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ۋەھىي
مۇقەددىمە

بەندىلىرىگە 1  ئۆز  ۋەقەلەرنى  بولىدىغان  پات  خۇدا  يەنى  ۋەھىيسى،  مەسىھنىڭ  1 ئەيسا 

كۆرسەتمەك ئۈچۈن ئۇنىڭغا بەرگەن ۋەھىي بۇدۇر. ئۇ ئۆزى ئەۋەتكەن پەرىشتىسى ئارقىلىق 
بەندىسى يۇھانناغا خەۋەر بېرىپ بۇنى بىلدۈرگەن.  2 يۇھاننا ئۆزى خۇدانىڭ سۆزى ۋە ئەيسا 
مەسىھنىڭ شاھادىتى توغرىسىدىن ئۆزى كۆرگىنىچە گۇۋاھلىق بەردى.  3 بۇ پەيغەمبەرلىكنىڭ 
سۆزىنى ئوقۇغۇچى ۋە ئاڭالپ ئۇنىڭدا پۈتۈلگەننى ساقلىغۇچىالر مۇبارەكتۇر، چۈنكى ۋاقىت 

يېقىن كەلدى.  

مەسىھىيلەرنىڭ يەتتە جامائىتىگە ساالم

4 يۇھاننادىن ئاسىيا يۇرتىدىكى يەتتە جامائەتكە ساالم. ھازىر بار ۋە بار بولغان ۋە كېلىدىغان 

زات ئۆزىدىن ۋە ئۇنىڭ تەختىنىڭ ئالدىدىكى يەتتە روھتىن  5 ۋە ئۆلۈكلەرنىڭ ئارىسىدىن تىرىك 
قىلغۇچى  سەلتەنەت  ئۈستىدە  پادىشاھالرنىڭ  يۈزىدىكى  يەر  بولۇپ،  تۇنجىسى  بولغانالرنىڭ 
بولغان ئىشەنچلىك گۇۋاھتىن، يەنى ئەيسا مەسىھتىن سىلەرگە مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق 
يۇيۇپ،   گۇناھلىرىمىزدىن  بىزنى  بىلەن  قېنى  ئۆز  تۇتۇپ،  دوست  بىزنى  ئۆزى  ئۇ  بولسۇن. 
ئەبەدلەرنىڭ  ئۆزىگە  ئۇنىڭ  قىلدى.  كاھىنالر  ئاتىغا  خۇدا  قىلىپ،  پادىشاھلىق  بىر  6 بىزنى 

ئەبەدىگىچە شان-شەرەپ ۋە سەلتەنەت بولسۇن. ئامىن.  
7 مانا ئۇ بۇلۇتالر بىلەن كېلىدۇ ۋە ھەر كۆز، ئۇنى سانچىغانالرمۇ ئۇنى كۆرىدۇ ۋە يەرنىڭ ھەممە 

قەبىلىلىرى ئۇنى كۆرۈپ يىغلىشىدۇ. دەرۋەقە شۇنداق بولىدۇ. ئامىن.  
8 »مەن › ئالفا‹ ۋە › ئومېگا‹دۇرمەن« دەپ ئۇ ھازىر بار ۋە بار بولغان ۋە كېلىدىغان قادىر-

مۇتلەق رەب خۇدا ئۆزى ئېيتىدۇ.  

ئەيسا مەسىھنىڭ پاتموس ئارىلىدا يۇھانناغا كۆرۈنۈشى

بولغان  ھەمشېرىكىڭالر  سىلەرنىڭ  سەۋردە  ئەيسادىكى  ۋە  پادىشاھلىقتا  تەڭلىكتە،  9 مەن 

دېگەن  پاتموس  ئۈچۈن  ئەيسانىڭ شاھادىتى  ۋە  ئۈچۈن  يۇھاننا خۇدانىڭ سۆزى  بۇرادىرىڭالر 
ئارالدا ئىدىم.  10 خۇداۋەندىنىڭ كۈنىدە روھتا كۆتۈرۈلگەن ھالەتتە بولۇپ، كەينىمدىن كاناي 
ئاۋازىدەك بىر كۈچلۈك ئاۋازنى ئاڭلىدىم.  11 ئۇ ئېيتتىكى: »كۆرگىنىڭنى بىر كىتابقا پۈتۈپ، 
يەتتە جامائەتكە، يەنى ئەفەسۇسقا ۋە ئىزمىرگە ۋە پەرگاموسقا ۋە تىياتىراغا ۋە ساردىسكە ۋە 
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فىالدېلفىيەگە ۋە الئودىكىياغا ئەۋەتكىن«.  
12 ماڭا سۆز قىلغان ئاۋاز كىمنىڭكى دەپ كۆرگىلى بۇرۇلدۇم. بۇرۇلۇپ قارىسام، يەتتە ئالتۇن 

تۇرىدۇ.  بىرى  ئوخشاش  ئوغلىغا  ئادەم  ئوتتۇرىسىدا  شامدانالرنىڭ  تۇرىدۇ  13 ۋە  شامدان 
پۇتلىرىنى ياپقۇدەك بىر كىيىم كىيىپ، كۆكسىگە بىر ئالتۇن كەمەر باغلىغانىدى.  14 ئۇنىڭ 
ئىدى.   يالقۇنىدەك  ئوت  كۆزلىرى  ۋە  ئىدى  ئاق  قاردەك  ۋە  يۇڭدەك  ئاق  ۋە چاچلىرى  بېشى 
15 پۇتلىرى ئوچاقتا قىزىتىلغان ساپ مىستەك ۋە ئۇنىڭ ئاۋازى توال سۇالرنىڭ گۈلدۈرلىشىدەك 

بىسلىق  ئىككى  ئاغزىدىن  ئۇنىڭ  ۋە  ئىدى  بار  يۇلتۇز  يەتتە  قولىدا  ئوڭ  ئىدى.  16 ئۇنىڭ 
كۈچىدە شولىسىنى  تولۇق  ئاپتاپنىڭ  كۆرۈنۈشى  ئۇنىڭ  تۇردى.  چىقىپ  قىلىچ  بىر  ئىتتىك 

بەرگىنىدەك يارقىن ئىدى.  
ئوڭ  ئۆز  ئۇ  ئەمما  چۈشتۈم.  يىقىلىپ  ئۆلۈكتەك  ئاياغلىرىغا  ئۇنىڭ  كۆرگەندە  ئۇنى  17 مەن 

قولىنى مېنىڭ ئۈستۈمگە قويۇپ ئېيتتىكى: »قورقمىغىن، ئاۋۋالقى ۋە ئاخىرقى مەندۇرمەن.  
تىرىكتۇرمەن  ئەبەدىگىچە  ئەبەدلەرنىڭ  مانا  ۋە  ئىدىم  ئۆلگەن  ئەمما  تىرىكتۇرمەن،  18 مەن 

ۋە ھازىر  ئۈچۈن كۆرگىنىڭنى  مەندىدۇر.  19 ئۇنىڭ  ئاچقۇچلىرى  دوزاخنىڭ  بىلەن  ئۆلۈم  ۋە 
قولۇمدا  ئوڭ  مېنىڭ  قويغىن.  20 سەن  يېزىپ  ۋەقەلەرنى  كېلىدىغان  كېيىن  مۇندىن  ۋە  بار 
كۆرگەن يەتتە يۇلتۇزنىڭ ۋە يەتتە شامداننىڭ سىرىنى پۈتكىن. يەتتە يۇلتۇز يەتتە جامائەتنىڭ 

پەرىشتىلىرى ۋە يەتتە شامدان يەتتە جامائەتتۇر.  

 ئەفەسۇستىكى جامائەتكە يېزىلغان خەت

1 ئەفەسۇستىكى جامائەتنىڭ پەرىشتىسىگە پۈتكىنكى،2 

 يەتتە يۇلتۇزنى ئوڭ قولىدا تۇتۇپ يەتتە ئالتۇن شامداننىڭ ئوتتۇرىسىدا يۈرگۈچى بۇنى 
ئېيتىدۇ:  

سەۋر-تاقەت  يامانالرغا  ۋە  سەۋرىڭنى  ۋە  ئەمگىكىڭنى  ۋە  ئەمەللىرىڭنى  سېنىڭ  2 مەن 

قىلىپ،  سىناق  دېگەنلەرنى  روسۇل  ئۆزىنى  بولماي،  روسۇل  بىلىمەن.  قىاللمايدىغىنىڭنى 
سەۋر-تاقەت  ئۈچۈن  ئىسمىم  مېنىڭ  زېرىكمەي،  بولۇپ  سەۋرلىك  تاپتىڭ.  3 سەن  يالغانچى 

قىلغانسەن.  
4 لېكىن سەندە شۇنى يامان كۆرىمەنكى، ئاۋۋالقى مۇھەببىتىڭنى تاشلىغانسەن.  5 ئۇنىڭ ئۈچۈن نە 

يەردىن چۈشكىنىڭنى بىلىپ، توۋا قىلىپ ئاۋۋالقى ئەمەللەرنى قىلغىن. بولمىسا پات يېقىندا سېنىڭ 
ئۈستۈڭگە كېلىمەن ۋە توۋا قىلمىساڭ، شامدانىڭنى ئۆز جايىدىن يۆتكەيمەن.  

6 لېكىن سەندە شۇ ئىش باركى، مەن ئۆزۈم يامان كۆرگەن نىكوالئىتالرنىڭ ئەمەللىرىنى يامان كۆرىسەن.  

7 ھەركىمنىڭ قۇلىقى بار بولسا، روھنىڭ جامائەتلەرگە نېمە ئېيتقىنىنى ئاڭلىسۇن.

 غالىب بولغۇچىالرغا خۇدانىڭ بېھىشىدىكى تىرىكلىك دەرىخىدىن يېگىلى بېرىمەن.  
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 ئىزمىردىكى جامائەتكە يېزىلغان خەت
8 ئىزمىردىكى جامائەتنىڭ پەرىشتىسىگە پۈتكىنكى،

 ئاۋۋالقى ۋە ئاخىرقى، يەنى ئۆلۈپ تىرىلىپ قوپقۇچى بۇنى ئېيتىدۇ:  
ئۆزى  ۋە  دۆلەتمەنسەن —  بىراق  بىلىمەن —  پېقىرلىقىڭنى  ۋە  تەڭلىكىڭنى  9 مەن سېنىڭ 

ئاتىغانالر  دەپ  يەھۇدىي  ئۆزىنى  بولۇپ،  سىناگوگىدىن  شەيتاننىڭ  بەلكى  بولماي،  يەھۇدىي 
تەرىپىدىن تارتقان ھاقارىتىڭنى بىلىمەن.  

ئىبلىس  ئۈچۈن  قىلىنمىقىڭالر  سىناق  مانا  قورقمىغىن.  زەخمەتتىن  تارتىدىغان  10 سەن 

بەزىلىرىڭالرنى زىندانغا سالىدۇ ۋە ئون كۈنگىچە تەڭلىك تارتىسىلەر. ئۆلۈمگىچا ئىشەنچلىك 
بولغىن ۋە مەن ساڭا تىرىكلىكنىڭ تاجىنى بېرىمەن.  

11 ھەركىمنىڭ قۇلىقى بار بولسا، روھنىڭ جامائەتلەرگە نېمە ئېيتقىنىنى ئاڭلىسۇن.

 غالىب بولغۇچى ئىككىنچى ئۆلۈمدىن زەرەر تارتمايدۇ.  

پەرگاموستىكى جامائەتكە يېزىلغان خەت

12 پەرگاموستىكى جامائەتنىڭ پەرىشتىسىگە پۈتكىنكى،

 ئىككى بىسلىق ئىتتىك قىلىچى بار بولغۇچى بۇنى ئېيتىدۇ:  
مېنىڭ  ئاندادۇر. سەن  تەختى  شەيتاننىڭ  مانا  بىلىمەن.  يېرىڭنى  ئولتۇرغان  سېنىڭ  13 مەن 

ئاراڭالردا، يەنى شەيتان  ئانتىپاس  ئىسمىمنى مەھكەم تۇتۇپ، ئىشەنچلىك بولغان شېھىتىم 
ماكان تۇتقان يەردە ئۆلتۈرۈلگەن كۈنلەردە ماڭا كەلتۈرگەن ئىمانىڭنى ئىنكار قىلمىدىڭ.  

بۇتالرغا  ئېزىقتۇرۇپ  بەنى-ئىسرائىلنى  يامان كۆرىمەن:  بىرنەچچە ئىشالرنى  14 لېكىن سەندە 

قۇربانلىق قىلىنغان گۆشنى يەپ زىنا قىلىشقا ئۇالرنى ئالداتقىلى باالققا ئۆگەتكەن بىلئامنىڭ 
تەلىمىگە ئەگەشكەن بىرنەچچە كىشىلەر سەندە باردۇر.  

15 شۇنىڭغا ئوخشاش نىكوالئىتالرنىڭ تەلىمىنى تۇتقان بىرنەچچە كىشىلەر ھەم سەندە باردۇر.  

16 توۋا قىلغىن. بولمىسا پات يېقىندا سېنىڭ ئۈستۈڭگە كېلىپ، ئاغزىمنىڭ قىلىچى بىلەن 

ئۇالرغا قارشى جەڭ قىلىمەن.  
17 ھەركىمنىڭ قۇلىقى بار بولسا، روھنىڭ جامائەتلەرگە نېمە ئېيتقىنىنى ئاڭلىسۇن.

 غالىب بولغۇچىغا يوشۇرۇلغان ماننادىن بېرىپ، ئۇنىڭغا ئاق بىر تاش ئاتا قىلىمەن ۋە ئۇ 
تاشتا يېڭى بىر ئىسىم پۈتۈكلۈك تۇرىدۇ. شۇ ئىسىمنى ئۇنى قوبۇل قىلغان كىشىدىن باشقا 

ھېچكىم بىلمەيدۇ.  
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تىياتىرادىكى جامائەتكە يېزىلغان خەت
18 تىياتىرادىكى جامائەتنىڭ پەرىشتىسىگە پۈتكىنكى،  كۆزلىرى ئوت يالقۇنىدەك ۋە پۇتلىرى 

ساپ مىستەك بولغان ئىبن ئالال بۇنى ئېيتىدۇ:  
ۋە  سەۋرىڭنى  ۋە  خىزمىتىڭنى  ۋە  ئىمانىڭنى  ۋە  مۇھەببىتىڭنى  ۋە  ئەمەللىرىڭنى  19 مەن 

ئاخىرقى ئەمەللىرىڭنىڭ ئاۋۋالقىالردىن زىيادىرەك بولغىنىنى بىلىمەن.  
20 لېكىن سەندە بۇنى يامان كۆرىمەنكى، ئۆزىنى ئايال پەيغەمبەر دەپ ئاتىغان ئىزابەل دېگەن 

خوتۇنغا سەۋر-تاقەت قىلىسەن. ئۇ ئۆزى تەلىم بېرىپ، بەندىلىرىمنى زىنا قىلغىلى ۋە بۇتالرغا 
قىلغىلى  توۋا  ئۇنىڭغا  ئەمەسمۇ؟  21 مەن  ئازدۇرىدۇ  يېگىلى  گۆشنى  قىلىنغان  قۇربانلىق 
مۆھلەت بەردىم، ئەمما ئۇ ئۆز زىناسىدىن توۋا قىلغىلى ئۇنىمىدى.  22 مانا ئۇنى ئورۇنغا كېسەل 
چوڭ  ئۇالرغا  قىلمىسا،  توۋا  ئەمەللىرىدىن  ئۇنىڭ  قىلغانالر  زىنا  بىلەن  ئۇنىڭ  ۋە  قويىمەن 
جامائەتلەر  ھەممە  ۋە  قىلىمەن  ھاالك  ئۆلتۈرۈپ  بالىلىرىنى  يەتكۈزىمەن.  23 ئۇنىڭ  تەڭلىك 
بىلسۇنكى، بۆرەكلەرنى ۋە كۆڭۈللەرنى تەپتىش قىلغۇچى مەندۇرمەن ۋە سىلەرنىڭ ھەربىرىگە 

ئۆز ئەمەللىرىگە مۇۋاپىق ياندۇرىمەن.  
 ‹ ئاتالمىش  ۋە  قىلمىغان  قوبۇل  تەلىمنى  بۇ  يەنى  باشقىالر،  تىياتىرادىكى  ئەي  24 ئەمما، 

شەيتاننىڭ چوڭقۇرلىرى‹نى بىلىۋالمىگەنلەر، سىلەرگە ئېيتىمەنكى، سىلەرگە باشقا بىر يۈك 
قويمايمەن.  25 ئەمما مەن كەلگۈچە سىلەردە بار بولغىنىڭالرنى مەھكەم تۇتۇڭالر.  

بېرىمەن.   قۇدرەت  ئۈستىگە  تائىپىلەر  تۇتقۇچىغا  ئەمەللىرىمنى  ئاخىرغىچە  بولۇپ  26 غالىب 

سەلتەنەت  ئۈستىگە  ئۇالرنىڭ  بىلەن  ھاسا  تۆمۈر  ئۇ  سۇندۇرۇلغاندەك،  قاچىلىرى  27 ساپال 

يۇلتۇزىنى  تاڭ  ئۇنىڭغا  بېرىمەن  28 ۋە  ئۇنىڭغا  قىلغاندەك  قوبۇل  ئاتامدىن  مەن  قىلىدۇ. 
بېرىمەن.  

29 ھەركىمنىڭ قۇلىقى بار بولسا، روھنىڭ جامائەتلەرگە نېمە ئېيتقىنىنى ئاڭلىسۇن.  

ساردىستىكى جامائەتكە يېزىلغان خەت

1 ساردىستىكى جامائەتنىڭ پەرىشتىسىگە پۈتكىنكى،3 

سېنىڭ  مەن  ئېيتىدۇ:  بۇنى  ئىگىسى  يۇلتۇزنىڭ  يەتتە  ۋە  روھىنىڭ  يەتتە  خۇدانىڭ   
ئەمەللىرىڭنى ۋە تىرىك ئاتىلىپ ئۆلۈك بولغىنىڭنى بىلىمەن.  

