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Ýohannanyň hoş habary
Giriş

Bu ki tap Isa nyň şä gir di Ýo han na 
ta ra pyn dan ýa zyl dy. Ýo han na Isa 
duş ma zyn dan ozal ýö ne keý bir ba
lyk çy dy. Ýö ne Isa bi len du şu şyk onuň 
dur mu şy ny düýp gö ter öz gert di. Ýah
ýa öz aga sy Ýa kup bi len Isa eýe rip, 
Onuň re sul la ry bol du lar. Olar Isa nyň 
iň ýa kyn şä girt le ri di, äh li ýe re Onuň 
bi len bi le gi der di ler. Ki tap da «Isa nyň 
söý gü li şä gir di» di ýip ýa zy lan ýer le ri 
hem hut Ýo han na ba ra da dyr (Ýoh 
19:26, 20:2, 21:7,20).

Ýo han na bu ki ta by adam la ryň Isa 
Me sihiň kim di gi ne dü şü nip, Oňa 
iman et mek le ri üçin ýaz ýar. Ol 
ki ta byň ba şyn da oky jy la ry Isa Me
sih bi len ta nyş dy ryp, Ony yn san 
keş bin de dog lup, ara myz da ýa şan 
Hu da ýyň ebe di Sö zi hök mün de su
rat lan dyr ýar. Ýo han na Isa Me sihiň 

bi ziň gök dä ki Ata myz Hu daý bi len 
ebe di gat na şy gy ny mä lim et mek üçin, 
Ony Hu da ýyň Og ly di ýip at lan dyr ýar. 
Ki tap da Isa Me sih «ýa şa ýyş çö re gi», 
«dün ýä niň nu ry», «go wy Ço pan», 
«ha ky ky üzüm aga jy» di ýip at lan
dy ryl ýar. Ýo han na Onuň gör ke zen 
mug jy za la ry ny gud rat ly ala mat lar 
di ýip at lan dyr ýar. Bu mug jy za la
ryň şa ýa dy bo lan adam lar Isa nyň 
dog ru danda Hu da ýyň Og lu dy gy ny 
tas syk la ýar dy lar. Ýo han na nyň Hoş 
Ha ba ry il kiil ki ler Azi ýa da ky (hä
zir ki Tür ki ýe) me si hi ýyg nak lar da 
okal ýar dy. Ýo han na bu ýyg nak la ry 
alyp bar ma ga kö mek ed ýär di. Ýo
han na nyň 1nji, 2nji we 3nji hat la ry, 
Ýo han na ge len yl ham at ly Tä ze Äh tiň 
ki tap la ry hem Ýo han na ta ra pyn dan 
ýa zy lan dyr.
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a 1:17 Me sih – ýew reý ler bu sö zi Hu daý ta ra pyn dan wa da ber len Pa ty şa ba ba tynda ulan
ýar dy lar, heniz hem ulanýarlar. Söz lü ge se ret.
b 1:18 Ogul – Kö ne Äht de pa ty şa lar «Hu da ýyň og ly» di ýip at lan dy ryl 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 lük de «Hu da ýyň 
Og ly» sö zü ne se ret.
ç 1:18 Ata sy nyň gu ja gyn da ky Özi-de Hu daý bo lan ýe ke-täk Og ly – kä bir gol ýaz ma lar da 
Ata sy nyň gu ja gyn da ky ýe ketäk Og ly.
 
1:23 Işa 40:3. 

1-nji bap

Söz
1 Owalbaş da Söz bar dy, Söz Hu daý 

bi len di, Söz Hu da ýyň Özü di. 2  Owal
baş da Ol Hu daý bi len di. 3 Tu tuş bar lyk 
Söz ar ka ly ýa ra dyl dy, ýa ra dy lan zat la ryň 
hiç bi ri On suz ýa ra dyl ma dy. 4  Söz ýa şa
ýyş çeş me si dir, bu ýa şa ýyş yn san la ryň 
Nu ry bol dy. 5 Nur tüm lük de par la ýan dyr, 
tüm lük bol sa Ony ýe ňip bil me di.

6  Hu daý ta ra pyn dan Ýah ýa at ly bir 
adam ibe ril di. 7 Ýah ýa Nur ba ra da şa
ýat lyk et mä ge we öz şa ýat ly gy ar ka ly 
hem me le ri ynan dyr ma ga gel di. 8  Ýah
ýa nyň özi Nur däl di, ol di ňe Nur ba ra da 
şa ýat lyk et mä ge gel di. 9 Her bir yn sa ny 
nur lan dyr ýan ha ky ky Nur dün ýä gel di. 
10 Ol dün ýä de di, dün ýä Ol ar ka ly ýa ra
dy lyp dy, em ma dün ýä Ony ta na ma dy. 
11 Ol Özü niň ki le re gel di, em ma olar Ony 
ka bul et me di. 12  Ol Özü ni ka bul edip, 
ady na iman eden le riň hem me si ne Hu
da ýyň per zent le ri bol mak hu ku gy ny 
ber di. 13 Olar ne ten, ne yn san is le gin den, 
nede är hö we sin den dog lup dy lar. Olar 
Hu daý ta ra pyn dan dog lan per zent ler dir.

14  Söz yn san bo lup, ara myz da ýa şa dy. 
Ol mer he met den we ha ky kat dan do lu dy. 
Biz Onuň şöh ra ty ny, ýag ny Ata dan ge len 
Ýe ketä giň şöh ra ty ny gör dük. 15  Ýah ýa 
Isa ba ra da şa ýat lyk edip, bat ly ses bi len: 

«Ine, Men den soň ra gel jek Men den üs
tün dir, se bä bi Ol men den hem owal bar dy 
di ýe nim Şu dur» di ýip gy gyr dy. 16  Bi ziň 
hem mä miz Onuň çäk siz mer he me ti 
ar ka ly ýal ka nyş üs tü ne ýal ka nyş al dyk. 
17 Çün ki Mu kad des Ka nun Mu sa ar ka ly 
be ril di, mer he met we ha ky kat bol sa Isa 
Me sih a ar ka ly peý da bol dy. 18  Hu da ýy 
hiç kim as la gö ren däl dir. Bi ze Ony 
Ata sy nyň gu ja gyn da ky, Özide Hu daý 
bo lan ýe ketäk Og ly b  ç ta nat dy.

Ýahýa çümdürijiniň şaýatlygy 
(Matta 3:1-12; Mark 1:1-8; 
Luka 3:1-18)

19 Ine, ýa hu dy la ryň baş tu tan la ry Iýe
ru sa lim den ru ha ny la ry we le wi le ri 
Ýah ýa nyň ýa ny na iber di ler. Olar Ýah ýa
dan: «Sen kim?» di ýip so ra dy lar. Ýah ýa 
sö zü ni in kär et me di, 20 ol şa ýat lyk edip: 
«Men Me sih däl» di ýip, çürtke sik yk rar 
et di. 21 Olar on dan: «On da sen kim? Bel
ki, Yl ýas syň?» di ýip so ra dy lar. Ýah ýa: 
«Ýok» di ýip jo gap ber di. Olar ýe nede: 
«On da şol ga ra şyl ýan py gam ber miň?» 
di ýip so ra dy lar. Ol: «Ýok, ol däl» di
ýip jo gap ber di. 22  Ahy ry olar: «On da 
sen kim? Biz özü mi zi ýol lan la ra nä me 
jo gap be re li? Sen özüň hak da nä me 
aý dyp bil jek?» di ýip so ra dy lar. 23 Ýahýa 
Işa ýa py gam be riň söz le ri bi len jo gap 
be rip: «Ine, „Reb biň ýo lu ny düzläň“ 
di ýip, çöl de gygyrýan ses men di rin» 
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a 1:42 Ke pas – bu ara meý sö zi bo lup, grek di lin de Pet rus gör nüş de ulan yl ýar, bu la ryň iki si 
hem ga ýa diý me gi aň lad ýar.

diý di. 24-25  On soň onuň ýa ny na ibe ril en 
kä bir fa ri seý ler: «Sen Me sihem, Yl
ýa sam, ga ra şyl ýan py gam be rem däl 
bol saň, on da nä me üçin adam la ry su wa 
çüm dür ýär siň?» di ýip so ra dy lar. 26  Ýah
ýa ola ra: «Ha wa, men adam la ry su wa 
çüm dür ýä rin, em ma ara ňyz da Bi ri bar, 
siz Ony ta na ma ýar sy ňyz. 27 Ol men den 
soň ra gel jek dir. Men Onuň ça ry gy nyň 
ba gy ny çöz mä gede my na syp däl di
rin» di ýip jo gap ber di. 28  Bu wa ka la ryň 
hem me si Ior dan der ýa sy nyň gün do ga
ryn da ky Beý ta ni ýa da, Ýah ýa nyň su wa 
çüm dür ýän ýe rin de bo lup geç di.

29 Er te si gü ni Ýah ýa öz ýa ny na gel ýän 
Isa ny gö rüp, şeý le diý di: «Ine, dün ýä ni 
gü nä den sap la ýan Hu da ýyň Gu zu sy! 
30  Si ze: „Men den soň ra Bi ri ge ler, Ol 
men den üs tün dir, se bä bi Ol men den hem 
owal bar dy“ di ýip aý dan Ki şim Şu dur. 
31 Baş da men hem Onuň kim di gi ni ta
na ma ýar dym. Em ma men Ony ys ra ýyl 
hal ky na ta nat mak üçin, adam la ry su wa 
çüm dür mä ge gel dim».

32  Ýah ýa ýe ne şa ýat lyk edip, şeý le 
diý di: «Men Mu kad des Ru huň gök
den kep de ri ki min inip, Onuň üs tü ne 
ine ni ni gör düm. 33 Şol wagt men Onuň 
kim di gi ni ta na ma ýar dym, em ma hal ky 
su wa çüm dür mek üçin me ni Ibe ren: 

„Mu kad des Ru huň ki miň üs tü ne ine ni
ni gör seň, adam la ry Mu kad des Ru ha 
çüm dür jek Şol dur“ diý di. 34  Men mu ny 
gör düm we Onuň Hu da ýyň Og lu dy gy na 
şa ýat lyk ed ýä rin».

Isanyň ilkinji şägirtleri
35  Er te si gün Ýah ýa ýa nyn da iki sa ny 

şä gir di bi len ýe ne şol ýer de di. 36  Ol ge
çip bar ýan Isa ny gö rüp: «Ine, Hu da ýyň 

Gu zu sy!» diý di. 37 Ýah ýa nyň söz le ri ni 
eşi dip, bu iki şä girt Isa nyň yzy na dü şüp 
git di. 38  Isa gaň ry lyp, yzy na dü şüp gel
ýän le ri gör dide, olar dan: «Si ze nä me 
ge rek?» di ýip so ra dy. Olar: «Rab bi, Sen 
ni re de ýa şa ýar syň?» di ýip so ra dy lar. 
(Rab bi mu gal lym diý mek dir). 39 Isa ola ra: 
«Me niň yzy ma dü şüň, gö rer si ňiz» diý di. 
Şeý dip, olar Isa bi len gi dip, Onuň ni re de 
ýa şa ýan dy gy ny gör dü ler, şol wagt öý
län sa gat dört tö we re gi di. Olar şol gün 
Onuň ýa nyn da gal dy lar. 40  Ýah ýa dan 
Isa hak da eşi dip, Onuň yzy na dü şüp 
gi den le riň bi ri Si mun Pet ru syň do ga ny 
And rys dy. 41 And rys il ki bi len do ga ny 
Si mu ny ta pyp, oňa: «Biz Me sihi tap dyk» 
diý di. (Me sih Hu da ýyň saý lapse çe ni 
diý mek dir). 42  Ol do ga ny ny Isa nyň ýa
ny na ge tir di. Isa Si mu na se re dip: «Sen 
Ýo han na nyň og ly Si mun syň, ýö ne sen 
Ke pas a diý lip at lan dy ry lar syň» diý di. 
(Ke pas Pet rus diý lip ter ji me edil ýär). 
43 Er te si gün Isa Je li lä git me gi ýü re gi ne 
düw di. Ol Fi li pi ta pyp: «Me niň yzy ma 
düş!» diý di. 44  And rys bi len Pet rus ýa ly, 
Fi lip hem Bet saý da şä he rin den di. 45 Fi lip 
Na ta na ýe li ta pyp, oňa: «Biz Mu sa nyň 
Töw ra dy n da we beý le ki py gam ber le riň 
ýaz gy la ryn da ýa zy lan Ada my tap dyk. 
Ol na sy ra ly Ýu su byň og ly Isa eken!» 
diý di. 46  Na ta na ýel oňa: «Na sy ra ly?! Ol 
ýer den, heý, bir oň ly zat çy kar my ka?!» 
diý di. Fi lip hem oňa: «Ýör, gö rer siň!» 
diý di. 47 Isa Özü ne ta rap gel ýän Na ta na
ýe li gö rüp, ol hak da: «Ine, kal by hi le siz, 
ha ky ky Ys ra ýyl og ly» diý di. 48  Na ta na ýel 
On dan: «Sen me ni ni re den ta na ýar
syň?» di ýip so ra dy. Isa oňa: «Fi lip se ni 
he niz ça gyr man ka, Men se ni in jir aga
jy nyň aşa gyn da gör düm» di ýip jo gap 
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a 2:6 Uly göw rüm li – grek çe iki ýada üç met re tes sak la ýan. Bir met re tes takm. 40 lit re deň dir.
 
2:17 Zeb 68:10. 

ber di. 49 Na ta na ýel Oňa: «Mu gal lym, 
Sen Hu da ýyň Og lu syň! Sen Ys ra ýy lyň 
Pa ty şa sy syň!» diý di. 50 Isa oňa: «Se ni in
jir aga jy nyň aşa gyn da gör düm di ýe nim 
üçin iman ed ýär siň mi? Sen mun danda 
be ýik iş le ri gö rer siň» diý di. 51 Isa sö zü ni 
do wam edip: «Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, 
in di siz gök le riň açy lyp, Hu da ýyň pe
riş de le ri niň Yn san Og lu nyň hu zu ry na 
inipçy ky şy ny gö rer si ňiz» diý di.

2-nji bap

Isa suwy şeraba öwürýär
1 Şon dan iki gün ge çen soň, Je li lä niň 

Ka na şä he rin de toý bol dy. Isa nyň eje si
de şol ýer de di. 2  Isa bi len şä girt le ri hem 
to ýa ça gy ry lyp dy. 3 Şe rap gu ta ry be ren de, 
eje si Isa ýüz le nip: «Ola ryň şe ra by gu
ta ryp dyr» diý di. 4  Isa oňa: «Eý, ha tyn, 
mu nuň Ma ňa nä me da hy ly bar? Me niň 
wag tym en tek ge le nok» di ýip jo gap ber
di. 5 Eje si hyz mat kär le re: «Ol si ze nä me 
diý se, şo ny hem ediň» diý di. 6  Şol ýer de 
ýa hu dy la ryň ýuw nuppä kiz len me des
su ry üçin uly göw rüm li aalty sa ny hum 
bar dy. 7 Isa hyz mat kär le re: «Hum la ry 
suw dan dol du ryň» diý di. Olar hum la ry 
er ňe gi ne çen li dol dur dy lar. 8  On soň hyz
mat kär le re: «In di şu la r dan gu ýup, to ýuň 
be ýem çi si ne äki diň» diý di. Olar äkit di ler. 
9 To ýuň be ýem çi si şe ra ba öw rü len su wuň 
ni re den ge le ni ni bil me ýär di, mu ny di ňe 
su wy gu ýan hyz mat kär ler bil ýär di. Ol 
bu şe rap dan da dyp gör di we öý len ýän 
ýi gi di ça gy ryp, oňa: 10  «Hem me ler sa
ça ga il ki bi len oňat şe ra by goý ýar lar. 
Myh man lar içip do ýan la ryn dan soň, 
ar zan şe ra by ber ýär ler. Sen bol sa oňat 

şe ra by şu wag ta çen li sak lap go ýup syň!» 
diý di. 11 Bu Isa nyň il kin ji gör ke zen gud
rat ly ala ma ty dy. Ol mu ny Je li lä niň Ka na 
şä he rin de gör ke zip, Öz şöh ra ty ny aýan 
et di. Mu ny gö ren şä girt le ri Oňa iman et
di ler. 12  Bu wa ka dan soň Isa eje si, ini le ri, 
şä girt le ri bi len bi le Ka per na uma gi dip, 
ol ýer de bir nä çe gün gal dy.

Isa satyjylary ybadathanadan 
kowýar 
(Matta 21:12,13; Mark 11:15-17; 
Luka 19:45,46)

13  Ýa hu dy la ryň Pe sah baý ra my nyň 
go laý laş ýan dy gy üçin Isa Iýe ru sa li me 
git di. 14  Ol yba dat ha na nyň how lu syn da 
sy gyr, go ýun, kep de ri sat ýan la ry, şeý le 
hem pul çal şyp otu ran la ry gör di. 15  Isa 
ýüp den dür re ýa sap, malga ra la ry bi len 
bir lik de hem mä ni gam çy lap, yba dat ha
na dan ko wup çy kar dy, pul ça lyş ýan la ryň 
tek je le ri ni ag da ryp, pul la ry ny ýe re se çip 
goý ber di. 16  Ol kep de ri sat ýan la ra: «Bu
la ry bu ýer den ýok ediň! Ata myň öýü ni 
ba za ra öwür mäň!» diý di. 17 Şonda Onuň 
şä girt le ri Mu kad des Ýaz gy lar da ky «Se
niň öýü ňe bo lan yh las me ni köý dü rer» 
diý len söz le ri ýat la dy lar. 18  On soň ýa
hu dy la ryň baş tu tan la ry On dan: «Se niň 
beýt mä ge nä me ha kyň bar? Eger ha kyň 
bar bol sa, gud rat gör ke zip, mu ny bi ze 
su but et» di ýip ta lap et di ler. 19 Isa ola ra: 
«Bu yba dat ha na ny ýy kyň, Men ony üç 
gün de di kel de rin» di ýip jo gap ber di. 
20  Ýol baş çy lar: «Bu yba dat ha na kyrk 
al ty ýyl da gu rul dy, Sen bol sa ony in di 
üç gün de di kelt jek mi?» diý di ler. 21 Em
ma Isa yba dat ha na di ýip, Öz be de ni ne 
aýd ýar dy. 22  Isa ölüm den di re len den soň, 
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a 3:3 Gaý ta dan do gul ma dyk – 3nji we 7nji aýat lar da gaý ta dan do gul ma dyk di ýen söz ler 
ýo kar dan do gul ma dyk di ýen ma ny da hem gel ýär.
b 3:13 Kä bir gol ýaz ma lar da gök den inen we gök de bo lan.
ç 3:15 Oňa iman eden her bir adam ba ky ýa şaý şa gow şar – kä bir gol ýaz ma lar da Oňa 
iman eden her bir adam he läk bol man, eý sem ba ky ýa şaý şa eýe bo lar.
 
3:14 Çöl 21:9. 

şä girt le ri Onuň bu aý da ny ny ýat lap, Mu
kad des Ýaz gy la ra we Isa nyň söz le ri ne 
ynan dy lar.

23 Isa Iýe ru sa lim de Pe sah baý ra myn da 
bo lan da, köp adam lar Onuň gör ke zen 
gud rat la ry ny gö rüp, Oňa iman et di ler. 
24  Em ma Isa äh li adam la ryň ýü re gi ni 
bi len soň, Özü ni ola ra ynan ma ýar dy. 
25  Yn san ba bat da Oňa hiç ki miň şa ýat ly
gy ge rek däl di, se bä bi Ol yn sa nyň nä me 
ni ýe ti niň bar dy gy ny bil ýär di.

3-nji bap

Isa bilen Nikodim
1 Fa ri seý le riň ara syn da Ni ko dim at ly 

bir adam bar dy, ol ýa hu dy la ryň mej
li si niň bir ag za sy dy. 2  Ol bir gün gi je 
Isa nyň ýa ny na ge lip: «Ýa Rab bi, biz 
se niň Hu daý dan ge len bir mu gal lym dy
gy ňy bil ýä ris. Çün ki Hu da ýyň Özi se niň 
bi len bol ma dyk bol sa, beý le gud rat ly 
ala mat la ry gör ke zip bil mez diň» diý di. 
3 Isa oňa: «Ha ky kat dan hem, gaý ta dan 
do gul ma dyk a adam Hu da ýyň Şa ly gy ny 
gö rüp bil mez» di ýip jo gap ber di. 4  Ni ko
dim Oňa: «Gar ran adam nä dip gaý ta dan 
dog lup bi ler? Ol ýe nede ene si niň göw re
si ne gi rip, tä ze den dog lup bil mez ahy ry!» 
diý di. 5  Isa şeý le jo gap ber di: «Ha ky kat
dan hem, suw dan we Mu kad des Ruh dan 
do gul ma dyk adam Hu da ýyň Şa ly gy na 
gi rip bil mez. 6 Be den den dog lan be den dir, 
Mu kad des Ruh dan dog lan ruh dur. 7 Sa
ňa gaý ta dan do gul ma ly syň diý ýä ni me 

geň gal ma. 8  Ýel is län ta ra py na öwüs ýär, 
sen onuň şuw wul dy sy ny eşid ýär siňde, 
ni re den ge lip, ni rä bar ýa ny ny bil me ýär
siň. Mu kad des Ruh dan dog lan lar hem 
şeý le dir». 9 Ni ko dim On dan: «Bu nä hi li 
beý le bo lup bil ýär?» di ýip so ra dy. 10 Isa 
oňa şeý le jo gap ber di: «Sen Ys ra ýy lyň 
mu gal ly my bo lu bam, bu la ry bi le ňok
my?! 11 Ha ky kat dan hem, biz bi le ni mi zi 
aýd ýa rys, gö re ni mi ze şa ýat lyk ed ýä ris, 
em ma siz bi ziň şa ýat ly gy my zy ka bul 
et me ýär si ňiz. 12  Me niň ýer dä ki zat lar 
ba ra da aýd ýan la ry ma ynan ma sa ňyz, 
on da gök dä ki zat lar ba ra da aýt sam, 
nä hi li yna nar ka ňyz? 13 Hiç kim gö ge 
çy kan däl dir; oňa di ňe gök den inen b 
Yn san Og ly çy kan dyr. 14  Musanyň çöl
de ýy la ny ýo ka ry gö te ri şi ýa ly, Yn san 
Og lyda ýo ka ry gö te ril me li dir. 15  Şo ňa 
gö rä Oňa iman eden her bir adam ba ky 
ýa şaý şa gow şar ç».

16  Hu daý dün ýä ni örän sö ýen di gi se
bäp li Özü niň ýe ketäk Og lu ny ber di. Ol 
mu ny Og lu na iman eden le riň hiç bi ri 
he läk bol man, ba ky ýa şaý şa go wuş ma
gy üçin et di. 17 Hu daý Og lu ny dün ýä ni 
hö küm et mek üçin dälde, eý sem dün
ýä Ol ar ka ly ha las bol sun di ýip iber di. 
18  Oňa iman eden hö küm edil mez. Em ma 
iman et me dik eý ýäm hö küm edi len dir, 
se bä bi ol Hu da ýyň ýe ketäk Og lu na 
iman et me di. 19 Hö küm, ine, şeý le su
but na ma esas lan ýar: dün ýä Nur gel di, 
em ma adam lar ga raň ky ly gy Nur dan 
has go wy gör dü ler, se bä bi ola ryň iş le ri 
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a 3:25 Bir ýa hu dy nyň – kä bir gol ýaz ma lar da kä bir ýa hu dy la ryň.

ýa man lyk dy. 20 Ýa man lyk ed ýän adam 
Nu ry ýig ren ýän dir, öz ed ýän pis lik le
ri niň äş gär bol ma gyn dan gor kup, Nu ra 
ýa kyn laş ýan däl dir. 21 Em ma hak iş ed
ýän adam Nu ra ýa kyn laş ýar. Şeý dip, 
onuň iş le ri niň Hu da ýyň ha ky üçin edil
ýän di gi äş gär bol ýar.

