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1-nji bap

Ýaşaýyş Sözi
1  Biz si ze owalbaş dan bar bo lan 

Ýa şa ýyş Sö zi hak da ha bar ber ýä ris. 
Gu la gy myz bi len eşi dip, eli miz bi len 
tu tup, gö zü miz bi len gö ren le ri mi zi yg

lan ed ýä ris. 2  Bu Ýa şa ýyş aýan bol dy, biz 
Ony gör dük. Ata myz Hu daý bi len bo lan 
bu ba ky Ýa şa ýyş bi ze äş gär bol dy. In di 
biz Ol ba ra da şa ýat lyk edip, Ony si ze 
yg lan ed ýä ris. 3 Ha wa, si ziňde bi ziň 
bi len ýa kyn gat na şyk da ýa şa ma gy ňyz 
üçin, gö rüpeşi den le ri mi zi si ze mä lim 
ed ýä ris. Bi ziň özü mi ziň hem Ata myz 

Ýohannanyň birinji haty
Giriş

Ýo han na nyň birinji ha ty nyň esa sy 
iki mak sa dy bar: aw tor oky jy la ry 
Hu daý we Onuň Og ly Isa Me sih bi len 
ýa kyn gat na şyk da bol ma ga hö wes len
dir ýär we bu gat na şy gy weý ran ed ýän 
galp tag ly mat lar dan ägä bol ma gy 
tab şyr ýar. Se bä bi iman ly la ryň kä bi ri 
galp mu gal lym lar ta ra pyn dan al da wa 
sa lyn ýar dy. Şeý le mu gal lym lar soň ra 
ýyg nak dan ko wul ýar. Ola ryň ýa lan 
tag ly ma ty mad dy zat la ryň äh li si ýa
ra maz, di ňe ru hy zat lar go wy di ýip 
öw red ýär di. Ola ryň şeý le tag ly ma
ty Isa Me sih ha ky ky adam bo lup 
bil me ýär di ýip yk rar ed ýär di. Galp 
mu gal lym lar ru hy taý dan kä mil bo lan 

ada ma ah lak ka nun la ry na üns ber mek 
ýada baş ga la ry söý mek hök man däl 
di ýip öw red ýär di ler.

Ýo han na bu galp tag ly ma ty pu ja 
çy ka ryp, Isa Me sihiň dog ru danda 
adam bo lan dy gy ny aý dyň mä lim ed
ýär. Ol Isa Me sihe iman ed ýän we 
Hu da ýy söý ýän her ke siň Hu da ýyň 
tab şy ryk la ry na gu lak as ma ly dy gy ny 
nyg ta ýar. Ýo han na iman ly lar üçin iň 
uly tab şy ry gyň bi rekbi re gi söý mek
den, mu ny iş ýü zün de gör kez mek den 
yba rat dy gy ny aýd ýar. Se bä bi Isa Me
sihiň Öz ja ny ny bi ziň üçin gur ban 
edip, bi ze bo lan söý gü si ni aý dyň 
gör kez di.
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a 1:4 Şat ly gy myz – kä bir gol ýaz ma lar da şat ly gy ňyz.

we Onuň Og ly Isa Me sih bi len ýa kyn 
gat na şy gy myz bar dyr. 4  Şat ly gy myz a 
do lupdaş syn di ýip, bu la ry si ze ýaz ýa rys.

Nurdaky ýaşaýyş
5 Bi ziň Isa Me sihden eşi dip, si ze yg

lan ed ýän ha ba ry myz şu dur: Hu daý 
nur dur, On da hiç tüm lük ýok dur. 6  Biz 
Onuň bi len ýa kyn gat na şyk da ýa şa ýan
dy gy my zy aý dypda, tüm lük de gez ýän 
bol sak, on da ýa lan söz le ýän di ris, ha
ky ka ty ber jaý ed ýän däl di ris. 7 Em ma 
Hu da ýyň nur da bol şy ýa ly, biz hem 
nur da gez ýän bol sak, on da bi ribi ri miz 
bi len ýa kyn gat na şy gy myz bar dyr. Onuň 
Og ly Isa nyň ga ny bi zi äh li gü nä den 
tä miz le ýän dir. 8  Gü nä miz ýok diý sek, 
on da biz özü mi zi al da ýan dy rys, biz de 
ha ky kat ýok dur. 9 Em ma gü nä le ri mi zi 
bo ýun al sak, sa dyk hem ada lat ly Hu daý 
gü nä le ri mi zi ba gyş lar we bi zi her hi li 
ýa man lyk dan tä miz lär. 10 Gü nä et me dik 
diý sek, Hu da ýy ýa lan çy ed ýän di ris, kal
by myz da Onuň söz le ri ýok dur.

