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РИМЛИҚЛАРҒА 
ЙЕЗИЛҒАН ХӘТ

Муқәддимә

1 1 Расуллуққа қичқирилип, Худаниң Инҗилини йәткүзүшкә илғинип, 
Әйса Мәсиһниң бәндиси болған Павлустин салам!  2 Бу Инҗилни Худа 

илгиридин өз пәйғәмбәрлириниң васитиси билән муқәддәс язмиларда 
вәдә қилғандур.  3 Шу Инҗили униң Оғли, йәни җисим тәрипидин Давутниң 
нәсилдин туғулуп,  4 Муқәддәс Роһ тәрипидин өлүкләр арисидин қопқини 
билән күч-қудрәт егиси Ибн Алла екәнликигә шаһадәт тапқан Худавәндимиз 
Әйса Мәсиһ тоғрисида хәвәр бериду.  5 Униң васитиси билән өз исмиға 
шан-шәрәп бәрмәк үчүн һәммә таипиләрниң арисида иманға итаәтмәнлик 
орнаштурғили меһри-шәпқәт вә расуллуқ мәнсипини қобул қилдуқ.  6 Силәр 
дәвәт қилинип, Әйса Мәсиһниңки болғанлар һәм уларниң арисидидур силәр.  
7 Һәммиңларға, йәни дәвәт қилинған муқәддәсләр вә Худаниң амрақлири 
болған Римда олтарғучиларға салам. Худа атимиз вә Худавәндимиз Әйса 
Мәсиһ силәргә меһри-шәпқәт вә аманлиқ ата қилғай! 

Павлусниң Римға беришни арзу қилиши

8 Авал силәрниң иманиңлар пүтүн йәр йүзидә мәшһур болғини үчүн 
һәммәңларниң җәһитидин Әйса Мәсиһниң васитиси билән Худаға шүкүр 
қилимән.  9 Чүнки мән униң Оғлиниң Инҗилини җакалап, роһумда хизмәт 
қиливатқан Худайим силәрни һемишә яд қилип туруватғинимға гувадур.  
10 Худаниң ирадиси болса, силәргә кәлгили маңа пурсәт болғай дәп, 
дуалиримда һемишә тәләп қилип туримән.  11 Чүнки қувәтләнмикиңлар 
үчүн силәргә бир роһий немәт берәй дәп, силәрни көргили арзу қилимән,  
12 йәни мән араңларда болсам, биз өзара һәр биримизниң имани билән, 
йәни мениң вә силәрниң иманиңлар билән тәсәлли тепишип турғаймиз.  
13 Әмди, әй бурадәрләр, мениң башқа таипиләрниң арисида болғандәк 
силәрниң араңларда һәм бир мевәм болсун дәп, алдиңларға кәлгили нәччә 
мәртивә арзу қилғинимдин бехәвәр болушуңларни халимаймән, амма бу 
вақитқичә маңа мүмкин болмиған.  14 Юнанийлар билән башқа таипиләргә, 
даналар билән наданларға пәрзим бар.  15 Униң үчүн силәр римлиқларға һәм 
Инҗилни йәткүзгили тәйярдурмән.  
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Инҗилниң қудрити
16 Мән Инҗилдин уятмаймән, чүнки у һәр бир иман кәлтүргүчигә, авал 

йәһудийларға, амма юнанийларға һәм, һәммисигә ниҗат үчүн Худаниң 
қудритидур.  17 Чүнки: «Адил киши иман билән яшайду» дәп пүтүлгәндәк, 
Инҗилда Худаниң адалити, имандин иманға, ашкарә болди. 

Худаниң ғәзипи

18 Чүнки Худаниң ғәзипи болса наһәқлиқ билән һәқиқәтни тосайдиған 
адәмләрниң һәммә пасиқлиқи вә һәқсизлиқи үстигә асмандин ашкарә 
болиду.  19 Чүнки Худа тоғрисида мәлум болғини уларниң арисида ашкаридур. 
Худа өзи уни ашкарә қилған.  20 Чүнки униң көрүнмигән сүпәтлири, 
йәни әбәдий қудрити вә худалиқи, дуния яритилғандин бери өзи қилған 
әмәлләрдин мәлумдур. Униң үчүн улар өзрисиздур.  21 Чүнки улар Худани 
тонуп туруп, худалиқиға лайиқ шан-шәрәп берип шүкүр ейтмай, инавәтсиз 
пикирләр қилди. Уларниң пәмсиз көңүллири қараңғулуққа толди.  22 Өзини 
дана ейтип, ахмақ болуп,  23 тәбдиллик тапмайдиған Худаниң улуқлукиниң 
орниға паний инсанниң, учарқанатларниң, төрт аяқлиқ һайванларниң вә 
өмиләйдиған җаниварларға охшайдиған бутларни алмаштуруп қойди.  
24 Униң үчүн Худа уларни бир-бириниң бәдәнлирини рәсва қилишқили 
көңүллириниң шәһвитигә вә напаклиққа тапшурди.  25 Улар Худаниң 
һәқиқитини ялғанға тегишип, яратқучиниң орнида мәхлуққа баш егип 
ибадәт қилди. Мана яратқучи өзи әбәдиләбәд мубарәктур амин.  26 Худа 
уларни уятсиз шәһвәтләргә тапшурди. Чүнки уларниң хотунлири тәбиәткә 
мувапиқ мунасивәт қилишни тәбиәткә зит туридиған мунасивәткә тегишти.  
27 Шундақ һәм әр кишиләр хотун билән тәбиәткә мувапиқ мунасивәт 
қилишни ташлап, өз шәһвәтлиридә бир-биригә көйүшүп, әр киши әр киши 
билән рәсвалиқ қилишип, өз гумраһлиқиниң җазасини тапти.  
28 Улар Худа тоғрисидики билишини сақлиғили халимиғандин кейин, 
Худа уларни налайиқ ишларни қилғили пәс зеһингә тапшурди.  29 Улар һәр 
һәқсизлиқ, бузуқлуқ, тәмәхорлуқ вә яманлиқ билән толуп, һәсәт, қатиллиқ, 
җедәл, һейлә вә әскилик билән толуқлуқтур.  30 Улар гәп тошуп, ғәйвәт қилғучи 
болуп, Худаниң алдида йиргинчлик болуп, зулум қилғучи, өзини чоң тутуп 
йоған гәп қилип, яманлиқ чиқарғучи болуп, ата-анисиға итаәт қилмай,  
31 әқилсиз, вапасиз, муһәббәтсиз вә рәһимсиздур.  32 Улар «Ундақ ишларни 
қилғучилар өлүмгә лайиқ екән» дәп Худаниң адил һөкүми болғинини билип 
туруп, өзи қилғини билән тохтимай, шундақ ишни қилғучиларға ризалиқ 
билдүриду.  
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Худаниң адил һөкүми

2 1 Униң үчүн, әй һөкүм қилғучи инсан, ким болсаң, өзрәң йоқтур. Әй 
һөкүм қилғучи, өзәң шундақ ишларни қилип туруп, башқисини һөкүм 

қилғиниң билән өзәңни һөкүм қилисән.  2 Шундақ ишларни қилғучиларниң 
үстигә Худаниң һөкүми һәқ болғинини билимиз.  3 Әй адәм, шундақ ишлар 
қилғучиларни һөкүм қилип, өзәң уларни қилип турсаң, Худаниң һөкүмидин 
қечишни хиял қилисәнму?  4 Худаниң меһриванлиқи сени товваға 
башлишини билмәй, униң меһриниң вә сәвириниң вә көңүл кәңликиниң 
ғәнийликини көзгә илмамсән?  5 Мана өз қаттиқлиқиң вә товва қилмайдиған 
көңлүң билән Худаниң ғәзипини вә адил һөкүмини ашкарә қилидиған күни 
кәлгәндә өзәңгә ғәзәп йиғисән.  6 Чүнки у өзи һәр кимниң әмилигә қарап 
яндуриду.  7 Яхши әмәлдә сәвир қилип, шан-шәрәп вә иззәт вә бақийлиқни 
издигүчиләргә әбәдий һаятлиқ бериду.  8 Лекин мухалип болуп, һәқиқәткә 
итаәт қилмай, һәқсизлиққа итаәт қилғучиларниң үстигә ғәзәп вә аччиқ 
келиду.  9 Дәрвәқә тәңлик вә тарлиқ яманлиқ қилғучи адәмгә, йәһудий 
болса вә я юнаний болса, һәр биригә келиду.  10 Лекин шан-шәрәп вә иззәт вә 
аманлиқ яхшилиқ қилғучиға, йәһудий болса вә я юнаний болса, һәр биригә 
болиду.  11 Чүнки Худаниң алдида йүз-хатирә қилиш йоқтур.  12 Қанунсиз 
болуп гуна қилғанлар қанунсиз һалак болиду вә Тәврат қануни билип 
гуна қилғанлар Тәврат қануни билән һөкүм қилиниду.  13 Чүнки қанунни 
аңлиғучилар Худаниң алдида адил әмәс, бәлки қанунни қилғучилар адил 
қилиниду.  14 Тәврат қануни йоқ таипиләр қанун буйруғинини тәбиәттин 
қилғинида, Тәврат қануни болмиса һәм, улар өз-өзигә қанун болиду  15 вә 
улар өз виҗданлириниң гувалиқ бериши вә пикирлириниң өзара шикайәт 
қилиши яки өзрә кәлтүрүши билән қанун буйруқлириниң өз көңүллиридә 
пүтүлгинини көрситиду.  16 Худа Әйса Мәсиһниң васитиси билән мениң 
Инҗилимға мувапиқ адәмләрниң йошурун ишлирини һөкүм қилидиған 
күндә шундақ болиду.  