Ýahýanyň Isa baradaky şaýatlygy
22  Şun dan soň Isa şä girt le ri bi len Ýa

hu dy ýa et ra by na git di. Isa olar bi len 
bir nä çe wagt lap şol ýer de gal dy we ol 
ýer de adam la ry su wa çüm dür di. 23 Şol 
wagt Sa li miň go la ýyn da ky Enon da bol sa 
halk Ýah ýa ta ra pyn dan çüm dü ril ýär di. 
Ol ýer de suw köp di we çüm dü ril mek 
üçin ol ýe re gel ýän adam la ryň yzy üzü
le nok dy. 24  Bu wa ka lar Ýah ýa zyn da na 
sa lyn maz dan öň bo lup geç di.

25 Şol ma hal Ýah ýa nyň şä girt le ri bi len 
bir ýa hu dy nyň a ara syn da ýuw nuppä
kiz len me des su ry ba ra da je del tur dy. 
26  Olar Ýah ýa nyň ýa ny na ge lip: «Eý, 
mu gal lym, Ior da nyň beý le ki ta ra pyn da 
sen bir Adam ba ra da şa ýat lyk edip diň, 
ine, şol Adam hal ky su wa çüm dür ýär. 
Hem me ler Onuň ýa ny na bar ýar lar» diý
di ler. 27 Ýah ýa ola ra şeý le jo gap ber di: 
«Gök den be ril me se, yn san hiç zat edip 
bil mez. 28  „Men Me sih däl, men di ňe 
Onuň öňün den ibe ril dim“ di ýe ni me si
ziň özü ňiz şa ýat sy ňyz. 29 Ge lin gi ýe we 
de giş li dir. Gi ýe wiň dos ty bol sa, gi ýe wiň 
ge le ri ne ga ra şyp, onuň se si ni eşi de nin
de ju da şat lan ýan dyr. Hut şo nuň ýa ly 
me niň şat ly gymda in di ha syl bol dy. 
30 Ol beý gel me li dir, men pe sel me li di rin.

31 Ýo kar dan ge len hem me den ýo ka ry
dyr. Ýer den bo lan ýe riň ki dir, ýer dä ki 
zat lar ba ra da gep le ýän dir. Gök den ge
len hem me den üs tün dir. 32  Ol gö re ni ne, 

eşi de ni ne şa ýat lyk ed ýär, ýö ne Onuň 
şa ýat ly gy ny hiç kim ka bul et me ýär. 
33 Em ma Onuň şa ýat ly gy ny ka bul eden 
ki şi Hu da ýyň hak dy gy ny tas syk la ýan dyr. 
34  Hu da ýyň Ibe re ni Hu da ýyň söz le ri ni 
söz le ýän dir, se bä bi Hu daý Oňa Mu kad
des Ru hy öl çeg siz ber ýär. 35  Ata Og ly 
söý ýär we Ol hem me za dy Onuň eli ne 
tab şy ran dyr. 36  Og la iman ed ýän adam 
ba ky ýa şaý şa eýe bol ýar, em ma Og ly ret 
eden adam ba ky ýa şaý şa go wuş maz, ol 
Hu da ýyň ga za by na du çar bol ýar».

4-nji bap

Isa samariýaly aýal bilen gepleşýär
1 Isa nyň Ýah ýa ga ran da has köp şä girt 

edi nip, su wa çüm dür ýän di gi ba ra da
ky ha bar fa ri seý le riň gu la gy na ýet di. 
2  As lyn da ola ry Isa dälde, şä girt le ri 
çüm dür ýär di. 3 Isa fa ri seý le riň Özi ha
kyn da eşi den di gi ni bi len de, Ýa hu dy ýa ny 
taş lap, ýe nede Je li lä gaýt dy. 4  Ol Sa ma
ri ýa nyň üs ti bi len git me li di. 5 Şeý le lik de, 
Isa Sa ma ri ýa nyň Si har di ýen şä he ri ne 
gel di. Bu şä her Ýa ku byň öz og ly Ýu su ba 
be ren ýe ri ne go laý dy. 6  Ýa ku byň gu ýu
syda şol ýer de di. Ýol ýö räp ýa dan Isa 
gu ýy nyň ba şyn da otur dy. Wagt gün or tan 
bo lup bar ýar dy. 7 Şol wagt sa ma ri ýa ly 
bir aýal gu ýu dan suw al ma ga gel di. Isa 
oňa: «Ma ňa iç mä ge suw ber se ne» diý di. 
8  Isa nyň şä girt le ri bol sa iý mit sa tyn al
mak üçin şä he re gi dip di ler. 9 Sa ma ri ýa ly 
aýal Isa geň ga lyp: «Sen ýa hu dy bo lup, 
men sa ma ri ýa ly aýal dan nä dip iç mä ge 
suw so ra ýar syň?» diý di. Se bä bi ýa hu
dy lar sa ma ri ýa ly la ry äs ger me ýär di ler. 
10 Isa oňa: «Sen Hu da ýyň peş ge şi ni we 
özüň den suw di lä niň kim di gi ni bil se diň, 
özüň On dan suw di lär diň, Olda sa ňa 
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ýa şa ýyş su wu ny be rer di» diý di. 11 Aýal 
Oňa: «Eý, Aga, Se niň suw çe ker ýa ly 
hiç za dy ňama ýok, gu ýy bol sa çuň, 
ýa şa ýyş su wu ny ni re den al jak? 12  Bu 
gu ýy ny bi ze ata myz Ýa kup ber di. Onuň 
özide, ça ga la ryda, malga ra la ryda bu 
gu ýu dan suw içen. Eý sem sen şol ata
myz Ýa kup dan hem be ýik mi?» diý di. 
13 Isa oňa: «Bu suw dan içen ýe ne suw
sar. 14  Em ma Me niň ber jek su wum dan 
içen as la suw sa maz. Ter si ne, Me niň 
ber jek su wum onuň için de ba ky ýa şa
ýyş çeş me si ne öw rü ler» diý di. 15 Aýal: 
«Eý, Aga, ma ňa şol suw dan ber se ne, 
gaý dyp suw sa ma ýyn, suw çek mä ge 
bu ýe re gel mä ýin» diý di. 16  Isa: «Bar, 
gitde, äri ňi ça gy ryp gel» diý di. 17 Aýal: 
«Me niň ärim ýok» diý di. Isa oňa: «Ärim 
ýok di ýip, dog ru sy ny aýt dyň. 18  Se niň 
öň bäş äriň bar dy, hä zir ki bi le ýa şap 
ýö re niň hem öz äriň däl, mu ny dog ry 
aýt dyň» diý di. 19 Aýal: «Eý, Aga, gör ýän 
we lin, Sen py gam ber öýd ýän. 20 Bi ziň 
ataba ba la ry myz Hu da ýa şu dag da sež de 
edip dir ler, em ma siz ýa hu dy lar Hu da ýa 
sež de edil ýän ýer Iýe ru sa lim de dir diý
ýär si ňiz» diý di. 21 Isa oňa şeý le diý di: 
«Eý, ze nan, Ma ňa ynan, şeý le bir wagt 
ge ler, şon da Ata Hu da ýa ne şu dag da, ne
de Iýe ru sa lim de sež de eder si ňiz. 22  Siz 
sa ma riýa ly lar ki me sež de ed ýä ni ňi zi 
bil me ýär si ňiz, biz ki me sež de ed ýä ni
mi zi bil ýä ris, se bä bi ha las bol mak lyk 
ýa hu dy lar dan gel ýän dir. 23 Em ma şeý le 
bir wagt ge ler, ha ky ky sež de ed ýän ler 
Ata ruh da we ha ky kat da sež de eder ler. 
Ol wagt eý ýäm gel di! Ata Özü ne şeý
le sež de ed ýän le ri ag tar ýar. 24  Hu daý 
Ruh dur, Oňa sež de ed ýän ler ruh da we 
ha ky kat da sež de et me li dir ler». 25 Aýal 
Oňa: «Men Me sihiň gel je gi ni bil ýä rin, 

Ol ge len de bi ze äh li za dy dü şün di rer» 
diý di. (Me sih Hu da ýyň saý lapse çe ni 
diý mek dir.) 26  Isa oňa: «Se niň bi len gep
le şip du ran Şol dur» diý di.

27 Edil şol wagt Isa nyň şä girt le ri gel
di ler we Onuň bir aýal bi len gep le şip 
du ra ny na haý ran gal dy lar. Em ma hiç 
kim: «Ed ýä niň nä me?» ýada «Bu aýal 
bi len nä me üçin gep leş ýär siň?» di ýip so
ra ma dy. 28  On soň ýaň ky aýal küý ze si ni 
goý dyda, şä he re ba ryp, hal ka: 29 «Ýö rüň, 
me niň äh li eden iş le ri mi aý dyp be ren 
Ada my gö rüň. Ol Me sih bo laý ma syn?» 
diý di. 30  Olar şä her den çy kyp, Isa nyň 
ýa ny na bar dy lar. 31 Şu ara lyk da şä girt
le ri Isa: «Mu gal lym, çö rek iýip otur!» 
di ýip, hö dür et di ler. 32  Isa bol sa ola ra: 
«Me niň iý mä ge za dym bar, ýö ne siz 
ony bil me ýär si ňiz» diý di. 33 On soň şä
girt le ri: «Kim dir bi ri Oňa iý mä ge zat 
ge ti rip be ren däl dirä?» di ýiş di ler. 34  Isa 
ola ra: «Me niň iý mi tim Özü mi Ibe re niň 
yra da sy ny ber jaý et mek dir, Onuň işi ni 
ýe ri ne ýe tir mek dir. 35 Siz ora ga ýe ne dört 
aý bar diý me ýär si ňiz mi? Em ma Men 
si ze diý ýä rin, ba şy ňy zy gal dy ryňda, 
ekin meý dan la ry na se re diň, olar eý ýäm 
ora ga taý ýar. 36  Orak çy hem ha ky ny 
al ýar, hemde ba ky ýa şa ýyş üçin ha syl 
top la ýar. Şeý dip, ek ýände, or ýanda 
bi le lik de şat lan ýar. 37 „Bi ri eker, baş ga 
bi ri orar“ di ýil ýän söz bu ba bat da dog
ru dyr. 38  Men si zi zäh me ti ňi ziň siň me dik 
ha sy ly ny or ma ga iber dim. Baş ga lar bu 
ha syl ug run da zäh met çek di ler, siz bol sa 
ola ryň zäh me ti niň räh ne ti ni gör ýär si
ňiz» diý di.

39 «Me niň äh li eden iş le ri mi aý dyp 
ber di» di ýip, şa ýat lyk eden aýa lyň sö zi 
bi len bu şä her dä ki sa ma ri ýa ly la ryň kö
pü si Isa iman et di ler. 40 Şo nuň üçinde, 
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a 5:3 Ys maz lar ýa tyr dy lar – kä bir gol ýaz ma lar da ys maz lar su wuň çaý kan ma gy na ga ra şyp 
ýa tyr dy lar. 4 Wag talwag tal Reb biň bir pe riş de si şol how za gi rip, su wy çaý ka ýar dy. Suw 
çaý ka nan ba dy na il kin ji bo lup su wa gi ren öz ke se lin den sap lan ýar dy di ýen söz lem ler hem bar.

sa ma riýa ly lar Isa nyň ýa ny na ge lip, öz 
ýan la ryn da gal ma gy ny On dan ha ýyş 
et di ler. Ol hem şol ýer de iki gün gal dy. 
41 Onuň söz le ri ni diň läp, ýe nede köp 
adam lar Oňa iman et di ler. 42  Olar aýa la: 
«In di biz se niň aý dan la ry ňa gö rä iman 
et me ýä ris, mu ny özü miz eşit dik. Ol, 
dog ru danda, dün ýä niň çyn Ha las gä
ri» diý di ler.

Isa köşk emeldarynyň 
ogluny sagaldýar

43 Iki gün ge çen den soň, Isa ol ýer den 
Je li lä git di. 44  Py gam ber le riň öz ýur dun
da ga dy ry nyň ýok du gy ny Isa nyň Özi 
tas syk lap dy. 45 Mu ňa ga ra maz dan, Isa 
Je li lä ge len de, je li le li ler Ony gyz gyn 
gar şy al dy lar, se bä bi olar Pe sah baý ra
my üçin Iýe ru sa li me ba ran la ryn da, ol 
ýer de Isa nyň eden äh li iş le ri ni gö rüp
di ler. 46  Şeý le lik de, Isa ýe nede Özü niň 
su wy şe ra ba öw ren ýe ri bo lan Je li lä niň 
Ka na şä he ri ne gaý dyp gel di. Şol wagt 
Ka per na um da bir köşk emel da ry nyň 
og ly ke sel läp ýa tyr dy. 47 Bu adam Isa nyň 
Ýa hu dy ýa dan Je li lä ge le ni ni eşi dip, Onuň 
ýa ny na bar dy. Ol ge lip, ölüm ýas sy gyn da 
ýa tan og lu ny sa galt ma gy ny so rap, Isa 
ýal bar dy. 48  Isa oňa: «Siz ala mat lar, mug
jy za lar gör me se ňiz, as la ynan mar sy ňyz» 
diý di. 49 Köşk emel da ry Oňa: «Eý, Aga, 
og lum öl män kä ba raýda!» diý di. 50 Isa 
oňa: «Gi di ber, og luň ýa şar» diý di. Ol 
hem Isa nyň aý dan sö zü ne yna nyp, öýü ne 
gaýt dy. 51 Ol he niz ýol da ka, hyz mat kär le
ri onuň öňün den çy kyp: «Og luň sa gal dy» 
diý di ler. 52  Ol adam hyz mat kär le rin den 
og lu nyň go wu la şyp baş lan sa ga dy ny 
so ra dy. Olar oňa: «Düýn gün diz sa gat 

bir de gyz gy ny gaýt dy» diý di ler. 53 On soň 
mu nuň Isa nyň «Og luň ýa şar» di ýen sa
ga dy n da bo lan dy gy na ata sy göz ýe tir di. 
Şeý dip ol öýiçer si bi len bir lik de Oňa 
iman et di. 54  Bu Isa nyň Ýa hu dy ýa dan 
Je li lä ge len den soň gör ke zen ikin ji gud
rat ly ala ma ty dy.

5-nji bap

Isa howzuň başynda bir 
hassany sagaldýar

1 Bi raz wagt dan ýa hu dy la ryň bir baý
ra my bol dy we Isa mu ny bel le mek üçin 
Iýe ru sa li me git di. 2  Iýe ru sa lim de Go ýun 
der we ze si niň ýa nyn da bir ho wuz bar
dy. Bu how zuň ara meý çe ady Beýt za ta 
bo lup, onuň tö we re gin de bäş eý wan bar
dy. 3 Bu eý wan lar da ga ty köp has sa lar, 
kör ler, ag sak lar, ys maz lar ýa tyr dy lar a. 
5 Şol ýer de otuz se kiz ýyl bä ri dert çe kip 
ýa tan bir has sa bar dy. 6  Isa ýa tan has sa ny 
gö rüp, onuň en çe me ýyl dan bä ri bu der di 
çek ýän di gi ni bil di. Şo nuň üçin on dan: 
«Sa gal mak is le ýär siň mi?» di ýip so ra dy. 
7 Has sa: «Eý, Aga, suw çaý ka nan wag ty 
me ni how za sal jak hiç ki mim ýok. Men 
bar ýan çam, baş ga bi ri men den öň how za 
gi räý ýär» di ýip jo gap ber di. 8  Isa oňa: 
«Tur, dü şe gi ňi alda, ýö re!» diý di. 9 Ýaň ky 
adam şo ba da sa ga lyp, dü şe gi ni al dyda, 
ýö räp baş la dy. Bu wa ka Sa bat gü ni bo
lup geç di. 10 Mu nuň üçin ýa hu dy la ryň 
baş tu tan la ry sa ga lan ada ma: «Bu gün 
Sa bat gü ni, sa ňa dü şe gi ňi gö ter mek ga
da gan» diý di ler. 11 Em ma sa ga lan adam 
ola ra: «Me ni sa gal dan Adam ma ňa: 

„Dü şe gi ňi alda, ýö re“ diý di» di ýip jo gap 
ber di. 12  On dan: «Sa ňa: „Dü şe gi ňi alda, 
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ýö re“ di ýen Adam kim?» di ýip so ra dy lar. 
13 Ýö ne sa ga lan adam Onuň kim di gi ni 
bil me ýär di, se bä bi Isa şol ýer dä ki mä
hel lä niň ara sy na gi rip gi dip di. 14  Soň ra 
Isa yba dat ha na da ol ada ma ga bat ge lip: 
«Ine, sa gal dyň, mun dan beý läk gü nä et
me, ýog sam ba şy ňa mun dan be ter gün ler 
ge ler» diý di. 15  Şeý le lik de, ýaň ky adam 
ba ryp, özü ni sa gal da nyň Isa dy gy ny ýa
hu dy la ryň baş tu tan la ry na aýt dy.

Ýaşaýyş berýän Ogul
16  Bu işi Sa bat gü ni eden di gi üçin ýa hu

dy la ryň baş tu tan la ry Isa ny yzar la ma ga 
baş la dy lar. 17 Em ma Isa ola ra: «Me niň 
Atam şu gü ne çen li Öz işi ni edip gel ýär, 
Men hem Öz işi mi ed ýä rin» di ýip jo gap 
ber di. 18  Şu se bäp den ýa hu dy la ryň baş
tu tan la ry öň kü dende be ter ga zap la nyp, 
Ony öl dür me giň külkü lü ne düş dü ler. 
Se bä bi Ol di ňe Sa bat gü nü ni boz mak 
bi len çäk len män, eý sem, Hu da ýa Atam 
di ýip, Özü ni Hu da ýa de ňe ýär di. 19 Isa 
ola ra şeý le jo gap ber di: «Ha ky kat dan 
hem, Ata sy nyň eden zat la ry ny gör
me se, Ogul ÖzÖzün den hiç zat edip 
bil mez. Ata sy nä me et se, Ogulda şo ny 
ed ýän dir. 20 Çün ki Ata Og ly söý ýär, äh li 
ed ýän zat la ry ny Oňa gör kez ýär. Ha wa, 
Ol Og la mun dan hem be ýik iş le ri gör
ke zer, şon da hem mä ňiz mu ňa haý ran 
ga lar sy ňyz. 21 Ata nyň ölü le ri di rel di şi 
ýa ly, Ogulda is län ada my ny di rel der. 
22  Ata hiç ki miň üs tün den hö küm çy
kar ýan däl dir, Ol äh li ka zy ly gy Og la 
tab şy ran dyr. 23 Şeý le lik de, Ata hor mat 
goý ýan lar Og lada hor mat goý ma ly dyr
lar. Og la hor mat goý ma ýan adam Ony 
ibe ren Atada hor mat goý ýan däl dir. 
24  Ha ky kat dan hem, Me niň söz le ri mi 
diň läp, Me ni Ibe re ne iman eden adam 
ba ky ýa şaý şa eýe bol ýan dyr, ol hö küm 
edil mez. Ol ölüm den ýa şaý şa ge çen dir. 

25  Men si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, Hu da
ýyň Og lu nyň se si ni ölü le riňde eşit jek 
wag ty ge ler, bu wagt eý ýäm gel di. Onuň 
se si ni eşi den ler ýa şar. 26  Çün ki Ata nyň 
ýa şa ýyş be rip bil şi ýa ly, Ol Og lada ýa
şa ýyş ber mek yg ty ýa ry ny ber di. 27 Onuň 
Yn san Og lu dy gy se bäp li, Oňa ka zy lyk 
et mek yg ty ýa ry nyda ber di. 28  Mu ňa 
geň gal maň, se bä bi ma zar da ky la ryň 
hem me si niň Onuň se si ni eşit jek wag ty 
ge ler. 29 Ýag şy lyk eden ler ýa şa mak üçin, 
ýa man lyk eden ler bol sa hö küm edil mek 
üçin di re ler.

Isa hakdaky şaýatlyklar
30 Men ÖzÖzüm den hiç zat edip bil

me ýä rin; Atam dan nä me eşit sem, şo nuň 
ýa ly hö küm çy kar ýa ryn. Me niň ka zy
ly gym hak dyr, se bä bi Men Öz is le gim 
bo ýun ça hö küm çy kar ma ýa ryn, Me
ni Ibe re niň yra da sy ny ber jaý ed ýä rin. 
31 Eger Men Özüm hak da şa ýat lyk et sem, 
on da bu şa ýat ly gym ha ky ky bol maz. 
32  Men hak da şa ýat lyk ed ýän baş ga Bi ri 
bar. Onuň Özüm hak da ky şa ýat ly gy
nyň dog ru dy gy ny Men bil ýä rin. 33 Siz 
Ýah ýa nyň ýa ny na adam lar ýol la dy ňyz, 
ol hem ha ky ka ta şa ýat lyk et di. 34  Men 
yn san şa ýat ly gy na mä täç bol ma samda, 
mu ny si ziň ha las bol ma gy ňyz üçin aýd
ýa ryn. 35  Ýah ýa nur saç ýan yşyk ýa ly dy. 
Siz az sa lym hem bol sa, onuň yşy gy na 
gu wan mak is le di ňiz. 36  Em ma Me niň 
Ýah ýa nyň ky dan has be ýik şa ýat ly gym 
bar, se bä bi ber jaý et me gim üçin Ata nyň 
Özü me tab şy ran iş le ri, ýag ny şu ed
ýän iş le rim Me ni Ata nyň ibe ren di gi ne 
şa ýat lyk ed ýär. 37 Me ni ibe ren Ata nyň 
Özi hem Men hak da şa ýat lyk et di. Ýö
ne siz Onuň ne se si ni eşit di ňiz, nede 
ýü zü ni gör dü ňiz. 38  Kal by ňyz da Onuň 
söz le ri ýok, se bä bi siz Onuň Ibe re ni ne 
iman et me ýär si ňiz. 39 Siz ba ky ýa şa ýyş 
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Mu kad des Ýaz gy lar da dyr öý düp, ola ry 
yh las bi len öw ren ýär si ňiz. Olar bol sa 
Men hak da şa ýat lyk ed ýär ler. 40 Em ma 
siz ýa şaý şa eýe bo lar ýa ly, Ma ňa gel mek 
is le me ýär si ňiz. 41 Men yn san lar dan öw gi 
ag tar ma ýa ryn. 42  Em ma Men si zi ta na ýa
ryn, si ziň kal by ňyz da Hu da ýyň söý gü si 
ýok. 43 Men Ata myň adyn dan gel dim, siz 
bol sa Me ni ka bul et me ýär si ňiz. Ýö ne 
baş ga bi ri öz adyn dan ge läý se, siz ony 
ka bul eder si ňiz. 44  Siz bi ribi ri ňiz den 
öw gü ler ka bul ed ýär si ňiz, em ma ýe
ketäk Hu da ýyň öw gü si ni ga zan ma ga 
ça lyş ma ýar sy ňyz. On soň nä dip siz de 
iman bol sun? 45  Ata nyň öňün de Men 
si zi aýyp la ryn öýt mäň. Si zi öz umyt 
bag la ýan Mu sa ňyz aýyp la ýan dyr. 46  Siz 
Mu sa ynan sa dy ňyz, on da Ma ňada yna
nar dy ňyz, se bä bi ol Men hak da ýaz dy. 
47 Onuň ýa zan la ry na ynan ma ýan bol sa
ňyz, on da Me niň aýd ýan la ry ma nä hi li 
ynan jak sy ňyz?»