2-nji bap
1 Eziz ba la la rym! Men si ze şu la ry gü

nä et mez li gi ňiz üçin ýaz ýa ryn. Em ma 
kim dir bi ri gü nä et se, Ata nyň hu zu
ryn da ak law çy myz Isa Me sih bar, Ol 
adyl dyr. 2  Ol bi ziň üçin gur ban bol dy. 
Hu daý Ol ar ka ly bi ziň gü nä le ri mi zi, 
di ňe bi ziň däl, eý sem, bü tin dün ýä niň 
gü nä le ri ni ba gyş la dy. 3 Eger Hu da ýyň 
buý ruk la ry ny ber jaý ed ýän bol sak, on da 
Ony ta na ýan dy gymy zy mä lim ed ýä ris. 
4  «Hu da ýy ta na ýa ryn» di ýi bem, Onuň 
buý ruk la ry ny ber jaý et me ýän adam ýa
lan çy dyr, on da ha ky kat ýok dur. 5 Em ma 
Hu da ýyň sö zü ni ber jaý ed ýän adam da 
Onuň söý gü si ha ky kat da nam kä mil dir. 

Ine, biz Hu daý bi len ýa şa ýan dy gy my zy 
şeý dip bil ýä ris. 6  «Men Hu da ýa sy gy nyp 
ýa şa ýa ryn» diý ýän adam Isa Me sihiň 
ýa şaý şy ýa ly ýa şa ma ly dyr.

7 Mäh ri ban la rym, men si ze tä ze buý ruk 
dälde, il ki baş dan ber len kö ne buý ru gy 
ýaz ýa ryn. Bu kö ne buý ruk si ziň öň ki 
eşi den sö zü ňiz dir. 8  Em ma me niň si ze 
ýaz ýan bu buý ru gy ma tä ze diý seň hem 
bo lar, se bä bi bu buý ru gyň ha ky ka ty 
Me sihde we siz de aýan bol ýar. Çün ki 
tüm lük ötüp bar ýar, ha ky ky nur bol
sa eý ýäm par la ýan dyr. 9 Özü niň nur da 
ýa şa ýan dy gy ny aý dypda, do ga ny ny 
ýig ren ýän adam he ni zem tüm lük de
dir. 10  Do ga ny ny söý ýän adam nur da 
ýa şa ýan dyr, on da büd re mä ge se bäp 
bo lup bil mez. 11 Ýö ne kim do ga ny ny 
ýig ren ýän bol sa, ol tüm lük de dir. Ol 
tüm lük de ge zip, ni rä bar ýa ny ny bil ýän 
däl dir, se bä bi tüm lük onuň göz le ri ni 
kör eden dir.

12  Eý, ba la lar, si ze ýaz ýa ryn: Me sihiň 
ha ty ra sy na gü nä le ri ňiz ba gyş lan dy. 13 Eý, 
ata lar, si ze ýaz ýa ryn: siz owalbaş dan 
aýan bo lan Isa ny ta na ýar sy ňyz.

Eý, ýi git ler, si ze ýaz ýa ryn: siz şeý ta
ny ýeň di ňiz.

14  Eý, ba la lar, si ze ýaz ýa ryn: siz Ata
myz Hu da ýy ta na ýar sy ňyz. Eý, ata lar, 
si ze ýaz ýa ryn: siz owalbaş dan aýan 
bo lan Isa ny ta na ýar sy ňyz.

Eý, ýi git ler, si ze ýaz ýa ryn: siz güýç lü
si ňiz, Hu da ýyň sö zi kal by ňy za or nan dyr. 
Siz şeý ta ny ýeň di ňiz.