Йәһудийлар вә Тәврат қануни

17 Лекин сән йәһудий дәп атилип, Тәврат қануниға йөлинип, Худа 
билән пәхирлинисән.  18 Униң ирадисини билип, Тәврат қанунидин 
тәлим елип растлиқни тәңшәйсән 19 вә өзәңни корларға йетәклигүчи вә 
қараңғулуқтикиләргә нурдәк билисән.  20 Тәврат қанунидики мәрипәтниң 
вә һәқиқәтниң әйники мәндә бар дәп, өзәңни әқилсизларниң тәрбийә 
қилғучиси вә наданларниң муәллими көрисән.  21 Сән башқисиға үгитип, 
өзәңгә үгәтмәмсән? «Оғрилиқ қилмиғин» дәп, вәз ейтип өзәң оғриламсән?  
22 «Зина қилмиғин» дәп ейтип, өзәң зина қиламсән? Бут сүрәтлирини яман 
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елип, ибадәт ханиларни таламсән?  23 Тәврат қануни билән пәхирлинип, 
өзәң қанунға хилаплиқ қилғиниң билән Худани дәшнәм қилмайсәнму?  
24 Чүнки шундақ пүтүлгәнки: «Силәрниң сәвәбиңлар билән Худаниң исми 
таипиләрниң арисида күпүрлүк қилиниду».  
25 Әгәр Тәврат қанунини тутсаң, хәтниниң пайдиси бар. Лекин Тәврат 
қанунини тутмисаң, хәтнәң хәтнисизликтәк болди.  26 Әгәр хәтнисиз 
бири Тәврат қануниниң әһкамини тутса, униң хәтнисизлики хәтнидәк 
саналмамду?  27 Шундақта әслидин хәтнисиз болуп, Тәврат қанунини тутқучи 
өзи: «Сәндә китап вә хәтнә болса һәм, Тәврат қануниға хилаплиқ қилисән» 
дәп сени һөкүм қилиду.  28 Чүнки заһирда йәһудий болған адәм йәһудий 
әмәс вә тәндә болған заһирдики хәтнә өзи хәтнилик әмәс,  29 бәлки көңлидә 
йәһудий болған адәм йәһудийдур вә рәсим билән болмай, көңүлниң Роһ 
билән болған хәтниси өзи хәтниликтур, вә униң иззити адәмләрдин әмәс, 
бәлки Худадиндур.  

Йәһудийларға Тәврат қануниниң мәнпәити

3 1 Йәһудийниң пәзилити немә яки хәтниниң мәнпәити немә екән?  
2 Һәр җәһәттин толидур. Авал шуки, Худаниң вәдилири уларға аманәт 

қилинған.  3 Уларниң бәзиси садақәтсиз болса, немә болиду? Уларниң 
садақәтсизлики Худаниң садақәтлик екәнликини инавәтсиз қиларму?  4 Яқ 
һәргиз! Бәлки: «Өз сөзлириңдә адил вә һөкүм қилғиниңда ғалиб болғайсән» 
дәп пүтүлгәндәк һәр адәм ялғанчи болсиму, Худа садиқтур.  
5 Әгәр бизниң адаләтсизликимиз Худаниң адалитини ашкарә қилса, немә 
ейтимиз? Гәзәпни әвәтидиған Худа адил әмәсму Мән адәмчә сөз қилимән?  
6 Яқ һәргиз! Ундақ болса, Худа дунияни қандақ һөкүм қилалайду?  7 Амма 
әгәр Худаниң садақити униң өз шан-шәрипи үчүн мениң ялғанчилиқим 
билән зиядирәк ашкарә болған болса, мән немишкә техи гунакардәк һөкүм 
қилинимән?  8 Ундақ болса, бәзиләр бизни: «‹ Яманлиқ қилайли, буниңдин 
яхшилиқ чиқар› дәйду» дәп бизни дәшнәм қилип ейтқинидәк немишкә 
қилмаймиз? Ундақ ейтқучиларға болидиған һөкүм һәқтур.  

Адил адәм йоқтур

9 Әмди немә дәймиз? Биз таипиләрдин әвзәлму? Яқ һәргиз! Биз 
йәһудийларниң вә юнанийларниң үстидин, һәммиси гунаниң тегидидур 
дәп, шикайәт қилмидуқму?  10 Чүнки шундақ пүтүлгәнки: «Адил адәм йоқ, 
һәтта бири һәм йоқтур.  
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11 Ақил адәм йоқ, Худани издигүчи йоқтур.  
12 Һәммиси езиқип кәткәндур, һәммиси бузулушқандур. Яхшилиқ қилғучи 
йоқ, һәтта бири һәм йоқтур.  
13 Уларниң гели очуқ қәбирдур, өз тилини һейлигә ишлитиду. Ләвлириниң 
тегидә илан зәһири бар.  
14 Уларниң ағзи ләнәт вә аччиқ билән толғандур.  
15 Уларниң путлири қан төккили алдирайду.  
16 Вәйранлиқ вә тәңлик уларниң йоллиридидур.  
17 Улар аманлиқниң йоли билмәйду.  
18 Көзлириниң алдида Худаниң қорқунучи йоқтур.  
19 Биз билимизки, Тәврат қануни һәрнемә ейтса қанунниң тегидикиләргә 
ейтиду. Демәк һәр еғиз бағлинип, барчә дуния Худаниң алдида һөкүмгә 
лайиқ болиду.  20 Чүнки Тәврат қануниға әмәл қилиш билән һеч бир адәм 
униң алдида адил қилинмайду, амма қанун арқилиқ гунаниң тонулуши 
болиду.  

Иманниң васитиси билән адил қилиниш

21 Лекин әмди Тәвраттин вә пәйғәмбәрләрдин шаһадәт тепип, Тәврат 
қануниниң сиртида болған бир адаләт Худа тәрипидин ашкарә болди.  22 Йәни, 
һәммә ишәнгәнләргә Әйса Мәсиһкә иман кәлтүрүш билән Худа тәрипидин 
болған адаләт ашкарә болди. Мана һеч айримичилиқ йоқтур.  23 Чүнки 
һәммиси гуна қилип, Худаниң шан-шәрипидин мәһрум қалди,  24 лекин 
униң меһри-шәпқитидин Әйса Мәсиһтики пиданиң васитиси билән халис 
адил қилиниду.  25 Худа илгәрки заманларда өткән гуналарға сәвир-тақәт 
қилип, өз адалитини ашкарә қилмақ үчүн Мәсиһни, униң өз қениға иман 
бағлиши билән, бир капарәт болушқа тәйинләп қойди.  26 Шундақ қилип, у 
һазирқи заманда өз адалитини ашкарә қилип, өзи адил болуп, Әйсаға иман 
кәлтүргүчини адил қилиду.  
27 Ундақ болса, пәхримиз қени? У кесилип кәтти. Қайси қанун билән? 
Әмәлләрниң қануни биләнму? Яқ, бәлки иманниң қануни билән кесилип 
кәтти.  28 Көримизки, инсан қанунға әмәл қилиш билән әмәс, бәлки иман 
билән адил қилиниду.  29 Яки Худа ялғуз йәһудийларниң Тәңрисиму? 
Таипиләрниңки һәм әмәсму? Дәрвәқә у һәм таипиләрниң Тәңрисидур.  
30 Чүнки Худа бир болуп, хәтниликләрни иман билән вә хәтнисизләрни 
һәм иман билән адил қилиду.  31 Тәврат қанунини иман билән инавәтсиз 
қилимизму? Яқ һәргиз! Бәлки Тәврат қанунини тәстиқлаймиз.  
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Ибраһимниң етиқати

4 1 Ундақта җисимчә бизниң атимиз болған Ибраһим тоғрисида немә 
ейтайли?  2 Әгәр Ибраһим әмәлләр билән адил қилинған болса, униң 

пәхирлинидиған бир немиси болатти, лекин Худаниң алдида әмәс.  3 Чүнки 
муқәддәс язма немә ейтиду? «Ибраһим Худаға ишәнди вә бу униңға 
адаләттәк саналди» дәйду.  4 Амма ишлигүчиниң алғини шәпқәт совғиси 
болуп саналмиди, һәқки болуп санилиду.  5 Лекин әмәлгә ишәнмәй, пасиқни 
адил қилғучиға ишәнгән адәмниң етиқати униңға адаләттәк санилиду.  
6 Шундақ һәм Давут өзи, Худа әмәллиригә қаримай, адил саниған адәмни 
мубарәк ейтип:  
7 «Исяни әпу қилинип, гунайи йепилған кишиләр мубарәктур.  
8 Худавәндә униңға гуна санимиған адәм мубарәктур» деди.  
9 Бу мубарәк ейтмақлиқ ялғуз хәтниликләргиму? Яки һәм хәтнисизләргиму? 
«Ишәнмәклик Ибраһимға адаләттәк саналди» дәп ейтмидуқму?  10 Униңға 
қандақ саналди? Хәтнилик болғинидиму яки хәтнисиз болғинидиму? 
Хәтнилик болғинида әмәс, бәлки хәтнисизлик болғинида униңға адаләттәк 
саналди.  11 У хәтнә қилинмаста тапқан иманиниң адалитигә хәтнини бир 
мөһүрдәк алди. Буниң билән у иман кәлтүргән хәтнисизләргә ата болиду 
Демәк улар һәм адил санилиду 12 вә һәм хәтниликләргә, йәни атимиз Ибраһим 
хәтнә қилинмаста тапқан иманға әгишип йүргүчиләргә ата болиду.  
13 Дунияни мирас алидиған вәдиси Ибраһимға вә униң нәслигә Тәврат 
қануни билән берилмәй, бәлки иманниң адалити билән берилди.  14 Әгәр 
Тәврат қануниға таянғанлар варис болса, иман бекар вә вәдә инавәтсиз 
болатти.  15 Тәврат қануни ғәзәп һөкүмини кәлтүриду, лекин қанун йоқ йәрдә 
хилаплиқ һәм йоқтур.  
16 Мирас өзи меһри-шәпқәттин болмақ үчүн иман билән болмиқи керәк 
еди. Шундақта вәдә өзи ялғуз Тәврат қануниниң хәлқигә әмәс, бәлки 
һәммимизниң атиси болған Ибраһимниң иманидин болғанларға, йәни униң 
һәммә нәслигә берилгәндур.  17 «Мән сени тола хәлиқләрниң атиси қилип 
қойдум» дәп пүтүлгәндәк, у өзи Худаниң алдида шундақ болуп, өлгәнләрни 
тирилдүрүп, йоқни бардәк қичқарғучиға ишанди.  18 «Нәслиң шундақ 
болиду» дәп ейтилған сөзгә мувапиқ у һеч үмүт болмиған йәрдә үмүт қилип, 
ишәнгини билән тола хәлиқләрниң атиси болди.  19 У өзи йүз яшқа кирип, 
өз бәдини өлгәндәк вә Сарәниң қосиқи өлгәндәк екәнликини көрүп туруп, 
етиқатта зәип болмиди,  20 амма етиқатсизлиқ билән Худаниң вәдисигә шәк 
кәлтүрмәй, Худаға шан-шәрәп берип етиқатта қувәтлинип,  21 Худа өз вәдә 
қилғиниға қадирдур дәп, хатирҗәм болуп ишәнди  22 вә бу униңға адаләттәк 
саналди.  
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23 Амма униңға адаләттәк саналди дәп, ялғуз униң үчүн әмәс,  24 лекин биз 
үчүн һәм пүтүлгәндур. Чүнки биз Худавәндимиз Әйсани өлүкләр арисидин 
қопурғанниң өзигә ишәнсәк, бизгә адаләттәк санилиду.  25 Чүнки Мәсиһ өзи 
гуналиримиз үчүн пида берилип, адил қилинмиқимиз үчүн тирилдүрүлди.  

