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КОРИНТУСЛУҚЛАРҒА 
ЙЕЗИЛҒАН БИРИНЧИ ХӘТ

Муқәддәсләргә салам

1 1 Худаниң ирадиси билән қичқирилип, Мәсиһ Әйсаниң расули болған 
Павлустин вә бурадәр Состенистин  2 Худаниң Коринтустики җамаитиниң 

Мәсиһ Әйсада пак-муқәддәс қилинип, қичқирилған муқәддәслиригә вә һәр 
йәрдә уларниң вә бизниң Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң исмиға илтиҗа 
қилғучиларниң һәммисигә салам.  3 Силәргә Атимиз Худадин вә Худавәндә 
Әйса Мәсиһтин меһри-шәпқәт вә аманлиқ болсун.  

Шүкранә

4 Худаниң Мәсиһ Әйсада силәргә ата қилинған меһри-шәпқити үчүн 
силәрниң җәһитиңлардин һемишә Худайимға шүкүр ейтимән.  5 Чүнки униң 
өзидә һәммә ишта, һәр сөздә вә һәр билиштә ғәний болдуңлар.  6 Мәсиһниң 
шаһадити көңлүңларда ундақ мустәһкәмләндики,  7 Худавәндимиз Әйса 
Мәсиһниң ашкарә болушиға мунтәзир болуп, һеч бир меһри-шәпқәт 
һәдийәсидә өксүк әмәссиләр.  8 У өзи Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң күнидә 
әйипсиз болмиқиңлар үчүн, силәрни ахирғичә мустәһкәмләйду.  9 Силәрни 
өз Оғли Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң шерикликигә қичқарған Худа өзи 
ишәшликтур.  

Коринтусниң җамаитидики бөлүнүш

10 Әй бурадәрләр, Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң исми билән силәргә 
несиһәт беримәнки, һәммәңлар бир еғизлиқ болуп, араңларда пирқиләр 
чиқармай, бир пикир вә бир райда камил бирләштүрүлүңлар.  11 Чүнки ,әй 
бурадәрлирим, араңларда хусумәт бар болғини маңа Кловиниң өй хәлқидин 
хәвәр берилди.  12 Шуни ейтимәнки, араңларда бири: «Мән Павлусниңки 
екәнмән», йәнә бири: «Мән Аполлосниң», йәнә бири: «Мән Кифасниң» вә йәнә 
бири: «Мән Мәсиһниңки екәнмән» дәп ейтишар екән.  13 Әҗәба Мәсиһ тәқсим 
қилиндиму? Павлус силәр үчүн чапрас яғачқа тартилдиму яки Павлусниң 
исми билән чөмүлдүрүлдүңларму?  14 Криспус билән Гаюстин башқа һеч 
бириңларни чөмүлдүрмигиним үчүн Худаға шүкүр ейтимән.  15 Шуниң үчүн 
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һеч ким мени: «Униң исми билән чөмүлдүрүлдүм» дәп ейталмайду.  16 Мана 
Истифанасниң өй хәлқини һәм чөмүлдүргән едим. Лекин булардин башқа 
бирәвни чөмүлдүргинимни билмәймән.  17 Чүнки Мәсиһ мени адәмләрни 
чөмүлдүргили әвәтмәй, бәлки Инҗилни вәз ейтқили мени әвәтти. Шуни 
қилип, Мәсиһниң чапрас яғачиниң қуввити бекар болмисун дәп, һекмәт 
сөзлири билән вәз ейтмаймән.  

Худаниң һекмити вә бу дунияниң һекмити

18 Чүнки чапрас яғач тоғрисидики сөз һалак болғучиларниң алдида 
җаһаләттәктур. Лекин биз ниҗат тапқучилар үчүн Худаниң қудритидур.  
19 Чүнки: «Даналарниң һекмитини йоқитип, ақилларниң әқлини инавәтсиз 
қилимән» дәп пүтүлгәндур.  
20 Қени даналар, қени катиплар, қени бу дунияниң бәс-муназирә қилғучилири? 
Худа бу дунияниң һекмитини һамақәтликка айландурмидиму?  21 Чүнки 
Худаниң өз һекмити билән бекиткини бойичә дуния өз һекмити билән 
Худани тонумиғач, Худа ишәнгүчиләрни наданлиқ дәп қаралған вәз билән 
қутқузғили мунасип көрди.  22 Чүнки йәһудийлар аламәт тәләп қилиду вә 
юнанийлар һекмәт издәйду.  23 Лекин биз болсақ йәһудийларға тайиштәк 
вә таипиләргә һамақәтликтәк болуп, чапрас яғачқа тартилған Мәсиһни 
вәз ейтимиз.  24 Лекин биз вәз ейтқан Мәсиһ қичқирилғанларниң өзигә, 
хаһи йәһудийлар, хаһи юнанийлар болса, Худаниң қудрити вә Худаниң 
һекмитидур.  25 Чүнки Худадин кәлгән җаһаләтлик нәрсә адәмләрдин 
данадур вә Худадин кәлгән аҗиз нәрсә адәмләрдин күчлүктур.  
26 Әй бурадәрләр, дәвитиңларға қараңларки, җисманий даналардин 
вә қудрәтликләрдин вә я есилзадиләрдин тола кишиләр қичқирилған 
әмәс.  27 Лекин Худа даналарни хиҗаләт қилмақ үчүн, дунияда надан 
саналғанларни илғиди. У қудрәтликләрни хиҗаләт қилмақ үчүн, дунияда 
зәип саналғанларни илғиди  28 вә бир немә болғанни һечнемидәк қилмақ 
үчүн дунияда есилзадә болмиғанларни вә тәһқир болғанларни, дәрвәқә 
һечнемидәк саналғанларни Худа илғиғанки,  29 һеч бир адәм Худаниң алдида 
пәхирләнмисун.  30 Лекин силәр униңдин болуп, Худа тәрипидин бизгә һекмәт 
вә адаләт, пак-муқәддәслик вә пида болған Мәсиһ Әйсадидурсиләр.  31 Шуниң 
үчүн: «Пәхирләнгүчи Худавәндә билән пәхирләнсун» дәп пүтүлгәндәк 
болғай.  
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Павлусниң хизмити — Худаниң һекмити вә қудрити билән 

2 1 Әй бурадәрләр, мән силәрниң қешиңларға кәлгәндә силәргә Худаниң 
шаһадитини сөзниң вә һекмәтниң пәзилити билән баян қилмидим.  

2 Чүнки араңларда Әйса Мәсиһни вә униң чапрас яғачқа тартилғинидин 
башқа һечнемини билмәй дәп, көңлүмдә қарар қилған едим.  3 Лекин зәиплик 
вә қорқунуч вә тола титримәклик билән силәрниң йениңларда едим.  4 Сөз 
қилиш билән вәз ейтишим һекмәтниң унитидиған сөзлири билән болмай, 
бәлки роһниң вә қудрәтниң намайән қилиниши билән еди,  5 Шундақ қилип, 
иманиңлар инсан һекмити билән болмай, Худаниң қудрити билән болғай.  
6 Лекин камиллар арисида һекмәт сөзләймиз, амма бу дунияниң һекмитини 
әмәс яки бу заманниң паний болидиған чоңлириниң һекмитини әмәс.  7 Бәлки 
Худа бизниң шан-шәрәп тапмиқимиз үчүн дәвирләрдин илгири тайин 
қилған йошурун сириниң һекмитини сөзләймиз.  8 Униң өзини бу заманниң 
чоңлиридин һеч бири билмиди, чүнки улар бу сирни билгән болса, шан-
шәрәпниң Худавәндини чапрас яғачқа тартмайтти.  9 Бәлки: «Көз көрмигәнни 
вә қулақ ишитмигәнни вә һеч бир адәмниң көңлигә кәлмигәнни, Худа өзини 
дост тутқучиларға тәйяр қилғандур» дәп пүтүлгәндәк сөз қилимиз.  
10 Лекин Худа Роһниң васитиси билән бизгә шуни ашкарә қилди. Мана Роһ өзи 
һәрнемини, һәтта Худаниң чоңқурлуқини тәптиш қилиду.  11 Чүнки инсанниң 
көңлидикини униң ичидә бар роһидин башқа һеч ким билмигәндәк, Худада 
немә бар екәнликини униң өз Роһидин башқа һеч ким билмәйду.  
12 Әмди бизгә дунияниң роһи берилмиди, бәлки Худа тәрипидин бизгә 
берилгәнни билмикимиз үчүн Худадин болған Роһ бизгә берилди.  13 Бизгә 
билдүрүлгәнни сөзлигинимиздә инсанчә һекмәт үгәткән сөзләр билән әмәс, 
бәлки Роһ үгәткән сөзләр билән, роһий нәрсиләрни роһий нәрсиләр билән 
тәңләштүрүп, сөз қилимиз.  14 Амма тәбиий адәм Худаниң Роһиға тәәллуқ 
нәрсини қобул қилмайду. Чүнки униң көз алдида һамақәтликтәктур вә буни 
пәмлийәлмәйду. Чүнки шундақ нәрсиләр роһий тәриқидә тәптиш қилиниду.  
15 Лекин роһий адәм һәр нәрсини тәптишлийәләйду, амма өзи һеч кимдин 
тәптишлинәлмәйду.  16 Чүнки Худавәндиниң пикрини ким билип, униңға 
тәлим берәләйду? Амма биздә Мәсиһниң пикри бар.  

