана падишаһиң бир ешәкниң тәхийигә минип 
саңа келиду» дәп пүтүлгәндур.  
16 Униң шагиртлири буни авал уқмиди, лекин Әйса шан-шәрәп тапқандин 
кейин бу вәқәләр униң тоғрисида пүтүлгинини вә улар өзи буни униңға 
қилғинини ядқа кәлтүрди.  17 Униң билән болған хәлиқ униң Лазарусни 
қәбридин қичқирип, өлүкләр арисидин қопурғиниға гувалиқ берип турған 
еди.  18 У сәвәбтин хәлиқ униң шу мөҗизини қилғинини аңлап, алдиға 
чиққан еди.  19 Амма пәрисийләр бир-биригә: «Һечнемә қилалмиғиниңларни 
көрисиләр. Мана пүтүн дуния униң кәйнидин бармақта» дәп ейтишти.  

Әйса Мәсиһ өлүп тирилишини алдин ейтиду

20 Һейтта сәҗдә қилғили чиққан юнанийлардин бирнәччиси анда бар 
еди.  21 Булар Галилийәдики Бәйтсайдадин болған Филиппусниң қешиға 
берип, униңға: «Әй хоҗа, биз Әйсани көргили халаймиз» дәп ялвуруп ейтти.  
22 Филиппус берип, буни Андрәясқа ейтти вә Андрәяс билән Филиппус Әйсаға 
хәвәр бәрди.  23 Әйса уларға җавап берип ейтти: «Ибн ал-Инсанниң шан-
шәрәп тапидиған саити йетип кәлди.  24 Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимән: 
Әгәр буғдайниң даниси йәргә чүшүп өлмисә, у өзи ялғуз қалиду. Лекин өлсә, 
тола һосул бериду.  25 Кимки өз җенини дост тутса, уни җүtүrиду вә кимки бу 
дунияда өз җенини яман көрсә, уни әбәдий тирикликкә сақлайду. Бирким маңа 
хизмәт қилғили халиса, маңа әгәшсун.  26 Мән нә йәрдә болсам, хизмәткарим 
һәм анда болғай. Бирким маңа хизмәт қилса, Атам униңға иззәт қилиду.  
27 Әмди җеним беарам болди вә немә ейтай? Әй Ата, мени бу сааттин қутқузғин. 
Лекин буниң үчүн бу сааткә кәлдим.  28 Әй Ата, өз исмиңни улуқландурғин». У 
вақит асмандин: «Уни улуқландурдум вә йәнә улуқландуримән» дәп бир аваз 
кәлди.  29 Анда турған хәлиқ буни аңлиғанда: «Һава гүлдүрлиди» дейишти. 
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Башқилири: «Бир пәриштә униңға сөз қилди» дейишти.  
30 Әйса җавап берип: «Бу аваз мән үчүн кәлмиди, бәлки силәр үчүн кәлди.  
31 Әмди бу дунияниң үстигә һөкүм кәлди. Бу дунияниң чоңи әмди ташқири 
ташлиниду.  32 Мән йәрдин көтирилгинимдә, һәммисини өзәмгә тартимән» 
деди.  33 У қандақ өлүм билән өлидиғинини ишарәт қилип буни ейтти.  
34 Амма хәлиқ униңға җавап бәрдики: «Бизләр Мәсиһниң әбәдкичә 
қалидиғинини Тәвраттин аңлидуқ. Ундақ болса, сән: ‹ Ибн ал-Инсанниң 
көтирилмики керәктур› дәп қандақ ейталайсән? Бу Ибн ал-Инсан кимдур?»  
35 У вақит Әйса уларға ейтти: «Техи аз вақит нур силәр билән болиду. Нуруңлар 
бар вақитта йүрүңларки, қараңғулуқ силәрни басмиғай. Қараңғулуқта йүргән 
киши нә йәргә баридиғинини билмәйду.  36 Нуруңлар бар вақитта нурға 
ишиниңлар. Буниң билән нурниң балилири болисиләр». Әйса буни ейтип 
берип, өзини улардин йошурди.  

Йәһудийларниң Әйса Мәсиһни рәт қилиши

37 Лекин уларниң алдида шунчә тола мөҗизә қилғини билән улар униңға 
ишәнмиди.  38 Буниң билән Йәшая пәйғәмбәрниң ейтқини беҗа кәлтүрүлиду, 
йәни: «Әй Худавәндә, хәвиримизгә ким ишәнди вә Худавәндиниң билики 
кимгә ашкарә болди?»  39 Бу вәҗидин улар ишинәлмиди, чүнки Йәшая йәнә 
ейтқанки:  40 «У уларниң көзлирини кор, көңүллирини қаттиқ қилди. Шундақ 
болмиса еди, улар көзлири билән көрүп, көңүллири билән чүшинип йенәтти 
вә мән уларға шипа берәттим».  41 Йәшая униң улуқлукини көрүп, униң 
тоғрисида сөз қилғинида буни ейтти.  42 Лекин рәһбәрләрдин тола униңға 
ишәнди, амма пәрисийләрдин қорқуп, синагогдин чиқирилмиғаймиз 
дәп, буни етирап қилмиди.  43 Чүнки улар Худаниң иззитидин адәмләрниң 
иззитини яхширақ көрди.  
44 Амма Әйса қичқирип ейтти: «Кимки маңа ишәнсә, маңа әмәс, бәлки 
мени әвәткәнгә ишиниду.  45 вә кимки мени көрсә, мени әвәткәнни көриду.  
46 Маңа ишәнгән һәр ким қараңғулуқта қалмиғай дәп, бир нурдәк дунияға 
кәлдим.  47 Әгәр бирким мениң сөзлиримни аңлап ишәнмисә, мән уни һөкүм 
қилмаймән. Чүнки дунияни һөкүм қилғили кәлмидим, бәлки дунияни 
қутқузғили кәлдим.  48 Кимки мени рәт қилип сөзлиримни қобул қилмиса, 
униң һөкүм қилғучиси бар. Мән ейтқан сөз өзи ахирқи күндә уни һөкүм 
қилиду.  49 Чүнки мән өзәмдин сөз қилмидим, бәлки мени әвәткән Ата өзи 
ейтидиғинимни вә сөз қилидиғинимни маңа әмир қилди.  50 Униң әмри 
әбәдий тириклик екәнликини билимән. Униң үчүн немә ейтсам, Ата маңа 
буйруғандәк сөз қилимән».  
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Әйса Мәсиһ шагиртлириниң путлирини жуйду

13 1 Өтүп кетиш һейтиниң илгәрки вақти еди вә Әйса өзиниң бу дуниядин 
Атиға баридиған вақит-саатниң йетип кәлгинини билди вә бу дунияда 