Әйса Мәсиһ васитиси билән Худаниң муһәббити көңглимиздә

5 1 Биз иман билән адил қилинғандин кейин, Худавәндимиз Әйса 
Мәсиһниң васитиси билән Худа билән аманлиқта қалдуқ.  2 Чүнки биз 

Мәсиһниң васитиси билән биз әмди турған меһри-шәпқәткә кирип, Худаниң 
шан-шәрипиниң үмүти билән пәхирлинимиз.  3 Амма ялғуз шу әмәс, бәлки 
тәңликлиримиз билән һәм пәхирлинимиз, чүнки билимизки, тәңлик 
чидамлиқ һасил қилиду  4 вә чидамлиқ өзи мәзмут қәдәмлик вә мәзмут 
қәдәмлик үмүт һасил қилиду.  5 Бу үмүт шәрмәндиликниң хиҗалитигә 
йәткүзмәйду. Чүнки бизгә берилгән Муқәддәс Роһниң васитиси билән 
Худаниң муһәббити көңүллиримизгә төкүлгән.  6 Мәсиһ өзи биз техи зәип 
болған чағда өз тайин вақтида пасиқлар үчүн өлди.  7 Еһтималки бирким 
яхши киши үчүн өлгили җүрәт қилиду, чүнки адәм бир адил үчүн өлгили 
қийинлиқ билән унайду.  8 Лекин Худа өз муһәббитини буниң билән ашкарә 
қилдики, техи биз гунакар болған чағда Мәсиһ биз үчүн өлди.  9 Әмди биз униң 
қени билән адил қилинғандин кейин, қанчә тайинрақ униң васитиси билән 
ғәзәп һөкүмидин қутулимиз.  10 Чүнки әгәр Худаға дүшмән болғинимизда өз 
Оғлиниң өлүми васитиси билән униң билән ярашқан болсақ, биз униң билән 
ярашқандин кейин қанчә тайинрақ Мәсиһниң тириклики билән ниҗат 
тапимиз  11 вә ялғуз шу әмәс, бәлки Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң васитиси 
билән әмди бизгә ярашмақлиқни бәргән Худа билән пәхирлинимиз.  

Адәм ата вә Әйса Мәсиһ

12 Әмди шундақки, ялғуз бир адәмниң васитиси билән дунияға гуна кирди 
вә гунаниң васитиси билән өлүм кәлди вә һәммиси гуна қилғини үчүн 
өлүм һәммә адәмләргә йетиб кәлди.  13 Чүнки Тәврат қануни кәлмәстә гуна 
дунияда бар еди, лекин қанун болмиған йәрдә гуна саналмайду.  14 Лекин 
өлүм Адәмдин тартип Мусаниң вақтиғичә, у кәлгүчиниң нәмуниси болған 
Адәмниң қилған хилаплиқиға охшаш гуна қилмиғанларниң үстигә һәм 
сәлтәнәт қилип турди.  
15 Амма меһри-шәпқәт һәдийәси өзи хата қилмақлиққа охшимайду. Чүнки 
у бир адәмниң хилаплиқ қилғини билән тола киши өлүмниң астиға чүшкән 
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болса, Худаниң меһри-шәпқити вә йәнә бир адәмниң, йәни Әйса Мәсиһниң 
васитиси билән кәлгән меһри-шәпқәт һәдийәси қанчә зиядилишип, тола 
кишигә берилгән.  16 вә меһри-шәпқәт һәдийәси өзи гуна қилған у бир адәм 
билән болған һаләткә охшимайду. Чүнки һөкүм бир адәмниң васитиси 
билән келип, һөкүм қилинишқа сәвәб болди, лекин меһри-шәпқәт һәдийәси 
тола хаталарниң җәһитидин келип, адил қилинишқа сәвәб болди.  17 Әгәр бир 
адәмниң хата қилғини билән өлүм келип, у адәмниң сәвәби билән сәлтәнәт 
қилған болса, мол меһри-шәпқәт билән адаләт һәдийәсини тапқанлар 
йәнә бир адәмниң, йәни Әйса Мәсиһниң васитиси билән тирикликтә қанчә 
зиядирәк сәлтәнәт қилиду.  
18 Демәк бир адәмниң хата қилғини билән болған һаләт һәммә адәмләрниң 
һөкүм қилинишқа сәвәб болғандәк, йәнә бир адәмниң адалити билән һәммә 
адәмләргә тириклик йәткүзидиған адил қилиниши һасил болиду.  19 Чүнки 
у бир адәмниң итаәтсизлики билән тола киши гунакар болғандәк йәнә 
бириниң итаити билән тола киши адил болиду.  20 Амма хатаниң ашмақлиқи 
үчүн Тәврат қануни оттуриға кирди. Лекин гуна зиядиләшкән йәрдә меһри-
шәпқәт техи зиядиләшти.  21 Демәк гуна өлүмдә сәлтәнәт қилғандәк, меһри-
шәпқәт өзи Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң васитиси билән әбәдий тириклик 
үчүн адаләт билән сәлтәнәт қилиду.  

Әйса Мәсиһ билән өлүп тирилғинимиз

6 1 Әмди немә ейтайли? Меһри-шәпқәт зиядиләшсун дәп, гунада 
қалайлиму?  2 Яқ һәргиз! Биз гунаға нисбәтән өлгәнләр қандақ униңда 

йәнә яшиялаймиз?  3 Билмәмсиләрки, биз Мәсиһ Әйсаға чөмүлдүрүшни 
қобул қилғанларниң һәммиси униң өлүмигә чөмүлдүрүлдуқ.  4 Биз өлүмгә 
чөмүлдүрүлүп, Мәсиһ билән дәпнә қилинғандин кейин, у өзи Атиниң 
шан-шәрипи билән өлүкләр арисидин қопурулғандәк, өзимиз һәм йеңи 
бир һаятта йүргәймиз.  5 Әгәр униңкигә охшаш бир өлүмдә униң билән 
улинишқан болсақ, униңкигә охшаш биз тирилип қопурулушта һәм униң 
билән улинишип қалимиз.  6 Билимизки, гунаниң бәдининиң йоқалмиқи 
үчүн вә йәнә гунаниң қуллири болмаслиқимиз үчүн кона адимимиз Мәсиһ 
билән чапрас яғачқа тартилди.  7 Чүнки өлгән адәм гуна қилишидин кесилгән 
болиду.  
8 Әгәр Мәсиһ билән өлгән болсақ, униң билән тирик қалидиғинимизға 
ишинимиз.  9 Билимизки, Мәсиһ өлүкләр арисидин қопқандин кейин, йәнә 
өлмәйду вә униң үстигә өлүмниң қудрити йәнә болмайду.  10 Чүнки өлгинидә 
гунаға нисбәтән бир өлди, лекин тирилгини билән Худа үчүн яшап туриду.  
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11 Шундақ һәм силәр өзәңларни гунаға нисбәтән өлүп, Мәсиһ Әйсада Худа 
үчүн тириктурмиз дәп санаңлар.  
12 Униң үчүн гуна өзәңларни бәдән шәһвәтлиригә итаәт қилдуруп, өлидиған 
бәдәнлириңларда сәлтәнәт қилмиғай.  13 Өз әзалириңларни һәқсизлиқ 
әсваблири болғили гунаға тутуп бәрмәңлар. Лекин өлүкләр арисидин 
тирилгәндәк, өзәңларни Худаға вә әзалириңларни адаләт әсваблири болғили 
Худаға атаңлар.  14 Чүнки қанун тегидә болмай, меһри-шәпқәтниң тегидә 
болғиниңлар үчүн, гуна силәрниң үстүңларға сәлтәнәт қилмиғай.  

Адаләтниң қули

15 Әмди немә ейтайли? Қанун тегидә болмай, меһри-шәпқәтниң тегидә 
болғинимиз үчүн гуна қилайлиму? Яқ һәргиз!  16 Силәр өзәңларни итаәт 
қилғили һәр кимгә тутуп бәрсәңлар, униң қуллири болғиниңларни 
билмәмсиләр? Һәр кимгә итаәт қилсаңлар, хаһи өлүмгә йәткүзидиған 
гунаға, хаһи адаләткә йәткүзидиған итаәткә болса, униңға қул болисиләр.  
17 Амма Худаға шүкүр болсунки, илгири гунаниң қуллири болғиниңлар билән, 
әмди силәргә тапшурулған тәлимниң баяниға көңүл билән итаәт қилдиңлар.  
18 Гунадин азат болуп, адаләтниң қуллири болуп қалдиңлар.  19 Инсанчә 
аҗизлиқиңлар үчүн адәмчә сөзләймән. Мана әзалириңларни һәқсизлиқ 
қилғили напаклиққа вә һәқсизлиққа қул қилип тутуп бәргиниңлардәк, әмди 
әзалириңларни паклиқни әмәлгә кәлтүргили адаләткә қул қилип тутуп 
бериңлар.  20 Чүнки гунаниң қуллири болғиниңларда, адаләтниң хизмитидин 
азат едиңлар.  21 Амма у вақит немә мевә таптиңлар? Әмди уятиңларни 
кәлтүридиған мевини әмәсму? Мундақ ишларниң ахири өлүм болиду.  
22 Амма гунадин азат болуп, Худаниң қуллири болғиниңларда мевәңлар 
пак-диянәтликтур. Буниң ахири әбәдий тириклик болиду.  23 Чүнки гунаниң 
бәдили өлүмдур. Лекин Худаниң меһри-шәпқәт һәдийәси Худавәндимиз 
Мәсиһ Әйсаниң васитиси билән әбәдий тирикликтур.  