Җисманий яки роһаний тәриқидә улниң үстидә қуруш

3 1 Әй бурадәрләр, мән роһанийларға сөз қилғандәк силәргә сөз қилалмидим, 
бәлки җисманий болғанларға вә Мәсиһтә кичик бала болғанларға сөз 

қилғандәк силәргә сөзлидим.  2 Таам бәрмәй, силәргә сүт ичүрдүм. Чүнки у 
вақит таам сиңдүрәлмәйттиңлар, һазирму техи сиңдүрәлмәйсиләр.  3 Мана 
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техи җисманийдурсиләр. Чүнки араңларда һәсәт вә җедәл болса, җисимчә 
болуп инсанчә йүрмәмсиләр?  4 Араңларда бири: «Мән Павлусниңки 
екәнмән», йәнә бири: «Мән Аполлосниңки екәнмән» дегәндә җисманий 
әмәсмусиләр?  5 Аполлос немә? Павлус немидур? Худавәндә һәр қайсисиға 
тәқсим қилғандәк, иманға кәлтүрүлгиниңларға васитә болған хизмәткарлар 
әмәсму?  6 Мән теридим, Аполлос суғарди, лекин Худа өзи өстүрди.  
7 Нә териғучи, нә суғарғучи һечнемә, лекин өстүргүчи болған Худа өзи 
һәрнемидур.  8 Амма териғучи вә суғарғучи бирдәктур, лекин һәр бири өз 
ишичә инамини алиду.  9 Чүнки биз болсақ Худаниң һәмкарлири екәнмиз. 
Силәр болсаңлар Худаниң екин йери вә Худаниң имарити екәнсиләр.  
10 Худа маңа ата қилған меһри-шәпқитиниң һесабичә бир дана тамчидәк улни 
салдим. Башқиси улниң үстигә ясайду, амма һәр бири униң үстигә қандақ 
ясиғиниға қарисун.  11 Чүнки селинған улдин, йәни Әйса Мәсиһтин башқа 
бир ул һеч ким салалмайду.  12 Лекин бир киши улниң үстигә алтун я күмүч я 
қиймәт ташлар билән вә я яғач я саман я қомуш билән ясиса,  13 һәр бириниң 
иши ашкарә болиду. Чүнки у күн от билән заһир болуп, шуни ашкарә қилиду. 
Һәр бириниң иши қандақ екәнликини от өзи айрийду.  14 Әгәр бир кишиниң 
у улниң үстигә ясиған иши муқим туруп қалса, у өзи инам тапиду.  15 Амма 
әгәр бир кишиниң иши көйүп кәтсә, инамини җүtүrиду амма өзи оттин өтүп 
қутулғандәк ниҗат тапиду.  
16 Әҗәба Худаниң бәйти болғиниңларни вә Худаниң Роһи ичиңларда макан 
тутқинини билмәмсиләр?  17 Әгәр бир киши Худаниң бәйтини бузса, Худа уни 
бузиду. Чүнки Худаниң бәйти муқәддәстур вә силәр униң бәйтидурсиләр.  
18 Һеч ким өзини алдимисун. Әгәр араңларда бири өзини бу дәвирдә дана дәп 
саниса, дана болмақ үчүн ахмақтәк болсун.  19 Бу дунияниң һекмити Худаниң 
алдида һамақәтликтур. Чүнки: «У даналарни өз һейлилиридә тутиду»  
20 вә йәнә: «Худавәндә даналарниң пикирлири инавәтсиз екәнликини 
билиду» дәп пүтүлгәндур.  
 21 Униң үчүн һеч ким адәмләр билән пәхирләнмисун, чүнки һәммиси 
силәрниңкидур.  22 Хаһи Павлус, хаһи Аполлос, хаһи Кифас, хаһи дуния, хаһи 
һаятлиқ, хаһи өлүм, хаһи һазирқи, хаһи келидиған нәрсә болса, дәрвәқә һәрнемә 
болса силәрниңкидур.  23 Лекин силәр Мәсиһниңки вә Мәсиһ Худаниңкидур.  

Әйса Мәсиһниң хизмәткарлири

4 1 Һәр киши бизни Мәсиһниң хизмәткарлиридәк вә Худаниң сирлириниң 
вәкиллиридәк санисун.  2 Әмди вәкил болған кишиләрдин һәр бириниң 

ишәшлик болушини тәләп қилиниду.  3 Силәр яки башқа адәмләр мени 
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һөкүм қилса, маңа әрзимәс бир иштәк көрүниду. Мән һәттә өзәмни һөкүм 
қилмаймән.  4 Чүнки өзәмдә бир әйип билмидим. Амма буниң билән өзәмни 
адил демәймән, бәлки мени һөкүм қилғучи Худавәндә өзидур.  5 Униң үчүн 
қараңғулуқниң пинһан ишлирини йоруқлуққа чиқирип, көңүлләрниң 
пикирлирини ашкарә қилидиған Худавәндә кәлмигичә, һеч һөкүм 
қилмаңлар. У вақит һәр кимниң иззити Худадин болиду.  
6 Әй бурадәрләр, китапта пүтүлгәндин ташқири чиқмай, бири өз устази 
үчүн йоғинап кетип, йәнә биригә йоғанлиқ қилмисун дәп, бизгә қарап 
үгәнмикиңлар үчүн мәзкурни мениң вә Аполлос тоғрисида мисал кәлтүрүп 
ейттим.  7 Ким сени башқилардин пәриқ қилиду? Саңа берилгәндин башқа 
сәндә немә бар? Әмди саңа берилгән болса, немишкә саңа берилмигәндәк 
йоғанлиқ қилисән?  8 Тоқ болдуңлар, бай болдуңлар, бизсиз падишаһ болуп 
һөкүм сүрдүңлар! Кашки раст падишаһ болуп һөкүм сүргән болсаңларидики, 
биз һәм силәр билән падишаһ болуп һөкүм сүргән болаттуқ.  9 Худа биз 
расулларни өлүмгә һөкүм қилинғанларға охшаш әң ахирға қойғандәк 
маңа көрүниду, чүнки дунияға, йәни һәм пәриштәләргә, һәм адәмләргә 
тамашидәк болдуқ.  10 Бизләр Мәсиһ үчүн ахмақләрдәк болдуқ, лекин силәр 
Мәсиһтә даналардәктурсиләр. Бизләр зәипләрдәктурмиз, лекин силәр 
күчлүкләрдәктурсиләр. Силәр иззәтлик кишиләрдәктурсиләр, лекин бизләр 
мәнситилмәйдиған кишиләрдәктурмиз.  11 Бу вақитқичә ач қелип уссаймиз, 
ялаңғач йүрүп урулимиз вә олтарақлиқ җайимиз йоқтур.  12 Өз қоллиримиз 
билән ишләп җапа тартимиз. Дәшнәм қилинғинимизда дуайихәйр ейтимиз, 
қоғланғинимизда сәвир-тақәт қилимиз.  13 Һақарәт қилинғинимизда яхши сөз 
қилимиз. Бу вақитқичә дунияниң әхлитидәк вә һәр нәрсиниң қириндисидәк 
қариливатимиз.  
14 Силәрни хиҗаләт қилмақ үчүн буни пүтмидим, бәлки силәр амрақ 
балилирим дәп силәргә несиһәт беримән.  15 Әгәр Мәсиһтә он миң 
муәллимиңлар болса һәм, тола атилириңлар йоқтур. Чүнки мән өзәм Мәсиһ 
Әйсада Инҗил билән силәрни туққандурмән.  16 Униң үчүн силәргә: «Мандин 
үлгә елиңлар» дәп ялвуримән.  17 Униң үчүн Худавәндидә ишәшлик болған 
амрақ оғлум Тимотеусни силәрниң қешиңларға әвәттим. У өзи мениң Мәсиһ 
Әйсадики йоллиримни вә һәр йәрдә һәр җамаәттә қандақ үгәткинимни 
ядиңларға кәлтүриду.  
18 Лекин бәзиләр мени: алдимизға кәлмәсмикин дәп, йоғинап кәткәндур.  
19 Лекин Худавәндә халиса, пат пурсәттә қешиңларға келип, йоғанлиқ 
қилғанларниң сөзлирини әмәс, бәлки уларниң қудритини көрүп бақимән.  
20 Чүнки Худаниң падишаһлиқи сөз билән әмәс, бәлки қудрәт биләндур.  
21 Немә халайсиләр? Алдиңларға таяқ билән келәйму яки муһәббәт вә 
мулайим роһ билән келәйму?  
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Зина қилғучини җамаәттин чиқириш

