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РАСУЛЛАРНИҢ 
ПААЛИЙӘТЛИРИ

Муқәддимә

1 1 Әй Теофилос, илгәрки китапимда Әйсаниң өз илғиған расуллириға 
Муқәддәс Роһ билән өз буйруқлирини берип болуп,  2 өзи асманға 

көтирилгән вақтиғичә қилған һәммә әмәл вә тәлими тоғрисида яздим.  3 У 
өзи зәхмәт тартқандин кейин қириқ күн ичидә уларға көрүнүп, тола дәлил 
билән өзини тирик көрситип, Худаниң падишаһлиқи тоғрисида сөз қилип,  

Әйса Мәсиһниң асманға көтирилиши

4 улар биллә болғанда уларға буйруп ейтти: «Йерусалимдин кәтмәй, 
силәр мәндин аңлиған Атиниң вәдисини сақлап туруңлар.  5 Юһанна су 
билән чөмүлдүрди, лекин силәр тола күнләр өтмәстә Муқәддәс Роһта 
чөмүлдүрүлисиләр».  
6 Улар җәм болғанда униңдин сорап ейтти: «Әй Худавәндә, шу заманда 
Исраилға падишаһлиқни йеңидин қурисәнму?»  7 У уларға ейтти: «Ата өз 
қудритидә тохтатқан вақит-заманларни билмәклик силәргә берилгән әмәс.  
8 Лекин Муқәддәс Роһ үстүңларға кәлгәндә, силәр қудрәт тепип Йерусалимда 
вә барчә Йәһудийәдә вә Самарийәдә та йәрниң чәтлириғичә мениң гувалирим 
болисиләр».  
9 У буни ейтқандин кейин, улар қарап турғинида егизликкә көтирилди 
вә бир булут уни уларниң нәзиридин елип кәтти.  10 Улар униң чиққиниға 
қарап асманға көз тикип турса, мана улар билән ақ кийимлик икки киши 
туриду  11 вә булар ейтти: «Әй галилийәлик кишиләр, немишкә асманға 
қарап турисиләр? Бу силәрдин асманға көтирилгән Әйса асманға чиққинида 
силәргә көрүнгәндәк йәнә шундақ йенип келиду».  

Матияс расулларниң қатариға илғиниду

12 Андин кейин улар Зәйтун Теғи дегән тағдин чүшүп, андин шабат күнлүк 
бир йолниң арилиқида болған Йерусалимға йенип барди.  13 Улар шәһәргә 
кирип, өзлири, йәни Петрус билән Юһанна вә Яқуб билән Андрәяс, Филиппус 
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билән Томас вә Бартоломеус билән Мәтта, Алпеусниң оғли Яқуб билән 
ғәйрәтлик Симон вә Яқубниң оғли Йәһуда, олтириватқан балиханиға чиқти.  
14 Буларниң һәммиси вә Әйсаниң аниси Мәрйәм вә бир нәччә башқа хотунлар 
вә Әйсаниң бурадәрлири бир җандәк дуа-тилавәт қилип туратти.  
15 Шу күнләрдә бир күн Петрус өзи сани бир йүз йигирмичә җәм болған 
бурадәрләрниң оттурисида қопуп, ейтти:  16 «Әй бурадәрлирим, Муқәддәс 
Роһ илгиридин Давутниң ағзи билән Әйсани тутқанларниң башлиғучиси 
болған Йәһуда тоғрисида ейтип, муқәддәс язмида хәвәр бәргининиң беҗа 
кәлтүрүлүши керәк еди.  17 У бизниң қатаримизда санилип, расуллуқ 
хизмитиниң несипини тапқан еди.  18 У өзи наһәқлиқниң бәдилигә бир 
екин йерини сетивалди. Амма у йүз төвән йиқилип, оттуридин йерилип 
һәммә үчәйлири чиқип төкүлди.  19 Бу вәқәләр Йерусалимда турғанларниң 
һәммисигә мәлум болди. Униң үчүн екин йери уларниң тилида Һәқәлдәма, 
йәни қан екин йери дәп аталди.  20 Чүнки Зәбур китапида пүтүлгәнки: ‹ 
Униң макани вәйран болсун вә ичидә һеч ким олтармисун› вә йәнә: ‹ Униң 
мәнсипини башқиси алсун› дәп пүтүлгәндур.  
21 Униң үчүн Худавәндә Әйсаниң аримизда кирип чиқип турған тамам 
вақтида,  22 йәни Юһанна тәрипидин чөмүлдүрүлгинидин тартип та биздин 
айрилип асманға көтирилгән күнигичә, биз билән һәмраһ болған адәмләрдин 
бири униң тирилип қопқиниға биз билән биллә гува болсун».  
23 Шуниң билән улар иккини, йәни Юстус ләқәмлик Барсабба дегән Йүсүпни 
вә Матиясни оттуриға турғузуп,  24 дуа қилип: «Әй сән һәммисиниң көңлини 
билчүчи Худавәндә,  25 Йәһуда өз җайиға барғили қоюп кәткән хизмәт вә 
расуллуқниң мәртивисигә бу иккисидин қайсини илғиғиниңни көрситип 
бәргин» дәп ейтти.  26 Андин улар үчүн чәк ташлиди вә чәк Матиясқа чиқти. 
Шуниң билән у он бир расулниң қатарида саналди.  

Муқәддәс Роһниң келиши

2 1 Орма һейт күни кәлгәндә һәммиси бир җандәк җәм болған еди.  2 Нагаһ 
қаттиқ өтидиған борандәк асмандин бир аваз келип, улар олтарған өйниң 

һәммисини толтарди.  3 От ялқуниға охшаш тиллар уларға көрүнүп тарқилип 
һәр бириниң үстигә қонди  4 вә һәммиси Муқәддәс Роһ билән толуп, Роһ 
уларға сөз қилғили бәргәндәк башқа тилларда сөз қилғили башлиди.  
5 У чағда асман тегидики һәр хәлиқтин кәлгән тәқвадар йәһудийлар 
Йерусалимда олтарақлиқ еди.  6 У аваз аңланғанда халайиқ йиғилип келип, 
һәр бири өз тилида расулларниң сөз қилғинини аңлап һәйрәткә чүшти.  
7 Һәммиси һәйран болуп әҗәблинип ейтишти: «Мана сөз қилғанларниң 
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һәммиси галилийәлик әмәсму?  8 Биз һәр биримиз қандақ өзимиз туғулған 
йәрниң тилини улардин аңлиялаймиз?  9 Партиялиқ я медиялиқ я 
еламлиқлар болсақ, Месопотамийәдә, Йәһудийәдә я Кападокияда, Понтуста 
я Асияда,  10 Фригийәдә я Памфилийәдә, Мисирда вә я Киренә тәрәплиридики 
Ливийиниң жутлирида макан тутқан болсақ я Римдин көчүп кәлгән 
мусапирлар болсақ, йәһудий я йәһудий диниға киргәнләр,  11 критлик я 
әрәб болсақ, һәммимиз өз тилимизда Худаниң улуқ әмәллири тоғрисидин 
уларниң сөзлигинини аңлаймиз».  12 Һәммиси һәйран қелип, немә хиял 
қилишини билмәй, бир-биригә: «Бу немә екән» дәп ейтишти.  13 Амма 
башқилар уларни мәсқирә қилип: «Булар йеңи шараб ичип, мәст болупту» 
дейишти.  

Петрусниң хәлиққә қилған нутқи

14 Лекин Петрус он бирләр билән қопуп, авазини көтирип уларға ейтти: 
«Әй йәһудий кишиләр вә Йерусалимда макан тутқанларниң һәммиси, буни 
билип сөзлиримгә қулақ селиңлар.  15 Булар силәр гуман қилғандәк мәст 
әмәстур. Һазир күнниң үчинчи саити әмәсму?  16 Лекин Йоел пәйғәмбәрниң 
васитиси билән хәвәр берилгән вәқә будур, йәни:  
17 ‹ Худа ейтидуки: Кейинки күнләрдә һәммә адәм үстигә өз Роһумни төкимән 
вә оғуллириңлар вә қизлириңлар пәйғәмбәрлик қилиду вә йигитлириңлар 
роһий көрүнүшләр вә қерилириңлар чүшләр көриду.  
18 У күнләрдә қуллиримниң вә дедәклиримниң үстигә Роһумни төкимән вә 
улар пәйғәмбәрлик қилиду.  
19 Жуқирида асманда әҗайип карамәтләр вә төвәндә йәрдә аламәтләр, йәни 
қан, от вә түтүн булутлири көрситимән.  
20 Худавәндиниң улуқ вә шәрәплик күни кәлмәстин илгири күн қараңғулуққа 
вә ай қанға айлиниду.  
21 Амма вәқә болидуки, һәр ким Худавәндиниң исмиға илтиҗа қилса, ниҗат 
тапиду.›  
22 Әй исраилий кишиләр, бу сөзләрни аңлаңлар. Билисиләрки назарәтлик Әйса 
өзи Худа униң қоли билән араңларда қилған қудрәтлик әмәлләр, мөҗизиләр 
вә аламәтлири билән алдиңларда Худадин шаһадәт тапқан бир киши 
еди.  23 У өзи Худаниң тәғдири вә әзәлий билишигә мувапиқ силәргә тутуп 
берилгәндин кейин, силәр уни пасиқ адәмләрниң қоллири билән чапрас 
яғачқа миқлап өлтүрдүңлар.  24 Лекин Худа өлүмниң дәрдиниң бағлирини 
йешип, уни тирилдүрүп қопурди, чүнки униң өлүмдин тутулмиқи мүмкин 
әмәс еди.  25 Давут униң тоғрисида ейтиду: ‹ Худавәндини һемишә нәзиримгә 
кәлтүрдүм, чүнки у мениң оң йенимдидур. Шуниң үчүн тәврәнмәймән. 
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26 Униң үчүн көңлүм хуш болиду вә тилим шатлиқ қилиду. Бәдиним һәм 
үмүт билән раһәт алиду.  
27 Чүнки җенимни аләм дозаққа қоюп бәрмәйсән вә я муқәддәсиңни 
чиримәклик көргили қоймайсән.  
28 Тириклик йоллирини маңа билдүрдүң, йүзүңниң алдида мени хушлуқ 
билән толтарисән.›  
29 Әй бурадәрләр, ата-бовимиз Давут тоғрисида ашкарә дегили болидуки, у 
өлүп көмүлди вә униң қәбри бу күнгичә бизниң аримиздидур.  30 Лекин у 
пәйғәмбәр болуп, Худа униң тәхтидә олтарғили, униң өз уруқ-әвлатидин бир 
кишини тирилдүрүп қопурушни униң өзигә қәсәм билән вәдә қилғинини 
билип,  31 илгиридин Мәсиһниң тирилип қопмиқини көрүп, униң тоғрисидин: 
‹ Җени аләм дозақта қалмиди вә униң һәсити чиримәклик көрмиди› дәп 
ейтти.  32 Бу Әйсани Худа өзи тирилдүрүп қопурди. Буниңға биз һәммимиз 
гувадурмиз.  33 У өзи Худаниң оң қоли билән улуқландурулуп, Атидин 
Муқәддәс Роһниң вәдисини елип, әмди көрүп аңлиғиниңлардәк, шуни төкүп 
чүшүрди.  34 Давут асманға чиқмиди, лекин өзи: ‹ Рәб мениң Худавәндәмгә 
ейтти:  
35 Мән дүшмәнлириңни қәдәмгаһиң қилғичә мениң оң йенимда олтарғин› 
деди.  
36 Әмди Исраилниң барчә ханидани тайин билсунки, Худа шу силәр чапрас 
яғачқа тартқан Әйсани һәм Худавәндә, һәм Мәсиһ қилип тәйинлиди».  
37 Улар буни аңлиғанда көңүллиригә санчиғандәк болуп, Петрусқа вә қалған 
расулларға: «Әй бурадәрләр, немә қилайли» дәп ейтишти.  38 Петрус уларға: 
«Товва қилиңлар вә һәр бириңлар гуналарниң мәғпирәт қилиниши үчүн Әйса 
Мәсиһниң исми билән чөмүлдүрүшни қобул қилсун. Шундақта Муқәддәс 
Роһниң һәдийәсини силәргә ата қилиниду.  39 Чүнки вәдә өзи силәргә вә 
балилириңларға вә Тәңримиз Худавәндә қичқиридиған йирақтикиләрниң 
һәммисигидур» дәп,  40 тола башқа сөзләр билән гувалиқ берип, несиһәт 
қилип: «Бу тәтүр нәсилдин қутулуңлар» деди.  41 Униң сөзини қобул 
қилғанлар чөмүлдүрүлүшти. Шу күн үч миңчә җан шагиртларға қошулди.  

Ишәнгәнләрниң җәм болуши

42 Улар өзлинини һемишә расулларниң тәлимигә вә җәм болушқа вә нан 
уштушқа вә дуаға бағишлап турди.  
43 Һәр бириниң үстигә қорқунуч чүшти вә расулларниң васитиси билән 
тола мөҗизә вә аламәт қилинатти.  44 Ишәнгәнләрниң һәммиси җәм болуп 
туруп, һәрнемидә шерик болуп,  45 өз мүлүклирини вә маллирини сетип, 
һәр бириниң һаҗитигә қарап һәммисигә тәқсим қилип берәтти.  46 Улар 
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һәр күни бир җандәк бәйт-муқәддәстә болушуп, өйләрдә нан уштушуп, 
хушлуқ вә көңүл саддилиқи билән таам йәп Худаға шүкүр қилатти.  47 Улар 
һәммә хәлиқниң алдида илтипат тапқан еди. Худавәндә ниҗат тапқанларни 
җамаәткә күндин күнгә қошатти.  

Токур туғулған кишиниң шипа тепиши

3 1 Бир күни Петрус билән Юһанна тоққузинчи саатниң дуасиға бәйт-
муқәддәскә чиқип барғинида,  2 анисидин токур туғулған бир киши у 

йәргә кәлтүрүлди. У өзи бәйт-муқәддәскә киргәнләрдин сәдиқә тилисун дәп, 
һәр күн бәйт-муқәддәсниң «Чирайлиқ дәрваза» дегән дәрвазисиниң йениға 
қоюлатти.  3 Петрус билән Юһанна бәйт-муқәддәскә кирип турғинида шу 
киши уларни көрүп бир сәдиқә тилиди.  4 Петрус билән Юһанна униңға көз 
тикип: «Бизгә қариғин» дәп ейтти.  5 У киши уларға тәлмүрүп улардин бир 
нәрсә алимән дәп үмүт қилғанда,  6 Петрус: «Мениң күмүч билән алтунум 
йоқ, амма баримни саңа берәй: Назарәтлик Әйса Мәсиһниң исми билән 
қопуп маңғин» дәп  7 уни оң қолидин тутуп, уни қопурди вә дәрһал путлири 
билән ошуқлири қувәтләнди  8 вә у сәкрәп қопуп, маңғили туруп, улар билән 
бәйт-муқәддәскә кирип, меңип сәкрәп, Худаға һәмд қилатти.  
9 Хәлиқниң һәммиси униң меңип йүрүп, Худаға һәмд ейтқинини көрүп,  
10 «Шу бәйт-муқәддәсниң Чирайлиқ дәрвазисида олтирип, сәдиқә тилигән 
киши» дәп уни тонуп, униңға вәқә болған иштин әҗәблинип һәйран қалди.  
11 У киши Петрус билән Юһаннаға чаплишип турғанда, һәммә хәлиқ тола 
һәйран болуп уларға жүгүрүп келип, Сулайманниң айвани дегән җайда 
йиғилди.  

Петрус Әйса Мәсиһ тоғрисида гувалиқ бериду

12 Петрус буни көрүп сөз башлап ейттики: «Әй исраилий кишиләр, 
немә үчүн бу ишқа әҗәблинисиләр вә немә үчүн биз өз қудритимиз 
вә тәқвадарлиқимиз билән бу кишини маңдурғандәк бизгә тикилип 
қарайсиләр?  13 Ата-бовилиримизниң Тәңриси, йәни Ибраһим, Исһақ вә 
Яқубниң Тәңриси өз бәндиси Әйсани улуқландурди. Силәр уни тутуп 
берип, Пилатус уни қоюп бәргили һөкүм қилғанда униң алдида уни инкар 
қилдиңлар.  14 Силәр муқәддәс вә адил болғучини инкар қилип, силәргә 
берилгили бир қатиллиқ қилғучини тилидиңлар.  15 Лекин һаятниң әмрини 
өлтүргүздиңлар, амма Худа уни өлүкләр арисидин қопурди. Буниңға биз 
өзимиз гувадурмиз.  16 Әйсаниң исмиға кәлтүрүлгән иман билән униң исми 
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өзи силәр көрүп тонуған бу адәмни қувәтләндүрди вә Әйсаниң васитиси 
билән болған иман һәммәңларниң алдида бу кишигә камил шипалиқ бәрди.  
17 Әмди, әй бурадәрләр, билимәнки, һәм силәр, һәм рәһбәрлириңлар билмәй 
шуни қилдиңлар.  18 Лекин Худа өз Мәсиһиниң зәхмәт тартиши тоғрисида 
илгиридин һәммә пәйғәмбәрләрниң ағзи билән хәвәр бәргинини бу 
тәриқидә беҗа кәлтүрди.  19 Униң үчүн гуналириңлар өчүрүлсун дәп, товва 
қилип раст йолға йениңларки,  20 Худавәндиниң йүзидин раһәт заманлири 
келип, Худа силәргә илгиридин тәйинлигән Мәсиһ Әйсани әвәткәй.  21 Худа 
қедимки вақитлардин тартип өз муқәддәс пәйғәмбәрлириниң ағзи билән 
ейтқинидәк, һәммә нәрсиниң түзилидиған заманиғичә асманниң Мәсиһни 
қобул қилип сақлимиқи керәк еди.  22 Муса ейттики: ‹ Рәб Худа силәргә 
мәндәк бир пәйғәмбәрни өз бурадәрлириңлардин қопуриду. У силәргә 
немә ейтса, униңға қулақ селиңлар.  23 Ундақ болидуки, у пәйғәмбәргә 
қулақ салмайдиған һәр ким хәлиқтин йоқитилиду› деди.  24 Һәммә 
пәйғәмбәрләр Самуилдин тартип униңдин кейин келип, сөз қилғанларниң 
һәммиси илгиридин бу күнләр тоғрисида пәйғәмбәрлик қилди.  25 Силәр 
пәйғәмбәрләрниң оғуллири вә Худа Ибраһимға: ‹ Сениң нәслиңдин йәрдики 
һәммә қәбилиләр бәхит-бәрикәт тапиду› дәп ата-бовилиримиз билән қилған 
әһдиниң оғуллиридурсиләр.  
26 Худа өз бәндиси Әйсани тирилдүрүп қопуруп, һәр бириңлар өз яманлиқтин 
янғанда силәрни мубарәклисун дәп, уни авал силәргә әвәтти».  

Петрус вә Юһанна йәһудийларниң алий кеңишидә сорақ қилиниду

4 1 Улар хәлиққә сөз қилип турғинида каһинлар вә бәйт-муқәддәстики 
пасибанниң сәрдари вә садуқийлар уларға келип қелип,  2 уларниң 

хәлиққә тәлим берип Әйсада өлгәнләрниң өлүкләр арисидин қопушини 
җакалиғиниға аччиқлинип,  3 расулларға қол селип, уларни тутуп, күн кәч 
болғини үчүн әтигичә солап қойди.  4 Амма бу сөзни аңлиғанлардин тола 
киши ишәнди вә әр кишиләрниң сани бәш миңға йетишкән еди.  
5 Әтиси хәлиқниң рәһбәрлири, ақсақаллири вә катиплири Йерусалимда 
йиғилди.  6 Улуқ каһин Һаннан билән Қаяпа вә Юһанна билән Искәндәр 
вә улуқ каһинниң җәмәтиниң һәммиси һазир болди.  7 Улар расулларни 
оттурисида турғузуп, улардин: «Немә қудрәт билән вә немә исим билән буни 
қилдиңлар?» дәп сориди.  8 У вақит Петрус Муқәддәс Роһтин толуп уларға 
ейтти: «Әй хәлиқниң рәһбәрлири билән ақсақаллири,  9 биз бүгүн бир кесәл 
кишигә йәткүзгән яхшилиқ үчүн биздин: ‹ Бу киши немә билән сақайди?› 
дәп соралса,  10 силәрниң һәммәңларға вә Исраилниң хәлқиниң һәммисигә 
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мәлум болсунки, силәр чапрас яғачқа тартип Худа өлүкләр арисидин 
қопурған назарәтлик Әйсаниң исми билән бу иш болди, шу исим билән бу 
киши алдиңларда сақ туриду.  11 Тамчилардин, йәни силәрдин, ташлинип 
бурҗәк теши болған таш шудур.  12 Униңдин башқа һеч кимдә ниҗат йоқтур, 
чүнки асманниң тегидә адәмләргә берилгән биз ниҗат тапқидәк бөләк исим 
йоқтур».  
13 Улар Петрус билән Юһаннаниң җүритини көрүп, уларниң илимсиз вә амма 
кишиләр екәнликини билип әҗәблинип, уларни тонуп Әйсаға әгәшкинини 
өз ядиға кәлтүрди.  14 Амма шипа тапқан кишиниң улар билән турғинини 
көргәндә һечнемә дейәлмиди  15 вә уларни алий кеңәштин чиқишқа буйруп, 
бир-бири билән мәслиһәт қилишип:  16 «Бу кишиләргә қандақ қилайли? 
Чүнки уларниң васитиси билән бир мәшһур аламәт қилинғини Йерусалимда 
олтарғучиларниң һәммисигә мәлумдур вә биз шуни инкар қилалмаймиз.  
17 Лекин бу ишниң хәвири хәлиқниң арисида зиядә йейилмисун дәп, уларни 
мундин кейин бу исим билән һеч кишигә сөз қилмисун дәп, қорқутуп 
қояйли» дейишти.  18 Андин кейин уларни қичқирип: «Һәргиз Әйсаниң исми 
билән сөз қилип тәлим бәрмәңлар» дәп буйруди.  
19 Амма Петрус билән Юһанна уларға җавап берип ейтти: «Худаға боюн 
сунуштин силәргә боюн сунуш Худаниң алдида дурусму? Өзәңлар чағлаңлар.  
20 Биз болсақ көрүп аңлиғинимизни ейтмай, шүк туралмаймиз» деди.  21 У 
вақит улар уларни қорқутуп беқип, һәммә хәлиқ болған мөҗизә үчүн 
Худаға һәмд ейтқач хәлиқниң җәһитидин уларға җаза бәргили һеч баһанә 
тапалмай, уларни қоюп бәрди.  22 Чүнки бу мөҗизә билән сақайтилған киши 
қириқ яштин ашқан еди. 
 

Ишәнгәнләрниң дуа қилиши

23 Улар қоюп берилгәндә өзиниңкиләргә берип, баш каһинлар билән 
ақсақалларниң уларға ейтқининиң һәммисини хәвәр бәрди.  24 Булар буни 
аңлиғанда бир җандәк үнлүк аваз билән Худаға дуа қилип ейтиштики: «Әй 
Худавәндә, асман вә йәр вә деңиз билән уларда бар болғанниң һәммисини 
сән өзәң яратқандурсән.  25 Муқәддәс Роһниң васитиси билән өз бәндәң 
атимиз Давутниң ағзи билән: ‹ Немишкә таипиләр ғовға қилип, хәлиқләр 
инавәтсиз хиял қилди?  
26 Дунияниң падишаһлири қопти вә әмирлири Худавәндиниң вә униң 
Мәсиһигә қарши йиғилишти› дәп ейттиң.  
27 Һәқиқәтән бу шәһәрдә Һиродәс билән Понтиюс Пилатус вә таипиләр билән 
Исраилниң хәлқи сән мәсиһлигән муқәддәс бәндәң Әйсаға қарши йиғилди.  
28 Дәрвәқә сениң қолуң вә мәслиһәтиңниң илгиридин тәйинлигининиң 
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һәммисини қилғили йиғилди.  29 Һазир, әй Худавәндә, уларниң қорқутқиниға 
қарап өз бәндилириңгә камил җүрәт билән сениң сөзүңни ейтқили қудрәт 
бәргин.  30 вә кесәлләрни сақайтишқа вә муқәддәс бәндәң Әйсаниң исми 
билән аламәтләр вә мөҗизиләр қилдурушқа қолуңни узатқин».  31 Улар дуа 
қилғандин кейин җәм болған йери тәврәнди вә һәммиси Муқәддәс Роһтин 
толуп, Худаниң сөзини җүрәт билән йәткүзгили турди.  