سېنىڭ  چۈنكى  قۇۋۋەتلەندۈرگىن،  قىسىملىرىنى  قالغان  دەپ  ئۆلەي  بولغىن،  2 ئويغاق 

ئەمەللىرىڭنى خۇدايىمنىڭ ئالدىدا كامىل تاپمىدىم.  3 ئۇنىڭ ئۈچۈن سۆزنى قانداق قوبۇل 
ئويغانمىساڭ،  لېكىن  قىلغىن.  توۋا  ئۇنى ساقالپ  يادىڭغا كەلتۈرۈپ،  ئاڭلىغىنىڭنى  قىلىپ 

ئوغرىدەك كېلىمەن ۋە قايسى سائەتتە ئۈستۈڭگە كېلىدىغىنىمنى بىلمەيسەن.  
ئاق  ئۇالر  بار.  كىشىلىرىڭ  بىرنەچچە  قىلمىغان  ناپاك  كىيىملىرىنى  ئۆز  ساردىستە  4 لېكىن 
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كىيىم كىيىپ مەن بىلەن يۈرىدۇ، چۈنكى ئۇالر بۇنىڭغا اليىقتۇر.  
كىتابىدىن  تىرىكلىك  ئىسمىنى  ئۇنىڭ  ۋە  كىيىدۇ  كىيىم  ئاق  ئۆزى  بولغۇچى  5 غالىب 

ئېتىراپ  ئالدىدا  پەرىشتىلىرىنىڭ  ئۇنىڭ  ۋە  ئالدىدا  ئاتامنىڭ  ئىسمىنى  ئۇنىڭ  ئۆچۈرمەي، 
قىلىمەن.  

6 ھەركىمنىڭ قۇلىقى بار بولسا، روھنىڭ جامائەتلەرگە نېمە ئېيتقىنىنى ئاڭلىسۇن.  

فىالدېلفىيەدىكى جامائەتكە يېزىلغان خەت

7 فىالدېلفىيەدىكى جامائەتنىڭ پەرىشتىسىگە پۈتكىنكى،

 مۇقەددەس ۋە ھەق بولۇپ داۋۇدنىڭ ئاچقۇچىغا ئىگە بولغۇچى، يەنى: › ئۇ ئاچسا، ھېچكىم 
ئەتمەيدۇ ۋە ئۇ ئەتسە، ھېچكىم ئاچمايدۇ‹ دەپ ئۇنىڭ توغرىسىدا ئېيتىلغان زات بۇنى ئېيتىدۇ:  
بىر  ئېتەلمەيدىغان  ھېچكىم  ئالدىڭدا  سېنىڭ  مانا  بىلىمەن.  ئەمەللىرىڭنى  سېنىڭ  8 مەن 

ئوچۇق ئىشىك قويغانمەن. چۈنكى سېنىڭ قۇدرىتىڭ ئازدۇر، ئەمما مېنىڭ سۆزۈمنى ساقالپ، 
ئىسمىمنى ئىنكار قىلمىدىڭ.  9 مانا يەھۇدىي بولماي، بەلكى يالغان ئېيتىپ ئۆزىنى يەھۇدىي 
دەيدىغان بىرنەچچىسىنى شەيتاننىڭ سىناگوگىدىن ساڭا بېرىمەن. شۇنداق قىلىمەنكى، ئۇالر 
كېلىپ، سېنىڭ پۇتلىرىڭنىڭ ئالدىدا سەجدە قىلىپ، مەن سېنى دوست تۇتقىنىمنى بىلىدۇ.  

10 سەن مېنىڭ سەۋر قىلىش توغرىسىدىكى سۆزۈمنى ساقلىغىنىڭ ئۈچۈن، مەن ھەم يەر يۈزىدە 

ماكان تۇتقانالرنىڭ سىنالمىقى ئۈچۈن ھەممە دۇنيانىڭ ئۈستىگە كېلىدىغان سىناق كۈنىدە 
ھېچكىم  تۇتقىنكى،  مەھكەم  بولغاننى  بار  سەندە  كېلىمەن.  پات  ساقاليمەن.  11 مانا  سېنى 

تاجىڭنى ئالمىغاي.  
12 غالىب بولغۇچىنى خۇدايىمنىڭ بەيتىدە بىر تۈۋرۈك قىلىمەن ۋە ئۇ ھېچ ۋاقىت يەنە چىقىپ 

يەنى ئاسماندىن  كەتمەيدۇ ۋە خۇدايىمنىڭ ئىسمىنى ۋە خۇدايىمنىڭ شەھىرىنىڭ ئىسمىنى، 
يېڭى  مېنىڭ  ۋە  ئىسمىنى  يېرۇسالېمنىڭ  يېڭى  بولىدىغان  نازىل  تەرىپىدىن  خۇدايىمنىڭ 

ئىسمىمنى ئۇنىڭ ئۈستىگە يازىمەن.  
13 ھەركىمنىڭ قۇلىقى بار بولسا، روھنىڭ جامائەتلەرگە نېمە ئېيتقىنىنى ئاڭلىسۇن.  

الئودىكىيادىكى جامائەتكە يېزىلغان خەت

14 الئودىكىيادىكى جامائەتنىڭ پەرىشتىسىگە پۈتكىنكى،

ۋە  بولغان ئىشەنچلىك  ئىپتىداسى  ياراتقان مەۋجۇدىتىنىڭ  يەنى خۇدانىڭ  ئاتالغان،  ئامىن   
سادىق گۇۋاھ ئۆزى بۇنى ئېيتىدۇ.  

15 مەن سېنىڭ ئەمەللىرىڭنى بىلىمەن. سوغۇقمۇ ئەمەس، ئىسسىقمۇ ئەمەسسەن. كاشكى يا 

سوغۇق، يا ئىسسىق بولساڭ ئىدى.  16 ئەمدى سەن يا ئىسسىق، يا سوغۇق بولماي، ئىلمان 
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بولغىنىڭ ئۈچۈن سېنى ئاغزىمدىن قەي قىلىمەن.  17 سەن: › باي ئىكەنمەن، دۆلەتمەن بولدۇم، 
ۋە  كور  ۋە  پېقىر  ۋە  بىچارە  ۋە  مىسكىن  ئۆزۈڭنىڭ  دەپ  ئەمەسمەن‹  موھتاج  نەرسىگە  ھېچ 

يالىڭاچ بولغىنىنى بىلمىگەندىن كېيىن،  
خىجالىتى  يالىڭاچلىقىڭنىڭ  ۋە  ئالتۇن،  ساقالنغان  ئوتتا  ئۈچۈن،  بولمىقىڭ  باي   ‹ 18

ۋە كۆرمەكلىكىڭ ئۈچۈن كۆزلىرىڭگە سۈرتكىلى  ئېگىن،  ئاق  دەپ، كىيگىلى  كۆرۈنمىسۇن 
دوست  كۆرسىتىمەن.  19 مەن  مەسلىھەت  ساڭا  دەپ  سېتىۋالغىن‹  مەندىن  مەلھىمى  كۆز 
تۇتقانالرنىڭ ھەممىسىگە تەنبىھ بېرىپ تەربىيىلەيمەن. ئۇنىڭ ئۈچۈن غەيرەتلىك بولۇپ، توۋا 

قىلغىن.  
20 مانا ئىشىكنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ قاقىمەن. بىركىم مېنىڭ ئاۋازىمنى ئاڭالپ ئىشىكنى ئاچسا، 

مەن ئۇنىڭ ئالدىغا كىرىپ، ئۇنىڭ بىلەن تائام يەيمەن ۋە ئۇ مەن بىلەن يەيدۇ.  
تەختىدە  ئۇنىڭ  بىللە  بىلەن  ئاتام  بولۇپ،  غالىب  ئۆزۈم  مەن  بولسا،  بولغۇچىغا  21 غالىب 

ئولتۇرغىنىمدەك، ئۇنىڭغا ئۆز تەختىمدە مەن بىلەن ئولتۇرغىلى نېسىپ بېرىمەن.  
22 ھەركىمنىڭ قۇلىقى بار بولسا، روھنىڭ جامائەتلەرگە نېمە ئېيتقىنىنى ئاڭلىسۇن.  

 ئاسماندىكى تەخت

1 ئاندىن كېيىن قارىسام، مانا ئاسماندا بىر ئىشىك ئېچىلغانىدى ۋە مەن ئاۋۋال ئاڭلىغان 4 

كاناي ئاۋازىدەك بولغان ئاۋاز ماڭا سۆزلەپ ئېيتتى: »بۇ يەرگە چىققىن ۋە مۇندىن كېيىن 
بولىدىغان ۋەقەلەرنى ساڭا كۆرسىتەي«.  

2 ۋە دەرھال روھتا كۆتۈرۈلدۈم ۋە مانا ئاسماندا بىر تەخت قويۇلغانىدى ۋە تەختنىڭ ئۈستىدە 

ھېقىق  قىزىل  ۋە  قاشتاش  يېشىل  كۆرۈنۈشى  زاتنىڭ  ئولتۇراتتى.  3 ئولتۇرغان  زات  بىر 
بىر ھەسەن-ھۈسەن  ئوخشاش  زۇمرەتكە  كۆرۈنۈشى  تەختنىڭ چۆرىسىدە  ۋە  ئىدى  تېشىدەك 

بار ئىدى.  
4 تەختنىڭ چۆرىسىدە يىگىرمە تۆت تەخت بار ئىدى ۋە بۇ تەختلەرنىڭ ئۈستىدە يىگىرمە تۆت 

ئاقساقال ئولتۇراتتى ۋە ئۇالر ئاق كىيىم كىيىپ، باشلىرىغا ئالتۇن تاجالر كىيىكلىك ئىدى.  
5 تەختتىن چېقىنالر ۋە ئاۋازالر ۋە گۈلدۈرماما چىقىپ تۇراتتى. تەختنىڭ ئالدىدا يەتتە ئوتلۇق 

چىراغ كۆيۈپ تۇردى ۋە بۇالر خۇدانىڭ يەتتە روھى بولىدۇ.  
6 تەختنىڭ ئالدىدا كرىستالغا ئوخشاش ئەينەكتەك بىر دېڭىز بار ئىدى ۋە تەختنىڭ ئوتتۇرىدا 

ۋە چۆرىسىدە ئالدى ۋە كەينى تەرىپى كۆزلەر بىلەن تولغان تۆت تىرىك زات بار ئىدى.  7 ئاۋۋالقى 
زات شىرغا ئوخشاش ۋە ئىككىنچى زات ياش بۇقىغا ئوخشاش ۋە ئۈچىنچى زاتنىڭ يۈزى ئادەم 
يۈزىگە ئوخشاش ۋە تۆتىنچى زات ئۇچىدىغان قارىقۇشقا ئوخشاش ئىدى.  8 تۆت تىرىك زاتنىڭ 
ھەربىرىنىڭ ئالتىدىن قانىتى بار ئىدى. ئۇالرنىڭ چۆرىسى ۋە قاناتلىرىنىڭ تېگى كۆزلەر بىلەن 
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تولغانىدى. ئۇالر كېچە كۈندۈز توختىماي ئېيتاتتىكى: »مۇقەددەس مۇقەددەس مۇقەددەس ھەر 
ئىشقا قادىر بولغان رەب خۇدا. ئۇ ئۆزى بار ئىدى ۋە باردۇر ۋە كېلىدۇ« دېدى.  

9 قاچان تىرىك زاتالر ئۇ ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە تىرىك بولۇپ تەختنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرغانغا 

ئۈستىدە  تەختنىڭ  ئاقساقال  تۆت  بەرسە،  10 يىگىرمە  شۈكۈر  ۋە  ئىززەت  ۋە  شان-شەرەپ 
ئولتۇرغاننىڭ ئالدىدا چۈشۈپ، ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە تىرىك بولغانغا سەجدە قىلىپ، ئۆز 
تاجلىرىنى تەختنىڭ ئالدىدا تاشالپ ئېيتىدۇكى:  11 »سەن، ئەي تەڭرى خۇداۋەندىمىز، شان-

شەرەپ ۋە ئىززەت ۋە قۇدرەت ئالغىلى اليىقتۇرسەن. چۈنكى ھەممە نەرسىلەرنى سەن ياراتتىڭ 
ۋە سېنىڭ خاھىشىڭ بىلەن ۋۇجۇدقا كېلىپ يارىتىلدى«.  

 ئورام يازما ۋە قوزا

يەتتە مۆھۈر 5  پۈتۈلۈپ  تەرىپى  1 ئاندىن تەختتە ئولتۇرغۇچىنىڭ ئوڭ قولىدا ئىچ ۋە تاش 

ئۇنىڭ  ئېچىپ،  يازمىنى  2 »ئورام  كۆردۈم.   يازمىنى  ئورام  بىر  مۆھۈرلەنگەن  بىلەن 
مۆھۈرلىرىنى ئاجراتقىلى كىم اليىقتۇر« دەپ ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن قىچقارغان بىر قۇدرەتلىك 
ئورام  ھېچكىم  تېگىدە  يەرنىڭ  نە  ۋە  يەردە  نە  ۋە  ئاسماندا  نە  3 لېكىن  كۆردۈم.   پەرىشتىنى 
يازمىنى ئېچىپ ئىچىگە قارىغىلى اليىق ئەمەس ئىدى.  4 ئورام يازمىنى ئېچىپ ئۇنىڭ ئىچىگە 
بىرى  ئاقساقالالرنىڭ  5 ئەمما  يىغلىدىم.   توال  تېپىلمىغىنى ئۈچۈن  قارىغىلى ھېچكىم اليىق 
ماڭا ئېيتتى: »يىغلىمىغىن! مانا يەھۇدانىڭ قەبىلىسىدىن بولغان شىر، يەنى داۋۇدنىڭ يىلتىز 
نوتىسى ئۆزى غالىب بولۇپ، ئورام يازمىنى ئېچىپ يەتتە مۆھۈرىنى ئاجراتقىلى اليىق بولدى«.  
6 قارىسام، مانا تۆت تىرىك زاتنىڭ ۋە ئاقساقالالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا گوياكى بوغۇزالنغاندەك بىر 

قوزا تۇرىدۇ. ئۇنىڭ يەتتە مۈڭگۈزى ۋە يەتتە كۆزى بار ئىدى. بۇالر خۇدانىڭ ھەممە يەر يۈزىگە 
ئەۋەتىلگەن يەتتە روھى بولىدۇ.  7 قوزا كېلىپ، تەختتە ئولتۇرغۇچىنىڭ ئوڭ قولىدىن ئورام 

يازمىنى ئالدى.  
8 ئۇ ئورام يازمىنى ئالغاندا تۆت تىرىك زات ۋە يىگىرمە تۆت ئاقساقال قوزىنىڭ ئالدىدا چۈشتى. 

بۇالرنىڭ ھەربىرىنىڭ چېڭى ۋە خۇشبۇي ئىسرىق بىلەن تولغان ئالتۇن قاچىلىرى بار ئىدى. 
ئوقۇپ  شېئىر  بىر  يېڭى  بولىدۇ.  9 ئۇالر  دۇئالىرى  مۇقەددەسلەرنىڭ  ئىسرىق  خۇشبۇي  بۇ 
چۈنكى  اليىقتۇرسەن،  ئاجراتقىلى  مۆھۈرلىرىنى  ئېلىپ  يازمىنى  ئورام  »سەن  ئېيتىشتىكى: 
ھەر  ۋە  مىللەتتىن  ھەر  ۋە  تىلدىن  ھەر  ۋە  قەبىلىدىن  ھەر  بىلەن  قېنىڭ  ئۆز  بوغۇزلىنىپ، 

تائىپىدىن خۇداغا ئادەملەر سېتىۋالدىڭ  
10 ۋە ئۇالرنى خۇدايىمىزغا بىر پادىشاھلىق ۋە كاھىنالر قىلدىڭ ۋە ئۇالر يەر يۈزىدە پادىشاھالر 

بولىدۇ« دېدى.  
11 كۆرسەم، مانا تەختنىڭ ۋە تىرىك زاتالرنىڭ ۋە ئاقساقالالرنىڭ چۆرىسىدە توال پەرىشتىلەرنىڭ 



10 ۋەھىي 

ئاۋازىنى ئاڭلىدىم ۋە ئۇالرنىڭ سانى تۈمەنلەرنىڭ تۈمەنلىرىچە ۋە مىڭالرنىڭ مىڭلىرىچە ئىدى.  
12 ئۇالر: »بوغۇزالنغان قوزا قۇدرەت ۋە دۆلەت ۋە ھېكمەت ۋە قۇۋۋەت ۋە ئىززەت ۋە شان-شەرەپ 

ۋە ھەمد ئالغىلى اليىقتۇر« دەپ ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن ئېيتىشتى.  
13 يەنە ئاسماندا ۋە يەردە ۋە يەر تېگىدىكى ۋە دېڭىزدىكى ھەر مەخلۇق ۋە ئۇالرنىڭ ئىچىدە 

بار بولغاننىڭ ھەممىسى: »تەختتە ئولتۇرغۇچىغا ۋە قوزىغا ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە ھەمد ۋە 
ئىززەت ۋە شان-شەرەپ ۋە سەلتەنەت بولغاي« دەپ ئېيتقىنىنى ئاڭلىدىم.  

14 تۆت تىرىك زات »ئامىن« دەپ ئېيتتى ۋە ئاقساقالالر چۈشۈپ سەجدە قىلدى.  

يەتتە مۆھۈر

بىرى 6  زاتنىڭ  تىرىك  تۆت  ۋە  كۆردۈم  ئاجراتقىنىنى  بىرىنى  مۆھۈرنىڭ  ئۇ يەتتە  قوزا   1

گۈلدۈرمامىغا ئوخشاش بىر ئاۋاز بىلەن: »كەل« دەپ ئېيتقىنىنى ئاڭلىدىم.  2 قارىسام، 
مانا بىر ئاق ئات تۇرىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە مىنگۈچىنىڭ بىر ئوق ياسى بار ئىكەن. ئۇنىڭغا بىر 

تاج بېرىلدى ۋە ئۇ نۇسرەتلىك بولۇپ غالىب بولغىلى چىقتى.  
ئېيتقىنىنى  دەپ  »كەل«  زاتنىڭ:  تىرىك  ئىككىنچى  ئاجراتقاندا،  مۆھۈرنى  ئىككىنچى  3 ئۇ 

ئاڭلىدىم.  4 يەنە باشقا بىر ئات چىقتى. ئۇنىڭ رەڭى قىزىل ئىدى ۋە ئۇنىڭ ئۈستىگە مىنگۈچىگە 
يەر يۈزىدىن تىنچلىقنى ئالغىلى قۇدرەت بېرىلدى. شۇنداقكى، ئادەملەر بىر-بىرىنى ئۆلتۈرگەي، 

ۋە ئۇنىڭغا چوڭ بىر قىلىچ بېرىلدى.  
5 ئۈچىنچى مۆھۈرنى ئاجراتقاندا ئۈچىنچى تىرىك زاتنىڭ: »كەل« دەپ ئېيتقىنىنى ئاڭلىدىم. 