5 1 Араңларда зина барлиқиниң хәвири һәр тәрипидин ишитилиду вә 
таипиләр арисида һәм болмиған зина бар екән. Шундақки, бирким өз 

атисиниң хотунини апту.  2 Силәр болса йоғанлиқ қилип, шу ишни қилған 
кишини оттураңлардин чиқарғидәк ғәмкин болмидиңлар.  3 Мән бәдән 
җәһәттә йирақта болғиним билән роһчә һазир болуп, шундақ ишни қилған 
кишини һазир болғинимдәк һөкүм қилдим.  4 Силәр вә мениң роһум 
Худавәндә Әйсаниң исми билән бир йәрдә җәм болушқанда Худавәндәңлар 
Әйса Мәсиһниң қудрити билән һөкүм қилип,  5 шундақ кишини җисимниң 
һалак болуши үчүн шәйтанға тапшурғаймиз. Буниң билән роһи Худавәндә 
Әйсаниң күнидә ниҗат тапқай.  
6 Силәр пәхирләнгән ишиңлар яхши әмәс. Кичиккина хемиртуруч һәммә 
хемирни ечитқинини билмәмсиләр?  7 Йеңи хемир болмиқиңлар үчүн 
кона хемиртуручни чиқирип атиңлар. Чүнки петирдурсиләр вә Өтүп кетиш 
қозимиз, йәни Мәсиһ биз үчүн қурбанлиқ қилинғандур.  8 Униң үчүн кона 
хемиртуруч билән әмәс яки яманлиқниң вә напаклиқниң хемиртуручи 
билән әмәс, бәлки паклиқниң вә һәқиқәтниң петири билән һейт қилайли.  
9 «Зина қилғучилар билән арилашмаңлар» дәп силәргә бир хәттә яздим.  
10 Лекин бу дунияниң зинахорлири я ачкөзлири я алдамчилири вә я 
бутпәрәслири тоғрисидин язмидим. Чүнки ундақ болса, бу дуниядин 
чиқмиқиңлар лазим болатти.  11 Лекин: «Бурадәр аталған бир киши зинахор 
я ачкөз я бутпәрәс я дәшнәм бәргүчи я шарабхор вә я алдамчи болса, шундақ 
киши билән арилашмаңлар. Һәтта униң билән таам һәм йемәңлар» дәп язған 
едим.  12 Чүнки ташқиридикиләрни һөкүм қилғили мениң немә һәққим бар? 
Ялғуз җамаәттикиләрни һөкүм қилисиләрғу?  13 Лекин ташқиридикиләрни 
Худа өзи һөкүм қилиду. Өз араңлардин яманни кәткүзүңлар.  

Мәсиһийләр арисидики давалар

6 1 Араңларда бирәвниң йәнә бири билән дәваси болса, муқәддәсләрниң 
алдиға салмай, бу дунияниң һакимлириниң алдиға салса, қандақ тоғра 

келиду.  2 Муқәддәсләр дунияни һөкүм қилидиғинини билмәмсиләр? 
Силәр дунияни һөкүм қилидиған болсаңлар, кичиккина бир ишқа һөкүм 
қилғили лайиқлиқиңлар йоқму?  3 Пәриштиләрни һөкүм қилидиғинимизни 
билмәмсиләр? Қанчә зиядирәк дунияви ишларға һөкүм қилалмиғаймизму?  
4 Лекин дунияви ишлар тоғрисида дәвайиңлар болса, җамаәттики етивари 
йоқ кишиләрни һаким қилип қоямсиләр?  5 Силәрни хиҗаләткә қалдуруш 
үчүн буни ейтимән. Бурадәрләр арисиға чүшүп, дәваларни һәл қилалайдиған 
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бирәр дана киши араңларда йоқму?  6 Әмди бурадәр бурадәр билән 
дәвалишип, имансизларниң алдиға чүшәмду?  7 Мана бир-бириңлар билән 
дәвалашмиқиңлар өзи силәргә бир әйип болиду. Немишкә қоюп, силәргә 
болған һәқсизлиққа сәвир-тақәт қилмайсиләр? Немишкә қоюп, силәргә 
болған алдамчилиққа сәвир қилмайсиләр?  8 Лекин әмди өзәңлар наһәқлиқ 
вә алдамчилиқ қилип, дәрвәқә бурадәрләргә шундақ қилисиләр.  
9 Һәқсизлик қилғучилар Худаниң падишаһлиқиға варис болмайдиғинини 
билмәмсиләр? Езиқип кәтмәңлар! Нә пасиқлар, нә бутпәрәсләр, нә 
зинахорлар, нә шәһвәтпәрәсләр, нә бәччивазлар,  10 нә оғрилар, нә тәмәхорлар, 
нә шарабхорлар, нә дәшнәм бәргүчиләр, нә алдамчилиқ қилғучилар Худаниң 
падишаһлиқиға варис болмайду.  11 Бәзилириңлар шундақлар еди, лекин 
жуюнуп пак-муқәддәс болуп, Худавәндә Әйса Мәсиһниң исми билән вә 
Худайимизниң Роһи билән адил қилиндиңлар.  