Никаһ мунасивити тоғрисида мисал

7 1 Қанунни билгәнләргә ейтимәнки, әй бурадәрләр, адәм қанчики һаят 
турса, қанунниң һөкүмидә болғинини билмәмсиләр?  2 Чүнки әрниң 

қолидики хотун ери һаят екән вақтида, қанун билән униңға бағлақлиқтур. 
Лекин ери өлсә, әр тоғрисидики қанундин азат болиду.  3 Ери һаят екән 
вақтида башқа әргә тәгсә, паһишә дәп атилиду. Лекин ери өлсә, шу қанундин 
азат болуп, башқа әргә тәгсә, паһишә болмайду.  4 Шуниңға охшаш, әй 
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бурадәрләр, Худаға мевә кәлтүргәймиз дәп, силәр башқиниң, йәни өлүкләр 
арисидин қопқанниңки болғили Мәсиһниң бәдини билән қанунға нисбәтән 
өлдүңлар.  5 Чүнки җисимниң кона һалитидә турғинимизда, гуналарниң 
шәһвәтлири қанун билән қозғилип, өлүмгә мевә кәлтүрүп әзалиримизда 
ишләтти.  6 Лекин өзимизни бағлиған бәндкә нисбәтән өлүп, қанундин азат 
болуп, язма әһдиниң кона һалитидә әмәс, бәлки Роһниң йеңи һалитидә 
бәндичилик қилимиз.  

Тәврат қануни вә гуна 

7 Әмди немә ейтайли? Тәврат қануни гунаму? Яқ ундақ әмәс! Лекин 
қанун билән болмиса, гунани билмәйттим, чүнки Тәврат қануни: «Шәһвәт 
қилмиғин» демисә еди, шәһвәт тоғрисида билмәйттим.  8 Лекин гуна пурсәт 
тепип, мәндә қанун әмри билән һәр хил шәһвәтни қозғап қопурди. Чүнки 
қанун болмиса, гуна өзи өлгәндәк туриду.  9 Лекин бир вақит қанунсиз 
яшидим, лекин қанун әмри кәлгәндә гуна йәнә тирилип қопти вә мән өлдүм.  
10 вә тириклик үчүн берилгән қанун әмри маңа өлүм йәткүзди.  11 Чүнки гуна 
пурсәт тепип, қанун әмри билән мени алдитип, униң васитиси билән мени 
өлтүрди.  12 Демәк Тәврат қануни муқәддәстур вә әмри һәм муқәддәс вә адил 
вә яхшидур.  
13 Ундақта у яхши нәрсә маңа өлүмгә сәвәб болдиму? Яқ, ундақ әмәс! Бәлки 
гуна өлүмгә сәвәб болуп, яхши нәрсә арқилиқ маңа өлүм йәткүзүп, өзиниң 
гуна екәнликини мәлум қилди. Бу тәриқидә гуна өзи Тәврат қануниниң 
әмри билән һәддидин зиядә яман болди.  14 Чүнки Тәврат қануниниң 
роһий екәнликини билимиз, лекин мән җисманий болуп гунаниң тегидә 
сетилғанмән  15 вә өз қилғинимни уқмаймән, чүнки өз халиғинимни қилмай, 
яман көргинимни қилимән.  16 Әгәр өз халимиғинимни қилсам, Тәврат 
қануниниң яхши болғиниға гувалиқ беримән.  17 Лекин мундин кейин шуни 
қилғучи мән өзәм әмәс, бәлки мәндә макан тутқан гуна шуни қилиду.  18 вә 
мәндә, йәни өз җисмимдә яхши бир немә болмиғинини билимән. Чүнки 
мәндә ирадә бар, лекин яхшилиқни әмәлгә кәлтүрәлмәймән.  19 Чүнки өзәм 
халиған яхши ишни қилмай, өзәм халимиған яман ишни қилимән.  20 Әмди 
өз халимиғинимни қилсам, шуни қилғучи мундин кейин мән өзәм әмәс, 
бәлки мәндә макан тутқан гуна шуни қилиду.  
21 Мән яхшилиқни халисам, яманлиқ бир буйруқтәк мәндә бар екәнликини 
туйимән.  22 Чүнки ички адимимгә мувапиқ Худаниң қануниға сөйүнимән.  
23 Лекин көңлүмдики қанунниң буйруқи билән җәң қилишип, әзалиримдики 
гунаниң буйруқиға мени қул қилидиған башқа бир буйруқни мениң өз 
әзалиримда туйимән.  24 Мән қандақ бечарә адәм екәнмән! Ким мени бу 
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өлүмниң бәдинидин қутқузиду?  25 Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң васитиси 
билән Худаға шүкүр болсунки, мән өз көңлүм билән Худаниң қануниға 
бәндичилик қилимән, лекин җисимчә гунаниң қануниға қуллуқ қилимән.  

Муқәддәс Роһниң васитиси билән яшаш

8 1 Униң үчүн Мәсиһ Әйсадикиләргә бир һөкүм қилиниш йоқтур.  2 Чүнки 
тириклик Роһиниң қануни Мәсиһ Әйсада мени гунаниң вә өлүмниң 

қанунидин азат қилди.  3 Чүнки Тәврат қануни җисимдин аҗиз келип, өзи 
қилалмиған ишни Худа өзи қилип, гунани көтәрмәк үчүн өз Оғлини гуна 
җисминиң охшашлиқида әвәтип, гунани җисимдә һөкүм қилди,  4 Буниң 
билән Тәврат қануниниң адил тәлипи җисимчә йүрмәй, роһчә йүридиған 
бизләрдә беҗа кәлтүрүлиду.  5 Чүнки җисманий болғанларниң җисманий 
ишларға вә роһий болғанларниң роһий ишларға мәйли болиду.  6 Җисманий 
ишларға майил болмақлиқ өлүм, лекин роһий ишларға майил болмақлиқ 
тириклик билән аманлиқтур.  7 Чүнки җисимниң мәйли Худаға дүшмәнлик 
қилип, Худаниң қануниға боюн сунуп итаәт қилалмайду.  8 Шуниң үчүн 
җисимгә мәйли болғанлар Худаға мәқбул болалмайду.  
9 Амма Худаниң Роһи силәрдә макан тутқан болса, силәр җисманий әмәс, 
бәлки роһийдурсиләр. Лекин биркимдә Мәсиһниң Роһи болмиса, у өзи 
Мәсиһниңки әмәс.  10 Әгәр Мәсиһ силәрдә макан тутқан болса, бәдән гуна 
сәвәбидин өлүмгә гириптар болса һәм, роһ адаләт сәвәбидин тириктур.  
11 Амма Әйсани өлүкләр арисидин қопурғучиниң Роһи ичиңларда макан 
тутқан болса, Мәсиһ Әйсани өлүкләр арисидин қопурғучи, силәрдә макан 
тутқан Роһиниң васитиси билән силәрниң өлидиған бәдәнлириңларни һәм 
тирилдүриду.  
12 Әй бурадәрләр, җисимниң мәйличә яшиғили бәдәнгә қәриздар әмәсмиз.  
13 Чүнки җисимниң мәйличә яшисаңлар, өлисиләр. Лекин Роһниң васитиси 
билән җисимниң ишлирини өлтүрсәңлар, тирик қалисиләр.  14 Чүнки 
Худаниң Роһи билән йетәкләнгәнләрниң һәммиси Худаниң оғуллиридур.  
15 Чүнки силәр йәнә қорқунучқа чүшүп қалғидәк бир қуллуқ роһини қобул 
қилмидиңлар. Лекин балилиқ Роһини қобул қилип, униң арқилиқ: «Абба, 
әй Ата», дәп қичқирисиләр.  16 Роһ өзи бизниң роһимиз билән Худаниң 
балилири болғанликимизға гувалиқ бериду.  17 Лекин балилар болсақ, варис 
һәм болимиз, йәни Худаниң варислири вә Мәсиһниң варисдашлиридурмиз. 
Шундақта, униң билән биллә зәхмәт тартсақ, униң билән биллә һәм шан-
шәрәп тапимиз.  
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Бизгә ашкарә болидиған шан-шәрәп
18 Чүнки бу заманниң зәхмәтлирини келидиған заманда бизгә ашкарә 

болидиған шан-шәрәп билән тәңләштүрүп беқип, һечнемидәк санаймән.  
19 Пүтүн мәхлуқат өзи иштияқ билән Худаниң оғуллириниң ашкарә болушиға 
мунтәзир туриду.  20 Чүнки мәхлуқат чиримәкликкә гириптар болғандур, 
лекин өз ихтияри билән әмәс, бәлки уни чиримәкликниң астиға салғучиниң 
һөкүми билән шу әһвалға чүшүп қалди. Лекин униң үмүти бар.  21 Чүнки 
мәхлуқат өзи чиримәклик қуллуқидин халас болуп, Худаниң балилириниң 
шәрәплик азатлиқиға йетишиду.  22 Дәрвәқә барчә мәхлуқатниң бу вақитқичә 
аһ тартишип толғақ йегинини билимиз.  
23 Амма ялғуз у әмәс, бәлки биз Роһниң тунҗи мевилирини қобул қилғанлар, 
биз өзимиз оғуллуққа, йәни бәдинимизниң халас болушиға мунтәзир 
болуп, ичимиздә аһ тартимиз.  24 Чүнки үмүт билән ниҗат таптуқ, лекин 
көрүнгән үмүт өзи үмүт әмәстур, чүнки бирким өз көргинини қандақ йәнә 
үмүт қилалайду?  25 Лекин көрмигинимизни үмүт қилсақ, сәвир билән 
униңға мунтәзир болимиз.  26 Шундақ һәм Роһ өзи аҗизлиқимизға ярдәм 
бериду. Чүнки немә тиләйдиғинимизни билмәймиз, лекин Роһ өзи баян 
қилалмайдиған аһ тартиш билән бизгә шапаәт қилиду.  
27 Амма көңүлләрни тәптиш қилғучи Роһниң мәйлини билиду, чүнки 
у Худаниң ирадисигә мувапиқ муқәддәсләргә шапаәт қилиду.  28 Амма 
билимизки, һәрнемә болса Худани дост тутқанларниң яхшилиқиға ишләйду, 
йәни униң тәғдиригә мувапиқ қичқирилғанларниң мәнпәити үчүн болиду.  
29 Чүнки у өзи илгиридин тонуғанларни өз Оғлиниң сүритигә охшаш болушқа 
илгиридин тайин қилди. Оғлини тола бурадәрләрниң тунҗиси болсун дәп 
у шундақ қилди. 30 Шундақла у илгиридин тайин қилғанлирини дәвәт һәм 
қилди вә дәвәт қилғанлирини адил һәм қилди вә адил қилғанлириға шан-
шәрәп һәм бәрди.  

