
муқәддәс китап

ЮҺанна
 язған 

биринчи хәт

62



 ЮҺАННА ЯЗҒАН 
БИРИНЧИ ХӘТ

Муқәддәс Китап - Йеңи ӘҺдә (Инҗил) 
23-қисим

1950-жилидики «Муқәддәс Китап»ниң 
уйғурчә тәрҗимиси 

һазирқи заман уйғур тилиға 
өзгәртилди

2013 
Дәсләпки нусха

www.dunyaningnuri.com



ЮҺАННА ЯЗҒАН 
БИРИНЧИ ХӘТ

Һаят сөзи

1 1 Дәсләптин болған сөздин хәвәр берип, өзимиз аңлап, өз көзлиримиз 
билән көрүп күзитип, қоллиримиз билән тутқинимиз тоғрисидин, дәрвәқә 

тирикликниң сөзи тоғрисидин сөзләймиз.  2 Чүнки тириклик ашкарә болди 
вә биз көрүп гувалиқ берип, Ата билән болуп бизгә ашкарә болған әбәдий 
тирикликни силәргә баян қилимиз.  3 Биз билән шерикликиңлар болғай дәп, 
көрүп аңлиғинимизни силәргә һәм йәткүзимиз вә бизниң шерикликимиз 
Ата вә униң Оғли Әйса Мәсиһ биләндур.  4 Хушлуқимиз камил болмақ үчүн 
буни пүтимиз.

  Худаниң нурида йүрүш

5 Биз униңдин аңлап силәргә йәткүзидиған хәвиримиз шудурки, 
Худа нурдур вә униңда әсла қараңғулуқ йоқтур.  6 Әгәр: «Униң билән 
шерикликимиз бар» дәп қараңғулуқта йүрсәк, ялған ейтип һәқиқәтни 
қилмаймиз.  7 Лекин у өзи нурда болғандәк өзимиз нурда йүрсәк, бир-
биримиз билән шерикликимиз болуп, униң Оғли Әйсаниң қени бизни һәр 
гунадин пакиз қилиду.  
8 Әгәр гунайимиз йоқтур десәк, өз-өзимизни алдаймиз вә биздә һәқиқәт 
йоқтур.  9 Гуналиримизни иқрар қилсақ, у бизниң гуналиримизни кәчүргили 
вә бизни барчә һәқсизлиқтин пакиз қилғили ишәшлик вә адилдур.  10 Әгәр 
гуна қилмидуқ десәк, уни ялғанчи қилимиз вә униң сөзи биздә йоқтур.  

2 1 Әй балилирим, гуна қилмиғайсиләр дәп, силәргә шуни пүттүм. Вә әгәр 
бирким гуна қилған болса, Атиниң алдида бир шапаәт қилғучимиз, 

йәни адил болған Әйса Мәсиһ бардур.  2 У өзи бизниң гуналиримиз үчүн 
капарәттур вә ялғуз бизниң гуналиримиз үчүн әмәс, бәлки пүтүн дунияниң 
гуналири үчүн капарәттур.  
3 Әгәр униң әмирлирини тутсақ, уни тонуғинимизни шуниң билән билимиз.  
4 Һәр ким уни тонуймән десә, лекин униң әмирлирини тутмиса, у өзи 
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ялғанчи болуп униңда һәқиқәт йоқтур.  5 Лекин кимки униң сөзини сақлиса, 
бәрһәқ, униңда Худаниң муһәббити камаләткә йәткән болиду вә буниң билән 
униңда болғинимизни билимиз.  6 Униңда туруп яшаймән дегән кишиниң у 
өзи йүргәндәк йүрмики керәктур.  
7 Әй амрақлар, силәргә бир йеңи әмир пүтмидим, лекин дәсләптин силәрдә 
бар болған кона әмирни пүттүм. Шу кона әмир силәр аңлиған сөздур.  
8 Лекин йеңи бир әмирни һәм силәргә пүтимән вә бу өзи униңда вә силәрдә 
һәқтур, чүнки қараңғулуқ өтти вә һәқиқий нур әмди йоруйду.  9 Һәр ким: 
«Мән нурдидурмән» десә, лекин өз бурадирини яман көрсә, у өзи бу чаққичә 
қараңғулуқтидур.  10 Кимки өз бурадирини дост тутса, нурда туруп қелип, 
униңда тайдуруш сәвәби йоқтур.  11 Лекин кимки өз бурадирини яман көрсә, 
қараңғулуқтидур вә қараңғулуқта йүрүп, нә йәргә баридиғинини билмәйду. 
Чүнки қараңғулуқ униң көзлирини кор қилған.  