Бәдән Муқәддәс Роһниң бәйти

12 Һәр нәрсә маңа һалалдур, лекин һәр нәрсә мувапиқ әмәс. Һәр нәрсә маңа 
һалалдур, лекин мән һечнемигә қул болмиғаймән.  13 Таам қосақ үчүн вә 
қосақ таам үчүндур. Лекин Худа һәм уни, һәм буни йоқитиду. Амма бәдән 
өзи зина үчүн әмәс, бәлки Худавәндә үчүн вә Худавәндә бәдән үчүндур.  
14 Худа өзи Худавәндини тирилдүрүп қопурғандәк бизни һәм өз қудрити 
билән тирилдүрүп қопуриду.  15 Силәрниң бәдәнлириңлар Мәсиһниң 
әзалири болғинини билмәмсиләр? Ундақта Мәсиһниң әзалирини елип, 
бир паһишиниң әзалири қилайму? Яқ, һәргиз болмайду!  16 Паһишә билән 
биллә болған адәм униң билән бир бәдән болғинини билмәмсиләр? Чүнки 
иккилиси бир бәдән болиду» дәп ейтилғандур.  17 Лекин Худавәндә билән 
болған адәм униң билән бир роһ болиду.  
18 Зинадин қечиңлар! Мана адәм қилған һәр гунайи бәдәндин ташқиридур, 
лекин зина қилғучи өз бәдинигә гуна қилиду.  19 Бәдәнлириңлар Худадин 
силәргә берилип, ичиңларда макан тутқан Муқәддәс Роһниң бәйти 
екәнликини билмәмсиләр? Униң үчүн өзәңларниңки әмәссиләр.  20 Мана 
қиймәт баһаға сетивелиндиңлар. Ундақ болғандин кейин бәдиниңлар билән 
Худаға шан-шәрәп бериңлар.  

Никаһ тоғрисида

7 1 Әмди силәр пүткән соаллириңларға учурим шуки, әр киши хотун алмиса, 
униңға яхши болатти.  2 Лекин зинадин сақланмақ үчүн һәр әр кишиниң 

өз хотуни болсун вә һәр хотунниң өз ери болсун.  3 Әр хотунниң һәққини 
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вә хотун әрниң һәққини қайтурсун.  4 Хотунниң өз бәдинигә егидарчилиқ 
қилиши йоқ, бәлки ериниң бар. Шундақ һәм әрниң өз бәдинигә егидарчилиқ 
қилиши йоқ, бәлки хотуниниң бар.  5 Бир вақитқичилик тосалмай дуаға 
мәшғул болмақ үчүн болмиса вә һәр иккила тәрипидин ризалиқ билән 
болмиса, бир-бириңларни мәһрум қоймаңлар. Шуниңдин кейин йәнә биргә 
болуңлар. Болмиса өзәңларни тохтиталмисаңлар, шәйтан пурсәт тепип 
силәрни синап қелиши мүмкин. 6 Буни буйруқ тәриқисидә әмәс, бәлки 
иҗазәт тәриқисидә ейтимән.  7 Лекин һәммә адәмләрниң өзәмдәк болушини 
халайттим. Амма һәр кимгә Худа тәрипидин тәйинлик һәдийәси берилип, 
бириниң ундақ, бириниң мундақ һәдийәси бардур.  
8 Әмди өйләнмигәнләргә вә тулларға ейтимәнки, өйләнмәй өзәмдәк 
қалса, уларға яхши болатти.  9 Амма өзини тохтиталмиса, өйләнсун, чүнки 
көйүштин өйлиниш яхшидур.  
10 Лекин өйләнгәнләргә буйруймән, амма мән әмәс, бәлки Худавәндә өзи 
әмир қилидуки, хотун өз еридин айрилмисун.  11 Амма айрилған болса, ялғуз 
қалсун яки өз ери билән ярашсун, вә әр һәм өз хотунини қоюп бәрмисун.  
12 Амма қалғанларға Худавәндә әмәс, бәлки мән ейтимәнки, әгәр бир 
бурадәрниң имансиз хотуни болса вә у униң билән өй тутқили халиса, уни 
қоюп бәрмисун.  13 Шуниңдәк бир хотунниң имансиз ери болса вә у униң 
билән өй тутқили халиса, уни қоюп кәтмисун.  14 Чүнки имансиз әр өз хотуни 
билән муқәддәс болиду вә имансиз хотун у бурадәр билән муқәддәс болиду. 
Болмиса балилириңлар напак болатти, лекин әмди улар муқәддәстур.  
15 Амма имансиз тәрәп өй тутқили унимиса, айрилсун. Шундақ һаләт болса 
бир бурадәр я һәмширә қуллуққа гириптар әмәс. Мана Худа бизни аманлиққа 
қичқарған.  16 Әй хотун, өз ериңни қутқузалайдиғиниңни билисәнму? Әй әр, 
хотунуңни қутқузалайдиғиниңни билисәнму?  
17 Худавәндә һәр биригә қисмәт қилғандәк, йәни Худа һәр бирини қайси 
һаләттә қичқарған болса, шундақ яшисун дәп, һәммә җамаәтләргә шундақ 
қаидә тохтитип буйруймән.  18 Бирким хәтнилик һалитидә қичқирилған 
болса, хәтнисизләрдәк болмисун вә бирким хәтнисиз һалитидә қичқирилған 
болса, хәтнә қилинмисун.  19 Хәтнилик һечнемә әмәс, хәтнисизлик һәм 
һечнемә әмәс, лекин Худаниң әмирлирини тутмақ ваҗиптур.  20 Һәр ким 
қайси һалитидә қичқирилған болса, шуниңда қалсун.  21 Қул һалитидә 
қичқирилған болсаң, шуниң үчүн ғәм йемигин. Амма һөр болалисаң, 
шуни ихтияр қилсаң болиду.  22 Чүнки һәр ким қул болуп Худавәндидә 
қичқирилған болса, Худавәндиниң азат адими болди. Шундақ һәм һәр ким 
азат болуп қичқирилған болса, Мәсиһниң қули болди.  23 Мана қиймәт баһаға 
сетивелиндиңлар. Инсанға қул болмаңлар.  24 Әй бурадәрләр, һәр бириңлар 
немә һалитидә қичқирилған болса, Худаниң алдида шуниңда қалсун.  
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25 Әмди пак қизлар тоғрисидин Худа тәрипидин бир әмрим йоқтур, амма 
ишәшлик болушқа Худавәндидин мәрһәмәт тапқан бир кишидәк мәслиһәт 
беримән.  26 Һазирқи тәңликкә қарисам, адәм өз турған һалитидә қалса, 
униңға яхшидур дәп хиял қилимән.  27 Хотун билән бағлақлиқ болсаң, 
айрилишни тәләп қилмиғин, хотунуң болмиса, хотун тәләп қилмиғин.  
28 Лекин өйләнсәң, гуна қилмайсән вә пак қиз әргә тәгсә, гуна қилмайду. 
Амма шундақларға җисимчә тәңлик болиду. Мән болсам силәрни айиғили 
халаймән.  
29 Әй бурадәрләр, буни ейтимәнки, вақит қисқидур. Мундин кейин хотуни 
болғанлар хотуни болмиғандәк болсун.  30 Йиғлап турғанлар йиғлимиғандәк, 
хуш болғанлар шатлиқ қилмиғандәк болсун, мал-мүлүк сетивалғучилар 
мал-мүлүккә егә болмиғандәк,  31 дунияниң байлиқлиридин бәһримән 
болуватқанлар униңдин пайдиланмиғандәк болсун, чүнки бу дунияниң 
қияпити йоқилиду.  
32 Амма әндишисиз болмиқиңларни халаймән. Өйләнмигән киши қандақ 
қилип Худавәндини хурсән қилай дәп, Худавәндиниңкини әндишә қилиду.  
33 Лекин өйләнгән киши қандақ қилип хотунумни хурсән қилай дәп, 
дунияниңкини әндишә қилиду.  34 Әргә тәккән хотун билән пак қизниң 
иши башқа-башқа болиду. Әргә тәгмигән хотун бәдән җәһәттә вә роһчә 
муқәддәс болай дәп, Худавәндиниңкини әндишә қилиду. Лекин әргә тәккән 
хотун қандақ қилип еримни хурсән қилсам дәп, дунияниңкини әндишә 
қилиду.  35 Лекин үстүңларға бир бәнд қоймақ үчүн әмәс, бәлки есил болуп, 
Худавәндигә берилип тәврәнмәй турғайсиләр дәп, өз мәнпәитиңлар үчүн 
буни ейттим.  
36 Лекин бирким өз қизи тоғрисида: «Никаһланмай йеши өтүп кәтсә, униңға 
наһәқ болиду» дәп ойлап, шу бойичә қилишни лазим көрсә, өзи халиғандәк 
қилсун. Шундақ қилип гуна қилмайду. Улар никаһ қилсун.  37 Лекин бирким 
өз көңлидә мәһкәм болуп, бир немидин зорланмай, өз ирадисидәк қилғили 
қадир болуп, қизимни сақлай дәп, өз көңлидә қарар қилған болса, яхши 
қилиду.  38 Униң үчүн өз қизини әргә бәргән киши яхши қилиду, лекин уни 
әргә бәрмигән киши яхширақ қилиду.  
39 Бир хотун ери һаят болғичилик униңға бағлақлиқтур. Лекин ери өлсә, 
кимгә тәккили халиса өз ихтияридур. Амма шуни қилса, Худавәндида 
болсун.  40 Лекин тул қалса, саадәтликрәк болиду дәп хиялим бар вә мәндә 
һәм Худаниң Роһиниң барлиқиға ишинимән.  
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Бутларға аталған таамлар