6-njy bap

Isa bäş müň adamy doýurýar 
(Matta 14:13-21; Mark 6:30-44; 
Luka 9:10-17)

1 Şun dan soň Isa Je li le kö lü niň beý le ki 
ta ra py na geç di. Bu kö le Ti be ri ýa kö li 
hem di ýil ýär di. 2  Isa nyň gud rat lar ar ka ly 
has sa la ry sa gal dan dy gy ny gö ren uly mä
hel le Onuň yzy na düş di. 3 Isa şä girt le ri 
bi len be ýik de pä çy kyp otur dy. 4  Ýa hu
dy la ryň Pe sah baý ra my go laý lap dy. 5 Isa 
tö we re gi ne gö zü ni aý la dy. Öz ýa ny na 
uly mä hel lä niň gel ýä ni ni gö rüp, Fi li pe: 
«Bu la ra iýer ýa ly çö re gi ni re den sa tyn 
ala rys?» diý di. 6  Ol mu ny Fi li pi sy na mak 
üçin so rap dy, as lyn da we lin Özü niň nä
me et je gi ni eý ýäm bil ýär di. 7 Fi lip Oňa: 

«Bu la ryň her bi ri ne bir dö wüm çö rek 
sa tyn al mak üçin iki ýüz kü müş teň ňe 
sarp et sekde ýet mez!» di ýip jo gap ber
di. 8  Şä girt ler den bi ri, Si mun Pet ru syň 
do ga ny And rys Oňa: 9 «Bu ýer de bir og
lan da bäş ar pa çö re gi bi len iki ba lyk bar. 
Em ma şeý le uly mä hel lä bu lar nä me jik 
bo lar?» diý di. 10  Isa: «Hal ky otur dyň» 
diý di. Halk şol ýer dä ki gök ýaý la da 
otur dy. Ol ýer de bäş mü ňe go laý er kek 
adam bar dy. 11 Isa çö rek le ri alyp, şü kür 
et di, soň ra ola ry otu ran la ra paý la dy. Ba
lyk la ry hem şeýt di, nä çe is le se ler, ola ra 
paý la dy. Adam lar doý ýan ça lar iý di ler. 
12  Olar do ýan la ryn dan soň, Isa şä girt le ri
ne: «Ga langa çan la ry ýyg naş dy ryň, hiç 
zat za ýa lan ma syn» diý di. 13 Şeý le lik de, 
şä girt ler iý len bäş ar pa çö rek den ar tan 
bö lek le ri ýyg nap, on iki se be di dol dur
dy lar. 14  Isa nyň bu gud rat ly ala ma ty ny 
gö ren adam lar: «Ha ky kat danda, dün ýä 
gel me li py gam ber Şu dur» diý di ler. 15 Isa 
ola ryň Özü ni pa ty şa et mek üçin zor 
bi len tut jak bol ýan dyk la ry ny bi len soň, 
ýe nede ýe ke Özi da ga git di.

Isa suwuň ýüzünden ýöreýär 
(Matta 14:22-33; Mark 6:45-52)

16  Ag şa ma ra Onuň şä girt le ri kö lüň bo
ýu na gel di ler. 17 Ga raň ky düş sede, Isa 
he niz ola ryň ýa ny na gel män di. On soň 
şä girt ler ga ýy ga mü nüp, kö lüň aňyr syn
da ky Ka per na uma ug ra dy lar. 18  Güýç li 
ýel tu rup, köl tol kun atyp baş la dy. 19 Olar 
ga ýyk ly bäşal ty çak rym a ýü zen le rin
den soň, Isa nyň su wuň ýü zün den ýö räp, 
ga ýy ga ýa kyn la şyp gel ýä ni ni gö rüp 
gork du lar. 20 Em ma Isa ola ra: «Gork maň, 
bu – Men!» diý di. 21 Olar be ge nip, Ony 
ga ýy ga mün dür di ler. Ga ýyk şol pur sa dyň 
özün de ýet me li ke na ry na ba ryp ýet di. 
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22  Er te si gün kö lüň beý le ki ke na ryn da 
ga lan mä hel le ol ýer de düýn di ňe bir 
ga ýy gyň bar dy gy ny we Isa nyň Öz şä
girt le ri bi len şol ga ýy ga mün män, ola ryň 
di ňe öz le ri niň gi den dik le ri ni anyk la
dy lar. 23  Şol wagt Ti be ri ýa dan baş ga 
ga ýyk lar gel di. Ga ýyk la ryň sak la nan 
ýe ri Reb Isa nyň Hu da ýa şü kür aý dan we 
hal kyň çö rek iýen ýe ri ne go laý dy. 24  Isa
nyňda, Onuň şä girt le ri niňde ol ýer de 
ýok du gy ny gö ren mä hel le ga ýyk la ra 
mü nüp, Isa ny göz le mä ge Ka per na uma 
ta rap git di. 25  Ony kö lüň aň ry ta ra pyn
dan ta pyp: «Mu gal lym, bu ýe re ha çan 
gel diň?» di ýip so ra dy lar.

Isa – Ýaşaýyş çöregi
26  Isa ola ra: «Men si ze dog ru sy ny aýd

ýa ryn, siz Me ni gud rat gö re ni ňiz üçin 
dälde, çö rek iýip do ýa ny ňyz üçin ag
tar ýar sy ňyz. 27 Za ýa lan ýan iý mit üçin 
dälde, ba ky ýa şa ýyş ber ýän iý mit üçin 
yh las ediň, ony si ze Yn san Og ly be rer. 
Çün ki Ata myz Hu da ýyň Özi bu işi Oňa 
tab şy ran dyr» di ýip jo gap ber di. 28  On dan: 
«Biz Hu da ýyň iş le ri ni ber jaý et mek üçin 
nä me et me li?» di ýip so ra dy lar. 29 Isa 
ola ra: «Hu da ýyň işi ni ber jaý et mek is
le ýän bol sa ňyz, Onuň Ibe re ni ne iman 
ediň» di ýip jo gap ber di. 30  Olar ýe ne
de: «Gö rüp, Sa ňa iman ede ri miz ýa ly, 
Sen nä hi li gud rat ly ala mat gör ke zer siň? 
Ha ny, nä me eder siň? 31 Biziň ataba ba la
ry myz çöl de man na iý di ler. Mu kad des 
Ýaz gy lar da bu ba ra da: „Ola ra iý mek üçin 
gök den çö rek ber di“ di ýip ýa zy lan» diý
di ler. 32  Isa ola ra: «Men si ze dog ru sy ny 
aýd ýa ryn, si ze gök den çö rek be ren Mu sa 
däl. Gök den si ze ha ky ky çö re gi Me niň 
Atam ber ýär. 33 Çün ki Hu da ýyň çö re gi 
gök den inip, dün ýä ýa şa ýyş ber ýän dir» 

diý di. 34  Olar Oňa: «Agam, şol çö re gi 
bi ze he mi şe ber» diý di ler. 35  Isa ola ra 
şeý le diý di: «Ýa şa ýyş çö re gi Men di
rin, Ma ňa ge len as la ajyk maz, Ma ňa 
iman eden as la suw sa maz. 36  Aý dy şym 
ýa ly, siz Me ni gör dü ňiz, em ma Ma ňa 
iman et me ýär si ňiz. 37 Ata myň Ma ňa 
be ren adam la ry nyň ba ry Ma ňa ge ler, 
Men ýa ny ma ge len le ri as la kow ma ryn. 
38  Çün ki Men Öz yra da my dälde, Me ni 
Ibe re niň yra da sy ny ber jaý et mek üçin 
gök den in dim. 39 Me ni Ibe re niň yra da
sy bol sa, Onuň Özü me be ren le ri niň 
hiç bi ri ni ýi tir män, ola ry ahyr ky gün 
gaý ta dan di relt me gim dir. 40 Og ly gö ren 
we Oňa iman eden her bir ada myň ba ky 
ýa şaý şa go wuş ma gy Ata myň yra da sy
dyr. Mende bu adam la ry ahyr ky gün 
gaý ta dan di rel de rin». 41 «Gök den inen 
çö rek Men di rin» di ýe ni üçin ýa hu dy
la ryň baş tu tan la ry Oňa gar şy çy kyp 
hü ňür deş di ler. 42  Olar: «Bu Ýu su byň 
og ly Isa däl mi? Biz Onuň ataene si
ni ta na ýa rys. Ol nä hi li „Men gök den 
in dim“ diý ýär?» di ýiş di ler. 43 Isa ola ra 
şeý le diý di: «Öza ra hü ňür deş mä ňi zi bes 
ediň. 44  Eger Me ni ibe ren Ata nyň Özi 
ge tir me se, hiç kim Ma ňa ge lip bil mez. 
Ýa ny ma ge len ada my bol sa, Men ahyr ky 
gün di rel de rin. 45  Pygamberleriň ýaz gy
la ryn da: „Ola ryň hem me si Hu daý dan 
tag lym alar lar“ di ýip ýa zy lan. Ata dan 
eşi dip, On dan tag lym alan her kes Ma ňa 
ge ler. 46  As lyn da hiç kim hiç wagt Ata
ny gö ren däl dir. Ata ny di ňe Hu daý dan 
Ge len gö ren dir. 47 Men si ze dog ru sy ny 
aýd ýa ryn, Ma ňa iman eden ba ky ýa şaý şa 
gow şan dyr. 48  Ýa şa ýyş çö re gi Men di rin. 
49 Ataba ba la ry ňyz çöl de man na iýen
dik le ri ne ga ra maz dan, öl dü ler. 50 Em ma 
gök den inen bir çö rek bar, on dan iý ýän 
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adam hiç öl mez. 51 Gök den inen di ri çö
rek Men di rin. Mun dan iýen adam ba ky 
ýa şar. Dün ýä niň ýa şaý şy üçin ber jek 
çö re gim Me niň Öz be de nim dir».

52  On soň ýa hu dy lar: «Bu Adam Öz be
de ni ni bi ze iý mä ge nä hi li be rip bi ler?» 
diý şip, öza ra je del leş mä ge baş la dy lar. 
53 Isa ola ra: «Men si ze dog ru sy ny aýd
ýa ryn, Yn san Og lu nyň be de ni ni iýip, 
ga ny ny iç me se ňiz, siz de ýa şa ýyş bol maz. 
54  Me niň be de ni mi iýip, ga ny my içen 
ba ky ýa şaý şa gow şar. Ahyr ky gün Men 
ony di rel de rin. 55 Me niň be de nim ha ky ky 
iý mit, ga nym ha ky ky iç gi dir. 56  Me niň 
be de ni mi iýip, ga ny my iç ýän Men de 
ýa şar, Men hem on da. 57 Me ni Di ri Ata 
iber di we Men Ol ar ka ly ýa şa ýa ryn. Edil 
şu nuň ýa ly, Men den iý mit len ýände Men 
ar ka ly ýa şar. 58  Ha wa, gök den inen çö
rek bu dur. Se ret, bu ataba ba la ry ňy zyň 
iýen man na sy ýa ly däl dir. Olar man na 
iý se lerde, ölüp git di ler, em ma bu çö
re gi iýen adam ba ky ýa şar» diý di. 59 Ol 
bu söz le ri Ka per na um da ky si na go ga da 
öw red ýär kä aýt dy.

Köp adamlar Isany terk edýärler
60 Şä girt le riň kö pü si mu ny eşi dip: «Bu 

söz ler agyr. Mu ny kim ka bul edip bi ler?» 
di ýiş di. 61 Isa şä girt le riň mu ňa hü ňür deş
ýä ni ni bi lip, ola ra: «Bu si ziň jany ňy za 
bat ýar my? 62  On da siz Yn san Og lu nyň 
owal bo lan ýe ri ne gaý ta dan çy ka ny ny 
gör se ňiz nä me di ýer kä ňiz? 63 Ýa şa ýyş 
ber ýän Ruh dur, yn san güý jü niň peý da
sy ýok dur. Me niň si ze aýd ýan söz le rim 
Mu kad des Ruh dan dyr we ýa şa ýyş ber
ýän dir. 64 Ýö ne si ziň ara ňyz da kä bir iman 
et me ýän ler bar» diý di. Çün ki Isa ki miň 
iman et me ýän di gi ni we Özü ne ki miň 

ha ýyn lyk et jek di gi ni il ki baş dan bil ýär di. 
65  Ol: «Ata nyň Özi ge tir me se, hiç kim 
Ma ňa ge lip bil mez di ýip, Men si ze şo
nuň üçin aýt dym» diý di. 66  Şon dan soň 
şä girt le ri niň kö pü si On dan ýüz öwür di
ler we Onuň yzy na eýer me gi bes et di ler. 
67 Şon da Isa On ki ler den: «Siz hem Me ni 
terk et mek çi mi si ňiz?» di ýip so ra dy. 68  Si
mun Pet rus Oňa: «Agam, biz Se ni terk 
edip, baş ga ki me ba ra ly? Ba ky ýa şa ýyş 
söz le ri di ňe Sen de ahy ryn. 69 Biz Se niň 
Hu da ýyň Mu kad de si di gi ňe a ynan ýa rys 
we mu ny anyk bil ýä ris» di ýip jo gap 
ber di. 70 Isa ola ra: «Siz On ki le ri Özüm 
saý lap al ma dym my? Mu ňa ga ra maz dan, 
ara ňyz dan bi ri ib lis dir» di ýip jo gap 
ber di. 71 Ol mu ny Si mun Is ka ri ýo dyň 
og ly Ýu da ny göz öňün de tu tup aýt dy. 
Se bä bi Ýu das On ki le riň bi ri bol sada, 
soň ra Isa ha ýyn lyk et di.

7-nji bap

Isa Iýerusalime gidýär
1 Şon dan soň Isa Je li le de aý lan ma ga 

baş la dy. Ýa hu dy la ryň baş tu tan la ry Onuň 
kas ty na çy kan soň lar, Ol Ýa hu dy ýa da 
gez mek is le me ýär di. 2  Ýa hu dy la ryň Çat
ma baý ra my go laý lap dy. 3 Şo nuň üçin 
Isa nyň ini le ri Oňa: «Bu ýer den çy kyp, 
Ýa hu dy ýa git, ed ýän iş le ri ňi şä girt le riň 
gör sün. 4  Özü ni açyk ta nat mak is le ýän 
adam giz lin iş ed ýän däl dir. Sen bu zat
la ry ed ýän bol saň, Özü ňi dün ýä gör kez» 
diý di ler, 5  se bä bi Oňa hat da ini le ride 
ynan ma ýar dy lar. 6  Isa ola ra: «Me niň 
wag tym en tek do la nok, ýö ne si ziň üçin 
is len dik wagt pur sat dyr. 7 Dün ýä si zi 
ýig re nip bil mez, em ma Me ni ýig ren ýär, 
se bä bi Men onuň iş le ri niň er bet di gi ne 
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şa ýat lyk ed ýä rin. 8  Siz baý ra ma gi diň, 
Men bu baý ra ma git jek däl. Se bä bi Me
niň wag tym en tek do la nok» di ýip jo gap 
ber di. 9 Ola ra şeý le di ýip, Ol Je li le de 
gal dy. 10  Em ma ini le ri baý ra ma gi den
le rin den soň, Isada git di, ýö ne açaç an 
dälde, giz lin git di.

11 Ýa hu dy la ryň baş tu tan la ry baý ram
çy lyk da Ony idäp: «Ol ni re de?» di ýip 
so ra ýar dy lar. 12  Mä hel lä niň ara syn da Ol 
hak da köp gür rüň edil di. Kä bir le ri «Ol 
go wy adam» diý se, baş ga la ry «Ol hal ky 
az dyr ýar» diý ýär di ler. 13 Ýö ne ýa hu dy 
ýol baş çy la ryn dan gor kup, hiç kim Ol 
hak da açyk gür rüň edip bil me ýär di.

14  Baý ram çy ly gyň ýa ry sy ge çen de, Isa 
yba dat ha na ba ryp, öw ret mä ge baş la dy. 
15 Ýa hu dy lar haý ran ga lyp: «Bu adam hiç 
ýer de oka ma dyk bol sada, Mu kad des 
Ýaz gy la ry ni re den bil ýär kä?» di ýiş
ýär di ler. 16  Isa ola ra şeý le jo gap ber di: 
«Me niň öw red ýän le rim Özü miň ki däl, 
Me ni Ibe re niň ki dir. 17 Hu da ýyň yra da
sy ny ber jaý et mek is le ýän adam Me niň 
öw red ýän le ri miň Hu daý dan dy gy na ýa
da Özüm den di gi ne göz ýe ti rer. 18  Kim 
özün den söz le ýän bol sa, özü ne şöh rat 
göz le ýän dir. Kim özü ni ibe re ne şöh rat 
göz le ýän bol sa, ha ky ka ty söz le ýän dir, 
onuň söz le rin de ýa lan ýok dur. 19 Mu sa si
ze Mu kad des Ka nu ny ber me di mi nä me? 
Ýö ne si ziň hiç bi ri ňiz bu Ka nu ny ber jaý 
et me ýär si ňiz. Nä me üçin Me ni öl dür jek 
bol ýar sy ňyz?» 20  Mä hel le Oňa: «Sen 
jyn ly, kim Se ni öl dür jek bol ýar?» diý di. 
21 Isa ola ra: «Men bir gud rat gör kez
dim, oňa hem mä ňiz haý ran gal ýar sy ňyz. 
22  Özüňiz bol sa, Mu sa nyň ka nu ny ny 
ber jaý ed ýä ris di ýip hem, Sa bat gü ni 
ça ga la ry sün net ed ýär si ňiz. As lyn da 
sün net Mu sa dan dälde, ataba ba lar dan 

ga lan dyr. 23 Şeý le lik de, Mu sa nyň ka nu ny 
bo zul ma syn di ýip hem, özü ňiz Sa bat 
gü ni sün net ed ýä ňiz. On da nä me üçin 
Sa bat gü ni bir ada my bü tin leý sa gal
dan dy gym üçin Me ni ýaz gar ýar sy ňyz? 
24  Daş ky gör nü şe gö rä hö küm çy kar maň, 
hö kü mi ňiz ada lat ly bol sun» diý di.

Isa Mesihmidir?
25 Bu ýer de iýe ru sa lim li le riň kä bir le ri: 

«Ola ryň öl dür jek bol ýan Ada my şu däl
mi? 26  Ine, Ol ar ka ýyn gür rüň be rip dur, 
Oňa gar şy hiç kim hiç zat diý me ýär. Bi
ziň ýol baş çy la ry myz Onuň Me sihdigini, 
ha ky kat da nam, bil ýän bo laý ma syn lar?! 
27 Ýö ne biz bu Ada myň ni re den di gi ni 
bil ýä ris. Me sih gelende bol sa Onuň ni
re den di gi ni hiç kim bil mez» di ýiş di ler. 
28  On soň Isa yba dat ha na da öw re dip dur
ka, ga ty ses bi len şeý le diý di: «Ha wa, 
siz Me ni hem ta na ýar sy ňyz, ni re den
di gi mi hem bil ýär si ňiz. Em ma Men 
ÖzÖzüm den ge le mok, Me ni Ibe ren 
hak dyr, siz Ony ta na ma ýar sy ňyz. 29 Men 
Ony ta na ýa ryn, se bä bi Men On dan ge
len di rin. Me ni ibe ren Ol dur». 30 Şon dan 
soň Ony tut jak bol du lar, ýö ne hiç kim 
Oňa el gal dyr ma dy, se bä bi en tek Onuň 
wag ty dol man dy. 31 Ba ry bir mä hel lä niň 
kö pü si Oňa iman edip: «Me sih ge len de, 
şu nuň ky dan köp gud rat ly ala mat gör ke
zer mi?» diý şip py şyr daş dy. 32  Fa ri seý ler 
hal kyň Isa ha kyn da ky bu py şyr dy la ry ny 
eşit di ler. On soň ýol baş çy ru ha ny lar bi len 
fa ri seý ler Ony tut mak üçin ga ra wul la ry 
iber di ler. 33 Isa: «Men ýe ne az sa lym si ziň 
ýa ny ňyz da bo lup, soň ra Özü mi Ibe re niň 
ýa ny na gi de rin. 34  Siz Me ni göz lär si ňiz, 
ýö ne tap mar sy ňyz. Me niň bar jak ýe ri me 
siz ba ryp bil mer si ňiz» diý di. 35  On soň 
ýa hu dy la ryň baş tu tan la ry bi ribi ri ne: 
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«Bu Adam biz ta pyp bil mez ýa ly, ni
rä git jek kä? Grek le riň ara sy na dar gap 
gi den ýa hu dy la ryň ýa ny na gi dip, grek
le rede öw ret jek mi kä? 36  Mu nuň „Me ni 
göz lär si ňiz, ýö ne tap mar sy ňyz, Me niň 
bar jak ýe ri me siz ba ryp bil mer si ňiz“ 
diý ýä ni nä me kä?» di ýiş di ler. 37 Baý ra
myň soň ky we iň esa sy gü ni Isa ör tu rup, 
mä hel lä: «Suw sa ýan lar Me niň ýa ny ma 
ge lip, teş ne li gi ni gan dyr syn lar. 38  Kim 
Ma ňa iman et se, Mu kad des Ýaz gy lar da 
aý dy ly şy ýa ly, onuň için den ýa şa ýyş su
wu nyň bu lak la ry akar» di ýip gy gyr dy. 
39 Ol mu ny Özü ne iman eden le riň al jak 
Mu kad des Ru hy ba ra da aýd ýar dy. Ola ra 
en tek Mu kad des Ruh in män di, se bä bi Isa 
en tek şöh rat lan dy ryl man dy. 40 Mä hel lä
niň için den kä bir le ri bu sö zi eşi dip: «Bu 
ha ky kat dan hem şol gel jek py gam ber dir» 
diý di ler. 41 Baş ga la ry: «Bu Me sihdir» 
diý di ler, em ma kä bir le ri: «Bo lup bil mez! 
Me sih, heýde, Je li le den ge ler mi? 42  Mu
kad des Ýaz gy lar da: „Me sih Da wu dyň 
nes lin den, Da wu dyň ýa şan Beý tul la ham 
şä he rin den ge ler“ di ýip ýa zyl man my 
nä me?» diý di ler. 43 Şeý le lik de, mä hel
lä niň ara syn da Isa ba ra da ag za la lyk 
dö re di. 44  Olar dan kä bi ri Ony tut mak 
is le di, ýö ne hiç kim Oňa el de gir me di.

Ýahudylaryň baştutanlary 
Isa ynanmaýarlar

45  Ahyr so ňy yba dat ha na ga ra wul la ry 
gaý dyp gel di ler we ýol baş çy ru ha ny lar 
bi len fa ri seý ler olar dan: «Nä me üçin Ony 
ge tir me di ňiz?» di ýip so ra dy lar. 46  Yba
dat ha na ga ra wul la ry: «Hiç kim hiç wagt 
bu Ada myň gep leý şi ýa ly gep le män di» 
di ýip jo gap ber di ler. 47 Fa ri seý ler ola ra: 
«Siz hem al dan dy ňyz my? 48  Ýol baş çy
lar dan ýada fa ri seý ler den, heý, Oňa 

iman eden bar my? 49 Ýok dur! Em ma 
Töw ra dy bil me ýän bu na dan halk nä let 
as tyn da dyr!» diý di ler. 50 Şon da fa ri seý
le riň ara syn dan bi ri, ozal Isa nyň ýa ny na 
ba ran Ni ko dim ola ra: 51 «Ka nu ny my za 
gö rä bir ada my öňür ti diň le män, nä me 
ede ni ni bil män, oňa hö küm çy kar mak 
dog ru my dyr?» diý di. 52  Olar: «Sen hem 
je li le li mi? Mu kad des Ýaz gy la ra ser sal, 
Je li le den hiç wagt py gam ber çyk ma ja
gy ny gö rer siň» diý di ler.