Әйса Мәсиһниң җамаитиниң башлиниши

32 Ишәнгәнләрниң һәммиси бир көңүл вә бир җандәк еди вә һеч бири өз 
мелидин бир нәрсини мениңки демәйтти, бәлки һәммә нәрсидә шерик еди.  
33 Расуллар Худавәндә Әйсаниң тирилип қопқиниға чоң қувәт билән гувалиқ 
берәтти вә һәммисиниң үстидә чоң шәпқәт бар еди.  34 вә уларниң арисида һеч 
ким муһтаҗлиқ тартмиди. Чүнки һәр кимниң мүлүк яки өйлири болса уларни 
сетип, сетилғининиң баһасини елип келип,  35 расулларниң путлириниң 
алдида қойди вә һәр кимниң өз һаҗитигә қарап үләштүрүп берәтти.  
36 вә расуллардин Барнабас, йәни «несиһәтчи» дәп атилип, Сипрустин 
болған лавийлиқ Йүсүп,  37 һәм бир екин йерини сетип, пулини елип келип, 
расулларниң путлириниң алдида қойди.  

Ананийәс билән Сәпирә

5 1 Амма Ананияс дегән бир киши өз хотуни Сәпирә билән бир мүлүкни 
сетип,  2 хотуниниң билиши билән баһасиниң бир һәссисини елип қелип, 

йәнә бир һәссисини елип келип, расулларниң путлириниң алдида қойди.  
3 Амма Петрус ейтти: «Әй Ананияс, немишкә сән Муқәддәс Роһқа ялған 
ейтип, мүлүкниң баһасидин бир һәссисини елип қалғидәк шәйтанни өз 
көңлүңни толтарғили қойғансән?  4 Сән мүлүкни сетилмиғанда өзәңниңки 
әмәсмиди? Сетилғанда дарамити өз ихтияриңда әмәсмиди? Немишкә сән 
бу ишни көңлүңгә кәлтүрдүң? Адәмгә әмәс, бәлки Худаға ялған ейттиң».  
5 Ананияс бу сөзни аңлап, йиқилип җан бәрди вә аңлиғанларниң һәммисигә 
чоң қорқунуч чүшти.  6 Йигитләр қопуп, уни кепәнләп елип чиқип көмди.  
7 Үч саатчә өткәндин кейин униң хотуни бу иштин бехәвәр ичкири кирди.  
8 Петрус униңға ейтти: «Маңа дәп бәргин, мүлүкни шунчигә саттиңларму?» 
У: «Дәрвәқә шунчигә» деди.  9 Петрус униңға: «Немишкә Худавәндиниң 
Роһини синиғили иттипақ қилдиңлар? Мана ериңни көмгәнләрниң аяқлири 
ишиктидур. Сени һәм елип чиқириду» деди.  10 У дәрһал Петрусниң аяқлириға 
йиқилип җан бәрди вә йигитләр кирип, униң өлгинини көрүп уни елип 
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чиқип, ериниң йенида көмди.  11 Һәммә җамаәткә вә буни аңлиғанларниң 
һәммисигә чоң бир қорқунуч чүшти.  

Расуллар көрсәткән мөҗизиләр

12 Расулларниң қоллири билән тола аламәт вә мөҗизиләр хәлиқниң арисида 
қилинатт вә һәммиси бир җандәк Сулайманниң айванида җәм болатти.  
13 Башқилардин һеч бири уларға қошулғили җүрәт қилмиди, амма хәлиқ 
уларни тола һөрмәт қилатти  14 вә техи тола кишиләр Худавәндигә ишинип, 
һәм әрләр, һәм хотунлар топ-топ болуп келип қошулатти.  15 Кишиләр һәтта 
Петрус өтүп маңғинида, мүмкин болса униң сайиси уларниң үстигә чүшсун 
дәп, кесәлләрни кочиларға елип чиқип, орун билән көрпиләрниң үстидә 
қоятти.  16 Йәнә топ-топ кишиләр Йерусалимниң әтрапидики шәһәрләрдин 
келип, кесәлләрни вә напак роһлардин азаб тартқанларни елип келәтти вә 
һәммиси шипа тапатти.  

Петрус вә Юһанна зиндандин чиқирилиду

17 Амма улуқ каһин вә униң билән болғанлар, йәни садуқий пирқисидикиләр 
қопуп, ғәйрәт билән толуп,  18 расулларға қол селип уларни тутуп, аммиви 
зинданға солап қойди.  19 Амма Худавәндиниң пәриштиси кечидә зинданниң 
дәрвазисини ечип, уларни чиқирип ейтти:  20 «Берип, бәйт-муқәддәстә қопуп, 
һаятниң һәммә сөзини хәлиққә ейтиңлар».  
21 Улар буни аңлап, таң атқанда бәйт-муқәддәскә кирип, тәлим бәргили турди. 
Амма улуқ каһин вә униң билән болғанлар келип, алий кеңәшни вә бәни-
Исраилниң ақсақаллирини йиғип, зиндандин расулларни елип кәлгили 
киши әвәтти.  22 Сипаһлар берип, уларни зинданда тапмай йенип келип, 
хәвәр берип,  23 ейтти: «Биз берип бақсақ, зиндан диққәт билән тақақлиқ вә 
пасибанлар дәрвазиларниң сиртида туриду, лекин ечип киргәндә ичкиридә 
һеч кишини тапмидуқ».  
24 Бәйт-муқәддәсниң пасибан сәрдари вә баш каһинлар бу сөзләрни аңлиғанда 
буниң тоғрисида: «Бу ишлар барғанчә қандақ болиду?» дәп наһайити һәйран 
болди.  25 Амма бир киши келип, уларға: «Мана силәр зинданға салған 
кишиләр бәйт-муқәддәстә туруп хәлиққә тәлим бериду» дәп хәвәр бәрди.  

Расуллар сорақ қилиниду

26 У вақит сәрдар өзи сипаһлар билән берип, уларни елип кәлди. Лекин 
хәлиқтин қорқуп, бизни чалма-кесәк қилмисун дәп, зорлуқ қилмиди.  27 Улар 
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уларни елип кәлгәндә кеңәшниң алдида турғузди. Улуқ каһин улардин сорап  
28 ейтти: «Бу исим билән тәлим бәрмәңлар дәп, қаттиқ әмир қилмидуқму? 
Вә мана Йерусалимни өз тәлимиңлар билән толтирип, бу адәмниң қенини 
бизниң үстимизгә кәлтүргили халайсиләр».  
29 Лекин Петрус билән расуллар җавап берип ейтти: «Худаға адәмләрдин 
ошуқрақ боюн сунмақ керәктур.  30 Силәр яғачқа есип өлтүргән Әйсани ата-
бовилиримизниң Тәңриси тирилдүрүп қопурди.  31 У Исраилға товва вә 
гуналарниң кәчүрүмини бәрсун дәп, Худа уни өз оң қоли билән улуқландуруп, 
әмир вә қутқузғучи қилип,  32 Буниң һәммисигә биз гувадурмиз вә Худа өзигә 
боюн сунғучиларға бәргән Муқәддәс Роһ һәм гувадур».  33 Мәһкимидикиләр 
буни аңлиғанда тола аччиқлинип, уларни өлтүргили халиди.  
34 Лекин пәрисий болуп Гамалийил дегән һәммә хәлиқниң алдида һөрмәтлик 
бир Тәврат устази кеңәштә қопуп: «Бу адәмләр бир дәм ташқири чиқсун» дәп 
буйруди.  35 Андин уларға ейтти: «Әй исраилий кишиләр, бу адәмләргә немә 
қилсаңлар, еһтият билән қилиңлар.  36 Бу күнләрдин илгири Тәвдас дегән 
киши қопуп, өзини чоң тутти вә төрт йүзчә адәм униңға қошулди. Лекин өзи 
өлтүрүлгәндин кейин униңға әгәшкәнләрниң һәммиси тарқилип йоқалди.  
37 Униңдин кейин җан хәтләнмәкниң күнлиридә галилийәлик Йәһуда қопуп, 
бир мунчә хәлиқни өзигә аздуруп әгәштүрди. У һалак болди вә униңға 
әгәшкәнләрниң һәммиси тарилип кәтти.  38 Әмди силәргә ейтимән: Бу 
адәмләргә тәгмәй, өз ихтияриға қоюңлар. Әгәр бу кеңәш яки бу иш адәмләрдин 
болса, йоқ болуп кетиду.  39 Лекин әгәр Худадин болса, йоқиталмайсиләр. 
Еһтият қилиңларки, Худаға қарши җәң қилғучи болмиғайсиләр» деди.  
40 Улар униң сөзигә мақул болуп, расулларни қичқирип, уларни қамчилитип: 
«Әйсаниң исми билән сөз қилмаңлар» дәп буйруп уларни қоюп бәрди.  
41 Улар бу исим үчүн һақарәт тартқили лайиқ саналғини үчүн хуш болушуп 
кеңәштин чиқип кәтти.  42 Улар болса һәр күни бәйт-муқәддәстә вә өйләрдә 
тәлим берип, Әйса Мәсиһ тоғрисида вәз ейтиштин тохтимайтти.  

Хизмәткә илғанған йәттә киши

6 1 Шу күнләрдә шагиртларниң сани тола болғанда юнаний йәһудийлар 
өз тул хотунлири һәр күни берилгән сәдиқидин қуруқ қалғини үчүн 

ибранийларға ғудуришатти.  2 Униң үчүн он иккиләр җәмий шагиртларни 
қичқирип, ейтти: «Бизгә Худаниң сөзиниң хизмитини ташлап, дәстиханға 
хизмәт қилишни тоғра әмәс.  3 Униң үчүн, әй бурадәрләр, араңлардин Роһ вә 
һекмәт билән толуп, яхшилиқи үчүн мәшһур болған йәттә киши илғаңлар 
вә биз уларни бу ишқа тәйинләп турғузимиз.  4 Лекин биз өзимиз һемишә 
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дуа вә сөзниң хизмитидә турайли» дейишти.  5 Бу сөз һәммә җамаәткә хуш 
кәлди вә улар Истифанусни илғиди. У өзи етиқат вә Муқәддәс Роһ билән 
толған бир киши еди вә һәм Филиппусни вә Прокорусни вә Никанорни вә 
Тимонни вә Парменасни вә йәһудий диниға киргән антакялиқ Николаосни 
илғап,  6 уларни расулларниң алдиға турғузди. Булар дуа қилип, қоллирини 
уларниң үстигә қойди.  
7 Худаниң сөзи өсүп, шагиртларниң сани Йерусалимда тола ашти. 
Каһинлардин һәм чоң бир топ иманға итаәт қилди.  

Истифанусниң тутқун қилиниши

8 Истифанус болса етиқат вә қувәт билән толуп, хәлиқниң арисида 
чоң мөҗизиләр вә аламәтләр қилатти.  9 Лекин Либертин дегәнләрниң 
синагогидин болғанлардин бирнәччиси билән киренәликләрниң вә 
искәндәрийәликләрниң синагогидикиләрдин вә Киликийә билән Асиядин 
болғанлардин бирнәччиси Истифанус билән музакириләшкили қопти.  
10 Лекин улар униң васитиси билән сөз қилған һекмәткә вә Роһқа аҗиз кәлди.  
11 У вақит: «Истифанусниң Мусаға вә Худаға күпүр сөз ейтқинини аңлидуқ» 
дәп гувалиқ бәргили кишиләр иҗаригә елип,  12 хәлиқни, ақсақалларни 
вә катипларни қозғитип, Истифанусқа келип, уни тутуп, алий кеңәшкә 
елип берип,  13 ялған гувалар оттуриға чиқарди . Улар: «Бу киши муқәддәс 
йеримизниң вә Тәврат қануниниң хилапида сөз қилмақтин тохтимайду.  
14 Биз униңдин: ‹ Шу назарәтлик Әйса бу маканни йиқитип, Мусаниң бизгә 
бәргән рәсимлирини йөткиветип бөләкчә қилиду› дегинини аңлидуқ» дәп 
ейтишти.  
15 Кеңәштә олтарғанларниң һәммиси Истифанусқа тикилип қарап, униң 
йүзини пәриштиниң йүзидәк көрди.  

Истифанус йәһудийларниң алий кеңишида гувалиқ бериду

7 1 Улуқ каһин: «Бу ишлар шундақ боламду?» дәп сориди.  2 Истифанус 
ейтти: «Әй бурадәрләр вә атилар, қулақ селиңлар! Шан-шәрәпниң Тәңриси 

атимиз Ибраһим Һаранға техи көчмәй, Аррам Месопотамийәдә турған 
вақтида униңға көрүнүп ейтти:  3 ‹ Өз вәтиниңдин вә җәмәтиңдин чиқип, 
мән саңа көрситидиған жутқа барғин› деди.  4 У вақит у калданийларниң 
жутидин чиқип, Һаранда олтарди. Атиси вапат болғандин кейин, Худа уни 
у йәрдин силәр әмди олтарған жутқа көчүрди.  5 Амма у бу йәрдә бир аяқ 
басқидәк йәрни һәм униңға мирас бәрмиди, лекин бу жутни өзиниң вә 
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униңдин кейинки уруқ-әвлатиға егилики болуш үчүн бәргили вәдә қилди. 
У вақитта Ибраһимниң балиси техи йоқ еди.  6 Худа мундақ ейттики: ‹ Униң 
уруқ-әвлати ят жутта мусапир болиду вә улар төрт йүз йил қул болуп, уларға 
зулум қилиниду.  7 Амма мән уларни қул қилидиған таипигә һөкүм қилимән. 
Андин кейин улар чиқип маңа бу йәрдә ибадәт қилиду› дәп Худа ейтти.  8 Худа 
униңға хәтниниң әһдисини бәрди. Ибраһимдин Исһақ төрәлип, сәккизинчи 
күнидә хәтнә қилинди. Исһақтин Яқуб вә Яқубтин он икки ата-бова төрәлди.  
9 Ата-бовилар болса Йүсүпкә һәсәт қилип, уни Мисирға сатти. Лекин Худа 
униң билән болуп,  10 уни һәммә тәңликтин қутқузуп, униңға Мисир падишаһи 
Фирәвнниң алдида илтипат таптуруп һекмәт бәрди. Фирәвн уни Мисир үстигә 
вә һәммә өз өйи үстигә хоҗа қилди.  11 Амма пүтүн Мисир билән Қанаан 
жутлирида ачарчилиқ вә чоң тәңлик вәқә болди вә ата-бовилиримиз йегили 
бир нәрсә тапалмиди.  12 Яқуб Мисирда ашлиқ бар екәнликини аңлиғанда 
ата-бовилиримизни авалқи мәртивә у йәргә әвәтти.  13 Иккинчи мәртивә 
Йүсүп бурадәрлиригә тонулди вә Йүсүпниң җәмәти Фирәвнгә мәлум болди.  
14 Шуниң билән Йүсүп киши әвәтип, атиси Яқубни вә йәтмиш бәш җан санлиқ 
һәммә җәмәтини өзигә қичқарди.  15 Яқуб Мисирға чүшти вә өзи билән ата-
бовилиримиз у йәрдә вапат болди.  16 Улар Шәкәмгә йөткилип, Ибраһим 
Шәкәмдә Хаморниң оғуллиридин пулға сетивалған қәбирдә дәпнә қилинди.  
17 Лекин Худаниң Ибраһимға қилған вәдисиниң вақти йеқинлишип 
турғинида, хәлиқ Мисирда өсүп тола болған еди.  18 У вақит Йүсүпни 
тонумайдиған йеңи бир падишаһ Мисирда қопти.  19 Шу падишаһ хәлқимизгә 
һейлә қилип, ата-бовилиримизға азар йәткүзүп, уларни өз балилирини, 
тирик қалмисун дәп, ташқири ташлиғили зорлиди.  
20 Шу вақитта Муса туғулди. У Худаниң алдида мәқбул болуп, өз атисиниң 
өйидә үч ай беқилди.  21 Амма у өзи өйдин чиқирилип ташланғанда Фирәвнниң 
қизи уни елип кәлтүрүп, өзигә бала қилип бақти  22 вә Муса мисирлиқларниң 
барчә һекмитидә тәрбийә қилинип, сөздә вә әмәлдә күчлүк болди.  
23 У қириқ яшқа киргәндә, өз бурадәрлирим бәни-Исраилни зиярәт қилай дәп, 
көңлигә чүшти.  24 У бир кишиниң зулум тартқинини көрүп, урулған кишигә 
ярдәм қилип, интиқамини елип мисирлиқни өлтүрди.  25 вә хиял қилдики: 
‹ Бурадәрлирим мени, Худа униң қоли билән бизни қутқузиду дәп билиду›. 
Амма улар буни уқмиди.  26 У күнниң әтиси улар талишип турғанда Муса 
чиқип келип, уларни яраштурғили халап: ‹ Әй кишиләр, силәр бурадәр болуп 
туруп, немишкә бир-бириңларға зулум қилисиләр?› дәп ейтти.  27 Амма өз 
хошнисиға зулум қилған киши уни силкиветип ейттики: ‹ Ким сени бизниң 
үстимизгә әмир вә һаким қипту?  28 Түнүгүн мисирлиқни өлтүргиниңдәк 
мени өлтүргили халайсәнму?›  29 Муса бу сөзни аңлап, қечип Мидиян жутида 
ғериб болуп турди. Анда униңға икки оғул туғулди.  
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30 Қириқ йил өткәндә Худавәндиниң бир пәриштиси Синай теғиниң 
баяванида бир көйүп турған тикәнлик чатқалниң от ялқунида униңға 
көрүнди.  31 Муса буни көргәндә көргинидин әҗәблинип, униңға қариғили 
йеқин барғанда Худавәндиниң авази келип:  32 ‹ Мән ата-бовилириңниң 
Тәңриси, йәни Ибраһимниң вә Исһақниң вә Яқубниң Тәңрисидурмән› дәп 
ейтти. Муса қорқунучта титрәп қариғили җүрәт қилмиди.  33 Амма Худавәндә 
униңға ейтти: ‹ Путлириңдики чоруқлириңни салғин, чүнки сән турған җай 
муқәддәс йәрдур,  34 Дәрвәқә Мисирдики хәлқимниң зулум тартқинини 
көрүп, уларниң аһ тартқинини аңлап, уларни қутқузғили назил болдум. 
Әмди кәлгин, сени Мисирға әвәтәй› деди.  
35 Улар уни инкар қилип, ‹ Ким сени әмир вә һаким қилди?› дегән шу Муса 
өзини Худа тикәнлик чатқаллиқта униңға көрүнгән пәриштиниң қоли 
билән әмир вә қутқузғучи қилип әвәтти.  36 У өзи уларни Мисирдин чиқирип, 
Мисир жутида вә қизил деңизда вә чөлдә қириқ йил давамида аламәт билән 
мөҗизиләр қилатти.  37 Бәни-Исраилға: ‹ Худа бурадәрлириңлардин мәндәк 
бир пәйғәмбәрни қопуриду› дәп ейтқан Муса шудур,  38 йәни җамаәт чөлдә 
болған вақтида Синай теғида өзигә сөз қилған пәриштә билән биллә болған 
вә ата-бовилиримиз билән биллә болған, силәргә йәткүзидиған тирик калам 
қобул қилған киши шу өзидур.  39 Ата-бовилиримиз униңға боюн сунғили 
халимай, бәлки уни рәт қилип, көңүллири билән Мисирға майил болуп,  
40 Һарунға ейтиштики: ‹ Алдимизда меңип башлайдиған тәңриләр бизгә ясап 
бәргин, чүнки бизни Мисир жутидин чиқарған бу Мусаға немә болғинини 
билмәймиз.  41 Улар шу күнләрдә бир мозай сүритини ясап, бутқа қурбанлиқ 
кәлтүрүп, өз қоллириниң ишлири билән хуш болушти.  42 Амма Худа улардин 
йүз өрүп, уларни асманниң қошуниға ибадәт қилғили тапшурди. Бу һәқтә 
пәйғәмбәрләрниң китапида: ‹ Әй бәйт-Исраил, баяванда қириқ йил маңа 
қурбанлиқ вә һәдийәләр тәқдим қилдиңларму?  
43 Мана Молохниң чедирини вә Рифан бутиниң юлтузини, йәни уларға сәҗдә 
қилмақ үчүн ясиған сүрәтләрни көтирип йүрдүңлар. Униң үчүн силәрни 
Бабилниң у бир тәрипигә елип баримән› дәп пүтүлгәндур.  
44 Баяванда шаһадәт чедири ата-бовилиримиз билән бар еди. Мусаға 
сөзлигүчи өзи: ‹ Чедирни өзәң көргән нәмунигә мувапиқ қилғин› дәп буйруған 
еди.  45 Андин кейин ата-бовилиримиз у чедирни тапшурувелип, Әйсадин 
башлинип уни Худа уларниң алдидин қоғлап чиқарған таипиләрдин өз 
егиликигә алған жутқа көчүрүп кәлди. У Давутниң вақтиғичә шундақ турди.  
46 Давут өзи Худаниң алдида мәқбул болуп, Яқубниң Тәңрисигә бир макан 
тапқили илтимас қилди.  47 Лекин Сулайман униңға бир бәйт бена қилди.  
48 Амма Һәқтаала адәмниң қоли билән ясалған бәйтләрдә макан тутмайду. 
Пәйғәмбәр шундақ ейтидуки:  



РАСУЛЛАРНИҢ ПААЛИЙӘТЛИРИ 16

49 ‹ «Асман мениң тәхтим вә йәр мениң қәдәмгаһимдур. Маңа қандақ өй 
салисиләр? Яки арамгаһим қайсидур?  
50 Буларниң һәммисини мениң қолум қилмидиму?» дәп Худавәндә ейтиду›.  
51 Әй бойни қаттиқ көңли вә қулақлири хәтнисиз болғанлар, силәр ата-
бовилириңларға охшаш һемишә Муқәддәс Роһқа ғаршилиқ қилисиләр.  
52 Ата-бовилириңлар пәйғәмбәрләрниң қайсисини қоғлимиди? Улар у 
адил болғучиниң келидиғинидин хәвәр бәргүчиләрни өлтүрди. Силәр 
әмди у адилни тутуп бәргүчи вә өлтүргүчи болдуңлар.  53 Силәр қанунни 
пәриштиләрниң түзмики билән тапшурувалғансиләр, амма тутмидиңлар».  

Истифанусниң чалма-кесәк қилиниши

54 Улар буни аңлиғанда тола аччиқлинип униңға чишлирини ғучурлатти.  
55 Лекин у өзи Муқәддәс Роһ билән толуп асманға көз тикип қарап, Худаниң 
шан-шәрипини вә Әйса Худаниң оң йенида турғинини көрүп,  56 ейтти: 
«Мана асманларни ечилип, Ибн ал-Инсанниң Худаниң оң йенида турғинини 
көримән».  57 Лекин улар қаттиқ аваз билән қичқирип, қулақлирини 
етивелип, һәммиси бирликтә униңға йопурулуп келип,  58 уни шәһәрдин 
чиқирип чалма-кесәк қилди. Гувалар өз либаслирини Саул дегән бир 
йигитниң аяқлириниң йенида қойди.  59 Улар Истифанусни чалма-кесәк 
қилғинида у өзи дуа қилип: «Әй Худавәндә Әйса, роһумни қобул қилғин» дәп 
ейтти.  60 Андин тиз пүкүп үнлүк аваз билән қичқирип ейтти: «Әй Худавәндә, 
уларға бу гунани санимиғин». Буни ейтип, өлүмдә ушлап кәтти. Саулму 
униң өлтүрүлгинигә рази еди.  

Саулниң Әйса Мәсиһниң җамаитигә зиянкәшлик қилиши

8 1 У күндә Йерусалимдики җамаәтниң үстигә чоң бир қоғланмақлиқ 
вәқә болди. Расуллардин башқа һәммиси Йәһудийәниң вә Самарийәниң 

жутлириға тарилип кәтти.  2 Тәқвадар кишиләр Истифанусни дәпнә қилип, 
униң үстигә чоң матәм қилди.  3 Лекин Саул җамаәтни вәйран қилип, 
өйлиригә кирип, әр кишиләрни вә хотунларни сүрүп зинданға салдуратти.  