8 1 Лекин бутларға қурбанлиқ қилинған гөш тоғрисида болса, униң 
тоғрисида һәммимизниң билиши бар екәнликини билимиз. Амма билиш 

өзи йоғанлиқ пәйда қилиду, лекин муһәббәт йетилдүрүп мустәһкәмләйду.  
2 Бирким мениң билишим бар дәп хиял қилса, өзигә ваҗип болған 
билишликкә техи йәтмигәндур.  3 Лекин бир киши Худани дост тутса, у өзи 
Худадин тонулғандур.  
4 Амма бутларға қурбанлиқ қилинған гөш тоғрисида болса, билимизки, 
бут дәп тәңри дунияда йоқтур вә йеганә Худадин башқа әсла Тәңри йоқтур.  
5 Чүнки асманда вә йәрдә тәңри аталғанлар болса һәм дәрвәқә тәңри вә 
худавәндә дегәнләр тола болса һәм,  6 бизгә йеганә бир Худайимиз, йәни Ата 
бардур, һәр нәрсә униңдин бардур вә өзимиз униңғидурмиз. Вә йеганә бир 
Худавәндимиз, йәни Әйса Мәсиһ бардур, һәммә нәрсә униң васитиси билән 
бардур вә биз өзимиз униң васитиси билән бардурмиз.  
7 Лекин һәммисидә бу билиш йоқтур. Бәзиләр бутни бир немә санап 
гөшни, бутларға қурбанлиқ қилинди дәп йесә, виҗданлири аҗиз болғач 
дағлиниду.  8 Амма таам бизни Худаниң алдида қобул қилинғидәк яки 
қобул қилинмиғидәк қилмайду. Йесәк яхширақ болмаймиз, йемисәк өксүк 
болмаймиз.  9 Лекин еһтият қилиңларки, шу азатлиқиңлар аҗизларниң 
тайдурушиға сәвәб болмисун.  10 Амма бирким сәндәк билишлик бириниң 
бутханиға кирип, дәстиханда олтарғинини көрсә, у виҗдани аҗиз киши өзи 
бутларға қурбанлиқ қилинған гөшни йегили җүрәт тапмайму?  11 Шундақта 
у аҗиз киши сениң билишликиң билән һалак болиду, йәни Мәсиһ униң үчүн 
өлгән бурадириң һалак болиду.  12 Бурадәрләргә шундақ гуна қилип аҗиз 
виҗданлирини зәхимләндүргиниңларда Мәсиһниң өзигә гуна қилисиләр.  
13 Униң үчүн әгәр ғиза бурадиримни тайдурса, өз бурадиримгә бир тайдуруш 
болуп қалмай дәп, һеч вақит гөш йемәймән.  

Павлусниң расулларниң һәқлиридин ваз кечиши

9 1 Мән азат әмәсму? Мән расул әмәсму? Мән Худавәндимиз Әйсани 
көргән әмәсму? Силәр Худавәндидә мениң ишим әмәсму?  2 Башқиларға 

расул болмисамму, силәргә расул болимән. Чүнки силәр Худавәндидә 
расуллуқумниң мөһүридурсиләр.  
3 Үстүмдин һөкүм қилғанларға җавапим шудур.  4 Йәп-ичкили һәққимиз 
йоқму?  5 Башқа расуллардәк вә Худавәндиниң бурадәрлиридәк вә я Кифастәқ 
иманда һәмширә болған бир хотунни елип барғили һәққимиз йоқму?  6 Яки 
қол билән иш қилмай турушқа ялғуз мениң вә Барнабасниң һәққи йоқму?  
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7 Ким өз һәққини өзи төләп әскәрлик қилиду? Ким бир үзүмзарлиқ селип, 
мевисидин йемәйду? Яки ким бир падини беқип, падиниң сүтидин ичмәйду?  
8 Шуни инсанчә сөзләймәнму? Тәврат қануни өзи шундақ демәмду?  9 Чүнки 
Мусаниң қанунида: «Хаманға қошқан калиниң ағзини боғмиғин» дәп 
пүтүлгәндур. Худа кала тоғрисидин шундақ әндишә қилидуму?  10 Яки у буни 
биз үчүн демидиму? Чүнки қош һайдиғучи үмүт билән һайдисун вә хаман 
һайдиғучи униңға һәссидар болай дәп, үмүт билән һайдисун.  11 Биз силәргә 
роһий немәтләр териған болсақ, силәрниң җисманий немәтлириңлардин 
орсақ, чоң бир ишму?  12 Силәрдә башқиларниң ундақ һәққи болса, бизниң 
һәққимиз чоңрақ әмәсму? Лекин бу һәққимизни тәләп қилмидуқ, бәлки 
Мәсиһниң Инҗилини тосимайли дәп, һәрнемигә сәвир-тақәт қилимиз.  
13 Билмәмсиләрки, муқәддәс хизмәт қилғучилар бәйт-муқәддәстин 
тирикчиликини тапиду вә қурбангаһта хизмәт қилғучилар қурбангаһқа 
аталған нәрсиләрдин һәссидар болиду.  14 Шуниңға охшаш Худавәндә 
өзи Инҗилни җакалиғучиларниң Инҗилдин тирикчилик тепишини 
тәйинлигәндур.  
15 Мән болсам, шу һәққимниң һеч бирини тәләп қилмидим. Әмди маңа 
берилсун дәп, шундақ язмидим. Шундақ тәләп қилиштин өлмиким яхши 
болатти — һеч ким мениң пәхримни йоқ қилмисун.  16 Инҗилни җакалисам, 
маңа пәхир болмайду, чүнки гәдинимгә ваҗип қоюлғандур. Вай маңа, 
әгәр Инҗилни җакалимисам.  17 Буни ихтияр билән қилсам, әҗрим маңа 
яндурулиду. Лекин ихтияр билән қилмисамму маңа тапшурулған иш 
бир вәкилниңкидәктур.  18 Әмди инамим немидур? Мана инамим шуки, 
җакалиғинимда Инҗилдики һәққимни тәләп қилмай, һәқсиз җакалап 
туримән.  
19 Һәммисидин азат болғиним билән толилирини қутқузмақ үчүн өзәмни 
һәммисигә қул қилдим.  20 Йәһудийларни қутқузмақ үчүн йәһудийларға 
йәһудий болдум. Өзәм Тәврат қануниниң тегидә болмисам һәм, Тәврат 
қануни тегидикиләрни қутқузмақ үчүн Тәврат қануни тегидикиләргә Тәврат 
қануни тегидики кишидәк болдум.  21 Худаниң алдида Тәврат қанунисиз 
болмай, Мәсиһниң қанунида турғиним билән Тәврат қануни болмиғанларни 
қутқузмақ үчүн өзәм қанунсиз кишидәк болдум.  22 Зәипләрни қутқузмақ үчүн 
зәипләргә зәип кишидәк болдум. Һәр қандақ қилғиним билән бирнәччисини 
қутқузай дәп, һәммисигә һәр хил болдум.  23 Инҗилниң немитигә шерик 
болай дәп, һәммисини Инҗил үчүн қилимән.  
24 Билмәмсиләрки жүгүрүш мәйданида жүгүргүчиләрниң һәммиси жүгүргини 
билән, ялғуз бири нусрәтни алиду. Уни тапмақ үчүн униңдәк жүгүрүңлар.  
25 Шундақ жүгүрүшкә киридиған һәр ким һәр тәриқидә өз нәпсини йиғиду. Улар 
болса бир паний болидиған таҗ тапмақ үчүн шундақ қилиду, лекин биз паний 
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болмайдиған бир таҗ тапмақ үчүн күришимиз.  26 Униң үчүн битайин тәрәпкә 
жүгүрмәймән яки һаваға салғандәк мушт атмаймән.  27 Бәлки башқиларға вәз 
ейтип өзәм яримиғидәк болмай дәп, өз бәдиним йиғип итаәткә кәлтүримән. 
 