53 Soň ra hem me si öý liöýü ne gaýt dy.

8-nji bap

Zynada tutulan aýal
1 Isa bol sa Zeý tun da gy na git di. 2  Er

te si ir den Ol ýe ne yba dat ha na bar dy, 
äh li halk Onuň ýa ny na gel di; Isa ola ra 
öw ret mä ge baş la dy. 3 Töw rat mu gal lym
la ry bi len fa ri seý ler zy na da tu tu lan bir 
aýa ly alyp gel di ler. Aýa ly hem mä niň 
öňün de du ruz dy lar. 4  On soň olar Isa 
ýüz le nip: «Mu gal lym, bu aýal zy na da 
tu tul dy. 5 Mu sa Töw rat da bu lar ýa ly la ry 
daş lap öl dür me gi buý rup dyr. Sen mu ňa 
nä me di ýer siň?» di ýip so ra dy lar. 6  Olar 
mu ny Isa ny sy na mak üçin so rap dy lar, 
se bä bi Ony aýyp la mak üçin tu ta ryk 
ag tar ýar dy lar. Isa aşak otu ryp, bar ma gy 
bi len ýe re bir zat lar ýaz ma ga baş la dy. 
7 On dan so ra ma gy do wam et di ren le rin
de, Isa di ke lip: «Si ziň ara ňyz da ki miň 
gü nä si ýok bol sa, bu aýa la da şy il ki şol 
at syn» diý di. 8  Ol ýe nede aşak otu ryp, 
ýe re bir zat lar ýaz ma ga dur dy. 9 Mu ny 
eşi dip, ýa şu lu lar dan baş lap, hem me si 
ýe keýe ke den git mä ge baş la dy. Di ňe 
Isa bi len Onuň öňün de du ran aýal gal
dy. 10 Isa di ke len de, aýal dan baş ga hiç 
ki me gö zi düş män soň, oňa: «Eý, na çar, 
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beý le ki ler ha ny? Hiç kim se ni hö küm 
et me di mi?» di ýip so ra dy. 11 Aýal: «Ýok, 
Agam» diý di. Isa: «Men hem se ni hö küm 
ede mok. Bar, gi di ber, mun dan beý läk 
gü nä iş et me» diý di.

Hakyky şaýatlyk
12  Isa ýe nede hal ka ýüz le nip: «Dün

ýä niň nu ry Men di rin. Me niň yzy ma 
eýe ren ga raň ky lyk da gez mez, on da 
ýa şa ýyş nu ry bo lar» diý di. 13 Fa ri seý ler 
Oňa: «Sen ÖzÖzü ňe şa ýat lyk ed ýär siň, 
Se niň şa ýat ly gyň ha ky ky däl» diý di ler. 
14  Isa ola ra: «Men ÖzÖzü me şa ýat lyk 
ed ýän hem bol sam, Me niň şa ýat ly gym 
hak dyr. Se bä bi Men ni re den ge lip, ni
rä bar ýa ny my bil ýä rin, ýö ne Me niň 
ni re den ge le ni mi ýa ni rä bar ýa ny my 
siz bil me ýär si ňiz. 15  Siz yn san öl çe gi 
bi len hö küm çy kar ýar sy ňyz, Men hiç 
ki miň üs tün den hö küm çy kar ma ýa ryn. 
16 Men hö küm çy ka raý samda, hö kü mim 
hak dyr, çün ki Men ýe ke dälde, Özü
mi ibe ren Ata bi len di rin. 17 Töwratda 
iki ada myň şa ýat ly gy hak diý lip ýa
zyl gy dyr. 18  Men Özüm hak da şa ýat lyk 
ed ýä rin, Me ni ibe ren Atada Men hak
da şa ýat lyk ed ýär» di ýip jo gap ber di. 
19 On soň Isa dan: «Se niň Ataň ni re de?» 
di ýip so ra dy lar. Isa ola ra: «Siz ne Me ni 
ta na ýar sy ňyz, nede Me niň Ata my. Me ni 
ta na ýan bol sa dy ňyz, Me niň Ata my
da ta nar dy ňyz» diý di. 20  Ol bu söz le ri 
yba dat ha na da öw red ýär kä sa da ka gu
tu sy nyň ýa nyn da aýt dy, ýö ne hiç kim 
Ony tut jak bol ma dy, se bä bi Onuň wag ty 
en tek dol man dy. 21 Isa ola ra ýe ne: «Men 
gi dip bar ýa ryn; siz Me ni göz lär si ňiz we 
gü nä ňi ziň için de öler si ňiz. Siz Me niň 
bar ýan ýe ri me ba ryp bil mer si ňiz» diý di. 
22  Ýa hu dy la ryň baş tu tan la ry: «Ol Özü ni 

öl dür jek mi kä? Ol şo nuň üçin Me niň 
bar ýan ýe ri me ba ryp bil mer si ňiz diý
ýär mi kä?» di ýiş di ler. 23 Isa ola ra: «Siz 
aşak dan sy ňyz, Men ýo kar dan dy ryn; 
siz bu dün ýä den si ňiz, Men bol sa, bu 
dün ýä den däl di rin. 24  Mu nuň üçin Men 
si ze „gü nä ňi ziň için de öler si ňiz“ diý
dim, çün ki Me niň Bi ri bar dy gyma iman 
et me se ňiz, gü nä ňi ziň için de öler si ňiz» 
diý di. 25  On dan: «Sen kim siň?» di ýip 
so ra dy lar. Isa ola ra: «Ozalbaş dan si ze 
kim di ýip aý dan bol sam, Şol du ryn. 26  Si
zi aýyp lap aýt jak zat la rym köp. Me ni 
Ibe ren hak dyr, Men On dan eşi den le ri mi 
dün ýä äş gär ed ýä rin» di ýip jo gap ber di. 
27 Olar Isa nyň Öz Ata sy ba ra da aýd ýan
dy gy na dü şün me di ler. 28  Soň ra Isa ola ra: 
«Yn san Og lu ny haç da ýo ka ry gö te ren 
ma ha ly ňyz, Me niň Şol du gy my bi ler
si ňiz. Şeý le hem Me niň Özüm den hiç 
zat et män di gi me, di ňe Ata myň öw re den 
zat la ry ny aý dan dy gy ma dü şü ner si ňiz. 
29 Me ni Ibe ren Me niň bi len dir, Ol Me ni 
ýe ke taş lap git me di. Se bä bi Men he mi
şe Oňa ýa ra ýan zat la ry ed ýä rin» diý di. 
30 Bu la ry aý dan da, en çe me adam lar Oňa 
iman et di ler.

Ybraýymyň nesilleri
31 On soň Isa Özü ne iman eden ýa hu

dy la ra: «Me niň sö zü mi ber jaý et se ňiz, 
ha ky kat dan hem, Me niň şä girt le rim 
bo lar sy ňyz; 32  Siz ha ky ka ty bi ler si ňiz, 
ha ky katda si zi azat eder» diý di. 33 Olar 
Isa dan «Biz Yb ra ýy myň nes li di ris, hiç 
wagt hiç ki me gul bo lan däl di ris. On soň 
nä dip Sen bi ze azat bo lar sy ňyz di ýip bil
ýär siň?» diý di ler. 34  Isa ola ra şeý le jo gap 
ber di: «Men si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, 
gü nä ed ýän ki şi gü nä niň gu lu dyr. 35 Gul 
hiç ha çan öýüň ag za sy bo lup bil mez, 
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ýö ne Ogul öýüň he mi şe lik ag za sy dyr. 
36  Şo nuň üçin hem Ogul si zi azat et se, 
siz, ha ky kat dan hem, azat bo lar sy ňyz. 
37 Si ziň Yb ra ýy myň ne sil le ri di gi ňi zi bil
ýä rin, ýö ne siz Me niň kas ty ma çyk dy ňyz, 
se bä bi siz Me niň sö zü me öz kal by ňyz
dan orun be reň zok. 38  Men si ze Ata myň 
ýa nyn da gö ren le ri mi aýd ýa ryn, siz hem 
öz ata ňyz dan gö ren le ri ňi zi ed ýär si ňiz». 
39 Olar Oňa: «Bi ziň ata myz Yb ra ýym
dyr» diý di ler. Isa ola ra: «Siz Yb ra ýy myň 
per zent le ri bol ýan bol sa ňyz, Yb ra ýy myň 
iş le ri ni eder di ňiz. 40 Em ma siz Me ni, ýag
ny Hu daý dan eşi den ha ky ka ty aýd ýan 
Yn sa ny öl dür mek çi bol ýar sy ňyz. Yb ra
ýym beý le iş et män di. 41 Siz Yb ra ýy myň 
dälde, öz ata ňy zyň iş le ri ni ed ýär si ňiz» 
diý di. Olar Oňa: «Biz zy na dan dog lan 
däl, bi ziň ýe ketäk bir Ata myz bar, Ol 
Hu da ýyň Özü dir» diý di ler. 42  Isa ola ra 
şeý le diý di: «Eger Ata ňyz Hu daý bol
sa, on da Me ni sö ýer di ňiz, se bä bi Men 
Hu daý dan gel dim, ÖzÖzüm den gel
me dim, Me ni Ol iber di. 43 Nä me üçin 
Me niň aýd ýan la ry ma dü şün me ýär si ňiz? 
Se bä bi siz Me niň aýd ýan la ry my diň le
me gi ba şar ma ýar sy ňyz. 44  Si ziň ata ňyz 
ib lis dir, siz onuň is le gi ni ber jaý et mek 
is le ýär si ňiz. Ol owal dan gan hor dy, hiç 
wagt ha ky ka tyň ta rap da ry bol man dy, 
se bä bi on da ha ky kat ýok. Ol ýa lan söz
län de, özözün den söz le ýär, çün ki ol 
ýa lan çy, ýa la nyň ata sy dyr. 45 Em ma Men 
ha ky ka ty aýd ýan dy ryn. Şo nuň üçi nem 
siz Ma ňa iman et me ýär si ňiz. 46  Si ziň 
haý sy ňyz Ma ňa gü nä ýöň käp bi ler si ňiz? 
Eger Men ha ky ka ty aýd ýan bol sam, on da 
nä me üçin siz Ma ňa iman et me ýär si ňiz? 
47 Kim Hu da ýa de giş li bol sa, Hu da ýyň 
söz le ri ni diň le ýän dir. Siz diň le me ýär si
ňiz, se bä bi siz Hu da ýa de giş li däl si ňiz».

Isanyň şöhraty
48 Ýa hu dy lar Oňa: «Sa ňa jyn uran sa ma ri

ýa ly di ýip, biz dog ry aý dyp dy rys!» diý di ler. 
49 Isa ola ra jo gap be rip: «Me ni jyn ura nok! 
Men Ata my hor mat la ýa ryn, em ma siz 
Me ni hor mat la ma ýar sy ňyz. 50 Men Özü me 
şöh rat ag tar ma ýa ryn, Men şöh rat lan dyr ýan 
Bi ri bar. Ka zy lyk Ed ýände Ol dur. 51 Men 
si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, Me niň sö zü me 
uý ýan adam as la ölüm ga ra sy ny gör mez» 
diý di. 52 Ýa hu dy lar Oňa: «Se ni jyn uran
dy gy ny in di anyk bil dik. Yb ra ýymda, 
py gam ber lerde öl di. Em ma Sen: „Me niň 
sö zü me uý ýan adam hiç ha çan öl mez“ diý
ýär siň. 53 Eý sem, Sen ata myz Yb ra ýym dan 
hem be ýik mi? Olda, py gam ber lerde öl di. 
Sen Özü ňi kim di rin öýd ýär siň?» diý di ler. 
54 Isa ola ra şeý le jo gap ber di: «Men Özü mi 
şöh rat lan dyr sam, on da bu şöh rat puç bo lar. 
Me ni şöh rat lan dyr ýan Öz Atam dyr; siz Oňa 
Hu da ýy myz diý ýär si ňiz. 55 Ýö ne siz Ony 
ta na ma ýar sy ňyz, Men Ony ta na ýa ryn. Eger 
Ony ta na ma ýaryn diý sem, on da Men hem 
si ziň ýa ly ýa lan çy bo la ryn. Em ma Men Ony 
ta na ýa ryn we Onuň sö zü ni ýe ri ne ýe tir ýä rin. 
56 Ata ňyz Yb ra ýym Me niň gel jek gü nü me 
ga ra şyp, şat lan ýar dy. Ol şol gü ni gö rüp, ju da 
be gen di». 57 Ýa hu dy lar On dan: «He niz el li 
ýa şada bar ma dyk ha ly ňa Sen Yb ra ýy my 
gör düň mi?» di ýip so ra dy lar. 58  Isa ola ra: 
«Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, Yb ra ýym do
gul ma zyn dan öň „Men bar dy ryn“» diý di. 
59 Şon da Isa ny daş la mak çy bol du lar, em ma 
Ol giz le nip, yba dat ha na dan çy kyp git di.

9-njy bap

Isa bir dogabitdi köri sagaldýar
1 Isa ge çip bar ýar ka, bir do ga bit di 

kör ada my gör di. 2  Şä girt le ri On dan: 
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«Mu gal lym, bu ada myň kör bo lup do
gul ma gy na kim gü nä kär? Onuň özi 
gü nä kär mi ýada eneata sy?» di ýip so
ra dy lar. 3 Isa ola ra: «Mu ňa ol ada myň 
özi hem, eneata sy hem gü nä kär däl. Bu 
on da Hu da ýyň iş le ri niň gör ke zil me gi 
üçin bol dy. 4 Özü mi Ibe re niň iş le ri ni Men 
gün diz et me li. Gi je ýe tip gel ýär, şon da 
hiç kim iş läp bil mez. 5  Men dün ýä de
käm, dün ýä niň nu ry Men di rin» di ýip 
jo gap ber di. 6  On soň Isa ýe re tüý kür dide, 
tüý kü li gin den pal çyk ýa sap, ony kö rüň 
gö zü ne sürt di. 7 Soň ra oňa: «Gitde, Si lo
ýam how zun da ýu wun» diý di. (Si lo ýam 
«Ibe ril en» diý mek dir.) Ol gi dip ýu wun dy 
we yzy na göz le ri açy lyp gel di. 8  Goň şu la
ry we onuň owal di leg çi lik edip ýö re ni ni 
gö ren ler: «Bu otu ryp, di leg çi lik ed ýän 
adam däl mi?» di ýip so ra dy lar. 9 Kä bir
le ri: «Şol» diý di ler; kä bir le ri: «Ýok, bu 
şo ňa meň zeş» diý di ler. Ýö ne onuň özi: 
«Ha wa, men şol adam» diý di. 10 On dan: 
«Şeý le bol sa, on da göz le riň nä hi li açyl
dy?» di ýip so ra dy lar. 11 Ol: «Isa di ýen 
Adam pal çyk ýa sap, gö zü me sürt dide: 
„Si lo ýam how zu na gitde, ýu wun“ diý
di. Men hem gi dip ýu wun dym we lin, 
göz le rim açy laý dy» di ýip jo gap ber di. 
12  On dan: «Şol Adam ni re de?» di ýip so
ra dy lar. Ol: «Bi le mok» di ýip jo gap ber di.

13 Ozal kör bo lan bu ada my fa ri seý le riň 
ýa ny na ge tir di ler. 14  Isa nyň pal çyk ýa sap, 
onuň göz le ri ni açan gü ni Sa bat gü nü
di. 15  Fa ri seý lerde onuň gö zü niň nä hi li 
açy lan dy gy ba ra da so ra dy lar. Ol adam: 
«Ol me niň gö zü me pal çyk sürt di, on soň 
ýu wun dym. In di men gör ýä rin» di ýip 
jo gap ber di. 16  Fa ri seý le riň kä bir le ri: «Ol 
Adam Hu daý dan däl, se bä bi Sa bat gü nü
ni sak la ma ýar» diý di ler. Baş ga la ry bol sa: 
«Eý sem gü nä kär adam beý le gud rat ly 
ala mat la ry gör ke zip bi ler mi?» diý di
ler. Şeý dip, ola ryň ara syn da ag za la lyk 

dö re di. 17 Olar ýe nede kör den: «Gö zü ňi 
açan şol Adam ba ra da nä me diý ýär siň?» 
di ýip so ra dy lar. Ol hem: «Ol bir py gam
ber» diý di. 18  Ýa hu dy la ryň baş tu tan la ry 
göz le ri açy lan ada myň eje si bi len ka ka
sy ny ça gy ryp so ra ýan ça lar, onuň ozal 
kör bo lup, in di göz le ri niň açy lan dy gy na 
ynan ma dy lar. 19 Olar dan: «Kör do gul dy 
diý ýän og lu ňyz şu my? In di bu nä dip 
gör ýär?» di ýip so ra dy lar. 20 Onuň eje si 
bi len ka ka sy ola ra: «Mu nuň öz og lu myz
dy gy ny, onuň kör dog lan dy gy ny bil ýä ris. 
21 Ýö ne onuň in di nä dip gör ýän di gi ni 
ýada onuň gö zü ni ki miň açan dy gy ny 
biz bil me ýä ris. Ol in di bir ýe ti şen ýi git, 
özün den so raň, goý, özi aý dyp ber sin» 
di ýip jo gap ber di ler. 22  Onuň eje si bi len 
ka ka sy ýa hu dy la ryň baş tu tan la ryn dan 
gor ku la ry na şeý le diý di ler. Se bä bi ýa
hu dy lar Isa nyň Me sihdigini yk rar eden 
ada my si na go ga dan kow mak ba ra da 
dil bi rik di rip di ler. 23 Şo nuň üçin onuň 
eje si bi len ka ka sy: «Ol bir ýe ti şen ýi git, 
özün den so raň» diý di ler. 24  Şeý le lik bi
len, fa ri seý ler ozal ky kö ri ikin ji ge zek 
ça gy ryp, oňa: «Hu da ýyň ha ky üçin 
ha ky ka ty aýt. Biz ol Ada myň gü nä
kär di gi ni bil ýä ris» diý di ler. 25  Ol adam: 
«Onuň gü nä kär di gi ni ýada däl di gi ni 
bi le mok. Ýö ne men bir za dy bil ýä rin: 
ozal kör düm, in di gör ýä rin» di ýip jo gap 
ber di. 26  «Ol sa ňa nä me et di? Gö zü ňi nä
dip aç dy?» di ýip, on dan ýe ne so ra dy lar. 
27 Ol bu la ra: «Men ýa ňy aýt dym ahy ry, 
ýö ne diň le me di ňiz. Nä me üçin ýe ne 
eşit mek is le ýär si ňiz? Ýa si zem Onuň 
şä girt le ri bol mak çy my?» di ýip jo gap 
ber di. 28  Oňa sö güp: «Onuň şä gir di – 
sen siň, biz Mu sa nyň şä gir di di ris. 29 Biz 
Hu da ýyň Mu sa bi len gep le şen di gi ni 
bil ýä ris, bu Ada myň bol sa ni re den di
gi nide bil me ýä ris» diý di ler. 30  Ýaň ky 
adam ola ra şeý le jo gap ber di: «Haý ran 
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ga laý ma ly! Siz Onuň ni re den di gi nide 
bil me ýär si ňiz, Ol bol sa me niň göz le ri mi 
aç dy. 31 Hu da ýyň gü nä kär le ri diň le me
ýän di gi ni bil ýä ris, em ma kim Oňa sež de 
edip, Onuň yra da sy ny ber jaý et se, Hu daý 
ony diň le ýär. 32  Do ga bit di kö rüň gö zü niň 
açyl ma gy he ni ze çen li gör lüpeşi di len 
zat däl. 33 Eger Ol Hu daý dan bol ma dyk 
bol sa, hiç zat edip bil mez di». 34  Oňa: 
«Sen bü tin leý gü nä için de dog lup, in di 
bi ze akyl sat ýar myň?» diý di ler. Şeý le lik
de, ony si na go ga dan ko wup çy kar dy lar.

Ruhy körlük
35  Ony ko wup goý be ren le ri ni eşi den 

Isa ýaň ky ada my ta pyp: «Sen Yn san 
Og lu na a iman ed ýär miň?» diý di. 36  Ol 
hem Oňa: «Aga, aýt sa na, Ol kim kä? 
Men Oňa iman ede ýin» di ýip jo gap 
ber di. 37 Isa oňa: «Sen Ony gör düň. Ine, 
se niň bi len gep le şip du ran Şol dur» diý di. 
38  Ol hem: «Ýa Reb, iman ed ýä rin» di ýip, 
Oňa sež de et di. 39 Isa oňa: «Men bu dün
ýä gör me ýän ler gör sün, gör ýän ler kör 
bol sun di ýip, hö küm çy kar ma ga gel dim» 
diý di. 40 Mu ny diň läp du ran fa ri seý le riň 
kä bi ri On dan: «Eý sem bi zem kör mi?» 
di ýip so ra dy lar. 41 Isa ola ra: «Kör bo lan 
bol sa dy ňyz, gü nä ňiz bol maz dy, em ma 
gör ýä ris di ýe ni ňiz üçin gü nä ňiz öz boý
nu ňyz da ga lar» diý di.

10-njy bap

Gowy çopan
1 Isa ýe nede sö ze baş la dy: «Men si ze 

dog ru sy ny aýd ýa ryn, go ýun agy ly na ga
py syn dan gir män, baş ga ýe rin den aşyp 
gir ýän adam og ru dyr hem ga rak çy dyr. 
2  Ga py dan gir ýän adam bol sa go ýun la
ryň ço pa ny dyr. 3 Sak çy oňa ga py ny açyp 

ber ýän dir. Go ýun lar ço pa nyň se si ni 
eşid ýän dir ler. Ço pan hem go ýun la ry ny 
at maat ça gy ryp, ola ry örä alyp çyk
ýan dyr. 4  Ço pan go ýun la ry ny agyl dan 
alyp çy kan dan soň, ola ryň öňün den 
ýö re ýän dir, onuň se si ni ta na ýan go
ýun lar bol sa, onuň yzy na düş ýän dir ler. 
5 Olar ke se ki niň yzy na düş ýän däl dir ler, 
on dan gaç ýan dyr lar, se bä bi ke se ki niň 
se si ni ta na ýan däl dir ler». 6  Şeý dip, Isa 
ola ra bu tym sa ly gür rüň ber di, em ma 
olar mu nuň ma ny sy na dü şün me di ler. 
7 Isa ýe nede ola ra şeý le diý di: «Si ze 
dog ru sy ny aýd ýa ryn, go ýun lar üçin 
ga py Men di rin. 8  Men den öň ge len le
riň äh li si og ru dy lar hem ga rak çy dy lar, 
go ýun lar ola ra gu lak as ma dy lar. 9 Ga py 
Men di rin. Kim şu ga py dan gir se, ha las 
bo lar. Ol gi ripçy kyp, özü ne ot lag ta
par. 10 Og ry di ňe ogur la mak, öl dür mek, 
ýok et mek üçin gel ýän dir. Em ma Men 
ola ra ýa şa ýyş, bo le lin ýa şa ýyş ber mek 
üçin gel dim. 11 Men go wy ço pan dy ryn. 
Go wy ço pan go ýun la ry üçin ja ny ny 
pi da ed ýän dir. 12  Ha ky na tu tu lan adam 
go ýun la ryň ha ky ky ço pa ny ýada eýe si 
däl dir. Şo nuň üçin ol mö je giň gel ýä ni
ni gör se, go ýun la ry taş lap gaç ýan dyr. 
Mö jek sü ri niň üs tü ne ço zup, ola ry 
dar gad ýan dyr. 13 Ol adam ga çyp gi der, 
se bä bi ol ha ky na tu tu lan dyr. Ol go ýun
lar hak da hiç hi li ala da et mez. 14-15  Men 
go wy ço pan dy ryn. Edil Ata myň Me ni, 
Me ni ňem Ata my ta naý şym ýa ly, Men 
go ýun la ry my ta na ýan dy ryn. Olarda 
Me ni ta na ýan dyr lar; Men go ýun la rym 
üçin ja ny my pi da ed ýä rin. 16  Me niň bu 
agyl da ky lar dan baş gada go ýun la rym 
bar. Men ola ry hem ýyg na ma ly dy ryn. 
Olar hem Me niň se si mi eşi der ler, şon da 
bir sü ri, bir ço pan bo lar. 17 Men ja ny my 
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gaý ta dan al mak üçin pi da ed ýä rin. Şol 
se bäp den Atam Me ni söý ýär. 18  Ja ny my 
Men den hiç kim al ma ýar, Özüm pi da 
ed ýä rin. Me niň ja ny my pi da et mä gede, 
ony gaý ta dan al ma gada yg ty ýa rym 
bar. Men bu buý ru gy Atam dan al dym». 
19 Bu söz ler se bäp li, ýa hu dy la ryň ara sy
na ýe nede ag za la lyk dö re di. 20 Ola ryň 
kö pü si: «Ony jyn urup dyr, Ol dä li räp
dir. Nä me üçin siz Ony diň le ýär si ňiz?» 
diý di. 21 Baş ga lar bol sa: «Bu lar jyn uran 
ada myň aýt jak söz le ri däl. Jyn kör le riň 
gö zü ni açyp bi ler mi?» diý di ler.