12 Әй балилирим, силәргә пүтимән, чүнки силәрниң гуналириңлар униң 
исми үчүн кәчүрүлгән.  
13 Әй атилар, силәргә пүтимән, чүнки дәсләптин бар болғучини тонудуңлар. 
Әй йигитләр, силәргә пүтимән, чүнки яман болғучини бастиңлар.  14 Әй 
балилирим, силәргә пүттүм, чүнки Атини тонудуңлар.
 Әй атилар, силәргә пүттүм, чүнки дәсләптин бар болғучини тонудуңлар.
 Әй йигитләр, силәргә пүттүм, чүнки күчлүктурсиләр вә Худаниң сөзи 
силәрдә туруп қалиду вә яман болғучини бастиңлар.  
15 Дунияни вә дунияда бар нәрсиләрни дост тутмаңлар. Әгәр бир адәм дунияни 
дост тутса, униңда Атиниң муһәббити йоқтур.  16 Чүнки дуниядикиниң 
һәммиси, йәни җисимниң шәһвити вә көзләрниң шәһвити вә дөләтниң 
кибир-һәвиси Атидин әмәс, бәлки дуниядиндур.  17 Амма дуния вә униң 
шәһвәтлири йоқилиду, лекин Худаниң ирадисини қилғучи әбәдкичә туруп 
қалиду.  

Дәҗҗал Атини вә Оғулни инкар қилиду

18 Әй балилирим, ахирқи вақит болуп қалди вә дәҗҗалниң келидиғинини 
аңлиғиниңлардәк әмди тола дәҗҗаллар қопти. Буниңдин ахирқи вақитниң 
кәлгинини билимиз.  19 Улар бизниң аримиздин чиқти, лекин биздин әмәс 
еди. Әгәр биздин болған болса, биз билән қалатти. Лекин биздикиләрниң 
һәммиси әсли биздин болмиғини ашкарә болмақ үчүн булар биздин чиқип 
кәтти.  20 Амма силәрдә муқәддәс болғучиниң тәрипидин мәсиһләш йеғи 
болуп, һәммәңларниң билиши бар.  21 Һәқиқәтни билмигиниңлар үчүн әмәс, 
бәлки уни билип, һеч ялғанчилиқниң һәқиқәттин болмиғинини билгиниңлар 
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үчүн силәргә пүттүм.  22 Ялғанчи кимдур? Әйсаниң Мәсиһ екәнликини инкар 
қилған киши әмәсму? Атини вә Оғулни инкар қилған киши өзи дәҗҗалдур.  
23 Оғулни инкар қилған кишидә Ата өзи һәм болмайду. Оғулни етирап қилған 
кишидә Ата өзи һәм болиду.  24 Дәсләптин өз аңлиғиниңлар силәрдә туруп 
қалсун. Әгәр дәсләптин аңлиғиниңлар силәрдә туруп қалса, силәр һәм 
Оғулда вә Атида туруп қалисиләр  25 вә у өзи бизгә қилған вәдә шу, йәни 
әбәдий тирикликтур.  
26 Силәрни аздурғучилар җәһитидин буни силәргә пүттүм.  27 Силәр болсаңлар 
униң тәрипидин қобул қилған мәсиһлинишиңлар силәрдә туруп қалиду вә 
һеч кимниң силәргә үгитишигә муһтаҗ әмәссиләр, бәлки шу мәсиһләш өзи 
силәргә үгәткән һәр нәрсә ялған болмай, һәқиқәттур. У силәргә үгәткәндәк 
униңда туруп қелиңлар.  

Худаниң балилири

28 Әмди, әй балилирим, униңда туруп қелиңлар. Шундақ қилип, у өзи 
ашкарә болғанда хатирҗәмликимиз болғай вә униң келишидә униң алдида 
хиҗаләт болуп қалмиғаймиз.  29 Униң адил екәнликини билсәңлар, һәр ким 
адаләт қилса, униңдин туғулғандур дәп билиңлар.  