قارىسام، مانا بىر قارا ئات تۇرىدۇ ۋە ئۇنىڭ ئۈستىگە مىنگۈچىنىڭ قولىدا بىر تارازا بار ئىكەن.  
6 تۆت تىرىك زاتنىڭ ئارىسىدىن بىر ئاۋاز: »بىر قاچا بۇغداي بىر دىنارغا ۋە ئۈچ قاچا ئارپا بىر 

دىنارغا، ئەمما زەيتۇن يېغىغا ۋە شارابقا زەرەر يەتكۈزمىگىن« دەپ ئېيتقىنىنى ئاڭلىدىم.  
7 تۆتىنچى مۆھۈرنى ئاجراتقاندا تۆتىنچى تىرىك زاتنىڭ ئاۋازىنىڭ: »كەل« دەپ ئېيتقىنىنى 

ئىسمى  مىنگۈچىنىڭ  ئۈستىگە  ئۇنىڭ  تۇرىدۇ.  ئات  سارغۇچ  بىر  مانا  ئاڭلىدىم.  8 قارىسام، 
ئۆلۈم ئىدى ۋە دوزاخ ئۇنىڭغا ئەگىشىپ تۇردى. ئۇالرغا قىلىچ ۋە ئاچارچىلىق ۋە ئۆلۈم بىلەن 
قۇدرەت  ئۈستىگە  بىرى  تۆتتىن  يەرنىڭ  ئۆلتۈرگىلى  بىلەن  ھايۋانلىرى  ۋەھشىي  يەرنىڭ  ۋە 

بېرىلدى.  
تاپشۇرۇلغان  ئۆزىگە  ئۇالرنىڭ  ۋە  ئۈچۈن  سۆزى  خۇدانىڭ  ئاجراتقاندا  مۆھۈرنى  9 بەشىنچى 

شاھادىتى ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ جانلىرىنى قۇربانگاھنىڭ تېگىدە كۆردۈم.  10 ئۇالر توۋالپ 
ئېيتتى: »ئەي مۇقەددەس ۋە ھەق خۇداۋەندە، قاچانغىچە بىزنىڭ قېنىمىزنىڭ ئىنتىقامىنى يەر 
يۈزىدە ئولتۇرغۇچىالردىن ئالماي، ھۆكۈم قىلغىلى تەخىر قىلىسەن؟«  11 ئۇالرنىڭ ھەربىرىگە 
بىر ئاق كىيىم بېرىلىپ، ئۇالرغا ئېيتىلدىكى، ئۆز خىزمەتداشلىرى ۋە بۇرادەرلىرى ئۇالرنىڭ 
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ئۆزىدەك ئۆلتۈرۈلۈپ سانى تولغۇچىلىك ئازغىنا ۋاقىت سەۋر قىلىپ راھەت ئالسۇن.  
ئاپتاپ  بولۇپ،  ۋەقە  زىلزىلە  بىر  چوڭ  كۆردۈمكى،  ئاجراتقاندا  مۆھۈرنى  ئالتىنچى  12 قوزا 

يۇلتۇزلىرى  ئاسماننىڭ  قالدى  13 ۋە  بولۇپ  قاندەك  ئاي  پۈتۈن  ۋە  قارا  تاغاردەك  قىل  بىر 
ئەنجۈر دەرىخى قاتتىق شامالدىن ئىرغىتىلغاندا خام مېۋىلىرىنى تۆككەندەك يەرگە چۈشتى.  
14 ئاسمان بىر ئورام يازما يۆگەلگەندەك يۆگىلىپ غايىب بولۇپ كەتتى ۋە ھەر تاغ ۋە ھەر ئارال 

بايلىرى  ۋە  سەردارلىرى  ۋە  چوڭلىرى  ۋە  پادىشاھلىرى  يۆتكەلدى.  15 دۇنيانىڭ  جايىدىن  ئۆز 
تاشلىرىنىڭ  قورام  تاغ  ۋە  ئۆڭكۈرلەردە  ئۆزىنى  ۋە ھۆر  دەرۋەقە ھەر قۇل  قۇۋۋەتلىكلىرى،  ۋە 
ئارىسىدا يوشۇرۇپ،  16 تاغالرغا ۋە قورام تاشالرغا ئېيتتىكى: »بىزنىڭ ئۈستىمىزگە چۈشۈپ، 
بىزنى تەختتە ئولتۇرغۇچىنىڭ يۈزىدىن ۋە قوزىنىڭ غەزىپىدىن يوشۇرۇڭالر.  17 چۈنكى ئۇالرنىڭ 

غەزىپىنىڭ چوڭ كۈنى كەلدى ۋە كىم تۇرالىسۇن؟  

بەنى-ئىسرائىلدىن بىر يۈز قىرىق تۆت مىڭ كىشى مۆھۈرلىنىدۇ

1 ئاندىن كېيىن يەرنىڭ تۆت چەتلىرىدە تۇرغان تۆت پەرىشتىنى كۆردۈم. ئۇالر يەرنىڭ تۆت 7 

شامىلىنى تۇتۇپ، يەر يا دېڭىزنىڭ ئۈستىدە ۋە يا ھېچبىر دەرەخكە ئۇرۇپ كوزغالمىغاي دەپ 
شامالالرنى توسۇپ تۇردى.  2 باشقا بىر پەرىشتىنىڭ كۈن چىقار يېرىدىن پەيدا بولۇپ كەلگىنىنى 
كۆردۈم. ئۇنىڭدا تىرىك خۇدانىڭ مۆھۈرى بار ئىدى ۋە ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن قىچقىرىپ، يەرگە 
بەندىلىرىنىڭ  خۇدايىمىزنىڭ  3 »بىز  پەرىشتىگە:   تۆت  ئۇ  يەتكۈزىدىغان  زەرەر  دېڭىزغا  ۋە 
دەپ  يەتكۈزمەڭالر«  زەرەر  دەرەخلەرگە  يا  دېڭىزغا  يا  يەرگە  باسمىغۇچە  مۆھۈر  پېشانىلىرىغا 

ئېيتتى.  
قەبىلىلىرىدىن  ھەممە  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ئاڭلىدىم.  سانىنى  4 مۆھۈرلەنگەنلەرنىڭ 

مۆھۈرلەنگەنلەر بىر يۈز قىرىق تۆت مىڭ ئىدى.  
5 يەھۇدا قەبىلىسىدىن ئون ئىككى مىڭ مۆھۈرلەندى. رۇبەن قەبىلىسىدىن ئون ئىككى مىڭ، 

گاد قەبىلىسىدىن ئون ئىككى مىڭ،  
ماناسسە  مىڭ،  ئىككى  ئون  قەبىلىسىدىن  نافتالى  مىڭ،  ئىككى  ئون  قەبىلىسىدىن  6 ئاشەر 

قەبىلىسىدىن ئون ئىككى مىڭ،  
7 شىمون قەبىلىسىدىن ئون ئىككى مىڭ، الۋىي قەبىلىسىدىن ئون ئىككى مىڭ، ئىسساكار 

قەبىلىسىدىن ئون ئىككى مىڭ،  
8 زەبۇلۇن قەبىلىسىدىن ئون ئىككى مىڭ، يۈسۈپ قەبىلىسىدىن ئون ئىككى مىڭ ۋە بەنيامىن 

قەبىلىسىدىن ئون ئىككى مىڭ مۆھۈرلەندى.  
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ھەر مىللەتتىن كەلگەن خااليىق

ھەر  ۋە  مىللەتتىن  ھەر  ۋە  قەبىلىدىن  ھەر  ۋە  تائىپىدىن  ھەر  مانا  قارىسام،  كېيىن  9 ئاندىن 

تىلدىن ھېچكىم سانالمايدىغان چوڭ بىر توپ خااليىق ئاق كىيىم كىيىپ، قوللىرىدا خورما 
شاخلىرى تۇتۇپ، تەختنىڭ ئالدىدا ۋە قوزىنىڭ ئالدىدا تۇراتتى.  10 ئۇالر ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن 

قىچقىرىپ: »نىجات تەختتە ئولتۇراقلىق خۇدايىمىزنىڭ ۋە قوزىنىڭكىدۇر«.  
11 پەرىشتىلەرنىڭ ھەممىسى تەختنىڭ چۆرىسىدە ۋە ئاقساقالالرنىڭ ۋە تۆت تىرىك زاتنىڭ 

قىلىپ،   سەجدە  خۇداغا  يىقىلىپ  ئۈستىگە  يۈزلىرىنىڭ  ئۆز  ئۇالر  ۋە  تۇراتتى  چۆرىسىدە 
12 ئېيتتىكى: »ئامىن. ھەمد ۋە شان-شەرەپ ۋە ھېكمەت ۋە شۈكۈر ۋە ئىززەت ۋە قۇدرەت ۋە 

قۇۋۋەت ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە خۇدايىمىزنىڭكىدۇر. ئامىن«.  
13 ئاقساقالالرنىڭ بىرى سۆز قىلىپ ماڭا ئېيتتى: »بۇ ئاق كىيىم كىيگەنلەر كىمدۇر ۋە نە 

ماڭا  ئۇ  ۋە  بىلىسەن«  ئۆزۈڭ  خوجام، سەن  »ئەي  ئېيتتىم:  كەلدى؟«  14 ئۇنىڭغا  يەردىن 
قوزىنىڭ  يۇيۇپ  ئېگىنلىرىنى  ئۆز  ئۇالر  ۋە  تەڭلىكتىن كەلگەنلەردۇر  ئېيتتى: »بۇالر چوڭ 
قېنىدا ئاق قىلغان.  15 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر خۇدانىڭ تەختىنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ، كېچە ۋە 
كۈندۈز خۇداغا ئۇنىڭ بەيتىدە ئىبادەت قىلىدۇ، ۋە تەختتە ئولتۇرغۇچى ئۇالرنىڭ ئۈستىگە 
چېدىرىنى سايىۋەن قىلىدۇ.  16 ئۇالر يەنە ئاچ قالمايدۇ ۋە يەنە ئۇسسىمايدۇ ۋە ئاپتاپ ۋە يا 
باشقا بىر ئىسسىقلىق ئۇالرنىڭ ئۈستىنى باسمايدۇ.  17 چۈنكى تەختنىڭ ئوتتۇرىدىكى قوزا 
ئۇالرغا پادىچى بولۇپ، ئۇالرنى تىرىك سۇ بۇالقلىرىغا باشاليدۇ ۋە خۇدا ئۇالرنىڭ كۆزلىرىدىن 

ھەر ياشنى ئېرتىدۇ«.  

يەتتىنچى مۆھۈر

1 قوزا يەتتىنچى مۆھۈرنى ئاجراتقاندا ئاسماندا يېرىم سائەتچە سۈكۈتلۈك بولدى.  8 

2 خۇدانىڭ ئالدىدا تۇرىدىغان يەتتە پەرىشتىنى كۆردۈم ۋە ئۇالرغا يەتتە كاناي بېرىلدى.  

ئىسرىقدېنى  ئالتۇن  بىر  ئۇنىڭ  تۇردى.  ئالدىدا  قۇربانگاھنىڭ  كېلىپ  پەرىشتە  بىر  3 باشقا 

بار ئىدى ۋە مۇقەددەسلەرنىڭ دۇئالىرىغا قوشۇپ تەختنىڭ ئالدىدىكى ئالتۇن قۇربانگاھنىڭ 
بېرىلدى.  4 ئىسرىقنىڭ  ئىسرىق  خۇشبۇي  توال  ئۇنىڭغا  ئۈچۈن  قىلىش  تەقدىم  ئۈستىدە 
ئالدىغا  خۇدانىڭ  قولىدىن  پەرىشتىنىڭ  بىلەن  دۇئالىرى  مۇقەددەسلەرنىڭ  تۈتۈنى  خۇشبۇي 

چىقتى.  
5 ئاندىن پەرىشتە ئىسرىقداننى ئېلىپ، قۇربانگاھنىڭ ئوتىدىن تولدۇرۇپ يەرگە تاشلىدى ۋە 

گۈلدۈرماما ۋە ئاۋازالر ۋە چېقىنالر ۋە زىلزىلىلەر ۋەقە بولدى.  
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يەتتە كاناي

6 ئاندىن كاناي تۇتۇقلۇق يەتتە پەرىشتە كاناي چالغىلى قوپتى.  

7 ئاۋۋالقىسى كاناي چالدى ۋە قان ۋە ئوت بىلەن ئارىالش تۇال پەيدا بولۇپ، يەرگە تاشالندى 

ۋە يەرنىڭ ئۈچتىن بىرى كۆيدۈرۈلدى ۋە دەرەخلەرنىڭ ئۈچتىن بىرى كۆيدۈرۈلدى ۋە ھەممە 
يېشىل ئوت كۆيدۈرۈلدى.  

دېڭىزغا  تاغ  بىر  تۇتاشقان چوڭ  بىلەن  ئوت  گوياكى  ۋە  چالدى  كاناي  پەرىشتە  8 ئىككىنچى 

جانىۋارالرنىڭ  تىرىك  ئايالندى.  9 دېڭىزدىكى  قانغا  بىرى  ئۈچتىن  دېڭىزنىڭ  ۋە  تاشالندى 
ئۈچتىن بىرى ئۆلدى ۋە كېمىلەرنىڭ ئۈچتىن بىرى يوقىتىلدى.  

يۇلتۇز  بىر  چوڭ  كۆيىدىغان  چىراغدەك  ئاسماندىن  ۋە  چالدى  كاناي  پەرىشتە  10 ئۈچىنچى 

چۈشۈپ، دەرياالرنىڭ ئۈچتىن بىرىگە ۋە سۇ بۇالقلىرىنىڭ ئۈستىگە چۈشتى.  11 بۇ يۇلتۇزنىڭ 
ئىسمى كەكرە دەپ ئاتىلىدۇ ۋە سۇالرنىڭ ئۈچتىن بىرى ئاچچىق بولۇپ قالدى ۋە سۇ ئاچچىق 

بولغىنى ئۈچۈن توال ئادەملەر سۇدىن ئۆلدى.  
ۋە  بىرى  ئۈچتىن  ئاينىڭ  ۋە  بىرى  ئۈچتىن  ئاپتاپنىڭ  ۋە  چالدى  كاناي  پەرىشتە  12 تۆتىنچى 

يۇلتۇزالرنىڭ ئۈچتىن بىرى ئۇرۇلدى. شۇنداقكى، ئۇالرنىڭ ئۈچتىن بىرى قاراڭغۇ بولدى ۋە 
كۈندۈزنىڭ ئۈچتىن بىرى يورۇقلۇق بەرمىدى ۋە كېچە ھەم شۇنداق بولدى.  

13 مەن ئاسماننىڭ ئوتتۇرىسىدا ئۇچىدىغان بىر قارىقۇشنى كۆرۈپ، ئۇنىڭ ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن: 

»ۋاي، ۋاي، ۋاي، يەر يۈزىدە ئولتۇرغۇچىالرغا، تېخى كاناي چالىدىغان ئۈچ پەرىشتىنىڭ كاناي 
چېلىشى جەھىتىدىن ۋاي ئۇالرغا!« دەپ ئېيتقىنىنى ئاڭلىدىم.  

1 بەشىنچى پەرىشتە كاناي چالدى ۋە ئاسماندىن چۈشكەن بىر يۇلتۇزنى كۆردۈم ۋە ئۇنىڭغا 9 

ھاڭ قۇدۇقىنىڭ ئاچقۇچى بېرىلدى.  2 ئۇ ھاڭنىڭ قۇدۇقىنى ئاچتى ۋە قۇدۇقتىن چوڭ 
خۇمداندىن چىققان تۈتۈندەك بىر تۈتۈن چىقتى ۋە ئاپتاپ بىلەن كۆك قۇدۇقنىڭ تۈتۈنىدىن 
قاراڭغۇ بولدى  3 ۋە تۈتۈندىن چېكەتكە چىقىپ يەرگە چۈشتى ۋە ئۇالرغا يەردىكى چاياننىڭ 
قۇدرىتىدەك قۇدرەت بېرىلدى.  4 ئۇالرغا: »يەرنىڭ ئوتىغا ۋە ھېچبىر يېشىللىققا ۋە ھېچبىر 
دەرەخكە زەرەر يەتكۈزمەڭالر. يالغۇز پېشانىلىرىدا خۇدانىڭ مۆھۈرى بولمىغان ئادەملەرگە زەرەر 
قىلىڭالر« دەپ ئېيتىلدى.  5 ئۇالرغا ئادەملەرنى ئۆلتۈرگىلى ئەمەس، بەلكى بەش ئايغىچە ئازاب 

قىلىشقا قۇدرەت بېرىلدى ۋە ئازابى چايان چاققىنىدىن بولغان ئازابىدەك ئىدى.  
لېكىن  ئۆلگىلى خااليدۇ،  تاپمايدۇ،  ئۇنى  لېكىن  ئىزدەيدۇ،  ئۆلۈمنى  ئادەملەر  6 شۇ كۈنلەردە 

ئۆلۈم ئۇالردىن قاچىدۇ.  7 چېكەتكىلەرنىڭ شەكلى جەڭگە تەييار قىلىنغان ئاتالرنىڭكىدەك 
ئىدى ۋە باشلىرىدا ئالتۇن تاجالرغا ئوخشاش نەرسىلەر بار ئىدى ۋە يۈزلىرى ئادەم يۈزىدەك ئىدى  
8 ۋە چاچلىرى خوتۇن چاچلىرىدەك ۋە چىشلىرى شىر چىشلىرىدەك ئىدى  9 ۋە تۆمۈر كۆكرەك 



14 ۋەھىي 

قالقانلىرىدەك كۆكرەك قالقانلىرى بار ئىدى. قاناتلىرىنىڭ شەپىسى سوقۇشقا چاپقان توال ئات 
بار  نەشتەرلىرى  ۋە  قۇيرۇقلىرى  ئوخشاش  ئىدى.  10 چاياننىڭكىگە  ئاۋازىدەك  ھارۋىلىرىنىڭ 
ئىدى ۋە ئادەملەرگە بەش ئايغىچە ئازاب بېرىدىغان كۈچى قۇيرۇقلىرىدا بار ئىدى.  11 ھاڭنىڭ 
پەرىشتىسى ئۇالرنىڭ ئۈستىدە پادىشاھ ئىدى. ئۇنىڭ ئىسمى ئىبرانىيچە ئاۋاددون ۋە يۇنانچە 

ئۇنىڭ ئىسمى ئاپوليون بولىدۇ.  