Ýahudylaryň baştutanlary 
iman etmeýärler

22  Şol wagt gyş pas ly dy, Iýe ru sa lim de 
Nur baý ra my bel le nil ýär di. 23 Isa yba dat
ha na da Sü leý ma nyň eý wa ny di ýen ýer de 
gez me läp ýör di. 24  Me sih Ýa hu dy la ryň 
baş tu tan la ry Onuň da şy na üý şüp: «Sen 
ha ça na çen li bi zi ala sar myk edip goý jak? 
Eger Me sih bol saň, any gy ny aýt» diý di
ler. 25 Isa ola ra: «Men si ze aýt dym, ýö ne 
siz iman et me ýär si ňiz. Ata myň ady bi len 
eden iş le rim Me niň kim di gi me şa ýat lyk 
ed ýär. 26  Ýö ne siz iman et me ýär si ňiz, 
se bä bi si ze aý dy şym ýa ly, siz Me niň go
ýun la rym dan däl. 27 Me niň go ýun la rym 
se si me gu lak as ýar lar, Men hem ola ry 
ta na ýa ryn, olar Me niň yzy ma düş ýär
ler. 28  Men ola ra ba ky ýa şa ýyş ber ýä rin. 
Olar as la he läk bol maz, hiç kim ola ry 
Me niň elim den ka kyp al maz. 29 Ola ry 
Ma ňa be ren Atam hem me den be ýik dir. 
Ata myň elin den ola ry hiç kim alyp bil
mez. 30 Atam Iki miz bir di ris» di ýip jo gap 
ber di. 31 Ýa hu dy la ryň baş tu tan la ry Ony 
daş la jak bo lup, ýe ne ýer den daş al dy lar. 
32  Isa ola ra: «Men Atam ta ra pyn dan si ze 
köp ýag şy lyk lar et dim. Bu la ryň haý sy sy 

üçin Me ni daş la jak bol ýar sy ňyz?» diý di. 
33 Ýa hu dy la ryň baş tu tan la ry Oňa: «Biz 
Se ni ýag şy iş ed ýän li giň üçin dälde, Hu
da ýa dil ýe tir ýän li giň üçin, ýag ny yn san 
ha ly ňa Özü ňi Hu daý saý ýan ly gyň üçin 
daş la jak bol ýa rys» diý di ler. 34  Isa ola ra 
şeý le diý di: «Mu kad des Ka nu ny ňyz da: 

„Men diý ýä rin: Siz hu daý lar sy ňyz“ di ýip 
ýa zy lan däl mi? 35  Mu kad des Ýaz gy la ry 
üýt ge dip bol ma ýan dy gy ny bi leň zok my 
nä me?! Hu da ýyň Sö zi ge len adam lar 

„hu daý lar“ diý lip at lan dy ry lan bol sa, 
36  on da nä me Me ni Hu da ýyň Og ly di ýe
nim üçin kü pür gep län ha sap la ýar sy ňyz? 
Me ni bol sa Atam Özi üçin saý lapse çip, 
dün ýä iber di. 37 Men Ata myň iş le ri ni et
me ýän bol sam, on da Ma ňa iman et mäň. 
38  Egerde Onuň iş le ri ni ed ýän bol sam, 
on da Ma ňa ynan ma sa ňyzda, ed ýän 
iş le ri me yna nyň. Şon da Ata nyň Men
de di gi ni, Me ni ňem Ata da dy gy ma anyk 
göz ýe ti rer si ňiz». 39 Şon da Ony ýe ne 
tut ma ga sy na nyş dy lar, em ma Isa ola ryň 
el le rin den sy pyp gaç dy. 40 Isa ýe nede 
Ior dan der ýa sy nyň aň ry ta ra py na, öň ler 
Ýah ýa nyň adam la ry su wa çüm dü ren 
ýe ri ne git di we şol ýer de gal dy. 41 Köp 
adam lar Onuň ýa ny na ge lip: «Ýah ýa 
hiç hi li gud rat ly ala mat gör kez me sede, 
onuň bu Adam hak da ky aý dan la ry nyň 
ba ry dog ry eken» di ýiş di ler. 42 Şeý le lik de, 
ol ýer de köp adam lar Isa iman et di ler.

11-nji bap

Lazaryň ölümi
1 Beý ta ni ýa oba syn da La zar at ly bir 

adam ke sel läp ýa tyr dy. Onuň uýalary 
Mer ýem bi len Mar ta hem şol oba da 
ýa şa ýar dy lar. 2  Reb Isa hoş boý ys ly ýag 
gu ýup, Onuň aýa gy ny sa çy bi len sü pü ren 
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aýal şol Mer ýem di. Ha wa, ke sel ýa tan 
La zar Mer ýe miň do ga ny dy. 3 Şeý le lik de, 
uýa lar: «Agam, Se niň eziz dos tuň ke sel 
ýa tyr» di ýip, Isa ha bar ýol la dy lar. 4  Isa 
mu ny eşi dip: «Bu ke sel onuň öl me gi üçin 
dälde, Hu da ýyň şöh rat la nyp, bu ar ka ly 
Hu da ýyň Og lu nyň şöh rat ga zan ma gy 
üçin dir». 5  Isa Mar ta ny, onuň uýa sy ny 
we La za ry go wy gör ýär di. 6  Em ma La
za ryň ke sel ýa tan dy gy ny bil sede, Isa 
öň ki bol ýan ýe rin de ýe ne iki gün gal dy. 
7 Mun dan soň Isa şä girt le ri ne: «Ýa hu dy ýa 
do la na lyň» diý di. 8  Şä girt le ri Oňa: «Eý, 
mu gal lym, ýa hu dy la ryň baş tu tan la ry nyň 
Se ni daş la jak bo lan la ry ýa ňy däl mi di?! 
Sen ýe nede şol ýe re git jek bol ýar syň
my?» diý di ler. 9 Isa ola ra: «Gün diz on 
iki sa gat dan yba rat däl mi? Kim gün diz 
ýö re se büd re mez, se bä bi ol bu dün ýä niň 
nu ru ny gör ýän dir. 10 Em ma gi je ýö re ýän 
adam büd rär, se bä bi on da nur ýok dur» 
di ýip jo gap ber di. 11 Soň ra Isa ola ra ýe
nede: «Dos tu myz La zar uk lap ýa tyr. 
Men şo ny oýar mak üçin gid ýä rin» diý di. 
12  Şä girt le ri Oňa: «Agam, uk lap ýa tan 
bol sa sa ga lar» diý di ler. 13 Isa onuň ölen
di gi hak da aýd ýar dy, ýö ne olar ada ty uky 
hak da aýd ýan dyr öýt dü ler. 14  Şeý le lik de, 
Isa ola ra any gy ny aýt dy: «La zar ara dan 
çyk dy. 15  Iman et me gi ňiz üçin, Men si
ziň ha ty ra ňy za ol ýer de bol man dy gy ma 
be gen ýä rin. In di bol sa, ýö rüň, onuň 
ýa ny na gi de liň». 16  Şon da Ekiz la kam ly 
To mas di ýen şä girt beý le ki şä girt le re: 
«Ýö rüň, bi zem gi de liňde, Isa bi len bi le 
öle liň» diý di.

17 Isa Beý ta ni ýa ge len de, La za ryň jaý
la na ny na eý ýäm dört gün bo lan eken. 
18  Beý ta ni ýa Iýe ru sa lim den ba ryýo gy üç 
çak rym a daş lyk da ýer leş ýär di. 19 Mar ta 
bi len Mer ýe me gö wün lik ber mä ge köp 

ýa hu dy lar La za ryň pa ta sy na ge lip di ler. 
20  Mar ta Isa nyň gel ýä ni ni eşi dip, Ony 
gar şy la ma ga çyk dy. Mer ýem bol sa öý de 
gal dy. 21 Mar ta Isa: «Eý, Agam, Sen şu 
ýer de bo lan bol sa dyň, do ga nym öl mez di. 
22  Hä zir hem Hu daý dan nä me di le seň, 
Se niň di le gi ňi bi tir je gi ni bil ýä rin» diý
di. 23 Isa oňa: «Do ga nyň di re ler» diý di. 
24  Mar ta bol sa: «Men ahyr ky gün, ýag ny 
ölü le riň di re liş gü nün de onuň di rel je gi ni 
bil ýä rin» diý di. 25  Isa oňa: «Di re li şem, 
ýa şa ýy şam Men di rin, Ma ňa iman eden 
öl sede ýa şar. 26  Kim Ma ňa iman edip 
ýa şa ýan bol sa, ol as la öl mez. Sen şu ňa 
ynan ýar syň my?» diý di. 27 Ol Isa: «Ha
wa, Agam. Men Se niň şu dün ýä gel me li 
Hu da ýyň Og ly Me sihdigiňe ynan ýa ryn» 
diý di. 28  Mar ta şeý le di ýen soň, uýa sy 
Mer ýe mi ça gyr ma ga git di. Ony bir 
çe te çe kip: «Mu gal lym şu ýer de. Ol 
se ni ça gyr ýar» diý di. 29 Mer ýem mu ny 
eşi den ba dy na ýe rin den tu rup, Isa nyň 
ýa ny na git di. 30 Isa en tek oba gir män di, 
Ol he niz hem Mar ta nyň gar şy lan ýe rin
de di. 31 Öý de Mer ýe miň ýa nyn da bo lup, 
oňa gö wün lik ber ýän ýa hu dy lar onuň 
how luk maç çy kyp gi de ni ni gör dü ler. 
Ol ag la mak üçin ma za ra ta rap bar ýan
dyr öý düp, olar onuň yz yn dan git di ler. 
32  Mer ýem Isa nyň du ran ýe ri ne gel di. 
Ony gö rüp, aýak la ry na ýy kyl dyda: 
«Agam, Sen şu ýer de bo lan bol sa dyň, 
do ga nym öl mez di» diý di. 33 Mer ýe miň 
we onuň bi len bi le ge len ýa hu dy la ryň 
ag la ýa ny ny gö ren de, Isa nyň kal by ny 
çuň ňur gy nanç gap lap, ýü re gi gy ýyl dy. 
34 Ol: «Ony ni re de jaý la dy ňyz?» di ýip so
ra dy. Oňa: «Eý, Agam, gel, gör» diý di ler. 
35  Isa nyň göz le rin den bo ýurbo ýur ýaş 
ak dy. 36  Şon da ýa hu dy lar: «Se re diň, Ol 
ony nä hi li go wy gör ýän eken!» di ýiş di ler. 
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37 Kä bir le ri bol sa: «Kö rüň gö zü ni açan 
Adam La za ryda ölüm den alyp ga lyp 
bil mez mi di?» di ýiş di ler.

Isa Lazary direldýär
38  Şol wagt Isa nyň ýü re gi gy ýymgy

ýym bo lup, ma za ryň ýa ny na bar dy. 
Ma zar bir go wak dy, onuň ag zy na bol sa 
daş go ýup dy lar. 39 Isa: «Da şy aý ryň» diý
di. Mer hu myň uýa sy Mar ta Oňa: «Agam, 
ol eý ýäm por san dyr, ony jaý la ny my za 
dört gün bol dy ahy ry» diý di. 40 Isa oňa: 
«Eger iman et seň, Hu da ýyň şöh ra ty ny 
gö rer siň diý män mi dim?» diý di. 41 Şeý
le lik de, da şy aýyr dy lar. Isa gö zü ni gö ge 
di kip: «Eý, Ata, Me ni eşi de niň üçin Sa ňa 
şü kür ed ýä rin. 42  Se niň Me ni he mi şede 
eşid ýän di gi ňi bil ýä rin. Em ma bu söz le ri 
şu ýer de du ran halk üçin, Me ni Se niň 
ibe ren di gi ňe iman et sin ler di ýip aýt dym» 
diý di. 43 Şu söz ler den soň Ol ga ty ses bi
len: «La zar, da şa ry çyk!» di ýip gy gyr dy. 
44  El le ri, aýak la ry ke pe ne do la nan, ýü zi 
ýag lyk bi len sa ra lan mer hum ma zar dan 
çyk dy. Isa ola ra: «Onuň ke pe ni ni aý ryň, 
goý, git sin» diý di.

Isany öldürmek baradaky dildüwşük 
(Matta 26:1-5; Mark 14:1,2; 
Luka 22:1,2)

45 Şeý le lik de, Mer ýe miň ýa ny na ge len 
ýa hu dy la ryň kö pü si Isa nyň eden işi ni gö
rüp, Oňa iman et di ler. 46  Bir nä çe si bol sa 
ba ryp, Isa nyň eden iş le ri ni fa ri seý le re 
gür rüň ber di ler. 47 On soň ýol baş çy ru
ha ny lar bi len fa ri seý ler ýo ka ry mej li si 
ça gy ryp: «Nä me et me li? Bu Adam köp 
gud rat lar gör kez ýär. 48  Mu ňa ýol ber sek, 
on da hem me ler Oňa iman eder. Rim
li ler hem ge lip, yba dat ha na my zy we 
hal ky my zy ýok eder ler» diý di ler. 49 Ola
ryň ara syn da şol ýyl baş ru ha ny bo lan 
Ka ýa fada bar dy. Ka ýa fa ola ra: «Siz 

hiç za dy bil me ýär si ňiz. 50 Äh li hal kyň 
he läk bo la nyndan, bir ada myň halk üçin 
öl me gi si ze örän bäh bit li dir. Siz nä me 
mu ňa dü şü neň zok my?» diý di. 51 Ol mu
ny özözün den aýt ma dy. Şol ýy lyň baş 
ru ha ny sy bol mak bi len ol Isa nyň ýa hu dy 
mil le ti üçin öl je gi ni py gam ber lik edip 
aýt dy. 52  Ol di ňe bir şol mil let üçin dälde, 
eý sem Hu da ýyň da gy nyk per zent le ri ni 
bir ýe re top lap bir leş dir mek üçin hem 
öl me li di. 53 Şeý le lik de, şol gün den baş lap, 
Isa ny öl dür mek üçin dil bi rik dir di ler. 
54  Şon dan soň Isa ýa hu dy la ryň ara syn da 
açaç an gez me di. Ol çö lüň go la ýyn da ky 
Ef ra ýym şä he ri ne gi dip, şä girt le ri bi len 
şol ýer de gal dy. 55  Ýa hu dy la ryň Pe sah 
baý ra my ýa kyn lap dy. Ýur duň äh li kün
jek le rin den ge len köp adam lar Pe sah dan 
öň tä miz le niş des sur la ry ny ber jaý et mek 
üçin Iýe ru sa li me ge lip di ler. 56  Olar Isa ny 
göz le ýär di ler, yba dat ha na da dur ka lar, 
bi ribir le ri ne: «Nä hi li pi kir ed ýär si ňiz? 
Ol baý ra ma ge ler mi ýada gel mez?» di
ýiş ýär di ler. 57 Ýol baş çy ru ha ny lar bi len 
fa ri seý ler bol sa Isa ny ele sal mak üçin, 
Onuň ni re de di gi ni kim bil ýän bol sa, 
ha bar ber mek le ri ni buý rup dy lar.

12-nji bap

Merýem Isa nard ýagyny çalýar 
(Matta 26:1-5; Mark 14:1,2; 
Luka 22:1,2)

1 Pe sah baý ra my na al ty gün ga lan da, 
Isa ýe ne Beý ta ni ýa bar dy. Isa nyň di rel
den La za ryda şol ýer de di. 2  Ol ýer de 
Isa nyň hor ma ty na na har be ril di. Mar ta 
hyz mat ed ýär di, La zar bol sa myh man lar 
we Isa bi len bir sa ça gyň ba şyn da otyr dy. 
3 On soň Mer ýem bir çüý şe de gym mat
ba ha saparas sa nard ýa gy ny ge tir dide, 
Isa nyň aýak la ry na ça lyp, soň ra sa çy 
bi len sü pür di. Ýa gyň ýa kym ly ysy öýüň 
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içi ne dol dy. 4  Şol wagt Onuň şä girt le ri
niň bi ri, Oňa ha ýyn lyk et me gi ýü re gi ne 
dü wen Si mu nyň og ly Ýu das Is ka ri ýot: 
5 «Nä me üçin bu ýag sa ty lyp, onuň pu ly 
ga ryp la ra paý lan ma dy? Mu nuň ba ha sy 
bir ýyl lyk iş ha ky na a ba ra bar ahy ry» 
diý di. 6  Ol mu ny ga ryp la ryň ga my ny 
iý mek üçin dälde, özü niň og ru dy gy 
üçin aýd ýar dy. Se bä bi ol or tak pul tor
ba sy ny gö te ren bo lup, nä me be ril se, özi 
alyp ýör di. 7 Em ma Isa ola ra: «Na ça ry 
öz gü nü ne go ýuň! Ol Me ni jaý lan jak 
gü nü me taý ýar la mak üçin şeý le et di. 
8  Ga ryp lar he mi şe si ziň ýa ny ňyz da bo lar, 
em ma Men si ziň ýa ny ňyz da el my da
ma bol ma ryn» diý di. 9 Ýa hu dy lar dan 
bir uly mä hel le Isa nyň ol ýer de di gi ni 
eşi dip, di ňe bir Isa ny däl, eý sem, Onuň 
di rel den La za ry nyda gör mä ge gel di ler. 
10 Şo nuň üçin ýol baş çy ru ha ny lar La za
ryda öl dür me giň mas la ha ty ny et di ler. 
11 Çün ki köp ýa hu dy lar La zar se bäp li 
Isa iman edip di ler.

Isa Iýerusalime uly dabara bilen 
girýär 
(Matta 21:1-11; Mark 11:1-11; 
Luka 19:28-40)

12  Er te si gün baý ram çy ly ga ge len uly 
mä hel le Isa nyň Iýe ru sa li me gel ýä ni
ni eşit di. 13 Adamlar pal ma şa ha la ry ny 
alyp, Ony gar şy la ma ga çyk dy lar. Olar 
şeý le di ýip gy gy ryş ýar dy lar: «Hu da ýa 
öw gü ler bol sun! Reb biň adyn dan Gel
ýä ne al kyş bol sun! Ys ra ýyl Pa ty şa sy na 
al kyş bol sun!»

14-15   Edil Mu kad des Ýaz gy lar da: 
«Gork ma, eý, Si on gy zy! Ine, Pa ty şaň 
taý ha ra mü nüp gel ýär» di ýip ýa zy ly şy 

ýa ly, Isa bir taý har ta pyp mün di. 16  Şä
girt le ri şol wagt bu zat la ra dü şün me di ler. 
Em ma Isa şöh rat lan dy ry lan dan soň ra 
bu söz le riň Ol ha kyn da ýa zy lan dy gy 
we öz le ri niň mu ny ýa zy ly şy ýa ly eden
dik le ri ola ryň ýat la ry na düş di.

17 Isa La za ry ma zar dan ça gy ryp di
rel den de, köp mä hel le bu wa ka ny gör di. 
In di olar bu hak da hem me le re gür rüň 
ber ýär di ler. 18  Şo nuň üçin Isa nyň gör
ke zen bu gud ra ty ba ra da eşi den köp 
adam lar Ony gar şy la ma ga çyk dy lar. 
19 Şeý le lik de, fa ri seý ler bi ribi ri ne: 
«Gör ýä ňiz mi, eli miz den hiç zat gel
me ýär. Bü tin dün ýä Onuň yzy na eýer di!» 
di ýiş ýär di ler.

Isa ölüp direljegini öňünden aýdýar
20  Baý ram çy lyk da yba dat et mä ge 

Iýe ru sa li me ge len le riň ara syn da bir
nä çe grek lerde bar dy. 21 Olar Je li lä niň 
Bet saý da şä he rin den bo lan Fi li piň ýa
ny na ge lip: «Eý, aga, biz Isa ny gör mek 
is le ýä ris» di ýip, on dan ha ýyş et di ler. 
22  Fi lip hem mu ny And ry sa aýt dy. On
soň And rys bi len Fi lip bi le gi dip, Isa 
aýt dy lar. 23 Isa ola ra şeý le jo gap ber di: 
«Yn san Og lu nyň şöh rat lan ma ly wag ty 
gel di. 24  Men si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, 
bug daý dä ne si ýe re ga çyp öl me se, ýe ke 
dä ne bo lup ga lar, ýö ne öläý se, köp ha
syl be rer. 25  Bu dün ýä de ja ny ny söý ýän 
ony ýi tir ýän dir. Em ma bu dün ýä de kim 
ja ny ny ýig ren ýän bol sa, ony ba ky ýa
şa ýyş üçin sak la ýan dyr. 26  Kim Ma ňa 
hyz mat et mek is le ýän bol sa, yzy ma 
eýer sin. Men ni re de bol sam, Me niň 
hyz mat kä rimde şol ýer de bo lar. Ma ňa 
hyz mat eden ada my Atam hor mat lar. 
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27 Hä zir Me niň ýü re gim gamgus sa 
bat ýar. Men nä me di ýe ýin? „Eý, Ata, 
Me ni şu pur sat dan ha las et“ di ýe ýin
mi? Ýok, Men hut şu pur sat üçin gel dim 
ahy ryn. 28  Eý, Ata, ady ňy şöh rat lan dyr!» 
Şon da gök den: «Men ady my şöh rat lan
dyr dym we ýe nede şöh rat lan dy ra ryn» 
di ýen ses gel di. 29 Ol ýer de du ran mä
hel le mu ny eşi dip: «Gök gür le di» diý di. 
Kä bir le ri bol sa: «Onuň bi len bir pe
riş de gep leş di» di ýiş di ler. 30  Isa ola ra: 
«Bu ses Me niň üçin dälde, si ziň üçin 
gel di. 31 In di bu dün ýä hö küm çy ka
ryl ma ly wagt gel di. Ine, bu dün ýä niň 
hö küm da ry şeý tan kow lup çy ka ry lar. 
32  Ýer den ýo ka ry gö te ri le nim de, Men 
äh li yn san la ry Özü me çe ke rin» di ýip 
jo gap ber di. 33  Isa mu ny nä hi li ölüm 
bi len öl je gi ni bil dir mek üçin aýt dy. 
34  Mä hel le Oňa gar şy bo lup: «Töw rat da 
aý dy ly şy na gö rä, Me sih ebe di gal ma
ly dyr. On soň nä dip Sen: „Yn san Og ly 
ýo ka ry gö te ril me li dir“ diý ýär siň? Ol 
Yn san Og ly diý ýä niň kim?» di ýip so
ra dy. 35  Isa ola ra: «Nur si ziň ara ňyz da 
ýe ne az wagt bo lar. Nur bar ka, nur da 
ge ziň, şon da üs tü ňi zi tüm lük bas maz. 
Çün ki tüm lük de gez ýän özü niň ni rä 
bar ýa ny ny bil ýän däl dir. 36  Nur he niz 
ýa ny ňyz da ka, nu ra iman ediň, şon da 
nu ruň per zent le ri bo lar sy ňyz» diý di. 
Isa bu la ry aý dan soň, ola ryň ýa nyn dan 
gi dip giz len di.