Филиппус Самарийәдә Инҗилниң сөзини җакалайду

4 Лекин тарилип кәткәнләр айлинип йүрүп, Инҗилниң сөзини җакалатти.  
5 Филиппус болса Самарийә шәһиригә чүшүп, уларға Мәсиһни вәз ейтти.  
6 Хәлиқ аңлап, Филиппусниң қилған аламәтлирини көргәндә бир көңүл 
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билән униң ейтқиниға қулақ салди.  7 Чүнки напак роһлардин тутулған тола 
кишиләрдин у роһлар үнлүк аваз билән қичқирип чиқип кәтти вә тола паләч 
билән токурлар сақайтилди.  8 Шуниң билән у шәһәрдә чоң хушлуқ болди.  
9 Лекин илгиридин у шәһәрдә җадугәрлик қилип, Самарийә хәлқини 
һәйрәткә селип, өзини бир улуқ зат дегән Симон исимлиқ бир киши бар 
еди.  10 Кичиклиридин чоңлириғичә уларниң һәммиси униңға қулақ селип: 
«Худаниң чоң қудрити дегән шудур» дейишәтти.  11 У өзи узун вақиттин 
бери җадугәрлик қилип, хәлиқни һәйрәткә салғини үчүн улар униңға қулақ 
салатти.  12 Лекин Филиппус Худаниң падишаһлиқи вә Әйса Мәсиһниң 
исми тоғрисида Инҗилни йәткүзгәндә улар ишинип, әр кишиләр вә 
хотунлар баравәр чөмүлдүрүшни қобул қилди.  13 Симон өзи һәм ишинип 
чөмүлдүрүлгәндин кейинм һемишә Филиппус билән биллә турди. У болған 
чоң аламәт билән қувәтләрни көрүп һәйран қалди.  
14 Йерусалимдики расуллар самарийәликләрниң Худаниң сөзини қобул 
қилғинини аңлиғанда Петрус билән Юһаннани уларға әвәтти.  15 Булар у 
йәргә берип чүшкәндә, ишәнгәнләргә Муқәддәс Роһ берилсун дәп, улар үчүн 
дуа қилди.  16 Чүнки улар Худавәндә Әйсаниң исмиға чөмүлдүрүлгини билән 
Муқәддәс Роһ уларниң һеч бириниң үстигә техи чүшмигән еди.  17 У вақит 
расуллар қоллирини уларниң үстигә қойди вә уларға Муқәддәс Роһ берилди.  
18 Лекин Симон расулларниң қоллирини қоймиқи билән Роһниң берилгинини 
көргәндә расулларға пул берип,  19 ейтти: «Маңа һәм бу қудрәтни бериңларки, 
һәр кимниң үстигә қоллиримни қойсам, униңға Муқәддәс Роһ берилсун».  
20 Амма Петрус униңға ейтти: «Күмүчүң өзәң билән йоқалсун, чүнки сән 
Худаниң һәдийәсини пулға алай дәп, хиял қилдиң.  21 Сениң бу ишта һәссәң 
вә несипиң йоқтур, чүнки көңлүң Худаниң алдида түз әмәс.  22 Униң үчүн 
бу яманлиқиңдин йенип, товва қилип Худавәндигә дуа қилғин. Шайәтки 
көңлүңниң бу хиял саңа мәғпирәт қилинғай.  23 Чүнки сениң аччиқлиқниң 
өтидә вә яманлиқниң бәндидә бағлақлиқ екәнликиңни көримән».  24 Амма 
Симон җавап берип ейтти: «Силәр мән үчүн Худавәндигә ялвуруңларки, 
ейтқиниңларниң һеч бири маңа кәлмисун».  
25 Улар гувалиқ берип, Худавәндиниң сөзини ейтқандин кейин, 
самарийәликләрниң тола кәнтлиридә Инҗилни җакалап, Йерусалимға 
йенип кәтти. 

Филлиппус вә һәбәшлик вәзир

26 Лекин Худавәндиниң бир пәриштиси Филиппусқа сөз қилип ейтти: 
«Қопуп, Йерусалимдин Газаға чүшидиған чөлдики йолға чиқип, җәнуб 
тәрипигә барғин» деди.  27 У қопуп барди. Вә мана һәбәшликләрниң Кандакә 
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дегән мәликисиниң алдида улуқ болуп, униң һәммә хәзинисиниң үстидә 
турған бир һәбәшлик вәзир Йерусалимға сәҗдә қилғили келип,  28 андин 
йенип, һарвусида олтирип Йәшая пәйғәмбәрниң китапини оқувататти.  
29 Роһ Филиппусқа: «Чиқип, у һарвуға йеқин барғин» дәп ейтти.  30 Филиппус 
жүгүрүп берип, униң Йәшая пәйғәмбәрниң китапини оқуғинини аңлап: 
«Оқуғиниңни уқамсән?» дәп сориди.  31 Амма у өзи: «Бирким маңа рәһбәрлик 
қилмиса, қандақ уқалаймән?» дәп ейтип, Филиппусни һарвуға чиқип, йенида 
олтарғили тәклип қилди.  32 У муқәддәс язмилардин оқуған қисим бу едики: 
«У бир қойдәк боғузланғили елип берилди вә бир қоза қирқиғучисиниң 
алдида шүк турғандәк ағзини ачмиди.  
33 Хар қилинғини билән униң һөкүми көтирилди вә униң нәслини ким санап 
баян қилалайду? Чүнки униң җени йәрдин көтирилди».  
34 Вәзир Филиппусқа сөз қилип ейтти: «Саңа ялвуруп сораймәнки, пәйғәмбәр 
буни ким тоғрисида ейтиду? Өз тоғрисидиму яки башқиси тоғрисидиму?»  
35 Филиппус ағзини ечип, муқәддәс язминиң шу сөзидин башлап униңға Әйса 
тоғрисидин Инҗилни йәткүзди.  
36 Улар йолда кетип барғинида, су бар бир йәргә кәлди вә вәзир ейтти: «Мана 
су! Мени чөмүлдүрүш қобул қилиштин немә тосиялайду?»  37 Филиппус 
ейтти: «Әгәр барчә көңлүңдин ишәнсәң, саңа җайиздур». У җавап берип 
ейтти: «Әйса Мәсиһниң Ибн Алла екәнликигә ишинимән» дәп  38 һарвуни 
тохтатқили буйруди. Иккиси, йәни Филиппус билән вәзир, чүшүп суға 
кирди вә у уни чөмүлдүрди.  39 Улар судин чиққанда Худавәндиниң Роһи 
Филиппусни көтирип елип кәтти. Вәзир уни йәнә көрмәй, хуш болуп өз йолиға 
раван болди.  40 Амма Филиппус Ашдод шәһиридә пәйда болуп, Қәйсәрийәгә 
кәлгичә айлинип йүрүп, һәммә шәһәрләрдә Инҗилни йәткүзди.  

Саул Дәмәшиққә барғинида

9 1 Лекин Саул тохтимай Худавәндиниң шагиртлириға қарши қорқутуш 
вә өлтүрүшкә дәм сүрүп, улуқ каһинниң қешиға берип,  2 Дәмәшиқниң 

синагоглириға бәргили униңдин бу динниң йолида болғанларниң һәр 
қайсисини тапса, хаһи әр, киши хаһи хотун киши болсун уларни бағлап, 
Йерусалимға елип келишкә рухсәт хәт сориди.  
3 У йолда кетип берип Дәмәшиққә йеқинлашқинида, нагаһ униң чөрисигә 
асмандин бир нур йоруди.  4 У өзи йәр үстигә йиқилип, өзигә: «Әй Саул, әй 
Саул, немишкә мени қоғлайсән» дәп ейтқан бир аваз аңлиди.  5 У ейтти: 
«Әй Худавәндә, кимдурсән?» Худавәндә ейтти: «Мән сән өзәң қоғлиған 
Әйсадурмән.  6 Әмди қопуп, шәһәргә киргин вә немә қилидиғиниң саңа 
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ейтилиду».  7 Униң билән сәпәр қилған кишиләр һеч кимни көрмәй, авазни 
ишитип, дәһшәттин шүк туруп қалди.  
8 Саул йәрдин қопуп, көзлирини ачқанда һеч нәрсини көрмиди, лекин улар 
униң қолидин тутуп, уни Дәмәшиққә елип кирди.  9 У үч күнгичә көрмәйдиған 
болуп, нә йемиди, нә ичмиди.  
10 Дәмәшиқтә Ананияс дегән бир шагирт бар еди вә Худавәндә бир роһий 
көрүнүштә униңға: «Әй Ананияс» дәп ейтти. У ейтти: «Әй Худавәндә, мана 
мән!»  11 Худавәндә униңға ейтти: «Қопуп, «Түз коча» дегән кочиға берип, 
Йәһуданиң өйидә Саул дегән тарсуслуқни издигин. Мана у дуа қилип туриду.  
12 У өзи Ананияс дегән бир кишиниң кирип, көзлири көрмәк үчүн униң 
үстигә қоллирини қойғинини роһий көрүнүштә көрди».  13 Лекин Ананияс 
җавап бәрдики: «Әй Худавәндә, бу киши тоғрисида Йерусалимда сениң 
муқәддәслириңгә қанчә яманлиқ қилғинини тола кишиләрдин аңлидим.  
14 Бу йәрдә сениң исмиңға илтиҗа қилғанларниң һәммисини бағлиғили 
баш каһинлардин һөкүми бар».  15 Лекин Худавәндә Ананиясқа ейтти: 
«Барғин, чүнки у мениң исмимни таипиләрниң вә падишаһларниң вә бәни-
Исраилниң алдиға елип бармақ үчүн маңа илғанған бир әсвабтур.  16 Мән һәм 
униң мениң исмим үчүн қанчә зәхмәт тартмиқи керәк екәнликини униңға 
көрситәй».  
17 Ананияс берип, у өйгә кирди вә қолларни Саулниң үстигә қоюп: «Әй 
Саул бурадәр, сән кәлгән йолуңда саңа көрүнгән Худавәндә, йәни Әйса 
сән көридиған болуп, Муқәддәс Роһтин толмиқиң үчүн мени әвәтти» дәп 
ейтти.  18 Дәрһал Саулниң көзлиридин таш постлар чүшкәндәк болуп, у өзи 
көридиған болди. У қопуп чөмүлдүрүшни қобул қилди.  

Саул Дәмәшиқтә Әйса Мәсиһ тоғрисида гувалиқ бериду

19 Андин кейин у таам йәп қувәтләнди. Саул Дәмәшиқтики шагиртлар билән 
бир нәччә күн туруп,  20 дәрһал Әйсани Ибн Алла будур дәп, синагогларда 
вәз ейтқили турди.  21 Һәммә аңлиғанлар һәйран қелип: «Бу исимға илтиҗа 
қилғанларни Йерусалимда һалак қилғучи шу әмәсму? У бу йәргә һәм уларни 
бағлап, баш каһинларға елип барғили қәст қилип кәлмидиму?» дәп ейтишти.  
22 Лекин Саул барғансери қувәтлинип: «Бу Мәсиһтур» дәп дәлил кәлтүрүп, 
Дәмәшиқтә макан тутқан йәһудийларни һәйрәткә салди.  
23 Амма тола күнләр өткәндин кейин йәһудийлар уни йоқатқили мәслиһәт 
қилишти.  24 Лекин уларниң мәслиһәти Саулға мәлум болди. Улар уни 
өлтүргили кечә вә күндүз дәрвазиларда сақлап туратти.  25 Шуңа шагиртлири 
кечидә уни елип, бир севәттә сепилдин чүшүрүп қойди.  
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Саул Йерусалимда
26 Саул Йерусалимға кәлгәндә шагиртларға қошулғили һәрикәт қилди. 

Лекин һәммиси униң шагирт болғиниға ишәнмәй, униңдин қорқти.  27 Амма 
Барнабас уни қобул қилип, расулларниң қешиға елип келип, уларға униң 
Худавәндини йолда қандақ көргинини вә Худавәндә униңға сөз қилғинини 
вә қандақ җүрәт билән Дәмәшиқтә Әйсаниң намида вәз ейтқинини ейтип 
бәрди.  28 Андин Саул Йерусалимда шагиртлар билән кириш-чиқиш қилип,  
29 җүрәт билән Худавәндиниң намида вәз ейтип, юнаний йәһудийлар 
билән сөзлишип музакирә қилатти. Амма улар уни өлтүргили қәстлиди.  
30 Бурадәрләр шуни билип, уни Қәйсәрийәгә елип берип, Тарсусқа әвәтти.  
31 У вақит барчә Йәһудийәдики вә Галилийәдики вә Самарийәдики җамаәтләр 
аманлиқ тепип, мустәһкәмлинип, Худаниң қорқунучида йүрүп, Муқәддәс 
Роһниң тәсәллиси вә несиһәти билән өсәтти.  

Анеясниң сақайтилиши

32 Петрус һәммә җамаәтләргә берип айлинип йүргинидә, Лиддә 
шәһиридики муқәддәсләрниң алдиға һәм кәлди.  33 У йәрдә Анеяс дегән 
бир кишигә йолуқти. У өзи сәккиз йилдин бери паләч болуп орунда ятқан 
еди.  34 Петрус униңға: «Әй Анеяс, Әйса Мәсиһ сени сақайтти. Қопуп, орнуңни 
йиққин» деди вә у дәрһал қопти.  35 Лиддә билән Шаронда олтарғанларниң 
һәммиси уни көрүп, товва қилип Худавәндигә янди.  

Табита өлүмдин тирилдүрүлиду

36 Җаффада Табита яки Доркас, йәни «кийик» дегән бир хотун шагирт 
бар еди. У өзи яхши әмәлдә ешип, тола сәдиқиләр берәтти.  37 Шу күнләрдә 
вәқә болдики, у кесәл болуп өлди. Улар уни жуюп, бир балиханида қойди.  
38 Лиддә Җаффаға йеқин болғач, шагиртлар Петрусниң у йәрдә екәнликини 
аңлап, униң алдиға икки киши әвәтип: «Һаял қилмай, бизләргә кәлгин» дәп 
ялвурди.  39 Петрус қопуп, улар билән барди. У шу йәргә кәлгәндә улар уни 
балиханиға башлап чиқти. Һәммә тул хотунлар униң йенида туруп, йиғлап 
Доркас улар билән екәнликидә қилған һәммә көйнәк вә либасларни көрсәтти.  
40 Лекин Петрус уларниң һәммисини чиқирип, тиз пүкүп дуа қилди. Андин 
өлүкниң тәрипигә бурулуп: «Әй Табита, қопқин» дәп ейтти вә у көзлирини 
ечип, Петрусни көрүп, өрә олтарди.  41 Петрус униңға қолини узитип, уни 
қопуруп, муқәддәсләрни вә тул хотунларни қичқирип, уни уларниң алдида 
тирик турғузди.  



 21 РАСУЛЛАРНИҢ ПААЛИЙӘТЛИРИ

42 Бу вәқә пүтүн Җаффада мәлум болди вә тола киши Худавәндигә ишәнди.  
43 Андин кейин Петрус тола күнләр Җаффада қелип, Симон дегән бир 
көнчиниңкидә турди.  

Петрус вә әскәрләрниң йүзбеши Корнилиюс

10 1 Қәйсәрийәдә «италийәлик қошун» дегән әскәрләрниң бир йүзбеши 
Корнилиюс дәп аталған бир киши бар еди.  2 У өзи тәқвадар бир киши 

болуп, өз өйидикиләрниң һәммиси билән Худадин қорқуп, хәлиққә тола 
сәдиқә берип, һәр вақит Худаға дуа қилатти.  3 Бир күн тәхминән тоққузинчи 
сааттә роһий көрүнүштә Худаниң бир пәриштисиниң өз алдиға киргинини 
рошән көрди. Пәриштә униңға: «Әй Корнилиюс» дәп ейтти.  4 Корнилиюс 
униңға тикилип қарап, қорқуп: «Әй хоҗа, бу немә екән?» дәп ейтти. У униңға 
ейтти: «Дуалириң вә сәдиқилириң Худаниң алдида әсләтмидәк туруш үчүн 
униңға берип йәтти.  5 Әмди Җаффаға киши әвәтип, Петрус дәп аталған 
Симонни қичқарғин.  6 У өзи деңизниң бойида олтарақлиқ Симон дегән 
бир көнчиниң өйидә меһман болуп туриду» деди.  7 Униң билән сөзләшкән 
пәриштә кәткәндин кейин, Корнилиюс хизмәткарлиридин иккисини вә өз 
қешида һемишә турған бир тәқвадар әскәрни қичқирип,  8 һәммә болған 
вәқәни уларға ейтип берип, уларни Җаффаға әвәтти.  
9 Әтиси улар йолда кетип берип, шәһәргә йеқин кәлгәндә Петрус алтиничи 
сааттә дуа қилғили өгүзгә чиқти.  10 У ач қелип таам йегили халиди. Улар аш 
тәйярлап турғинида Петрус роһта көтирилип, бир роһий көрүнүш көрди.  
11 У қариса, асман ечилип чоң дәстихандәк бир нәрсә төрт бурҗикидин 
тутулуп йәргә селинип чүшиду.  12 Ичидә йәр йүзидики һәр хил төрт 
аяқлиқ һайванлар, вәһший һайванлар билән өмиләйдиған җаниварлар вә 
асманниң учарқанатлири туриду  13 вә бир аваз униңға келип: «Әй Петрус, 
қопуп, союп йегин» дәп ейтти.  14 Лекин Петрус ейтти: «Әй Худавәндә бу 
һеч болмайду. Чүнки мән һеч вақит һарам вә я напак бир нәрсә йемидим.  
15 Йәнә иккинчи мәртивә аваз униңға келип: «Худаниң пак қилғинини сән 
һарам демигин» дәп ейтти.  16 Шуниңдәк үч мәртивә болди. Андин кейин 
дәстихан дәрһал асманға көтирилди.  
17 Петрус өз көңлидә һәйран қелип, өзәм көргән роһий көрүнүшниң мәниси 
немә екән дәп ойлап турғинида, мана Корнилиюстин әвәтилгән кишиләр 
Симонниң өйини сорап келип, дәрвазида турған едиләр.  18 Улар қичқирип: 
«Петрус дегән Симон бу йәргә меһман болуп чүшкәнму?» дәп сориди.  
19 Петрус роһий көрүнүшни ойлап турғинида, Роһ униңға ейтти: «Мана үч 
киши сени издәйду.  20 Қопуп, төвән чүшкин вә иккиләнмәй, улар билән 
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барғин. Мән өзәм уларни әвәттим».  21 Петрус чүшүп, кишиләрниң алдиға 
берип ейтти: «Мана силәр издигән киши мәндурмән. Немә сәвәбтин бу йәргә 
кәлдиңлар?»  22 Улар ейттики: «Адил болуп Худадин қорқуп йәһудийларниң 
барчә хәлқидин яхши шаһадәт тапқан бир әскәр йүзбеши, Корнилиюс 
дегән бир киши сөзүңни аңлимақ үчүн сени өз өйигә қичқиришқа роһий 
көрүнүштә бир муқәддәс пәриштидин әмир қилинған».  23 Шуңа Петрус 
уларни өйгә қичқирип, қондурди. Әтиси қопуп, улар билән чиқип кәтти. 
Җаффадики бурадәрләрниң бирнәччисиму униң билән барди.  
24 Йәнә әтиси улар Қәйсәрийәгә йетип кәлди. Корнилиюс өз уруқ-
туққанлирини вә йеқин достлирини җәм қилип, уларни сақлап туратти.  
25 Петрус кирип турғинида, Корнилиюс униң алдиға чиқип, аяқлириға 
чүшүп сәҗдә қилди.  26 Лекин Петрус униңға: «Қопқин, мән өзәм һәм 
инсандурмән» дәп уни қопурди.  27 У униң билән сөзлишип кирип, тола 
кишиләрниң йиғилғинини көрүп,  28 уларға ейтти: «Бир йәһудий адәмниң 
башқа милләтниң кишиси билән бериш-келиши яки шундақниңкигә 
кириши җайиз болмиғинини өзәңлар билисиләр. Лекин Худа маңа һеч 
кишини һарам яки напак демәсликим керәкликини көрсәтти.  29 Униң үчүн 
қичқирилғинимда һеч нәрсә демәй кәлдим. Әмди сораймәнки, немишкә 
мени қичқардиңлар?»  30 Корнилиюс ейтти: «Төрт күнниң алдида күнниң 
мушу вақтиғичә роза тутуп, өйүмдә тоққузинчи сааттики дуани қилип 
турғинимда, мана нуранә кийимлик бир киши алдимда туруп,  31 ‹ Әй 
Корнилиюс сениң дуайиң иҗабәт қилинди вә сәдиқилириң Худаниң алдида 
яд қилинди.  32 Әмди Җаффаға киши әвәтип, Петрус дәп аталған Симонни 
қичқарғин. У өзи деңизниң бойидики көнчи Симонниң өйидә меһман 
болуп туриду› деди.  33 Униң үчүн дәрһал сени қичқарғили киши әвәттим 
вә сән кәлгиниң билән яхши қилдиң. Әмди биз һәммимиз Худаниң алдида 
туруп, Худавәндә саңа буйруғининиң һәммисини аңлиғили һазирдурмиз».  

Муқәддәс Роһниң йәдудий әмәсләргә ата қилинип төкүлүши

34 Петрус ағзини ечип ейтти: «Һәқиқәтән билип қалдимки, Худа йүз-
хатирә қилмайду.  35 Бәлки һәр милләттә униңдин қорқуп, адаләтни қилип 
турған киши униң алдида мәқбулдур.  36 У өзи бәни-Исраилға әвәткән 
сөзини, йәни һәммисиниң Худавәндиси болған Әйса Мәсиһниң васитиси 
билән йәткүзүлгән аманлиқ Инҗилиниң сөзини билисиләр.  37 Юһаннаниң 
чөмүлдүрүш чақириқидин кейин у хәвәр Галилийәдин башлап барчә 
Йәһудийәгә йейилди.  38 Худа Муқәддәс Роһ вә қувәт билән мәсиһлигән 
Әйсаниң кезип йүрүп, яхшилиқ қилип Худа униң билән болғач, иблистин 
бесилғанларниң һәммисини сақайтқини тоғрисидики хәвәрни билисиләр.  
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39 Биз өзимиз униң йәһудийларниң жутида вә Йерусалимда қилғининиң 
һәммисигә гувадурмиз. Амма у яғачқа есилип өлтүрүлди.  40 Униң өзини 
Худа үчинчи күндә тирилдүрүп қопуруп, ашкарә қилди.  41 Лекин уни 
һәммә хәлиққә ашкарә қилмай, бәлки илгиридин Худадин илғанған 
гуваларға, йәни бизгә көрсәтти. У өлүкләр арисидин қопқандин кейин 
биз униң билән болуп йәп-ичәттуқ.  42 У өзи тирикләр вә өлгәнләрниң 
үстигә Худадин тохтитилған һөкүм қилғучи екәнликини хәлиққә вәз 
ейтип, гувалиқ бәргили бизгә буйруди.  43 ‹ Һәр ким униңға ишәнсә, униң 
исми билән гуналарниң әпусини тапиду› дәп һәммә пәйғәмбәрләр униң 
тоғрисида гувалиқ бериду».  
44 Петрус бу сөзләрни ейтип турғинида, Муқәддәс Роһ униң сөзини 
аңлиғанларниң һәммисигә чүшти.  45 Петрус билән кәлгән хәтнилик 
ишәнгүчиләр Муқәддәс Роһниң һәдийәси һәм таипиләрниң үстигә 
төкүлгинигә һәйран қалди.  46 Чүнки уларниң башқа тиллар билән сөз қилип, 
Худаға һәмдусана ейтқинини аңлиди.  47 Петрус сөз қилип: «Бизләргә охшаш 
буларға Муқәддәс Роһ берилгәндин кейин, уларни чөмүлдүрүш қобул 
қилишқа судин ким тосайду?» дәп,  48 уларниң Әйса Мәсиһниң исми билән 
чөмүлдүрүшини буйруди. Андин кейин улар: «Мунда бир нәччә күн турғин» 
дәп униңға ялвурди.  