12 بىر ۋاي ئۆتۈپ كەتتى. مانا مۇندىن كېيىن يەنە ئىككى ۋاي كېلىدۇ.  

تۆت  قۇربانگاھنىڭ  ئالتۇن  ئالدىدىكى  خۇدانىڭ  ۋە  چالدى  كاناي  پەرىشتە  13 ئالتىنچى 

پەرىشتىگە: »چوڭ  ئالتىنچى  تۇتۇقلۇق  كاناي  ئاۋاز  ئاڭلىدىم.  14 ئۇ  ئاۋاز  بىر  مۈڭگۈزىدىن 
فىرات دەرياسىنىڭ بويىدا باغالقلىق تۆت پەرىشتىنى يېشىپ قويغىن« دەپ ئېيتتى  15 ۋە بۇ 
تۆت پەرىشتە يېشىلدى. بۇالر ئادەملەرنىڭ ئۈچتىن بىرىنى ئۆلتۈرگىلى تايىن قىلىنغان سائەت 
ۋە كۈن ۋە ئاي ۋە يىلغىچە تەييار قىلىنغانىدى.  16 ئاتلىق قوشۇننىڭ سانى ئىككى مەرتىۋە 
ئون مىڭ مەرتىۋە ئون مىڭ ئىدى. ئۇالرنىڭ سانىنى ئاڭلىدىم.  17 روھىي كۆرۈنۈشتە ئاتالرنى 
ۋە ئۇالرنىڭ ئۈستىدە مىنگۈچىلەرنى شۇنداق كۆردۈمكى، ئۇالرنىڭ ئوتقاشتەك قىزىل ۋە كۆك 
ياقۇت ۋە گۈڭگۈرت رەڭلىك كۆكرەك قالقانلىرى بار ئىدى. ئاتالرنىڭ باشلىرى شىر باشالردەك 
بولۇپ، ئېغىزلىرىدىن ئوت ۋە تۈتۈن ۋە گۈڭگۈرت چىقاتتى.  18 بۇ ئۈچ باالدىن، يەنى ئاتالرنىڭ 
ئۆلتۈرۈلدى.   بىرى  ئۈچتىن  ئادەملەرنىڭ  گۈڭگۈرتتىن  ۋە  تۈتۈن  ۋە  ئوت  چىققان  ئاغزىدىن 
19 چۈنكى ئاتالرنىڭ كۈچى ئېغىزلىرىدا ۋە قۇيرۇقلىرىدا ئىدى ۋە ئۇالرنىڭ قۇيرۇقلىرى يىالنغا 

ئوخشاپ، باشلىرى بار ئىدى. بۇالر بىلەن زەرەر يەتكۈزەتتى.  
20 لېكىن بۇ باالدىن ئۆلمەي قالغان ئادەملەر قوللىرىنىڭ ئىشلىرىدىن توۋا قىلمىدى ۋە يامان 

ۋە  كۈمۈشتىن  ۋە  ئالتۇندىن  ماڭمايدىغان  ۋە  ئاڭلىمايدىغان  ۋە  كۆرمەيدىغان  ۋە  روھالرغا 
مىستىن ۋە تاشتىن ۋە ياغاچتىن ياسالغان بۇتسۈرەتلىرىگە باش ئېگىشتىن توختىمىدى  21 ۋە 
توۋا  ئوغرىلىقىدىن  ۋە  قىلىشىدىن  زىنا  ۋە  سېھىرگەرلىكىدىن  ۋە  قىلىشىدىن  قاتىللىق  ئۆز 

قىلمىدى.  

كۈچلۈك پەرىشتە ۋە كىچىك ئورام يازما

1 يەنە بىر كۈچلۈك پەرىشتىنىڭ ئاسماندىن نازىل بولغىنىنى كۆردۈم. ئۇ بىر بۇلۇتنى 10 

كىيگەنىدى ۋە بېشىنىڭ ئۈستىدە بىر ھەسەن-ھۈسەن بار ئىدى ۋە يۈزى ئاپتاپتەك ۋە 
پۇتلىرى ئوت تۈۋرۈكلىرىدەك ئىدى.  2 ئۇنىڭ قولىدا كىچىك بىر ئوچۇق ئورام يازما بار ئىدى. 
ئۇ ئوڭ پۇتىنى دېڭىزغا ۋە سول پۇتىنى قۇرۇقلۇققا قويۇپ،  3 شىر ھۇۋلىغاندەك ئۈنلۈك ئاۋاز 
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بىلەن قىچقاردى. ئۇ قىچقارغاندا يەتتە گۈلدۈرماما ئۆز ئاۋازلىرىنى ئاڭلىتىپ سۆز قىلدى.  
ئاۋاز  بىر  ئاسماندىن  ئەمما  بولدۇم.  پۈتمەكچى  كېيىن  قىلغاندىن  سۆز  گۈلدۈرماما  4 يەتتە 

ئاڭلىدىم. ئۇ ماڭا ئېيتتىكى: »يەتتە گۈلدۈرماما ئېيتقان سۆزنى پۈتمەي مۆھۈرلىگىن«.  
تەرىپىگە  ئاسمان  قولىنى  ئوڭ  پەرىشتە  ئۇ  كۆرگەن  مەن  تۇرغان،  قۇرۇقلۇقتا  ۋە  5 دېڭىزدا 

ۋە  نەرسىلەرنى  ئانداكى  ۋە  بولۇپ ئاسماننى  تىرىك  ئەبەدىگىچە  ئەبەدلەرنىڭ  كۆتۈرۈپ،  6 ئۇ 
يەرنى ۋە ئانداكى نەرسىلەرنى ۋە دېڭىزنى ۋە ئانداكى نەرسىلەرنى ياراتقۇچىنىڭ ئۆزى بىلەن 
قەسەم قىلىپ: »مانا يەنە ۋاقىت بولمايدۇ،  7 بەلكى يەتتىنچى پەرىشتە كاناي چېلىپ ئاۋازىنى 
بېشارىتىگە  بەرگەن  پەيغەمبەرلەرگە  بەندىلىرى  ئۆز  سىرى  خۇدانىڭ  كۈنلەردە  ئاڭلىتىدىغان 

مۇۋاپىق تامام بولىدۇ« دەپ ئېيتتى.  
ۋە  دېڭىزدا  »بېرىپ،  ئېيتتىكى:  قىلىپ  سۆز  ماڭا  يەنە  ئاۋاز  ئاڭلىغان  ئاسماندىن  8 مەن 

ئالغىن«.  9 مەن  يازمىنى  ئورام  پەرىشتىنىڭ قولىدىكى كىچىك ئوچۇق  تۇرغان  قۇرۇقلۇقتا 
پەرىشتىنىڭ ئالدىغا بېرىپ، ئۇنىڭغا ئېيتتىمكى: »ئۇ كىچىك ئورام يازمىنى ماڭا بەرگىن« ۋە 
ئۇ ماڭا ئېيتتى: »ئۇنى ئېلىپ يېگىن. سېنىڭ قورسىقىڭنى ئېچىشتۇرىدۇ، لېكىن ئاغزىڭدا 
ھەسەلدەك شېرىن بولىدۇ«.  10 مەن ئۇ كىچىك ئورام يازمىنى پەرىشتىنىڭ قولىدىن ئېلىپ 
قورسىقىم  كېيىن  يېگەندىن  ئۇنى  مەن  ئەمما  بولدى،  شېرىن  ھەسەلدەك  ئاغزىمدا  يېدىم. 
ئېچىشتى.  11 ئاندىن ماڭا ئېيتىلدىكى: »توال خەلقلەر ۋە تائىپىلەر ۋە تىلالر ۋە پادىشاھالرنىڭ 

ئۈستىدە يەنە پەيغەمبەرلىك قىلمىقىڭ كېرەكتۇر«  

 ئىككى شاھىت

خۇدانىڭ 11  »قوپۇپ،  ئېيتىلدىكى:  ۋە  بېرىلدى  ماڭا  قومۇش  بىر  ئوخشاش  1 ھاسىغا 

بەيتىنى ۋە قۇربانگاھنى ۋە ئاندا سەجدە قىلغۇچىالرنى ئۆلچىگىن.  2 لېكىن بەيتنىڭ 
ئۇالر  بېرىلدى.  تائىپىلەرگە  ئۇ  چۈنكى  ئۆلچىمىگىن،  ئۇنى  قويۇپ  ھويلىنى  تاشقىرىدىكى 
مۇقەددەس شەھەرنى قىرىق ئىككى ئايغىچە دەپسەندە قىلىدۇ  3 ۋە مەن ئىككى شاھىتىمغا 

بىر مىڭ ئىككى يۈز ئاتمىش كۈن پاالس كىيىپ پەيغەمبەرلىك قىلىشقا قۇدرەت بېرىمەن«.  
ئىككى  ۋە  دەرىخى  زەيتۇن  ئىككى  ئۇ  تۇرىدىغان  ئالدىدا  خۇداۋەندىسىنىڭ  يەرنىڭ  4 بۇالر 

ئوت  ئاغزىدىن  ئۇالرنىڭ  خالىسا،  يەتكۈزگىلى  زەرەر  ئۇالرغا  بولىدۇ.  5 بىركىم  شامدان 
چىقىپ دۈشمەنلىرىنى يوقىتىدۇ ۋە ئەگەر بىركىم ئۇالرغا زەرەر يەتكۈزگىلى خالىسا، شۇنداق 
دەپ،  ياغمىسۇن  يامغۇر  كۈنلىرىدە  پەيغەمبەرلىك  كېرەكتۇر.  6 بۇالرنىڭ  ئۆلتۈرۈلمىكى 
ئاسماننى باغلىغىلى قۇدرىتى بار ۋە سۇالرنىڭ ئۈستىگە ئۇالرنى قانغا ئايالندۇرغىلى قۇدرىتى 

بار ۋە قاچان خالىسا يەرنى ھەر باال بىلەن ئۇرغىلى قۇدرىتى بار.  
7 ئۇالر ئۆز شاھادىتىنى قىلىپ بولغاندا، ھاڭدىن چىققان ۋەھشىي ھايۋان ئۇالر بىلەن جەڭ 
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قىلىپ ئۇالرنى بېسىپ ئۆلتۈرىدۇ  8 ۋە ئۇالرنىڭ ئۆلۈكلىرى روھىيچە سودوم ۋە مىسىر دەپ 
كرېستكە  ئۆزى  خۇداۋەندىسى  ئۇالرنىڭ  ئاندا  ياتىدۇ.  كوچىسىدا  شەھەرنىڭ  چوڭ  ئاتالغان 
تارتىلدى.  9 خەلقلەرنىڭ ۋە قەبىلىلەرنىڭ ۋە تىلالرنىڭ ۋە تائىپىلەرنىڭ ئادەملىرى ئۇالرنىڭ 
ئۆلۈكلىرىنى ئۈچ يېرىم كۈنگىچىلىك كۆرۈپ، ئۇالرنىڭ ئۆلۈكلىرىنى گۆرگە سالغىلى قويمايدۇ.  
10 يەر يۈزىدە ئولتۇرغۇچىالر ئۇالرنىڭ ئۈستىدە خۇش بولۇپ شادلىق قىلىپ، بىر-بىرىگە تۆھپە 

ئەۋەتىدۇ. چۈنكى بۇ ئىككى پەيغەمبەر يەر يۈزىدە ئولتۇرغۇچىالرغا ئازاب بەرگەنىدى.  
11 ئۈچ يېرىم كۈندىن كېيىن خۇدا تەرىپىدىن بىر تىرىكلىك روھى ئۇالرغا كىرىپ، ئورنىدىن 

پۇت تىرەپ تۇردى. ئۇالرنى كۆرگەنلەرنىڭ ئۈستىگە چوڭ بىر قورقۇنچ چۈشتى.  12 »بۇ يەرگە 
كۆز  دۈشمەنلىرىنىڭ  ئۇالر  ۋە  ئاڭالندى  ئۇالرغا  ئاۋاز  ئۈنلۈك  بىر  ئاسماندىن  دەپ  چىقىڭالر« 

ئالدىدا بىر بۇلۇتتا ئاسمانغا چىقتى.  
13 شۇ سائەتتە چوڭ بىر زىلزىلە ۋەقە بولدى ۋە شەھەرنىڭ ئوندىن بىرى يىقىلدى ۋە زىلزىلىدىن 

يەتتە مىڭ ئادەم ئۆلتۈرۈلدى ۋە قالغانالر قورقۇپ، ئاسماننىڭ خۇدايىغا شان-شەرەپ بەردى.  

14 ئىككىنچى ۋاي ئۆتۈپ كەتتى. مانا ئۈچىنچى ۋاي پات كېلىدۇ.  

يەتتىنچى كاناي

15 يەتتىنچى پەرىشتە كاناي چالدى ۋە ئاسماندا ئۈنلۈك ئاۋازالر ئاڭلىنىپ ئېيتتىكى: »دۇنيانىڭ 

ئەبەدلەرنىڭ  ئۇ  ۋە  بولدى  مەسىھىنىڭكى  ئۇنىڭ  ۋە  خۇداۋەندىمىزنىڭكى  پادىشاھلىقلىرى 
ئەبەدىگىچە پادىشاھلىق قىلىدۇ«.  

16 خۇدانىڭ ئالدىدا ئۆز تەختلىرىنىڭ ئۈستىدە ئولتۇراقلىق يىگىرمە تۆت ئاقساقال يۈز تۆۋەن 

يىقىلىپ خۇداغا سەجدە قىلىپ،  
بار  ۋە  باردۇرسەن  سەن  خۇدا،  رەب  قادىر-مۇتلەق  ئەي  ئېيتىمىز،  شۈكۈر  »ساڭا  17 ئېيتتى: 

ئىدىڭ. ئۆز چوڭ قۇدرىتىڭنى قولۇڭغا ئېلىپ، پادىشاھ بولدۇڭ.  
18 خەلقلەر ئاچچىقالندى ۋە سېنىڭ غەزىپىڭ يېتىپ كەلدى. ئۆلگەنلەرنىڭ ھۆكۈم قىلىنىشىنىڭ 

كىچىك  قورققۇچىالرنىڭ  ئىسمىڭدىن  ۋە  مۇقەددەسلەرگە  ۋە  پەيغەمبەرلەرگە  بەندىلىرىڭ  ۋە 
قىلىشىڭنىڭ  خاراب  قىلغۇچىالرنى  خاراب  يەرنى  ۋە  بېرىشىڭنىڭ  ئىنئام  چوڭلىرىغا  بىلەن 

ۋاقتى كەلدى«.  
19 ئاندىن ئاسماندا خۇدانىڭ بەيتى ئېچىلدى ۋە ئۇنىڭ بەيتىدىكى ئەھدە ساندۇقى كۆرۈندى ۋە 

چېقىنالر ۋە ئاۋازالر ۋە گۈلدۈرماما ۋە زىلزىلە ۋە چوڭ تۇال يېغىش ۋەقە بولدى  
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خوتۇن ۋە ئەجدىھا

1 ئاسماندا چوڭ بىر ئاالمەت كۆرۈندى. بىر خوتۇن كۈننى كىيگەنىدى ۋە پۇتلىرىنىڭ 12 

2 ئۇ  ئىدى.   بار  تاج  بىر  يۇلتۇزدىن  ئىككى  ئون  ئۈستىدە  بېشىنىڭ  ۋە  ئاي  تېگىدە 
ھامىلىدار بولۇپ تولغاق تارتىپ، تۇغۇش دەردىدە قىچقىراتتى.  3 ئاسماندا يەنە بىر ئاالمەت 
كۆرۈندى. مانا چوڭ ئوتقاشتەك قىزىل بىر ئەجدىھا پەيدا بولدى ۋە ئۇنىڭ يەتتە بېشى ۋە ئون 
يۇلتۇزلىرىنىڭ  ئاسمان  قۇيرۇقى  4 ئۇنىڭ  ئىدى.   بار  تاج  يەتتە  باشلىرىدا  بولۇپ،  مۈڭگۈزى 
ئۇ  تۇرۇپ،  ئالدىدا  خوتۇننىڭ  تۇغىدىغان  ئەجدىھا  تاشلىدى.  يەرگە  تارتىپ  بىرىنى  ئۈچتىن 

تۇغقىنىدا بالىسىنى يۇتۇۋاالي دەپ، ساقالپ تۇردى.  
5 خوتۇن بىر ئوغۇل بالىنى تۇغدى ۋە ئۇ باال ھەممە تائىپىلەرنىڭ ئۈستىدە تۆمۈر ھاسا بىلەن 

سەلتەنەت قىلغۇچى بولىدۇ. ئۇنىڭ بالىسى خۇداغا ۋە ئۇنىڭ تەختىنىڭ ئالدىغا كۆتۈرۈلدى.  
6 خوتۇن باياۋانغا قاچتى. ئۇ يەردە ئۇنى بىر مىڭ ئىككى يۈز ئاتمىش كۈنگىچە پەرۋىش قىلىش 

ئۈچۈن خۇدا تەرىپىدىن ئۇنىڭغا تەييار قىلىنغان بىر جاي بار ئىدى .  
جەڭ  قارشى  ئەجدىھاغا  پەرىشتىلىرى  ئۇنىڭ  ۋە  مىكائىل  بولدى.  ۋەقە  جەڭ  بىر  7 ئاسماندا 

قىلدى ۋە ئەجدىھا ۋە ئۇنىڭ پەرىشتىلىرى ھەم جەڭ قىلىپ تۇردى.  8 ئەمما ئۇالر ئاجىز كەلدى 
ۋە شەيتان  ئىبلىس  ئازدۇرغۇچى  دۇنيانى  تېپىلمىدى.  9 بارچە  يەنە  جاي  ئۇالرغا  ئاسماندا  ۋە 
دېگەن قەدىمكى يىالن بولغان چوڭ ئەجدىھا ئاسماندىن چۈشۈرۈلۈپ، يەرگە تاشالندى ۋە ئۇنىڭ 
پەرىشتىلىرى ئۇنىڭ بىلەن بىللە تاشالندى.  10 ئاندىن ئاسماندا كۈچلۈك بىر ئاۋاز ئاڭلىدىم. 
سەلتەنەت  ۋە  خۇدايىمىزنىڭكى  پادىشاھلىق  ۋە  قۇدرەت  ۋە  نىجات  »ئەمدى  ئېيتتىكى:  ئۇ 
ئۇنىڭ مەسىھىنىڭكى بولدى. چۈنكى كېچە-كۈندۈز خۇدايىمىزنىڭ ئالدىدا بۇرادەرلىرىمىزنىڭ 

ئۈستىدىن شىكايەت قىلىپ تۇرغان شىكايەت قىلغۇچى تاشالندى.  
بولۇپ،  غالىب  ئۇنىڭغا  بىلەن  سۆزى  شاھادىتىنىڭ  ئۆز  ۋە  بىلەن  قېنى  قوزىنىڭ  11 ئۇالر 

ئۆلۈمگىچا ئۆز جېنىنى ئاياپ دوست تۇتمىدى.  
ۋە  يەرگە  ۋاي  بولۇڭالر.  خۇشال  تۇتقانالر  ماكان  ئاندا  ۋە  ئاسمانالر  ئەي  ئۈچۈن،  12 ئۇنىڭ 

دېڭىزغا، چۈنكى ئىبلىس سىلەرگە چۈشۈپ، ۋاقتىنىڭ ئاز ئىكەنلىكىنى بىلىپ، چوڭ غەزەپ 
بىلەن كەلدى«.  