Ýahudylaryň ynamsyzlygy
37 Isa ýa hu dy la ryň göz le ri niň al nyn da 

şun ça köp gud rat ly ala mat gör ke zen 
hem bol sa, olar Oňa iman et me di ler. 
38  Bularyň ba ry Işa ýa py gam be riň:

«Ýa Reb, biziň habarymyza kim 
ynandy?

Rebbiň güýçgudraty kime aýan 
boldy?»

– di ýip aý dan şu sö zü niň ber jaý bol ma gy 
üçin şeý le bol dy.

39 Ha ky kat dan hem, olar yna nyp bil
me ýär di ler. Mu ňa gö rä, Işa ýa olar hak da 
ýe ne şeý le di ýip dir:
 40  «Hudaý olaryň gözlerini kör etdi,

ýüreklerini gatatdy.
Goý, gözleri bilen görmesinler,

gulaklary bilen eşitmesinler,
aňlary bilen aňlamasynlar,

Maňa dönüp, şypa tapmasynlar».
41 Işa ýa Isa nyň şöh ra ty ny gö rüp, bu 
söz le ri Ol hak da aý dyp dyr. 42  Mu ňa ga
ra maz dan, mej li siň ag za la ry nyň kö pü si 
Oňa iman et di, em ma fa ri seý ler ze rar ly 
mu ny açyk yg lan et me di ler, se bä bi olar 
si na go ga dan ko wul mak dan gork ýar dy
lar. 43 Se bä bi olar yn san la ryň öw gü si ni 
Hu da ýyň öw gü sin den go wy gör dü ler. 
44  Isa bol sa ga ty ses bi len şeý le diý di: 
«Ma ňa iman ed ýän Ma ňa dälde, Me ni 
Ibe re ne iman ed ýän dir. 45  Me ni gör ýän, 
Me ni Ibe re nide gör ýän dir. 46 Ma ňa iman 
eden her kes ga raň ky lyk da gal ma syn 
di ýip, Men dün ýä nur bo lup gel dim. 
47 Söz le ri mi eşi di bem, ola ry ber jaý et
me di giň üs tün den hö küm çy kar ma ryn. 
Se bä bi Men dün ýä niň üs tün den hö küm 
çy kar ma ga dälde, ony ha las et mä ge 
gel dim. 48  Me ni ret edip, söz le ri mi ka bul 
et me ýä ne ahyr ky gün de Me niň hut şu 
aýd ýan söz le rim hö küm çy ka rar. 49 Se bä
bi Men ÖzÖzüm den gep le me dim. Me ni 
ibe ren Ata nä me aýt ma ly dy gy my, nä hi li 
söz le me li di gi mi Ma ňa Özi bu ýur dy. 
50 Onuň buý ru gy nyň bol sa ba ky ýa şaý şa 
gow şur ýan dy gy ny bil ýä rin. Şo nuň üçin 
Atam Ma ňa nä me buý ran bol sa, Men 
si ze di ňe şo ny aýd ýan dy ryn».
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13-nji bap

Isa şägirtleriniň aýagyny ýuwýar
1 Pe sah baý ra my nyň öň ýa ny dy. Isa bu 

dün ýä den aý ry lyp, Ata sy nyň ýa ny na 
git me li sa ga dy nyň ge len di gi ni bil ýär di. 
Isa bu dün ýä de Özü niň ki le ri he mi şe 
söý di, ola ry ahyr ky gü ne çen li söý di.

2 Ag şam lyk na har wag ty dy. Ib lis eý ýäm 
Si mu nyň og ly Ýu das Is ka ri ýo dyň kal by
na Isa ha ýyn lyk et mek ni ýe ti ni sa lyp dy. 
3 Isa Ata sy nyň äh li za dy Öz yg ty ýa ry na 
be ren di gi ni, Özü niň Hu daý dan ge lip, Hu
da ýa git jek di gi ni bil ýär di. 4 Şo nuň üçin Ol 
na har ba şyn dan tu rup, do nu ny çy kar dy
da, bir ýag lyk bi len bi li ni gu şa dy. 5 On soň 
bir le ge ne suw guý dyda, şä girt le ri niň 
aýak la ry ny ýu wup, gu şa nan ýag ly gy 
bi len sü pür mä ge dur dy. 6  Isa Si mun Pet
ru syň ýa ny na ge len de, Pet rus Oňa: «Eý, 
Agam, Sen me niň aýa gy my ýuw jak bol
ýar myň?» diý di. 7 Isa oňa: «Me niň ed ýän 
işi me en tek aky lyň çat ma ýar, mu ňa soň 
dü şü ner siň» diý di. 8  Pet rus Oňa: «Ýok, 
men Sa ňa aýa gy my as la ýuw dur ma ryn!» 
diý di. Em ma Isa oňa: «Eger ýuw ma sam, 
on da Me niň bi len şä rik li giň bol maz» 
di ýip jo gap ber di. 9 Si mun Pet rus Oňa: 
«Agam, on da di ňe aýa gy my däl, eli mide, 
ba şy myda ýuw» diý di. 10 Isa oňa: «Ýuw
nan ada myň di ňe aýa gy ny ýuw mak dan 
baş ga ha ja ty ýok dur, tu tuş be de ni tä miz
dir. Siz hem tä miz si ňiz, ýö ne hem mä ňiz 
däl» diý di. 11 Isa Özü ne ki miň ha ýyn
lyk et jek di gi ni bil ýär di. Şo nuň üçinde 
«Hem mä ňiz tä miz däl» di ýip di.

12  Isa ola ryň aýak la ry ny ýu wup bo la
nyndan soň, do nu ny geý dide, ýe ne sa çak 
ba şy na ge çip otur dy we ola ra şeý le diý di: 
«Si ze nä me ede ni me dü şün ýär si ňiz mi? 

13 Siz Ma ňa „Mu gal lym“, „Aga“ di ýip, 
dog ry aýd ýar sy ňyz, se bä bi Men Şol du ryn. 
14 Eger Men si ziň Aga ňyz we Mu gal ly my
ňyz bo lu bam, aýa gy ňy zy ýu wan bol sam, 
on da sizde bi ribi ri ňi ziň aýa gy ňy zy 
ýuw ma ly sy ňyz. 15 Me niň si ze ede ni mi, 
siz hem bi ribi ri ňi ze eder si ňiz di ýip, Men 
si ze gö rel de gör kez dim. 16 Men si ze dog
ru sy ny aýd ýa ryn, gul ho ja ýyn dan be ýik 
däl dir, ha bar çyda özü ni ibe ren den be ýik 
däl dir. 17 Eger bu zat la ra dü şü nip, ola ry 
ber jaý et se ňiz, bagt ly bo lar sy ňyz.

Ýudasyň Isa haýynlyk 
etjekdigi baradaky gürrüň

18  Men si ziň hem mä ňiz hak da aýt ma
ýa ryn. Men Öz saý lan la ry my bil ýä rin. 
Em ma, goý, bu Mu kad des Ýaz gy lar da
ky: „Hat da du zu my iýen ma ňa ha ýyn lyk 
et di“ di ýen söz ler ber jaý bol sun. 19 Men 
si ze nä me bol ja gy ny öňün den aýd ýa ryn. 
Bu lar ama la aşan wag ty siz Me niň kim di
gi me göz ýe ti rer si ňiz, Ma ňa yna nar sy ňyz. 
20 Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, Me niň ibe ren 
ada my my ka bul eden Me ni ka bul ed ýän dir, 
Me ni ka bul eden bol sa, Me ni Ibe re ni ka
bul ed ýän dir». 21 Bu zat la ry aý dan dan soň, 
Isa nyň ýü re gi ni gus sa gap la dy. Ol: «Ha ky
kat dan hem, si ziň bi ri ňiz Ma ňa ha ýyn lyk 
eder si ňiz» di ýip, açyk aýt dy. 22  Şä girt le ri 
Onuň mu ny ki me kak dy ryp aýd ýa ny ny 
bil män, al jy raň ňy lyk bi len bi ribir le ri ne 
se re diş di ler. 23 Sa çak ba şyn da şä girt ler den 
bi ri Isa ýap la nyp otyr dy. Ol Isa nyň söý
gü li şä gir di di. 24 Si mun Pet rus Onuň ki me 
kak dy ryp aýd ýa ny ny so ra ma gy ýaň ky 
şä gir de üm le di. 25  Ol hem Isa ýap la nyp 
otur şy na On dan: «Agam, ol kim?» di ýip 
so ra dy. 26  Isa: «Şu çö re gi oka ra ba ty ryp, 
ki me ber sem, ol şol dur» di ýip jo gap ber di. 
On soň Ol çö re gi oka ra ba tyr dyda, ony 
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Si mu nyň og ly Ýu das Is ka ri ýo da ber di. 
27 Çö re gi alan ba dy na, Ýu da nyň içi ne 
şeý tan gir di. Isa oňa: «Nä me et jek bol
saň, tiz räk et» diý di. 28  Mu ny Isa nyň oňa 
nä me üçin aý da ny na otu ran la ryň hiç bi ri 
dü şün me di. 29 Pul tor ba Ýu das da bo lan soň, 
kä bir le ri Isa oňa: «Baý ram üçin bi ze ge rek 
zat la ry sa tyn al» ýada «Ga ryp la ra bi raz 
pul paý la» diý ýän dir öýt dü ler. 30  Ýu das 
bol sa çö re gi alan ba dy na da şa ry çy kyp 
git di. Ga raň ky dü şüp di.

Isa Petrusyň inkär etjekdigini aýdýar 
(Matta 26:31-35; Mark 14:27-31; 
Luka 22:31-34)

31 Ýu das çy kyp gi den soň, Isa şeý le diý
di: «In di Yn san Og ly şöh rat lan dy ryl dy, 
Hu daýda Ol ar ka ly şöh rat lan dy ryl dy. 
32  Eger Hu daý Yn san Og ly ar ka ly şöh
rat la nan bol sa, Ony hem Öz şöh ra ty na 
şä rik eder. Ha wa, Ony şol pur sa dyň 
özün de şöh rat lan dy rar. 33 Ba la la rym! 
Men in di si ziň bi len uzak bol ma ryn. 
Siz Me ni ag ta rar sy ňyz, ýö ne ýa hu dy la ra 
aý da ny my si zede aýd ýa ryn: „Me niň 
git jek ýe ri me siz ba ryp bil mer si ňiz“. 
34  Si ze bir tä ze tab şy ryk ber ýä rin: bi
ribi ri ňi zi sö ýüň. Me niň si zi söý şüm 
ýa ly, sizde bi ribi ri ňi zi sö ýüň. 35  Eger 
bi ribi ri ňi zi söý se ňiz, hem me ler si ziň 
Me niň şä gir dim di gi ňi zi bi ler ler».

36  Si mun Pet rus Isa dan: «Agam, Sen 
ni rä bar ýar syň?» di ýip so ra dy. Isa oňa: 
«Sen Me niň bi len hä zir gi dip bil mer siň, 
ýö ne soň ra ba ryp bi ler siň» di ýip jo gap 
ber di. 37 Pet rus Oňa: «Agam, nä me üçin 
men Se niň bi len hä zir gi dip bil me rin? 
Men Se niň üçin ja ny my ber mä gede 
taý ýar» diý di. 38  Isa oňa: «Sen Me niň 
üçin ja ny ňy ber mä ge taý ýar myň?! Men 
sa ňa dog ru sy ny aýd ýa ryn, ho raz gy gyr
maz dan öň, sen Me ni üç ge zek in kär 
eder siň» di ýip jo gap ber di.

14-nji bap

Isa – Hudaýa eltýän ýol
1 Isa ýe ne sö ze baş la dy: «Ýü re gi ňiz gus

sa bat ma syn. Hu da ýa iman ediň, Ma ňa 
iman ediň. 2  Ata myň öýün de ýa şa ma ga 
ýer köp dür. Şeý le bol ma sa, Men si ze: 

„Ýer ta ýyn la ma ga bar ýa ryn“ di ýer mi dim? 
3 Gi dip, si ziň üçin ýer ta ýyn la nym dan 
soň ra, ýe ne ge lip, si zi Öz ýa ny ma alyp 
gi de rin. Me niň bol ýan ýe rim de siz hem 
bo lar sy ňyz. 4  Siz Me niň bar ýan ýe ri me 
elt ýän ýo ly bil ýän si ňiz». 5 To mas Oňa: 
«Agam, biz Se niň ni rä bar ýa ny ňy bil
me sek, ýo ly ni re den bi le li?» diý di. 6  Isa 
oňa: «Ýol, ha ky kat we ýa şa ýyş Men
di rin, Men siz hiç kim Ata nyň ýa ny na 
ba ryp bil mez. 7 Me ni çyn dan ta na sa ňyz, 
Ata myda ta nar sy ňyz. In di Ony ta na
ýar sy ňyz, Ony gör dü ňiz» diý di. 8  Fi lip 
Oňa: «Agam, Ata ny bi ze gör kez, bi ze 
şol ýe ter lik» diý di. 9 Isa oňa şeý le diý di: 
«Eý, Fi lip, Men si ziň bi len şeý le köp wagt 
bol samda, Me ni ta na ma dyň my? Me ni 
gö ren Ata nyda gö ren dir. Se niň „Ata ny 
bi ze gör kez“ diý mäň nä me? 10  Me niň 
Ata da dy gy ma, Ata nyň hem Men de di gi
ne sen iman et me ýär siň mi? Si ze aýd ýan 
söz le ri mi Men ÖzÖzüm den aýt ma ýa
ryn. Ter si ne, Men de ýa şa ýan Atam Men 
ar ka ly Öz iş le ri ni ed ýär. 11 Me niň Ata da
dy gy ma, Ata nyňda Men de di gi ne iman 
ediň; hiç bol man da, gör ke zen gud rat la
rym üçin iman ediň. 12  Si ze dog ru sy ny 
aýd ýa ryn, Ma ňa iman eden Me niň bi
ti ren iş le ri mide bi ti rer, hat da bu la r dan 
hem has be ýik iş le ri bi ti rer. Se bä bi Men 
Ata nyň ýa ny na bar ýa ryn. 13 Atam Og ly 
ar ka ly şöh rat la nar ýa ly, Me niň adym 
bi len nä me di le se ňiz, di le gi ňi zi bi ti re
rin. 14  Ha wa, Me niň adym bi len Men den 
nä me di le se ňiz, di le gi ňi zi ber jaý ede rin.
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Isa Mukaddes Ruhy wada berýär
15  Me ni söý ýän bol sa ňyz, buý ruk la ry

my ber jaý ediň. 16 Men Ata ma ýal ba ra ryn, 
Ol si ze he mi şe si ziň bi len bol jak baş ga 
bir He ma ýat çy, 17 ýag ny Ha ky kat Ru hu
ny be rer. Dün ýä Ony ka bul edip bil mez, 
se bä bi dün ýä Ony ne gör ýär, nede ta na
ýar. Ýö ne siz Ony ta na ýar sy ňyz, se bä bi 
Ol si ziň ara ňyz da ýa şap, içi ňiz de bo lar. 
18  Men si zi ýe tim goý ma ryn, ýe ne ýa ny
ňy za gaý dyp ge le rin. 19 Az sa lym dan soň 
dün ýä Me ni gör mez, em ma siz gö rer si
ňiz. Me niň ýa şa ýan dy gym üçin, sizde 
ýa şar sy ňyz. 20 Şol gün Me niň Ata da dy
gy my, si ziň Mendedigiňizi, Me niňde 
siz de digime  göz ýe ti rer si ňiz. 21 Me niň 
buý ruk la ry my ber jaý ed ýän ki şi Me ni 
söý ýän dir. Me ni söý ýä ni Atamda sö ýer. 
Men hem ony sö ýe rin we Özü mi oňa 
aýan ede rin». 22  Şon da Is ka ri ýot dälde, 
beý le ki Ýu das Isa dan: «Eý, Agam, nä
me üçin Sen Özü ňi dün ýä dälde, bi ze 
aýan et mek is le ýär siň?» di ýip so ra dy. 
23 Isa oňa şeý le jo gap ber di: «Kim Me ni 
söý ýän bol sa, sö zü mi ber jaý eder. Atam 
hem ony sö ýer. Men Atam bi len ol ada
myň ýa ny na ba ryp, onuň bi len ýa şa rys. 
24  Me ni söý me ýän Me niň sö zü mi ber jaý 
ed ýän däl dir. Si ziň bu eşid ýän söz le ri ňiz 
Me niň ki dälde, Me ni ibe ren Ata nyň
ky dyr. 25  Men bu zat la ry si ze Özüm 
ýa ny ňyz da kam aýd ýa ryn. 26  Ata nyň 
Me niň adym dan iber jek He ma ýat çy sy, 
ýag ny Mu kad des Ruh si ze äh li za dy 
öw re der. Me niň si ze aý dan äh li söz le ri
mi ýa dy ňy za sa lar. 27 Men si ze ra hat lyk 
go ýup bar ýa ryn, Öz ra hat ly gy my si ze 
ber ýä rin. Men mu ny dün ýä niň ber şi ýa ly 
ber me ýä rin. Ýü re gi ňiz gus sa bat ma syn, 
gork maň. 28  Si ze „Men gi dip bar ýa ryn, 
em ma ýa ny ňy za gaý dyp ge le rin“ di ýe
ni mi eşit di ňiz ahy ryn. Eger siz Me ni 

çyn dan söý ýän bol sa ňyz, Me niň Ata nyň 
ýa ny na gid ýän di gi me şat la nar dy ňyz. 
Çün ki Ata Men den be ýik dir. 29 Men si ze 
bu zat lar ama la aş maz dan öň aýt dym, 
ama la aşan wag ty yna nar sy ňyz. 30 Ma ňa 
in di si ziň bi len gep le şe re köp wagt gal
ma dy, se bä bi bu dün ýä niň hö küm da ry 
şeý tan gel ýär. Onuň Men ba bat da hiç 
hi li yg ty ýa ry ýok dur. 31 Em ma dün ýä 
Me niň Ata ny söý ýän di gi mi, Ata nyň 
Özü me nä me buý ran bol sa, şo ny ber jaý 
ed ýän di gi mi bil me li dir. Ha ny, tu ruň, bu 
ýer den gi de liň».

15-nji bap

Üzüm agajy we şahalar
1 Men ha ky ky üzüm aga jy dy ryn we 

Atam bag ban dyr. 2  Ol Me niň mi we ber
me ýän her bir şa ha my ke sip taş la ýar, 
mi we ber ýä ni ni bol sa tä miz bo lar ýa
ly we köp mi we be rer ýa ly ti mar la ýar. 
3 Me niň si ze aý dan sö züm ar ka ly siz bi
reý ýäm tä miz si ňiz. 4  Men de ýa şaň, Men 
hem siz de ýa şa ýyn. Üzüm aga jyn dan 
aý ry lan şa ha özözün den mi we be rip bil
meý şi ýa ly, Men den aý ryl sa ňyz, siz hem 
mi we be rip bil mer si ňiz. 5 Men üzüm aga
jy dy ryn, siz şa ha lar sy ňyz. Kim Men de, 
Me nem on da ýa şa sam, ol bol mi we be rer. 
Siz Men den üz ňe hiç zat edip bil mer si ňiz. 
6  Kim Men de ýa şa ma sa, ke si len şa ha 
ki min taş la nyp, gu rar. Gu ran şa ha la ry 
bol sa ýyg nap, oda ýa kar lar. 7 Men de 
mes gen tu tup, söz le ri mi ýü re gi ňiz de 
sak la sa ňyz, nä me di le se ňiz, si ze ber ler. 
8  Siz köp mi we be rip, Me niň şä girt le rim
di gi ňi zi gör ke zer si ňiz. Bu ar ka ly Atam 
şöh rat la nar. 9 Ata myň Me ni söý şi ýa ly, 
Mende si zi söý düm. Me niň söý gim de 
ga lyň. 10  Men Ata myň buý ruk la ry ny 
ber jaý edip, Onuň söý gü si ne we pa ly 
bol şum ýa ly, siz hem buý ruk la ry my 
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15:25 Zeb 34:19; 68:5. 

ber jaý et se ňiz, Me niň söý gi me we pa
ly bo lar sy ňyz. 11 Men bu zat la ry si ze 
şat ly gy ma şä rik bo lup, şat ly gy ňy zyň 
do lupdaş ma gy üçin aýt dym. 12  Me niň 
buý ru gym şu dur: Men si zi nä hi li sö ýen 
bol sam, siz hem bi ribi ri ňi zi şo nuň ýa ly 
sö ýüň. 13 Kim ja ny ny dost la ry üçin pi da 
et se, mun dan be ýik söý gi ýok dur. 14 Eger 
buý ruk la ry my ber jaý et se ňiz, Me niň 
dost la rym bo lar sy ňyz. 15 Mun dan beý läk 
Men si ze gul diý me rin, se bä bi gul ho
ja ýy ny nyň nä me ed ýä ni ni bil ýän däl dir. 
Men si ze dost diý ýä rin, se bä bi Atam dan 
eşi den äh li zat la ry my si ze aýt dym. 16  Siz 
Me ni dälde, Men si zi saý la dym. Men 
si ziň gi dip, hiç sol ma ýan mi we ber me gi
ňiz üçin saý lapseç dim. Şo ňa gö rä Me niň 
adym bi len Ata dan nä me di le se ňiz, Ol 
si ze be rer. 17 Me niň si ze buý ru gym şu dur: 
bi ribi ri ňi zi sö ýüň.

Dünýä şägirtleri ýigrenýär
18  Dün ýä si zi ýig ren ýän bol sa, onuň 

siz den öň Me ni ýig re nen di gi ni bi liň. 
19 Dün ýä den bo lan bol sa dy ňyz, dün ýä 
si zi özü niň ki ler ki min sö ýer di. Em ma 
siz bu dün ýä de giş li däl si ňiz. Men si zi 
bu dün ýä den saý lap al dym. Ine, şo nuň 
üçin hem, dün ýä si zi ýig ren ýär. 20 Me
niň si ze: «Hyz mat kär ho ja ýyn dan be ýik 
däl dir» di ýen sö zü mi ýa dy ňy za sa lyň. 
Olar Me ni yzar la sa lar, on da si zide 
yzar lar lar. Me niň sö zü mi ber jaý et se ler, 
si ziň ki nide ber jaý eder ler. 21 Olar si ze 
bu zat la ryň äh li si ni Me niň adym üçin 
eder ler, se bä bi olar Me ni Ibe re ni ta na
ma ýar lar. 22  Men ge lip, ola ra aýt ma dyk 
bol sa dym, olar gü nä kär bol maz dy lar. 
In di bol sa bil män dik le ri ni ba ha na lap 
bil mez ler. 23 Me ni ýig ren ýän Me niň Ata
myda ýig ren ýän dir. 24  Eger Men ola ryň 

ara syn da baş ga hiç ki miň ba şar ma dyk 
gud rat la ry ny gör kez me dik bol sam, gü
nä de aýyp ly bol maz dy lar. In di bol sa 
eden gud rat la ry my gör se lerde, Me ni 
hem, Ata my hem ýig ren di ler. 25 Bu bol sa 
Mu kad des Ýaz gy lar da: «Me ni nä hak 
ýe re ýig ren di ler» di ýip ýa zy lan söz le riň 
ber jaý bol ma gy üçin dir. 26  Me niň si ze 
Atam dan iber jek He ma ýat çym, ýag ny 
Atam dan çy kan Ha ky kat Ru hy ge len
de, Men hak da şa ýat lyk eder. 27 Siz hem 
şa ýat lyk eder si ňiz, se bä bi baş danaýak 
Me niň bi len bi le bol du ňyz.