бар өзиниңкиләргә көрсәткән муһәббитини уларға ахирғичә көрситип 
турди.  2 Ахшам тааминиң вақти кәлгән еди вә иблис Әйсани тутуп беришни 
Симонниң оғли Ишқарийот Йәһуданиң көңлигә салған еди.  3 Әйса өзи 
Атиниң һәр нәрсини униң қолиға тапшурғинини вә өзиниң Худадин чиқип 
келип Худаниң алдиға баридиғинини билди.  4 У өзи таамдин қопуп, таш 
либасини селип, бир лөңгә елип белигә бағлиди.  5 Андин у бир җавурға су 
қуюп, шагиртларниң путлирини жуюп, белигә бағлиған лөңгә билән ертқили 
турди.  
6 Амма Симон Петрусқа кәлгәндә, у униңға ейтти: «Мениң путлиримни сән 
жуйисәнму?»  7 Әйса җавап берип униңға ейтти: «Мениң немә қилғинимни 
сән әмди билмәйсән, лекин мундин кейин уқисән».  8 Петрус униңға ейтти: 
«Һәргиз мениң путлиримни жуймайсән». Әйса униңға җавап бәрдики: 
«Әгәр сени жуймисам, мән билән һәссәң болмайду».  9 Симон Петрус униңға 
ейтти: «Әй Худавәндә, ялғуз путлиримни әмәс, бәлки қоллиримни вә 
бешимни һәм жуйғин!»  10 Әйса униңға ейтти: «Барчә бәдини жуюлған адәм 
тамамән пакиз болғандин кейин путлирини жуйса, купайә болиду. Силәр 
пакиздурсиләр, лекин һәммәңлар әмәс» деди.  11 Әйса кимниң униң өзини 
тутуп беридиғинини билип: «Һәммәңлар пакиз әмәс» деди.  
12 Уларниң путлирини жуйғандин кейин таш либасини кийип, дәстиханда 
олтирип уларға ейтти: «Силәргә немә қилғинимни уқтуңларму?  13 Силәр 
мени устаз вә Худавәндә дәйсиләр вә раст ейтисиләр, мән шундақтурмән.  
14 Мән Худавәндә вә устаз болуп путлириңларни жуйсам, силәргә бир-
бириңларниң путлирини жуймақ ваҗиптур.  15 Мән силәргә қилғандәк 
силәр һәм бир-бириңларға қилғайсиләр дәп, силәргә бир нәмунә бәрдим.  
16 Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, қул өз хоҗисидин улуқ әмәс, әлчиму 
өзини әвәткүчидин улуқ әмәс.  17 Буни билип қилсаңлар, мубарәктурсиләр.  

Әйса Мәсиһ сатқунлуқ қилинишини алдин ейтиду

18 Һәммәңлар тоғрисида буни ейтмаймән. Мән өз илғиғанлиримни 
билимән, лекин: ‹ Мән билән нан йегән киши тапинини маңа көтәрди› дәп 
пүтүлгән сөзниң беҗа кәлтүрүлмики керәк еди.  19 Әмди вәқә болмастин 
илгири силәргә шуни ейттимки, вәқә болғанда мән у екәнликимгә 
ишәнгәйсиләр.  20 Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимән: Кимки мән әвәткән 
һәр қандақ бир кишини қобул қилса, мени қобул қилиду вә кимки мени 
қобул қилса, мени әвәткүчини қобул қилиду».  21 Әйса буни ейтқандин 
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кейин, роһта беарам болуп гувалиқ берип ейтти: «Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә 
ейтимәнки, силәрдин бири мени тутуп бериду».  22 Шагиртлар бир-биригә 
қаришип: «Ким тоғрисида ейтти?» дәп биләлмәй қалди.  23 Шагиртлириниң 
бири, йәни Әйса дост тутқан шагирт дәстиханда олтирип Әйсаниң мәйдисигә 
йөлинип ятатти.  24 Шуниңға Симон Петрус ишарәт қилип: «Ким тоғрисида 
сөз қилғинини дәп бәргин» деди.  25 У өзи Әйсаниң мәйдисигә йөлинип 
униңға: «Әй Худавәндә, у кимдур?» дәп ейтти.  26 Әйса: «Мән бир парчә нанни 
төгүрүп кимгә бәрсәм, шудур» дәп җавап берип бир чишләм нанни төгүрүп, 
Симонниң оғли Ишқарийот Йәһудаға бәрди.  
27 Йәһуда шу парчә нанни алғандин кейин, шәйтан униң өзигә кирди. Андин 
Әйса униңға: «Немә қилсаң, патрақ қилғин» деди.  28 Лекин дәстиханда 
олтарғанларниң һеч бири немә үчүн буни униңға ейтқинини уқмиди.  
29 Йәһуда хәзинини тутқини үчүн бәзилири Әйса униңға: «Бизгә һейтқа лазим 
болғанни сетивалғин яки пеқирларға бир нәрсә бәргин» дәп ейтқинини хиял 
қилди.  30 Йәһуда бу парчә нанни елип, дәрһал чиқип кәтти. Бу чағ кечә еди.  

Әйса Мәсиһ бир йәңи әмир бериду

31 У чиққандин кейин Әйса ейтти: «Әмди Ибн ал-Инсан шан-шәрәп тапти 
вә Худа униңда шан-шәрәп тапқандур.  32 Худа униң билән шан-шәрәп тапқан 
болса, Худа һәм өзи билән униңға шан-шәрәп бериду, дәрвәқә униңға пат 
шан-шәрәп бериду.  33 Әй балилирим, техи азғина вақит силәр биләндурмән. 
Мени издәйсиләр, амма мән йәһудийларға: ‹ Мән баридиған йәргә силәр 
келәлмәйсиләр› дегинимдәк әмди силәргә ейтимән.  
34 Силәргә: ‹ Бир-бириңларни дост тутуңлар› дәп, бир йеңи әмир беримән. 
Мән силәрни дост тутқандәк силәр һәм бир-бириңларни дост тутқайсиләр.  
35 Араңларда муһәббәт бар болғинидин һәммиси мениң шагиртлирим 
болғиниңларни билиду».  

Әйса Мәсиһ Петрус уни инкар қилишини алдин ейтиду

36 Симон Петрус униңға: «Әй Худавәндә, нә йәргә барисән» дәп 
ейтти. Әйса униңға җавап бәрдики: «Мән баридиған йәргә әмди маңа 
әгишәлмәйсән, лекин кейинрәк әгишисән».  37 Петрус униңға ейтти: «Әй 
Худавәндә, немә үчүн әмди саңа әгишәлмәймән? Җенимни сән үчүн 
пида қилимән».  38 Әйса униңға җавап бәрдики: «Җениңни мән үчүн пида 
қилисәнму? Бәрһәқ, бәрһәқ, саңа ейтимәнки, ғораз чиллимастин илгири 
мени үч мәртивә инкар қилисән».  
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Әйса Мәсиһ йол, һәқиқәт вә һаятлиқтур

14 1 «Көңүллириңлар беарам болмисун, Худаға ишиниңлар маңа һәм 
ишиниңлар.  2 Атамниң өйидә тола маканлар бардур, болмиса мән 

силәргә дәйттим. Мән кетип, силәргә җай растлиғили баримән  3 вә берип 
җай растлисам, йәнә келип силәрни өз алдимға алимән. Шуниң билән мән 
болған йәрдә силәр һәм болисиләр.  4 Силәр мән баридиған йәрниң йоли 
билисиләр».  
5 Томас униңға ейтти: «Әй Худавәндә, нә йәргә баридиғиниңни билмисәк, 
йолни қандақ биләләймиз?»  6 Әйса униңға ейтти: «Йол вә һәқиқәт вә һаятлиқ 
мән өзәмдурмән. Мениң васитәм билән болмиса, һеч ким Атиға келәлмәйду.  
7 Әгәр мени тонусаңлар еди, Атамни һәм тонуйттиңлар вә мундин тартип 
уни тонуйсиләр вә уни көрдүңлар».  
8 Филиппус униңға ейтти: «Әй Худавәндә, Атини бизгә көрсәткин вә бизгә 
купайә болиду».  9 Әйса униңға ейтти: «Әй Филиппус, шунчә вақит силәр 
билән болдум. Техи мени тонумидиңму? Мени көргән адәм Атини көргән 
болиду. ‹ Атини бизгә көрсәткин› дәп қандақ ейталайсән?  10 Мән Атида вә Ата 
мәндә болғиниға ишәнмәмсән? Мән ейтқан сөзләрни өзәмдин ейтмидим, 
лекин мәндә макан тутқан Ата өзи әмәллирини қилиду.  11 Мән Атида вә 
Ата мәндә болғиниға ишиниңлар. Болмиса әмәлләрниң өз җәһитидин маңа 
ишиниңлар.  12 Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимән: Кимки маңа ишәнсә, мән 
қилған әмәлләрни у һәм қилиду, дәрвәқә булардин чоңрақ әмәлләрни қилиду. 
Чүнки мән Атамниң алдиға баримән  13 вә Ата Оғулда шан-шәрәп тапсун дәп, 
мениң исмим билән һәрнемә тилисәңлар, шуни қилимән.  14 Дәрвәқә мениң 
исмим билән мәндин бир нәрсә тилисәңлар, мән қилимән».  