Әйса Мәсиһниң муһәббити

31 Әмди буниңға немә ейтайли? Худа биз тәрәптә турса, ким бизгә қарши 
туриду?  32 Өз Оғлини айимай уни бизниң һәммимиз үчүн бәргәнниң өзи, униң 
билән бизгә һәр нәрсини бәрмәмду?  33 Худаниң илғиғанлирини ким шикайәт 
қилалайду? Адил қилғучи Худа өзидур.  34 Һөкүм қилғучи кимдур? Мәсиһ 
Әйса өзи өлди, униң үстигә у тирилип қопуп, Худаниң оң йенида олтирип, 
бизгә шапаәт қилиду.  35 Бизни Мәсиһниң муһәббитидин ким айриялайду? 
Дәрдму? Тәңликму? Қоғланмақлиқму? Ачлиқму? Ялаңғачлиқму? Хәтәрму? 
Қиличму?  36 «Сән үчүн пүтүн күн өлтүрүлимиз, боғузлинидиған қойлардәк 
санилғанмиз» дәп пүтүлгәндәктур.  
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37 Лекин буниң һәммисидә бизни дост тутқанниң васитиси билән чоң 
нусрәт тепип ғалиб болимиз.  38 Чүнки тайин билимәнки, нә өлүм, нә һаят, 
нә пәриштиләр, нә һөкүмәтләр, нә һазирқи ишлар, нә келидиған ишлар, нә 
қувәтләр,  39 нә егизлик, нә чоңқурлуқ, нә башқа бир яритилған нәрсә бизни 
Худаниң Худавәндимиз Мәсиһ Әйсадики муһәббитидин айриялмайду.  

Худаниң Исраил билән болған мунасивити

9 1 Мәсиһтә раст сөзләп, ялған ейтмиғанлиқимға ич көңлүм Муқәддәс Роһ 
билән маңа гувалиқ бериду.  2 Шундақ екәнки, көңлүмдә чоң ғәм вә түгимәс 

дәрдим бар.  3 Чүнки бәдән җәһәттә уруқ-туққан болған бурадәрлиримгә 
ниҗат таптуралсам, өзәмниң Мәсиһтин мәһрум қелишини халайттим.  4 Улар 
исраилий болуп, оғуллуқ вә шан-шәрәп вә әһдә вә Тәврат қануни вә ибадәт вә 
вәдиләр уларниңкидур.  5 Мана ата-бовилар уларниңки вә Мәсиһ бәдән җәһәттә 
улардиндур. У өзи һәммисиниң үстигә Худа болуп, әбәдкичә мубарәктур. Амин.  
6 Лекин Худаниң сөзи йоқ болуп кәткәндәк әмәс, чүнки Исраилдин 
болғанларниң һәммиси исраилий әмәстур  7 вә Ибраһимниң уруқ-
әвлатидин болғанларниң һәммиси пәрсәнд аталмай, бәлки: «Сениң уруқ-
әвлатиң Исһақ билән атилиду» дәп ейтилди.  8 Йәни җисимгә мувапиқ 
бала болғанлар Худаниң балилири әмәс, бәлки вәдиниң балилири уруқ 
санилиду.  9 Чүнки вәдиниң бир сөзи шудурки: «Шу вақитта йенип келимән 
вә Сарәниң бир оғли болиду».  10 вә ялғуз шу әмәс, лекин Рибқа бир әрдин, 
йәни атимиз Исһақтин һамилдар болғанда,  11 Худаниң ихтиярийчә болған 
тәғдириниң муқим туруши әмәлләрниң васитиси билән болмай, дәвәт 
қилғучиниң васитиси билән болғини үчүн, балилар техи туғулмай бир 
яхши яки яман ишни қилмастин илгири,  12 Рибқаға ейтилдики: «Чоңи 
кичикигә қулчилиқ қилғай».  
13 Шундақ һәм пүтүлгәнки: «Яқубни дост туттум, амма Әсавни яман көрдүм».  
14 Ундақ болса, немә ейтайли? Худада наһәқлиқ барму? Яқ, һәргиз!  15 Өзи 
Мусаға: «Рәһим қилғинимға рәһим қилимән, шәпқәт қилғинимға шәпқәт 
қилимән» дәп ейтмидиму?  
16 Униң үчүн бу иш инсанниң хаһишидин яки тиришишидин әмәс, бәлки 
Худаниң мәрһәмәт қилишидин болиду.  17 Чүнки муқәддәс язмида Фирәвнгә: 
«Өз қудритимни сениң үстүңдә ашкарә қилип, исмимни пүтүн йәр йүзидә 
баян қилай дәп, сени қопурдим» дәп ейтилғандәк  18 өзи халиғиниға рәһим 
қилиду вә халиғинини көңли қаттиқ қилиду.  
19 «Ундақ болса, немишкә у техи әйипләйду? Униң ирадисигә ким қарши 
туралайду?» дәп маңа ейтарсәнмикин.  
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20 Әй адәм, кимсәнки, Худа билән ейтишқайсән? Ясалған нәрсә өзини сүрәткә 
кәлтүргүчигә: «Немишкә мени шундақ қилдиң?» дейәләмду?  
21 Яки козичиниң бир кумулач лайдин бир қачини иззәткә йәнә бирини һақарәткә 
қилғили лай үстидә қудрити йоқму?  22 Амма әгәр Худа өз ғәзипини көрситип 
қудритини баян қилғили халап, һалакәткә тәйяр болған ғәзәп қачилириға тола 
көңүл кәңлики билән сәвир-тақәт қилип,  23 өзи илгиридин шан-шәрәпкә тәйяр 
қилған мәрһәмәт қачилириға өз шан-шәрипиниң ғәнийликини билдүргили 
ирадә қилған болса, немә дәйсән?  24 Шундақ у мәрһәмәт қачилири болушқа бизни, 
йәни ялғуз йәһудийлардин болғанларни әмәс, бәлки таипиләрдин болғанларни 
һәм қичқарди.  25 Худди у Һошия пәйғәмбәрниң китапида ейтқандәк: «Өз хәлқим 
болмиған хәлиқни өз хәлқим дәп атаймән вә дост тутмиғинимни өз амриқим 
дәп атаймән.  
26 Ундақ һәм болидуки, уларға: ‹ Силәр мениң хәлқим әмәссиләр› дәп 
ейтилған йәрдә улар тирик Худаниң оғуллири дәп атилиду».  
27 Лекин Йәшая пәйғәмбәр Исраил тоғрисида қичқирип ейтидуки: «Әгәр 
бәни-Исраилниң сани деңизниң қумичә болсиму, ялғуз бир қалған қисми 
ниҗат тапиду.  
28 Чүнки Худавәндә өз һөкүмини беҗа кәлтүрүп, қисқа кесип өз тәғдирини 
мәхсәткә йәткүзиду.  
29 Йәшая һәм илгиридин шундақ ейтқанки: «Әгәр самави қошунларниң 
сәрдари болған Худавәндә бизгә бир нәсил сақлап қалмиса еди, биз Содомдәк 
болуп, Гоморрадәк қилинаттуқ».  

Исраилниң ишәнмәслики

30 Әмди немә ейтайли? Мана адаләтни издимигән таипиләр адаләтни, 
йәни имандин болған адаләтни тапти.  31 Лекин бир адаләт қанунини 
издигән Исраил ундақ бир қанунға йетишмиди.  32 Немә үчүн? Мана улар 
иманниң йолида издимәй, әмәлниң йолида адаләтни издигини үчүн өзини 
путликашаң тешиға путлашти.  33 Шундақ һәм пүтүлгәнки: «Мана Си'онда бир 
путликашаң теши вә таймаклиқ қорам тешини қойимән вә һәр ким униңға 
ишәнсә, хиҗаләт болмайду».  

10 1 Әй бурадәрләр, улар ниҗат тапсун дәп, өз көңлүмдә иштияқ 
бағлап, Исраил үчүн Худаға дуа қилимән.  2 Улар тоғрисида гувалиқ 

беримәнки, улар Худа үчүн ғәйрәт қилиду, лекин раст билимлик тәриқисидә 
әмәс.  3 Чүнки Худаниң адалитини билмәй, өз адалитини қурғили тиришқини 
билән Худаниң адалитигә боюн сунмиди.  
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4 Чүнки Мәсиһ һәр иман кәлтүргүчигә адаләт кәлтүрүш үчүн Тәврат 
қануниниң нишан-мәхситидур.  5 Тәврат қануни билән болған адаләт 
тоғрисида Муса өзи: «Әмирни беҗа кәлтүргән адәм униң билән тирик 
қалиду» дәп пүткән.  
6 Лекин имандин болған адаләт мундақ ейтидуки: «‹ Мәсиһни төвәнгә елип 
чүшмәк үчүн ким асманға чиқиду?›  7 яки ‹ Мәсиһни өлүкләр арисидин елип 
чиқмақ үчүн ким дозаққа чүшиду› дәп көңлүңдә ейтмиғайсән».  8 Лекин у 
немә ейтиду?: «Сөз, йәни биз вәз ейтидиған иманниң сөзи, саңа йеқин болуп, 
ағзиң билән көңлүңдидур».  9 Чүнки Әйса Худавәндә екәнликини ағзиң 
билән етирап қилип, Худа уни өлүкләр арисидин қопурғиниға көңлүң билән 
ишәнсәң, ниҗат таписән.  10 Мана көңүлниң имани билән адил қилинип, 
еғизниң етирапи билән ниҗат тапимиз.  11 Чүнки муқәддәс язма: «Униңға 
ишәнгән һеч бири шәрмәндә болмайду» дәп ейтқан.  
12 Йәһудий билән юнанийниң арисида һеч пәриқ йоқтур вә һәммисиниң 
Худавәндиси бир болуп, өзигә илтиҗа қилғанларниң һәммисигә ғәнийдур.  
13 Чүнки һәр ким Худавәндиниң исминға илтиҗа қилса, ниҗат тапиду.  
14 Амма биркимгә ишәнмәй, униңға қандақ илтиҗа қилалайду? Биркимдин 
аңлимай, униңға қандақ ишинәләйду? Бир вәз ейтқучи болмиса, қандақ 
аңлиялайду?  15 Лекин бирким әвәтилмисә, қандақ вәз ейталайду? Шундақ 
һәм «Яхшилиқни хуш хәвәр бәргүчиләрниң қәдәмлири қандақ гүзәл екән» 
дәп пүтүлгәндур.  
16 Лекин һәммиси Инҗилни қулақта тутмиди, чүнки Йәшая: «Әй Худавәндә, 
ким вәзимизгә ишәнди?» дәп ейтқан.  
17 Униң үчүн иман вәз аңлимақтин болиду, амма вәз өзи Мәсиһниң сөзидин 
чиқиду.  18 Лекин: «Улар вәз аңлимидиму?» дәп сораймән. Дәрвәқә аңлиди. 
Мана уларниң авази пүтүн йәр йүзигә вә сөзлири дунияниң чәтлиригичә 
чиққан.  
19 Лекин: «Исраил уқмидиму?» дәп йәнә сораймән. Авал Муса ейтидуки: «Мән 
силәрни милләт болмиған бир хәлиқ билән ғәйрәткә кәлтүрүп, силәрни 
әқилсиз бир милләт билән аччиқландуримән».  
20 Йәшая һәм җүрәт қилип ейтидуки: «Мени издимигәнләргә тепилип, мени 
соримиғанларға ашкарә болдум».  
21 Лекин Исраил тоғрисида ейтидуки: «Пүтүн күндә асий вә мухалип бир 
хәлиққә қоллиримни узитип турдум».  
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Исраилниң бир қисми сақлинип қалиду