15 Dün ýä we on da ky zat la ra kö ňül ber
mäň. Dün ýä ni söý ýän adam da Ata nyň 
söý gü si ýok dur. 16  Se bä bi dün ýä dä ki 
äh li zat lar: gü nä li hö wes ler, aç göz lük 
we baý lyk bi len mag tan mak Ata dan 
däl dir, dün ýä den dir. 17 Dün ýä we onuň 
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a 2:20 Si ziň hem mä ňiz bol sa ha ky ka ty bil ýän si ňiz – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da siz 
hem me za dy bil ýän si ňiz di ýip duş gel ýär.
b 3:8 Hu da ýyň Og ly – Kö ne Äht de bu at pa ty şa lar üçin ula nyl ýar dy. Tä ze Äht de bol sa bu 
at Hu daý ta ra pyn dan saý la nypse çi len diý me gi aň lad ýar. Söz lü ge se ret.

hö wes le ri ge çer gi der, em ma Hu da ýyň 
yra da sy ny ber jaý ed ýän adam ba ky ýa şar.

Mesihe garşy taglymat 
barada duýduryş

18  Eý, ba la lar, bu dün ýä niň ahyr ky 
gün le ri ýe tip ge len dir. Siz Me sihiň duş
ma ny nyň gel jek di gi ni eşi den si ňiz. Hut 
şu wagt hem Me sihe gar şy çyk ýan la ryň 
en çe me si peý da bol dy. Ine, bu wa ka lar
dan biz dün ýä niň ahyr ky gün le ri niň 
ýe tip ge len di gi ni bil ýä ris. 19 Olar bi ziň 
ara myz dan git di ler, as lyn dada bi ze 
de giş li däl di ler. De giş li bol sa dy lar, bi
ziň ara myz da ga lar dy lar. Em ma çy kyp 
git mek le ri ola ryň hiç bi ri niň bi ze de giş li 
däl di gi ni äş gär et di. 20 Si ziň hem mä ňiz 
bol sa ha ky ka ty bil ýän si ňiz a, çün ki Isa 
Me sih si ze Mu kad des Ru hy ber di. 21 Men 
si ze ha ky ka ty bil me ýän di gi ňiz üçin däl
de, eý sem, ony hut bil ýän di gi ňiz üçin 
ýaz ýa ryn, se bä bi hiç bir ýa la nyň ha ky
kat bi len umu my ly gy ýok dur. 22  On da 
ýa lan çy kim? Isa nyň Me sihdigini in kär 
ed ýän adam ýa lan çy dyr. Ol Me sihiň 
duş ma ny dyr! Ol Ata nyda, Og lyda in
kär ed ýär. 23 Og ly in kär ed ýän adam da 
Ata ýok dur. Em ma Og ly yk rar ed ýän 
adam da we lin Ata bar dyr.

24 Goý, si ziň il ki baş dan eşi den sö zü ňiz 
kal by ňyz da or na syn. Şon da siz Ogul bi
le nem, Ata bi le nem ýa şar sy ňyz. 25 Çün ki 
Me sih bi ze ba ky ýa şaý şy wa da ber di. 26 Bu 
zat la ry si zi az dyr jak bol ýan adam lar dan 
ha bar dar bol ma gy ňyz üçin ýaz dym.

27 Em ma Me sihiň si ze be ren Mu kad des 
Ru hy özü ňiz de gal ýan dyr, si ze öw ret
me giň ge re gi ýok. Mu kad des Ru huň 

si ze öw red ýän her bir za dy ýa lan dälde, 
ha ky kat dyr. Onuň si ze öw re di şi ýa ly, 
Me sih bi len ýa şa ma ly sy ňyz. 28  In di, eý, 
ba la lar, Me sih ge len de yna my myz bo lup, 
Onuň hu zu ryn da utan maz ýa ly, Onuň 
bi len ýa şa lyň. 29 Siz Me sihiň adyl dy gy ny 
bil ýän si ňiz, şo nuň üçin ada la ty ber jaý 
ed ýän her bir yn san Hu da ýyň per zen di dir.