Муқәддәс Роһ — әвәтидиған йәрдәмчи

15 «Әгәр мени дост тутсаңлар, әмирлиримни тутуңлар.  16 Мән Атидин 
тиләймән вә у силәргә әбәдкичә силәр билән қалидиған бир башқа ярдәмчини,  
17 йәни һәқиқәт Роһини бериду. Дуния уни көрмигини вә тонумиғини үчүн 
уни қобул қилалмайду. Амма силәр уни тонуйсиләр, чүнки силәрдә макан 
тутуп ичиңларда қалиду.  

18 Силәрни йетим қоймай, силәргә келимән.  19 Техи азғина вақиттин кейин 
дуния мени йәнә көрмәйду. Лекин силәр мени көрисиләр, чүнки мән 
тириктурмән вә силәр тирик қалисиләр.  20 У күндә мән Атида вә силәр мәндә 
вә мән силәрдә болғинимни билисиләр.  
21 Мениң әмирлирим өзидә болуп уларни тутидиған адәм өзи мени дост 
тутқучидур. Кимки мени дост тутса, Атам уни дост тутиду вә мән уни дост 
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тутуп, өзәмни униңға ашкарә қилимән».  22 Ишқарийоттин башқа Йәһуда 
униңға ейтти: «Әй Худавәндә, немишкә өзәңни дунияға ашкарә қилмай, 
бизгә ашкарә қилисән?»  23 Әйса җавап берип униңға ейтти: «Бирким мени 
дост тутса, сөзүмни тутиду вә Атам уни дост тутиду вә биз униңға берип, 
униңда макан тутимиз.  24 Кимки мени дост тутмиса, сөзлиримни тутмайду. 
Силәр аңлиған сөз мениңки әмәс, бәлки мени әвәткән Атиниңкидур.  
25 Силәр билән болғинимда силәргә шуни ейттим.  26 Лекин Ата мениң 
исмим билән силәргә әвәтидиған ярдәмчи, йәни Муқәддәс Роһ өзи, силәргә 
ейтқинимниң һәммисини силәргә үгитип ядиңларға кәлтүриду.  
27 Силәргә арамлиқ қалдуримән, өз арамлиқимни силәргә беримән, 
дунияниң бәргинидәк мән силәргә бәрмәймән. Көңүллириңлар беарам вә 
я җүрәтсиз болмисун.  28 ‹ Мән кетип, силәргә йенип келимән› дәп силәргә 
ейтқинимни аңлидиңлар. Мени дост тутсаңлар, ‹ Атиға баримән› дегиним 
үчүн хошал болаттиңлар, чүнки Ата мәндин улуқдур.  29 Вәқә болғанда 
ишәнгәйсиләр дәп, әмди вәқә болмастин илгири буни силәргә ейттим.  
30 Мундин кейин силәргә тола сөз қилмаймән, чүнки бу дунияниң чоңи 
келиду, амма мәндә һеч бир һәққи йоқтур.  31 Лекин дуния мениң Атини 
дост тутқинимни вә Атиниң маңа буйруғинидәк қилғинимни билсун дәп, 
бу иш-вәқә болиду. Қопуп, мундин кетәйли».  

Үзүм тали вә шахлар

15 1 «Мән һәқиқий талдурмән вә Атам бағвәндур.  2 Мәндә болуп, мевә 
кәлтүрмигән һәр шахни кесиду. Амма һәр қайсиси мевә кәлтүрсә, 

ошуқрақ мевә кәлтүрсун дәп, уни пакиз қилиду.  3 Мән силәргә ейтқан сөзниң 
қудрити билән әмди силәр пакиздурсиләр.  4 Мәндә қелиңлар вә мән силәрдә 
қалимән. Шах үзүм телида қалмиса, өзидин мевә кәлтүрәлмигәндәк, силәр 
һәм мәндә қалмисаңлар, мевә кәлтүрәлмәйсиләр.  5 Мән талдурмән, силәр 
шахлардурсиләр. Өзи мәндә қелип, мән униңда қалған киши тола мевә 
кәлтүриду. Чүнки мәнсиз һеч нәрсә қилалмайсиләр.  6 Әгәр бирким мәндә 
қалмиса, шахтәк ташлинип қуриду вә шундақлар йиғилип отқа селинип, 
көйүп кетиду.  7 Әгәр мәндә қалсаңлар вә сөзлирим силәрдә қалса, һәрнемә 
халисаңлар тилигәйсиләр вә силәргә болиду.  8 Тола мевә кәлтүрүп, мениң 
шагиртлирим болсаңлар, Атамға шан-шәрәп кәлтүрүлиду.  
9 Ата мени дост тутқандәк мән силәрни дост туттум. Мениң муһәббитимдә 
қелиңлар.  10 Мән Атамниң әмирлирини тутуп, униң муһәббитидә қалғандәк 
силәр мениң әмирлиримни тутсаңлар, мениң муһәббитимдә болуп қалисиләр.  
11 Мениң хушлуқум силәрдә қелип, хушлуқуңлар камил болсун дәп, силәргә 
буни ейттим.  12 Мениң әмрим шудурки, мән силәрни дост тутқандәк бир-
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бириңларни дост тутқайсиләр.  13 Өз җенини достлири үчүн пида қилған 
кишиниң муһәббитидин чоңрақ муһәббәт һеч кимдә йоқтур.  14 Мән силәргә 
буйруғинимни қилсаңлар, силәр достлирим болисиләр.  15 Мундин кейин 
силәрни бәндә дәп атимаймән, чүнки бәндә хоҗисиниң немә қилғинини 
билмәйду. Амма силәрни дост дәп атидим, чүнки Атамдин аңлиғинимниң 
һәммисини силәргә билдүрдүм.  16 Силәр мени илғимидиңлар, лекин мән 
силәрни илғидим. Берип, мевә, йәни бақий қалидиған мевә кәлтүрүшкә 
силәрни тәйинлидим. Шундақта мениң исмим билән Атидин һәрнемә 
тилисәңлар силәргә бәргәй.  17 Силәргә әмир қилимәнки, бир-бириңларни 
дост тутқайсиләр.  

Дуния Әйса Мәсиһ вә шагиртлири яман көриду

18 Әгәр дуния силәрни яман көрсә, силәрдин илгири мени яман көргинини 
билиңлар.  19 Дуниядин болсаңлар еди, дуния өзиниңкини дост тутатти. 
Лекин силәр дуниядин болмай, бәлки мән силәрни дуниядин илғиғиним 
үчүн дуния силәрни яман көриду.  20 ‹ Қул өз хоҗисидин улуқ әмәс› дәп 
ейтқан сөзүмни ядиңларға кәлтүрүңлар. Улар мени қоғлиған болса, силәрни 
һәм қоғлайду. Улар мениң сөзүмни сақлиған болса, силәрниңкини һәм 
сақлайду.  21 Лекин улар мени әвәткәнни тонумай, мениң исмим үчүн буниң 
һәммисини силәргә қилиду.  22 Әгәр мән келип уларға сөз қилмиған болсам, 
уларниң гунайи болмайтти. Лекин әмди гунайи үчүн уларниң һеч өзриси 
йоқтур.  23 Кимки мени яман көрсә, Атамни һәм яман көриду.  24 Әгәр мәндин 
башқа һеч ким қилмиған әмәлләрни уларниң арисида қилмиған болсам, 
уларниң гунайи болмайтти лекин әмди көрүп туруп, һәм мени, һәм Атамни 
яман көрди.  25 Амма ‹ Улар сәвәбсиз мени яман көрди› дәп уларниң Тәврат 
қанунида пүтүлгән сөзниң беҗа кәлтүрүлмики үчүн ундақ болди.  
26 Лекин мән Атидин силәргә әвәтидиған ярдәмчи, йәни Атидин чиқидиған 
һәқиқәт Роһи кәлгәндә өзи мән тоғрилиқ гувалиқ бериду.  27 Силәр дәсләптин 
мән билән болғач силәр һәм гувалиқ берисиләр».  