Исраилниң тарихидин савақ елиши

10 1 Әй бурадәрләр, ата-бовилиримизниң һәммиси булутниң астида 
болуп, һәммиси деңиздин өткинидин бехәвәр болмиқиңларни 

халимаймән.  2 Һәммиси булутта вә деңизда Мусаға әгишип чөмүлдүрүлүп,  
3 һәммиси бир роһий таамдин йәп,  4 һәммиси бир роһий ичимликни 
ичти. Чүнки улар өзлири билән барған бир роһий қорам таштин ичти вә 
у қорам таш өзи Мәсиһ еди.  5 Лекин Худа уларниң толисидин рази әмәс 
еди. Униң үчүн улар чөлдә йоқитилди.  
6 Уларниң яман ишларға мәйли болғандәк, бизниң яман ишларға мәйлимиз 
болмай, бу ишлардин ибрәт алмиқимиз үчүн мәзкур вәқәләр болғандур.  
7 «Хәлиқ олтирип, таам йәп-ичип, ойниғили қопти» дәп пүтүлгәндәк, 
уларниң бәзилири болғандәк бутпәрәс болмаңлар.  8 Уларниң бәзилири 
қилғандәк зина қилмаңлар. Мана улар зина қилип, бир күндә йигирмә 
үч миңи йоқалди.  9 Уларниң бәзилиридәк Худавәндини синимаңлар. 
Мана улар Худавәндини синап, иланлардин чеқилип һалак болди.  10 Йәнә 
уларниң бәзилиридәк ғудуримаңлар. Мана улар ғудурап, һалак қилғучидин 
өлтүрүлди.  11 Лекин ибрәт болсун дәп, буниң һәммиси уларға вәқә болуп, 
биз дәвирләрниң ахирида яшиғучиларға несиһәт болмақ үчүн йезилғандур.  
12 Униң үчүн пут тирәп туримән дәп хиял қилғучи йиқилип чүшүшидин 
еһтият қилсун.  13 Инсанға учрайдиған синақлардин башқа һеч бир синақ 
силәргә учримиди. Худа ишәшлик болуп, күчүңлардин зиядә синақ 
қилинмиқиңларни қоймай, бәлки синақни әвәтишидә көтиридиған 
күчүңларни һәм йәткүзүп, өтүп қутулуш йолини яритип бериду.  

Худавәндиниң пиялиси вә яман роһларниң пиялиси

14 Әй амрақлирим, бутпәрәсликтин қечиңлар.  15 Даналарға ейтқандәк 
силәргә ейтимәнки, силәр өзәңлар ейтидиғинимни тәптиш қилиңлар.  
16 Биз мубарәклигән мубарәклик җами Мәсиһниң қениға шерик болуш 
әмәсму? Биз уштуған нан Мәсиһниң бәдинигә шерик болуш әмәсму?  17 У 
нан бирдур вә биз толилар бир бәдәндурмиз, чүнки һәммимиз бир нандин 
һәссидар болимиз.  18 Җисманий Исраилға қараңлар. Қурбанлиқтин йегәнләр 
қурбангаһқа шерик әмәсму?  
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19 Әмди немә ейтай? Бутқа қурбанлиқ қилинған нәрсә бир немиму екән? 
Яки бут өзи бир немиму екән?  20 Ундақ әмәс. Лекин таипиләр қурбанлиқ 
қилидиғинини Худаға тәқдим қилмай, яман роһларға тәқдим қилиду. 
Лекин яман роһларға шерик болмиқиңларни халимаймән.  21 Силәр 
һәм Худавәндиниң, һәм яман роһларниң җамини ичәлмәйсиләр. Һәм 
Худавәндиниң дастихиниға, һәм яман роһларниң дастихиниға һәссидар 
болалмайсиләр.  22 Худавәндиниң ғәзипини кәлтүрмәкчимизму? Биз 
униңдин күчлүкму?  

Мәсиһийләрниң азатлиқи вә башқиларниң виҗдани

23 Һәр нәрсә һалалдур, лекин һәр нәрсә мувапиқ әмәс. Һәр нәрсә һалалдур, 
лекин һәр нәрсә йетилип мустәһкәмлинишкә ярдәм бәрмәйду.  24 Һеч ким өз 
нәпини издимәй, бәлки башқисиниңкини издисун.  

25 Қассап дукинида һәрнемә сетилса, виҗдан үчүн тәптиш қилмай йәңлар.  
26 Чүнки йәр өзи вә андаки һәммиси Худавәндиниңкидур.  27 Таипиләрдин бири 
силәрни қичқарса, вә барғили ихтияр қилсаңлар, алдиңларға һәрнемә қоюлса, 
виҗдан җәһитидин тәптиш қилмай йәңлар.  28 Лекин бири силәргә: «Бу өзи 
бутларға атилип қурбанлиқ қилинған» десә, шуни билдүргән киши үчүн вә 
виҗдан җәһитидин йемәңлар.  29 Виҗдан десәм, өз виҗданиңни әмәс, бәлки йәнә 
бириниңкини дәймән, чүнки мениң азатлиқим немишкә башқиниң виҗданидин 
һөкүм қилинғай?  30 Әгәр мән шүкүр билән бир немидин йесәм, немишкә шүкүр 
билән йегән таамим үчүн дәшнәм қилинимән?  
31 Униң үчүн йесәңлар я ичсәңлар вә я немә қилсаңлар, һәммисини Худаниң 
шан-шәрипи үчүн қилиңлар.  32 Хаһи йәһудийларға, хаһи юнанийларға, 
хаһи Худаниң җамаитигә тайдуруш сәвәби болмаңлар.  33 Мән һәм өз 
мәнпәитимни издимәй, толиларниң мәнпәитини издәп, ниҗат тапсун дәп, 
һәр ишта һәммисигә келишимлик болимән.  

Хотунниң беши ери вә әрниң беши Мәсиһтур

11 1 Мән Мәсиһкә әгәшкәндәк, маңа әгишиңлар.  2 Әй бурадәрләр, һәр 
ишта мени яд қилип, өзәңларға тапшурғинимдәк тәлимләрни 