3-nji bap

Hudaýyň perzentleri
1 Ata myz Hu da ýyň bi zi nä hi li güýç li 

söý ýän di gi ni bir gör se ňiz läň! Ol bi zi Öz 
per zent le ri di ýip at lan dyr ýar. Dog ru dan
da, biz Onuň per zent le ri di ris! Dün ýä 
Hu da ýy ta na man soň, bi zide ta na ma ýar. 
2  Mäh ri ban la rym, biz in di Hu da ýyň per
zent le ri di ris. Bi ziň nä hi li öz ger jek di gi miz 
en tek bel li däl, em ma Me sihiň gel jek pur
sa dyn da Oňa meň ze jek di gi mi zi bil ýä ris, 
se bä bi Ony bol şy ýa ly gö re ris. 3 Oňa umyt 
bag la ýan her bir adam Me sihiň päk bol şy 
ýa ly, özü ni päk sak lar. 4 Gü nä ed ýän adam 
Hu da ýyň ka nu ny ny boz ýan dyr. Se bä bi 
gü nä et mek Hu da ýa baş gal dyr mak ahy ry. 
5 Me sihiň bol sa bi zi gü nä le ri miz den sap
la mak üçin ge len di gi ni bil ýän si ňiz. On da 
as la gü nä ýok dur. 6 Me sih bi len ýa şa ýan 
adam gü nä den ýüz öw rer. Em ma he ni
zem gü nä ed ýän adam Ony ne gör ýän dir, 
nede ta na ýan dyr. 7 Eziz ba la la rym! Hiç 
ki me özü ňi zi al dat maň! Me sihiň dog ru
çyl bol şy ýa ly, dog ry iş ed ýän adam hem 
dog ru çyl dyr. 8  Gü nä ed ýän adam ib li se 
de giş li dir, se bä bi ib lis baş lan gyç dan bä
ri gü nä edip gel ýän dir. Em ma Hu da ýyň 
Og ly b ib li siň iş le ri ni ýok et mek üçin 
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gel di. 9 Hu da ýyň per zen di gü nä et me gi ni 
do wam et mez, se bä bi oňa Hu da ýyň ýa
şa ýyş ber ýän güý ji or nan dyr. In di gü nä 
et mez, se bä bi ol Hu da ýyň per zen di dir. 
10 Ki miň Hu da ýyň per zen di di gi, ki miň 
bol sa ib li siň ki di gi şun dan bel li: dog ry iş 
et me ýän we do ga ny ny söý me ýän adam 
Hu daý dan däl dir.

Biri-birimizi söýeliň
11 Siz bi ribi ri mi zi söý me li di gi miz 

ba ra da owalbaş dan eşi den si ňiz. 12  Şeý
ta na de giş li bo lup, öz do ga ny ny öl dü ren 
Ka byl ýa ly bol ma lyň. Ka byl ony nä me 
üçin öl dür di? Se bä bi öz eden iş le ri pis
lik di, do ga ny nyň ky bol sa dog ru dy. 13 Eý, 
do gan la rym, eger dün ýä si zi ýig ren ýän 
bol sa, geň gal maň. 14 Biz özü mi ziň ölüm
den ýa şaý şa gow şan dy gy my zy bil ýä ris, 
se bä bi do gan la ry my zy söý ýä ris. Do ga
ny ny söý me ýän adam ölü miň pen je sin de 
gal ýan dyr. 15 Do ga ny ny ýig ren ýän adam 
gan hor dyr. Hiç bir gan ho ryň bol sa ba ky 
ýa şaý şa go wuş ma ýan dy gy ny bil ýän si ňiz.