16 1 Таймиғайсиләр дәп, бу сөзләрни силәргә ейттим.  2 Улар силәрни 
синагоглардин чиқириду. Ундақ вақит келидуки, һәр ким силәрни 

өлтүрсә, Худаға хизмәт йәткүздүм дәп хиял қилиду.  3 Улар нә Атини нә мени 
тонумиғини үчүн буни қилиду.  4 Лекин вақит кәлгәндә мән буни силәргә 
ейтқинимни ядиңларға кәлтүргәйсиләр дәп, буни силәргә ейтип бәрдим. 
Лекин мән силәр билән болғач буни дәсләптин силәргә ейтмидим.  
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Муқәддәс Роһниң вәзиписи
5 Амма әмди мени әвәткәнниң алдиға баримән вә һеч бириңлар мәндин: 

‹ Нә йәргә барисән?› дәп соримайду.  6 Лекин силәргә буни ейтқиним 
үчүн көңүллириңлар ғәмдин толди.  7 Амма мән силәргә растни ейтимән: 
Мениң кәтмиким силәргә яхшидур, чүнки мән кәтмисәм, силәргә ярдәмчи 
кәлмәйду. Лекин мән кәтсәм, уни силәргә әвәтимән.  8 У кәлгәндә дунияға гуна 
тоғрисида вә адаләт тоғрисида вә һөкүм тоғрисида һәқиқәтни билдүриду.  
9 Гуна тоғрисида, чүнки улар маңа ишәнмәйду,  10 Адаләт тоғрисида, чүнки 
Атиниң алдиға баримән вә йәнә мени көрмәйсиләр,  11 вә һөкүм тоғрисида, 
чүнки бу дунияниң чоңи һөкүм қилинди.  
12 Силәргә ейтқили техи тола нәрсилирим бар, лекин әмди көтирәлмәйсиләр.  
13 Амма у һәқиқәт Роһи өзи кәлгәндә барчә һәқиқәткә силәрни йетәкләйду. 
Чүнки өзидин сөз қилмай, бәлки аңлиғинини сөз қилип, келидиған вәқәләрни 
силәргә аян қилиду.  14 У маңа шан-шәрәп бериду. Чүнки мениңкидин елип, 
силәргә аян қилиду.  15 Атиниң һәммиси мениңкидур униң үчүн силәргә: ‹ 
Мениңкидин елип, силәргә аян қилиду› дедим.  

Гәмкинлик хушлуққа айлиниду

16 Аз вақиттин кейин мени көрмәйсиләр вә йәнә аз вақиттин кейин мени 
көрисиләр».  
17 У вақит шагиртлиридин бәзиси бир-биригә ейтишти: «Бизләргә бу ейтқини 
немидур: ‹ Аз вақиттин кейин мени көрмәйсиләр вә йәнә аз вақиттин кейин 
мени көрисиләр› вә: ‹ Мән Атиниң алдиға баримән›?»  18 Улар йәнә дейиштики: 
«‹ Аз вақит› дәп ейтқини немә екән? Немә сөз қилғинини уқмаймиз».  19 Әйса 
улар униң өзидин сориғили халиғинини билип, уларға ейтти: «‹ Аз вақиттин 
кейин мени көрмәйсиләр вә йәнә аз вақиттин кейин мени көрисиләр› дәп 
ейтқиним үчүн араңларда соришисиләрму?  
20 Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, силәр йиғлап пәряд қилисиләр, 
амма дуния хуш болиду. Силәр ғәмкин болисиләр, лекин ғәмкинликиңлар 
хушлуққа айлиниду.  21 Хотун бала туғутта униң саити кәлгини үчүн ғәм 
йәйду. Лекин балини туққанда дунияға бир инсан туғулди дәп, хушлуқидин 
дәрдини унтуп қалиду.  22 Шуниңға охшаш силәр әмди ғәм йәйсиләр, 
лекин силәрни йәнә көримән. У вақит көңлүңлар хуш болиду вә һеч ким 
хушлуқуңларни силәрдин алалмайду.  
23 У күндә мәндин һеч соал соримайсиләр. Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, 
Атидин һәрнемә тилисәңлар силәргә мениң исмим билән бериду.  24 Бу 
вақитқичә мениң исмим билән һечнемә тилимидиңлар. Хушлуқуңлар 
камил болмақ үчүн тиләңлар вә алисиләр.  
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25 Буни силәргә тәмсилләр билән ейттим. Амма мән йәнә силәргә тәмсилләр 
билән сөз қилмай, бәлки Ата тоғрисида силәргә ашкарә хәвәр беридиған 
вақтим келиду.  26 У күндә мениң исмим билән тиләйсиләр вә мән ‹ силәр 
үчүн Атидин тиләй› дәп силәргә ейтмаймән.  27 Чүнки силәр мени дост 
тутуп, Худадин чиқип кәлгинимгә ишәнгиниңлар үчүн Ата өзи силәрни дост 
тутиду.  28 Мән Атидин чиқип дунияға кәлдим вә йәнә дунияни қоюп, Атиниң 
алдиға баримән».  
29 Шагиртлири ейтти: «Мана әмди тәмсил кәлтүрмәй ашкарә сөз қилисән.  
30 Сән һәр нәрсини билип, бирким сәндин бир немә сорашқа муһтаҗ 
болмиғиниңни әмди билимиз. Униң үчүн Худадин чиққиниңға ишинимиз».  
31 Әйса уларға җавап бәрдики: «Әмди ишинисиләрму?  32 Мана силәр тарқилип, 
һәр бириңлар өзиниңкигә кетип мени ялғуз қойидиған саат келиду, дәрвәқә 
әмди йетип кәлди. Лекин мән ялғуз әмәсмән, чүнки Ата мән биләндур.  
33 Мәндә арамлиқиңлар болсун дәп, буни силәргә ейттим. Дунияда тәңлик 
тартисиләр, лекин хатирҗәм болуңлар. Мән дунияға ғалиб болдум».  

Әйса Мәсиһ шагирлири үчүн дуа қилиду

17 1 Әйса буни сөз қилип, көзлирини асман тәрипигә көтирип ейтти: «Әй 
Ата вақит-саат йетип кәлди. Өз Оғлуңға шан-шәрәп бәргин. Буниң билән 

Оғлуң саңа шан-шәрәп бәрсун.  2 Шундақки, сән униңға бәргәнлириңниң 
һәммисигә әбәдий тирикликни беришкә униңға һәммә адәм үстигә қудрәт 
бәрдиң.  3 Әбәдий тириклик будурки, улар сән һәқиқий йеганә Худани вә сән 
әвәткән Әйса Мәсиһни тонуғай.  4 Сән маңа қилғили бәргән ишни пүткүзүп, 
йәр йүзидә мән саңа шан-шәрәп бәрдим.  5 Сән, әй Ата, дуния болмастин 
илгири сениң йениңда болған шан-шәрипим билән әмди маңа өз йениңда 
шан-шәрәп бәргин.  
6 Мән сениң исмиңни сән дуниядин елип маңа бәргән адәмләргә ашкарә 
қилдим. Улар сениңки еди вә сән уларни маңа бәрдиң вә улар сениң сөзүңни 
тутти.  7 Улар маңа бәргиниңниң һәммиси сәндин болғанни әмди билди.  
8 Чүнки сән маңа бәргән сөзләрни уларға бәрдим вә улар қобул қилип, сәндин 
чиққинимни раст билип сән мени әвәткиниңгә ишәнди.  9 Мән улар үчүн 
дуа қилимән. Дуния үчүн дуа қилмаймән, бәлки маңа бәргәнлириң үчүн, 
чүнки улар сениңкидур.  10 Мениңкиниң һәммиси сениңкидур вә сениңки 
мениңкидур вә мән уларда улуқландим.  
11 Мән әмди дунияда әмәсмән, амма булар дуниядидур вә мән сениң алдиңға 
баримән. Әй муқәддәс Ата, маңа бәргәнлириңни өз исмиң билән сақлиғинки, 
биз бир болғандәк улар бир болғай.  12 Улар билән болғинимда мән уларни 