11 1 «Худа өз хәлқини рәт қилдиму?» дәп сораймән. Яқ, ундақ әмәс. Мән 
өзәм һәм Ибраһимниң уруқ-әвлатидин вә Бәнямин қәбилисидин 

болған бир исраилий кишидурмән.  2 Худа илгиридин тонуған хәлқини рәт 
қилмиди. Муқәддәс язма Елияс тоғрисида немә ейтқинини билмәмсиләр? 
Қандақки, у Исраилниң үстидин Худаға әрз қилип:  
3 «Әй Худавәндә, улар сениң пәйғәмбәрлириңни өлтүрүп, қурбангаһлириңни 
йиқитип қойди вә мән ялғуз қалдим вә мениң җенимға һәм қәст қилип 
туриду» дәп ейтти.  
4 Лекин униңға кәлгән вәһий немә ейтиду? «Баалға тиз пүкмигән йәттә миң 
киши өзәмгә сақлап қалдим» дәп вәһий кәлди.  
5 Шуниңға охшаш һазирқи вақитта меһри-шәпқәт илғиғиничә бир қалдуқ 
бардур.  6 Амма бу илғанмақлиқ меһри-шәпқәттин болса, әмәлләрдин әмәс. 
Болмиса меһри-шәпқәт өзи меһри-шәпқәт дегили болмайтти.  

7 Ундақ болса, бу иш қандақ болиду? Исраил өз издигинини тапмиди. 
Лекин илғанғанлар тапти вә қалғанлар көңли қаттиқ болди.  8 Шундақ 
һәм пүтүлгәнки: «Худа уларға бир ғапил роһ, көрмәйдиған көзләр вә 
аңлимайдиған қулақлар бәргән вә бу күнгичилик шундақ болуп туриду».  
9 вә Давут ейтидуки: «Өз дастихини уларни йиқитқидәк бир тузақ вә улардин 
интиқам алғидәк бир қапқан болғай.  
10 Көзлири көрмигидәк қараңғулашқай. Бәллирини һемишә пүкүклүк 
қилғин».  

Уланған шахлар

11 Әмди сораймәнки, улар йиқилип қалидиғини үчүн путлаштиму? Яқ, 
ундақ әмәс. Бәлки улар өзи ғәйрәткә кәлтүрүлсун дәп, уларниң йиқилиши 
билән ниҗат таипиләргә кәлди.  12 Амма уларниң йиқилиши дунияниң 
ғәнийлики үчүн вә уларниң аҗиз келиши таипиләрниң ғәнийлики үчүн 
болса, қанчә зиядирәк уларниң камил болуши шундақ болиду.  13 Мән 
таипиләрниң расули болуп өз хизмитимни улуқ билип, силәр таипиләрдин 
болғанларға ейтимәнки,  14 өз җисмимдин болғанларниң ғәйритини 
кәлтүрүп, бәзилиригә ниҗат йәткүзәлсәм еди.  15 Уларниң рәт қилиниши 
дунияниң ярашмақлиқи болса, уларниң қобул қилиниши өлүкләр арисидин 
тирилмәктин башқа бир немә болидуму?  16 Әгәр тунҗи һосул муқәддәс 
болса, хемир һәм муқәддәстур. Әгәр йилтиз муқәддәс болса, шахлар һәм 
муқәддәстур.  17 Амма шахларниң бәзиси кесилгән болса, сән явайи зәйтун 
дәриғидин болуп, шахларниң арисиға улинип, зәйтун дәриғиниң семиз 
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йилтизиға һәссидар болушқан болсаң,  18 әсли шахлар үстигә йоғанлиқ 
қилмиғин. Амма йоғанлиқ қилсаң, билгинки, сән йилтизни көтәрмәйсән, 
лекин йилтиз сени көтириду.  
19 «Мениң уланмақлиқим үчүн шахлар кесилди» дәп ейтарсәнмикин.  
20 Растинла имансизлиқи үчүн кесилди, лекин сән иман билән турисән. 
Өзәңни чоң тутмай, қорқунуч билән турғин.  21 Чүнки Худа әсли шахларни 
айимиған болса, сени һәм айимайду.  22 Худаниң меһриванлиқиға вә 
ғәзипигә қариғин. Мана тайғанлар үстидә ғәзипи бар вә әгәр давамлиқ 
Худаниң кәримидә турсаң, сениң үстүңдә меһриванлиқи бар, лекин ундақ 
болмиғанда, сән һәм кесилисән.  23 Амма башқилар имансизлиқта қалмиса, 
улар һәм улиниду, чүнки Худа уларни йәнә улап қойғили қадирдур.  24 Әгәр 
сән тәбиийчә явайи болған зәйтун дәриғидин кесилип, тәбиәтниң хилапида 
әсли зәйтун дәриғигә уланған болсаң, қанчә зиядирәк әсли шахлар өз зәйтун 
дәриғигә улиниду.  

Исраилниң ниҗат тепиши

25 Әй бурадәрләр, өзәңларни дана санимиғайсиләр дәп, силәрни бу 
сирдин бехәвәр қойғили халимаймән, йәни шу сирки таипиләр пүтүн сани 
толуқлинип иманға дахил болғичилик, Исраилниң бир һәссиси көңүл 
қаттиқлиққа гириптар болуп туриду.  26 Андин һәммә Исраил ниҗат тапиду. 
Шундақ һәм пүтүлгәндур: «Си'ондин қутқузғучи келип, Яқубтин һәммә 
пасиқлиқни көтириду.  
27 Уларниң гуналирини көтиривәткинимда улар билән қилидиған әһдәм шу 
болиду».  
28 Инҗилға қарисақ,улар силәрниң җәһитиңлардин дүшмәндур, лекин 
илғинишқа қарисақ, ата-бовилар җәһитидин амрақдур.  29 Чүнки Худаниң 
меһри-шәпқәт һәдийәлири вә дәвити яндурулмайду.  30 Силәр бир вақитқичә 
Худаға итаәтсизлик қилип, әмди уларниң итаәтсизлики билән мәрһәмәт 
тапқандәк,  31 силәр тапқан мәрһәмәт билән улар өзи мәрһәмәт тапсун дәп, 
улар әмди итаәтсизлик қиливатиду 32 Чүнки Худа һәммисигә мәрһәмәт 
қилмақ үчүн, һәммисини итаәтсизликкә гириптар қилди.  
33 Худаниң ғәнийлики вә һекмити вә илими қанчә чоңқурдур. Униң 
һөкүмлири сүрүштүрүштин вә униң йоллири тәптиш қилиштин қанчә 
үстүндур.  34 Худавәндиниң пикрини ким чүшинип йәтти? Униңға мәслиһәт 
бәргүчи кимдур?  
35 Яндуруп бәрсун дәп, ким илгиридин униңға бир немә өткүзүп қойған?  
36 Чүнки һәммә нәрсә униңдин вә униң билән вә униң үчүндур. Униңға 
әбәдиләбәд шан-шәрәп болғай. Амин.  
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Тирик қурбанлиқ

12 1 Әй бурадәрләр, силәргә Худаниң мәрһәмити билән несиһәт 
қилимәнки, бәдәнлириңларни бир тирик, муқәддәс вә Худаға 

мәқбул қурбанлиқтәк кәлтүргәйсиләр. Роһий ибадитиңлар шудур.  2 Әмди 
бу заманниң йүрүшини доримай, Худаниң ирадиси немә екәнликини, 
йәни немә яхши, мәқбул вә камил екәнликини тәптиш қилалиғидәк 
зеһиниңларниң йеңилиниши билән өзгәртиңлар.  
3 Маңа берилгән меһри-шәпқәт һәдийәси билән силәрниң һәр бириңларға 
ейтимәнки, һәр бириңлар өз тоғрисида лайиқ болғандин зиядә егиз пикир 
қилмай, бәлки Худа һәр биригә үләштүрүп бәргән иманниң миқдаричә өз 
тоғрисида салмақлиқ билән пикир қилсун.  4 Тола әзалиримиз бир бәдәндә 
болғини билән һәммә әзаларниң иши бир болмиғандәк,  5 бизләр тола 
болғинимиз билән Мәсиһтә бир бәдән болуп, хизмәт үчүн бир-биримизгә 
әза болушимиз.  6 Лекин бизгә ата қилинған меһри-шәпқәткә мувапиқ 
башқа-башқа һәдийәлиримиз бардур. Пәйғәмбәрлик һәдийәси болса иманға 
мувапиқ болсун.  7 Биркимниң хизмәт һәдийәси болса хизмәт қилсун. Тәлим 
беридиған һәдийәси болса тәлим бәрсун.  8 Несиһәт беридиған һәдийәси 
болса несиһәт бәрсун. Үләштүрүп бәргүчи буни саддилиқ билән қилсун. 
Башлиғучи ғәйрәтлик болсун. Мәрһәмәтлик иш қилғучи буни көңүл хушлуқи 
билән қилсун.  