сақлиғиниңлар үчүн силәрни даңлаймән.  
3 Лекин һәр әрниң беши Мәсиһтур, хотунниң беши еридур вә Мәсиһниң беши 
Худадур дәп билгиниңларни халаймән.  4 Һәр әр киши дуа яки пәйғәмбәрлик 
қилғинида өз бешини япса, бешини тәһқир қилиду.  5 Лекин һәр хотун киши 
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дуа яки пәйғәмбәрлик қилғинида өз бешини япмиса, чечини чүшүргәндәк 
өз бешини тәһқир қилиду.  6 Бир хотун бешини япмиса, өз чечини қирқисун. 
Амма хотунға чечини қирқимақ яки чүшүрмәк әйип болса, өзини япсун.  
7 Бир әр киши Худаниң сүрити вә иззити болғач, өз бешини япмисун. 
Лекин хотун әрниң иззитидур.  8 Чүнки әр хотундин әмәс, бәлки хотун 
әрдиндур.  9 Шундақла әр өзи хотун үчүн яритилмай, бәлки хотун әр үчүн 
яритилди.  10 Униң үчүн пәриштиләр җәһитидин хотунниң бешида бир 
һөкүмниң бәлгүси болсун.  11 Лекин Худавәндидә әр киши өзи хотундин 
җуда болуп өзигә қарашлиқ әмәс вә я хотун киши әр кишидин җуда болуп 
өзигә қарашлиқ әмәс.  12 Чүнки хотун әрдин болғандәк әр хотунниң васитиси 
биләндур. Лекин һәммиси Худадиндур.  13 Өз өзәңларда һөкүм қилиңлар: 
Бир хотун бешини япмай, Худаға дуа қилса, келишәмду?  14 Бир әр кишиниң 
чечи узун болса, униңға һақарәт болиду дәп, тәбиәт өзидин силәргә мәлум 
болмамду?  15 Лекин бир хотунниң чечи узун болса, униңға иззәт болмамду? 
Чүнки чач униңға япидиған безәк болсун дәп берилгәндур.  16 Амма бир киши 
мухалиплиқ қилай десә, билсунки, бизниң ундақ адитимиз йоқ, Худаниң 
җамаитиниң һәм ундақ адити йоқтур.  

Худавәндиниң зияпитидә җәм болуш

17 Шуни силәргә буйруғинимда, җәм болғиниңларниң нәтичиси пайдилиқ 
әмәс, бәлки зиянлиқ болғини үчүн силәрни даңлимаймән.  18 Авал шу иш 
барки: «Җамаәттә җәм болғиниңларда араңларда бөлүнмәкликләр бар екән» 
дәп аңлап, анчә-мунчә һәм ишинимән.  19 Чүнки ярамлиқларниң ашкарә 
қилиниши үчүн араңларда пирқиләрниң болмиқи керәктур.  
20 Бир йәрдә җәм болғиниңларда Худавәндиниң зияпитидин йегили 
болмайду.  21 Чүнки йегиниңларда һәр бири илгири өз таамини йәйдикән. 
Буниң билән бири ач қалиду, йәнә бири зиядә йәп-ичиду.  22 Йәп-ичкили 
өз өйлириңлар йоқму? Яки Худаниң җамаитини көзгә илмай, бир нәрсиси 
йоқ болғанларни хиҗаләт қилисиләрму? Силәргә немә ейтай? Силәрни 
даңлайму? Яқ бу иш үчүн силәрни даңлимаймән.  
23 Чүнки мән Худавәндидин тапшурувалғинимни силәргә хәвәр бәрдимки, 
Худавәндә Әйса өзи тутуп берилидиған кечидә бир нанни елип,  24 шүкүр 
қилип, уни уштуп ейтти: «Бу силәр үчүн берилгән бәдинимдур, мени яд 
қилмақ үчүн буни қилиңлар».  25 Шундақ һәм таамдин кейин җамни елип, 
ейтти: «Бу җам мениң қеним билән болған йеңи әһдидур. Һәр қачан буни 
ичсәңлар, мени яд қилмақ үчүн қилиңлар».  26 Һәр қачан шу ненини йәп, 
җамдин ичсәңлар, Худавәндә кәлгичә униң өлүмини баян қилисиләр.  
27 Бу вәҗидин һәр ким лайиқ болмиған тәриқидә шу нанни йесә, яки 
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Худавәндиниң җамидин ичсә, Худавәндиниң бәдинигә вә қениға гуна 
қилған болиду.  28 Лекин адәм өзини синап, андин у нандин йәп, у җамдин 
ичсун.  29 Чүнки кимки йәп-ичип, Худавәндиниң бәдинини башқа таамдин 
пәриқ әтмисә, өзигә һөкүм тәккидәк йәп-ичиду.  30 Униң үчүн араңларда тола 
зәип вә ағриқлар бардур вә толилар өлүмдә ухлап кәтти.  
31 Лекин өзимизни һөкүм қилсақ, һөкүм қилинмайттуқ.  32 Амма һөкүм 
қилинғинимизда дуния билән һалакәткә һөкүм қилинмаслиқимиз үчүн 
Худавәндә тәрипидин әдәп берилип тәрбийилинимиз.  33 Униң үчүн, әй 
бурадәрләр, ахшамлиқ йегили җәм болғанда бир-бириңларни сақлап 
туруңлар.  34 Җәм болушуңлар силәргә һөкүм кәлтүрмисун дәп, бирким ач 
болса, өйдә йесун. Лекин қалған ишлар болса, өзәм кәлгәндә тәртипкә салимән.  

Муқәддәс Роһ ата қилған һәдийәләр

12 1 Әй бурадәрләр, роһий һәдийәләр тоғрисидин бехәвәр болмиқиңларни 
халимаймән.  2 Бутпәрәс екән вақтиңларда гача бутларға беихтияр 

башланғиниңларни билисиләр.  3 Шуниң үчүн силәргә билдүримәнки, һеч 
ким Худаниң Роһи билән сөзләп: «Әйса мәлундур» дәп ейталмайду вә һеч 
ким Муқәддәс Роһ билән болмиса: «Әйса Худавәндидур» дәп ейталмайду.  
4 Меһри-шәпқәт һәдийәлири башқа-башқа болиду, лекин Роһ өзи бирдур.  
5 Хизмәтләр башқа-башқа болиду, лекин Худавәндә өзи бирдур.  6 Қудрәтлик 
әмәлләр башқа-башқа болиду, лекин һәммисини һәммиләрдә карға 
кәлтүргүчи Худа өзи бирдур.  7 Амма һәр биригә Роһниң изһари мәнпәәт 
үчүн берилиду.  
8 Чүнки биригә Роһниң васитиси билән һекмәт сөзлигили берилиду, йәнә 
биригә у Роһқа мувапиқ мәрипәт сөзлигили берилиду.  9 Йәнә биригә шу Роһ 
билән етиқат һәдийәси вә йәнә биригә сақайтиш һәдийәлири у Роһ билән 
берилиду,  10 вә йәнә биригә қудрәтлик әмәлләр қилғили вә йәнә биригә 
пәйғәмбәрлик қилғили вә йәнә биригә роһларни тәптиш қилғили вә йәнә 
биригә башқа-башқа тиллар билән сөзлигили вә йәнә биригә тиллар билән 
ейтилғанни тәрҗимә қилғили берилиду.  11 Лекин буниң һәммисини қилип, 
өзи халиғандәк һәр биригә тәқсим қилғучи у бир Роһ өзидур.  