16-njy bap
1 Men si ze bu zat la ry iman dan dän mez

li gi ňiz üçin aýt dym. 2 Si zi si na go ga lar dan 
ko war lar. Şeý le bir dö wür ge ler, si zi öl
dür mek bi len her bir ki şi Hu da ýa hyz mat 
ed ýän di rin öý der. 3 Olar bu iş le ri Atam 
bi len Me ni ta na ma ýan dyk la ry üçin eder
ler. 4  Bu la ry Men si ze hä zir den aý dyp 
goý ýa ryn. Wag ty ge len de, bu la ry si ze 
aý dan dy gy my ýa dy ňy za sa lar sy ňyz.

Mukaddes Ruhuň hyzmaty
Si ze bu la ry il ki baş da gür rüň ber me

dim, se bä bi Özüm si ziň bi len bi le dim. 
5  In di bol sa Men Özü mi Ibe re niň ýa ny
na gid ýä rin. Si ziň hiç bi ri ňiz Men den: 
«Ni rä gid ýär siň?» di ýip so ra ma ýar sy
ňyz. 6  Mu ňa de rek bu zat la ry aý da nym 
üçin si ziň ýü re gi ňiz gaý gyga ma bat dy. 
7 Em ma Men si ze ha ky ka ty söz le ýä rin: 
Me niň git me gim si ziň üçin bäh bit dir. 
Men git me sem, He ma ýat çy si ze gel mez, 
git sem we lin, Ony si ze ibe re rin. 8  He ma
ýat çy ge len wag ty dün ýä niň gü nä, ada lat 
we hö küm ba bat da nä hak dy gy ny su but 
eder. 9 Gü nä ba ra da ky ha ky kat şun dan 
yba rat: adam lar Ma ňa ynan ma ýar lar. 
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10  Ada lat ba bat da bol sa, Men Ata myň 
ýa ny na gid ýä rin we mun dan beý läk siz 
Me ni gör mer si ňiz. 11 Hö küm ba bat da 
aýt sam, bu dün ýä niň hö küm da ry şeý
tan hö küm edi len dir. 12  Si ze aýt jak ýe ne 
köp zat la rym bar, em ma mun dan ar ty gy 
aňy ňy za syg maz. 13 Em ma Ha ky kat Ru
hy ge len wag ty si zi tu tuş ha ky ka ta alyp 
gi der. Ol ÖzÖzün den gep le mez, nä me 
eşit se, şo ny gep lär we gel jek zat la ry si ze 
aýan eder. 14  Ol Me ni şöh rat lan dy rar, se
bä bi Men den eşi den zat la ry ny si ze aýan 
eder. 15 Ata myň äh li zat la ry Me niň ki dir. 
Şo nuň üçin Men den eşi den zat la ry ny 
si ze aýan eder diý dim. 16  «Az wagt dan 
soň siz Me ni gör mer si ňiz, em ma köp 
wagt geç män kä, ýe ne Me ni gö rer si ňiz».

Gaýgyňyz şatlyga öwrüler
17 Şon da Isa nyň kä bir şä girt le ri bi ribi

ri ne: «Onuň: „Az wagt dan soň Me ni 
gör mer si ňiz, em ma köp wagt geç män kä, 
ýe ne Me ni gö rer si ňiz“, şeý le hem: „Men 
Ata myň ýa ny na gid ýä rin“ di ýen söz le ri 
nä me aň lad ýar ka?» di ýiş di ler. 18  Olar 
sö zü ni do wam edip: «Az wagt dan soň 
Me ni gör mer si ňiz diý di gi nä me kä? Onuň 
nä me diý mek çi bol ýa ny na bizä dü şün
me ýä ris» diý di ler. 19 Isa Özü ne so rag 
ber mek is le ýän dik le ri ni bi lip, şeý le diý
di: «Az wagt dan soň Me ni gör mer si ňiz, 
em ma köp wagt geç män kä, ýe ne Me ni 
gö rer si ňiz diý ýä nim üçin bi ribi ri ňi ze 
so rag ber ýär si ňiz mi? 20 Si ze dog ru sy ny 
aýd ýa ryn, siz ag lap ýas tu tar sy ňyz, dün
ýä bol sa şat la nar. Siz gaý ga ba tar sy ňyz, 
ýö ne gaý gy ňyz şat ly ga öw rü ler. 21 Aýal 
do gur jak wag ty agy ry çek ýän dir, se bä bi 
aýygü ni do lan dyr. Em ma ça ga dog lan
dan soň, ol ça ga nyň dün ýä inen li gi niň 
şat ly gy bi len gaý gygus sa ny unu dar. 
22  Siz hem şeý le si ňiz, hä zir gamgus
sa çek ýär si ňiz, em ma Men si zi ýe ne 

gö re rin, şon da göw nü ňiz gal ky nar, hiç 
kim siz den şat ly gy ňy zy alyp bil mez. 
23 Şol gün Men den hiç zat so ra mar sy ňyz. 
Si ze dog ru sy ny aýd ýa ryn, Me niň adym 
bi len Ata dan nä me di le se ňiz, Ol si ze be
rer. 24 Şu wag ta çen li siz Me niň adym dan 
hiç zat di le me di ňiz. Di läň, alar sy ňyz, 
şat ly gy ňyz do lupda şar. 25 Men bu zat la ry 
si ze tym sal lar ar ka ly aýt dym, ýö ne wagt 
ge ler, Men tym sal lar bi len gep le män, 
Atam ba ra da açaç an gür rüň be re rin. 
26  Şol gün Atam dan Me niň adym bi
len özü ňiz di lär si ňiz. Me niň si ziň üçin 
Atam dan di le me gi miň ha ja ty bol maz. 
27 Çün ki Ata myň Özi si zi söý ýär, se bä bi 
siz Me ni sö ýüp, Me niň Hu daý dan ge
len di gi me ynan dy ňyz. 28  Men Ata myň 
ýa nyn dan gaý dyp, dün ýä gel dim. In di 
bol sa dün ýä ni taş lap, Ata myň ýa ny na 
bar ýa ryn». 29 Isa nyň şä girt le ri Oňa: «Ine, 
in di Sen hiç bir tym sal syz, açyk söz le
ýär siň. 30 Se niň äh li zat la ry bil ýän di gi ňe 
biz in di dü şün dik. Sa ňa so rag ber me giň 
ge re gi ýok. In di biz Se niň Hu daý dan 
ge len di gi ňe ynan ýa rys» diý di ler. 31 Isa 
ola ra: «In di çyn dan ynan ýar sy ňyz my? 
32  Ine, wagt ge ler, eý ýäm gel di hem, äh
li ňiz öý liöýü ňi ze dar ga şyp gi der si ňiz. 
Me ni ýe ke taş lap gi der si ňiz. Em ma 
Men ýe ke däl di rin, se bä bi Atam Me
niň bi len dir. 33 Bu zat la ry si ze Men de 
ra hat ly gy ňyz bol sun di ýip aýt dym. Bu 
dün ýä de gaý gygus sa ňyz bo lar, ýö ne 
mert bo luň. Men dün ýä ni ýeň dim!» diý di.

17-nji bap

Isa doga-dileg edýär
1 Bu zat la ry aý dan soň, Isa göz le ri ni gö

ge di kip, şeý le diý di: «Eý, Atam, pur sat 
gel di. Og lu ňy şöh rat lan dyr, Og luň hem 
Se ni şöh rat lan dyr syn. 2  Sen Og la äh li 
yn san la ryň üs tün den yg ty ýar ber diň. 
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Goý, Ogul hem Se niň Oňa tab şy ran 
äh li yn san la ry ňa ba ky ýa şa ýyş ber sin. 
3 Ba ky ýa şa ýyş bol sa, Se ni, ýag ny ýe
ketäk hak Hu da ýy we Se niň ibe ren Isa 
Me sihiňi ta na mak dyr. 4 Özü me tab şy ran 
işi ňi ber jaý et mek bi len Men Se ni ýer 
ýü zün de şöh rat lan dyr dym. 5  Eý, Atam, 
dün ýä ýa ra dyl maz dan öňem Me niň Se
niň hu zu ryň da şöh ra tym bar dy. In di şol 
şöh rat bi len Me ni ýe nede Öz hu zu ryň da 
şöh rat lan dyr.

6  Dün ýä den Özü me be ren adam la ry ňa 
Se niň ady ňy aýan et dim. Olar Se niň
ki dir we Sen ola ry Ma ňa ber diň, olar 
Se niň sö zü ňi ber jaý et di ler. 7 In di olar 
Ma ňa be ren äh li za dy ňyň Sen den di gi ni 
bil ýär ler. 8  Çün ki Ma ňa aý dan söz le ri ňi 
Men ola ra ýe tir dim. Olar söz le ri ňi ka bul 
edip, Me niň, ha ky kat danda, Sen den 
ge len di gi mi bil di ler. Me ni Se niň ibe
ren di gi ňe iman et di ler. 9 Olar üçin Sa ňa 
ýal bar ýa ryn. Dün ýä üçin dälde, Ma ňa 
be ren adam la ryň üçin ýal bar ýa ryn, çün
ki olar Se niň ki dir. 10 Me niň äh li za dym 
Se niň ki dir, Se niň kide Me niň ki dir, Men 
olar ar ka ly şöh rat lan dym. 11 Men bu dün
ýä de mun dan ar tyk gal ma ryn, em ma 
olar en tek dün ýä de dir ler. Men Se niň 
ýa ny ňa do la nyp bar ýa ryn. Eý, Mu kad
des Atam, Ma ňa be ren adam la ry ňy Öz 
gud rat ly güý jüň bi len go ra. Ma ňada 
şol güý ji Sen ber diň. Şon da olar hem 
Bi ziň ýa ly bir bol sun lar. 12  Men ola ryň 
ýa nyn da kam, Ma ňa be ren gud ra tyň 
bi len ola ry go rap sak la dym. Mu kad
des Ýaz gy lar ber jaý bol sun di ýip, he läk 
edil me li adam dan baş ga ola ryň hiç bi ri 
ýit me di. 13 In di Men Se niň ýa ny ňa bar
ýa ryn. Olar Me niň şat ly gym dan dol sun 
di ýip, bu la ry ola ra he niz bu dün ýä de käm 
aýd ýa ryn. 14  Men ola ra Se niň söz le ri ňi 
ýe tir dim, dün ýä bol sa ola ry ýig ren di. 
Çün ki Me niň dün ýä den bol maý şym 

ýa ly, olarda dün ýä den däl dir ler. 15 Ola ry 
dün ýä den al ma gy ňy dälde, şeý tan
dan go ra ma gy ňy di le ýä rin. 16  Me niň 
bu dün ýä den bol maý şym ýa ly, olarda 
bu dün ýä den däl dir ler. 17 Se niň sö züň 
ha ky kat dyr. Ha ky ka tyň ar ka ly ola ry 
mu kad des et. 18  Se niň Me ni dün ýä ibe ri
şiň ýa ly, Men hem ola ry dün ýä iber dim. 
19 Olar hem Se niň ha ky ka tyň ar ka ly mu
kad des bo la ry ýa ly, Men Özü mi Sa ňa 
ba gyş et dim. 20 Men di ňe olar üçin däl, 
eý sem ola ryň wag zy bi len Ma ňa iman 
et jek ler üçinde di leg ed ýä rin. 21 Ola ryň 
hem me si bir bol sun. Ata, Se niň Men de, 
Me niňde Sen de bol şum ýa ly, olar hem 
Biz de bol sun lar. Şeý le lik de, Me ni Se niň 
ibe ren di gi ňe dün ýä iman et sin. 22  Ma ňa 
be ren şöh ra ty ňy ola ra ber dim. Bi ziň bir 
bol şu myz ýa ly, olarda bir bol sun. 23 Men 
olar da dy ryn, Sen bol sa Men de siň. Me ni 
Se niň ibe ren di gi ňi, Me ni söý şüň ki min 
ola ryda söý ýän di gi ňi dün ýä bi ler ýa ly, 
olar bü te wi bir lik de bol sun lar. 24  Eý, Ata, 
Se niň Ma ňa be ren yn san la ryňda Me niň 
bi len bir ýer de bol mak la ry ny is le ýä rin. 
Şeý le hem, goý, olar Me niň şöh ra ty
my we Se niň Ma ňa be ren şöh ra ty ňy 
gör sün ler. Çün ki Sen Me ni dün ýä ýa ra
dyl maz dan öň söý ýär diň. 25 Eý, ada lat ly 
Ata, dün ýä Se ni ta na ma ýar, em ma Men 
Se ni ta na ýa ryn. Bu adam lar hem Me ni 
Se niň ibe ren di gi ňi bil ýär ler. 26  Ma ňa bo
lan söý giň olar dada bol sun, Men hem 
olar da bo la ýyn di ýip, Se niň ady ňy ola ra 
ta nat dym we ta nat ma gy do wam ede rin».

18-nji bap

Isa tutulýar 
(Matta 26:47-56; Mark 14:43-50; 
Luka 22:47-53)

1 Bu zat la ry aý dyp bo lan soň, Isa şä
girt le ri bi len Kid ron de re sin den ge çip, ol 
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ýer dä ki zeý tun ba gy na gir di. 2  Şä girt le ri 
bi len Isa şol ýer de ýy gyýy gy dan du şu şyp 
dur ýar dy. Şo ňa gö rä, Oňa ha ýyn lyk eden 
Ýu das hem ol ýe ri bil ýär di. 3 Ol Rim es ger
le ri niň bir bö lü mi bi len bir lik de ýol baş çy 
ru ha ny la ryň we fa ri seý le riň ibe ren ga ra
wul la ry ny alyp gel di. Ola ryň el le ri çy ra ly, 
pa nus ly we okýa rag ly dy. 4 Isa Öz ba şy na 
düş jek äh li za dy bil ýär di. Şo nuň üçi nem 
öňe çy kyp, olar dan: «Ki mi göz le ýär si
ňiz?» di ýip so ra dy. 5 Olar Oňa: «Na sy ra ly 
Isa ny» di ýip jo gap ber di ler. Isa ola ra: «Şol 
Men di rin» diý di. Oňa ha ýyn lyk eden Ýu
dasda olar bi len dur dy. 6  Isa ola ra: «Şol 
Men di rin» di ýen de, olar yza çe kil ip, ýe re 
ýy kyl dy lar. 7 Isa olar dan ýe ne: «Ki mi göz
le ýär si ňiz?» di ýip so ra dy. Olar: «Na sy ra ly 
Isa ny» diý di ler. 8 Isa ola ra: «Men si ze „Şol 
Men di rin“ diý dim ahy ryn. Me ni göz le
ýän bol sa ňyz, bu la ry goý be riň, git sin ler» 
diý di. 9 Isa mu ny «Ma ňa be ren le riň den 
hiç bi ri ni ýi tir me dim» di ýen söz le ri niň 
ber jaý bol ma gy üçin aýt dy. 10  Şol wagt 
Si mun Pet rus gy ly jy ny gy nyn dan çy
kar dyda, baş ru ha ny nyň hyz mat kä ri ni 
urup, sag gu la gy ny kes di. Ol hyz mat kä riň 
ady Mal hus dy. 11 Isa Pet ru sa: «Gy ly jy ňy 
gy ny na sal. Ata myň Ma ňa be ren has rat 
kä se sin den iç mä ýin mi?» diý di. 12  On soň 
es ger ler, ola ryň har by ser ker de si we ýa hu
dy ga ra wul la ry Isa ny tu tup, eli niaýa gy ny 
daň dy lar. 13 Ony il ki Ha na nyň ýa ny na alyp 
bar dy lar. Ha nan şol ýyl baş ru ha ny saý
la nan Ka ýa fa nyň ga ýyn ata sy dy. 14  Halk 
üçin bir ada myň öl me gi bäh bit li dir di ýip, 
ýa hu dy la ra mas la hat be ren hem Ka ýa fa dy.

Petrus Isany inkär edýär
15  Si mun Pet rus bi len ýe ne bir şä girt 

Isa nyň yzy na dü şüp git di ler. Ýaň ky 
şä girt baş ru ha ny bi len öň den ta nyş 
bo lan soň, ol Isa bi len bi le baş ru ha
ny nyň how lu sy na gir di. 16  Ýö ne Pet rus 

da şar da, ga py nyň ag zyn da dur dy. On soň 
baş ru ha ny bi len ta nyş şä girt da şa ry 
çyk dyda, ga py ny sak la ýan aýa la bir 
zat lar aý dyp, Pet ru sy içe ri sal dy. 17 Ga
py ny sak la ýan aýal Pet ru sa: «Se nem 
bu Ada myň şä girt le rin denä däl siň?» 
di ýip so ra dy. Ol: «Ýok» di ýip jo gap 
ber di. 18  Ho wa nyň so wuk bo la ny üçin 
hyz mat kär ler we ga ra wul lar ot ýa kyp, 
ço ýu nyp dur du lar. Pet rus hem ola ryň 
ýa nyn da ýyl nyp dur dy.

Baş ruhany Isany sorag edýär 
(Matta 26:59-66; Mark 14:55-64; 
Luka 22:66-71)

19 Baş ru ha ny Isa dan Onuň şä girt le ri 
we tag ly ma ty ba ra da so ra ýar dy. 20  Isa 
oňa jo gap be rip: «Men dün ýä äh li za
dy açaç an aýt dym. Äh li ýa hu dy la ryň 
ýyg nan ýan si na go ga la ryn da we yba dat
ha na da he mi şe öw ret dim, giz lin lik de 
hiç zat aýt ma dym. 21 Nä me üçin Men den 
so ra ýar syň? Nä me aý da ny my eşi den ler
den so ra. Olar Me niň nä me di ýe ni mi 
bil ýän dir ler» diý di. 22  Bu zat la ry aý dyp 
bo lan soň, şol ýer de du ran ga ra wul la ryň 
bi ri Isa nyň du lu gy na bir şap bat ça lyp: 
«Baş ru ha na şeý le jo gap ber ýär siň mi?» 
diý di. 23 Isa oňa: «Men nä dog ry aý dan 
bol sam, mu nuň nä dog ru dy gy ny su but et. 
Eger dog ry aý dan bol sam, on da nä me 
üçin Me ni ur ýar syň?» diý di. 24  On soň 
Ha nan Isa nyň eli ni daň dy ryp, Ony baş 
ru ha ny Ka ýa fa nyň ýa ny na iber di.

Petrus Isany ýene inkär edýär 
(Matta 26:71-75; Mark 14:69-72; 
Luka 22:58-62)

25 Si mun Pet rus ol ýer de oda ço ýu nyp 
dur dy. On dan: «Se nem Onuň şä girt le
rin denä däl siň?» di ýip so ra dy lar. Em ma 
ol: «Ýok» di ýip in kär et di. 26  Ol ýer de 
baş ru ha ny nyň hyz mat kär le rin den bi ri 
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Pet ru syň gu la gy ny ke sen ada myň ga
ryn da şy dy. Ol hyz mat kär: «Men se ni 
bag da Onuň bi len bi le gör me dim mi 
nä me?» diý di. 27 Pet rus ýe ne in kär et di, 
edil şol wagt ho raz gy gyr dy.

Isa Pilatyň öňünde 
(Matta 27:1,2,11-31; Mark 15:1-20; 
Luka 23:1-5,13-25)

28  On soň ýa hu dy lar Isa ny Ka ýa fa
nyň ýa nyn dan Rim hä ki mi niň ja ýy na 
alyp bar dy lar. Şol wagt daň atyp dy. Pe
sah na ha ryn dan iýip bi ler ýa ly we di ni 
däpdes sur la ry boz maz lyk üçin ýa hu dy lar 
hä ki miň ja ýy na gir me di ler. 29 Şeý le lik
de, Pi la tyň özi ola ryň ýa ny na ge lip: «Bu 
Ada my nä me de aýyp la ýar sy ňyz?» di ýip 
so ra dy. 30 Olar: «Bu Adam je na ýat çy bol
ma dyk bol sa, Ony tu tup, se niň ýa ny ňa 
ge tir mez dik» di ýip jo gap ber di ler. 31 Pi lat 
ola ra: «Beý le bol sa, Ony äki diňde, öz 
ka nu ny ňyz bo ýun ça hö küm çy ka ry be riň» 
diý di. Ýa hu dy lar Pi la ta: «Bi ziň kim dir 
bi ri ni ölü me hö küm et mä ge ha ky myz 
ýok» diý di ler. 32  Bu Isa nyň Özü niň nä hi li 
ölüm bi len öl jek di gi ba ra da öň den aý dan 
söz le ri niň ber jaý bol ma gy üçin di. 33 On
soň Pi lat ýe ne öz ja ýy na gir dide, Isa ny 
ça gy ryp, On dan: «Sen ýa hu dy la ryň Pa
ty şa sy my?» di ýip so ra dy. 34  Isa on dan: 
«Mu ny özüň den aýd ýar syň my ýada Men 
hak da sa ňa baş ga lar aýt dy my?» di ýip 
so ra dy. 35 Pi lat Isa: «Eý sem men ýa hu
dy my nä me? Se ni ma ňa Öz hal kyň bi len 
ýol baş çy ru ha ny lar tu tup ge tir di ler. Sen 
nä me iş et diň?» diý di. 36 Isa oňa: «Me niň 
Pa ty şa ly gym bu dün ýä den däl. Eger Me
niň Pa ty şa ly gym bu dün ýä den bol sa dy, 
on da hyz mat kär le rim Me ni ýa hu dy la ryň 
eli ne ber dir me jek bo lup gö re şer di ler. Em
ma Me niň Pa ty şa ly gym baş ga ýer den dir» 
diý di. 37 Pi lat Oňa: «Diý mek, Sen Pa ty şa
da?» diý di. Isa oňa: «Pa ty şa dy gy my özüň 

aý dyp dur suň. Men ha ky ka ta şa ýat lyk 
et mek üçin do gul dym, şo nuň üçin hem 
dün ýä gel dim. Ha ky ka tyň ta rap da ry bo
lan her bir adam Ma ňa gu lak asar» di ýip 
jo gap ber di. 38  Pi lat On dan: «Ha ky kat 
nä me?» di ýip so ra dy.

Mu ny di ýen den soň, ol ýe ne ýa hu dy la
ryň ýa ny na çy kyp, ola ra: «Men On dan 
hiç bir ýa zyk tap ma dym. 39 Em ma si ziň 
bir ada ty ňyz bar, şol adat bo ýun ça her 
ýyl Pe sah baý ra myn da men bir ada my 
tus sag lyk dan bo şad ýar dym. In di si ziň 
üçin ýa hu dy la ryň Pa ty şa sy ny bo şat ma
gy my is le ýär si ňiz mi?» diý di. 40 Şon da 
olar: «Ony däl, bi ze Ba rab ba sy bo şat!» 
di ýip gy gy ryş dy lar.

Ba rab bas bol sa bir goz ga laň çy dy.

19-njy bap

Isa ölüme höküm edilýär
1 Soň ra Pi lat Isa ny tu tup gam çy lat dy. 