16  Isa Me sih bi ziň üçin Öz ja ny ny pi da 
eden de, biz ha ky ky söý gi niň nä me di gi
ni bil dik. Diý mek, biz hem do ga ny myz 
üçin ja ny my zy pi da et mä ge taý ýar bol
ma ly dy rys. 17 Dün ýä ma ly na baý bo lup, 
do ga ny ny mä täç lik de gö ren de, oňa ýü re
gi awa ma ýan adam da, heýde, Hu da ýyň 
söý gü si bo lup bi ler mi? 18  Eziz ba la lar, ha
ky ky söý gi mi zi ýö ne bir gu ry gep bi len 
dälde, iş ýü zün de amal bi len gör ke ze
liň. 19-20 Şon da biz özü mi ziň ha ky ka ta 
de giş li di gi mi zi bi le ris we Hu da ýyň hu
zu ryn da bi ziň wyž da ny myz päk bo lar. 
Eger wyž da ny myz bi zi ýaz ga raý sada, 
Hu daý on dan be ýik dir, Ol hem me za
dy bil ýän dir. 21 Mäh ri ban la rym, eger 
wyž da ny myz bi zi ýaz gar ma sa, on da 
Hu da ýyň hu zu ryn da ynam ly bo la rys. 
22  On dan nä me di le sek ala rys, se bä bi biz 

Onuň buý ruk la ry ny ber jaý edip, Ony 
hoş nut ed ýän iş le ri ed ýän di ris. 23 Biz 
Onuň Og ly Isa Me sihe iman et me li di ris 
we Isa nyň buý ru şy ýa ly bi ribi ri mi zi 
söý me li di ris. Bu Hu da ýyň buý ru gy dyr. 
24  Hu da ýyň buý ruk la ry ny ber jaý ed ýän 
adam Hu daý bi len, Hu daý hem onuň 
bi len ýa şa ýan dyr. Hu da ýyň bi ziň bi len 
ýa şa ýan dy gy ny Onuň her bi ri mi ze be ren 
Ru hun dan bil ýä ris.

4-nji bap

Ruhlary saýgaryň
1 Mäh ri ban la rym, özün de Hu da ýyň 

Ru hu nyň bar dy gy ny aýd ýan her bir 
ada ma yna nyp ýör mäň. Ola ryň Hu
daý dan dy gy ny ýada däl di gi ni bil mek 
üçin sy nag dan ge çi riň. Se bä bi dün ýä de 
en çe me galp py gam ber ler peý da bol dy. 
2  Hu da ýyň Ru hu nyň bar dy gy ny, ine, 
şun dan bi ler si ňiz: olar Isa Me sihiň, ha
ky kat da nam, yn san bo lup ge len di gi ni 
yk rar ed ýär ler. 3 Mu ny yk rar et me ýän 
adam Hu daý dan däl dir. Bu adam Me
sihiň duş ma ny dyr. Siz bu duş ma nyň 
gel jek di gi ni eşi den si ňiz. Ine, ol eý ýäm 
bu dün ýä de dir.

4  Eziz ba la lar, siz bol sa Hu daý dan sy
ňyz. Siz dä ki Ru huň dün ýä dä ki ruh lar dan 
üs tün di gi üçin, siz galp py gam ber le ri 
ýe ňen si ňiz. 5 Olar bu dün ýä de giş li dir ler, 
ola ryň ge pi hem bu dün ýä niň ga raý şy na 
la ýyk dyr, şo nuň üçin dün ýä ola ra gu lak 
as ýar. 6  Biz bol sa Hu da ýa de giş li di ris. 
Kim Hu da ýy ta na ýan bol sa, bi ze gu lak 
asar. Kim Hu daý dan bol ma sa, bi ze gu lak 
as maz. Ha ky ky Ruh bi len ýa lan ru hy, 
ine, biz şeý dip saý gar ýa rys.

Hudaý söýgüdir
7 Mäh ri ban la rym, bi ribi ri mi zi sö ýe liň, 

çün ki söý gi Hu daý dan dyr. Kim söý ýän 
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a 5:8 Kä bir gol ýaz ma lar da 7nji we 8nji aýat lar şeý le gör nüş de gel ýär: 7 Şeý le, Gök de 
gü wä lik ber ýän üç dür: Ata, Söz we Mu kad des Ruh. Bu la ryň üçü si hem bir dir. 8 Ýer de 
gü wä lik ber ýän üç dür: Ruh, suw we gan. Bu la ryň üçü si hem bir dir.