ИНҖИЛ ЮҺАННА 36

маңа бәргән исмиң билән сақлап, уларни муһапизәт қилаттим вә пүтүлгәнгә 
мувапиқ һалакәтниң оғлидин башқа уларниң һеч бири һалак болмиди.  
13 Әмди саңа баримән вә мениң хушлуқум уларниң ичидә камил болсун дәп, 
буни дунияда болғинимда ейтимән.  14 Мән сениң сөзүңни уларға бәрдим. Мән 
өзәм дуниядин болмиғандәк, улар дуниядин болмиғини үчүн дуния уларни 
яман көрди.  15 Уларни дуниядин алғайсән дәп тилимәй, бәлки уларни яман 
болғучидин сақлиғайсән дәп тиләймән.  16 Мән дуниядин болмиғандәк улар 
дуниядин әмәстур.  17 Уларни һәқиқәт арқилиқ пак-муқәддәс қилғин. Сениң 
сөзүң һәқиқәттур.  18 Сән мени дунияға әвәткәндәк, мән уларни дунияға 
әвәттим.  19 вә улар һәқиқәт арқилиқ пак-муқәддәс болсун дәп, мән өзәмни 
саңа хас атаймән.  
20 Амма ялғуз булар үчүн дуа қилмай, бәлки уларниң сөзи билән маңа 
ишинидиғанлар үчүн һәм дуа қилимән.  21 Дуния сениң мени әвәткиниңгә 
ишәнсун дәп, һәммиси бир болғай. Әй Ата, сән мәндә вә мән сәндә болғандәк, 
улар биздә бир болғай,  22 Биз бир болғандәк улар һәм бир болсун дәп, сән 
маңа бәргән шан-шәрәпни мән уларға бәрдим.  23 Дуния сән мени әвәтип 
мени дост тутқиниңдәк уларни дост тутқиниңни билсун дәп, мән уларда вә 
сән мәндә болғандәк, улар бирликтә камил болғай.  
24 Әй Ата, улар сән маңа бәргән шан-шәрипимни көрсун дәп, маңа 
бәргәнлириңниң мән болған йәрдә мән билән болмиқини халаймән, чүнки 
дунияниң иптидасидин илгири мени дост туттуң.  25 Әй адил Ата, дуния сени 
тонумиди, лекин мән сени тонудум вә булар мени сән әвәткиниңни билди.  
26 Мән сениң исмиңни уларға билдүрдүм. Сән маңа көрсәткән муһәббитиң 
уларда болғай вә мән уларда болғаймән дәп, йәнә билдүримән».  

Әйса Мәсиһниң тутқун қилиниши

18 1 Әйса буни ейтқандин кейин шагиртлири билән Кидрон җилғисиниң 
у бир тәрипигә өтүп, өзи билән шагиртлири андаки бир баққа кирди.  

2 Амма Әйса вә униң шагиртлири анда пат-пат җәм болғини үчүн уни тутуп 
бәргүчи Йәһуда һәм у йәрни биләтти.  3 Йәһуда пасибан әскәрлирини вә баш 
каһинларниң вә пәрисийләрниң хизмәткарлиридин бирнәччисини елип, 
панус, чирағ вә ярағ билән у йәргә кәлди.  
4 Әйса өз үстигә келидиғанниң һәммисини билип, чиқип уларға: «Кимни 
издәйсиләр?» дәп ейтти.  5 Улар униңға җавап бәрдики: «Назарәтлик Әйсани 
издәймиз». Әйса уларға: «Мән удурмән» деди. Уни тутуп бәргүчи Йәһуда 
һәм улар билән туратти.  6 У уларға: «Мән удурмән» дегинидә, улар кәйнигә 
йенип йәргә йиқилди.  
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7 Йәнә улардин: «Кимни издәйсиләр?» дәп сориди. Улар: «Назарәтлик Әйсани 
издәймиз» дейишти.  8 Әйса уларға: «‹ Мән удурмән› дәп силәргә ейттим. 
Мени издисәңлар, буларни кәткили қоюңлар» дәп җавап бәрди.  9 Чүнки 
«Маңа бәргәнлириңдин һеч бирини җүtүrмидим» дәп ейтқан сөзиниң беҗа 
кәлтүрүлмики керәк еди.  
10 Симон Петрусниң бир қиличи болғач уни суғуруп улуқ каһинниң 
қулини уруп, оң қулиқини кәсти. У қулниң ети Малкос еди.  11 Амма Әйса 
Петрусқа ейтти: «Қиличиңни ғилипиға салғин. Атам маңа бәргән пиялини 
ичмәймәнму?»  

Әйса Мәсиһ улуқ каһин Һаннанниң алдида

12 У вақит сипаһлар билән уларниң миңбешиси вә йәһудийларниң 
хизмәткарлири Әйсани тутуп бағлап,  13 уни авал у йили улуқ каһин болған 
Қаяпаниң қейнатиси Һаннанға елип барди.  14 Қаяпа өзи: «Хәлиқ үчүн бир 
адәмниң өлмики яхшидур» дәп йәһудийларға мәслиһәт бәргән киши еди. 

Петрус Әйса Мәсиһни инкар қилиду
15 Симон Петрус билән йәнә бир шагирт Әйсаға әгәшти. Бу шагирт улуқ 

каһин билән тонуш болуп, Әйса билән улуқ каһинниң һойлисиға кирди.  
16 Лекин Петрус ташқирида дәрвазиниң алдида тохтап қалди. Улуқ каһин 
билән тонуш болған шагирт чиқип, дәрвазини бақидиған қизға гәп қилип, 
Петрусни ичкири киргүзди.  17 У вақит дәрвазини бақидиған дедәк Петрусқа 
ейтти: «Сән һәм бу адәмниң шагиртлириниң бири әмәсмусән?» У ейтти: 
«Әмәсмән».  18 Амма қуллар вә хизмәткарлар анда туруп, һава соғуқ болғини 
үчүн көмүр қалап отсинатти. Петрус һәм улар билән туруп отсинатти.  

Улуқ каһин Әйса Мәсиһни сорақ қилиду

19 Улуқ каһин Әйсадин шагиртлири вә тәлими тоғрисидин сориди.  20 Әйса 
униңға җавап бәрдики: «Мән дунияға ашкарә сөз қилдим. Мән һәр вақит 
синагогларда вә бәйт-муқәддәстә һәммә йәһудийлар йиғилидиған йәрләрдә 
тәлим берип, пинһанда һеч сөз қилмидим.  21 Немә үчүн мәндин сорайсән? 
Мән уларниң өзигә немә сөз қилғинимни мәндин аңлиғанлардин сориғин. 
Мана улар немә ейтқинимни билиду».  22 Әйса буни ейтқанда униң йенида 
турған хизмәткарлардин бири униңға бир качат уруп ейтти: «Улуқ каһинға 
шундақ җавап берисәнму?»  23 Әйса униңға: «Әгәр яман бир немә ейтқан 
болсам, униң яман екәнликини көрсәткин. Лекин раст ейтқан болсам, 
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немишкә мени урисән?» дәп җавап бәрди.  24 Буниң билән Һаннан уни 
бағлақлиқ улуқ каһин Қаяпаға әвәтти.  