Петрусниң йәдудий әмәсләрниң чөмүлдүрүлүшини ақлиши

11 1 Расуллар вә Йәһудийәдики бурадәрләр таипиләр һәм Худаниң сөзини 
қобул қилғинини аңлиди.  2 Шуңа Петрус Йерусалимға кәлгәндә, 

хәтниликләр униң билән ейтишип:  3 «Сән хәтнисиз адәмләрниңкигә кирип, 
улар билән таам йегән екәнсән» деди.  
4 Амма Петрус бу вәқәләрни баштин тартип, бирдин-бирдин баян қилип ейтти:  
5 «Мән Җаффа шәһиридә дуа қилип туруп, роһта көтирилгән һаләттә болуп, 
роһий көрүнүштә көрдүмки, чоң дәстихандәк бир нәрсә төрт бурҗәктин 
тутулуп чүшүп, асмандин саңгилитилип маңа келиду.  6 Мән униңға көз 
тикип қарисам, йәрниң төрт аяқлиқ һайванлири, вәһший һайванлар вә 
өмиләйдиған җаниварлар билән асманниң учарқанатлирини көримән  7 вә 
һәм маңа: ‹ Әй Петрус қопуп боғузлап йегин› дәйдиған бир аваз аңлидим.  
8 Лекин мән ейттим: ‹ Әй Худавәндә, бу һеч болмайду. Чүнки һеч вақит 
һарам яки напак бир нәрсә ағзимға кирмиди.›  9 Асмандин бир аваз иккинчи 
мәртивә сөз қилип: ‹ Худаниң пак қилғинини сән һарам демигин› дәп ейтти.  
10 Үч мәртивә шундақ болди. Андин кейин һәммиси асманға көтирилди.  11 Вә 
мана, шу вақитта Қәйсәрийәдин мениң алдимға әвәтилгән үч киши биз турған 
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өйниң алдида турди.  12 Амма Роһ маңа: ‹ Иккиләнмәй улар билән барғин› 
деди. Бу алтә бурадәр һәм мән билән барди вә у кишиниң өйигә кирдуқ.  13 У 
бизгә бир пәриштиниң униң өйидә туруп, униңға: ‹ Җаффаға киши әвәтип, 
Петрус дәп аталған Симонни қичқарғин.  14 У саңа өзәңниң вә барчә өйүңниң 
ниҗатиға васитә болидиған сөз ейтиду› дегинини бизгә ейтип бәрди.  15 Мән 
сөз қилип турғанда, дәсләптин бизгә болғандәк Муқәддәс Роһ уларниң үстигә 
чүшти.  16 У вақит Худавәндиниң: ‹ Юһанна су билән адәмләрни чөмүлдүрди, 
лекин силәр Муқәддәс Роһта чөмүлдүрүлисиләр› дәп ейтқан сөзини ядқа 
кәлтүрдүм.  17 Худа биз Худавәндә Әйса Мәсиһкә ишәнгәнләргә бәргәндәк, 
уларға һәдийәни бәргәндин кейин, Худани тосиғили мән кимдурмән» деди.  
18 Улар буни аңлиғанда рази болуп, Худаға һәмд ейтип: «Ундақ болса, Худа 
таипиләргә һәм һаятлиққа йәткүзидиған товини берипту» дәп ейтти.  

Антакядики мәсиһийләр

19 Истифанусниң сәвәби билән вәқә болған тәңлик җәһитидин тарилип 
кәткәнләр айлинип йүрүп, йәһудийлардин башқа һеч кишигә сөзни 
йәткүзмәй, Фәникийә, Сипрус вә Антакяғичә барди.  20 Амма уларниң арисида 
бир нәччә сипруслуқ билән киренәликләр бар еди. Булар Антакяға кәлгәндә 
юнанийларға һәм сөз қилип, Худавәндә Әйса тоғрисида Инҗилни йәткүзди.  
21 Худавәндиниң қоли улар билән еди вә чоң бир топ кишиләр ишинип 
Худавәндигә янди.  
22 Буниң тоғрисидики хәвәр Йерусалимдики җамаәтниң қулиқиға 
ишитилди. Шуңа улар Барнабасни Антакяға әвәтти.  23 У шу йәргә берип, 
Худаниң меһри-шәпқити көргәндә хуш болуп һәммисигә көңүлниң мәйли 
билән Худавәндигә садиқ болуп турғили несиһәт қилди.  24 Чүнки Барнабас 
яхши бир адәм болуп, Муқәддәс Роһ вә етиқат билән толған еди вә йәнә тола 
хәлиқ Худавәндигә кәлтүрүлди.  25 Лекин Барнабас чиқип, Саулни издигили 
Тарсусқа барди.  26 У уни тепип, Антакяға елип кәлди вә улар пүтүн бир йил 
биллә турушуп, нурғун хәлиққә тәлим берәтти. Антакяда шагиртлар авал 
«мәсиһийләр» дәп аталди.  
27 У күнләрдә Йерусалимдин Антакяға пәйғәмбәрләр чүшүп кәлди.  28 Улардин 
Агабос дегән бири қопуп: «Пүтүн йәр йүзигә қаттиқ бир ачарчилиқ келиду» 
дәп Роһниң вәһийи билән алдин ейтти. Бу ачарчилиқ Клавдиюс қәйсәрниң 
вақтида вәқә болди.  29 Буниң билән шагиртлар һәр бири өз күчигә мувапиқ 
Йәһудийәдә макан тутқан бурадәрләргә ярдәмчилик үчүн бир немә әвәтишни 
қарар қилди.  30 Улар шундақ қилип, Барнабасниң вә Саулниң қоли билән шуни 
җамаәт ақсақаллириға әвәтти.  
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Яқубниң өлтүрүлүши вә Петрусниң қутқузулуши

12 1 У вақитта Һиродәс падишаһ җамаәтниң бир нәччә кишилиригә азар 
бәргили қол сунди.  2 вә Юһаннаниң бурадири Яқубни қилич билән 

өлтүрди.  3 У йәһудийларниң бу ишидин рази болғинини көрүп, Петрусни 
һәм тутти. Петир нанниң күнлири еди.  4 У уни тутқандин кейин зинданға 
салдуруп, уни сақлиғили һәр бири төрт әскәрлик төрт пасибанға тапшуруп, 
һейттин кейин уни хәлиқниң алдиға чиқарғили нийәт қилди.  5 Петрус 
зинданда сақланған еди, лекин җамаәт бир көңүлдәк униң үчүн дуа қилип 
турди.  
6 Һиродәс уни хәлиқниң алдиға чиқармақчи болған күнниң кечиси Петрус 
икки зәнҗир билән икки әскәргә четиқлиқ оттурисида йетип ухлавататти. 
Ишикниң алдида пасибанлар туруп, зинданни сақливататти.  7 Вә мана 
Худавәндиниң бир пәриштиси униң йенида туруп, өйдә бир нур йоруйду. 
Пәриштә Петрусниң бигинигә тепип, уни ойғитип: «Илдам қопқин» дәп 
ейтти. Шуан зәнҗирлири қоллиридин чүшүп кәтти  8 вә пәриштә униңға: 
«Белиңни бағлап, айиғиңни кийгин» деди вә у шундақ қилди. У йәнә униңға: 
«Таш кийимиңни кийип, маңа әгишип кәлгин» деди  9 вә у чиқип униңға 
әгишип барди. Лекин у пәриштиниң васитиси билән болған иш раст вәқә 
екәнликини билмәй, бәлки роһий көрүнүш көрдүм дәп ойлиди.  10 Амма 
улар биринчи билән иккинчи пасибандин өтүп, шәһәргә баридиған төмүр 
дәрвазисиға кәлгәндә, дәрваза өзичә уларға ечилди. Улар чиқип бир коча 
билән кетип барғинида, пәриштә дәрһал униңдин айрилип кәтти.  
11 Петрус өзигә келип: «Худавәндә өз пәриштисини әвәтип, мени Һиродәсниң 
қолидин вә йәһудийларниң хәлқиниң интизар қилғининиң һәммисидин 
қутқузғинини әмди тайин билдим» деди.  12 Буни ойлап, Маркус дәп аталған 
Юһаннаниң аниси Мәрйәмниң өйигә барди. Анда тола кишиләр йиғилип дуа 
қилип туратти.  13 Петрус дәрвазиниң ишикини қаққанда Рода дегән бир дедәк 
аңлап баққили чиқип,  14 Петрусниң авазини тонуп, хушлуқтин дәрвазини 
ачмай, ичкири жүгүрүп кирип: «Петрус дәрвазиниң алдида туриду» дәп хәвәр 
бәрди.  15 Амма улар униңға: «Сән әқлиңдин езипсән» дейишти. Лекин у чиң 
туруп: «У өзи екән» дәп ейтти. Улар: «Униң пәриштиси екән» дейишти.  
16 Амма Петрус анда қелип қеқип туратти вә улар дәрвазини ачқанда уни көрүп 
һәйран қалди.  17 Амма Петрус уларға шүк туруңлар дәп, қоли билән ишарәт 
қилип, Худавәндә уни зиндандин қандақ чиқарғинини уларға ейтип берип: 
«Буни Яқубқа вә бурадәрләргә хәвәр бериңлар» дәп, чиқип бөләк йәргә кәтти.  
18 Әтә болғанда, Петрус немә болди дәп, әскәрләрниң арисида тола 
беарамчилиқ болди.  19 Һиродәс уни издәп тапмиғанда пасибанларни сорақ 
қилип, уларни: «Елип кетип өлтүрүлсун» дәп буйруди. Андин кейин у 
Йәһудийәдин кетип Қәйсәрийәгә чүшүп, анда турди.  
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Һиродәс Агриппасниң өлүми
20 Амма Һиродәсниң тирлиқ билән сидонлиқларға дүшмәнлики бар еди. 

Булар бир җандәк униң алдиға келип, падишаһниң мәһрими Бластусни өзигә 
майил қилип, сүлһи тилиди. Чүнки уларниң жути падишаһниң жутидин 
ашлиқ алатти.  21 Бир тайин күндә Һиродәс падишаһлиқ либасини кийип, 
тәхт үстидә олтирип, уларға сөз қилди.  22 У вақит хәлиқ: «Бу бир Тәңриниң 
авази екән, адәмниңки әмәс» дәп қичқиришти.  23 Дәрһал Худавәндиниң 
бир пәриштиси уни Худаға шан-шәрәп бәрмигини үчүн урди. У қуртлардин 
йейилип җан бәрди.  

24 Лекин Худаниң сөзи ешип йейилмақта еди.  25 Барнабас билән Саул 
хизмитини қилип болуп, Маркус дәп аталған Юһаннани өзи билән елип 
Йерусалимдин янди.  

Антакядики җамаәт Барнабас билән Саулни йолға селип қойиду

13 1 Антакядики җамаәттә пәйғәмбәрләр вә муәллимләр, йәни Барнабас 
вә Нигәр дегән Симон вә киренәлик Лукиюс вә һаким Һиродәсниң 

өгәй бурадири Менаен вә Саул бар еди.  2 Булар Худавәндигә ибадәт қилип 
роза тутқинида Муқәддәс Роһ ейтти: «Барнабасни вә Саулни мән уларни 
қичқарған хизмәт үчүн маңа айрип қоюңлар».  3 Улар роза тутуп дуа қилип, 
қоллирини уларниң үстигә қоюп уларни йолға салди.  

Барнабас билән Саул Сипруста

4 Булар Муқәддәс Роһтин әвәтилип, Сәләкийәгә берип, андин кемә 
билән Сипрус арилиға сәпәр қилди.  5 Улар Саламис шәһиригә йәткәндә 
йәһудийларниң синагоглирида Худаниң сөзини җакалиғили башлиди. 
Юһанна хизмәткардәк улар билән биллә баратти.  
6 Пүтүн арални кезип Пафос шәһиригә йәткәндә, анда сахта пәйғәмбәр болуп 
җадугәрлик қилип, Бар-Йәсу дәп аталған бир йәһудий уларға йолуқти.  7 У 
өзи Сергиюс Павлус дегән валийниң қешида туратти. Валий ақил бир киши 
болуп, Барнабас билән Саулни қичқирип, Худаниң сөзини аңлиғили илтимас 
қилди.  8 Лекин униң исминиң мәниси җадугәр болған Елимас, йәни Бар-
Йәсу уларға зит туруп, валийни ишиништин тосиғили халиди.  9 Амма һәм 
Павлус дәп аталған Саул Муқәддәс Роһтин толуп униңға көз тикип:  10 «Әй һәр 
һейлә вә һәр яманлиқ билән толғучи, әй иблисниң оғли, әй һәммә адаләтниң 
дүшмини, Худавәндиниң түз йоллирини бузуштин тохтимамсән?  11 Мана 
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әмди Худавәндиниң қоли сениң үстүңдидур вә кор болуп бир вақитқичә 
күнни көрмәйсән» деди. Шуан униң үстигә түтәк вә қараңғулуқ чүшти вә 
у силаштуруп йүрүп йетәклигүчи издәйтти.  12 Валий бу вәқәни көргәндә 
Худавәндиниң тәлимигә һәйран қелип ишәнди.  

Павлус вә Барнабас Писидиәдики Антакя шәһиридә

13 Павлус вә униң билән биллә болғанлар Пафостин кемә билән 
Памфилийәдики Пәргә шәһиригә барди, амма Юһанна улардин айрилип 
Йерусалимға йенип кәтти.  
14 Лекин улар өзи Пәргәдин кетип, Писидийәдики Антакяға барди. Улар 
шабат күнидә синагогқа кирип олтарди  15 вә Тәврат билән пәйғәмбәрләрниң 
китапидин оқулғандин кейин синагогниң улуқлири уларға киши әвәтип: 
«Әй бурадәрләр, әгәр хәлиққә несиһәт сөзүңлар болса, ейтиңлар» дәп 
ейтқузди.  16 Павлус қопуп, қоли билән ишарәт қилип ейтти: «Әй исраилий 
кишиләр вә Худадин қорққучилар, қулақ селиңлар!  17 Бу Исраил хәлқиниң 
Тәңриси ата-бовилиримизни илғап, улар Мисир жутида ғериб болуп турған 
вақтида хәлиқни улуқландуруп, андин көтирилгән биләк билән уларни 
чиқирип,  18 қириқ йилчә чөлдә уларға сәвир-тақәт қилди.  19 Қанаан жутида 
йәттә таипини һалак қилғандин кейин у буларниң зиминини уларға 
тәқсим қилип бәрди.  20 Төрт йүз әллик йилчә өткәндин кейин Самуил 
пәйғәмбәргичә уларға һакимлар бәрди.  21 Андин кейин улар бир падишаһ 
тәләп қилди. Шуңа Худа Бәнямин қәбилисидин Қисниң оғли Саул дегән 
кишини қириқ йилғичә уларға бәрди.  22 У Саулни чүшүргәндин кейин 
уларға падишаһ болғили Давутни қопуруп, униң тоғрисида гувалиқ берип: 
‹ Көңлүмгә мувапиқ бир адәмни, йәни Йишайниң оғли Давутни таптим. 
У һәммә ирадәмни беҗа қилиду› дәп ейтти.  23 Униң уруқ-әвлатидин 
Худа өз вәдисигә мувапиқ Исраилға Әйсани қутқузғучи қилип қопурди.  
24 Униң келишидин илгири Юһанна Исраилниң һәммә хәлқигә товва 
чөмүлдүрүшини вәз ейтқан еди.  25 Лекин Юһанна өз хизмитини тамам 
қилғинида: ‹ Мән силәр мени хиял қилған киши әмәсмән. Лекин мана 
мәндин кейин бирким келиду, униң аяқлириниң боқучлирини йәшкили 
лайиқ әмәсмән› деди.  
26 Әй бурадәрләр, Ибраһимниң балилири вә араңлардики Худадин 
қорққучилар бу ниҗатниң сөзи бизләргә әвәтилди.  27 Чүнки Йерусалимда 
макан тутқанлар вә уларниң чоңлири уни тонумай, униң үстигә қилған 
һөкүми билән һәр шабат күни оқулидиған пәйғәмбәрләрниң сөзлирини беҗа 
кәлтүрди.  28 Улар өлүмгә лайиқ бир гуна униңда тапмиса һәм, Пилатустин: ‹ 
Өлтүрүлсун› дәп тәләп қилишти.  29 Амма улар униң тоғрисида пүтүлгәнниң 
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һәммисини тамам қилғанда, у яғачтин чүшүрүлүп бир қәбиргә қоюлди.  
30 Лекин Худа уни өлүкләр арисидин қопурди  31 вә у өзи Галилийәдин 
Йерусалимға униң билән чиққанларға тола күнләр көрүнди. Булар әмди 
хәлиқниң алдида униң гувалиридур.  32 Биз һәм «Худа Әйсани тирилдүрүп 
қопурғини билән ата-бовилиримизға берилгән вәдини өз балилиримиз 
үчүн беҗа кәлтүрди» дәйдиған Инҗилни силәргә җакалаймиз.  33 Бу һәқтә 
Зәбурниң иккинчи күйидә: ‹ Сән мениң оғлумдурсән, бүгүн сениң атаң 
болдум› дәп пүтүлгәндур.  
34 Лекин чиримәкликкә йәнә янмисун дәп, уни өлүкләр арисидин қопурғини 
тоғрисида мундақ ейтиду: ‹ Давутқа берилгән муқәддәс вә садиқ вәдиләрни 
силәргә беҗа кәлтүримән›.  
35 Униң үчүн йәнә Зәбурниң башқа күйидә у: ‹ Өз муқәддәсиңни чиримәклик 
көргили қоймайсән› дәп ейтқандур.  
36 Давут Худаниң ирадиси билән өз заманидики хәлиққә хизмәт қилғандин 
кейин өлүмдә ухлап кетип, өз ата-бовилириға қошулуп чиримәклик көрди.  
37 Лекин Худа тирилдүрүп қопурған адәм чиримәклик көрмиди.  
38 Шуниң үчүн, әй бурадәрләр, силәргә мәлум болсунки, униң васитиси 
билән гуналарниң мәғпирәт қилиниши силәргә җакалиниду.  39 Силәр 
Мусаниң Тәврат қануниниң васитиси билән адил болалмайдиған һәр иш 
болса шуниңдин һәр ишәнгән адәм Әйсаниң васитиси билән адил қилиниду.  
40 Униң үчүн еһтият қилиңларки, пәйғәмбәрләрниң муқәддәс язмилирида 
пүтүлгини үстүңларға келип қалмиғай.  
41 Йәни: «Қараңлар, әй тәһқир қилғучилар, тәәҗҗүп қилип һалак болуңлар, 
чүнки мән силәрниң күнлириңларда бир иш қилимән. Әгәр бирким шу ишни 
силәргә хәвәр бәрсә, ишәнмәйсиләр».  
42 Улар синагогдин чиққанда, улар: «Келидиған шабат күни бу сөзләрни йәнә 
бизгә ейтип бериңлар» дәп уларға ялвурди.  43 Җәм болғанлар тарқишип 
кәткәндә тола йәһудийлар вә тәқвадар йәһудий диниға киргәнләр Павлус 
билән Барнабасқа әгәшти вә булар улар билән сөзлишип, Худаниң меһри-
шәпқитидә чиң турғили уларға несиһәт қилди.  
44 Амма йәнә бир шабат күнидә аз қелип, пүтүн шәһәрниң хәлқи Худаниң 
сөзини аңлиғили келишти.  45 Лекин йәһудийлар топ-топ адәмләрни көрүп, 
ғәйрәттин толуп Павлусниң ейтқиниға зит сөзләп дәшнәм бәрди.  46 У вақит 
Павлус билән Барнабас җүрәтлинип ейттики: «Авал силәргә Худаниң сөзини 
ейтмақ керәк еди. Лекин силәр уни рәт қилип, өзәңларни әбәдий тирикликкә 
лайиқ санимиғандин кейин, мана таипиләргә йүзлинимиз.  47 Чүнки 
Худавәндә бизгә шундақ буйруп ейтти: ‹ Йәрниң четиғичә ниҗат болғайсән 
дәп, сени таипиләргә нур қилип турғуздум.›»  
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48 Таипиләр буни аңлиғанда хуш болуп, Худавәндиниң сөзини даңлиди вә 
әбәдий тирикликкә тәйинләнгәнләрниң һәммиси ишәнди.  49 Худавәндиниң 
сөзи һәммә жутқа йейилди.  
50 Амма йәһудийлар тәқвадар мөтивәр хотунларни вә шәһәрниң чоңлирини 
қизиқтуруп, Павлус билән Барнабасниң үстигә бир қоғланмақлиқ қозғитип, 
уларни өз йәрлиридин қоғлап чиқарди.  51 Лекин улар путлириниң тописини 
уларға қарши қеқип, Коняға кәтти.  52 Амма шагиртлар хушлуқ вә Муқәддәс 
Роһ билән толтирилди.  

Павлус вә Барнабас Коня шәһиридә

14 1 Коняға кәлгәндә улар йәһудийларниң синагогиға кирип, ундақ 
вәз ейттики, һәм йәһудийлардин, һәм юнанийлардин тола хәлиқ 

ишәнди.  2 Лекин ишәнмигән йәһудийлар таипиләрниң көңүллирини 
қозғитип, бурадәрләргә қарши аччиқландурди.  3 Шуңа улар анда узун 
вақит туруп, Худавәндигә тайинип җүрәт билән вәз ейтатти. Худавәндә өз 
меһри-шәпқити тоғрисидики сөзигә гувалиқ берип, уларниң қоллири билән 
аламәт вә мөҗизиләр қилди.  4 Амма шәһәрниң хәлқи иккигә бөлүнүп, 
бәзиси йәһудийларниң тәрипидә, бәзиси расулларниң тәрипидә турди.  
5 Шунда таипиләр вә йәһудийлар билән уларниң чоңлири уларни мәсқирә 
қилип чалма-кесәк қилғили қозғитип қопти.  6 Улар буни туюп қалғанда, 
Ликавониядики Листра билән Дәрбә шәһиригә вә әтрапидики жутларға 
қечип,  7 анда Инҗилни җакалап турди.  

Павлус Листра шәһиридә чалма-кесәк қилиниду

8 Листрада анисидин токур туғулуп путлири аҗиз һеч вақит маңалмиған 
бир адәм бар еди.  9 Павлус сөз қилғанда у киши аңлап олтарди. Павлус 
униңға көз тикип шипа тепишқа етиқати бар екәнликини көрүп,  10 «Қопуп 
путлириңда өрә турғин» дәп үнлүк аваз билән ейтти вә у сәкрәп қопуп маңди.  
11 Хәлиқ Павлусниң қилғинини көргәндә, Ликавонияниң зуванида 
авазлирини көтирип: «Тәңриләр адәм сүритидә болуп бизгә чүшүптү» 
деди.  12 Улар Барнабасни «Зеус» дәп аташти, амма Павлусни «Һәрмис» дәп 
аташти, чүнки у сөз қилишта башламчи еди.  13 Шәһәрниң сиртидики Зеус 
бутханисиниң каһини буқилар вә гүлдин өрүгән таҗлар дәрвазиларниң 
алдиға кәлтүрүп, хәлиқ билән биллә қурбанлиқ қилғили халиди.  
14 Лекин расуллар, йәни Барнабас билән Павлус, буни аңлиғанда 
кийимлирини житип, хәлиқниң арисиға жүгүрүп, қичқирип  15 ейтти: «Әй 
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кишиләр немишкә буни қилдиңлар? Биз силәргә охшаш адәм екәнмиз, 
мундақ инавәтсиз нәрсиләрни ташлап, асманни вә йәрни вә деңизни вә 
анда болған һәммисини яратқан тирик Худаға янмиқиңлар үчүн силәргә 
Инҗилни йәткүзимиз.  16 Өткән нәсилләрниң заманлирида Худа һәммә 
таипиләрни өз йоллирида йүргили қоюп бәрди.  17 Шундақ қилғини билән 
өзини гувасиз қоймай, яхшилиқ қилип асмандин силәргә йеғин вә һосуллуқ 
заманлар әвәтип, көңүллириңларни йегүлүк вә хушлуқ билән сөйүндүрди» 
деди.  18 Улар буни ейтип, хәлиқни өзигә қурбанлиқ қилиштин аран тохтатти.  
19 Лекин Антакя билән Конядин йәһудийлар келип, хәлиқни унитип, 
Павлусни чалма-кесәк қилип, у өлди дәп хиял қилип, уни шәһәрдин ташқири 
сөрәп чиқарди.  20 Амма шагиртлар униң чөрисигә йиғилғандин кейин, у 
қопуп шәһәргә кирди. Әтиси у Барнабас билән андин чиқип Дәрбәгә берип,  

Павлус Антакяға йенип келиши

21 у шәһәрдә Инҗилни җакалиди. Улар тола кишини шагирт қилғандин 
кейин Листраға, Коняға вә Антакяға йенип,  22 шагиртларниң көңүллирини 
қувәтләндүрүп, иманда чиң турушқа несиһәт берип: «Тола тәңлик тартип 
Худаниң падишаһлиқиға кирмикимиз керәктур» дәп ейтти.  23 Улар һәр 
бир җамаәт үчүн ақсақаллар илғап, дуа қилип роза тутқандин кейин 
уларни өзлири ишәнгән Худавәндигә тапшурди.  24 Улар Писидийәдин 
өтүп Памфилийәгә келип,  25 Пәргә шәһиридә сөзни вәз ейтқандин кейин, 
Аталя шәһиригә чүшүп барди.  26 У йәрдин кемә билән Антакяға сәпәр 
қилди. Шу шәһәрдә җамаәт уларни қилидиған хизмити үчүн Худаниң 
меһри-шәпқитигә тапшуруп әвәткән еди. Мәзкур хизмитини қилип болуп, 
Антакяға йенип кәлгәндин кейин,  27 улар җамаәтни йиғип, Худа улар билән 
қилғанниң һәммисини вә таипиләргә иманниң ишикини ачқинини хәвәр 
бәрди.  28 Улар анда хелә вақит шагиртлар билән турди.  

