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ЯҚУБ ЯЗҒАН ХӘТ
Он икки қәбилигә салам

1 1 Худаниң вә Худавәндә Әйса Мәсиһниң бәндиси Яқубтин тарилип кәткән 
он икки қәбилигә салам.  

Етиқат вә синақ

2 Әй бурадәрлирим, хилмухил синақларға чүшкиниңларни чоң хошаллиқ 
санаңлар.  3 Билиңларки, иманиңларниң синиши сәвир һасил қилиду.  
4 Лекин, силәр камил вә әйипсиз болуп, һеч ишта кәмликиңлар болмисун 
дәп, сәвирниң әмили камил болсун. 
5 Силәрдин бирким һекмәттә өксүгән болса, әйиплимәй, хуш-риза билән 
һекмәт беридиған Худадин тилисун вә униңға берилиду.  6 Лекин һеч 
шәк кәлтүрмәй, етиқат билән тилисун, чүнки шәк қәлтүргүчи деңизниң 
шамалдин урулуп чайқалған долқуниға охшайду.  7 Шундақ адәм Худадин бир 
нәрсә тапай дәп, үмүт қилмисун.  8 Икки пикирлик киши һәммә йоллирида 
турақсиздур.  

9 Намрат болған бурадәр өзиниң көтирилгини билән пәхирләнсун.  10 Лекин 
дөләтмән болған бурадәр өзиниң төвән қилинғини билән пәхирләнсун, 
чүнки у отниң гүлидәк тозуп кетиду.  11 Мана аптап иссиқлиқ билән чиқип, 
йәр отини қурутиду вә гүли чүшүп гүзәллики йоқилиду. Дөләтмән шундақ 
өз йоллирида солишиду.  
12 Синаққа сәвир-тақәт қилған киши мубарәктур. Чүнки синақтин сап чиқса, 
Худавәндә өзини дост тутқучиларға вәдә қилған тириклик таҗини тапиду.  
13 Бирким синақ қилинғанда: «Худа тәрипидин синақ қилинимән» дәп 
ейтмисун, чүнки Худа яманлиқтин синақ қилинмайду вә өзи һеч кимни 
синақ қилмайду.  14 Лекин бирким өз шәһвитидин тартилип езиқтурса, синақ 
қилиниду.  15 вә шәһвәт һамилдар болғандин кейин, гуна туғиду. Амма гуна 
пишқандин кейин өлүм туғиду.  16 Әй амрақ бурадәрлирим, азмаңлар.  
17 Һәр яхши һәдийә вә һәр камил инам жукиридин нурларниң Атиси 
тәрипидин назил болиду. Униң өзидә өзгириш вә тәбдилликниң сайиси 
йоқтур.  18 У бизни худди өз мәхлуқатиниң тунҗи мевиси болсун дәп, өз 
ирадисигә мувапиқ бизни һәқиқәтниң сөзи билән туғдурди. 
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Худаниң сөзини әмәлгә кәлтүрүш
19 Әй амрақ бурадәрлирим, шуни билиңларки, һәр адәм аңлимақта шитик, 

сөз қилишта еғир вә ғәзәплиништә сус болсун.  20 Чүнки адәмниң ғәзипии 
Худаниң алдида адил болғанни әмәлгә кәлтүрмәйду.  21 Бу вәҗидин һәр 
паскинилиқ вә яманлиқниң қалдуқлирини ташлап, силәрдә терилип 
җанлириңларни қутқузалайдиған сөзни явашлиқ билән қобул қилиңлар.  
22 Амма сөзни әмәлгә кәлтүргүчи болуңлар. Өз өзәңларни алдап, ялғуз 
аңлиғучи болмаңлар.  23 Чүнки бирәв аңлиғучи болуп қилғучи болмиса, 
бир әйнәктә өзиниң йүзигә қарайдиған кишигә охшайду.  24 Чүнки у өзигә 
қарап қоюп, кетип дәрһал өзиниң қандақ болғинини унтуп қалиду.  25 Лекин 
азатлиқниң камил қануниға нәзәр селип қарап, униңға давамлиқ қарап, 
унитидиған аңлиғучи болмай, бәлки әмәл қилғучи болған киши өз ишида 
мубарәк болиду.  
26 Бирким өзини диндар десә вә өз тилиға йүгән салмай, өз көңлини алдатса, 
ундақниң диндарлиқи инавәтсиздур.  27 Худа Атиниң алдида пак вә әйипсиз 
болған ибадәт йетимләрни вә тулларни өз тәңликлиридә йоқлап, өзини 
дуниядин дағсиз сақлимақтур.  