Петрус Әйса Мәсиһни йәнә инкар қилиду

25 Амма Симон Петрус туруп отсинатти вә улар униңға ейтти: «Сән һәм 
униң шагиртлириниң бири әмәсмусән?» У тенип: «Әмәсмән» дәп ейтти.  
26 Улуқ каһинниң қуллиридин бири, йәни Петрус униң қулиқини кәскән 
қулниң туққини болған бир киши ейтти: «Мән сени бағда униң билән 
көрмидимму?»  27 Амма Петрус йәнә танди вә дәрһал ғораз чиллиди.  

Әйса Мәсиһ валий Пилатусниң алдида

28 Андин кейин улар Әйсани Қаяпадин һөкүмәт ордисиға елип барди. 
Сәһәр әтигән еди. Улар өзи напак болмай, Өтүп кетиш қозисини йейәләйли 
дәп, һөкүмәт ордисиға кирмиди.  29 У вақит Пилатус уларниң алдиға чиқип 
ейтти: «Бу адәмниң үстидин немә әрзиңлар бар?»  30 Улар җавап берип 
униңға ейтишти: «Әгәр у яман қилғучи болмиса, уни саңа тутуп бәрмәттуқ».  
31 Пилатус уларға ейтти: «Уни силәр елип, өз қанунуңларға мувапиқ үстидин 
һөкүм қилиңлар». Йәһудийлар униңға: «Бир кишини өлтүргили бизгә иҗазәт 
йоқтур» дейишти.  32 Чүнки Әйсаниң өзи қандақ өлүм билән өлидиғинини 
ишарәт қилип ейтқан сөзиниң беҗа кәлтүрүлмики керәк еди.  
33 У вақит Пилатус һөкүмәт ордисиға йәнә кирип, Әйсани қичқирип униңға ейтти: 
«Сән йәһудийларниң падишаһимусән?»  34 Әйса җавап бәрдики: «Буни сән өзәңдин 
ейтисәнму яки башқилар мән тоғрилиқ буни саңа ейтқанму?»  35 Пилатус җавап 
бәрдики: «Мән бир йәһудий екәнмәнму? Сениң өз миллитиң вә баш каһинлар 
сени маңа тутуп бәрди. Немә қилғансән?»  36 Әйса җавап бәрдики: «Мениң 
падишаһлиқим бу дуниядин әмәс. Әгәр мениң падишаһлиқим бу дуниядин болса 
еди, шагиртлирим мениң йәһудийларға тапшурулмаслиқим үчүн җәң қилатти. 
Лекин әмди мениң падишаһлиқим бу йәрдин әмәс».  37 Пилатус униңға ейтти: 
«Һәр қандақ болса, сән бир падишаһсәнму?» Әйса җавап бәрдики: «Мениң падишаһ 
екәнликимни сән өзәң ейттиң. Мән шуниңға туғулуп, һәқиқәткә гувалиқ бәрмәк 
үчүн бу дунияға кәлдим. Һәр ким һәқиқәттин болса, мениң авазимни аңлайду».  
38 Пилатус униңға ейтти: «Һәқиқәт немидур?» Буни ейтип, йәһудийларға йәнә 
чиқип уларға ейтти: «Мән униңда һеч бир гуна тапмидим.  39 Лекин Өтүп кетиш 
һейтида силәргә бир кишини азат қилишим араңларда бир рәсим бар. Әмди 
йәһудийларниң падишаһини силәргә азат қилишимни халамсиләр?»  40 Амма 
улар: «Буни әмәс, бәлки Бараббасни азат қилғин» дәп йәнә қичқарди. Бараббас 
болса бир булаңчи еди.  
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Әйса Мәсиһниң өлүмгә һөкүм қилиниши

19 1 У вақит Пилатус уни қамчилатти.  2 Әскәрләр тикәндин бир таҗ өрүп 
бешиға қоюп, униңға бир қизил либас кийдүрүп,  3 алдиға келип: 

«Яшисун, әй йәһудийларниң падишаһи» дәп униңға качат уруп турди.  
4 Пилатус йәнә ташқири чиқип, хәлиққә ейтти: «Мана униңда һеч гуна 
тапалмиғинимни билгәйсиләр дәп, уни алдиңларға чиқардим».  5 У вақит 
Әйса тикән таҗи билән қизил либаси кийиклик ташқириға чиқти. Пилатус 
уларға ейтти: «Мана, адәмни көрүңлар!»  
6 Пәрисийләр вә хизмәткарлири уни көрүп: «Чапрас яғачкә тартқин! Чапрас 
яғачкә тартқин!» дәп қичқиришти. Пилатус уларға ейтти: «Силәр уни елип, 
өзәңлар чапрас яғачқа тартиңлар. Мән униңда һеч бир гуна тапмидим».  
7 Йәһудийлар униңға җавап бәрдики: «Бизниң қанунимиз бар вә қанунимизгә 
мувапиқ униң өлмики ваҗиптур, чүнки өзини Худаниң Оғли қилди».  
8 Пилатус бу сөзни аңлап техиму қорқуп,  9 йәнә һекмәт ордисиға кирип, 
Әйсаға: «Сән нә йәрдинсән?» дәп ейтти. Лекин Әйса униңға һеч җавап 
бәрмиди.  10 Пилатус униңға ейтти: «Маңа гәп қилмамсән? Сени қоюп 
бәргили вә сени чапрас яғачқа тартқили қудритим бар екәнни билмәмсән?»  
11 Әйса җавап бәрдики: «Әгәр саңа жукиридин берилмигән болса, мениң 
үстүмдә һеч қудритиң болмайтти. Униң үчүн мени саңа тутуп бәргәнниң 
гунайи чоңрақтур».  12 У вақиттин тартип Пилатус уни қоюп бәргили бир 
илаҗ издәтти. Лекин йәһудийлар қичқирип ейтишти: «Әгәр бу адәмни қоюп 
бәрсәң, қәйсәрниң дости болмайсән. Һәр ким өзини падишаһ қилса, қәйсәргә 
зит қопқан болиду».  
13 Пилатус бу сөзләрни аңлиғанда Әйсани чиқирип, ибранийчә «Габбата» 
дегән таш ятқузулған һойлидики һөкүмәт тәхтигә олтарди.  14 Өтүп 
кетиш һейтиниң тәйярлиқ күни болуп, алтиничи сааткә йеқин еди. У өзи 
йәһудийларға ейтти: «Мана падишаһиңлар!»  15 Улар: «Елип кәт! Елип кәт! 
Уни чапрас яғачқа тартқин!» дәп қичқиришти. Пилатус уларға ейтти: 
«Падишаһиңларни чапрас яғачқа тартайму?» Баш каһинлар: «Қәйсәрдин 
башқа падишаһимиз йоқтур» дәп җавап бәрди.  16 У вақит Пилатус уни чапрас 
яғачқа тартқили уларға тапшурди. Улар Әйсани елип кәтти.  

Әйса Мәсиһниң чапрас яғачқа михлиниши

17 У өзи чапрас яғачини көтирип, ибранийчә «Голгота» дәп аталған, баш 
сөңики дегән йәргә чиқти.  18 Анда улар уни чапрас яғачқа тартти вә йәнә икки 
кишини униң билән икки йенида вә Әйсани оттурида чапрас яғачқа тартти.  
19 Амма Пилатус бир хәт пүтүп чапрас яғачниң үстигә қойдурди вә буниңда: 
«Йәһудийларниң падишаһи назарәтлик Әйса» дәп пүтүлгән еди.  20 Әйса 