Йерусалимдики йиғин

15 1 Йәһудийәдин кәлгән бир нәччә кишиләр бурадәрләргә: «Мусаниң 
буйруқиға мувапиқ өзәңларни хәтнә қилдурмисаңлар, ниҗат 

тапалмайсиләр» дәп тәлим бәрди.  2 Бу сәвәбтин бөлгүнчилик пәйда болди. 
Павлус вә Барнабас улар билән тола музакириләшкәндә бу иш үчүн Павлус 
билән Барнабас вә уларниң башқа бирнәччиси Йерусалимдики расулларниң 
вә ақсақалларниң алдиға барсун дәп тохтитилди.  
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3 Җамаәт уларни узитип маңдурди вә улар Фәникийәдин вә Самарийәдин 
өтүп таипиләрниң товва қилғинини инчикилик билән ейтип берип, 
бурадәрләрни тола хуш қилди.  4 Улар Йерусалимға йетип кәлгәндә 
җамаәттин, расуллардин вә ақсақаллардин қобул қилинип, Худа уларниң 
өзи билән қилғининиң һәммисини ейтип бәрди.  
5 Амма пәрисийләрниң пирқисидин болған бир нәччә ишәнгәнләр қопуп: 
«Уларни хәтнә қилип, Мусаниң Тәврат қанунини тутқили уларға буйрумақ 
керәктур» дәп ейтти.  
6 Шуңа расуллар вә ақсақаллар бу иш тоғрисида мәслиһәт қилишқили 
җәм болди.  7 Улар тола музакириләшкәндин кейин, Петрус уларға 
ейтти: «Әй бурадәрлирим, силәр билисиләрки, узун вақиттин бери Худа 
силәрниң араңлардин таипиләр мениң ағзим билән Инҗилниң сөзини 
аңлап ишинишкә мени илғиди.  8 Көңүлләрни билчүчи Худа уларға 
гувалиқ берип, бизгә бәргәндәк уларға Муқәддәс Роһни бәрди  9 вә уларниң 
көңүллирини иман билән пак қилип, биз билән уларниң арисида һеч пәриқ 
қоймиди.  10 Әмди немишкә Худани синап, шагиртларниң бойниға, нә ата-
бовилиримиз, нә өзимиз көтирәлмигән бир боюнтуруқ салғили халайсиләр.  
11 Лекин биз болсақ һәм улардәк Худавәндә Әйсаниң меһри-шәпқити билән 
ниҗат тапимиз дәп ишинимиз».  12 Шунда һәммә җамаәт шүк туруп, Барнабас 
вә Павлус Худа уларниң васитиси билән таипиләрниң арисида қилған тола 
аламәтләр вә мөҗизиләр тоғрисида ейтип бәргинигә қулақ салди.  13 Улар 
сөзни қилип болғанда, Яқуб сөз башлап ейтти: «Әй бурадәрлирим, маңа қулақ 
селиңлар.  14 Симон Худаниң авалда таипиләрни йоқлап, өз исми үчүн улардин 
бир хәлиқ илғап қойғинини баян қилди.  15 Шуниңға пәйғәмбәрләрниң сөзлири 
тоғра келиду чүнки шундақ пүтүлгәнки:  

16 ‹ «Мундин кейин йенип келип, Давутниң йиқилған чедирини йеңидин ясай 
вә униң вәйранилирини бена қилип йеңидин тикләй,

  
17 Шундақ қилип, һәммә башқа адәмләр, йәни мениң исмим билән аталған 
һәммә таипиләр Худавәндини издигәй» дәп буни әмәлгә ашуридиған 
Худавәндә ейтиду.  
18 Бу иш әзәлдин бери униңға мәлумдур›.  
19 Униң үчүн сөзүм будурки, таипиләрдин болуп товва қилип Худаға 
янғанларға еғир йүк қоймай,  20 бәлки уларға бутпәрәсликниң напаклиқидин 
вә зинадин вә боғулған җаниварлардин вә қандин өзәңларни сақлаңлар 
дәп, бир хәт пүтүлсун.  21 Чүнки қедимки вақитлардин тартип һәр шәһәрдә 
Мусаниң вәз ейтқучилири бар вә униң китапи синагогларда һәр шабат күни 
оқулиду» деди.  
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Йәһудий әмәс мәсиһийләргә йезилған хәт
22 У вақит расуллар вә ақсақаллар билән һәммә җамаәт өз арисидин 

кишиләр илғап, Павлус вә Барнабас билән Антакяға әвәткили мунасип 
көрди. Улар бурадәрләрниң арисида икки мөтивәр кишини, йәни Барсабас 
дегән Йәһудани вә Силасни илғиди.  23 Улар билән әвәткили улар мундақ 
хәт пүттики: «Биз расуллар билән ақсақал бурадәрлириңлардин, Антакяда, 
Сүрийидә вә Киликийәдә олтарақлиқ таипиләрдин болған бурадәрләргә 
салам.  24 Бизниң аримиздин чиққан бир нәччә кишиләр биздин буйруқ 
алмай, сөзлири билән силәрни пәришан қилип көңүллириңларға 
беарамчилиқ салғинини аңлидуқ.  25 Униң үчүн биз бир җандәк болуп 
кишиләр илғап,  26 уларни Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң исми үчүн өз 
җанлирини беғишлиған амрақ бурадәрлиримиз Барнабас вә Павлус билән 
силәргә әвәткили тохтаттуқ.  27 Бу сәвәбтин Йәһуда билән Силасни әвәттуқ. 
Улар өз ағзи билән буни силәргә хәвәр бериду.  28 Чүнки Муқәддәс Роһ вә биз 
мунасип көрүп тохтаттуқки, бу лазим буйруқлардин башқа йүк үстүңларға 
қоюлмисун,  29 йәни бутларға қурбанлиқ қилинған гөштин вә қандин вә 
боғулған җаниварлардин вә зинадин өзәңларни сақлимақ лазимдур. Әгәр бу 
ишлардин еһтият қилсаңлар, силәргә яхши болиду. Силәргә аманлиқ болсун.  
30 Булар әвәтилип, Антакяға келип, җамаәтни йиғдуруп хәтни тапшурди  
31 вә булар буни оқуғанда у тәсәлли сөз үчүн хуш болушти.  32 Йәһуда вә 
Силас өзи пәйғәмбәр болуп, бурадәрләргә тола тәсәлли сөз қилип уларни 
қувәтләндүрди.  33 Анда бир вақитқичә турғандин кейин, аманлиқ билән 
бурадәрләрдин әвәтилип, расулларниң алдиға йенип барди.  34 Лекин Силас 
анда қалғили мунасип көрди.  
35 Амма Павлус вә Барнабас Антакяда туруп, тола башқилар билән биллә 
тәлим берип Худавәндиниң сөзини җакалиди.  

Павлус вә Барнабасниң айрилип кетиши

36 Бир нәччә күндин кейин Павлус Барнабасқа: «Биз Худавәндиниң 
сөзини йәткүзгән һәр шәһәргә йенип берип, бурадәрләрни йоқлап, әһвали 
қандақ екәнликини көрәйли» дәп ейтти.  37 Барнабас Маркус дәп аталған 
Юһаннани өзимиз билән биллә алайли дәп, мәслиһәт қилди.  38 Лекин Павлус 
Памфилийәдә улардин айрилип, улар билән ишқа бармиған Маркусни биллә 
алғили мунасип көрмиди  39 вә иккилисиниң арисида ундақ бөлгүнчилик 
болдики, улар бир-биридин айрилип кәтти. Барнабас Маркусни елип, кемә 
билән Сипрусқа барди.  40 Лекин Павлус өзигә Силасни илғап, бурадәрләр уни 
Худаниң меһри-шәпқитигә тапшурғандин кейин йолға чиқип,  41 Сүрийидин 
вә Киликийәдин өтүп, җамаәтләрни қувәтләндүрәтти.  
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Павлус Тимотеусни өзи билән елип бариду

16 1 Павлус Дәрбәгә вә Листраға һәм кәлди. Анда Тимотеус дәп аталған бир 
шагирт бар еди. У өзи Худавәндигә ишәнгән бир йәһудий хотунниң оғли 

еди, лекин атиси юнаний еди.  2 Тимотеус Листра вә Конядики бурадәрләрдин 
яхши шаһадәт тапқан еди.  3 Павлус уни өзи билән елип беришни халиди вә 
у йәрләрдики йәһудийларниң сәвәбидин уни хәтнә қилди. Чүнки һәммиси 
униң атиси юнаний екәнликини биләтти.  
4 Улар берип шәһәрләрдин өткинидә, Йерусалимда расуллар вә ақсақаллардин 
тохтитилған буйруқларни тутқили әмир қилатти  
5 вә җамаәтләр иманда қувәтлинип күндин күнгә нурғунлашатти.  

Павлус Македонийә өлкисигә чиқиду

6 Муқәддәс Роһ Асия жутида уларниң сөзни вәз ейтишидин тосиғини 
үчүн улар Фригийә вә Галатия жути билән өтүп барди.  7 Улар Мисийәгә 
йеқинлишип Битинийәгә барғили халиди, лекин Әйсаниң Роһи уларға 
иҗазәт бәрмиди.  8 Шуниң билән улар Мисийәдин өтүп, Троас шәһиригә келип 
чүшти.  9 Кечидә Павлусқа бир роһий көрүнүш чүштики, Македонийәлик бир 
киши туруп: «Македонийәгә өтүп келип, бизгә ярдәм бәргин» дәп униңға 
ялвурди.  10 У өзи шу роһий көрүнүшни көргәндә, Худа бизни у хәлиққә 
Инҗилни йәткүзгили қичқарғинини билип, дәрһал Македонийәгә чиққили 
чарә издидуқ.  

Сөсүн сатқучи Лидия Әйса Мәсиһкә ишиниду

11 Биз Троастин кемә билән чиқип, Самотракә арилиға ғарап берип, әтиси 
Неаполис шәһиригә йетип берип,  12 андин Филиппигә кәлдуқ. У шәһәр 
Римниң бир мустәмликиси болуп, Македонийәниң шу тәрипидики бир нәччә 
шәһири екән. Анда бир нәччә күн тохтап қалдуқ.  13 Шабат күни дәрвазидин 
чиқип, бир дәрияни яқилап бир дуа қилидиған җайға келип олтирип, 
анда йиғилған хотунларға сөз қилдуқ.  14 Тиятира шәһиридин болуп сөсүн 
сатқучи Лидия дегән тәқвадар бир хотун олтирип аңлиди. Павлусниң сөзигә 
зеһин қоюп тәкшүрүшкә Худавәндә униң көңлини ачти.  15 У өзи билән өй 
хәлқи чөмүлдүрүшни қобул қилғандин кейин, бизгә ялвуруп: «Әгәр мени 
Худавәндигә ишәнгән бир киши екән дәп билсәңлар, өйүмгә кирип туруңлар» 
дәп бизни турғили зорлиди. 

 

\
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Павлус билән Силас зинданға селиниду
16 Бир вақит дуа қилидиған җайға кетип барғинимизда бир палчилиқ роһ 

егиләнгән бир дедәк бизгә учриди. У өзи палчилиқ қилмақ билән өз егилиригә 
тола пайда кәлтүрәтти.  17 Бу дедәк Павлусниң вә бизниң арқимиздин 
әгишип: «Бу кишиләр Худа-Мутәалниң бәндилири болуп, силәргә ниҗатниң 
йолини җакалайду» дәп қичқиратти.  18 У тола күнләр шундақ қилатти. Амма 
Павлус тола хапа болуп бурулуп, у роһқа: «Әйса Мәсиһниң исми билән саңа 
буйруймән: Униңдин чиққин» дәп ейтти. У шу шуанда униңдин чиқип кәтти.  
19 Дедәкниң егилири өз пайдисидин үмүти кесилгинини көргәндә, Павлус 
билән Силасни тутуп, базарда чоңларниң қешиға сүрүп елип барди.  20 Андин 
уларни һакимларниң алдиға кәлтүрүп, ейтти: «Бу йәһудий кишиләр 
шәһиримизни қозғитип, ғовға пәйда қилип,  21 биз римлиқларға қобул 
қилип тутқили җайиз болмайдиған қаидиләрни үгитиватиду» дейишти.  
22 Хәлиқ һәм қопуп, уларға һуҗум қилишқа қозғалди вә һакимлар уларниң 
кийимлирини салдуруп, уларға таяқ урғили буйруди.  23 Улар уларни тола 
таяқ урғандин кейин, уларни зинданға селип, зинданчиға уларни еһтият 
билән сақлиғили буйруди.  24 Зинданчи шу буйруқни аңлиғанда уларни 
ичкирки өйгә солап, путлирини көтәккә тартип қойди.  
25 Амма түн йеримида Павлус билән Силас шеир оқуп Худаға һәмд ейтивататти 
вә мәһбуслар уларға қулақ саливататти.  26 Нагаһ ундақ қаттиқ бир зил-зилә 
болдики, зинданниң уллири тәврәнди вә дәрһал һәммә ишикләр ечилип, 
мәһбусларниң зәнҗирлири йешилди.  
27 Зинданчи уйқадин ойғинип, зинданниң ишиклирини очуқ көргәндә 
мәһбуслар қечип кәтти дәп, өзини өлтүргили қиличини суғурди.  28 Лекин 
Павлус үнлүк аваз билән қичқирип: «Өзәңгә зәрәр қилмиғин, һәммимиз 
бу йәрдидурмиз» дәп ейтти.  29 У чирағ таптуруп зинданға жүгүрүп кирип, 
титрәп Павлус вә Силасниң путлириға йиқилди.  
30 вә уларни ташқири елип берип: «Әй хоҗилар, ниҗат тапмиқим үчүн 
немә қилай?» дәп сориди.  31 Улар: «Худавәндә Әйсаға ишәнгин вә ниҗат 
таписән, сән билән өй хәлқиң» деди.  32 Улар униңға вә униң өйидикиләрниң 
һәммисигә Худаниң сөзини йәткүзди.  
33 У кечиниң шу саитидә зинданчи уларни өзиниңкигә елип, ярилирини 
жуйди вә дәрһал өзи өйидикиләрниң һәммиси билән чөмүлдүрүшни қобул 
қилди.  34 У уларни өз өйигә елип кирип дәстихан селип өзи вә һәммә өй 
хәлқи Худаға ишәнгинигә хошаллиқ қилди.  
35 Күндүз болғанда һакимлар әмәлдарларни әвәтип: «Шу кишиләрни қоюп 
бәргин» дәп ейтқузди.  36 Зинданчи бу сөзни Павлусқа хәвәр берип: «Һакимлар 
силәрни қоюп бәргили киши әвәтти. Әмди чиқип, теч-аман кетиңлар» деди.  
37 Лекин Павлус уларға: «Улар биздәк римлиқ кишиләрни һөкүм тохтатмай 
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ашкарә урдуруп, зинданға салди. Әмди бизни пинһанда чиқиридуму? Бу 
болмайду. Улар өзи келип бизни чиқарсун» деди.  38 Әмәлдарлар бу сөзни 
һакимларға хәвәр бәрди. Булар уларниң римлиқ екәнликини аңлиғанда қорқуп,  
39 анда берип, уларға ялвурувелип чиқип: «Шәһәрдин кетиңлар» дәп илтимас 
қилди.  40 Улар зиндандин чиқип, Лидияниң өйигә кәлди вә бурадәрләр билән 
көрүшүп, уларға несиһәт қилғандин кейин йолға раван болди.  

Павлус билән Силас Тесалоника шәһиридә

17 1 Улар Амфиполистин вә Аполлониядин өтүп, Тесалоникаға кәлди. 
Анда йәһудийларниң бир синагоги бар еди.  2 Павлус өз адитичә 

уларниң қешиға кирип, үч шабат күни улар билән муқәддәс язмилардин 
музакирә қилишип,  3 Мәсиһниң зәхмәт тартип өлүкләр арисидин қопмиқи 
керәк екәнликини уқтуруп баян қилип: «Мән силәргә җакалиған Әйса өзи 
Мәсиһтур» дәп ейтти.  4 Уларниң бәзиси вә тәқвадар юнанийлардин тола 
хәлиқ билән бир мунчә мөтивәр хотунлар ишинип, Павлус вә Силасқа әгәшти.  
5 Лекин йәһудийлар һәсәт қилип, базар-кочиләрдә бекар йүридиған 
яримаслардин бирнәччини кәйнигә селип, хәлиқни йиғиштуруп шәһәрдә 
ғовға пәйда қилди. Улар Ясунниң өйигә бастуруп келип, Павлус билән 
Силасни хәлиқниң алдиға чиқармақчи еди.  6 Амма уларни тапмиғанда, улар 
Ясунни вә бурадәрләрдин бирнәччисини шәһәрниң һакимлириниң алдиға 
сөрәп елип берип, товлап: «Дунияни астин-үстүн қилғучилар бу йәргә 
һәм йетип кәлди.  7 Ясун уларни өз өйигә қобул қилди. Уларниң һәммиси 
қәйсәрниң һөкүмигә хилаплиқ қилип: ‹ Башқа бир падишаһ бар, йәни Әйса› 
дәйду» дәп ейтишти.  8 Хәлиқ билән шәһәрниң һакимлири буни аңлиғанда 
беарам болди.  9 Амма улар Ясун билән қалғанларни кепилликкә қоюп бәрди.  

Павлус билән Силас Берия шәһиригә бариду

10 Лекин бурадәрләр дәрһал кечиләп Павлус билән Силасни Берия шәһиригә 
әвәтти. Улар у йәргә кәлгәндә йәһудийларниң синагогиға барди.  11 Андакиләр 
Тесалоникадики йәһудийлардин яхширақ болуп, хуш диллиқ билән сөзни қобул 
қилип, бу ишлар шундақму әмәсму дәп, муқәддәс язмиларни тәптиш қилатти.  
12 Улардин тола кишиләр вә мөтивәр юнаний хотунлардин вә әр кишиләрдин бир 
мунчә хәлиқ ишәнди.  
13 Лекин Тесалоникадики йәһудийлар Павлусниң Берияда һәм Худаниң 
сөзини җакалиғинини аңлиғанда келип, анда һәм хәлиқни қозғитип 
беарамлиқ салди.  14 У вақит бурадәрләр дәрһал Павлусни йолға селип, деңиз 
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бойиғичә әвәтти. Лекин Силас билән Тимотеус Берияда қалди.  15 Павлусни 
узатқан кишиләр уни Афинағичә елип берип, Силас билән Тимотеусқа: 
«Мениң қешимға шитик келиңлар» дәп Павлустин буйруқ елип, йенип кәтти.  

Павлус Афени шәһиридә

16 Павлус Афинада уларни сақлап турған вақтида шәһәрни бут сүрәтлири 
билән толғини көрүп ичи қайниди.  
17 Униң үчүн синагогда йәһудийлар вә тәқвадар кишиләр билән музакирә 
қилишип, базарда учрашқан кишиләр билән һәр күн сөзлишәтти.  18 Лекин 
Епикорий вә Стоик пәйласопларниң бирнәччиси униң билән сөз талашқили 
қопти. Бәзилири: «Бу капилдиғучи немә дәп йүриду» дейишти. Башқилири: 
«Ят тәңриләрни җакалиғучиға охшайду» дейишти. Павлус Әйсани вә 
өлүмдин тирилип қопушни вәз ейтқини үчүн улар шундақ ейтишти.  19 Шуңа 
улар уни тутуп, Ареопагус дегән җайға елип берип: «Сән ейтқан йеңи тәлим 
немә екәнликини уқсақ болмамду?  20 Чүнки ят нәрсиләрни қулақлиримизға 
ишиткүзисән. Буниң немә екәнликини билгили халаймиз» дейишти.  
21 Чүнки һәммә афиналиқлар вә анда турғучи биганиләр вақтини йеңи хәвәр 
тоғрисидин сөзләп аңлимақтин башқа ишқа сәрп қилмайтти.  
22 Амма Павлус Ареопагусниң оттурисида туруп ейтти: «Әй афиналиқ 
кишиләр, мән силәрни тола тәқвадар көримән.  23 Чүнки айлинип йүрүп 
мәбуд сүрәтлириңларға қарисам, үстидә: ‹ Намәлум Тәңригә› дәп пүтүлгән 
бир қурбангаһ көрдүм. Силәр билмәй ибадәт қилғиниңларниң өзини мән 
әмди силәргә баян қилимән.  24 Дунияни вә андаки һәммә бар болғанни 
яратқан Тәңри, йәни асман вә йәрниң Худавәндиси қол билән ясалған 
бәйтләрдә макан тутмайду  25 вә бир нәрсигә муһтаҗ болғандәк адәм қоллири 
билән хизмәт қилинмайду. Чүнки һәммисигә тириклик вә нәпәс вә һәр 
нәрсини бәргүчи у өзидур.  26 Барчә йәр йүзидә макан тутқили һәммә инсан 
нәсиллирини бир қандин яритип, уларға һаят вақитлирини вә олтаридиған 
маканлириниң чәклирини илгиридин тайин қилғандур.  27 «Улар Худани 
издәп, шайәт тәмтиләп уни тапқай» дәп шундақ қилди. Бирақ у өзи һәр 
биримиздин йирақ әмәстур.  28 Чүнки униң билән яшап һәрикәт қилимиз, 
бардурмиз. Шаирлириңларниң бәзиси ейтқандәк: ‹ Биз һәм униң нәсли 
екәнмиз›.  29 Биз Худаниң нәсли болсақ, худалиқни адәмниң һүнири вә иши 
билән нәқиш қилинған алтунға яки күмүчкә вә я ташқа охшатмиғаймиз.  
30 Худа җаһаләт вақитлириға сәвир қилғандин кейин, әмди адәмләрниң 
һәммисигә һәр йәрдә товва қилишни буйрумақта.  31 Чүнки у бир күнни тайин 
қилғандур. Шу күндә өзи тәйинлигән бир кишиниң васитиси билән һәммә 
дунияни адаләт билән һөкүм қилиду. Уни өлүкләр арисидин қопурғини 
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билән һәммиләргә шундақ екәнликигә испат бәрди» деди.  
32 Улар өлгәнләрниң тирилип қопмиқи тоғрисидин аңлиғанда бәзилири 
мәсқирә қилишти, лекин башқилири: «Буниң тоғрисида сәндин йәнә 
аңлайли» дәп ейтти.  33 Буниң билән Павлус уларниң арисидин чиқип кәтти.  
34 Лекин бир нәччә кишиләр униңға әгишип ишәнди. Уларниң арисида 
Ареопагус мәһкимисидин болған Дийонисиюс вә һәм Дамарис дегән бир 
хотун билән бир нәччә башқа кишиләр бар еди.  

Павлус Коринтус шәһиридә

18 1 Андин кейин Павлус Афинадин, кетип Коринтусқа кәлди.  2 Анда 
Аквила дегән понтуслуқ бир йәһудий вә униң хотуни Прискилла 

билән учришип, уларниңкигә барди. Булар Италийәдин йеңи кәлгән еди, 
чүнки Клавдиюс қәйсәр: «Һәммә йәһудийлар Римдин чиқсун» дәп буйруған 
еди.  3 Павлус улар билән һәмһүнәр болғач уларниңкидә қелип, улар билән 
иш қилишип турди, чүнки уларниң һүнири чедирчилик еди.  4 Амма у һәр 
шабат күни синагогда музакирә қилишип, йәһудийлар вә юнанийларни өз 
тәрипигә илтәйтти.  
5 Силас билән Тимотеус Македонийәдин кәлгәндә, Павлус вақтини сөзни 
җакалаш билән мәшғул болуп, йәһудийларға Әйсаниң Мәсиһ екәнликигә 
гувалиқ берәтти.  6 Лекин булар униңға қарши чиқип дәшнәм бәргәндә, Павлус 
либаслирини силкип уларға: «Қениңлар өз башлириңларға янсун. Мениң 
әйипим болмайду. Мундин кейин таипиләргә баримән».  7 Буниң билән у 
андин чиқип, Титиюс Юстус дегән бир тәқвадар кишиниң өйигә кирди. У өй 
синагогниң йенида еди.  8 Синагогниң чоңи Криспус һәммә өй хәлқи билән 
Худавәндигә ишәнди. Сөзни аңлиған тола башқа коринтуслуқлар ишинип, 
чөмүлдүрүшни қобул қилди.  
9 Кечидә Худавәндә роһий көрүнүштә Павлусқа ейтти: «Қорқмиғин, бәлки 
сөз қилип шүк турмиғин.  10 Чүнки мән сән биләндурмән. Һеч ким саңа азар 
йәткүзгили қопалмайду. Мана бу шәһәрдә тола хәлқим бар» деди.  11 У йәрдә 
Павлус бир йил алтә ай уларниң арисида туруп, Худаниң сөзини тәлим 
бәрди.  