2 Es ger ler ti ken den täç örüp, Onuň ba şy na 
geý dir di ler, eg ni ne gyr my zy don ýap dy lar. 
3 Ýa ny na ba ryp: «Ýa şa syn ýa hu dy la ryň 
Pa ty şa sy!» diý şip, Onuň du lu gy na şar pyk 
çal dy lar. 4 Pi lat ýe ne da şa ry çy kyp, ýa hu
dy la ra: «Ine, Ony si ziň öňü ňi ze ge tir ýä rin. 
On dan hiç bir aýyp tap man dy gy my bi lip 
go ýuň» diý di. 5 Şol wagt ba şy ti ken den 
täç li, eg ni gyr my zy don ly Isa da şa ry 
çyk dy. Pi lat ola ra: «Ine, ol Adam!» diý di. 
6  Ýol baş çy ru ha ny lar bi len baş tu tan lar 
Isa ny gö rüp: «Ony ha ça çüý le, ha ça çüý
le!» di ýip gy gy ryş dy lar. Pi lat ola ra: «Ony 
äki dip, özü ňiz ha ça çüý läň. Menä On dan 
hiç bir ýa zyk tap ma dym» diý di. 7 Ýa hu dy
la ryň baş tu tan la ry: «Bi ziň bir ka nu ny myz 
bar, şol ka nun bo ýun ça Ol öl me li, se bä bi 
Ol Özü ni Hu da ýyň Og ly di ýip at lan dyr
ýar» diý di ler. 8  Bu söz le ri eşi dip, Pi lat 
örän gork dy. 9 Ol tä ze den özü niň hä kim lik 
ja ýy na gi rip, Isa dan: «Sen ni re li?» di ýip 
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so ra dy. Em ma Isa oňa jo gap ber me di. 
10 Pi lat Oňa: «Sen me niň bi len gep leş mek
den ýüz öwür ýäň mi? Se ni bo şat ma gada, 
ha ça çüý le mä gede me niň yg ty ýa ry myň 
bar dy gy ny bi le ňok my?» diý di. 11 Isa oňa: 
«Eger sa ňa ýo kar dan be ril me dik bol sa
dy, Me niň üs tüm den hiç hi li yg ty ýa ryň 
bol maz dy. Şo nuň üçin hem, Me ni tu tup, 
se niň eli ňe be re niň gü nä si hasda agyr
dyr» di ýip jo gap ber di. 12  Şun dan soň 
Pi lat Isa ny bo şat ma ga sy na nyş dy. Em ma 
ýa hu dy la ryň baş tu tan la ry gy gy ry şyp: 
«Ony bo şat saň, sen im pe ra to ryň dos ty 
däl siň. Kimde kim özü ni pa ty şa saý sa, 
ol im pe ra to ra gar şy dyr» diý di ler. 13 Pi lat 
bu söz le ri eşi dip, Isa ny da şa ry alyp çyk dy 
we Daş se ki di ýil ýän ýer de hö küm kür
sü sin de otur dy. Bu ýe riň ara meý çe ady 
Gab ba ta dy. 14 Pe sah baý ra my na taý ýar lyk 
gü nü di. Gün or ta na go laý Pi lat ýa hu dy
la ra ýüz le nip: «Ine, si ziň Pa ty şa ňyz!» 
diý di. 15 Olar: «Güm et Ony! Ýok et! Ony 
ha ça çüý le!» di ýip gy gy ryş dy lar. Pi lat 
olar dan: «Pa ty şa ňy zy ha ça çüý lä ýin mi?» 
di ýip so ra dy. Ýol baş çy ru ha ny lar: «Bi ziň 
im pe ra tor dan baş ga pa ty şa myz ýok dur» 
di ýip jo gap ber di ler. 16 Ahy ry Pi lat Isa ny 
ha ça çüý le mek üçin, Ony es ger le riň eli ne 
tab şyr dy.

Isa haça çüýlenýär 
(Matta 27:32-44; Mark 15:21-32; 
Luka 23:26-43)

17 Es ger ler Isa ny alyp git di ler. Isa ha çy
ny Özi gö te rip, Kel le ça nak di ýil ýän ýe re 
gel di. Bu ýe riň ara meý çe ady Gol go ta
dy. 18  Ol ýer de Isa ny we Onuň bi len bi le 
ýe ne iki ada my ha ça çüý le di ler: ola ryň 
bi ri – Onuň sag ta ra pyn da, beý le ki si çep 
ta ra pyn da dy, Isa bol sa or ta da dy. 19 Pi lat 
bir tag ta nyň ýü zü ne ýaz gy ýaz dy ryp, 

ony ha çyň ýo kar syn dan as dyr dy. Tag
ta da: «ÝA HU DY LA RYŇ PA TY ŞA SY 
NA SY RA LY ISA» diý lip ýa zy lan dy. 
20 Isa nyň ha ça çüý le nen ýe ri niň şä he re 
go laý dy gy üçin, ýaz gy ny köp ýa hu dy lar 
oka dy lar. Ol ýew reý çe, grek çe we la tyn
ça ýa zy lyp dy. 21 Ýa hu dy la ryň ýol baş çy 
ru ha ny la ry Pi la ta: «Mu ny „Ýa hu dy la ryň 
Pa ty şa sy“ di ýip ýaz mada, „Özü ni Men 
ýa hu dy la ryň Pa ty şa sy di ýip at lan dyr dy“ 
di ýip ýaz» diý di ler. 22  Pi lat ola ra: «Eý
ýäm ýaz ja gy my ýaz dym» di ýip jo gap 
ber di. 23 Isa ny ha ça çüý län es ger ler Onuň 
egineşi gi ni al dy lar. Onuň ge ýim le ri ni 
dört bö le ge bö lüp, her es ge re bir paý 
ber di ler. Iç ki köý ne gi ni hem al dy lar. Iç ki 
köý nek ti kil gi dälde, boý danba şa tu tuş 
do kal gy dy. 24  Esgerler bi ribi ri ne: «Ge
liň, mu ny ýyrt ma lyň, mu ňa bi je ata lyň, 
ki miň bi je si çyk sa, şol alar» diý di ler. Bu 
Mu kad des Ýaz gy lar da ky:

«Özara paýlaşýarlar geýimlerimi,
eginbaşym üçin bije atýarlar»

di ýen söz le riň ber jaý bol ma gy üçin şeý le 
bol dy. Es ger ler şeý le hem et di ler.

25 Isa nyň ha çy nyň ýa nyn da Onuň eje si, 
daý za sy, Klo pa syň aýa ly Mer ýem we 
mag da la ly Mer ýem da gy dur dy. 26  Isa 
eje si ni we onuň ýa nyn da du ran söý gü li 
şä gir di ni gö rüp, eje si ne: «Eý, ze nan, bu 
se niň og luň dyr» diý di. 27 On soň şä gir de 
ga rap: «Buda se niň ejeň dir» diý di. Şon
dan soň ýaň ky şä girt ony öz öýü ne al dy.

Isanyň ölümi 
(Matta 27:45-56; Mark 15:33-41; 
Luka 23:44-49)

28  On soň Isa äh li za dyň ta mam bo lup 
bar ýa ny ny bi lip, Mu kad des Ýaz gy la
ryň ber jaý bol ma gy üçin, «Suw sa dym» 
diý di. 29 Es ger ler sir ke den do ly küý zä 
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bir es gi ni ba ty ryp, kä ki lik otu nyň bal
da gy na daň dy larda, içir jek bo lup, ony 
Isa nyň ag zy na ýe tir di ler. 30 Isa sir ke den 
da dyp: «Hem me si ber jaý bol dy!» diý di 
we ba şy ny egip jan ber di.

31 Şol gün Taý ýar lyk gü nü di, er te si 
bol sa esa sy gün – Sa bat gü nü di. Şol se
bäp den Sa bat gü ni je set ler haç da gal maz 
ýa ly, ýa hu dy la ryň baş tu tan la ry Pi lat dan 
ha ça çüý le nen le riň in jik le ri ni dö wüp, 
je set le ri aşak dü şürt me gi ha ýyş et di ler. 
32  Şo nuň üçin hem, es ger ler ba ryp, il ki 
bi len Isa nyň gap da lyn da ha ça çüý le nen 
bi rin ji ada myň, soň ra ikin ji ada myň 
in jik le ri ni döw dü ler. 33 Em ma Isa nyň 
ýa ny na ge len le rin de, Onuň eý ýäm ölen
di gi ni gö rüp, in jik le ri ni döw me di ler. 
34  Mu ňa ga ra maz dan, es ger le riň bi ri 
naý za bi len Onuň böw rü ni dil di, şo ba da 
on dan gan bi len suw çog du ryl dy. 35 Mu ny 
gö ren adam şa ýat bol dy, onuň şa ýat ly gy 
hak dyr. Ol si ziň iman et me gi ňiz üçin, 
özü niň dog ry söz le ýän di gi ni bil ýän dir. 
36  Bu iş «Onuň ýe ke je süň ki hem dö
wül mez» di ýen Mu kad des Ýaz gy la ryň 
ber jaý bol ma gy üçin bol dy. 37 Mukaddes 
Ýaz gy la ryň baş ga bir ýe rin de bol sa: 
«Olar öz le ri niň de şimde şim ede ni ne 
se re der ler» di ýil ýär.

Isa jaýlanýar 
(Matta 27:57-61; Mark 15:42-47; 
Luka 23:50-56)

38  On soň Isa nyň şä gir di bo lan, ýö ne ýa
hu dy lar dan gor kup, mu ny ýa şy ryp ýö ren 
ari ma ti ýa ly Ýu sup Onuň je se di ni haç dan 
dü şü rip al ma ga Pi lat dan rug sat so ra dy. 
Pi lat oňa rug sat ber di. Ol ba ryp, Isa nyň 

je se di ni haç dan dü şü rip al dy. 39 Ozal 
gi jä niň için de Isa nyň ýa ny na ba ran Ni
ko dim hem Ýu sup bi len bi le di. Ni ko dim 
je mi ag ra my iki put a bo lan ga ry şyk mür 
bi len aloe alyp gel di. 40 Ol iki si Isa nyň 
je se di ni ge ti rip, ýa hu dy la ryň jaý la ma 
ada ty bo ýun ça Ony ýa kym ly ys ly ýag 
se pi len ke pe ne do la dy lar. 41 Isa nyň ha ça 
çüý le nen ýe rin de bir bag bar dy. Ol bag da 
he niz hiç kim jaý lan ma dyk bir tä ze ma
zar bar dy. 42  Şol gün ýa hu dy la ryň Sa bat 
gü nü ne taý ýar lyk gü nü di. Şo nuň üçin 
ma zar go laý bo lan soň, Isa nyň je se di ni 
şol ma zar da goý du lar.

20-nji bap

Isa direlýär 
(Matta 28:1-8; Mark 16:1-8; 
Luka 24:1-12)

1 Hep dä niň bi rin ji gü ni b, en tek ala
ga raň ky ka, mag da la ly Mer ýem ir den 
ma za ra bar dy. Gör se, ma za ryň ag zyn
dan daş aý ry lyp dyr. 2  Şon da ol Si mun 
Pet rus bi len Isa nyň söý gü li şä gir di niň 
ýa ny na yl gap ba ryp, ola ra: «Aga my zy 
ma zar dan çy ka ryp äki dip dir ler. Ony 
ni re de go ýan dyk la ry ny bil me ýä ris» diý
di. 3 Pet rus bi len beý le ki şä girt des si ne 
ma za ra ta rap ýo la düş dü ler. 4  Ola ryň 
iki side yl ga ýar dy, ýö ne beý le ki şä girt 
Pet rus dan çalt yl gap, ma za ra on dan 
öň bar dy. 5  Ol eg lip se re den de, ma za
ryň için de ke pe niň ýa tan dy gy ny gör di, 
ýö ne içe rik gir me di. 6-7 Şol wagt onuň 
yz yn dan Si mun Pet rus hem gel di. Ol 
ma za ra gi rip, ýer de ýa tan ke pe ni we 
Isa nyň ba şy na ora lan ýag ly gy gör di. 
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Em ma ýag lyk ke pen bi len bir ýer de 
bol man, aý ry bir ýer de çö zül gi ýa tyr dy. 
8  Soň ra ol ýe re bi rin ji bo lup ba ran şä girt 
hem ma za ryň içi ne gir di. Mu ny gö rüp, 
ol Isa nyň di re len di gi ne ynan dy. 9 Şol 
pur sa da çen li olar Mu kad des Ýaz gy lar
da Isa nyň di rel jek di gi ba ra da aý dy lan 
söz le re he ni zem dü şün män di ler.

Isa magdalaly Merýeme görünýär 
(Matta 28:9,10; Mark 16:9-11)

10  Bu wa ka lar dan soň şä girt ler ýe ne 
öý liöýü ne gaýt dy lar. 11 Mer ýem bol sa 
ma za ryň ag zyn da du rup ag la ýar dy. Ol 
göz ýaş edip dur ka, ma za ryň içi ne eg lip 
se re den de, 12  ak eşik li iki sa ny pe riş dä 
gö zi düş di. Ola ryň bi ri Isa nyň je se di niň 
ýa tan ýe ri niň baş u jun da, beý le ki side 
aýa gu jun da otyr dy. 13 Olar on dan: «Eý, 
ze nan, nä me üçin ag la ýar syň?» di ýip 
so ra dy lar. Mer ýem ola ra: «Aga my ma
zar dan çy ka ryp alyp gi dip dir ler. Ony 
ni re de go ýan dyk la ry ny bil me ýä rin» 
diý di. 14 Şeý le di ýip, ar ka sy na öw rü len de, 
ol ýer de Isa nyň du ran dy gy ny gör di, ýö
ne Ony ta na ma dy. 15 Isa oňa: «Eý, ze nan, 
nä me üçin ag la ýar syň? Ki mi göz le ýär
siň?» diý di. Mer ýem Oňa bag ban dyr 
öý düp: «Eý, aga, Ony ma zar dan sen 
äki den bol saň, ni re de go ýa ny ňy ma ňa 
aýt, men Ony alyp gi de ýin» diý di. 16  Isa 
oňa: «Mer ýem!» diý di. Ol hem Oňa ta rap 
gaň ry lyp se re dip: «Rab bu ni!» diý di. (Bu 
ara meý çe «Mu gal ly mym» diý mek dir.) 
17 Isa oňa: «Ma ňa go laý laş ma, se bä bi Men 
en tek Ata myň ýa ny na çy ka mok. Sen do
gan la ry myň ýa ny na gi dip, ola ra Me niň 
gö ge, Ata myň – Hu da ýy myň ýa ny na 
bar ýa ny my aýt. Ol si ziňde Ata ňyz dyr 
we Hu da ýy ňyz dyr» diý di. 18  Mag da la ly 
Mer ýem şä girt le riň ýa ny na git di. Ola ra: 
«Reb bi gör düm!» di ýip, Reb biň özü ne 
aý dan la ry ny şä girt le re ha bar ber di.

Isa şägirtlerine görünýär 
(Matta 28:16-20; Mark 16:14-18; 
Luka 24:36-49)

19 Hep dä niň şol il kin ji gü ni ag şa ma ra 
Isa nyň şä girt le ri üý şüp, ýa hu dy lar dan 
gor ku la ry na ga py la ry gulp lap otyr dy lar. 
Bir den kä Isa ola ryň ara syn da peý da 
bo lup: «Si ze ra hat lyk bol sun!» diý di. 
20 Mu ny aý dyp, ola ra Öz el le ri ni, böw
rü ni gör kez di. Şä girt le ri Reb bi gö rüp 
şat lan dy lar. 21 Isa ola ra ýe nede: «Si ze 
ra hat lyk bol sun! Ata myň Me ni ibe ri şi 
ýa ly, Men hem si zi iber ýä rin» diý di. 
22  Şeý le di ýip, ola ryň üs tü ne üf äp goý
ber dide: «Mu kad des Ru hy ka bul ediň. 
23 Siz ki miň gü nä si ni ba gyş la sa ňyz, şol 
ba gyş la nar, ki miň gü nä si ni ba gyş la ma
sa ňyz, şol ba gyş lan maz» diý di.

Isa Tomasa görünýär
24 Isa ge len ma ha ly On ki le riň bi ri, Ekiz 

la kam ly To mas di ýen şä girt ola ryň ýa
nyn da däl di. 25  Beý le ki şä girt ler oňa: 
«Reb Isa ny gör dük!» diý di ler. Em ma To
mas ola ra: «Men Onuň el le rin de çüý le riň 
yzy ny gö rüp, şol yz la ra bar mak la ry my 
de gir me sem, böw rü ni el läp gör me sem, 
as la ynan ma ryn» diý di.

26  Se kiz gün den soň, şä girt ler ýe ne 
öý de üý şüp otyr dy lar. Bu ge zek To mas 
hem ola ryň ara syn da dy. Ga py lar gulp ly 
bol sada, Isa öýe gi rip, ola ryň ara syn da 
dur dy. Ol: «Si ze ra hat lyk bol sun!» diý
di. 27 On soň Isa To ma syň ýa ny na ba ryp, 
oňa: «Bar ma gy ňy bu ýe re de gir, el le ri
me se ret! Eli ňi uzatda, böw rü me de gir. 
Şüb he len mä ňi bes et, iman ly bol» diý di. 
28  To mas Oňa: «Sen me niň Reb bim siň! 
Me niň Hu da ýym syň!» diý di. 29 Isa oňa: 
«Sen Me ni gö re niň üçin iman et diň. 
Gör män iman eden ler nä hi li bagt ly!» 
diý di. 30  Isa şä girt le ri niň ýa nyn da bu 
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ki tap da ýa zyl ma dyk baş gada köp gud
rat ly ala mat lar gör kez di. 31 Ýö ne bu lar 
si ziň Isa nyň Hu da ýyň Og ly Me sihdigine 
iman et me gi ňiz üçin we iman edip, Onuň 
ady bi len ýa şaý şa go wuş ma gy ňyz üçin 
ýa zyl dy.

21-nji bap

Isa kölüň kenarynda
1 Bu wa ka lar dan soň, Isa Ti be ri ýa 

kö lü niň a ke na ryn da ýe ne şä girt le ri ne 
gö rün di. Bu şeý le bol dy: 2  Si mun Pet rus, 
Ekiz la kam ly To mas, Je li lä niň Ka na 
şä he rin den bo lan Na ta na ýel, Ze be de
ýiň ogul la ry we Isa nyň şä girt le rin den 
ýe ne iki si bir ýe re üý şüp di ler. 3 Si mun 
Pet rus ola ra: «Men ba lyk tut ma ga gid
ýä rin» diý di. Olarda: «Biz hem se niň 
bi len git jek» diý di lerde, ga ýy ga mü
nüp git di ler, ýö ne şol gi je hiç zat tu tup 
bil me di ler. 4  Gün do gan da, Isa ke nar da 
dur dy, ýö ne şä girt le ri Onuň Isa dy gy ny 
bil me di ler. 5  Isa olar dan: «Eý, dost lar, 
iý mä ge za dy ňyz bar my?» di ýip so ra dy. 
Olar: «Ýok» di ýip jo gap ber di ler. 6  Isa 
ola ra: «To ru ňy zy ga ýy gyň sag ta ra py na 
taş laň, tu tar sy ňyz» diý di. Olar to ry sag 
ta ra pa taş la dy lar we lin, şeý le bir köp ba
lyk tut du lar, hat da ba ly gyň köp lü gin den 
ýa ňa to ry çe kip çy ka ry bam bil me di ler. 
7 Şon da Isa nyň söý gü li şä gir di Pet ru sa 
ýüz le nip: «Bu Reb Isa dyr!» diý di. Si mun 
Pet rus Onuň Reb di gi ni eşi den ba dy na 
eg nin dä ki köý ne gi niň ete gi ni gu şa gy na 
gys dy ryp, özü ni kö le ok la dy. 8  Beý le ki 
şä girt ler bol sa ba lyk dan do ly to ry çe kip, 
ga ýyk bi len ýü züp gel di ler. Olar ke nar
dan uzak däl di ler, onuň iki ýüz ädim 
çe me si go la ýyn da dy lar. 9 Olar gu ry ýe re 
çy kan la ryn da, çö rek we kö züň üs tün de 

bi şip du ran ba lyk gör dü ler. 10 Isa ola ra: 
«In di tu tan ba lyk la ry ňyz dan ge ti riň» 
diý di. 11 Si mun Pet rus ga ýy ga mü nüp, 
için de ýüz el li üç sa ny ul la kan ba lyk
dan do ly to ry ke na ra çy kar dy. Ba lyk 
şeý le köp bol sada, tor ýyr tyl man dy. 
12  Isa ola ra: «Ha ny, ge liň, er tir lik edi
niň» diý di. On dan: «Sen kim?» di ýip 
so ra ma ga şä girt le riň hiç bi ri milt edip 
bil me di. Olar Onuň Reb di gi ni bil ýär di
ler. 13 Isa ola ryň ýa ny na gel dide, çö re gi 
alyp, ola ra ber di, ba ly gy hem şeý le et di. 
14  Bu Isa nyň di re len den soň, şä girt le ri ne 
üçün ji ge zek gör nü şi di.

Isanyň Petrus bilen söhbedi
15 Olar na har edi nip bo lan la ryn dan soň, 

Isa Si mun Pet rus dan: «Eý, Ýo han na nyň 
og ly Si mun, sen Me ni bu la r dan ar tyk 
söý ýär siň mi?» di ýip so ra dy. Si mun Oňa: 
«Ha wa, ýa Reb, Se ni söý ýän di gi mi Özüň 
bil ýän siň» diý di. Isa oňa: «Gu zu la ry my 
ot lat» diý di. 16  Isa ikin ji ge zek on dan ýe
ne: «Eý, Ýo han na nyň og ly Si mun, sen, 
ha ky kat dan hem, Me ni söý ýär siň mi?» 
di ýip so ra dy. Ol hem Isa: «Ha wa, ýa 
Reb, Se ni söý ýän di gi mi Özüň bil ýän siň» 
di ýip jo gap ber di. Isa oňa: «Go ýun la
ry my bak» diý di. 17 Isa ýe nede on dan: 
«Eý, Ýo han na nyň og ly Si mun, Me ni 
söý ýär siň mi?» di ýip, üçün ji ge zek so ra
dy. Isa nyň «Me ni söý ýär siň mi?» di ýip 
üçün ji ge zek so ra ny üçin, Pet rus gus sa 
bat dy. Ol Isa: «Ýa Reb, Sen äh li za dy 
bil ýän siň, Se ni söý ýä ni mide bil ýän
siň» diý di. Isa oňa: «Go ýun la ry my ot lat. 
18  Men sa ňa dog ru sy ny aýd ýa ryn, ýaş kaň 
özüň bi li ňi gu şap, is län ýe ri ňe gid ýär
diň. Gar ra nyň da we lin, el le ri ňi uza dyp 
du rar syň, se ni baş ga bi ri gu şan dy ryp, 
is le me ýän ýe ri ňe alyp gi der» diý di. 19 Isa 
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bu la ry Pet ru syň nä hi li ölüm bi len ölüp, 
Hu da ýy şöh rat lan dyr jak dy gy ny bil dir
mek üçin aýt dy. Mu ny aý dan dan soň ra 
oňa: «Me niň yzy ma düş» diý di.

20 Pet rus yzy na se re den de, Isa nyň söý
gü li şä gir di niň hem öz yz la ry na dü şüp 
gel ýä ni ni gör di. Bu şä girt ag şam lyk 
na ha ry wag tyn da Isa ýap la nyp, On
dan: «Agam, Sa ňa ha ýyn lyk et jek adam 
kim?» di ýip so ran şä girt di. 21 Pet rus ony 
gö rüp, Isa dan: «Ýa Reb, onuň yk ba ly 
nä hi li bo lar?» di ýip so ra dy. 22  Isa oňa: 
«Özüm do la nyp gel ýän çäm, onuň di ri 
gal ma gy ny is le ýän bol sam, sa ňa nä me? 

Sen Me niň yzy ma düş» di ýip jo gap ber
di. 23 Şu se bäp den iman ly do gan la ryň 
ara syn da bu şä girt öl mez di ýen gür rüň 
ýaý ra dy. Em ma Isa onuň öl me jek di
gi ba ra da aýt man dy, Ol Pet ru sa di ňe: 
«Özüm do la nyp gel ýän çäm, onuň di ri 
gal ma gy ny is le ýän bol sam, sa ňa nä
me?» di ýip di.

24  Bu zat la ra şa ýat bo lup, şu la ry ýa zan 
şol şä girt dir. Biz onuň şa ýat ly gy nyň 
ha ky kat dy gy ny bil ýä ris. 25 Isa baş gada 
köp iş ler et di. Bu lar bi rinbi rin ýa zy lan 
bol sa, on da ol ki tap lar, me niň pi ki rim çe, 
tu tuş äle mede syg maz dy. a 
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