Айримичилиқ қилмаслиқ

2 1 Әй бурадәрләр, шан-шәрәпниң егиси Худавәндимиз Әйса Мәсиһкә болған 
иманиңлар йүз-хатирә қилиш билән болмисун.  2 Чүнки җәмләшкән 

йериңларға алтун бағ үзүклүк вә чирайлиқ кийимлик адәм киргәндә, кир 
кийимлик пеқир бир киши һәм кирсә,  3 силәр у чирайлиқ кийимлик кишигә 
қарап униңға: «Сән төргә чиқип олтарғин» дәп, пеқирға: «Сән анда турғин» 
яки «Айиғимда олтарғин» десәңлар,  4 өз ичиңларда йүз-хатирә қилип, наһәқ 
һөкүм қилидиған һакимлар болмидиңларму?  
5 Әй амрақ бурадәрлирим, аңлаңлар. Худа бу дунияниң пеқирлирини иманда 
дөләтмән болуп, униң өзини дост тутқанларға вәдә қилған падишаһлиққа 
варис болғили илғимиғанму?  6 Лекин силәр пеқирларни тәһқир қилдиңлар. 
Силәргә зулум қилип, силәрни мәһкимиләргә сөригүчи байлар әмәсму?  
7 Силәрниң үстүңларға аталған яхши исимға күпүрлүк қилғучи улар әмәсму?  
8 Әгәр силәр муқәддәс язма буйруғандәк: «Хошнаңни өзәңдәк дост тутқин» 
дегән падишаһлиқ әмирни тутсаңлар, яхши қилисиләр.  9 Лекин йүз-хатирә 
қилсаңлар, гуна қилип, Тәврат қануни тәрипидин хилаплиқ қилғучилардәк 
әйиплинисиләр.  
10 Чүнки кимки барчә Тәврат қанунини тутуп, бир ишта гуна қилса, һәммисигә 
қәриздар болған болиду.  11 Чүнки «Зина қилмиғин» дәп ейтқучи һәм 
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қатиллиқ қилмиғин дегәндур. Лекин зина қилмай қатиллиқ қилсаң, Тәврат 
қануниға хилаплиқ қилғучи болдуң.  12 Азатлиқниң қануниға мувапиқ һөкүм 
қилинидиғанларға тоғра кәлгидәк сөз қилип әмәл қилиңлар.  13 Чүнки һөкүм 
мәрһәмәт қилмиғанларға мәрһәмәтсиз болиду вә мәрһәмәт өзи һөкүмниң 
үстигә пәхирлиниду.  