Бурадәрлик муһәббәт

9 Муһәббәт риясиз болсун. Яманлиқтин йиргиниңлар, яхшилиқни чиң 
тутуңлар.  10 Бурадәрлик муһәббитидә бир-бириңларни дост тутуңлар. 
Иззәт көрситишиңларда бир-бириңлардин өтүшүңлар.  11 Гәйрәт қилишта 
сус болмаңлар, роһта қизғин болуңлар, Худавәндигә бәндичилик қилиңлар.  
12 Үмүттә хошал болуңлар, тәңликтә сәвир қилиңлар, дуада давам қилиңлар.  
13 Муқәддәсләрниң муһтаҗлиқиға шерик болуңлар вә меһмандарчилиқ 
қилғили көңүл қоюңлар.  14 Силәрни қоғлиғанларға дуайихәйр оқуңлар. 
Дуайибәт қилмай, дуайихәйр оқуңлар.  15 Хуш болғанлар билән хуш болуңлар, 
йиғлиғанлар билән йиғлаңлар.  16 Бир-бириңлар билән иттипақ болуңлар. 
Бәлән пәрваз болмаңлар, кәмтәрләр билән һәмраһ болуңлар, өзәңларни 
дана билмәңлар.  17 Һеч кимгә яманлиқ орниға яманлиқ қилмаңлар. 
Һәммә адәмләрниң алдида яхши нәрсиләрни көзләңлар.  18 Мүмкин болса, 
имканийитиңларчә һәммә адәмләр билән енақ өтүңлар.  19 Әй амрақлирим, 
өзәңлар үчүн интиқам алмаңлар, бәлки Худаниң ғәзипигә җай бериңлар. 
«Худавәндә ейтидуки: Интиқам мениңкидур, мән өзәм яндуруп беримән» 
дәп пүтүлгәндур.  
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20 Лекин дүшминиң ач қалса, униңға ғиза бәргин. Уссиса, униңға ичкүлүк 
бәргин, чүнки буни қилсаң, бешиға чоғ йиғисән.  21 Ямандин бесилмиғин, 
бәлки яманни яхшилиқ билән басқин.  

Һөкүмәткә бойсунуш

13 1 Һәр киши өз үстидики һөкүмәткә боюн сунсун, чүнки Худадин 
болмиған һөкүмәт йоқтур вә бар һөкүмәтләр Худадин тохтитилғандур.  

2 Униң үчүн һөкүмәткә қарши турғучи Худаниң тәртип қилғиниға қарши 
туриду вә шуниңға қарши турғучилар өзигә һөкүм таптуриду.  3 Чүнки 
әмирләр яхши иш қилғучиларға әмәс, бәлки яманлиқ қилғучиларға 
қорқунуч кәлтүриду. Һөкүмәттин қорқмиғили халисаң, яхши иш қилғин вә 
униң тәрипидин даңлинисән.  4 Чүнки у сениң яхшилиқиң үчүн Худаниң 
хизмәткаридур. Лекин яман иш қилсаң, қорққин, чүнки қилични бекарға 
көтәрмәй, бәлки яман иш қилғучидин ғәзәп интиқамини алмақ үчүн 
Худаниң хизмәткаридур.  5 Униң үчүн ялғуз ғәзәп сәвәбидин әмәс, бәлки 
виҗдан сәвәбидин һәм униңға боюн сунмақ лазимдур.  6 Улар шуниңға 
хәмишә етивар қилип, Худаға хизмәткарчилиқ қилғини үчүн баҗ һәм 
берисиләр. 7 Һәр биригә өз һәққини бериңлар. Алван алидиғанға алван, баҗ 
алидиғанға баҗ, қорқунучқа һәққи болғанларға қорқунуч, иззәткә һәққи 
болғанларға иззәт бериңлар.  

Әмирләрниң маһийити

8 Һеч кимдин бир-бириңларни дост тутмақтин башқа қәризиңлар 
болмисун. Чүнки хошнисини дост тутқан киши Тәврат қанунини әмәлгә 
кәлтүргән болиду.  9 Чүнки әмирләр, йәни зина қилмиғин, өлтүрмигин, 
оғрилимиғин, тәмә қилмиғин вә башқа һәммә әмирләр хошнаңни өзәңдәк 
дост тутқин дегән сөздә җәм қилинған.  10 Муһәббәт хошниға яманлиқ 
қилмайду. Униң үчүн муһәббәт өзи Тәврат қануниниң беҗа қилинишидур.  
11 Шуниңдин хәвәрдар болуп, уйқадин ойғинидиған вақтиңларниң 
кәлгинини билиңлар. Чүнки ниҗатимиз иманға кәлгән вақтимиздикидин 
әмди бизгә йеқинрақ келип қалди.  12 Кечә өтүп, күндүз йеқинлашти. Униң 
үчүн қараңғулуқниң ишлирини ташлап, нурниң яриғини кийәйли.  13 Бәзмә 
вә һарақ мәҗлислиридә әмәс, зина қилиш вә бузуқлуқта әмәс, җедәл вә 
һәсәттә әмәс, бәлки күндүздикидәк әдәп билән маңайли.  14 Бәдәнни шәһвәт 
үчүн пәрвиш қилмай, бәлки Худавәндә Әйса Мәсиһни кийиңлар.  
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Бурадириңларни һөкүм қилмаңлар

14 1 Бирким етиқатта аҗиз болса, силәр шәк пикирлири үстидә һөкүм 
қилмай, уни қобул қилиңлар.  2 Биркимниң һәр нәрсә йейишкә етиқати 

бар, йәнә бири етиқатта аҗиз болуп ялғуз йәрдин үнгәнни йәйду.  3 Йәйдиған 
киши йемәйдиған кишини хар көрмисун вә йемәйдиған киши йәйдиған 
кишини һөкүм қилмисун, чүнки Худа уни қобул қилиду.  4 Башқисиниң 
хизмәткарини һөкүм қилғили сән кимдурсән? У өз хоҗисиниң алдида 
туриду яки йиқилиду. Лекин туриду, чүнки Худа уни тик турғузушқа 
қадирдур.  5 Бирким бир күндин йәнә бирини әвзәл көриду, йәнә бири һәммә 
күнләрни охшаш көриду. Һәр киши өз көңлидә шәксиз болсун.  6 Тайин бир 
күнни етивар қилған киши Худавәндә үчүн шуни қилиду вә йәйдиған киши 
Худавәндә үчүн йәп, Худаға шүкүр ейтиду вә йемәйдиған киши Худавәндә 
үчүн йемәй, Худаға шүкүр ейтиду.  7 Чүнки һеч биримиз өзи үчүн яшимайду 
вә һеч ким өзи үчүн өлмәйду.  8 Әгәр яшисақ, Худавәндә үчүн яшаймиз, 
өлсәк Худавәндә үчүн өлимиз, яшисақ яки өлсәк Худавәндиниңкидурмиз.  
9 Чүнки өлгәнләр вә тирикләрниң Рәбби болмақ үчүн Мәсиһ өлүп, йәнә 
тирилип қопти.  10 Лекин сән немишкә бурадириңни һөкүм қилисән? Вә сән 
болсаң немишкә бурадириңни тәһқир қилисән? Һәммимиз Худаниң һөкүм 
тәхтиниң алдида бир күни туримиз әмәсму?  11 Чүнки пүтүлгәнки мениң 
тирик екәнликим раст болғандәк, дәрвәқә маңа һәр тиз пүкүлүп, һәр тил 
Худаға һәмд ейтидиған болиду» дәп Худавәндә ейтиду.  
12 Дәрвәқә һәр биримиз өз тоғрисида Худаға һесаб бериду.  

Аздурулушқа сәвәб болмаңлар

13 Униң үчүн бир-биримизни йәнә һөкүм қилмайли, бәлки һеч ким өз 
бурадиригә бир путликашаң яки бир тайдурушни қоймисун дәп қарар 
қилиңлар.  14 Мән уқуп Худавәндә Әйсада тайин билимәнки, һеч нәрсә өзи 
напак әмәс, амма бирким бир нәрсини напак саниса, униңға шу нәрсә напак 
болиду.  15 Әгәр бурадириң таамиң үчүн беарам болса, муһәббәткә мувапиқ 
йүрмәйсән. Мәсиһ униң үчүн өлгән кишини таамиң билән һалак қилмиғин.  
16 Яхши немәңлар дәшнәм қилинишқа сәвәбчи болмаңлар. 17 Чүнки Худаниң 
падишаһлиқи йемәк вә ичмәктә әмәс, бәлки Муқәддәс Роһ билән болған 
адаләт, аманлиқ вә хушлуқтидур.  18 Шуниңда Мәсиһкә бәндичилик қилған 
киши Худаниң алдида мәқбул болуп адәмләрниң алдида хуш көрүнгидәктур.  
19 Униң үчүн өзимизни аманлиққа вә бир-биримизниң йетилип 
мустәһкәмлинишигә ишләйдиған ишларға атайли.  20 Гиза сәвәбидин Худаниң 
ишини бузмиғин. Һәр нәрсә пакиздур, лекин бир киши йемики билән тайса, 
униңға яман болиду.  21 Гөш йемисәң я шараб ичмисәң яки бурадириңни 
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тайдуридиған, униң аччиқини кәлтүридиған яки уни аҗизлаштуридиған 
башқа ишни қилмисаң, яхшидур.  22 Сәндә бар етиқат Худаниң алдида өзәңгә 
болсун. Өзи раст дәп билгән иш үчүн өз виҗданидин әйиплимигән киши 
мубарәктур.  23 Лекин шәк кәлтүргүчи йесә, һөкүм қилиниду, чүнки етиқат 
билән йемиди вә етиқат билән қилинмиған һәр иш гунадур.  

Күчлүк вә аҗиз болғанлар

15 1 Биз күчлүк болғанлар өзимизни рази қилмай, аҗизларниң 
зәипликлирини көтәрмәккә пәрзимиз бар.  2 Бизниң һәр биримиз 

хошнисиниң яхшилиқи вә йетилип мустәһкәмлиниши үчүн уни рази 
қилғили тиришсун,  3 чүнки: «Саңа дәшнәм қилғучиларниң дәшними мениң 
үстүмгә чүшти» дәп пүтүлгәндәк Мәсиһ өз хуш-ризаликини издимиди.  
4 Һәрнемә илгиридин пүтүлгән болса, сәвир вә муқәддәс язмиларниң 
тәсәллиси билән үмүтүмиз болғай дәп, бизниң тәлимимиз үчүн пүтүлгәндур.  
5 Сәвир билән тәсәллиниң Тәңриси силәргә Мәсиһ Әйсаниң һесабичә бир 
көңүллүк болғили несип бәргәйки,  6 силәр Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң 
Атиси Худаға бир көңүл вә бир тил билән шан-шәрәп беришкәйсиләр.  
7 Худаниң шан-шәрипи үчүн, Мәсиһ өзи силәрни қобул қилғандәк, бир-
бириңларни қобул қилиңлар.  8 Чүнки шуни ейтимәнки, Мәсиһ ата-
бовиларға берилгән вәдиләрни тәстиқлап, Худаниң садақити җәһитидин 
хәтниликләрниң хизмәткари болди.  9 Лекин таипиләр Худаға униң 
мәрһәмити үчүн шан-шәрәп бәрди. Шундақ һәм пүтүлгәнки: «Униң үчүн 
таипиләр арисида саңа һәмд ейтип, исмиңға мәдһийә оқуғай»  
10 вә йәнә у ейтидуки: «Әй таипиләр, униң хәлқи билән шатлиқ қилиңлар»  
11 вә йәнә: «Әй һәммә таипиләр, Худаға һәмд ейтиңлар, әй һәммә хәлиқ, уни 
даңлаңлар» дәп пүтүлгәндур.  
12 вә йәнә Йәшая: «Йишайниң йилтизидин чиққан нота келиду. У қопуп, 
таипиләр үстигә сәлтәнәт қилиду вә униңға таипиләр үмүт бағлайду» дәп 
ейтқан.  
13 Әмди үмүтниң Тәңриси Муқәддәс Роһниң қудрити билән үмүттә 
ашмиқиңлар үчүн етиқат қилғиниңларда силәрни толуқ хошаллиқ вә 
аманлиқ билән толтарғай.  