3 1 Атиниң бизгә қанчә муһәббәт көрсәткинигә қараңлар. Мана Худаниң 
балилири дәп атилимиз вә шундақтурмиз. Шу вәҗидин дуния 

бизни тонумайду, чүнки уни тонумиди.  2 Әй амрақлар, һазир Худаниң 
балилиридурмиз вә мундин кейин немә болидиғинимиз техи ашкарә әмәс. 
Лекин билимизки, у өзи ашкарә болғанда, биз униңға охшаш болимиз, чүнки 
уни өзидикидәк көримиз.  3 Кимдә униңға шу үмүт болса, Мәсиһ пак екәндәк 
өзини пакиз қилиду.  4 Һәр ким гуна қилса, қанунға хилаплиқ қилиду вә гуна 
өзи қанунға хилаплиқ.  5 Билимизки, у бизниң гуналиримизни көтәрмәк 
үчүн ашкарә болди вә униңда һеч гуна йоқтур.  6 Һәр ким униңда туруп қалса, 
гуна қилмайду вә һәр кимки гуна қилса, уни көрмигән вә уни тонумиған 
болиду.  7 Әй балилирим, һеч ким силәрни аздурмисун. Адаләт қилғучи 
Мәсиһ өзи адил болғандәк адилдур.  
8 Гуна қилғучи иблистиндур, чүнки иблис дәсләптин тартип гуна қилиду. Бу 
җәһәттин Худаниң Оғли ашкарә болдики, иблисниң ишлирини йоқатқай.  
9 Һәр ким Худадин туғулған болса, гуна қилмайду. Чүнки униң уруқи униңда 
туруп қалиду вә Худадин туғулғини үчүн гуна қилалмайду.  10 Шуниң билән 
Худаниң балилири вә иблисниң балилири пәриқ етилиду. Кимки адаләт 
қилмиса вә өз бурадирини дост тутмиса, Худадин әмәс.  
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Бир-биримизни дост тутайли
11 Чүнки өзимиз дәсләптин аңлиған әмир шуки, бир-биримизни дост 

тутқаймиз.  12 Ямандин болуп, өз бурадирини қатиллиқ қилған Қайинға 
охшимиғаймиз. Немишкә уни қатиллиқ қилди? Өз әмәллири яман вә 
бурадириниң әмәллири адил болғини үчүн уни қатиллиқ қилди әмәсму?  
13 Әй бурадәрләр, дуния силәрни яман көрсә, әҗәбләнмәңлар.  14 Өлүмдин 
тирикликкә өткинимизни билимиз, чүнки бурадәрләрни дост тутимиз. 
Муһәббәт қилмайдиған киши өлүмдә қалиду.  15 Һәр ким өз бурадирини 
яман көрсә, адәм өлтүргүчидур вә һеч бир адәм өлтүргүчидә әбәдий 
тирикликниң болмиғинини билисиләр.  16 Мәсиһ өз җенини бизгә қойғини 
билән муһәббәтниң немә екәнликини билимиз. Биз һәм бурадәрләр үчүн 
өз җанлиримизни қойғили қәриздардурмиз.  17 Амма биркимниң дунияви 
дөлити болса вә өз бурадириниң муһтаҗ тартқинини көрүп көңлини 
униңдин йиғса, Худаниң муһәббити униңда қандақ туруп қалиду?  
18 Әй балилирим, сөз билән яки тил билән әмәс, әмәл билән вә һәқиқәт билән 
дост тутайли.  19 Буниң билән һәқиқәттин болғинимизни билимиз вә униң 
алдида көңүллиримизни униталаймиз.  20 Амма көңлимиз бизни әйиплисә, 
Худа көңүллиримиздин улуқ болуп һәр нәрсини билиду.  21 Әй амрақлар, әгәр 
көңлимиз бизни әйиплимисә, Худаниң алдида җүритимиз болиду  22 вә һәрнемә 
тилисәк униңдин тапимиз, чүнки әмирлирини тутуп, униң алдида мәқбул 
болғинини қилимиз.  23 Униң әмри шудурки, униң Оғли Әйса Мәсиһниң исмиға 
ишинип, бизгә әмир бәргинидәк бир-биримизни дост тутишимиздин ибарәттур.  
24 Униң әмирлирини тутқан киши Худада вә Худа униңда туруп қалиду. Униң 
биздә туруп қалғинини бизгә бәргән Роһидин билимиз.  