Иман вә яхши әмәлләр

14 Әй бурадәрлирим, биркимниң имани болуп әмәллири болмиса, немә 
пайда болиду? Иман уни қутқузамду?  15 Әгәр бир бурадәр яки һәмширә 
ялаңғач болуп, күндилик таамға муһтаҗ болса,  16 силәрдин бири уларға: 
«Аманлиқ билән берип, иссиғидәк кийип, тойғидәк йәңлар» десә, лекин 
уларға бәдәнлиригә лазим болғанни бәрмисә, немә пайда болиду?  17 Шуниңға 
охшаш, иманниң әмәллири болмиса, өзи ялғуз болғач өлгәндур.  
18 Еһтималки бирким: «Сәндә иман бар вә мәндә әмәл бар. Сениң әмәлсиз 
иманиңни маңа көрсәткин вә мән әмәллирим билән өз иманимни саңа 
көрситәй» дәп ейтиду.  19 Сән Худа бирдур дәп ишинисән. Буниң билән 
раст қилисән. Яман роһлар һәм шуниңға ишинип титрәйду.  20 Лекин, әй 
инавәтсиз адәм, иман әмәлсиз болса қудрәтсиздур дәп билгәйсән.  21 Атимиз 
Ибраһим өз оғли Исһақни қурбангаһқа чиқарғанда әмәлләр билән адил 
қилинмидиму?  22 Көрисәнки, иман әмәллири билән ишлишип берип, иман 
өзи әмәлләр билән камаләткә йәткүзүлди.  23 Буниң билән муқәддәс язминиң 
сөзи, йәни: «Ибраһим Худаға ишәнди вә бу униңға адаләттәк саналди вә у өзи 
Худаниң дости дәп аталди» дәп ейтилған сөз беҗа кәлтүрүлди.  
24 Көрисиләрки, адәм ялғуз иман билән әмәс, әмәлләр билән адил қилиниду.  
25 Шундақ һәм паһишә Раһаб җасусларни қобул қилип башқа йол билән 
чиқарғанда, әмәлләр билән адил қилинмидиму?  26 Чүнки бәдән роһсиз болса 
өлүк болғандәк, иман һәм әмәлсиз болса өлүктур.  

Тилни тизгинләш

3 1 Әй бурадәрлирим, силәрдин тола кишиләр муәллим болмисун. Биз 
муәллимләр қаттиқрақ һөкүм тапидиғинимизни билиңлар.  2 Һәммимиз 

тола ишларда хата қилимиз. Бир киши һеч бир сөздә хата қилмиса, у өзи барчә 
бәдинигә йүгән салған камил бир кишидур.  3 Атларни бизгә итаәт қилдурмақ 
үчүн еғизлириға йүгән селип, пүтүн бәдәнлирини қайтуралаймиз.  
4 Мана қаттиқ шамал билән һайдилип маңдурулған чоң кемиләр болса 
шунчә йоған болғини билән, чөрүгүчи халиған тәрәпкә кичиккина бир рол 
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билән қайрилиду.  5 Шуниңға охшаш тил өзи кичик бир әза болуп, тола йоған 
сөзләйду. Мана шунчә кичик от қанчә чоң җаңгални туташтуриду.  6 Тил 
һәм бир отдур. Тил бир зулум алимидәк әзалиримизниң арисида туруп, 
пүтүн бәдәнни дағландуруп, өзи дозақтин туташтурулуп, мәвҗудатниң 
чақини туташтуриду.  7 Чүнки барчә һайванат, чарва вә учарқанатлар болса, 
өмиләйдиған җанивар вә суда йүридиған җаниварлар болса һәммиси 
адәмләрдин бесилип тизгинлимәктә, һәмдә тизгинлигән.  8 Лекин һеч 
бир адәм тилни тизгинлийәлмәйду. Өзи тохтавсиз яман бир немә болуп, 
өлтүридиған зәһәр билән толғандур.  9 Тил билән Худавәндигә вә Атиға 
һәмдусана ейтип, униң билән Худаниң охшашлиқида яритилған адәмләргә 
ләнәт оқуймиз.  10 Бир еғиздин һәмд вә ләнәт чиқиду. Әй бурадәрләр, ундақ 
болмисун.  
11 Булақниң бир көзидин чиққан су һәм татлиқ, һәм аччиқ болаламду?  12 Әй 
бурадәрлирим, әнҗир дәриғи зәйтун яки үзүм тели әнҗир кәлтүрәләмду? 
Шундақ һәм шор булақ татлиқ су чиқиралмайду.  

Жуқиридин болған һекмәт

13 Араңларда ақил вә дана ким бар? Шундақ киши һекмәтниң явашлиқида 
яхши йүрүш-туруши билән әмәллирини көрсәтсун.  14 Лекин көңүллириңларда 
аччиқ, һәсәт вә мухалиплиқ болса, һәқиқәткә қарши ялған сөзләп йоғанлиқ 
қилмаңлар.  15 Чүнки ундақ һекмәт жукиридин назил болмай, бәлки дунияви 
вә нәпсаний болуп, яман роһлардиндур.  16 Мана һәсәт вә мухалиплиқ нә йәрдә 
болса, тәртипсизлик вә һәр яманлиқ андадур.  17 Лекин жукиридин болған 
һекмәт әң авал пактур, андин тинич, мулайим, яваш болуп, мәрһәмәт вә яхши 
мевә билән толуп, шәксиз вә риясиз болиду.  18 Адаләтниң мевиси аманлиқта 
терилип, течлиқ орнатқучиларниң несипи болиду.  