Павлусниң хизмити - аңлимиғанларға Инҗилни йәткүзүш

14 Амма мән өзәм болсам, әй бурадәрлирим, силәрниң яхшилиқ билән 
толғинини, һәммә мәрипәт билән толуқлуқ болуп, бир-бириңларға 
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несиһәт бәргили қадир болғиниңларни билип, силәрниң тоғраңларда 
хатирҗәмдурмән.  15 Лекин бәзи ишларни йәнә ядиңларға салмақ үчүн, 
Худадин маңа ата қилинған меһри-шәпқәткә мувапиқ силәргә бепәрвалиқ 
билән пүттүм.  16 Шундақ қилип, таипиләр Муқәддәс Роһ билән пак-муқәддәс 
қилинип, мәқбул бир қурбанлиқ қилиниши үчүн, Худаниң Инҗилиниң 
каһинлиқ хизмитини қилип, таипиләргә Мәсиһ Әйсаниң каһини болғаймән.  
17 Униң үчүн Худаниң алдидики хизмитим җәһитидин Мәсиһ Әйсада пәхрим 
бар.  18 Чүнки Мәсиһ таипиләрни итаәткә кәлтүрмәк үчүн, хаһи сөздә, 
хаһи әмәлдә, хаһи аламәт вә мөҗизиләрниң қуввитидә, хаһи Муқәддәс 
Роһниң қуввитидә болса, мениң васитәм билән қилған ишлиридин башқа 
иш тоғрисидин сөзлигили җүрәт қилмаймән.  19 Униң үчүн Йерусалимдин 
тартип, Иллирикум жутиғичә айлинип, һәр йәрдә Инҗилни толуқ җакалап 
йүрдүм.  20 Башқисиниң ули үстигә ясимай дәп, Мәсиһниң исми мәлум 
болмиған йәрләрдә Инҗилни вәз ейтқили иҗтиһат қилдим.  21 Бәлки: 
«Униң тоғрисидин бехәвәр болғанлар көриду вә аңлимиғанлар уқиду» дәп 
пүтүлгәндәк қилдим.  
22 Буниң үчүн тола вақит қешиңларға келиштин тосалдум.  

Павлус Римға бармақчи

23 Лекин әмди бу тәрәпләрдә маңа йәнә бир йәр қалмиди вә тола 
йиллардин тартип алдиңларға кәлгили иштияқим бардур.  24 Испанийигә 
берип өтүшүмдә силәр билән көрүшүп, силәрни сеғинидиған иштияқимни 
азғина қандурғандин кейин, силәрдин башландурулуп, у йәргә барғили 
үмүт қилимән.  
25 Лекин әмди муқәддәсләргә хизмәт қилғили Йерусалимға баримән.  
26 Чүнки Македонийә билән Ахайәдикиләр Йерусалимдики муқәддәсләрниң 
пеқирлириға бир ианә бәргили хуш көрди.  27 Дәрвәқә улар шуни хуш көрди, 
чүнки таипиләр уларниң роһий немәтлиригә шерик болғандин кейин, өз 
җисманий немәтлири билән Йерусалимдикиләргә хизмәт қилғили пәрзи 
болуп, улардин қәриздардур.  28 Буни пүткүзүп, бу етиқат мевисини уларға 
тапшуруп бәргәндин кейин, алдиңлардин өтүп, Испанийигә баримән.  
29 Мән алдиңларға кәлгәндә Мәсиһниң бәрикитиниң толуқлуқи билән 
келидиғинимни билимән.  
30 Әмди, әй бурадәрләр, Худавәндимиз Әйса Мәсиһ билән вә Роһниң муһәббити 
билән силәргә ялвуримәнки, мән билән күришип, дуалириңларда мән үчүн 
Худадин тилигәйсиләр.  31 Йәһудийәдики имансизлардин қутулушум үчүн 
вә Йерусалимдикиләргә қилидиған хизмитим муқәддәсләрниң алдида 
қобул қилинғидәк болуш үчүн,  32 шундақ қилип, Худаниң ирадиси болса 
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алдиңларға хушлуқ билән келип, силәр билән раһәт тепишим үчүн дуа 
қилғайсиләр.  33 Аманлиқниң Тәңриси һәммәңлар билән болғай. Амин.  

Ахирқи тәлим вә саламлар

16 1 Кенһрийәдики җамаәтниң хизмәтчиси болған һәмширимиз Фебәни 
силәргә тәвсийә қилип тонуштуримән.  2 Худавәндидә муқәддәсләргә 

лайиқ болғидәк тәриқидә уни қобул қилип, силәрдин һаҗити болған һәр 
ишта униңға ярдәм бәргәйсиләр. Чүнки у өзи тола кишигә вә һәм маңа 
ярдәмчи болған.  
3 Мәсиһ Әйсада һәмкарлирим болған Прискилла вә Аквилаға салам ейтиңлар.  
4 Улар мениң җеним үчүн өз боюнлирини қойди вә ялғуз мән әмәс, бәлки 
таипиләрниң һәммә җамаәтлири һәм уларға миннәтдар.  
5 Уларниң өйидики җамаәткә һәм салам ейтиңлар. Асия жутидики Мәсиһкә 
ишәнгәнләрниң тунҗи һосули болған амриқим Епәнитусқа салам ейтиңлар.  
6 Силәр үчүн тола әмгәк тартқан Мәрйәмгә салам ейтиңлар.  
7 Мәндин илгири Мәсиһниң шагиртлири болуп, расулларниң арисида 
мөтивәрлик болған түрмидаш рәпиқ уруқ-туққанлирим Андроникус билән 
Юниясқа салам ейтиңлар.  
8 Худавәндидә амриқим Ампилиясқа салам ейтиңлар.  
9 Мәсиһниң хизмитидә һәмкаримиз болған Урбанусқа вә амриқим Истахусқа 
салам ейтиңлар.  
10 Мәсиһтә ярамлиқ Апелисқа салам ейтиңлар. Аристовулусниң өйидикиләргә 
салам ейтиңлар.  
11 Уруқ-туққиним Һиродийонға салам ейтиңлар. Наркисусниң өй хәлқидин 
болған Худавәндидикиләргә салам ейтиңлар.  12 Худавәндидә ишлигүчи 
Трифина билән Трифосаға салам ейтиңлар. Худавәндидә тола ишлигән 
амрақ Персисгә салам ейтиңлар.  
13 Худавәндидә илғанған Руфусқа вә униң аниси анамға салам ейтиңлар.  
14 Асинкритусқа, Филгонға, Һәрмискә, Патровасқа, Һермасқа вә улар билән 
болған бурадәрләргә салам ейтиңлар.  
15 Филолологус билән Юлияға, Нириюс билән һәмширисигә вә Олимпасқа вә 
улар билән болған муқәддәсләрниң һәммисигә салам ейтиңлар.  
16 Муқәддәс сөйүш билән бир-бириңларға салам қилиңлар. Мәсиһниң һәммә 
җамаәтлири силәргә салам ейтиду.  

17 Әй бурадәрләр, силәргә ялвуримәнки, өзәңлар қобул қилған тәлимгә зит 
болған айрилмақлиқ билән аздурмақлиқ чиқарғучилардин еһтият қилип, 
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улардин нери туруңлар.  18 Чүнки шундақлар Худавәндимиз Мәсиһкә 
хизмәт қилмай, өз қосақлириға хизмәт қилип, силиқ сөз вә чирайлиқ гәп 
билән саддиларниң көңүллирини алдайду.  19 Итаитиңлар һәммиләргә 
мәлум болди Униң үчүн хуштурмән, лекин яхшилиқта дана вә яманлиқта 
садда болушуңларни халаймән.  20 Мана аманлиқниң Тәңриси пат йеқинда 
шәйтанни путлириңларниң тегидә езиду. Худавәндимиз Әйсаниң меһри-
шәпқити силәр билән болғай.  
21 Мениң һәмкарим Тимотеус вә қериндашлирим Лукиюс, Ясун вә Сосипатир 
силәргә салам ейтиду.  
22 Мән бу хәтни пүткүчи Тертиус Худавәндидә силәргә салам ейтимән.  
23 Мени вә һәммә җамаәттикиләрни меһман қилған Гаюс силәргә салам ейтиду, 
шәһәрниң хәзиничиси Арастус вә бурадиримиз Квартус силәргә салам ейтиду.  

24 Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң меһри-шәпқити һәммәңлар билән болғай. 
Амин.  25 Амма мән йәткүзгән Инҗилим вә Әйса Мәсиһ тоғрисидики вәзимгә 
мувапиқ, дәвирләрдин бери йошурулуп, әмди ашкарә қилинған сирға 
мувапиқ, силәрни қувәтләндүргили қадир болғанниң өзигә шан-шәрәп 
болғай.  26 Әмди у сир ашкарилип, әзәлий Тәңриниң әмригә мувапиқ, һәммә 
таипиләрниң арисида, уларни иманниң итаәтмәнликиниң йолиға елип 
бериш үчүн, пәйғәмбәрлик муқәддәс язмиларниң васитиси билән баян 
қилинғандур.  27 У йеганә һекмәтлик Худаға Әйса Мәсиһниң васитиси билән 
та әбәдиләбәд шан-шәрәп болғай. Амин.  