ИНҖИЛ ЮҺАННА 40

чапрас яғачқа тартилған йәр шәһәргә йеқин болғини үчүн тола йәһудийлар 
бу хәтни оқуди. У ибраний, латин вә юнаний тилида пүтүлгән еди.  21 У вақит 
йәһудийларниң баш каһинлири Пилатусқа: «Йәһудийларниң падишаһи 
пүтмәй, бәлки бу өзи: ‹ Мән йәһудийларниң падишаһидурмән дегән› дәп 
пүткин».  22 Пилатус: «Пүткиним пүттүм» дәп җавап бәрди.  
23 Сипаһлар Әйсани чапрас яғачқа тартқандин кейин, униң кийимини елип 
һәр сипаһқа бир һәссә тәккидәк төрт һәссә қилди. Көйникини һәм алди. 
Лекин көйнәк өзи улақсиз болуп, төписидин айиғиғичә пүтүн тоқулған 
еди.  24 Униң үчүн улар бир-биригә: «Уни кәсмәй, кимгә тәгсун дәп, униң 
үстигә чәк ташлайли» дейишти. «Кийимимни арилирида тәқсим қилип, 
либасимниң үстигә чәк ташлиди» дәп пүтүлгән сөз беҗа кәлтүрүлмики үчүн 
сипаһлар буни қилди.  
25 Әйсаниң чапрас яғачиниң йенида униң аниси, анисиниң һәмшириси, 
Клопаниң хотуни Мәрйәм вә магдалалик Мәрйәм турған еди.  26 Әйса өз 
анисини вә өз-өзи дост тутқан шагиртиниң униң йенида турғинини көргәндә, 
анисиға: «Әй ана, мана оғлуң!» дәп ейтти.  27 Андин шагиртқа: «Мана анаң!» 
деди. Шу сааттин тартип у шагирт уни өз өйигә алди.  

Әйса Мәсиһниң өлүми

28 Андин кейин Әйса һәр нәрсиниң тамам болғинини билип, пүтүлгәнниң 
беҗа кәлтүрүлмики үчүн: «Уссап кәттим» дәп ейтти.  29 Анда сиркә билән 
толған бир қача қоюлған еди. Улар бир булутни сиркигә чилап, бир зупа 
қомушиниң бешиға қоюп униң ағзиға тәңлиди.  30 Әйса сиркини елип: «Тамам 
болди» дәп бешини төвән қилип роһни тапшурди.  
31 У күн тәйярлиқ күни болғач вә әтиси улуқ шабат күни болғини үчүн 
йәһудийлар бәдәнләрниң шабат күнидә чапрас яғачта турушини халимай, 
Пилатустин: «Сүнәклири сундурулуп, өлүкләр елип етилсун» дәп тилиди.  
32 Шуниң билән сипаһлар келип, униң билән чапрас яғачқа тартилғанларниң 
авалқиси вә иккинчисиниң сүнәклирини сундурди.  33 Лекин Әйсаға кәлгәндә 
униң өлгинини көрүп, сүнәклирини сундурмиди.  34 Амма сипаһларниң 
бири нәйзә билән униң йенини сайди вә дәрһал қан билән су чиқти.  35 Силәр 
ишәнгәйсиләр дәп, буни көргүчи гувалиқ бәрди вә униң гувалиқи расттур 
вә у өзи раст ейтқинини билиду.  36 «Униңда бир сүнәк сундурулмайду» дәп 
пүтүлгән сөз беҗа кәлтүрүлмәк үчүн шу вәқә болди.  37 вә йәнә башқа бир 
пүтүлгән сөз: «Улар өзи тәшкән кишигә қарисун» дәп ейтиду.  



 41 ИНҖИЛ ЮҺАННА

Әйса Мәсиһ қәбиргә қоюлиду
38 Йәһудийлардин қорқуп мәхпий һалда Әйсаниң шагирти болған 

Араматиялиқ Йүсүп Пилатустин Әйсаниң бәдинини алғили иҗазәт тилиди 
вә Пилатус иҗазәт бәрди. Буниң билән у берип, Әйсаниң бәдинини алди.  
39 Әйсаниң қешиға авал кечидә кәлгән Никодимус һәм йүз җиң мурмәкки 
билән сәбрәдин иләштүрүлгән хушбуй дора-дәрмәкләрни көтирип кәлди.  
40 Улар Әйсаниң бәдинини елип, йәһудийларниң дәпнә қилидиған рәсмийчә 
уни хушбуй дора-дәрмәкләр билән кепәнләргә йөгәп қойди.  41 Униң чапрас 
яғачқа тартилған йериниң йенида бир бағ бар еди. У бағда һеч ким қоюлмиған 
бир қәбир бар еди.  42 Йәһудийларниң тәйярлиқ күни болуп у қәбир йеқин 
болғач, улар Әйсани анда қойди.  

Бош қәбир

20 1 Һәптиниң авалқи күни магдалалик Мәрйәм сәһәр вақти техи қараңғу 
екәндә қәбиргә келип, көрдики таш қәбирдин елинған еди.  2 У вақит 

у жүгүрүп Симон Петрусниң вә йәнә бир шагиртниң йәни Әйса дост тутқан 
шагиртниң қешиға берип, уларға: «Улар Худавәндини қәбирдин еливетипту 
вә уни нә йәрдә қойғинини билмәймиз» деди.  
3 У вақит Петрус билән һелиқи шагирт чиқип, қәбиргә барди.  4 Иккилиси 
биллә жүгүрди. Амма һелиқи шагирт Петрустин шитикрақ жүгүрүп қәбиргә 
илгири келип,  5 еңишип кепәнләрниң анда турғинини көрди лекин, өзи 
кирмиди.  6 Униң кәйнидин Симон Петрус келип қәбиргә кирип, көрдики 
кепәнләр анда қоюлупту  7 вә униң бешидики яғлиқ кепәнләр билән турмай, 
қатлинип бөләк йәрдә ялғуз қоюлупту.  8 Авал кәлгән һелиқи шагирт һәм 
қәбиргә кирип, көрүп ишәнди.  9 Чүнки улар «униң өлүкләр арисидин 
қопмиқи керәктур» дәп пүтүлгән сөзни техи уқмиған еди.  

Әйса Мәсиһниң магдалалиқ Мәрйәмгә көрүнүши

10 Андин шагиртлар өзиниңкигә йенип барди.  
11 Амма Мәрйәм қәбирниң алдида туруп йиғлиди. У йиғлап туруп, қәбиргә 
еңишип  12 қариса, ақ кийимлик икки пәриштә Әйсаниң бәдини қоюлған 
йеридә, бири бешиниң җайида вә бири аяқлириниң җайида олтаратти.  
13 Улар униңға ейтти: «Әй хотун, немишкә йиғлайсән?» У уларға ейтти: 
«Худавәндәмни елип кетипту вә уни нә йәрдә қойғинини билмәймән».  
14 Буни ейтип кәйнигә өрүлүп, Әйсаниң анда турғинини көрди, амма униң 
Әйса екәнликини билмиди.  15 Әйса униңға: «Әй хотун, немишкә йиғлайсән? 



ИНҖИЛ ЮҺАННА 42

Кимни издәйсән?» деди. У уни бағвән дәп хиял қилип, униңға ейтти: «Әй хоҗа, 
уни сән елип кәткән болсаң, нә йәрдә қойғиниңни маңа ейтқин. Мән уни елип 
кетәй».  16 Әйса униңға: «Әй Мәрйәм» деди. У өрүлүп, униңға ибраний тилида: 
«Раббуни» йәни «Әй устаз» дәп ейтти.  17 Әйса униңға ейттики: «Маңа қол 
тәккүзмигин, чүнки техи Атамға чиқмидим. Лекин бурадәрлиримгә берип, 
уларға: ‹ Мениң Атам билән силәрниң Атаңлар болғанға, мениң Худайим билән 
силәрниң Худайиңлар болғанға чиқимән› дәп ейтқин» деди.  18 Магдалалик 
Мәрйәм берип, өзи Худавәндини көрүп, униң униңға мундақ ейтқинини 
шагиртларға хәвәр бәрди.  