Павлус валий Галийониң алдида

12 Лекин Галийо Ахайәниң үстигә валий екәнликидә йәһудийлар бир 
җандәк Павлусқа қарши чиқип, уни мәһкимигә кәлтүрүп:  13 «Бу адәм 
хәлиққә қанунға мувапиқ болмиған йолда Худаға ибадәт қилишни үгитиду» 
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дәп ейтти.  14 Павлус сөз қилғили ағзини ачқанда Галийо йәһудийларға 
ейтти: «Әй йәһудийлар, бир наһәқлиқ яки бир яман һейлигәрлик иш болса 
еди, сәвир билән силәргә қулақ салаттим.  15 Лекин сөзниң я исимларниң 
вә я қанунуңлар тоғрисидики җедәл болса, өз ихтияриңларчә қилиңлар. 
Мән ундақ ишларға арилишип һаким болғили халимаймән» дәп  16 уларни 
мәһкимидин һайдивәтти.  17 Амма уларниң һәммиси синагогниң чоңи 
Состенисни тутуп, мәһкиминиң алдида урди. Лекин бу ишлар билән 
Галийониң һеч кари йоқ еди.  

Павлус йәнә Антакяға яниду

18 Павлус у йәрдә узун вақит турғандин кейин, бурадәрләр билән хошлишип 
Сүрийигә барғили бир кемигә чүшти. Прискилла билән Аквила һәм униң 
билән еди. У Худаға бир қәсәм қилғини үчүн Кенһрийә шәһиридә өз чечини 
чүшүргән еди.  19 Улар Әфәсусқа йәткәндә Павлус уларни анда қалдуруп қоюп, 
өзи синагогқа кирип йәһудийлар билән сөзләшти.  20 Улар униңға: «Бу йәрдә 
техи бир вақитқичә турғин» дәп ялвурса, у унимай,  21 улар билән хошлишип: 
«Худа халиса, силәргә йенип келимән» дәп Әфәсустин кемә билән кәтти.  22 У 
Қәйсәрийәгә йәткәндә Йерусалимға чиқип, җамаәткә салам берип, андин 
Антакяға берип чүшти.  

Павлусниң үчинчи қетим Инҗилни җакалаш үчүн сәпәргә чиқиши

23 У йәрдә бир вақит турғандин кейин андин кетип, бир-бириниң 
арқисидин Галатия билән Фригийә жутлиридин бир-бирләп өтүп, һәммә 
шагиртларни қувәтләндүрәтти.  
24 Шу чағларда Әфәсусқа Аполлос дегән искәндәрийәлик бир йәһудий 
кәлди. У өзи әһли калам болуп муқәддәс язмиларни билишкә камил болуп,  
25 Худавәндиниң йолидин тәлим тапқан еди. Роһта қизғин болуп сөз қилип 
Әйса тоғрисида диққәт билән тәлим берәтти лекин ялғуз Юһаннаниң 
чөмүлдүрүшини биләтти.  26 У ғәйрәт билән синагогда тәлим бәргили 
қопқанда, Прискилла билән Аквила уни аңлап өзигә елип келип, Худаниң 
йолини униңға техи камилрақ билдүрди.  27 Кейин у Ахайәгә өтүп барғили 
халиғанда бурадәрләр андаки шагиртларға: Уни қобул қилиңлар дәп, бир 
хәт пүтти. У у йәргә барғанда ишәнгәнләргә Худавәндиниң меһри-шәпқити 
билән тола ярдәм берип,  28 Әйсаниң Мәсиһ екәнликигә муқәддәс язмилардин 
дәлил кәлтүрүп, хәлиқниң алдида пухтилиқ билән сөз қилип йәһудийлар 
билән қаршилишатти.  
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Павлус Әфәсус шәһиридә

19 1 Аполлос Коринтуста екән вақтида Павлус жутниң жукириқи 
тәрәплиридин өтүп, Әфәсусқа келип, анда бир нәччә шагиртларға 

учрап,  2 улардин: «Ишәнгиниңларда Муқәддәс Роһ таптиңларму?» дәп 
сориди. Амма улар униңға ейтти: «Муқәддәс Роһниң барлиқини һәм 
аңлимидуқ».  3 У уларға: «Ундақ болса, немигә чөмүлдүрүлдүңлар?» деди. 
Улар: «Юһаннаниң чөмүлдүрүши билән чөмүлдүрүлдуқ» деди.  4 Амма 
Павлус ейтти: «Юһанна товва чөмүлдүрүши билән чөмүлдүрүп хәлиққә: ‹ 
Мәндин кейин келидиғанға, йәни Әйсаға ишиниңлар› дәйтти».  5 Улар буни 
аңлиғанда Худавәндә Әйсаниң намида чөмүлдүрүшни қобул қилди.  6 Павлус 
қоллирини уларниң үстигә қойғанда Муқәддәс Роһ уларниң үстигә кәлди вә 
улар башқа тиллар билән сөзләп, пәйғәмбәрлик қилғили башлиди.  7 Уларниң 
һәммиси он иккичә киши еди.  8 Павлус синагогқа кирип үч айчә ғәйрәтлик 
билән Худаниң падишаһлиқи тоғрисида сөзләп, уларни қайил қилатти.  
9 Лекин бәзилири көңүллирини қатуруп җаһиллиқ қилип, хәлиқниң алдида 
бу йол тоғрисида яман сөзлигәндә, Павлус улардин кетип, шагиртларни 
айрип, һәр күн Тиранос дегән бир кишиниң мәктипидә музакирә қилишатти.  
10 Мундақ икки йилчә болди. Шундақки, Асия жутида турғучилар, хаһи 
йәһудий болсун, хаһи юнаний болсун, һәммиси Худаниң сөзини аңлиди.  

Искеваниң йәттә оғли

11 Худа Павлусниң қоли билән адәттин ташқири қудрәтлик әмәлләр 
қилатти.  12 Шундақки, униң бәдинигә тәккүзгән яғлиқлар вә ромаллар 
елинип кесәлләрниң үстигә йепилип чоюлатти вә кесәлләр сақийип, 
яман роһлар чиқирилатти.  13 Амма кезип йүргән бир нәччә йәһудий җин 
қоғлиғучилар: «Павлус вәз ейтқан Әйса билән силәргә қәсәм беримән» дәп 
Худавәндә Әйсаниң исмини яман роһ егиләнгәнләр үстигә оқуп бақти.  
14 Буни қилғанлар Искева дегән бир йәһудий баш каһинниң йәттә оғли еди.  
15 Лекин яман роһ уларға: «Әйсани тонуймән Павлусни билимән, лекин силәр 
кимсиләр» дәп җавап бәрди.  16 Шуниң билән яман роһтин тутулған адәм 
уларға етилип, уларни бесип, уларға ундақ күчлүк кәлдики, улар ялаңғач вә 
зәхимдар болуп у өйдин чиқип қачти.  
17 Бу вәқә Әфәсуста турған һәммә йәһудийларға вә юнанийларға мәлум 
болуп, һәммисигә бир қорқунуч чүшти вә Рәб Әйсаниң исми тола 
улуқландурулди.  18 Ишәнгәнләрдин тола киши келип, өз қилған ишлирини 
ейтип берип, гуналирини иқрар қилатти.  19 вә сеһиргәрлик қилғучилардин 
тола кишиләр китаплирини елип келип йиғип, һәммә хәлиқниң алдида 
отқа селип көйдүрди. Китапларниң баһасини һесаб қилип, әллик миң 
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дирхам екәнликини көрди.  20 Шунчә қудрәт билән Худавәндиниң сөзи ешип 
қувәтлинәтти. 

Әфәсустики топилаң

21 Бу ишлар тамам болғандин кейин Павлус роһниң башлимиқи билән 
Македонийә вә Ахайә билән Йерусалимға барғили нийәт қилип: «У йәргә 
барғандин кейин Римни һәм көрмиким керәктур» деди.  22 Шуңа у өзигә 
хизмәт қилғучилардин иккисини, йәни Тимотеус билән Арастусни 
Македонийәгә әвәтип, өзи Асия жутида бир вақитқичә туруп қалди.  
23 У вақитта шу йол тоғрисида тола ғовға чиқти.  24 Чүнки Димитриюс дегән 
бир зәргәр күмүчтин Артемис бутниң бәйт шәкил һәйкәллирини ясап, бу 
һүнәр қилғучиларға тола пайда йәткүзәтти.  25 У буларни вә шундақ оқәт 
қилидиған кишиләрни йиғип, ейтти: «Әй кишиләр, бизниң тирикчиликимиз 
бу һүнәрдин екәнликини билисиләр.  26 Әмди көрүп аңлидиңларки, бу 
Павлус ялғуз Әфәсуста әмәс, бәлки аз қалған сери пүтүн Асия жутида: ‹ Қол 
билән ясалған тәңриләр Тәңри әмәс› дәп тола хәлиқни унитип аздурди.  
27 Лекин буниң билән ялғуз бизниң оқитимиз хар қилинип хәтәргә чүшмәй, 
бәлки һәммә Асия жути, дәрвәқә пүтүн аләм ибадәт қилған улуқ аял мәбуд 
Артемисниң ибадәтханиси һечнемидәк санилип, улуқ шан-шәрипи йоқалса 
керәк» деди.  
28 Улар буни аңлиғанда аччиқ билән толуп: «Әфәсуслуқларниң Артемиси 
улуқ!» дәп товлашти  29 вә шәһәр ғовға билән толди. Улар һәммиси бир болуп 
Павлусниң һәмраһлири болған Македонийәлик Гаюс билән Аристархусни 
биллә елип сөрәп, тамашигаһқа жүгүрүп кирди.  30 Лекин Павлус хәлиқниң 
арисиға киргили халиғанда шагиртлар қоймиди  31 вә Асия жутиниң башлиқ 
кишилиридин бирнәччиси Павлусқа дост болғач киши әвәтип, униңға: 
«Тамашигаһқа кирмигин» дәп ялвурди.  
32 Йиғилған хәлиқ қалаймиқан болуп, бири уни вә бири буни дәп варқирайтти 
вә толиси немә сәвәб билән йиғилғанлирини билмәйтти.  33 Улар йәһудийлар 
өз алдида маңдурған Искәндәрни хәлиқниң арисидин үзүп елип чиқти. 
Искәндәр өзрихәһлиқ үчүн хәлиққә сөз қилғили халап, қоли билән ишарәт 
қилди.  34 Лекин улар униң йәһудий екәнликини билип, һәммиси икки 
саат муддәтчә: «Әфәсуслуқларниң Артемиси улуқ!» дәп бир еғизлиқ билән 
варқиришатти.  
35 Лекин шәһәрниң катипи хәлиқни тиничландуруп ейтти: «Әй әфәсуслуқ 
кишиләр, әфәсуслуқларниң шәһири улуқ Артемисниң ибадәтханиси билән 
асмандин чүшкән сүритиниң сақлиғучиси екән дәп билмәйдиған киши 
кимдур?  36 Буниңға қарши бир немә дегили болмағандин кейин силәргә 
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тинич болуп, һеч бир ишқа алдиримаслиқиңлар керәк.  37 Силәр елип кәлгән 
бу кишиләр ибадәтханиларни талиғучи яки аял мәбудимизни һақарәт 
қилғучи әмәс.  38 Әгәр Димитриюс вә униң билән болған һүнәрвәнләрниң 
биркимгә қарши бир дәваси болса, сорақ күнлири вә һәм валийлар бар. 
Улар бир-бири билән дәвалашсун.  39 Лекин әгәр башқа тәлипиңлар болса, 
милләт мәҗлисидә җайлансун.  40 Бүгүнки вәқә үчүн үстимиздин топилаң 
җинайити артилишиниң хәтири бар, чүнки бу йиғилиш тоғрисида җавап 
берәлмәймиз».  
41 Буни ейтиқандин кейин у йиғилған хәлиқни яндурди.  

Павлус Македонийәдә вә Юнанда

20 1 Гәлвә бесилғандин кейин Павлус шагиртларни қичқирип, уларға 
тәсәлли берип, улар билән хошлишип, Македонийәгә барғили чиқип 

кәтти.  2 У жутларни кезип, тола сөзләр билән шагиртларға несиһәт берип, 
Юнанға кәлди.  3 У йәрдә үч ай туруп, кемә билән Сүрийигә барай десә, 
йәһудийларниң униңға тузақ қойғинини уқуп қелип, Македонийә йоли 
билән янмақчи болди.  4 Пуррусниң оғли бериялиқ Сопатер вә тесалоникалиқ 
Аристархус билән Секундус вә дәрбәлик Гаюс вә Тимотеус вә Асия жутлуқ 
Тикикус билән Трофимус униң билән баратти.  5 Лекин булар илгири берип, 
Троаста бизни сақлап турди.  6 Амма биз Петир нан һейтиниң күнлиридин 
кейин, Филиппидин кемә билән сәпәр қилип, бәш күндә Троаста уларға 
йетип берип, анда йәттә күн қалдуқ.  

Троаста Әвтикусниң өлүмдин тирилдүрүлүши

7 Һәптиниң авалқи күни нан уштуғили җәм болдуқ вә Павлус әтиси 
кетидиған болуп, уларға тәлим берип сөзни йерим кечигичилик тартип 
узартти.  8 Биз җәм болған балиханида тола чирағлар йеқиқлиқ туратти.  
9 Әвтикус дегән бир йигит пәнҗиридә олтарған еди. Павлус сөзни тартип 
узартқанда у йигит еғир уйқадин бесилип, өйниң үчинчи қәвитидин төвәнгә 
йиқилип чүшти. Улар уни көтиривалса, өлгән екән.  10 Амма Павлус төвәнгә 
чүшүп, өзини униң үстигә етип, уни қучағлап: «Пиған қилмаңлар, униң 
тенидә җени бар» деди.  11 У йәнә чиқип, нан уштуп таң атқичә узун сөзләп, 
андин йолға кәтти.  12 Улар йигитни тирик кәлтүрүвелип интайин хуш болди.  
13 Биз алдидин кемигә чүшүп, Асос шәһиригә бардуқ. Анда Павлусни кемигә 
өзимиз билән алмақчи едуқ, чүнки у ундақ тайин қилип, өзи Асосқа пиядә 
бармақчи еди.  14 У Асоста бизләр билән учрашқинида биз уни кемигә елип, 
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Митиленигә бардуқ.  15 Әтиси Хийосниң уттуриға келип, йәнә әтиси Самос 
арилида бир тохтап, йәнә әтиси Милетус шәһиригә бардуқ.  16 Чүнки Павлус Асия 
жутида тәхир қилғили халимай, Әфәсустин тохтимай өтмәкчи болуп, мүмкин 
болса, орма һейт күнигичә Йерусалимға йетип барай дәп, алдирап баратти.  

Павлусниң Әфәсустики ақсақаллар билән хошлишиши

17 Лекин Милетустин Әфәсусқа киши әвәтип, җамаәтниң ақсақаллирини 
қичқарди.  18 Улар униң қешиға кәлгәндә у уларға ейтти: «Силәр мениң Асия 
жутиға кәлгән авалқи күндин тартип араңларда туруп,  19 Йәһудийларниң 
сүйқәстлиридин маңа болған синақларда көз яшлири вә һәммә кәмтәрлик 
билән бир қулдәк Худавәндигә хизмәт қилип турғинимни билисиләр  20 вә 
пайдилиқ болған һечнемини йошурмай, хәлиқниң алдида вә өйләрдә силәргә 
сөзни җакалап тәлим берип,  21 һәм йәһудийларға, һәм юнанийларға: ‹ Товва 
қилип Худаға йенип Худавәндимиз Әйсаға ишиниңлар› дәп чиң несиһәт берип 
турғинимни билисиләр.  22 Вә мана әмди мән роһта бағлинип Йерусалимға 
берип, анда маңа немә учрайдиғинини билмәймән.  23 Лекин зәнҗирләр вә 
тәңлик мени сақлап турғинини Муқәддәс Роһ һәр шәһәрдә маңа гувалиқ берип 
туриду.  
24 Лекин Худаниң меһри-шәпқити тоғрисидики Инҗилға гувалиқ берип, 
Худавәндә Әйсадин қобул қилған хизмитимни тамам қилип жүгүрүшүмни 
пүткүзсәм, җенимни өзәмгә қиймәт санимаймән.  25 Һәммәңларниң арисида 
йүрүп, падишаһлиқни вәз ейтип турғанмән. Вә мана әмди мән билимәнки, 
силәр мениң йүзүмни йәнә көрмәйсиләр.  
26 Шуниң үчүн бүгүн силәргә гувалиқ беримәнки, һеч бириниң қениға 
мән қәриздар әмәсмән.  27 Чүнки һечнемини йошурмай, Худаниң һәммә 
ирадисини силәргә җакалидим.  28 Өзәңлар үчүн вә Муқәддәс Роһ силәрни 
униң үстидә баққучи вә падичи қилип қойған пада үчүн, йәни Әйса өз қени 
билән өзигә таптурувалған Худаниң җамаити үчүн сәгәк болуңлар.  
29 Мән кәткәндин кейин падини айимайдиған яман бөриләр араңларға 
киридиғинини өзәм билимән.  30 Дәрвәқә өз арилириңлардин һәқиқәтни 
бурмилиған сөз ейтқучилар қопуп, шагиртларни өзигә әгәштүриду.  31 Униң 
үчүн ойғақ туруп, мениң үч йил давамида тохтимай кечә-күндүз көз яшлирим 
билән һәр бириңларға несиһәт қилип турғинимни ядқа кәлтүрүңлар.  
32 Әмди силәрни тикләп қувәтләндүрүп, һәммә муқәддәсләр билән мирасни 
бәргили қадир болған Худаға вә униң меһри-шәпқәтлик сөзигә силәрни 
тапшуримән.  33 Күмүч я алтун я кийим һеч кимдин тәләп қилмидим.  34 Бу 
қоллирим мениң вә мән билән болғанларниң һаҗитигә хизмәт қилғинини 
өзәңлар билисиләр.  35 Иш қилип аҗизлардин хәвәр елип, ‹ Алмақтин бәрмәк 
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мубарәкликрәктур› дәп Әйса өзи ейтқан сөзни яд қилғили һәммә ишим 
билән силәргә үгәттим».  
36 Буни ейтқандин кейин у тиз пүкүп уларниң һәммиси билән дуа қилди.  
37 Һәммиси тола йиғлап Павлусниң бойниға чүшүп уни сөйди.  38 Улар 
«Йүзүмни йәнә көрмәйсиләр» дәп ейтқан сөзи үчүн толирақ ғәмкин болуп 
кемигичә уни узитип барди. 

Павлусниң Йерусалимға бериши

21 1 Биз улардин айрилғандин кейин, кемә билән удул Кос арилиға берип, 
әтиси Родос арилиға йетип, андин Патара шәһиригә кәлдуқ.  2 Анда 

Фәникийәгә баридиған бир кемә тепип, шуниңға минип кәттуқ.  3 Амма 
Сипрус арили көрүнгәндә уни сол қолда қоюп, Сүрийигә берип Тирға кәлдуқ, 
чүнки кеминиң йүкини анда чиқиридиған еди.  4 Андаки шагиртларни 
тапқандин кейин, у йәрдә йәттә күн турдуқ. Улар Роһниң илһами билән 
Павлусқа: «Йерусалимға чиқмиғин» дәп ейтти.  5 Амма у йәрдә туридиған 
күнлиримизни өткүзгәндә, андин кетип сәпәргә чиқтуқ. Уларниң һәммиси 
хотун-балилири билән бизни шәһәрниң ташқириғичә узитип қойди вә 
деңизниң бойида тиз пүкүп дуа қилдуқ.  6 Бир-биримиз билән хошлашқандин 
кейин, биз кемигә чүштуқ вә улар өзиниңкигә йенип кәтти.  
7 Биз Тирдин кетип, кемә сәпиримизни тамам қилип Птолимаисқа йетип, 
андаки шагиртларға салам берип, улар билән бир күн турдуқ.  8 Әтиси 
биз андин кетип, Қәйсәрийәгә келип, өзи йәттиләрдин бири болуп 
Инҗил йәткүзгүчи Филиппусниң өйигә кирип, униңкидә қалдуқ.  9 Униң 
пәйғәмбәрлик қилидиған төрт ятлиқ қилинмиған қизи бар еди.  
10 Вә биз анда бир нәччә күн қалғанда, Агабос дегән бир пәйғәмбәр Йәһудийәдин 
у йәргә кәлди.  11 У бизниң қешимизға келип, Павлусниң кәмирини елип 
өз қоллирини вә путлирини бағлап: «Муқәддәс Роһ мундақ ейтидуки: ‹ Бу 
кәмәрниң егисини йәһудийлар Йерусалимда шундақ бағлап, таипиләрниң 
қолиға тапшуриду›» дәп ейтти.  12 Буни аңлиғинимизда биз билән у йәрлик 
кишиләр униңға: «Йерусалимға бармиғин» дәп ялвурдуқ.  13 Павлус җавап 
берип ейтти: «Немишкә шундақ йиғлап, көңлүмни езисиләр? Худавәндә 
Әйсаниң исми үчүн ялғуз бағланғили әмәс, бәлки Йерусалимда өлгили һәм 
разидурмән» деди.  14 У унитилмиғанда биз шүк болуп «Худаниң ирадисидәк 
болсун» дәп ейттуқ.  
15 Бу күнләрдин кейин йол җабдуқлиримизни тәйярлап, Йерусалимға чиқип 
бардуқ.  16 Лекин шагиртлардин бирнәччиси Қәйсәрийәдин биз билән берип, бизни 
сипруслуқ Минасон дегән бир кона шагиртниңкигә меһман болғили елип барди.  
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Павлус Йерусалимда бурадәрләр билән көрүшиду
17 Биз Йерусалимға кәлгәндә бурадәрләр хушлуқ билән бизни қобул 

қилди.  18 Павлус әтиси биз билән биллә Яқубниң қешиға барди вә җамаәт 
ақсақаллириниң һәммиси у йәргә кәлди.  19 У уларға салам берип, Худа униң 
хизмити билән таипиләрниң арисида қилған ишлирини бирдин-бирдин 
баян қилип бәрди.  20 Улар буни аңлиғанда Худаға шан-шәрәп берип, Павлусқа 
ейтти: «Әй бурадәр, көрисәнки, ишәнгән йәһудийлар нәччә миң болубдур вә 
һәммиси Мусаниң Тәврат қануни үчүн ғәйрәт көрситиду.  21 Улар сән тоғрилиқ 
хәлиқтин: ‹ Таипиләрниң арисидики һәммә йәһудийларға өз балилирини 
хәтнә қилмисун вә қаидиләрни тутмисун› дәп Мусадин янғили тәлим 
бәргиниңни аңлиған.  22 Әмди қандақ қилайли? Сениң бу йәргә кәлгиниңни 
һәммә хәлиқ аңлап қалиду.  23 Әмди саңа ейтидиғинимизни қилғин. Худаға 
бир қәсәм қилған төрт кишимиз бар.  24 Уларни елип, өзәңни улар билән 
паклап, чачлирини чүшүргили чиқидиған хираҗитини бәргин. Буниң билән 
уларниң һәммиси сән тоғрилиқ аңлиғанлириниң ялған екәнликини вә өзәң 
Тәврат қануниға мувапиқ йүрүп, уни тутқиниңни билиду.  25 Лекин ишәнгән 
таипиләр тоғрисида уларға бутларға қурбанлиқ қилинған гөштин вә қандин 
вә боғулған җаниварлардин вә зинадин өзини сақлисун дәп, биз хәт пүтүп 
тохтатқан едуқ».  
26 Буниң билән Павлус у кишиләрни өзигә елип, әтиси улар билән паклиниш 
мурасими өткүзүп, бәйт-муқәддәскә кирип, паклиниш күнлири тамам 
болғанда уларниң һәр бири үчүн қурбанлиқ өткүзидиған вақитни мәлум 
қилди.  