Роһларни синақ қилиш

4 1 Әй амрақлар, һәр роһқа ишәнмәңлар, бәлки роһларни Худадинму дәп 
синақ қилиңлар. Чүнки тола сахта пәйғәмбәрләр дунияға чиққандур.  

2 Худаниң Роһини шуниңдин билисиләрки, һәр роһ Әйса Мәсиһниң җисимдә 
кәлгинини етирап қилса, Худадиндур  3 вә Әйсани етирап қилмиған роһ 
Худадин әмәс, бәлки у өзи дәҗҗалниң роһидур. Униң келидиғинини аңлиған 
едиңлар вә у һазирму дунияда бардур.  4 Әй балилирим, силәр Худадин 
болуп, уларға ғалиб болдуңлар. Чүнки силәрдә болғучи дунияда болғучидин 
улуқрақтур.  5 Улар дуниядиндур. Бу вәҗидин улар дуниядин сөзләйду вә 
дуния уларни аңлайду.  6 Бизләр Худадиндурмиз. Кимки Худани тонуса, 
бизни аңлайду вә кимки Худадин болмиса, бизни аңлимайду. Буниң билән 
һәқиқәтниң Роһини вә езиқтулуқниң роһини пәриқ етәләймиз.  
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Муһәббәт Худадиндур
7 Әй амрақлар, бир-биримизни дост тутайли, чүнки муһәббәт Худадиндур. 

Һәр ким муһәббәт қилса, Худадин туғулған болиду вә Худани тонуйду.  
8 Кимки муһәббәт қилмиса, Худани тонумиған болиду, чүнки Худа өзи 
муһәббәттур.  9 Худаниң бизгә болған муһәббити шуниң билән ашкарә 
болдики, биз униң васитиси билән тириклик тапқаймиз дәп, Худа өз ялғуз 
Оғлини дунияға әвәтти.  10 Муһәббәт шуниңдидур, йәни бизләр Худани дост 
тутқинимиз билән әмәс, бәлки у өзи бизни дост тутуп, гуналиримизниң 
капарити үчүн өз Оғлини әвәткини билән муһәббәт бәрқарардур.  11 Әй 
амрақлар, Худа бизни шундақ дост тутқан болса, биз һәм бир-биримизни 
дост тутқили қәриздардурмиз.  12 Худани әсла һеч ким көргән әмәс. Бир-
биримизни дост тутсақ, Худа биздә туруп қалиду вә униң муһәббити биздә 
камаләткә йәткән болиду.  
13 Биз униңда вә у биздә туруп қелишни өз Роһидин бизгә бәргинидин 
билимиз.  14 Биз көрүп гувалиқ бәрдуқки, Ата өзи Оғулни дунияниң 
қутқузғучиси болғили әвәтти.  15 Әйса Худаниң Оғли дәп етирап қилған 
кишидә Худа туруп қалиду вә у өзи Худада туруп қалиду.  16 Биз Худаниң 
бизгә болған муһәббитини билип униңға ишәндуқ. Худа муһәббәттур. Вә 
кимки муһәббәттә туруп қалса, Худада туруп қалиду вә Худа униңда туруп 
қалиду.  
17 Шуниң билән муһәббәт биздә камаләткә йәткән болиду. Шуниң билән 
һөкүм күнидә җүритимиз болиду. Чүнки у болғандәк, бизму дуниядидурмиз.  
18 Муһәббәттә қорқунуч йоқтур, бәлки камил муһәббәт қорқунучни 
чиқириветиду. Чүнки қорқунучта җазаниң әнсизлики бар вә қорқидиған 
киши муһәббәттә камаләткә йәтмигән болиду.  19 Биз дост тутимиз, чүнки 
авал у бизни дост тутти.  20 Бирким: «Худани дост тутимән» десә, лекин өз 
бурадирини яман көрсә, ялғанчидур. Чүнки бирким өзи көргән бурадирини 
дост тутмиса, өзи көрмигән Худани қандақ дост туталайду?  21 Кимки Худани 
дост тутса, өз бурадирини һәм дост тутсун дәп, шу әмир униңдин бизгә кәлди.  