قوغلىدى.   خوتۇننى  تۇغقان  بالىنى  ئوغۇل  كۆرۈپ،  تاشالنغىنىنى  يەرگە  ئۆزىنىڭ  13 ئەجدىھا 

زامان  ئىككى  ۋە  زامان  بىر  ئاندا  ئۇچۇپ،  جايىغا  باياۋاندىكى  يۈزىدىن  يىالننىڭ  14 خوتۇنغا، 

ۋە يېرىم زامان پەرۋىش تېپىش ئۈچۈن، چوڭ قارىقۇشنىڭ ئىككى قانىتى بېرىلدى.  15 يىالن 
خوتۇننىڭ كەينىدىن ئاغزىدىن دەريادەك سۇ چىقىرىپ دەريا بىلەن ئۇنى ئېقىتىپ يوقاتقىلى 
يەر ئۆز ئاغزىنى ئېچىپ، يىالن ئۆز ئاغزىدىن  بەردى ۋە  ياردەم  يەر خوتۇنغا  تۇردى.  16 ئەمما 
ئېقىتقان دەريانى ئىچىۋالدى.  17 بۇنىڭ بىلەن ئەجدىھا خوتۇنغا ئاچچىقلىنىپ، ئۇنىڭ قالغان 
بىلەن  تۇتقانالر  شاھادىتىنى  ئەيسانىڭ  ساقالپ،  ئەمرلىرىنى  خۇدانىڭ  يەنى  ئۇرۇق-ئەۋالدى، 

جەڭ قىلغىلى باردى ۋە ئەجدىھا دېڭىزنىڭ بويىدىكى قۇمنىڭ ئۈستىدە تۇردى.  
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دېڭىزدىن چىققان ۋەھشىي ھايۋان

1 ئاندىن دېڭىزدىن بىر ۋەھشىي ھايۋاننىڭ چىققىنىنى كۆردۈم. ئۇنىڭ ئون مۈڭگۈزى 13 

كۇپۇر  باشلىرىدا  ۋە  ئىدى  بار  تاجى  ئون  مۈڭگۈزلىرىدە  ۋە  ئىدى  بار  بېشى  يەتتە  ۋە 
ئىسىملىرى پۈتۈكلۈك ئىدى.  2 مەن كۆرگەن ۋەھشىي ھايۋان يىلپىزنىڭ ئوخشاشلىقىدا ئىدى، 
ئەمما پۇتلىرى ئېيىق پۇتىدەك ۋە ئاغزى شىر ئاغزىدەك ئىدى. ئەجدىھا ئۇنىڭغا ئۆز قۇدرىتىنى 
ۋە تەختىنى ۋە چوڭ سەلتەنەت بەردى.  3 باشلىرىنىڭ بىرى ئۆلگىچىلىك يارىالنغاندەك ئىدى 
ھايۋانغا  ۋەھشىي  ئەجەبلىنىپ  ھەممىسى  يەرنىڭ  ۋە  ساقايدى  يارىسى  ئەجەللىك  ئۇنىڭ  ۋە 
ئەگەشتى  4 ۋە ۋەھشىي ھايۋانغا قۇدرەت بەرگەن ئەجدىھاغا سەجدە قىلدى ۋە ۋەھشىي ھايۋانغا 
قىلغىلى  جەڭ  بىلەن  ئۇنىڭ  ۋە  بار  كىم  ئوخشاش  ھايۋانغا  »ۋەھشىي  قىلىپ:  سەجدە  ھەم 
كىمنىڭ كۈچى يېتىدۇ« دېيىشتى.  5 ۋەھشىيگە يوغان سۆزلەر ۋە كۇپۇر ئېيتىدىغان بىر ئېغىز 
بېرىلدى ۋە قىرىق ئىككى ئاي ئىش قىلغىلى ئۇنىڭغا قۇدرەت بېرىلدى.  6 ئۇ خۇداغا ۋە ئۇنىڭ 
تۇتقانالرغا كۇپۇر ئېيتقىلى  ئىسمىغا كۇپۇر ئېيتقىلى ۋە ئۇنىڭ ماكانىغا ۋە ئاسماندا ماكان 
ئاغزىنى ئاچتى.  7 مۇقەددەسلەر بىلەن جەڭ قىلىپ، ئۇالرنى مەغلۇپ قىلغىلى ئۇنىڭغا قۇدرەت 
قۇدرەت  ئۈستىگە  تائىپە  ھەر  ۋە  تىل  ھەر  ۋە  خەلق  ھەر  ۋە  قەبىلە  ھەر  ئۇنىڭغا  بېرىلدى. 
بېرىلدى.  8 يەر يۈزىدە ئولتۇرغۇچىالرنىڭ ھەممىسى، يەنى دۇنيانىڭ ئۇلى سېلىنغىنىدىن بېرى 

ئۇ بوغۇزالنغان قوزىنىڭ تىرىكلىك كىتابىدا پۈتۈلمىگەنلەر ئۇنىڭغا سەجدە قىلدى.  
9 بىركىمنىڭ قۇلىقى بار بولسا، ئاڭلىسۇن.  

10 ئەگەر بىركىمنىڭ ئەسىرلىككە ئېلىنىشى بېكىتىلگەن بولسا، ئەسىرلىككە كېتىدۇ، ئەگەر 

بىركىم قىلىچ بىلەن ئۆلتۈرۈلۈشى بېكىتىلگەن بولسا، قىلىچ بىلەن ئۆلتۈرۈلمىكى كېرەكتۇر. 
مۇقەددەسلەرنىڭ سەۋرى ۋە ئىمانى مۇندا مەلۇم بولىدۇ.  

يەردىن چىققان ۋەھشىي ھايۋان

قوزىنىڭكىگە  بىر  ئۇنىڭ  كۆردۈم.  ھايۋاننى  ۋەھشىي  بىر  باشقا  چىققان  يەردىن  11 ئاندىن 

ۋەھشىي  سۆزلەپ،  12 ئاۋۋالقى  ئەجدىھادەك  بىر  ۋە  ئىدى  بار  مۈڭگۈزى  ئىككى  ئوخشاش 
ئولتۇرغۇچىالرنى  ئانداكى  ۋە  يەرنى  قىلىپ،  ئالدىدا  ئۇنىڭ  ھۆكۈمىتىنى  پۈتۈن  ھايۋاننىڭ 
ئادەملەرنىڭ  يارىسىدىن ساقايغان ۋەھشىي ھايۋانغا سەجدە قىلدۇرىدۇ.  13 ئۇ  ئۇ ئەجەللىك 
ۋەھشىي  ئاۋۋالقى  قىلىدۇ  14 ۋە  ئاالمەتلەر  چوڭ  چۈشۈرگۈچىلىك  ئوت  ئاسماندىن  ئالدىدا 
ئولتۇرغۇچىالرنى  يەردە  بىلەن  ئاالمەتلەر  بېرىلگەن  ئۆزىگە  قىلغىلى  ئالدىدا  ھايۋاننىڭ 
ئازدۇرۇپ: »قىلىچ بىلەن يارىلىنىپ ساقايغان ۋەھشىي ھايۋانغا بىر ھەيكەل قىلىڭالر« دەپ 
يەردە ئولتۇرغۇچىالرغا ئېيتىدۇ.  15 ئۇنىڭغا ۋەھشىي ھايۋاننىڭ ھەيكىلىگە بىر روھ بەرگىلى 
قۇدرەت بېرىلدى. شۇنداقكى، ۋەھشىي ھايۋاننىڭ ھەيكىلى سۆز قىلىپ، ۋەھشىي ھايۋاننىڭ 
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ھەيكىلىگە باش ئەگمىگەنلەرنىڭ ھەممىسىنى ئۆلتۈرگۈزگىلى قۇدرەت تاپتى.  16 ئۇ كىچىكلەر 
بايالر بىلەن پېقىرالر ۋە ھۆر بىلەن قۇلالرنىڭ ھەممىسىنى ئوڭ قوللىرىغا  بىلەن چوڭالر ۋە 
ياكى پېشانىلىرىغا تامغا باسقىلى ئۇنىتىدۇ.  17 شۇنداقكى، ۋەھشىي ھايۋاننىڭ ئىسمى ياكى 
ئىسمىنىڭ رەقىمىنىڭ تامغىسى بىلەن بەلگىلەنگەن كىشىدىن باشقا ھېچكىم ئېلىپ سېتىش 

قىاللمايتتى.  
18 ھېكمەت مۇندادۇر. ئەقلى بارالر ۋەھشىي ھايۋاننىڭ رەقىمىنى سانىسۇن، چۈنكى ئىنساننىڭ 

سانىدۇر. ئۇنىڭ رەقىمى ئالتە يۈز ئاتمىش ئالتە بولىدۇ.  

قوزا ۋە بىر يۈز قىرىق تۆت مىڭ كىشى سىيون تېغى ئۈستىدە

1 كۆرسەم، مانا سى'ون تېغى ئۈستىدە قوزا تۇرىدۇ ۋە ئۇنىڭ بىلەن ئۆز پېشانىلىرىدا 14 

ئۇنىڭ ئىسمى ۋە ئۇنىڭ ئاتىسىنىڭ ئىسمى پۈتۈكلۈك بىر يۈز قىرىق تۆت مىڭ كىشى 
بار ئىدى.  

2 ئاسماندىن توال سۇالرنىڭ ئاۋازىدەك ۋە چوڭ گۈلدۈرمامىنىڭ ئاۋازىدەك بىر ئاۋاز ئاڭلىدىم. 

مەن ئاڭلىغان ئاۋاز چاڭ چالىدىغان چاڭ چالغۇچىالرنىڭ ئاۋازىدەك ئىدى.  3 ئۇالر تەختنىڭ 
ئالدىدا ۋە تۆت تىرىك زاتنىڭ ۋە ئاقساقالالرنىڭ ئالدىدا يېڭى بىر شېئىر ئوقۇپ تۇردى. يەردىن 
ئۆگىنەلمىدى.   شېئىرنى  ئۇ  ھېچكىم  باشقا  مىڭدىن  تۆت  قىرىق  يۈز  بىر  ئۇ  سېتىۋېلىنغان 
4 بۇالر خوتۇنالر بىلەن ناپاك بولماي، پاك بولۇپ. قوزا نە يەرگە بارسا ئۇالر ئۇنىڭغا ئەگىشىدۇ. 

بۇالر خۇداغا ۋە قوزىغا تۇنجى ھوسۇل بولماق ئۈچۈن ئادەملەرنىڭ ئارىسىدىن سېتىۋېلىنغاندۇر.  
5 ئۇالر ئەيىبسىز بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئاغزىدىن ھېچ يالغانچىلىق تېپىلمىدى.  

 ئۈچ پەرىشتە ئېلىپ كەلگەن خەۋەرلەر

يۈزىدە  يەر  كۆردۈم.  پەرىشتىنى  بىر  ئۇچىدىغان باشقا  ئوتتۇرىسىدا  ئاسماننىڭ  ندىن  6 ئا

ئولتۇرغۇچىالرغا، يەنى ھەر تائىپىگە ۋە ھەر قەبىلىگە ۋە ھەر تىلغا ۋە ھەر خەلققە يەتكۈزگىلى 
»خۇدادىن  ئېيتتىكى:  بىلەن  ئاۋاز  ئۈنلۈك  ئىدى.  7 ئۇ  بار  ئىنجىلى  بىر  ئەبەدىي  ئۇنىڭ 
قورقۇڭالر ۋە ئۇنىڭغا شان-شەرەپ بېرىڭالر، چۈنكى ئۇنىڭ ھۆكۈم قىلىشىنىڭ سائىتى كەلدى 

ۋە ئاسماننى ۋە يەرنى ۋە دېڭىزنى ۋە سۇنىڭ بۇالقلىرىنى ياراتقۇچىغا سەجدە قىلىڭالر«.  
8 يەنە باشقا بىر پەرىشتە ئۇنىڭغا ئەگىشىپ ئېيتتى: »چۈشتى، ئۇ چوڭ بابىل چۈشتى، چۈنكى 

ھەممە خەلقلەرگە ئۆز زىناسىنىڭ غەزەپ شارابىدىن ئىچۈرگەنىدى«.  
9 يەنە بىر ئۈچىنچى پەرىشتە ئۇالرغا ئەگىشىپ، ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن ئېيتتىكى: »ئەگەر بىركىم 

پېشانىسىغا  ئۆز  بەلگىسىنى  ئۇنىڭ  قىلىپ  سەجدە  ھەيكىلىگە  ئۇنىڭ  ۋە  ھايۋانغا  ۋەھشىي 



20 ۋەھىي 

ساپ  غەزىپىنىڭ  قۇيۇلغان  پىيالىسىگە  غەزىپىنىڭ  خۇدانىڭ  ئالسا،  10 ئۆزى  قولىغا  ياكى 
قىلىنغان شارابىدىن ئىچىپ، مۇقەددەس پەرىشتىلەرنىڭ ئالدىدا ۋە قوزىنىڭ ئالدىدا ئوت ۋە 
گۈڭگۈرت بىلەن ئازاب قىلىنىدۇ  11 ۋە ئازابلىرىنىڭ تۈتۈنى ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە چىقىپ 
ھەركىم  ئالغان  بەلگىسىنى  ئۇنىڭ  قىلىپ  ھەيكىلىگە سەجدە  ۋە  ھايۋانغا  ۋەھشىي  تۇرىدۇ. 

كېچە ۋە كۈندۈز راھەت تاپمايدۇ.  
مەلۇم  مۇندا  سەۋرى  مۇقەددەسلەرنىڭ  ساقلىغان  ئىمانىنى  ئەيسانىڭ  ۋە  ئەمرى  12 خۇدانىڭ 

كېيىن  مۇندىن  »پۈتكىن!  ئېيتتى:  ئۇ  ئاڭلىدىم.  ئاۋاز  بىر  يەنە  بولىدۇ«.  13 ئاسماندىن 
خۇداۋەندىدە ۋاپات بولۇپ ئۆلگەنلەر مۇبارەكتۇر. دەرۋەقە روھ ئېيتىدۇكى: ئۇالر ئۆز ئىشلىرىدىن 

راھەت تاپىدۇ، چۈنكى ئۆز ئەمەللىرى ئۇالرغا ئەگىشىدۇ«.  

يەرنىڭ ھوسۇلى

14 قارىسام، مانا بىر ئاق بۇلۇت ۋە بۇلۇتنىڭ ئۈستىدە ئادەم ئوغلىغا ئوخشاش بىرى ئولتۇرىدۇ 

ئىكەن.  15 بەيتتىن  بار  ئورغاق  ئىتتىك  بىر  قولىدا  ۋە  تاج  ئالتۇن  بىر  ئۈستىدە  بېشى  ۋە 
سېلىپ  »ئورغىقىڭنى  ئېيتتى:  ئولتۇرغۇچىغا  ئۈستىدە  بۇلۇت  چىقىپ،  پەرىشتە  بىر  باشقا 
ئورغىن، مانا ئورما ۋاقتى كەلدى ۋە يەرنىڭ ھوسۇلى پىشىپ يېتىلدى«.  16 بۇلۇت ئۈستىدە 

ئولتۇرغۇچى ئورغىقىنى يەرگە سالدى ۋە يەر ئورالدى.  
17 ئاسماندىكى بەيتتىن يەنە باشقا بىر پەرىشتە چىقتى ۋە ئۇنىڭدا ھەم بىر ئىتتىك ئورغاق 

بار ئىدى.  18 قۇربانگاھتىن ئوتنىڭ ئۈستىگە قۇدرىتى بولغان باشقا بىر پەرىشتە چىقىپ، 
ئىتتىك ئورغىقى بار پەرىشتىگە ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن ئېيتتى: »ئىتتىك ئورغىقىڭنى سېلىپ، 
يېتىلدى«.   پىشىپ  ئۈزۈملىرى  چۈنكى  يىغقىن،  ساپاقلىرىنى  تاللىرىنىڭ  ئۈزۈم  يەردىكى 
19 پەرىشتە ئۆز ئورغىقىنى يەرگە سېلىپ ئۈزۈم تاللىرىنىڭ مېۋىسىنى قىرىۋېلىپ، خۇدانىڭ 

چوڭ غەزىپىنىڭ ئۈزۈم سىققۇچىغا تاشلىدى.  20 ئۈزۈم سىققۇچى شەھەرنىڭ تاشقىرىسىدا 
دەسسەلدى ۋە سىققۇچتىن قان ئاتالرنىڭ يۈگەنلىرىگىچىلىك بىر مىڭ ئالتە يۈز ستادىئونغا 

يەتتى.  

غالىب بولغانالرنىڭ مەدھىيە ناخشىسى

1 ئاندىن ئاسماندا باشقا چوڭ ۋە ئاجايىپ بىر ئاالمەت كۆردۈم. يەتتە ئاخىرقى باالنى 15 

تۇتۇپ تۇرغان يەتتە پەرىشتىنى كۆردۈم. بۇ باالالر بىلەن خۇدانىڭ غەزىپى تامام بولىدۇ.  
2 ئوت بىلەن ئارىلىشىپ ئەينەكتىن بولغان دېڭىزدەك بىر جاي كۆردۈم. ۋەھشىي ھايۋانغا ۋە 

ئۇنىڭ ھەيكىلىگە ۋە ئىسمىنىڭ رەقىمىگە غالىب بولغانالر ئەينەك دېڭىزنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ، 
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شېئىرىنى  قوزىنىڭ  ۋە  مۇسانىڭ  بەندىسى  خۇدانىڭ  تۇتاتتى.  3 ئۇالر  چاڭلىرىنى  خۇدانىڭ 
ئوقۇپ ئېيتتىكى: »ئەي قادىر-مۇتلەق رەب خۇدا سېنىڭ ئەمەللىرىڭ ئۇلۇغ ۋە ئاجايىپتۇر. 