Йоғанчилиқ қилмаслиқ

4 1 Араңлардики урушлар вә җедәлләр қәйәрдиндур? Әзалириңларда җәң 
қилип турған шәһвәтлириңлардин әмәсму?  2 Тәмә қилип, егә болмайсиләр. 

Өлтүрүп һәсәт қилип утувалмайсиләр. Җедәл қилип урушисиләр. Дуа 
қилмиғиниңлар үчүн бир нәрсә тапалмайсиләр.  3 Дуа қилғиниңларда яман 
тәриқидә дуа қилғиниңлар үчүн бир немә тапмайсиләр. Сәвәб шуки, өз 
шәһвәтлириңларға уни сәрп қилғиңлар бар.  4 Әй бевапа асийлар, дунияниң 
достлуқи Худаға дүшмәнликтур дәп билмәмсиләр? Кимки дунияниң дости 
болғили халиса, Худаниң дүшмини болиду.  5 Яки: «Силәрдә макан тутқан 
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Роһ күчлүк муһәббәт билән иштияқ бағлайду» дәп муқәддәс язма ейтқан 
сөзни бекар дәйсиләрму?  6 Лекин у ата қилған меһри-шәпқәт чоңрақтур. 
Униң үчүн муғәддәс язмилар: «Худа мутәкәббурларға зит туриду, лекин 
кәмтәрләргә меһри-шәпқәт ата қилиду» дәп ейтиду.  
7 Бу вәҗидин Худаға боюн сунуңлар, амма иблисқа зит туруңлар вә у 
силәрдин қачиду.  8 Худаға йеқин келиңлар вә у силәргә йеқин келиду. 
Әй гунакарлар, қоллириңларни пакиз қилиңлар. Әй икки пикирликләр, 
көңүллириңларни пакиз қилиңлар.  9 Өз пәришанлиқиңларни билип, ғәмкин 
болуп йиғлаңлар. Күлүшүңлар йиғлимақлиққа вә хушлуқуңлар ғәмкинликкә 
айландурулсун.  10 Худавәндиниң алдида өзәңларни төвән тутуңлар вә у 
силәрни егизләндүриду.  
11 Әй бурадәрләр, бир-бириңларниң үстидин ғәйвәт қилмаңлар. Бир 
бурадәрниң ғәйвитини қилип, өз бурадирини һөкүм қилғучи Тәврат 
қануниниң ғәйвитини қилип, Тәврат қанунини һөкүм қилиду. Лекин Тәврат 
қанунини һөкүм қилсаң, Тәврат қанунини тутқучи болмай, униң үстидин 
һөкүм қилғучи болисән.  12 Қутқузушқа вә һалак қилишқа қадир болғучи, 
йәни Тәврат қанунини берип һөкүм қилғучи бирдур. Өз хошнаңни һөкүм 
қилидиған кимсән?  
13 Әмди, әй силәр, бүгүн яки әтә палан шәһәргә берип, анда бир йил туруп, сода 
қилип пайда тапайли» дәп ейтқанлар аңлаңлар.  14 Әтә немә вәқә болидиғинини 
билмәйсиләр әмәсму? Һаятиңлар немидур? Мана азғина вақит көрүнүп, кейин 
йоқилидиған бир түтүндурсиләр.  15 Худавәндә халиса вә өмүр көрсәк, уни яки 
буни қилайли десәңлар, яхши болмамти?  16 Лекин әмди өз йоғанлиқиңлар 
билән пәхирлинисиләр. Һәммә шундақ пәхир ямандур.  17 Униң үчүн кимки 
яхшилиқ қилишни билип қилмиса, униңға гуна болиду.  