Әйса Мәсиһниң шагиртлириға көрүнүши

19 Амма у күн, йәни һәптиниң авалқи күниниң ахшимида шагиртлар 
йәһудийлардин қорқуп ишиклири тақақлиқ өйдә җәм болғанда Әйса уларниң 
оттурисида туруп, уларға: «Аманлиқ болсун силәргә» дәп ейтти.  20 Буни 
ейтип, қоллирини вә йенини уларға көрсәтти. Шагиртлар Худавәндини 
көргәндә хуш болди.  21 Әйса йәнә уларға: «Аманлиқ болсун силәргә! Ата 
мени әвәткәндәк, мән һәм силәрни әвәтимән» деди.  22 У буни ейтип уларға 
пүвләп ейтти: «Муқәддәс Роһни қобул қилиңлар.  23 Кимниң гуналирини 
кәчүрсәңлар, униң гуналири кәчүрүлгән болиду вә кимниң гуналирини 
тутувалсаңлар, униң гуналири тутувелинған болиду».  

Әйса Мәсиһ Томасқа көрүниду

24 Лекин он иккиләрниң бири Қошкезәк дәп аталған Томас Әйса кәлгәндә 
улар билән әмәс еди.  25 вә башқа шагиртлар униңға: «Худавәндини көрдуқ» 
дегәндә, у уларға ейтти: «Әгәр униң қоллирида миқларниң орнини көрүп, 
бармиқимни миқларниң орниға тиқип, қолумни йениға тиқмисам, һәргиз 
ишәнмәймән».  
26 Амма сәккиз күндин кейин шагиртлири йәнә анда җәм болғанда Томас 
улар билән еди. Ишикләр тақақлиқ болғанда Әйса келипм оттурида туруп: 
«Аманлиқ болсун силәргә» дәп ейтти.  27 Андин кейин Томасқа ейтти: 
«Бармиқиңни бу йәргә кәлтүрүп, қоллиримни көргин. Қолуңни узитип, 
йенимға тиққин вә гуман қилмай ишәнгин».  28 Томас униңға җавап берип 
ейтти: «Әй Худавәндәм, әй Тәңрим».  29 Әйса униңға ейтти: «Сән мени көрүп 
ишәндиң. Лөрмәй ишәнгәнләр мубарәктур».  
30 Бу китапта пүтүлмигән тола башқа мөҗизиләр Әйса өз шагиртлириниң 
алдида қилди.  31 Лекин Әйсаниң Мәсиһ Ибн Алла екәнликигә иман кәлтүрүп 
ишинип, униң исми билән һаятлиқ тапқайсиләр дәп, бу вәқәләр йезилди.  
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Әйса Мәсиһ Тберийә деңизиниң канарида

21 1 Андин кейин Әйса Тиберийә деңизиниң канарида йәнә өзини 
шагиртлириға көрсәтти вә шу тәриқидә көрүнди:  2 Симон Петрус вә 

Қошкезәк дәп аталған Томас вә Галилийәдики Канадин болған Натанаәл вә 
Зәбәдийниң икки оғли билән шагиртлириниң йәнә иккиси бир йәрдә еди.  
3 Симон Петрус уларға ейтти: «Мән белиқ тутқили баримән». Улар униңға: 
«Биз һәм сән билән баримиз» дейишти. Улар чиқип кемигә кирди, лекин у 
кечә һеч нәрсә тутмиди.  4 Амма әтигән болғанда Әйса канарда туривәрди. 
Лекин шагиртлар униң Әйса екәнликини билмиди.  5 Әйса уларға ейтти: «Әй 
балилар, йегили бир нәрсәңлар барму?» Улар униңға: «Йоқ» дәп җавап бәрди.  
6 У уларға: «Торни кеминиң оң тәрипигә селиңлар. Ундақ қилип таписиләр» 
деди. Улар торни селип тутулған белиқниң толилиқидин уни тарталмиди.  
7 У вақит Әйса дост тутқан шагирт Петрусқа: «У Худавәндидур» деди. Симон 
Петрус униң Худавәндә екәнликини аңлиғанда ялаңғач болғини үчүн 
кийимини йепинип, өзини деңизға ташлиди.  8 Амма қалған шагиртлар кемә 
билән берип, белиқтин толған торни тартип кәлди. Чүнки улар қуруқлуқтин 
йирақ болмай, тәхминән йүз метир канардин нери еди.  

9 Улар қуруқлуққа чиққанда анда чоғ вә үстидә белиқ қоюқлуқ вә нан һәм 
көрди.  10 Әйса уларға ейтти: «Силәр әмди тутқан белиқтин елип келиңлар».  
11 Симон Петрус чиқип, бир йүз әллик үч чоң белиқ билән толған торни 
қуруқлуққа тартип чиқарди. Амма белиқ шунчә тола болғини билән 
тор житилмиди.  12 Әйса уларға ейтти: «Келип таам йәңлар». Шагиртлар 
униң Худавәндә екәнликини билип, уларниң һеч бири униңдин: «Сән 
ким екәнсән?» дәп сориғили җүрәт қилмиди.  13 Әйса қопуп, нанни вә һәм 
белиқлардин елип уларға бәрди.  14 Әйса өлүкләр арисидин қопқандин кейин 
өзини шагиртларға үчинчи мәртивә көрсәткини шу еди.  

Әйса Мәсиһниң Петрус билән сөзлишиши

15 Улар таам йегәндин кейин, Әйса Симон Петрусқа: «Әй Симон ибн-
Юханна, булардин ошуқрақ мени дост тутисәнму?» деди. У униңға ейтти: 
«Шундақ, әй Худавәндә, сени дост тутқинимни сән өзәң билисән». Әйса 
униңға: «Қозилиримни баққин» деди.  16 Йәнә иккинчи мәртивә униңға 
ейтти: «Әй Симон ибн-Юханна, мени дост тутисәнму?» У униңға ейтти: 
«Шундақ, әй Худавәндә, сени дост тутқинимни сән өзәң билисән». У униңға: 
«Қойлиримға падичи болғин» деди.  17 Үчинчи мәртивә униңға: «Әй Симон 
ибн-Юханна, мени дост тутисәнму?» деди. Петрус униң өзигә үчинчи 
мәртивә: «Мени дост тутисәнму?» дегини үчүн ғәмкин болуп униңға ейтти: 
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«Әй Худавәндә, сән һәр нәрсини билисән. Сени дост тутқинимни сән өзәң 
билисән». Әйса униңға ейтти: «Қойлиримни баққин.  18 Бәрһәқ, бәрһәқ, саңа 
ейтимәнки, сән яш екәнликиңдә өзәң белиңни бағлап, халиған йериңгә 
бараттиң. Лекин қериғиниңда қолуңни узитисән вә башқилар сени өзәң 
халимиған йәргә елип бариду» деди.  19 Амма буни униң қандақ өлүм билән 
өлүп, Худаға шан-шәрәп беридиғинини ишарәт қилип ейтти. Буни ейтип, у 
униңға: «Маңа әгәшкин» деди.  
20 Петрус бурулуп, Әйса дост тутқан шагиртниң, йәни ахшамлиқ тааминиң 
вақтида Әйсаниң мәйдисигә йөлинип: «Әй Худавәндә, сени тутуп бәргүчи 
ким екән?» дәп сориған шагиртниң әгәшкинини көрди.  21 Петрус у шагиртни 
көргәндә Әйсаға ейтти: «Әй Худавәндә, бу адәмгә қандақ болиду?»  22 Әйса 
униңға: «Мән кәлгичә униң қалидиғинини халисам, сениң немә кариң бар? 
Сән маңа әгәшкин» деди.  23 «Бу шагирт өлмәйду» дәп бурадәрләрниң арисида 
бир сөз чиқти. Лекин Әйса униңға: «У өлмәйду» демәй, бәлки мән кәлгичә 
униң қалидиғинини халисам, сениң немә кариң бар?» дегән еди.  

Хатимә

24 Буниң тоғрисида гувалиқ берип, буни пүткән шагирт бу өзидур вә униң 
гувалиқиниң раст болғинини билимиз.  25 Әйса башқа тола әмәлләр қилди. 
Әгәр бирдин-бирдин йезилса, пүтүлгән китаплар дунияға патмайтти дәп 
хиял қилимән.  