ئەي قوۋمالرنىڭ پادىشاھى، سېنىڭ يوللىرىڭ ئادالەت ۋە ھەقىقەتتۇر.  
چۈنكى  بەرمەيدۇ؟  شان-شەرەپ  ئىسمىڭغا  ۋە  قورقمايدۇ  كىم  سەندىن  خۇداۋەندە،  4 ئەي 

مۇقەددەس يالغۇز سەندۇرسەن ۋە ئادىل ھۆكۈملىرىڭ ئاشكارا بولغاچ، ھەممە تائىپىلەر كېلىپ 
سېنىڭ ئالدىڭدا سەجدە قىلىدۇ«.  

ئېچىلدى.  6 بەيتتىن  بەيتى  چېدىرىنىڭ  شاھادەت  ئاسماندىكى  كۆردۈمكى،  كېيىن  5 ئاندىن 

پاكىز ۋە پارقىرايدىغان كاناپ رەخت كىيىپ، كۆكسلىرىگە ئالتۇن كەمىرى بىلەن باغلىنىپ 
يەتتە  ئۇ  بىرى  زاتنىڭ  تىرىك  چىقتى.  7 تۆت  پەرىشتە  يەتتە  تۇتقان  باالالرنى  ئاخىرقى  يەتتە 
پەرىشتىگە ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە تىرىك بولغان خۇدانىڭ غەزىپىدىن تولغان يەتتە ئالتۇن 
قاچىالرنى بەردى.  8 بەيت خۇدانىڭ ئۇلۇغلۇقىدىن ۋە قۇدرىتىدىن تۈتۈن بىلەن تولدى ۋە يەتتە 

پەرىشتىنىڭ يەتتە بااللىرى تامام بولغۇچە ھېچكىم بەيتكە كىرەلمىدى.  

خۇدانىڭ غەزىپى بىلەن تولغان يەتتە قاچا

1 ئاندىن بەيتتىن بىر ئۈنلۈك ئاۋاز ئاڭلىدىم. ئۇ يەتتە پەرىشتىگە ئېيتتىكى: »بېرىپ، 16 

خۇدانىڭ غەزىپىنىڭ يەتتە قاچىلىرىنى يەر ئۈستىگە تۆكۈڭالر«.  
تامغىسى  ھايۋاننىڭ  ۋەھشىي  ۋە  تۆكتى  ئۈستىگە  يەر  قاچىسىنى  ئۆز  بېرىپ،  2 ئاۋۋالقىسى 

يارىالر  يىرگىنچ  ۋە  يامان  ئادەملەرگە  قىلغان  ئۇنىڭ ھەيكىلىگە سەجدە  بەلگىلىنىپ،  بىلەن 
چىقتى.  

3 ئىككىنچى پەرىشتە ئۆز قاچىسىنى دېڭىزنىڭ ئۈستىگە تۆكتى ۋە سۇيى ئۆلۈك قېنىدەك قان 

بولدى ۋە دېڭىزدىكى ھەر تىرىك جان ئۆلدى.  
ۋە  تۆكتى  ئۈستىگە  بۇالقلىرى  ۋە سۇالرنىڭ  دەرياالرنىڭ  قاچىسىنى  ئۆز  پەرىشتە  4 ئۈچىنچى 

سۇيى قان بولدى.  
5 سۇالرنىڭ پەرىشتىسىنىڭ سۆز قىلغىنىنى ئاڭلىدىم. ئۇ ئېيتتىكى: »ئەي سەن بار ۋە بار بولغان 

مۇقەددەس خۇداۋەندە، ئۆزۈڭ ئادىل بولۇپ شۇنداق ھۆكۈم قىلدىڭ.  6 ئۇالر مۇقەددەسلەرنىڭ 
اليىق  شۇنىڭغا  ئۇالر  بەردىڭ.  ئىچكىلى  قان  ئۇالرغا  تۆككەچ،  قېنىنى  پەيغەمبەرلەرنىڭ  ۋە 
ئىدى«.  7 مەن قۇربانگاھنىڭ: »دەرۋەقە، ئەي قادىر-مۇتلەق رەب خۇدا سېنىڭ ھۆكۈملىرىڭ 

ھەق ۋە ئادىلدۇر« دەپ ئېيتقىنىنى ئاڭلىدىم.  
8 تۆتىنچى پەرىشتە ئۆز قاچىسىنى ئاپتاپنىڭ ئۈستىگە تۆكتى ۋە ئۇنىڭغا ئادەملەرنى ئوت بىلەن 

باالالرنىڭ  ئۇ  كۆيدۈرۈلۈپ،  ئىسسىقلىقتىن  قاتتىق  بېرىلدى.  9 ئادەملەر  قۇدرەت  كۆيدۈرگىلى 
ئۈستىگە قۇدرىتى بولغان خۇداغا كۇپۇرلۇق قىلدى ۋە ئۇنىڭغا شان-شەرەپ بەرگۈدەك توۋا قىلمىدى.  
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ئۇنىڭ  ۋە  تۆكتى  ئۈستىگە  تەختى  ھايۋاننىڭ  ۋەھشىي  قاچىسىنى  ئۆز  پەرىشتە  10 بەشىنچى 

مەملىكىتى قاراڭغۇ بولدى. ئادەملەر دەردلىرىدىن ئۆز تىللىرىنى چايناپ تۇراتتى.  11 ئۇالر ئۆز 
ئىشلىرىدىن  ئۆز  قىلىپ،  كۇپۇرلۇق  تەڭرىسىگە  ئاسماننىڭ  جەھىتىدىن  يارىلىرى  ۋە  دەردى 

توۋا قىلمىدى.  
12 ئالتىنچى پەرىشتە ئۆز قاچىسىنى چوڭ فىرات دەرياسىنىڭ ئۈستىگە تۆكتى ۋە شەرقتىكى 

پادىشاھالرغا يول بولماق ئۈچۈن دەريانىڭ سۇيى قۇرۇدى.  

پەيغەمبەرنىڭ  ساختا  ۋە  ئاغزىدىن  ھايۋاننىڭ  ۋەھشىي  ۋە  ئاغزىدىن  ئەجدىھانىڭ  13 ئاندىن 

ئاغزىدىن پاقا شەكىللىك ئۈچ ناپاك روھنىڭ چىققىنىنى كۆردۈم.  14 ئۇالر يامان روھالر بولۇپ 
خۇدانىڭ  قادىر-مۇتلەق  ئۇالرنى  چىقىپ،  پادىشاھالرغا  دۇنيادىكى  پۈتۈن  قىلىپ،  ئاالمەتلەر 

چوڭ كۈنىنىڭ جېڭىگە جەم قىلىدۇ.  
گىرىپتار  يالىڭاچلىققا  كۆرۈنگۈدەك  ئەۋرىتى  ئۇنىڭ  كېلىمەن.  ئوغرىدەك  بىر  »مانا   — 15

بولماي، ئۆز ئېگىنلىرىنى ساقالپ ئويغاق تۇرغان كىشى مۇبارەكتۇر« —  
16 ۋە ئۇالر ئىبرانىيچە ئارماگېدون دېگەن يەرگە جەم قىلدى.  

17 يەتتىنچى پەرىشتە ئۆز قاچىسىنى ھاۋا ئۈستىگە تۆكتى ۋە ئاسمان بەيتىدىكى تەختتىن بىر 

ئۈنلۈك ئاۋاز چىقىپ: »تامام بولدى« دەپ ئېيتتى.  

18 ئاندىن چېقىنالر ۋە ئاۋازالر ۋە گۈلدۈرماما بولۇپ، چوڭ بىر زىلزىلە ۋەقە بولدى. شۇنداقكى، 

ئەمەس.   بولغان  ۋەقە  زىلزىلە  ئۇنداق چوڭ  تارتىپ  كەلگەندىن  ۋۇجۇدقا  يۈزىدە  يەر  ئادەملەر 
19 چوڭ شەھەر ئۈچ ھەسسىگە پارە بولدى ۋە تائىپىلەرنىڭ شەھەرلىرى يىقىلدى ۋە خۇدا چوڭ 

بەردى.  20 ھەر  پىيالىسىنى  ياد قىلىپ، ئۇنىڭغا ئۆز شىددەتلىك غەزىپى شارابىنىڭ  بابىلنى 
ئادەملەرنىڭ  ئاسماندىن  تۇال  ۋەزىنلىك  تاالنت  تېپىلمىدى.  21 بىر  يەنە  تاغالر  قېچىپ،  ئارال 
ئۈستىگە ياغدى. ئادەملەر تۇال باالسىنىڭ جەھىتىدىن خۇداغا كۇپۇرلۇق قىلدى، چۈنكى ئۇ باال 

توال قاتتىق ئىدى.  

پاھىشا خوتۇن ۋە ۋەھشىي ھايۋان

»بۇ 17  ئېيتتى:  سۆزلەپ  ماڭا  كېلىپ،  بىرى  پەرىشتىنىڭ  يەتتە  تۇتقان  قاچا  1 يەتتە 

يەرگە كەلگىن. مەن توال سۇالرنىڭ ئۈستىدە ئولتۇراقلىق چوڭ پاھىشىنىڭ ھۆكۈم 
قىلىنىشىنى ساڭا كۆرسىتەي.  2 ئۇنىڭ بىلەن يەرنىڭ پادىشاھلىرى زىنا قىلدى ۋە يەر يۈزىدە 

ئولتۇرغۇچىالر ئۇنىڭ زىناسىنىڭ شارابىدىن مەست بولدى« دېدى.  
ۋەھشىي  بىر  رەڭلىك  قىزىل  توق  مەن  باردى.  ئېلىپ  باياۋانغا  بىر  بىلەن  روھ  مېنى  3 ئۇ 
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ھايۋاننىڭ ئۈستىدە ئولتۇراقلىق بىر خوتۇننى كۆردۈم. ئۇ ۋەھشىي ھايۋان كۇپۇر ئىسىمالر 
بىلەن تولۇپ، يەتتە باشلىق ۋە ئون مۈڭگۈزلۈك ئىدى.  4 ئۇ خوتۇن سۆسۈن ۋە توق قىزىل 
قولىدا  زىننەتلىنىپ،  بىلەن  مەرۋايىتالر  ۋە  تاشالر  باھا  قىممەت  ۋە  ئالتۇن  كىيىپ،  كىيىم 
يىرگىنچلىك نەرسىلەر ۋە ئۆز زىناسىنىڭ پاسكىنىلىقىدىن تولغان بىر ئالتۇن پىيالە تۇتۇپ 
ئولتۇراتتى.  5 ئۇنىڭ پېشانىسىدا سىرى بار بىر ئىسىم، يەنى: »يەر يۈزىدىكى پاھىشىلەرنىڭ 
ۋە يىرگىنچلىكلەرنىڭ ئانىسى بولغان چوڭ بابىل« دەپ پۈتۈكلۈك ئىدى.  6 كۆرسەم، خوتۇن 
ئۇنى  بولغانىدى.  مەست  قېنىدىن  شېھىتلىرىنىڭ  ئەيسانىڭ  ۋە  قېنىدىن  مۇقەددەسلەرنىڭ 

كۆرۈپ توال ئەجەبلىنىپ ھەيران قالدىم.  
7 پەرىشتە ماڭا ئېيتتى: »نېمىشقا ئەجەبلەندىڭ؟ خوتۇننىڭ ۋە ئۇنى كۆتۈرگەن يەتتە باشلىق 

ۋە ئون مۈڭگۈزلۈك ۋەھشىي ھايۋاننىڭ سىرىنى ساڭا ئېيتىپ بېرەي.  
يەنە ھاڭدىن  بار ئىدى ۋە ھازىر يوق ئىكەن، لېكىن  8 سەن كۆرگەن ۋەھشىي ھايۋان ئۆزى 

چىقىپ ھاالكەتكە بارىدۇ. يەر يۈزىدە ئولتۇرۇپ دۇنيانىڭ ئۇلى سېلىنغىنىدىن بېرى ئىسىملىرى 
تىرىكلىكنىڭ كىتابىدا پۈتۈلمىگەنلەر ۋەھشىي ھايۋاننى كۆرگەندە ئەجەبلىنىدۇ. چۈنكى ئۇ بار 
ئىدى ۋە ھازىر يوق ئىكەن، لېكىن يەنە كېلىدۇ.  9 مۇندا ھېكمىتى بار بىر ئەقىل الزىم بولىدۇ. 
يەتتە باش ئۆزى خوتۇن ئۇالرنىڭ ئۈستىدە ئولتۇراقلىق يەتتە تاغ بولىدۇ.  10 بۇالر ھەم يەتتە 
پادىشاھ بولىدۇ. بەشى چۈشكەن، بىرى ھازىر بار ۋە يەنە بىرى تېخى كەلمىدى ۋە كەلگەندە ئاز 

بىر ۋاقىت تۇرىدۇ.  
11 بار بولۇپ، ھازىر يوق بولغان ۋەھشىي ھايۋان ئۆزى سەككىزىنچى پادىشاھ بولىدۇ، لېكىن 

ئۆزى يەتتىسىنىڭ بىرى بولۇپ، ھاالكەتكە بارىدۇ.  
12 سەن كۆرگەن ئون مۈڭگۈز ئون پادىشاھ بولىدۇ. بۇالرنىڭ پادىشاھلىقى تېخى يوق، لېكىن 

ئۇالر بىر ئاز ۋاقىت ۋەھشىي ھايۋان بىلەن بىللە پادىشاھ بولۇپ قۇدرەت تاپىدۇ.  13 بۇالرنىڭ 
بېرىدۇ.   ھايۋانغا  ۋەھشىي  سەلتەنىتىنى  ۋە  قۇدرىتىنى  ئۆز  بولۇپ،  پىكىردە  بىر  ھەممىسى 
ئىلغىنىپ  قىچقىرىلىپ  بولۇپ  بىلەن  ئۆزى  ۋە  قوزا  ۋە  قىلىدۇ  جەڭ  بىلەن  قوزا  14 ئۇالر 

مۆمىن بولغانالر ئۇالرغا غالىب بولىدۇ. چۈنكى قوزا ئۆزى خۇداۋەندىلەرنىڭ خۇداۋەندىسى ۋە 
پادىشاھالرنىڭ پادىشاھىدۇر«.  

15 ئۇ ماڭا يەنە ئېيتتى: »سەن كۆرگەن سۇالر، يەنى پاھىشە ئۇالرنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرغان سۇالر 

ئۆزى خەلقلەر ۋە خااليىقالر ۋە تائىپىلەر ۋە تىلالر بولىدۇ.  
16 سەن كۆرگەن ئون مۈڭگۈز ۋە ۋەھشىي ھايۋان ئۆزى پاھىشىنى يامان كۆرۈپ، ئۇنى ۋەيران 

قىلىپ يالىڭاچالپ گۆشىنى يەپ، ئۇنى ئوتتا كۆيدۈرىدۇ.  17 چۈنكى خۇدانىڭ سۆزلىرى بەجا 
كەلتۈرۈلگۈچە ئۇنىڭ مەقسىتىنى قىلىپ، بىر پىكىردە بولۇپ ئۆز سەلتەنەتلىرىنى ۋەھشىي 

ھايۋانغا بېرىشنى خۇدا ئۇالرنىڭ كۆڭۈللىرىگە قويغان.  
چوڭ  ئۇ  قىلغان  سەلتەنەت  ئۈستىگە  پادىشاھلىرىنىڭ  يەرنىڭ  خوتۇن  كۆرگەن  18 سەن 

شەھەردۇر«.  
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بابىلنىڭ ۋەيران بولۇشى

1 ئاندىن كېيىن چوڭ قۇدرىتى بار باشقا بىر پەرىشتىنىڭ ئاسماندىن نازىل بولغىنىنى 18 

كۆردۈم ۋە يەر ئۇنىڭ شان-شەرىپىدىن يورۇتۇلدى.  2 ئۇ ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن قىچقىرىپ 
ئېيتتى: »چۈشتى، ئۇ چوڭ بابىل چۈشتى! ئۆزى يامان روھالرغا ماكان بولۇپ، ھەر ناپاك روھقا 
سوالقخانا ۋە ھەر خىل ناپاك ۋە يىرگىنچلىك قۇشالرغا قەپەز بولدى.  3 چۈنكى ھەممە تائىپىلەر 
ئۇنىڭ زىناسىنىڭ غەزەپ شارابىدىن ئىچتى ۋە يەرنىڭ پادىشاھلىرى ئۇنىڭ بىلەن زىنا قىلدى 

ۋە يەرنىڭ سودىگەرلىرى ئۇنىڭ ئەيش-ئىشرىتىنىڭ زىيادىلىكىدىن دۆلەتمەن بولدى«.  
بولۇپ  شېرىك  گۇناھلىرىغا  قوۋمىم،  »ئەي  ئېيتتىكى:  ئۇ  ئاڭلىدىم.  ئاۋاز  بىر  باشقا  4 يەنە 

ئۇنىڭ  چىقىڭالر.  5 چۈنكى  ئۇنىڭدىن  ئۈچۈن،  بولماسلىقىڭالر  گىرىپتار  بااللىرىغا  ئۇنىڭ 
گۇناھلىرى ئاسمانغىچە يېتىشتى ۋە خۇدا ئۇنىڭ ھەقسىزلىقىنى ياد قىلدى.  6 ئۆزى قىلغىنىغا 
مۇۋاپىق ئۇنىڭغا ياندۇرۇڭالر، ئۆزى قىلغىنىنىڭ ئىككى ھەسسىسىنى ئۇنىڭغا ياندۇرۇڭالر. 
ئۆزى ئىلەشتۈرگەن پىيالىگە ئۇنىڭغا ئىككى باراۋەرنى قۇيۇڭالر.  7 ئۆزىگە قانچە شان-شەرەپ 
بېرىپ ئەيش ۋە ئىشرەت قىلغان بولسا، ئۇنىڭغا شۇنچە ئازاب ۋە غەمكىنلىك بېرىڭالر، چۈنكى 
ئۆز كۆڭلىدە ئېيتتىكى: › مەن تۇل بولماي، مەلىكىلىكتە ئولتۇرىمەن ۋە ھېچ غەم كۆرمەيمەن‹.  
8 بۇ ۋەجىدىن ئۇنىڭ بااللىرى، يەنى ئۆلۈم ۋە غەم ۋە ئاچارچىلىق بىر كۈندە كېلىدۇ ۋە ئۆزى 