Худаниң Оғли тоғрисидики гувалиқ

5 1 Һәр ким Әйсаниң Мәсиһ екәнликигә ишәнсә, Худадин туғулған болиду вә 
һәр ким туғдурғучини дост тутса, униңдин туғулғанни һәм дост тутиду.  

2 Униң үчүн Худани дост тутуп әмирлирини сақлисақ, Худаниң балилирини 
дост тутқинимизни билимиз.  3 Худаға қилған муһәббәт шуниңдидурки, 
биз униң әмирлирини тутимиз вә униң әмирлири еғир әмәстур.  4 Чүнки 
Худадин туғулғанниң һәммиси дунияниң үстигә ғалиб болиду вә дунияни 
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мәғлуп қилған нусрәт өз иманимиздур.  5 Дунияни мәғлуп қилидиған 
кимдур? Әйсаниң Ибн Алла екәнликигә ишәнгән киши әмәсму?  
6 У өзи, йәни Әйса Мәсиһ, су вә қан билән кәлди. У ялғуз су билән әмәс, бәлки 
һәм су билән, һәм қан билән кәлди. Буниңға гувалиқ бәргүчи Роһтур, чүнки 
Роһ өзи һәқиқәттур.  7 Чүнки гувалиқ бәргүчиләр үч:  8 йәни Роһ, су вә қандур 
вә бу үч бирдур.  
9 Адәмләрниң гувалиқини қобул қилсақ, Худаниң гувалиқи чоңрақ әмәсму? 
Чүнки Худаниң гувалиқи шудурки, у өз Оғли тоғрисида гувалиқ бәргән.  
10 Худаниң Оғлиға ишәнгән киши өз ичидә шу шаһадәтни тапиду. Лекин 
Худаға ишәнмигән киши уни ялғанчи қилған болиду, чүнки Худаниң өз Оғли 
тоғрисида бәргән шаһадитигә ишәнмигән болиду.  11 Шаһадәт шудурки, Худа 
бизгә әбәдий тириклик бәрди вә бу тириклик униң Оғлидидур.  12 Оғул өзи 
кимдә болса, униңда тириклик бар, Худаниң Оғли кимдә болмиса, униңда 
тириклик йоқтур.  

Ахирқи тәлим

13 Силәр Худаниң Оғлиға ишәнгәнләргә, өзәңларда әбәдий тириклик бар 
екәнни билгәйсиләр дәп, буни пүттүм.  
14 Униңға болған етимадимиз шуки, униң ирадисигә мувапиқ бир немини 
тилисәк, у бизни аңлайду.  15 Һәрнемә тилигинимизни аңлайду дәп билсәк, 
дуайимизда униңдин тилигинимизни таптуқ дәп билимиз.  
16 Бир киши өз бурадириниң өлүмгә сәвәб болмайдиған шәрт билән гуна 
қилғинини көрсә, дуа қилсун вә өлүмгә сәвәб болидиған гуна болмиса, 
Худа униңға тириклик бериду. Өлүмгә сәвәб болидиған гуна бардур. Шуниң 
тоғрисидин дуа қилиңлар дәп ейтмаймән.  17 Һәммә һәқсизлиқ гунадур, 
амма өлүмгә сәвәб болмайдиған гуна бардур.  
18 Худадин туғулған һәр бириниң гуна қилмиғинини билимиз, бәлки Худадин 
туғулған киши өзини сақлайду вә яман болғучи өзи униңға тәгмәйду.  
19 Худадин болғинимизни билимиз, амма пүтүн дуния яман болғучиниң 
һоқуқи астидидур.  20 Амма билимизки, Ибн Алла келип, һәқ болғучиниң 
өзини тонуғили бизгә әқил бәрди. Вә биз һәқ болғучиниң өзидә, дәрвәқә униң 
Оғли Әйса Мәсиһтидурмиз. Бу өзи һәқиқий Худа вә әбәдий тирикликтур.  
21 Әй балилар, өзәңларни бутлардин сақлаңлар.  