bol sa, Hu da ýyň per zen di dir, ol Hu da
ýy ta na ýan dyr. 8  Kim söý me ýän bol sa, 
Hu da ýy ta na ýan däl dir, se bä bi Hu daý 
söý gü dir. 9 Bi ze Hu da ýyň söý gü si, ine, 
şun dan aýan bol dy: Hu daý bi ze ýa şa ýyş 
ber mek üçin, Özü niň ýe ketäk Og lu ny 
dün ýä ibe rip, Öz söý gü si ni aýan et di. 
10 Biz Hu da ýy dälde, il ki Hu daý bi zi söý
di. Ol bi ziň gü nä le ri mi zi päk le mek üçin, 
Öz Og lu ny gur ban lyk hök mün de iber di. 
Ine, ha ky ky söý gi şu dur. 11 Mäh ri ban la
rym, Hu daý bi zi şeý le sö ýen di gi üçin, 
biz hem bi ribi ri mi zi söý me li di ris. 12  Hiç 
kim hiç ha çan Hu da ýy gö ren däl dir. Em
ma biz bi ribi ri mi zi söý ýän bol sak, on da 
Hu daý bi ziň bi len ýa şa ýan dyr, Onuň 
söý gü si kal by my za or na şan dyr. 13 Hu daý 
bi ziň bi len we bi ziň hem Hu daý bi len 
ýa şa ýan dy gy my zy Onuň her bi ri mi ze 
be ren Ru hun dan bil ýä ris. 14  Biz Ata nyň 
Öz Og lu ny dün ýä niň Ha las gä ri edip 
ibe ren di gi ni gör dük we mu ňa şa ýat lyk 
ed ýä ris. 15 Isa nyň Hu da ýyň Og lu dy gy ny 
yk rar ed ýän her bir adam Hu daý bi len, 
Hu daý hem onuň bi len ýa şa ýan dyr. 16 Hu
da ýyň bi ze bo lan çäk siz söý gü si ne göz 
ýe ti rip, bu söý gä ynan ýa rys.

Hu daý söý gü dir. Söý gü de ýa şa ýan 
adam Hu daý bi len, Hu daý hem onuň 
bi len ýa şa ýan dyr. 17 Şeý le lik bi len söý
gi biz de kä mil le şip, ky ýa mat gü ni bi ze 
ynam be rer. Se bä bi biz bu dün ýä de edil 
Me sih ýa ly ýa şa ýa rys. 18  Söý gü de gor ky 
ýok dur. Ter si ne, kä mil söý gi gor ky
ny ko wup çy kar ýan dyr. Kim ky ýa mat 
gü nün den gor kup ýa şa ýan bol sa, onuň 
söý gü si kä mil däl dir. 19 Biz Hu da ýy söý
ýä ris, se bä bi il ki Ol bi zi söý di. 20 Kim 
«Hu da ýy söý ýä rin» di ýip hem, öz do

ga ny ny ýig ren ýän bol sa, ol ýa lan çy dyr. 
Özü niň gö rüp du ran do ga ny ny söý me
ýän adam gör me dik Hu da ýy ny sö ýüp 
bil mez ahy ry. 21 Hu daý bi ze: «Hu da ýy 
söý ýän adam öz do ga ny nyda söý sün» 
di ýip buý ruk ber di.

5-nji bap
1 Isa nyň Me sihdigine ynan ýan her bir 

adam Hu da ýyň per zen di dir. Ata ny söý
ýän adam Onuň per zen di nide söý ýän dir. 
2  Biz Hu da ýyň per zent le ri ni söý ýän di
gi mi zi nä dip bil ýä ris? Hu da ýy sö ýüp, 
Onuň buý ruk la ry ny ber jaý ed ýän li gi
miz den bil ýä ris. 3 Hu da ýy söý mek Onuň 
buý ruk la ry ny ber jaý et mek dir. Onuň 
buý ruk la ry bol sa agyr däl dir. 4  Çün
ki Hu da ýyň her bir per zen di dün ýä ni 
ýeň me gi ba şar ýan dyr. Biz dün ýä niň 
üs tün den bu ýeň şi ima ny myz ar ka ly 
ga zan ýa rys. 5 Eý sem dün ýä ni kim ýe ňip 
bi ler? El bet de, Isa nyň Hu da ýyň Og lu
dy gy na iman ed ýän adam ýe ňip bi ler!