قۇدرەتلىكتۇر.  9 ئۇنىڭ  رەب خۇدا  قىلغۇچى  ئۇنى ھۆكۈم  بىلەن كۆيدۈرۈلىدۇ. چۈنكى  ئوت 
بىلەن زىنا قىلىپ ئەيش-ئىشرەتتە تۇرغان يەرنىڭ پادىشاھلىرى ئۇنىڭ كۆيۈشىنىڭ تۈتۈنىنى 
كۆرگەندە ئۇنىڭ ئۈستىگە پەرياد قىلىدۇ.  10 ئۇالر ئۇنىڭ ئازابىدىن قورقۇپ نېرىدا تۇرۇپ: › 
ۋاي، ۋاي ساڭا، ئەي چوڭ شەھەر بابىل، ئەي كۈچلۈك شەھەر! چۈنكى ھۆكۈمۈڭ بىر سائەتتە 

ئۈستۈڭگە كەلدى‹ دەپ ئېيتىدۇ.  
ھېچكىم  ئەمدى  چۈنكى  يىغاليدۇ،  تۇتۇپ  ماتەم  سودىگەرلىرىمۇ  يەرنىڭ  ئۈستىگە  11 ئۇنىڭ 

كەلگەن  ئېلىپ  ئۇالر  ئالمايدۇ.  12 دەرۋەقە  ماللىرىنى  كەلگەن  ئېلىپ  بېسىپ،  كېمىلەرگە 
سۆسۈن  ۋە  رەخت  كاناپ  نەپىس  ۋە  مەرۋايىت  ۋە  تاش  باھا  قىممەت  ۋە  كۈمۈش  ۋە  ئالتۇن 
ۋە شايى ۋە توق قىزىل رەخت ۋە ھەر خىل خۇشبۇي ياغاچ ۋە پىل چىشىدىن ۋە ھەممىدىن 
قىممەت ياغاچتىن ۋە مىستىن ۋە تۆمۈردىن ۋە مەرمەردىن بولغان ھەر خىل نەقىش قاچىلىرى  
13 ۋە قوۋزاقدارچىن ۋە خۇشپۇراق ياغ ۋە ئىسرىق ۋە ئەتىرماي ۋە مەستىكى ۋە شاراب ۋە زەيتۇن 

ياغ ۋە ئەۋزەل ئۇن ۋە بۇغداي ۋە كاال ۋە قوي ۋە ئاتالر ۋە ھارۋىالر ۋە قۇلالر ۋە ئادەم جانلىرىنى 
ھېچكىم ئالمايدۇ.  14 سېنىڭ جېنىڭ ئارزۇ قىلغان مېۋە سەندىن كەتتى. ھەر ئەۋزەل ۋە ياخشى 

نەرسە سەندىن يىتىپ كەتتى ۋە يەنە تېپىلمايدۇ.  
قورقۇپ،  باالسىدىن  ئۇنىڭ  بولغانالر  باي  بىلەن  ئۇنىڭ  قىلىپ،  سودا  بىلەن  نەرسىلەر  15 بۇ 

نېرىدا تۇرۇپ يىغالپ ماتەم تۇتۇپ،  16 ئېيتىدۇكى: › ۋاي، ۋاي، ئۇ چوڭ شەھەرگە! ئۇ ئۆزى 
نەپىس كاناپ رەخت ۋە سۆسۈن ۋە قىرمىز كىيىپ، ئالتۇن ۋە قىممەت باھا تاش ۋە مەرۋايىت 
بولدى‹«.  17 ھەممە  ۋەيران  دۆلەت  بىر سائەتتە شۇنچە چوڭ  ئەمما  زىننەتلەنگەنىدى.  بىلەن 
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ۋە  كېمىچىلەر  ھەممە  ۋە  ھەممىسى  قىلغۇچىالرنىڭ  سەپەر  بىلەن  كېمە  ۋە  ئىگىلىرى  كېمە 
دېڭىزدا ئوقەت قىلغانالرنىڭ ھەممىسى يىراقتا تۇرۇپ،  18 كۆيۈشىنىڭ تۈتۈنىنى كۆرۈپ: »ئۇ 
قىچقىرىپ  چېچىپ  توپا  باشلىرىغا  قىچقاردى.  19 ۋە  دەپ  ئوخشايدۇ«  كىم  شەھەرگە  چوڭ 
ئىگىلىرى  دېڭىزدا كېمە  بىلەن  ئۇنىڭ  ئۇ چوڭ شەھەرگە!  ۋاي،  تۇتۇپ: »ۋاي،  ماتەم  يىغالپ 
بولغان ھەممىسى ئۇنىڭ دۆلىتىدىن باي بولدى. مانا بىر سائەتتە ۋەيران بولدى« دەپ ئېيتتى.  
20 ئەي ئاسمان ۋە ئەي مۇقەددەسلەر ۋە ئەي روسۇلالر ۋە ئەي پەيغەمبەرلەر، ئۇنىڭ ئۈستىدە 

شادلىق قىلىڭالر. چۈنكى خۇدا ئۇنى ھۆكۈم قىلىپ، ئۇنىڭدىن ئىنتىقامىڭالرنى ئالدى.  
21 ئاندىن بىر كۈچلۈك پەرىشتە چوڭ تۈگمەن تېشىغا ئوخشاش بىر تاشنى دېڭىزغا تاشالپ، 

ئېيتتى: »ئۇ چوڭ شەھەر بابىل شۇنداق قاتتىق تاشلىنىپ، يەنە ھەرگىز تېپىلمايدۇ  22 ۋە چاڭ 
چالغۇچىالرنىڭ ۋە نەغمىچىلەرنىڭ ۋە نەي چالغۇچىالرنىڭ ۋە كاناي چالغۇچىالرنىڭ ئۈنى يەنە 
سەندە ئىشىتىلمەيدۇ. ھېچبىر ھۈنەرنىڭ ھۈنەرۋەنى يەنە سەندە تېپىلمايدۇ ۋە تۈگمەن تېشىنىڭ 
ئۈنى سەندە يەنە ھېچ ئىشىتىلمەيدۇ.  23 چىراغنىڭ يورۇقى يەنە سەندە يورۇمايدۇ ۋە توي يىگىتىنىڭ 
ۋە قىزنىڭ ئاۋازى سەندە يەنە ئاڭالنمايدۇ. چۈنكى سېنىڭ سودىگەرلىرىڭ يەرنىڭ چوڭلىرى بولدى 
ۋە ئۆز سېھىرگەرلىكىڭ بىلەن ھەممە تائىپىلەر ئازدۇرۇلدى.  24 ۋە ئۇنىڭدا پەيغەمبەرلەرنىڭ ۋە 

مۇقەددەسلەرنىڭ ۋە يەر يۈزىدە ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ قېنى تېپىلدى«.  

 ئاسماندىكى ھەمدۇساناالر

1 ئاندىن كېيىن ئاسماندا توال خەلقتىن بىر ئۈنلۈك ئاۋاز ئاڭلىدىم ۋە ئۇ ئېيتتىكى: 19 

»ھاللېلۇيا! نىجات ۋە شان-شەرەپ ۋە قۇدرەت خۇدايىمىزنىڭكىدۇر.  
2 ئۇنىڭ ھۆكۈملىرى ھەق ۋە ئادىلدۇر. چۈنكى ئۆز زىناسى بىلەن يەرنى بۇزغان چوڭ پاھىشىنى 

ھۆكۈم قىلىپ ئۆز بەندىلىرىنىڭ قېنىنىڭ ئىنتىقامىنى ئۇنىڭ قولىدىن ئالدى«.  
يۇقىرىغا  ئەبەدىگىچە  ئەبەدلەرنىڭ  تۈتۈنى  ئۇنىڭ  »ھاللېلۇيا!  مەرتىۋە:  ئىككىنچى  3 ئۇالر 

تەختتە  چۈشۈپ،  زات  تىرىك  تۆت  ۋە  ئاقساقال  تۆت  ئېيتتى.  4 يىگىرمە  دەپ  چىقىدۇ« 
ئولتۇراقلىق خۇداغا سەجدە قىلىپ: »ئامىن، ھاللېلۇيا« دەپ ئېيتتى.  5 تەختتىن بىر ئاۋاز 
چىقىپ ئېيتتىكى: »ئەي ئۇنىڭدىن قورققان كىچىك ۋە چوڭالر، ئەي ئۇنىڭ ھەممە بەندىلىرى، 

خۇدايىمىزغا ھەمد ئېيتىڭالر«.  

قوزىنىڭ توي زىياپىتى

قاتتىق  ۋە  ئاۋازىدەك  سۇالرنىڭ  توال  ۋە  ئاۋازىدەك  خەلقنىڭ  توپ  بىر  چوڭ  6 ئاندىن 

گۈلدۈرمامىنىڭ ئاۋازىدەك: »ھاللېلۇيا، چۈنكى قادىر-مۇتلەق رەب خۇدايىمىز پادىشاھ بولدى« 
دەپ ئېيتقان بىر ئاۋاز ئاڭلىدىم.  
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7 »خۇشال بولۇپ شادلىق قىلىپ، ئۇنىڭغا شان-شەرەپ بېرەيلى، چۈنكى قوزىنىڭ توي ۋاقتى 

كەلدى ۋە كېلىنى ئۆزىنى تەييار قىلدى.  
كاناپ  نەپىس  چۈنكى  بېرىلدى.  كىيگىلى  كاناپ  نەپىس  ۋە  پاك  پارقىرايدىغان  ئۇنىڭغا  8 ۋە 

مۇقەددەسلەرنىڭ ئادالىتى بولىدۇ«.  
9 ئۇ ماڭا ئېيتتى: »پۈتكىن! قوزىنىڭ توي زىياپىتىگە قىچقىرىلغانالر مۇبارەكتۇر«. يەنە ماڭا 

ئۇنىڭ  قىلغىلى  سەجدە  ئۇنىڭغا  سۆزىدۇر«.  10 مەن  راست  خۇدانىڭ  سۆزلەر  »بۇ  ئېيتتى: 
پۇتلىرىنىڭ ئالدىغا چۈشتۈم. ئەمما ئۇ ماڭا ئېيتتىكى: »ئېھتىيات قىلىپ، بۇنى قىلمىغىن. 
مەن سېنىڭ خىزمەتدىشىڭ ۋە ئەيسانىڭ شاھادىتى بار بۇرادەرلىرىڭنىڭ خىزمەتدىشىدۇرمەن. 

خۇداغا سەجدە قىلغىن. چۈنكى ئەيسانىڭ شاھادىتى پەيغەمبەرلىك سۆزىنىڭ روھىدۇر«.  

 ئاق ئاتقا مىنگۈچى

11 كۆرسەم، ئاسمان ئېچىلغانىدى ۋە مانا بىر ئاق ئات تۇرىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرغۇچى 

قىالتتى.  12 ئۇنىڭ  جەڭ  قىلىپ  ھۆكۈم  بىلەن  ئادالەت  ئاتىلىپ  دەپ  ھەق  ۋە  ئىشەنچلىك 
كۆزلىرى ئوت يالقۇنىدەك ئىدى ۋە ئۇنىڭ بېشى ئۈستىدە توال تاجالر بار ئىدى ۋە ئۇنىڭدىن 
بىر  بويالغان  قاندىن  ئىدى.  13 ئۇ  پۈتۈكلۈك  ئۇنىڭدا  ئىسىم  بىر  بىلمىگەن  باشقا ھېچكىم 
لىباس كىيگەنىدى ۋە ئۇنىڭ ئىسمى »خۇدانىڭ سۆزى« دەپ ئاتىلىدۇ.  14 ساماۋى قوشۇنالر 
ئاق، پاك ۋە نەپىس كاناپ كىيىپ ئاق ئاتالرغا مىنىپ ئۇنىڭغا ئەگەشتى.  15 ئۇنىڭ ئاغزىدىن 
ئىتتىك بىر قىلىچ چىقىپ تۇردى. ئۇ ئۇنىڭ بىلەن تائىپىلەرنى ئۇرىدۇ ۋە تۆمۈر ھاسىسى بىلەن 
ئۇالرنىڭ ئۈستىگە سەلتەنەت قىلىدۇ. ئۇ ئۆزى قادىر-مۇتلەق خۇدانىڭ شىددەتلىك غەزىپىنىڭ 
»پادىشاھالرنىڭ  ئۈستىدە:  يوتىسى  ۋە  لىباسىدا  دەسسەيدۇ.  16 ئۇنىڭ  سىققۇچىنى  شاراب 

پادىشاھى ۋە خۇداۋەندىلەرنىڭ خۇداۋەندىسى« دەپ بىر ئىسىم پۈتۈكلۈك ئىدى.  
17 ئاندىن كۈننىڭ دائىرىسىدە تۇرغان بىر پەرىشتىنى كۆردۈم. ئۇ ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن ئاسماننىڭ 

ئوتتۇرىسىدا ئۇچىدىغان ھەممە قۇشالرغا قىچقىرىپ ئېيتتىكى: »خۇدانىڭ چوڭ زىياپىتىگە بۇ 
يەرگە كېلىپ يىغىلىڭالر  18 ۋە پادىشاھالرنىڭ ۋە جەڭ سەردارلىرىنىڭ گۆشىنى ۋە پالۋانالرنىڭ 
گۆشىنى ۋە ئاتالرنىڭ ۋە ئۇالرغا مىنگۈچىلەرنىڭ گۆشىنى ۋە ھۆر بىلەن قۇلالرنىڭ ۋە كىچىك 

بىلەن چوڭالرنىڭ گۆشىنى يەڭالر«.  
ئاتقا  قوشۇنلىرىنىڭ  ئۇالرنىڭ  ۋە  پادىشاھالرنىڭ  يۈزىدىكى  يەر  ۋە  ھايۋاننىڭ  ۋەھشىي  19 ئاندىن 

مىنگۈچى بىلەن ۋە ئۇنىڭ قوشۇنى بىلەن جەڭ قىلغىلى يىغىلغىنىنى كۆردۈم.  20 ۋەھشىي ھايۋان 
ئۆزى ۋە ئۇنىڭ ئالدىدا ئاالمەتلەر قىلىپ ۋەھشىي ھايۋاننىڭ بەلگىسىنى ئېلىپ ئۇنىڭ ھەيكىلىگە 
باش ئەگكەنلەرنى ئالداتقان ساختا پەيغەمبەر بىلەن بىللە تۇتۇلدى. ئىككىلىسى گۈڭگۈرت بىلەن 
كۆيۈپ تۇرغان ئوت دېڭىزىغا تىرىك تاشالندى.  21 قالغانالر ئاتقا مىنگۈچىنىڭ ئاغزىدىن چىقىپ 

تۇرغان قىلىچ بىلەن ئۆلتۈرۈلدى ۋە ھەممە قۇشالر ئۇالرنىڭ گۆشىدىن يەپ تويدى.  
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مىڭ يىللىق سەلتەنەت

ھاڭنىڭ 20  ئۇنىڭدا  كۆردۈم.  بولغىنىنى  نازىل  پەرىشتىنىڭ  بىر  ئاسماندىن  1 ئاندىن 

ئاچقۇچى بولۇپ، قولىدا چوڭ بىر زەنجىر بار ئىدى.  2 ئۇ ئەجدىھانى، يەنى ئىبلىس 
ۋە شەيتان بولغان قەدىمكى يىالننى تۇتۇپ، مىڭ يىلغىچە باغلىدى.  3 مىڭ يىل تامام بولغۇچە 
تائىپىلەرنى يەنە ئازدۇرمىسۇن دەپ، ئۇنى ھاڭغا تاشالپ سوالپ، ئۈستىگە مۆھۈر باستى. مىڭ 

يىلدىن كېيىن ئاز ۋاقىتقا ئازاد بولىدۇ.  
4 ئاندىن تەختلەر كۆردۈم ۋە كىشىلەر ئۇالرنىڭ ئۈستىدە ئولتۇردى ۋە ئۇالرغا ھۆكۈم قىلىش 

بېرىلدى. ئەيسانىڭ شاھادىتى ئۈچۈن ۋە خۇدانىڭ سۆزى ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ جانلىرىنى 
ۋە ۋەھشىي ھايۋانغا ۋە ئۇنىڭ ھەيكىلىگە سەجدە قىلمىغانالرنىڭ ۋە بەلگىسىنى پېشانىلىرىغا 
ۋە قوللىرىغا قوبۇل قىلمىغانالرنىڭ جانلىرىنى كۆردۈم ۋە ئۇالر تىرىك بولۇپ مىڭ يىلغىچە 

مەسىھ بىلەن پادىشاھلىق قىلدى.  
قىيامەت  ئاۋۋالقى  تىرىلدۈرۈلمىدى.  بولمىغۇچە  تامام  يىل  مىڭ  ئۆلگەنلەر  قالغان  5 لېكىن 

بۇدۇر.  6 ئاۋۋالقى قىيامىتىگە نېسىپى بولغانالر مۇبارەك ۋە مۇقەددەستۇر. ئۇالرنىڭ ئۈستىگە 
كاھىنلىرى  مەسىھنىڭ  ۋە  خۇدانىڭ  ئۇالر  بەلكى  بولمايدۇ،  قۇدرىتى  ئۆلۈمنىڭ  ئىككىنچى 

بولۇپ، ئۇنىڭ بىلەن مىڭ يىلغىچە پادىشاھلىق قىلىدۇ.  

 ئىبلىس ئوت ۋە گۈڭگۈرت دېڭىزىغا تاشلىنىدۇ

7 ئۇ مىڭ يىل تامام بولغاندا، شەيتان ئۆز زىندانىدىن يېشىلىپ،  8 يەرنىڭ تۆت چېتىدىكى 

تائىپىلەرنى ئازدۇرۇپ، گوگ ۋە ماگوگنى جەڭگە يىغقىلى چىقىدۇ. ئۇالرنىڭ سانى دېڭىزنىڭ 
قۇم دانىلىرىدەك بولىدۇ.  9 ئۇالر يەر يۈزىگە چىقىپ، مۇقەددەسلەرنىڭ چۈشكەن يېرىنى، يەنى 
ئامراق شەھەرنى قورشىدى ۋە ئاسماندىن ئوت چۈشۈپ ئۇالرنى يوقاتتى.  10 ئۇالرنى ئازدۇرغان 
ئىبلىس ئۆزى ۋەھشىي ھايۋان بىلەن ساختا پەيغەمبەر ئىلگىرى تاشالنغان ئوت ۋە گۈڭگۈرت 

دېڭىزىغا تاشالندى ۋە ئۇالر كېچە كۈندۈز ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە ئازاب تارتىدۇ.  