Байларға агаһландуруш

5 1 Әмди, әй байлар, аңлаңлар. Үстүңларға келидиған балалар үчүн пиған 
қилип йиғлаңлар.  2 Дөлитиңлар чирип, либаслириңлар күйидин 

йейилгән.  3 Алтун вә күмүчүңлар датлишип бузулған вә улардики дат силәргә 
қарши бир гувалиқ болуп, оттәк гөшүңларни йәйду. Ахирқи күнләрдә ғәзинә 
йиғдиңларғу!  4 Мана екин йәрлириңларни орған мәдикарларниң берилмәй 
елип қелинған иш һәчлири қичқириду вә ормичиларниң авази самави 
қошунларниң сәрдари болған Худавәндиниң қулиқиға йәтти.  5 Йәр йүзидә 
әйш-ишрәт қилип раһәт билән күн өткүзүп, йүрәклириңларни қурбанлиқ 
күнидикидәк бордидиңлар.  6 Адилни һөкүм қилип өлтүрдүңлар. У силәргә 
зит турмиди.  
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Сәвир қилиш
7 Әй бурадәрләр, Худавәндиниң келишигичә сәвир қилиңлар. Мана 

дехан йәрниң яхши мевисигә сақлап туруп, күз вақтиниң вә әтә язниң 
ямғуриға сәвир билән мунтәзир болиду.  8 Униң үчүн силәр һәм сәвир қилип 
көңүллириңларни мустәһкәм қилиңлар, чүнки Худавәндиниң келиши 
йеқинлашти.  9 Әй бурадәрләр, бир-бириңларниң үстидин шикайәт қилмаңлар. 
Болмиса һөкүм қилинисиләр. Мана һаким ишикниң алдида туриду.  10 Әй 
бурадәрләр, Худавәндиниң исми билән сөз қилған пәйғәмбәрләрни зәхмәт 
тартишта вә сәвир қилишта нәмунә қилиңлар.  11 Мана, сәвир қилғучиларни 
мубарәк дәймиз. Аюбниң сәвирини аңлап, Худавәндә униңға бәргән илаҗни 
көрдүңлар, чүнки Худавәндә тола мәрһәмәтлик вә меһриванлиқтур.  

Ахирқи несиһәтләр

12 Лекин һәммидин муһим, әй бурадәрләр, я асман билән я йәр билән вә 
я башқа бир ант билән қәсәм қилмаңлар. Лекин «бәрһәқ» дегиниң «бәрһәқ» 
болсун, вә «яқ» дегиниң «яқ» болсун. Болмиса һөкүмниң тегигә чүшисиләр.  
13 Араңларда бирким зәхмәт тартса, дуа қилсун. Бирким хошал болса, 
һәмд-мәдһийә оқусун.  14 Араңларда бирким кесәл болса, җамаәтниң 
ақсақаллирини қичқарсун вә улар Худавәндиниң исми билән уни яғ билән 
яғлап, униң үстидә дуа қилсун.  15 Иманниң дуаси кесәлни қутқузиду вә 
Худавәндә уни қопуриду. Гуна қилған болса һәм, у кәчүрүлиду.  16 Гуналарни 
бир-бириңларға иқрар қилип, бир-бириңлар үчүн дуа қилиңларки, шипа 
тапқайсиләр. Бир адилниң дуаси үнүмлүк болуп, тола ишқа қадирдур.  
17 Елияс бизгә охшаш бир адәм еди. У ямғур яғмисун дәп бир дуа қилди вә 
үч йил алтә айғичә йәр йүзигә ямғур яғмиди.  18 У йәнә дуа қилди вә асман 
ямғур бәрди вә йәр өз мевисини кәлтүрди.  
19 Әй бурадәрлирим, араңларда бирким һәқиқәттин езиқип кәтсә вә бир киши 
уни яндурса,  20 у өзи билсунки, бир гунакарни йолиниң езиқтулуқидин 
яндурған киши униң җенини өлүмдин қутқузуп, тола гуналарни йепип 
қойған болиду.  