6  Isa Me sih ge len de, su wa çüm dü
ril di. Ol bi ziň üçin ga ny ny dök di. Ol 
di ňe su wa çüm dü ri liş ar ka ly däl, eý sem 
dö ken ga ny ar ka ly hem Özü ni aýan 
et di. Mu kad des Ruh mu ňa şa ýat dyr 
we Onuň şa ýat ly gy ha ky kat dyr. 7 Şeý
le lik de, üç şa ýat lyk bar: 8  Ruh, suw we 
gan. Bu la ryň üçü si niň hem şa ýat ly gy 
bir dir. a 9 Biz yn san la ryň şa ýat ly gy ny 
ka bul ed ýä ris, em ma Hu da ýyň şa ýat ly gy 
hasda mö hüm dir. Se bä bi Hu daý hem 
Öz Og ly ha kyn da şa ýat lyk et di. 10  Hu
da ýyň Og lu na iman ed ýän de Hu da ýyň 
şa ýat ly gy bar dyr. Kim Hu da ýyň Öz Og ly 
ba ra da ky şa ýat ly gy na ynan ma ýan bol sa, 
ol Hu da ýy ýa lan çy çy ka ryp, Oňa iman 
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a 5:18 Hu da ýyň Og ly ola ry go ra ýan dyr – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da Hu da ýyň per zen di 
özü ni sak la ýan dyr di ýip duş gel ýär.
b 5:21 Kä bir gol ýaz ma lar da Omyn di ýen söz hem bar.

   

ed ýän däl dir. 11 Hu da ýyň şa ýat ly gy, ine, 
şun dan yba rat: Hu daý bi ze ba ky ýa şa ýyş 
ber di, bu ýa şaý şy Öz Og ly ar ka ly ber di. 
12  Kim Hu da ýyň Og lu na iman ed ýän 
bol sa, on da ýa şa ýyş bar dyr, kim iman 
et me ýän bol sa, on da ýa şa ýyş ýok dur.

Baky ýaşaýyş
13 Men mu ny si ze, Hu da ýyň Og lu na 

iman eden le re ýaz dym. Şeý le lik de, şu ny 
bi lip go ýuň: Hu da ýyň Og lu na iman 
eden siz de ba ky ýa şa ýyş bar dyr. 14  Biz 
Hu da ýa bil bag la ýa rys, se bä bi Onuň 
yra da sy na gö rä nä me di le sek, di le gi
mi zi eşid ýän di gi ni bil ýä ris. 15  Onuň 
äh li di leg le ri mi zi eşid ýän di gi ni bil
ýän bol sak, On dan di län za dy my zy 
al jak dy gy my zyda bil ýän di ris. 16  Eger 
bi ri do ga ny nyň ölü me elt me ýän gü nä 
ed ýä ni ni gör se, goý, onuň üçin Hu da ýa 

ýal bar syn. Hu daý oňa ýa şa ýyş be rer. 
Mu ny ölü me elt me ýän gü nä ed ýän ler 
hak da aýd ýa ryn. Ölü me elt ýän gü nä
de bar dyr. Beý le gü nä ed ýän adam 
üçin Hu da ýa ýal ba ryň diý me ýä rin. 
17 Her ýa man lyk gü nä dir, ýö ne ölü
me elt me ýän gü nä hem bar dyr. 18  Biz 
Hu da ýyň per zent le ri niň gü nä et me ýän
di gi ni bil ýä ris. Hu da ýyň Og ly ola ry 
go ra ýan dyr a, şeý tan ola ra el gat maz. 
19 Biz özü mi ziň Hu daý dan dy gy my zy, 
bü tin dün ýä niň bol sa şeý ta nyň gol as
tyn da dy gy ny bil ýä ris. 20 Biz ýe ne şu ny 
bil ýä ris: hak Hu da ýy ta nap bil me gi
miz üçin, Hu da ýyň Og ly ge lip, bi ze 
akylpaý has ber di. Biz hak Hu daý we 
Onuň Og ly Isa Me sih bi len ýa şa ýa rys. 
Isa Me sih hak Hu daý dyr we ba ky ýa
şa ýyş dyr. 21 Eziz ba la la rym, özü ňi zi 
but lar dan go raň! b 
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