 ئاخىرقى ھۆكۈم

ۋە  يەر  يۈزىدىن  ئولتۇرغۇچىنىڭ  ئۈستىدە  ئۇنىڭ  ۋە  تەخت كۆردۈم  ئاق  بىر چوڭ  11 ئاندىن 

ئاسمان قېچىپ، ئۇالرغا جاي تېپىلمىدى.  12 ئۆلگەنلەر، خاھى چوڭ بولسۇن، خاھى كىچىك 
بولسۇن تەختنىڭ ئالدىدا تۇرغىنىنى كۆردۈم ۋە كىتابالر ئېچىلدى. باشقا بىر كىتابمۇ، يەنى 
مۇۋاپىق  ئەمەللىرىگە  ئۆز  پۈتۈلگەندەك  كىتابالردا  ئۆلگەنلەر  ئېچىلدى.  كىتابى  تىرىكلىك 
دوزاخ  ئالەم  ۋە  ئۆلۈم  ۋە  تاپشۇردى  ئۆلگەنلەرنى  ئىچىدىكى  ئۆز  قىلىندى.  13 دېڭىز  ھۆكۈم 
ئۆز ئىچىدىكى ئۆلگەنلەرنى تاپشۇردى ۋە ئۇالرنىڭ ھەربىرى ئۆز ئەمەللىرىگە مۇۋاپىق ھۆكۈم 



28 ۋەھىي 

قىلىندى.  14 ئۆلۈم ۋە ئالەم دوزاخ ئوت دېڭىزىغا تاشالندى ۋە بۇ ئۆلۈم، يەنى ئوت دېڭىزى، 
ئوت  تېپىلمىسا،  پۈتۈكلۈك  كىتابىدا  تىرىكلىك  بىركىم  ئۆلۈمدۇر.  15 ئەگەر  ئىككىنچى 

دېڭىزىغا تاشالندى.  

يېڭى ئاسمان ۋە يېڭى يەر

ۋە 21  ئاسمان  ئاۋۋالقى  چۈنكى  كۆردۈم،  يەر  بىر  يېڭى  ۋە  ئاسمان  بىر  يېڭى  1 ئاندىن 

ئاۋۋالقى يەر ئۆتتى ۋە دېڭىز يەنە يوقتۇر.  2 ۋە مەن مۇقەددەس شەھەرنىڭ، يەنى يېڭى 
خۇدا  ئاسماندىن  بولۇپ،  تەييار  قىزدەك  زىننەتلەنگەن  ئۈچۈن  ئېرى  ئۆز  يېرۇسالېمنىڭ  بىر 
ئېيتتىكى:  ئۇ  ئاڭلىدىم.  ئاۋاز  ئۈنلۈك  بىر  3 تەختتىن  كۆردۈم.   بولغىنىنى  نازىل  تەرىپىدىن 
»مانا خۇدانىڭ ماكانى ئادەملەرنىڭ ئارىسىدا تۇرىدۇ. ئۇ ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ماكان تۇتىدۇ ۋە 
ئۇالرنىڭ  ئۆزى  4 ئۇ  بولىدۇ.   ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ  ئۆزى  خۇدا  ۋە  بولىدۇ  قوۋمى  ئۇنىڭ  ئۇالر 
يەنە  ئاغرىق  يا  ۋە  پەرياد  يا  ۋە غەم  بولمايدۇ  يەنە  ئۆلۈم  ۋە  ئېرتىدۇ  ياشنى  كۆزلىرىدىن ھەر 

بولمايدۇ، چۈنكى ئاۋۋالقىسى ئۆتتى«.  
5 ئاندىن تەختتە ئولتۇرغۇچى ئېيتتى: »مانا ھەر نەرسىنى يېڭى قىلىمەن«. ئۇ يەنە ئېيتتى: 

»پۈتكىن، چۈنكى بۇ سۆزلەر ئىشەنچلىك ۋە راستتۇر«.  6 ئۇ ماڭا ئېيتتى: »تامام بولدى. مەن 
› ئالفا‹ ۋە › ئومېگا‹، يەنى ئىپتىدا ۋە ئاخىردۇرمەن. ئۇسسىغانالرغا تىرىكلىك سۇ بۇلىقىدىن 

خالىس بېرىمەن.  
7 كىمكى غالىب بولسا، بۇنىڭ ھەممىسىنى مىراس ئالىدۇ ۋە مەن ئۇنىڭ تەڭرىسى بولىمەن 

ۋە ئۇ مېنىڭ ئوغلۇم بولىدۇ.  
8 لېكىن قورقۇنچاقالر ۋە ئىمانسىزالر ۋە ناپاكالر ۋە قاتىللىق قىلغۇچىالر ۋە زىنا قىلغۇچىالر 

ۋە سەھىرگەرلەر ۋە بۇتپەرەسلەر ۋە ھەممە يالغانچىالرنىڭ نېسىپى ئوت ۋە گۈڭگۈرت بىلەن 
كۆيىدىغان دېڭىزدا بولىدۇ. ئىككىنچى ئۆلۈم شۇدۇر«.  

يېڭى يېرۇسالېم

9 ئاندىن يەتتە ئاخىرقى باالالردىن تولغان يەتتە قاچىنى تۇتقان يەتتە پەرىشتىنىڭ بىرى كېلىپ، 

ماڭا سۆزلەپ ئېيتتىكى: »كەلگىن. كېلىننى، يەنى قوزىنىڭ جورىسىنى ساڭا كۆرسىتەي«.  
10 ئۇ مېنى روھتا چوڭ ۋە ئېگىز بىر تاغقا ئېلىپ بېرىپ، مۇقەددەس يېرۇسالېم شەھىرىنىڭ 

ئاسماندىن خۇدا تەرىپىدىن نازىل بولغىنىنى ماڭا كۆرسەتتى.  11 ئۇنىڭدا خۇدانىڭ شان-شەرىپى 
بار ئىدى. ئۇنىڭ جۇالسى ھەممىدىن قىممەت باھا تاشتەك ۋە كرىستالدەك، دەرۋەقە سۈزۈك 
يېشىل قاشتاشتەك ئىدى.  12 شەھەرنىڭ چوڭ ئېگىز سېپىلى ۋە ئون ئىككى دەرۋازىسى بار 
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ئىدى. دەرۋازىالردا ئون ئىككى پەرىشتە تۇراتتى. دەرۋازىالرنىڭ ئۈستىدە ئىسىمالر، يەنى بەنى-
ئىسرائىلنىڭ ئون ئىككى قەبىلىسىنىڭ ئىسىملىرى پۈتۈكلۈك تۇردى.  13 شەرق تەرىپىدە ئۈچ 
دەرۋازا، شىمال تەرىپىدە ئۈچ دەرۋازا، جەنۇب تەرىپىدە ئۈچ دەرۋازا ۋە غەرب تەرىپىدە ئۈچ دەرۋازا 
بار ئىدى.  14 سېپىلنىڭ ئون ئىككى ئۇل تېشى بار ئىدى ۋە ئۇالردا ئون ئىككى ئىسىم يەنى 

قوزىنىڭ ئون ئىككى روسۇلىنىڭ ئىسىملىرى پۈتۈكلۈك تۇردى.  
ئالتۇن  بىر  ئۆلچىگىلى  سېپىلىنى  ۋە  دەرۋازىلىرىنى  ۋە  شەھەرنى  قىلغۇچىنىڭ  سۆز  15 ماڭا 

قومۇشى بار ئىدى.  16 شەھەر ئۆزى تۆت چاسا بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى ۋە كەڭلىكى باراۋەر ئىدى. 
ئۇ شەھەرنى ئۇ قومۇش بىلەن ئۆلچىدى ۋە مىقدارى ئون ئىككى ستادىئون ئىدى، ۋە ئۇنىڭ 
ئۆلچىدى  سېپىلىنىمۇ  ئۇنىڭ  ئىدى.  17 ئۇ  باراۋەر  ئېگىزلىكى  ۋە  كەڭلىكى  ۋە  ئۇزۇنلۇقى 
گەز  تۆت  قىرىق  يۈز  بىر  مۇۋاپىق  ئۆلچىمىگە  پەرىشتىلەرنىڭ  ۋە  ئادەملەرنىڭ  مىقدارى  ۋە 
ئوخشاش  ئەينەككە  ساپ  ئۆزى  ئەمما شەھەر  ئىدى،  قاشتاشتىن  يېشىل  كەلدى.  18 سېپىل 
ساپ ئالتۇندىن ئىدى.  19 شەھەر سېپىلىنىڭ ئۇللىرى زىننەتلىك ياسىلىپ، ھەر خىل قىممەت 
باھا تاشتىن ئىدى. ئاۋۋالقى ئۇل تېشى بىر يېشىل قاشتاش ئىدى، ئىككىنچىسى كۆك ياقۇت، 
ئۈچىنچىسى ئاق ھېقىق، تۆتىنچىسى زۇمرەت،  20 بەشىنچىسى قىزىل ھېقىق، ئالتىنچىسى 
قىزىل ياقۇت، يەتتىنچىسى خرىزولىت، سەككىزىنچىسى كۆك زۇمرەت. توققۇزىنچىسى توپاز، 
ئونىنچىسى يېشىل ھېقىق، ئون بىرىنچىسى سۆسۈن ياقۇت، ۋە ئون ئىككىنچى ئۇل تېشى 
بىر سۆسۈن كۋارتس ئىدى.  21 ئون ئىككى دەرۋازا ئون ئىككى مەرۋايىتتىن بولۇپ، ھەربىر 
دەرۋازا بىر مەرۋايىتتىن ئىدى. شەھەرنىڭ كوچىسى سۈزۈك ئەينەكتەك ساپ ئالتۇندىن ئىدى.  
22 شەھەردە بەيت كۆرمىدىم، چۈنكى قادىر-مۇتلەق رەب خۇدا ۋە قوزا ئۇنىڭ بەيتىدۇر.  23 شەھەر 

شان-شەرىپى  خۇدانىڭ  چۈنكى  ئەمەس،  موھتاج  ئايغا  ۋە  ئاپتاپقا  ئۈچۈن  يورۇتۇلۇشى  ئۆز 
ئۇنى يورۇتىدۇ ۋە قوزا ئۇنىڭ نۇرى بولىدۇ.  24 تائىپىلەر شەھەرنىڭ نۇرىدا يۈرىدۇ ۋە يەرنىڭ 
دەرۋازىلىرى  كېلىدۇ.  25 ئۇنىڭ  ئېلىپ  ئىچىگە  ئۇنىڭ  شانۇشەۋكىتىنى  ئۆز  پادىشاھلىرى 
كۈندۈزدە ئېتىلىپ قالمايدۇ، چۈنكى ئاندا كېچە بولمايدۇ.  26 تائىپىلەرنىڭ شانۇشەۋكىتىنى ۋە 
ئىززىتىنى ئۇنىڭغا كىرگۈزۈلىدۇ.  27 ھېچبىر ناپاك ۋە ھېچبىر يىرگىنچلىك ۋە يالغانچىلىق 

قىلغۇچى ئۇنىڭغا كىرمەيدۇ. يالغۇز قوزىنىڭ تىرىكلىك كىتابىدا خەتلەنگەنلەر كىرىدۇ.  

ھايات دەرياسى

دەريانى 22  بىر  ئېقىغلىق  سۇيى  تىرىكلىك  سۈزۈك  كرىستالدەك  ماڭا  ئۇ  1 ئاندىن 

2 شەھەرنىڭ  چىقىپ،   تەختىدىن  قوزىنىڭ  ۋە  خۇدانىڭ  دەريا  ئۇ  ۋە  كۆرسەتتى 
دەرەخلەر  ئىدى.  بار  دەرىخى  تىرىكلىك  يېنىدا  ئىككى  ئېقىپ،  ئوتتۇرىسىدىن  كوچىسىنىڭ 
يىلدا ئون ئىككى مەرتىۋە مېۋە كەلتۈرۈپ، ھەر ئايدا بىر قېتىم مېۋە بېرەتتى. دەرەخلەرنىڭ 
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بولمايدۇ.  نەرسە  لەنەتلىك  ھېچبىر  3 يەنە  ئىشلىتىلەتتى.   شىپالىقىغا  تائىپىلەرنىڭ  ياپرىقى 
بەلكى خۇدانىڭ ۋە قوزىنىڭ تەختى ئاندا بولىدۇ ۋە ئۇنىڭ بەندىلىرى ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىدۇ.  
5 يەنە كېچە  بولىدۇ.   يۈزىنى كۆرىدۇ ۋە ئۇنىڭ ئىسمى ئۇالرنىڭ پېشانىلىرىدا  4 ئۇالر ئۇنىڭ 

خۇدا  رەب  چۈنكى  ئەمەس،  موھتاج  نۇرىغا  كۈننىڭ  ۋە  نۇرىغا  چىراغنىڭ  ئۇالر  ۋە  بولمايدۇ 
ئۇالرنىڭ ئۈستىگە يورۇقلۇق بېرىدۇ ۋە ئۇالر ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە پادىشاھلىق قىلىدۇ.  

6 ئاندىن ئۇ ماڭا ئېيتتى: »بۇ سۆزلەر ئىشەنچلىك ۋە راستتۇر ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ روھلىرىنىڭ 

ئۆز  ئۈچۈن  كۆرسەتمەك  بەندىلىرىگە  ئۆز  بولىدىغاننى  ۋەقە  پات  خۇداۋەندە  تەڭرىسى 
پەرىشتىسىنى ئەۋەتتى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ پات كېلىشى

7 ۋە مانا پات كېلىمەن. بۇ كىتابنىڭ پەيغەمبەرلىك سۆزىنى ساقلىغۇچى مۇبارەكتۇر«.  

8 مەن، يۇھاننا بۇ نەرسىلەرنى كۆرۈپ ئاڭلىغانمەن. مەن ئاڭالپ كۆرگەندىن كېيىن، ماڭا بۇنى 

ئېيتتىكى:  ئۇ ماڭا  پۇتلىرىغا سەجدە قىلغىلى چۈشتۈم.  9 لېكىن  پەرىشتىنىڭ  كۆرسەتكەن 
بولغان  بۇرادەرلىرىڭ  ۋە  خىزمەتدىشىڭ  سېنىڭ  مەن  قىلمىغىن،  بۇنى  قىلىپ،  »ئېھتىيات 
خۇداغا  خىزمەتدىشىدۇرمەن.  ساقلىغۇچىالرنىڭ  سۆزىنى  كىتابنىڭ  بۇ  ۋە  پەيغەمبەرلەرنىڭ 
سۆزلىرىنى  پەيغەمبەرلىك  كىتابنىڭ  »شۇ  ئېيتتى:  ماڭا  يەنە  قىلغىن«.  10 ئۇ  سەجدە 
مۆھۈرلىمىگىن، چۈنكى ۋاقىت يېقىن كەلدى.  11 ھەقسىزلىك قىلغۇچى ھەقسىزلىق قىلىپ 
قىلىپ  ئادالەت  بولغۇچى  ئادىل  تۇرسۇن،  قىلىپ  ناپاك  ئۆزىنى  بولغۇچى  ناپاك  تۇرسۇن، 

تۇرسۇن، مۇقەددەس بولغۇچى ئۆزىنى مۇقەددەس قىلىپ تۇرسۇن«.  
بېرىدىغىنىم  ئۈچۈن  ياندۇرماق  مۇۋاپىق  ئەمەللىرىگە  ئۆز  ھەركىمگە  كېلىمەن  پات  12 »مانا 

مەن بىلەندۇر.  13 مەن › ئالفا‹ ۋە › ئومېگا‹، ئاۋۋالقى ۋە ئاخىرقى، ئىپتىدا ۋە ئاخىردۇرمەن.  
14 تىرىكلىك دەرىخىگە ھەققى بولۇپ، دەرۋازىالردىن شەھەرگە كىرمەك ئۈچۈن ئۆز كىيىملىرىنى 

قاتىللىق  ۋە  قىلغۇچىالر  زىنا  ۋە  سەھىرگەرلەر  ۋە  ئىتالر  مۇبارەكتۇر.  15 لېكىن  يۇغانالر 
قىلغۇچىالر ۋە بۇتپەرەسلەر ۋە يالغانچىلىقنى قىلىپ دوست تۇتقان ھەركىم تاشقىرىدا قالىدۇ.  
پەرىشتەمنى  ئۆز  بەرگىلى  گۇۋاھلىق  سىلەرگە  بۇنى  توغرىسىدا  جامائەتلەر  ئەيسا  16 مەن 

ئەۋەتتىم. مەن داۋۇدنىڭ يىلتىزى ۋە نەسلى بولۇپ، تاڭ يۇلتۇزىدۇرمەن«.  
كىمكى  ۋە  دېسۇن  »كەلگىن!«  ئاڭلىسا:  كىمكى  ۋە  دەيدۇ  »كەلگىن«  كېلىن:  ۋە  17 روھ 

ئۇسسىسا، كەلسۇن ۋە كىمكى خالىسا، تىرىكلىك سۇدىن خالىس ئالسۇن.  
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18 مەن بۇ كىتابنىڭ پەيغەمبەرلىك سۆزىنى ھەر ئاڭلىغۇچىغا گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، بىركىم 

شۇنىڭغا بىر نېمە قوشسا، خۇدا ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇ كىتابتا يېزىلغان باالالرنى قويىدۇ  19 ۋە 
خۇدا  كېمەيتسە،  بىرىنى  سۆزلەرنىڭ  پۈتۈلگەن  كىتابىدا  پەيغەمبەرلىك  مۇشۇ  بىركىم  ئەگەر 
ئۇنىڭ نېسىپىنى بۇ كىتابتا زىكىر قىلىنغان تىرىكلىك دەرىخىدىن ۋە مۇقەددەس شەھەردىن 

كېمەيتىدۇ.  

ئامىن، ئەي خۇداۋەندە  پات كېلىمەن« دەپ ئېيتىدۇ.  بەرگۈچى: »دەرۋەقە  20 بۇنى گۇۋاھلىق 

ئەيسا، كەلگىن!  
21 خۇداۋەندە ئەيسانىڭ مېھىر-شەپقىتى ھەممىلەر بىلەن بولسۇن. ئامىن.  

 