Павлусниң бәйт-муқәддәстә тутқун қилиниши

27 У йәттә күн тамам болғили аз қалғанда Асия жутидин кәлгән йәһудийлар 
Павлусни бәйт-муқәддәстә көрүп, һәммә хәлиқни ғулғулиға селип, уни 
тутуп,  28 варқирап: «Әй исраилий кишиләр, келип ярдәм бериңлар! Һәр 
йәрдә хәлиққә вә Тәврат қануниға вә бу маканға қаршилиқ қилип, һәммә 
адәмләргә тәлим бәргән киши шудур. Буниңдин башқа у һәм бәйт-муқәддәскә 
юнанийлар киргүзүп, бу муқәддәс җайни напак қилди» дәп ейтти.  29 Чүнки 
улар мундин илгири әфәсуслуқ Трофимусни униң билән шәһәрдә көрүп, 
Павлус уни бәйт-муқәддәскә елип кирди дәп хиял қилди.  30 Шуниң билән 
һәммә шәһәр хәлқи қозғалди вә хәлиқ жүгүрүп йиғилип Павлусни тутуп, 
бәйт-муқәддәстин ташқири сөриди вә дәрһал дәрвазилар бекитилди.  
31 Улар уни өлтүргили турғинида қошунниң миңбешисиға: «Пүтүн 
Йерусалим ғулғулида болуп қалди» дәп хәвәр йәтти.  32 У дәрһал әскәрләр 
билән йүзбешиларни елип жүгүрүп, уларниң йениға кәлди. Улар миңбеши 
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билән әскәрләрни көргәндә Павлусни урмақтин тохтиди.  33 Миңбеши алдиға 
берип, Павлусни тутуп: «Икки зәнҗир билән бағлансун» дәп буйруп: «У 
кимдур? Немә қилди?» дәп сориди.  34 Амма хәлиқниң арисида бири уни, 
бири буни дәп товлишатти. Лекин ғул-ғула сәвәбидин тайин бир немә 
биләлмәй: «Қорғанға елип берилсун» дәп буйруди.  35 У пәләмпәйгә йәткәндә 
хәлиқниң зорлуқи үчүн әскәрләр Павлусни көтиривалдилар.  36 Чүнки җәмий 
хәлиқ кәйнидин әгишип: «Уни йоқатқин!» дәп варқиришатти.  
37 вә Павлусни қорғанға киргүзгинидә миңбешиға: «Саңа бир сөз ейтсам 
боламду?» дәп ейтти. Миңбеши: «Юнанчә уқамсән?  38 Сән бу күнләрдин 
илгири топилаң қилип, төрт миң қатиллиқ қилғучини баяванға елип барған 
мисирлиқ әмәсмусән?» деди.  39 Павлус: «Мән Киликийәдики мәшһур болған 
Тарсус шәһириниң әһлидин бир йәһудий кишидурмән. Саңа ялвуримәнки, 
хәлиққә сөз қилғили маңа иҗазәт бәргин» деди.  40 У униңға иҗазәт бәргәндә 
Павлус пәләмпәйдә туруп, қоли билән хәлиққә ишарәт қилди, вә улар тамам 
шүк болғанда у уларға ибраний тили билән сөз қилип ейтти:  

Павлус өзини ақлайду

22 1 Әй бурадәрләр вә атилар, әмди мениң силәргә беридиған җавапимни 
аңлаңлар» деди.  2 Улар униң ибраний тили билән уларға сөз 

қилғинини аңлиғанда техиму шүк болуп қалди. У йәнә сөз қилип ейтти:  
3 Мән Киликийәдики Тарсус шәһиридә туғулған бир йәһудий кишидурмән. 
Лекин бу шәһәрдә чоң болуп Гамалийилниң путлири алдида тәрбийә тепип, 
ата-бовилиримизниң Тәврат қануниниң инчикиликидә тәлим алдим. 
Силәр һәммәңлар бүгүн болғандәк Худа тәрипигә ғәйрәтлик едим.  4 У 
йолдикиләрни, хаһи әр болсун, хаһи хотун болсун өлүмгича қоғлап бағлап, 
зинданларға тапшураттим.  5 Буниңға улуқ каһин вә ақсақалларниң һәммә 
мәҗлиси мениң гувалиримдур. Мән улардин Дәмәшиқтики бурадәрләргә 
хәт елип, андаки ишәнгәнләрни һәм бағлап, җаза берилсун дәп, уларни 
Йерусалимға кәлтүрмәк үчүн у йәргә бардим.  
6 Амма йолда кетип берип, чүш вақти билән Дәмәшиққә йеқинлашқинимда, 
нагаһ асмандин чоң бир нур мениң чөрәмгә йоруди.  7 Мән йәргә йиқилип, 
маңа: ‹ Әй Саул, әй Саул, немишкә мени қоғлайсән?› дәп ейтқан бир аваз 
аңлидим.  8 Мән җавап бәрдимки: ‹ Әй Худавәндә, кимдурсән?› У маңа: ‹ Мән 
сән өзәң қоғлиған назарәтлик Әйсадурмән› дәп ейтти.  9 Мән билән болғанлар 
нурни көрди, лекин маңа сөзлигүчиниң сөзлирини аңлимиди.  10 Мән ейттим: 
‹ Әй Худавәндә, немә қилай?› Худавәндә маңа: ‹ Қопуп, Дәмәшиққә киргин. 
Анда өзәңгә қилғили тайин қилинғанниң һәммиси саңа ейтилиду› деди.  
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11 Амма у нурниң рошәнликтин көрәлмәс болғиним үчүн һәмраһлирим 
мени қолумдин йетәкләп башлап, мени Дәмәшиққә елип кирди.  
12 Тәврат қануниға мувапиқ тәқвадар болуп, андаки һәммә йәһудийлардин 
яхши шаһадәт тапқан Ананияс дегән бир киши  13 маңа келип, йенимда туруп, 
маңа: ‹ Әй Саул бурадәр, көридиған болғин› дәп ейтти. Мән шу сааттә униңға 
қарап көридиған болдум.  14 У ейтти: ‹ Ата-бовилиримизниң Тәңриси сени 
өз ирадисини билип, адил болғучини көрүп, униң ағзидин аваз аңлаш үчүн 
илғиди.  15 Чүнки сән униң гувайи болуп, һәммә адәмләрниң алдида көрүп 
аңлиғиниң тоғрисидин гувалиқ бәргәйсән.  16 Әмди немә үчүн тәхир қилисән? 
Қопуп чөмүлдүрүш қобул қилип, униң исмиға илтиҗа қилип, гуналириңдин 
жуюнғин.›  
17 Амма Йерусалимға йенип келип, бәйт-муқәддәстә дуа қилип турғинимда 
роһта көтирилгән һалда болуп,  18 уни көрдүм. У маңа: ‹ Алдирап илдам 
Йерусалимдин чиқип кәткин, чүнки мән тоғрилиқтики гувалиқиңни қобул 
қилмайду› дәп ейтқинини аңлидим.  19 Амма мән ейттим: ‹ Әй Худавәндә, 
саңа ишәнгүчиләрни зинданға селип, синагогларда урдурғинимни улар өзи 
билиду  20 вә сениң шеһитиң Истифанусниң қени төкүлгәндә, мән һәм йенида 
туруп, убдан болди дәп, уни өлтүргүчиләрниң кийимлирини сақлайттим› 
дедим.  21 Лекин Худавәндә маңа ейтти: ‹ Барғин! Мән сени йирақ йәргә 
таипиләрниң арисиға әвәтимән›».  
22 Лекин улар бу сөзгичилик униңға қулақ селип, авазлирини көтирип: «Ундақ 
адәмни йәр йүзидин йоқатқин! Тирик қалғили лайиқ әмәс» дәп ейтишти.  
23 Улар варқирап, таш кийимлирини селиветип һаваға топа чачқинида,  
24 миңбеши Павлусни қорғанға елип кирип: «Уларниң униңға қарши шунчә 
варқириғининиң сәвәбини билмәк үчүн һөкүм тайиқи билән тәһқиқләңлар» 
дәп буйруди.  25 Амма улар уни ширә-қамча урмаққа бәндкә тартқанда Павлус 
әскәр йүзбешидин: «Һөкүмму тохтатмай бир римлиқ кишини қамчилимақ 
силәргә җайизму?» дәп сориди.  
26 йүз беши буни аңлап, миңбешиниң қешиға берип: «Немә қилмақчи едиң? 
Бу киши римлиқ екән» дәп хәвәр бәрди.  27 Миңбеши униң алдиға берип, 
униңдин сорап ейтти: «Маңа ейтқин, сән римлиқмусән?» У ейтти: «Шундақ».  
28 Миңбеши: «Мән болсам, тола пул хәҗләп Римниң пуқриси болдум» дәп 
ейтти. Павлус: «Лекин мән Рим пухралиқиға туғулдум» деди.  29 Шуниң 
билән Павлусни соримақчи болғанлар шитик уни қоюп кәтти вә миңбеши 
униң римлиқ екәнликини билип, уни бағлиғини үчүн қорқуп кәтти.  30 Әтиси 
миңбеши йәһудийлар немә үчүн Павлусниң үстидин әрз қилғинини тәһқиқләп 
қилай дәп, уни йешип, баш каһинлар вә пүтүн алий кеңәш йиғилсун» дәп 
буйруп, уни елип уларниң алдида турғузди.  
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Павлус йәһудийларниң алий кеңишида

23 1 Павлус көзлирини кеңәштикиләргә тикип ейтти: «Әй бурадәрләр, 
мән бу күнгичә тамам сап нийәт билән Худаға хизмәт қилип турдум».  

2 Лекин улуқ каһин Ананияс униң йенида турғанларни униң ағзиға урғили 
буйруди.  3 Павлус униңға ейтти: «Худа сени уриду, әй ақартилған там! 
Тәврат қануниға мувапиқ мени һөкүм қилғили олтирип, Тәврат қануниниң 
хилапида мени урғили буйруйсән».  4 Униң йенида турғанлар униңға: 
«Худаниң улуқ каһинини дәшнәм қилисәнму?» деди.  5 Павлус ейтти: «Әй 
бурадәрләр, униң улуқ каһин екәнликини билмидим, чүнки ‹ Хәлқиңниң 
улуқини дәшнәм қилмиғайсән› дәп пүтүлгән».  
6 Павлус анда болғанларниң бир һәссиси садуқий вә йәнә бир һәссиси 
пәрисий екәнликини билип, кеңәштә қичқирип ейтти: «Әй бурадәрләр, мән 
өзәм пәрисий вә пәрисий оғлидурмән. Үмүтүмиз вә өлгәнләрниң тирилип 
қопуши үчүн сорақ қилинимән».  7 Буни ейтқанда пәрисийләр билән 
садуқийларниң арисида бир ихтилап чүшүп, йиғилғанлар иккигә бөлүнүп 
кәтти.  8 Чүнки садуқийлар: «Өлүмдин тирилип қопуш йоқтур вә пәриштә 
яки роһ һәм йоқтур» дәйду, лекин пәрисийләр буниң һәммисигә етирап 
қилиду.  9 У вақит тола ғовға чиқти вә пәрисийләрниң пирқисидин болған 
бир нәччә катиплар қопуп, қаттиқ музакирилишип: «Бу кишидә һеч яманлиқ 
тапмидуқ. Әгәр униңға бир роһ яки бир пәриштә сөзлигән болса, қандақ» дәп 
ейтти.  10 Җедәл қаттиқ болғанда әскәр миңбеши, улар Павлусни парә-парә 
қилармикин дәп қорқуп, Павлусни уларниң арисидин үзүп елип чиқип, 
қорғанға киргүзгили әскәр буйруди.  
11 Амма шу кечиси Худавәндә Павлусниң йенида туруп: «Җүрәтлик болғин. 
Мән тоғрилиқ Йерусалимда гувалиқ бәргиниңдәк Римда һәм гувалиқ 
берисән» дәп ейтти.  

Йәһудийларниң Павлусни өлтүрүш сүйқәсти

12 Күндүз болғанда йәһудийлар бирлишип қәст қилип: «Павлусни 
өлтүрмигичә әсла йәп-ичмәймиз» дәп өзлирини ләнәт-қәсәмниң тегигә 
қойди.  13 Шундақ қәст қилип ант ичкәнләр қириқ кишидин зиядә еди.  
14 Булар баш каһинларниң вә ақсақалларниң қешиға берип: «Биз Павлусни 
өлтүрмигичә һечнемә тетимаймиз дәп, өзимизни қаттиқ ләнәт-қәсәмниң 
тегигә қойдуқ.  15 Униң үчүн силәр кеңәш билән биллә униң ишини инчикирәк 
тәһқиқләйдиған баһанини кәлтүрүп, әскәр миңбешиға: «‹ Павлусни бизгә 
әвәткин› дәп илтимас қилиңлар. У йетип кәлмәстә биз уни өлтүргили тәйяр 
болимиз» дәп ейтти.  
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16 Амма Павлусниң һәмширисиниң оғли бу мәслиһәтни аңлап, қелип 
қорғанға кирип, Павлусқа хәвәр бәрди.  17 Павлус әскәр йүзбешилириниң 
бирини өз алдиға қичқирип, униңға: «Бу йигитни миңбешиниң қешиға 
елип барғин, чүнки униңға ейтидиған бир сөзи бар» деди.  18 йүз беши уни 
миңбешиниң қешиға елип берип: «Мәһбус Павлус мени өз алдиға қичқирип, 
бу йигитни сениң қешиңға елип беришимни тилиди. Униң саңа ейтидиған 
сөзи бар» деди.  
19 Миңбеши униң қолидин тутуп, бир тәрәпкә елип берип: «Маңа 
ейтидиған сөзүң немә?» дәп униңдин сориди.  20 У ейтти: «Йәһудийлар ‹ 
Павлусниң ишини инчикилик билән тәһқиқләймиз› дәп баһанә кәлтүрүп, 
әтә уни алий кеңәшкә әвәтмикиңни сәндин илтимас қилғили мәслиһәт 
қилишти.  21 Әмди сән уларға унимиғин, чүнки улардин қириқтин зиядә 
киши мәхпий һалда уни марап йетип, уни өлтүрмигичә йәп-ичмәймиз 
дәп, өзини ләнәт-кәсәмниң тегигә қоюпту. Әмди улар тәйяр болуп, сениң 
рухсәт қилишиңни сақлап туриду» деди.  22 Миңбеши йигиткә: «Буни 
маңа хәвәр бәргиниңни һеч кимгә ейтмиғин» дәп униңға кәткили рухсәт 
бәрди.  

Павлус Қәйсәрийәгә елип берилиду

23 Андин әскәр йүзбешилиридин иккисини қичқирип, ейтти: «Бу кечиниң 
үчинчи саитидә Қәйсәрийәгә барғили икки йүз әскәр, йәтмиш атлиқ киши 
вә икки йүз нәйзиваз тәйяр қилиңлар» дәп,  24 Павлусни миндүрүп, валий 
Феликсниң алдиға теч-аманлиқ елип беришқа улағ таптурғили уларға 
буйруди.  25 У йәнә мундақ бир хәт пүттики:  26 «Клавдиюс Лисиястин иззәтлик 
Феликс валийға салам!  
27 Бу кишини йәһудийлар тутуп, уни өлтүрмәкчи еди. Амма мән қошун 
билән келип, униң римлиқ екәнликини билгәндә уни уларниң қолидин 
аҗритивалдим.  28 Лекин уларниң униң үстидин әрз қилғининиң сәвәбини 
уқай дәп, уларниң кеңишигә елип бардим.  29 Тәптиш қилип бақсам, уларниң 
қануни тоғрисида талишидиған ишлар үчүн униң үстидин әрз қилғанлири 
маңа мәлум болди. Лекин өлүмгә яки зәнҗиргә лайиқ бир гуна униңда 
тепилмиди.  30 Амма уларниң бу адәмгә қәст қилғини маңа мәлум болғанда, 
уни дәрһал сениң қешиңға әвәтип униң дәвагәрлиригә сениң алдиңда униң 
үстидин әрз қилғили буйрудум».  
31 Әскәрләр өзигә буйрулғандәк Павлусни елип, кечиләп Антипатрис 
шәһиригә елип барди.  32 Әтиси атлиқларни униң билән барғили қоюп, 
қорғанға йенип кәтти.  33 Амма атлиқлар Қәйсәрийәгә киргәндә хәтни 
валийға берип, Павлусни униң алдиға елип кәлди.  34 Валий хәтни оқуп: 
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«У қайси вилайәттин екән?» дәп сорап, униң Киликийәдин екәнликини 
билгәндә,  35 ейтти: «Сениң дәвагәрлириң һәм кәлгәндә әрзиңни аңлаймән» 
дәп Һиродәсниң ордисида уни сақлиғили буйруди.  

Павлус валий Феликсниң алдида

24 1 Бәш күндин кейин улуқ каһин Ананияс, бир нәччә ақсақаллар вә 
Тәртулус дегән бир дәвалашқучи келип, валийға Павлус тоғрисидики 

шикайәтлирини сунди.  2 Павлусни чақирғандин кейин Тәртулус қопуп, 
униң үстидин шикайәт қилип ейтти:  3 Әй иззәтлик Феликс, сениң сайәңдә 
тола течлиқ тапқинимизни вә сениң яхши мәслиһәтиң билән бу милләткә 
тола мәнпәәтлик ишлар пәйда болғинини һәр заманда вә һәр маканда чоң 
миннәтдарлиқ билән етирап қилимиз.  4 Лекин сени узун вақит кайитмай, 
илтимас қилимәнки, меһриванлиқиңда мәрһәмәт қилип, биздин бир нәччә 
еғиз сөз аңлиғайсән.  5 Биз бу адәмниң балахор болуп, йәр йүзидики һәммә 
йәһудийларниң арисида топилаң терип, Насирәйләрниң пирқисиниң бир 
башлиғучиси екәнликини көрүп қойдуқ.  6 Бәйт-муқәддәсни һәм напак 
қилғили турди. Униң үчүн уни тутувалдуқ вә уни өз қанунимиз бойичә һөкүм 
қилайттуқ. 7 Лекин миңбеши Лисияс чоң зорлуқ билән уни қоллиримиздин 
тартивалди  8 вә униңға әрз қилғучиларни өзлириниң алдиға келишкә 
буйруди. Әмди сән өзәң сорақ қилип, биз униң үстидин әрз қилғанниң 
һәммисини өзидин мәлум қилисән» деди.  9 Йәһудийлар һәм: «Иш шундақ 
екән» дәп сөзигә қошулди.  
10 Валий Павлусқа: сөз қилғин дәп ишарәт қилғанда, у сөз башлап ейтти: «Сениң 
тола йилдин бери бу милләткә һаким болғиниңни билип, хатирҗәмлик 
билән өзәм үчүн җавап беримән.  11 Саңа мәлум болсунки, Йерусалимға 
сәҗдә қилғили чиққинимға техи он икки күндин ашмиған  12 вә улар мениң 
бәйт-муқәддәстә я синагогларда вә я шәһәр ичидә бир киши билән ейтишип 
хәлиқни қозғатқинимни көрмиди.  13 Улар һазир мениң үстүмдин қилған 
шикайәтлирини сениң алдиңда гува билән тохтиталмайду.  14 Лекин буни саңа 
етирап қилимәнки, улар пирқә дегән тәриқигә мувапиқ ата-бовилиримниң 
Тәңрисигә ибадәт қилип, Тәвратта вә пәйғәмбәрләрниң муқәддәс язмилирида 
пүтүлгәнниң һәммисигә ишинимән.  15 Булардәк мән һәм Худаға тайинип, 
яхшилар билән яманлар тирилип қопиду дәп, қиямәткә үмүтвармән.  16 Униң 
үчүн мән өзәм Худаниң вә адәмләрниң алдида виҗданим пак болсун дәп, 
һемишә тиришип туримән.  
17 Тола йиллар өткәндин кейин қурбанлиқ қилип, өз хәлқимгә сәдиқә 
бәргили кәлдим.  18 Хәлиқ қозғитип ғәлвә қилмай, паклиниш рәсмини 
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қилип болғинимда, Асия жутидин кәлгән бир нәччә йәһудийлар мени бәйт-
муқәддәстә көрүп қалди.  19 Буларниң мениң үстүмдин бир дәваси болса, бу 
йәргә келип, алдиңда әрзини қилса болатти.  20 Болмиса бу кишиләр өзи алий 
кеңәшниң алдида турғинимда мәндә немә гуна тапқинини десун.  21 Яки: ‹ 
Өлгәнләрниң тирилип қопуши тоғрисидин мән бүгүн силәрниң алдиңларда 
сорақ қилинимән› дәп уларниң арисида турғинимда ейтқан шу сөзүмни 
яман алдимикин?»  
22 Феликс бу иманниң йолини тегидин билип, дәвани башқа вақитқа селип 
ейтти: «Лисияс миңбеши бу йәргә кәлгәндә, дәвайиңларни диққәт билән 
сорай» дәп,  23 әскәр йүзбешиға Павлусни бошрақ қоюп, йеқин кишилириниң 
һеч бирини униңға хизмәт қилиштин тосимай сақлиғили буйруди.  
24 Бир нәччә күндин кейин Феликс өзиниң йәһудий хотуни Друсила билән 
келип, Павлусни кәлтүрүп, Әйса Мәсиһкә ишиниш тоғрисида униңдин 
сориди.  25 Амма Павлус адаләт вә нәпс тартмақлиқ вә келидиған һөкүм 
тоғрисида сөз қилғанда, Феликс қорқуп ейтти: «Әмди кәткин, маңа мунасип 
пурсәт болғанда сени өз алдимға қичқирай» деди.  26 Шуниңдәк у Павлус 
маңа пул берәрмикин дәп үмүт қилип, уни пат-пат қичқирип, униң билән 
сөзлишәтти.  
27 Лекин икки йил өткәндә Феликсниң орниға Поркийос Фестус кәлди. Вә 
Феликс, йәһудийлар мәндин миннәтдар болсун дәп, Павлусни зинданда 
бағлақлиқ қоюп кәтти.  

Павлус валий Фестусниң алдида

25 1 Фестус валийлиқ мәнсәпни тапшурувелип үч күн өткәндә 
Қәйсәрийәдин Йерусалимға чиқти.  2 Баш каһинлар билән 

йәһудийларниң чоңлири униңға Павлусқа қарши әрз қилип,  3 «Илтипат 
болса Павлусни Йерусалимға елип кәлтүргин» дәп униңға ялвурди. Улар 
йолда Павлусни марап туруп, өлтүрүшкә мәслиһәт қилишқан еди.  4 Лекин 
Фестус уларға: «Павлус Қәйсәрийәдә солақлиқ туриду. Өзәм һәм пат пурсәттә 
у йәргә баримән.  5 Униң үчүн араңларда һоқуқдар кишиләр мән билән берип, 
у адәмниң бир гунайи болса униң үстидин әрз қилсун» дәп ейтти.  
6 Фестус уларниң арисида сәккиз он күн өтмәй туруп, Қәйсәрийәгә берип 
чүшти. Әтиси сорақ тәхтидә олтирип, Павлусни елип кәлгили буйруди.  7 У 
кәлгәндә Йерусалимдин кәлгән йәһудийлар чөрисидә туруп, униңға тола 
еғир җинайәтләр артти, лекин гува билән тохтитишқа аҗиз кәлди.  8 Павлус 
өзини муһапизәт қилип: «Хаһи йәһудийларниң қануниға, хаһи бәйт-
муқәддәскә, хаһи қәйсәргә һеч бир гуна қилмидим» дәп җавап бәрди.  9 Амма 
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Фестус йәһудийлар мәндин миннәтдар болсун дәп, Павлустин: «Йерусалимға 
чиқип, бу ишлар тоғрисида мениң алдимда сорақ қилинғили халамсән?» 
дәп сориди.  10 Лекин Павлус ейтти: «Қәйсәрниң бир вилайитидики һөкүм 
тәхтиниң алдида туримән вә ундақ йәрдә һөкүм қилинмиқим керәктур. Сән 
өзәң билгәндәк йәһудийларға һеч бир наһәқлиқ қилмидим.  11 Әгәр бир хата 
яки өлүмгә лайиқ бир иш қилған болсам, өзәмни өлүмдин айимаймән. Лекин 
булар мениң үстүмдин әрз қилған ишларниң һеч бириниң орни болмиса, 
һеч киши мени уларға тутуп берәлмәйду. Қәйсәргә әрз қилимән» деди.  
12 Фестус мәҗлиси билән кеңишип: «Қәйсәргә әрз қилдиң вә қәйсәрниң 
алдиға барисән» дәп җавап бәрди.  

Агриппас падишаһ Қәйсәрийәгә келиду

13 Бир нәччә күн өткәндин кейин Агриппас падишаһ билән Бәрники 
Фестусқа тәбрик ейтқили Қәйсәрийәгә кәлди.  14 Улар анда бир нәччә күн 
турғанда Фестус Павлусниң ишини падишаһқа дәп берип ейтти: «Мунда 
Феликс зинданда қалдуруп кәткән бир киши бар.  15 Мән Йерусалимда екән 
вақтимда баш каһинлар билән йәһудийларниң ақсақаллири униңға қарши 
әрз қилип, үстидин һөкүм тилиди.  16 Лекин уларға җавап бәрдимки: ‹ 
Җавапкар өз дәвагәрлири билән йүзмуйүз туруп, өзиниң үстидин қилинған 
дәва тоғрисидин җавап бәргили пурсәт тапмиғичә бир адәмни қатиллиқ 
қилинишқа тапшурмақ римлиқларниң рәсми әмәс›.  17 Улар бу йәргә 
йиғилғандин кейин мән тәхир қилмай, әтиси сорақ тәхтигә олтирип у 
кишини елип кәлгили буйрудум.  18 Лекин дәвагәрлири қопқанда улар мән 
гуман қилған ишларниң һеч бирини униң үстигә қоймиди.  19 Бәлки уларниң 
өз дин-ибадити тоғрисидики ишлар вә Павлус уни тирик дәп ейтқан Әйса 
намлиқ өлгән бир киши тоғрисида униң билән талашти.  20 Лекин мән бу 
сорақ тоғрисида немә хиял қилишимни билмигәндә униңдин: ‹ Йерусалимға 
берип, бу ишлар тоғрисида сорақ қилинғили халамсән?› дәп соридим.  
21 Лекин Павлус қәйсәргә әрз қилип, униң алдида сорақ қилинғичилик 
муһапизәт қилинишни сориғанда, мән уни қәйсәрниң алдиға әвәткичә 
сақлиғили буйрудум».  22 Агриппас Фестусқа ейтти: «Мән һәм у кишини 
аңлиғили халаттим». Фестус: «Әтә уни аңлайсән» дәп ейтти.  
23 Әтиси Агриппас вә Бәрники чоң дәбдәбә билән келип, миңбешилар вә 
шәһәрниң есилзадә кишилири билән мәһкимә ханисиға киргәндә, Павлус 
Фестусниң буйруқи билән кәлтүрүлди.  24 Фестус ейтти: «Әй падишаһ 
Агриппас вә биз билән бу йәрдә һазир болған һәммә кишиләр, мана бу кишини 
көрисиләр. Униң үстидин йәһудийларниң һәммиси Йерусалимда вә бу йәрдә 
маңа әрз қилип: ‹ У йәнә шундақ тирик қалмисун› дәп товлишивәрди.  25 Лекин 
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мән уқтумки, өлүмгә лайиқ һеч бир иш қилмиған. Лекин у өзи қәйсәргә әрз 
қилғандин кейин, уни у йәргә әвәткили тайин қилдим.  26 Амма униң үстидә 
хоҗамға пүткидәк бир нәрсәм йоқтур. Әмди сорақ қилғандин кейин пүткили 
бир немәм болсун дәп, уни силәрниң алдиңларға вә мәхсус сениң алдиңға, әй 
падишаһ Агриппас, кәлтүрдүм. 27 Чүнки бир мәһбусни униң үстидики әрзни 
билдүрмәй әвәтмәк маңа болмайдиғандәк көрүниду» деди.  

Павлус Агриппас падишаһ алдида өзини ақлайду

26 1 Агриппас Павлусқа: «Өзәң тоғрилиқ җавап бәргили саңа иҗазәт бар» 
деди. У вақит Павлус қолини сунуп, өз җавапида ейтти:  2 Әй падишаһ 

Агриппас, йәһудийлар мениң үстүмдин дәва қилған ишлар тоғрисида сениң 
алдиңда бүгүн җавап бәргили пурсәт тапқиним үчүн өзәмни бәхитлик 
билимән.  3 Чүнки өзәң йәһудийларниң һәммә рәсим вә мәсилилирини убдан 
билисән. Униң үчүн саңа ялвуримәнки, сөзүмни сәвир билән аңлиғайсән.  
4 Дәсләптин тартип, кичик вақтимдин бери өмрүмни Йерусалимда өз 
хәлқимниң арисида қандақ өткүзгинимни һәммә йәһудийлар билиду.  
5 Әгәр улар халиса, мениң пәрисий болуп, авалдин тартип ибадитимизниң 
һәммидин чиң пирқисиниң қаидилиригә мувапиқ йүргинимни билип, 
шуниңға гувалиқ бәрәтти.  6 Әмди Худа ата-бовилиримизға қилған вәдигә 
үмүт бағлиғиним үчүн мунда сорақ қилинип туримән.  7 У вәдигә йәткили 
он икки қәбилимиз ғәйрәт билән кечә вә күндүз Худаға ибадәт қилип үмүт 
қилиду. Бу үмүт үчүн, әй падишаһ, йәһудийлар мени шикайәт қилиду.  
8 Худаниң өлгәнләрни тирилдүрмики немишкә силәргә ишинәлмигидәк 
бир иш көрүниду?  9 Мән өзәм һәм назарәтлик Әйсаниң исмиға қарши тола 
қәст қилмиқим ваҗип дәп хиял қилаттим.  10 Йерусалимда һәм шундақ 
қилип, баш каһинлардин дәстәк хети елип, муқәддәсләрдин тола кишиләрни 
зинданға селип, улар өлтүрүлгинидә, шу һөкүмгә қошулаттим 11 Мән һәммә 
синагогларда пат-пат уларни қийнап, күпүрлүк гәп қилишқа зорлап, уларға 
қарши зиядә зиянкәшлик қилип, һәтта яқа шәһәрләргичә қоғлаттим.  
12 Шуниң билән каһинларниң дәстәк хети вә буйруқи билән Дәмәшиқниң 
йолида кетип барғинимда,  13 мана, әй падишаһ, күнниң чүш вақтида аптапниң 
нуридин йоруқрақ бир нур мениң вә мән билән барғанларниң чөрисидә 
йоруғинини көрдүм.  14 Һәммимиз йәргә йиқилғанда ибраний тилида маңа: 
‹ Әй Саул, әй Саул, мени немишкә қоғлайсән? Санҗиғучигә тәпмәк саңа 
қийиндур› дегән бир аваз аңлидим.  15 Амма мән ейттим: ‹ Әй Худавәндә, 
сән кимдурсән?› Худавәндә ейтти: ‹ Мән сән өзәң қоғливатқан Әйсадурмән.  
16 Лекин қопуп, путлириң билән дәссәп турғин. Чүнки мән саңа көрүнгиним 
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вә мундин кейин саңа көрүнидиғиним тоғрисида гувалиқ бәргәйсән дәп, 
сени хизмәткар вә гувайим болушқа илғидим.  17 Мән сени хәлиқтин вә 
таипиләрдин қутқузуп,  18 уларниң көзлирини ечип, уларни қараңғулуқтин 
йоруқлуққа вә шәйтанниң қуввитидин Худа тәрипигә яндурғили сени уларға 
әвәтимән. Шундақла улар маңа ишәнмики билән гуналарниң мәғпиритини 
тепип, муқәддәсләр билән мирас алғай› деди.  
19 Униң үчүн, әй падишаһ Агриппас, у самави роһий көрүнүшкә итаәтсизлик 
қилмидим.  20 Бәлки авал Дәмәшиқтикиләр билән Йерусалимдикиләргә, 
андин Йәһудийәниң һәммә жутиға вә таипиләргә, товва қилип, Худаға йенип 
товваға лайиқ әмәл қилсун дәп, вәз қилдим.  21 Буниң үчүн йәһудийлар бәйт-
муқәддәстә мени тутуп өлтүргили қәстлиди.  22 Амма Худа маңа берилгән 
ярдими билән бу күнгичә кичикләргә вә чоңларға гувалиқ берип туримән. 
Пәйғәмбәрләр билән Муса болидиған вәқәләр тоғрисида алдин хәвәр 
бәргинидин башқа һечнемини ейтмай,  23 йәни Мәсиһниң зәхмәт тартип, 
қиямәтниң тунҗиси болуп, хәлиққә вә таипиләргә нур җакалиши керәк 
болғинини вәз ейтимән».  
24 Павлус шуни өзини ақлап ейтип бәргәндә, Фестус үнлүк аваз билән 
ейтти: «Әй Павлус, әқлиңдин езипсән. Илимиңниң толилиқи сени 
әқлиңдин аздурупту».  25 Павлус ейтти: «Әй иззәтлик Фестус, мән әқлимдин 
азмаптимән, бәлки һәқ вә әқиллиқ сөзләр ейтимән.  26 Падишаһниң бу 
ишлардин хәвири бар. Униң үчүн җүрәт билән униң алдида сөз қилимән. 
Бу ишларниң һеч бири униңға намәлум болмиғинини билимән, чүнки бу 
иш бир булуңда вәқә болған әмәс.  27 Әй падишаһ Агриппас, пәйғәмбәрләргә 
ишинәмсән? Ишәнгиниңни билимән» деди.  28 Агриппас Павлусқа: «Мени 
қисқа вақитта унитип, мәсиһий қилидиған охшайсән» деди.  29 Павлус ейтти: 
«Қисқа вақитта болсун яки узун вақитта болсун, Худадин тилимәнки, ялғуз 
сән әмәс, бәлки бүгүн мени аңлиғанларниң һәммиси, мундақ зәнҗир билән 
бағлинишимға қаримай, мәндәк болса еди» деди.  30 Падишаһ, валий вә 
Бәрники вә улар билән олтарғанлар қопуп,  31 бир тәрәпкә берип, бир-бири 
билән сөзлишип ейтти: «Бу адәм өлүмгә яки зәнҗиргә лайиқ һеч бир иш 
қилмиған».  32 Агриппас Фестусқа ейтти: «Бу адәм қәйсәргә әрз қилмиған 
болса, азат қилиналатти».  

Павлусниң Рим шәһиригә қилған сәпири

27 1 Кемә билән Италийәгә беришимиз тайин болғанда, Павлус вә йәнә бир 
нәччә мәһбуслар қәйсәрниң қошунидики Юлиюс дегән бир йүзбешиға 

тапшурулди.  2 Биз Асия жутиниң саһилидики шәһәрләргә баридиған 
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Әдрәмит кемисигә чүшүп раван болдуқ. Тесалоникадин болған Аристархус 
дегән бир Македонийәлик киши биз билән барди.  3 Әтиси Сидонға йетип 
кәлдуқ. Юлиюс Павлусқа адимийлик қилип, еһтияҗлирини қандуруш үчүн 
достлириниң қешиға барғили униңға рухсәт бәрди.  4 У йәрдин кетип, шамал 
зит болған үчүн Сипрусниң төвинидин өтүп,  5 Киликийә вә Памфилийәниң 
удулидики деңиз билән кезип, Ликийәдики Мира шәһиригә йетип кәлдуқ.  
6 У йәрдә әскәр йүзбеши Италийәгә баридиған бир Искәндәрийә кемисини 
тепип, бизни шуниңға чүшүрүп қойди.  7 Биз тола күнләр аста-аста меңип, 
мушәққәт билән Кинидосниң йеқиниға йетип, шамал бизни у йәргә барғили 
қоймиғанда Салмонәни яндап, Крит арилиниң төвинидин өтүп,  8 мүшкүллүк 
билән аралниң саһилини яқилап, Ласея шәһириниң йеқинидики «Чирайлиқ 
портлар» дегән җайға кәлдуқ.  
9 Тола вақит өткини үчүн кемә билән сәпәр қилмақ хәтәрлик болған 
еди, чүнки роза күни өткән еди. Шуңа Павлус мәслиһәт берип,  10 уларға 
ейтти: «Әй кишиләр, бу деңиз сәпириниң ялғуз йүк билән кемигә әмәс, 
бәлки җанлиримизға һәм тола хәтәрлик болуп, зиян йәткүзидиғинини 
көримән».  11 Лекин әскәр йүзбеши кемичигә вә кеминиң егисигә ишинип 
Павлусниң сөзигә қулақ салмиди.  12 У йәр қишлиғили келишмигини үчүн 
кемидикиләрниң толиси: «Бу йәрдин кетип, мүмкин болса, Феникскә 
берип анда қишлайли» дәп кеңәшти. Феникс өзи ғәрб җәнубидин вә ғәрб 
шамилидин далдилинип Крит арилида болған бир порт екән.  

Деңиздики боран

13 Җәнубтин гал бир шамал чиқип соққанда улар, көңлимиздикидәк болди 
дәп, ләңгәрни чиқирип, Крит саһилини яқилап маңди.  14 Лекин узун вақит 
өтмәстә «шәриқ шамал борини» дегән бир қаттиқ боран арал тәрипидин 
чиқти.  15 Кемә урулуп шамалға зит туралмиғанда, наилаҗ кемини шамалниң 
мәйличә қоюп маңдурдуқ.  16 Клавда дегән кичик бир арилиниң далдиси билән 
маңғинимизда, тәслик билән қейиқни кемигә тартивалдуқ.  17 Улар қейиқни 
ичигә тартивалғандин кейин, чарә тепип арғамча билән кеминиң чөрисини 
бағлап бекитип қойди вә кемә Сиртис дегән қум дөвилиригә қеқилип кәтмисун 
дәп, йәлкәнни чүшүрүп кемини шамалниң сүрүшигә қоюп бәрди.  18 Лекин 
борандин қаттиқ бесилғинимизда әтиси улар йүкни деңизға ташлиди.  19 вә 
үчинчи күни улар өз қоллири билән кеминиң әсваб җабдуқлирини ташливәтти.  
20 Тола күнләр, хаһи аптап, хаһи юлтуз көрүнмәйтти. Боран тохтимай соқуп 
турғанда, қутулуштин һәммә үмүтүмиз кесилди.  
21 Толиларниң йегүси кәлмигәндә Павлус уларниң оттурисида қопуп, ейтти: 
«Әй кишиләр, мениң сөзүмгә унап Криттин чиқмиған болсаңлар, бу мушәққәт 
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вә зәрәргә учримайттуқ.  22 Амма әмди силәргә ейтимәнки, хатирҗәм 
болғайсиләр. Мана силәрниң һеч бириңларниң җени һалак болмайду, ялғуз 
кемә йоқилиду.  23 Мән ибадәт қилған егәм Худаниң бир пәриштиси бу кечә 
мениң йенимда туруп,  24 ейтти: ‹ Әй Павлус, қорқмиғин қәйсәрниң қешиға 
чиқмиқиң керәк, вә мана, Худа сән билән кемидә сәпәр қилғучиларниң 
һәммисини саңа бәрди.›  25 Униң үчүн хатирҗәм болуңлар, әй кишиләр, 
чүнки маңа ейтилғандәк болиду дәп, Худаға ишинимән.  26 Лекин бир аралға 
соқулмақимиз керәк екән».  
27 Он төртиничи кечиси Адриатик деңизида давалғунуп маңғинимизда, 
кемичиләр кечиниң йеримида қуруқлуққа йеқинлаштуқ дәп гуман қилди.  
28 Суниң чоңқурлуқини чағлап йигирмә ғулач екәнликини билип, андин 
азғина меңип, йәнә чағлап чоңқурлуқиниң он бәш ғулач екәнликини билди.  
29 Улар кеминиң қорам ташларға қеқилип кетишидин қорқуп, кеминиң 
кәйни тәрипидин төрт ләңгәр селип, таң етишни сақлап турди.  
30 Амма кемичиләр кемидин қачқили қәст қилип: «Кеминиң алди 
тәрипидин ләңгәр салимиз» дәп баһанә қилип, қейиқни чүшүргинидә,  
31 Павлус әскәр йүзбешиға вә әскәрләргә: «Әгәр булар кемидә қалмиса, силәр 
қутулалмайсиләр» дәп ейтти.  32 У вақит әскәрләр қейиқниң бағлирини 
кесип, уни чүшүрүвәтти.  
33 Амма таң атар вақитта Павлус һәммисигә таам йегили ялвуруп ейтти: 
«Бүгүн сақлап туруп, бир немә йемәй турғиниңларға он төртиничи 
күни болди.  34 Униң үчүн силәргә таам йегили ялвуримән. Бу силәрниң 
қутулушуңларға лазимдур, чүнки һеч бириңларниң бешидин бир тал чач 
йоқалмайду» дәп ейтип,  35 бир нанни елип, һәммисиниң алдида Худаға 
шүкүр ейтип, уштуп йегили турди.  36 вә һәммиси хошаллинип таам елип 
йеди.  37 Кемидә һәммимиз икки йүз йәтмиш алтә җан едуқ.  38 Улар йәп 
тойғандин кейин буғдайни деңизға ташлап, кемини йәңгилләтти.  
39 Күндүз болғанда улар у йәрни тонумиди. Амма саһили чиқалғидәк бир 
көрпәзни көрүп, мүмкин болса, у йәргә кемини киргүзгили мәслиһәт 
қилишти.  40 Улар ләңгәрләрниң бағлирини кесип, ләңгәрләрни деңизда 
қоюп, кеминиң йөнилиш тахтайлириниң бағлирини бошитип, чоң йәлкәнни 
көтирип шамалға удул қилип, кемини саһил тәрипигә җөнәтти.  41 Амма 
суниң тегидики бир қум дөвисигә учрап кемини униңға тақаштуруп қойди. 
Кеминиң алди тәрипи тәврәнмигидәк болуп қалди, лекин кәйни тәрипи 
долқунларниң урғинидин сунғили турди.  
42 Әскәрләр өзи: «Һеч бири су үзүп чиқип қечип кәтмисун» дәп мәһбусларни 
өлтүргили мәслиһәт қилишти.  43 Лекин әскәр йүзбеши Павлусни қутқузғили 
халап, уларни қәст қилғинидин тосап: «Су үзүшни билгәнләр авал өзини 
суға ташлап қуруқлуққа чиқсун.  44 Қалғанларниң бәзиси тахтилар үстидә вә 
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башқиси кемидин чиққан парчилар үстидә минип, қуруқлуққа чиқсун» дәп 
буйруди. Һәммиси шундақ қилип қуруқлуққа чиқип қутулди.  

Павлус Малта арилида

28 1 Биз қутулғандин кейин у аралниң ети Малта екәнликини билдуқ.  
2 Аралниң хәлқи бизгә тола адәмгәрчилик көрситип, ямғур йеғип 

туруп, һава соғуқ болғини үчүн от йеқип, һәммимизни өз алдиға тәклип 
қилди.  3 Павлус бир нәччә қуруқ шахларни йиғип отқа ташлиғанда, бир 
чеқидиған илан отниң қизиқлиқтин қечип чиқип, қолидин чеқип есилип 
қалди.  4 Амма хәлиқ иланниң униң қолиға есилип саңгилап турғинини 
көргәндә бир-биригә: «Шәксизки, бу адәм қатиллиқ қилғучи екән. Деңиздин 
қутулғини билән адаләт өзи уни тирик қоймиди» дейишти.  5 Лекин Павлус 
җаниварни отқа силкиветип, һеч зәрәр көрмиди.  6 Лекин улар уни ишшип 
кетиду яки туюқсиз өлүп йиқилиду дәп хиял қилип қарап турди. Амма узун 
сақлап турғандин кейин униңға һеч зәрәр йәтмигинини көрүп хияллирини 
йөткәп: «У бир Тәңри екән» дәп ейтишти.  
7 Шу йәрниң әтрапида аралниң чоңи Публиюс дегән бир кишиниң йәр 
һойлилири бар еди. У киши бизни қобул қилип, достлуқ көрситип үч 
күн меһман қилди.  8 Амма вәқә болдики, Публиюсниң атиси тәп болуп 
қан толғақ кесилидә йетип қалди. Павлус униң қешиға кирип, дуа қилип 
қоллирини үстигә қоюп, уни сақайтти.  9 Бу вәқә болғандин кейин аралдики 
башқа кесәлләр келип, шипа тапти.  10 Булар бизгә тола иззәт қилип, кемә 
билән кәткинимиздә лазимлиқимизни кемигә селишип бәрди.  

Павлус Рим шәһиригә йетип келиду

11 Үч ай өткәндин кейин биз өзи аралда қишлап Диюскури дегән бутларниң 
сүритини көтәргән бир Искәндәрийә кемисигә чүшүп меңип,  12 Сиракуса 
шәһиригә йәткәндә анда үч күн қалдуқ.  13 У йәрдин айлинип меңип Рекиюм 
шәһиригә кәлдуқ. Әтиси җәнуб шамили чиқип соққини билән иккинчи күни 
Путейоли шәһиригә йетип кәлдуқ.  14 У йәрдә бурадәрләр билән учришип, 
ялвурғанлири үчүн уларниңкидә йәттә күн туруп қалдуқ. Андин Римға 
бардуқ.  15 Андаки бурадәрләр бизниң тоғримиздин хәвәр тепип, Апий-
Форум вә Уч-Сарай дегән йәрләргичә бизниң алдимизға чиқти. Павлус 
бурадәрләрни көргәндә Худаға шүкүр қилип җүрәтләнди.  
16 Биз Римға киргәндә Павлусқа уни сақлап турған әскәр билән өз-өзигә 
олтарғили иҗазәт берилди.  
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Павлусниң Римдики йәһудийлар билән учришиши
17 Үч күндин кейин Павлус йәһудийларниң чоңлирини қичқарди. Улар 

җәм болғанда у уларға ейтти: «Әй бурадәрләр, мән хәлқимизгә қарши яки 
ата-бовилиримизниң рәсимлириниң хилапида бир немә қилмиған болсам 
һәм, Йерусалимда мәһбустәк римлиқларниң қолиға тапшурулдум.  18 Булар 
мени сорақ қилип мәндә өлүмгә лайиқ һеч бир гуна тапмиғанда мени қоюп 
бәргили халиди.  19 Лекин йәһудийлар унимиғанда мән илаҗсиз болуп 
қәйсәргә әрз қилдим, лекин хәлқимгә қарши һеч дәвайим йоқтур.  20 Бу 
сәвәбтин силәр билән көрүшүп сөзләшмәк үчүн силәрни өзәмгә қичқардим. 
Чүнки Исраилниң үмүти үчүн бу зәнҗир билән бағлақлиқтурмән» деди.  
21 Улар униңға ейтти: «Сән тоғрилиқ Йәһудийәдин бизгә хәт кәлмиди вә я 
бурадәрләрдин бирким келип, сән тоғрилиқ яман бир немә ейтип бәрмигән.  
22 Лекин әмди сениң хияллириңни өзәңдин аңлиғили халаймиз, чүнки бу 
пирқиниң үстидә һәр йәрдә мухалиплиқ қилинғини бизгә мәлумдур».  
23 Шуниң билән улар униңға бир күн тайин қилип у күндә техи тола кишиләр 
у өзи меһман болған йеридә униң қешиға кәлди. У өзи әтидин ахшамғичә 
Худаниң падишаһлиқи тоғрисида шаһадәт қилип тәлим берип, Әйса 
тоғрисида Мусаниң Тәвратидин вә пәйғәмбәрләрниң муқәддәс язмилиридин 
дәлил кәлтүрүп уларни ишәндүргили тиришти.  24 Бәзиләр униң ейтқиниға 
ишәнди, амма бәзилири ишәнмиди.  25 Улар бир-бири билән иттипақ болмай 
таришип кәтти. Улар кәткинидә Павлус ялғуз шу сөзни ейттики: «Муқәддәс 
Роһ Йәшая пәйғәмбәрниң васитиси билән ата-бовилириңларға раст сөз 
қилғандур, йәни:  
26 ‹ Бу хәлиққә берип ейтқинки: Аңлимақлиқ билән аңлайсиләр, амма һеч 
уқмайсиләр. Көрүп туруп көрисиләр, амма һеч сиңдүрүвалмайсиләр.  
27 Чүнки бу хәлиқниң көңли қелин болған вә қулақлири еғир болған вә 
көзлирини юмувалған. Шундақ болмиса еди, көзлири билән көрүп, қулақлири 
билән аңлап, көңүллири билән уқуп, йенип мәндин шипа тапатти.›  
28 Униң үчүн силәргә мәлум болсунки, Худаниң бу ниҗати таипиләргә 
әвәтилди вә улар аңлайду».  29 У бу сөзләрни ейтқанда йәһудийлар өз 
арилирида талишип кәтти.  

30 Павлус тамам икки йил өзи иҗаригә алған бир өйдә туруп, өз алдиға 
кәлгәнләрниң һәммисини қобул қилип,  31 Худаниң падишаһлиқи тоғрисида 
вәз ейтип, Худавәндә Әйса Мәсиһ тоғрисида тосалмай, җүрәт билән тәлим 
бәрди.  