Әйса Мәсиһниң бәдининиң бирлики

12 Әзалири тола болғини билән, бәдән өзи бир болғандәк вә бәдәнниң 
әзалири тола болуп, һәммиси бир бәдән болғандәк Мәсиһ һәм шундақтур.  
13 Йәһудий яки юнаний болсақ, қул яки һөр болсақ, һәммимиз бир 
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бәдән болмақ үчүн бир роһ билән чөмүлдүрүлүп, һәммимиз бир Роһни 
қобул қилдуқ.  14 Чүнки бәдән өзи бир әза билән тамам болмай, бәлки 
тола әзалардин тәркиб тапиду.  15 Әгәр пут өзи: «Қул болмиғиним үчүн 
бәдәндин әмәсмән» десә, буниң билән бәдәндин болмамду?  16 Әгәр қулақ: 
«Көз болмиғиним үчүн бәдәндин әмәсмән» десә, буниң билән бәдәндин 
болмамду?  17 Һәммә бәдән көз болса, аңлимақлиқ қайда болатти? 
Һәммиси аңлимақлиқ болса пуримақлиқ қайда болатти?  
18 Лекин әмди Худа әзаларниң һәр бирини өзи халиғандәк бәдәндә бөләк-
бөләк қойғандур.  19 Амма һәммиси бир әза болса бәдән өзи қайда болатти?  
20 Әмди әзалар тола, лекин бәдән өзи бирдур.  21 Көз қолға: «Саңа һаҗитим 
йоқ» дейәлмәйду. Яки баш путларға: «Силәргә һаҗитим йоқ» дейәлмәйду.  
22 Бәлки бәдәнниң зәипрәк көрүнгән әзалири зөрүррәктур  23 вә бәдәнниң 
бизгә етиварсизрақ көрүнгән әзалириға чоңрақ һөрмәт беримиз вә бизниң 
уятлиқ әзалиримизни чоңрақ әдәп билән кийдүримиз.  24 Амма әдәплик 
әзалиримизниң ундақ һаҗити йоқтур. Лекин Худа бәдинини тәртип 
қилғинида, пәсрәк әзаға чоңрақ иззәт бәргән.  25 Шундақ қилип, бәдәндә 
мухалиплиқ болмай, әзалири иттипақ билән бир-бирлири үчүн әндишә 
қилғай.  26 Әгәр бир әза зәхмәт тартса, һәммә әзалар униң билән зәхмәт 
тартиду вә я бир әза иззәт тапса, һәммә әзалар униң билән хуш болиду.  
27 Әмди силәр Мәсиһниң бәдини вә униң башқа-башқа әзалиридурсиләр.  
28 Худа җамаәттә авал бирнәччини расул қилип қойди, иккинчи бирнәччини 
пәйғәмбәр, үчинчи бирнәччини муәллим, андин бирнәччини қудрәтлик 
әмәлләр қилғили қойди вә бәзиләргә сақайтиш һәдийәлири, бәзиләргә 
бичариләрдин хәвәр елишни, бәзиләргә рәһбәрлик қилишни вә бәзиләргә 
башқа-башқа тиллар билән сөз қилишни бәрди.  29 Һәммиси расулму? 
Һәммиси пәйғәмбәрму? Һәммиси муәллимму? Һәммиси қудрәтлик әмәл 
қилғучиму?  30 Һәммисиниң сақайтиш һәдийәлири барму? Һәммиси тиллар 
билән сөзлийәләмду? Һәммиси шундақ сөзлигинини тәрҗимә қилаламду?  
31 Лекин силәр улуқрақ һәдийәләрни тапқили ғәйрәт қилиңлар вә әмди 
силәргә һәммидин әвзәл бир йолни көрситәй.  

Муһәббәт һәммидин улуқтур

13 1 Әгәр мән адәмләрниң вә пәриштиләрниң тиллири билән сөз қилсам, 
лекин муһәббитим болмиса, он беридиған мистәк яки җириңлайдиған 

бир даңдәк болаттим.  
2 Әгәр пәйғәмбәрлик һәдийәм болса, һәммә сирларни вә һәммә мәрипәтни 
билсәм вә тағларни йөткийәлигичилик камил етиқатим болса, лекин 
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муһәббитим болмиса, мән һечнемә болмайттим.  
3 Әгәр һәммә мелимни пеқирларға йегүзсәм, дәрвәқә бәдинимни көйдүргили 
тапшурсам, лекин муһәббитим болмиса, маңа һеч мәнпәәт йәткүзмәйтти.  
4 Муһәббәт өзи көңли кәңдур, муһәббәт меһриванлиқтур, муһәббәт һәсәт 
қилмайду, муһәббәт пәхирләнмәйду, йоғанлиқ қилмайду,  
5 әдәбсизлик иш қилмайду, өзиниңкини издимәйду, аччиқи кәлмәйду, 
адавәт тутмайду,  
6 наһәқлиққа хуш болмай, бәлки һәқиқәт билән хуш болиду.  
7 Һәр нәрсигә сәвир-тақәт қилиду, һәр нәрсигә ишиниду, һәр нәрсигә үмүт 
қилиду, һәр нәрсигә сәвир қилиду.  
8 Муһәббәт һеч вақит түгимәйду. Пәйғәмбәрлик һәдийәлири бекар болиду, 
тиллар билән сөзлимәклик түгәп кетиду, мәрипәт йоқилиду.  
9 Чүнки мәрипитимиз мукәммәлсиз вә пәйғәмбәрлик қилишимиз 
мукәммәлсиздур.  
10 Лекин камаләт өзи кәлгәндә мукәммәлсизлик бекар болиду.  
11 Кичик бала екән вақтимда балидәк сөзләп, балидәк пәмләп, балидәк 
ойлайттим. Лекин балағәт болғинимда балилиқниң алими өтти.  
12 Биз әмди бир әйнәккә қариғандәк ғува тәриқидә көримиз, лекин у вақит 
йүзмуйүз көримиз. Әмди мукәммәлсиз билимән, лекин өзәм билингәндәк у 
вақит камил билимән.  
13 Лекин иман, үмүт, муһәббәт, шу үчи мәвҗут болуп қалиду. Амма буларниң 
улуқрақи муһәббәттур.  

Муқәддәс Роһ ата қилған пәйғәмбәрлик 

вә тиллар билән сөзләш һәдийәси

14 1 Муһәббәткә әгишиңлар, роһий һәдийәләрни тепишқа ғәйрәт 
қилиңлар, амма ошуқрақ пәйғәмбәрлик қилишқа тиришиңлар.  2 Чүнки 

тиллар билән сөзлигән киши адәмләргә әмәс, бәлки Худаға сөз қилиду. Чүнки 
һеч ким униң сөзини уқмайду, амма у өзи Роһ билән сир сөзләйду.  3 Лекин 
пәйғәмбәрлик қилғучи адәмләргә уларниң йетилип мустәһкәмлиниши, 
несиһәт вә тәсәлли тепиши үчүн сөзләйду.  4 Тиллар билән сөзлигүчи өзини 
йетилдүрүп мустәһкәмләйду, лекин пәйғәмбәрлик қилғучи җамаәтни 
йетилдүрүп мустәһкәмләйду.  5 Һәммәңларниң тиллар билән сөзлишини 
халисамму, пәйғәмбәрлик қилишиңларни ошуқрақ халаймән. Тиллар билән 
сөзлигүчи җамаәтниң йетилип мустәһкәмлиниши үчүн тәрҗимә қилмиса, 
униңдин пәйғәмбәрлик қилғучи улуқрақтур.  
6 Әмди, әй бурадәрләр, мән қешиңларға келип, силәргә вәһийниң я мәрипәтниң 
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я пәйғәмбәрликниң я тәлимниң сөзи билән гәп қилмай, тиллар билән сөз 
қилсам, сөзләргә немә мәнпәәт йәткүзәттим.  7 Һәтта аваз чиқиридиған 
җансиз нәрсиләр, хаһи нәй, хаһи танбур болса, уларниң аһаңлириниң бир-
биридин пәриқи болмиса , нәй яки танбурда челинғинини қандақ айриғили 
болиду.  8 Шундақ һәм бир канай рошән аваз чиқармиса, ким соқушқа 
қопиду.  9 Шуниңға охшаш, силәр һәм тиллириңлар билән уқумлуқ сөз 
қилмисаңлар, сөзлигиниңларға қандақ чүшинәләйду? Һаваға гәп қилғандәк 
болисиләр әмәсму?  10 Дунияда шунчә тола тиллар бар әмәсму? Уларниң 
һеч бири авазсиз әмәс.  11 Әгәр мән палан тилниң мәнисини билмисәм, сөз 
қилғучиниң алдида биганидәк болимән вә сөз қилғучи мениң алдимда 
биганидәк болиду.  12 Униң үчүн силәр роһий һәдийәләрни тепишқа ғәйрәт 
қилғиниңларда җамаәтниң йетилип мустәһкәмлиниши үчүн ашқаймиз дәп, 
тиришиңлар.  
13 Бу вәҗидин тиллар билән сөзлигүчи, сөзлигинимни тәрҗимә қилалисам 
дәп, дуа қилсун.  14 Чүнки дуа қилғинимда тиллар билән сөзлисәм, роһум 
өзи дуа қилиду, лекин зеһним мевисиз қалиду.  15 Ундақ болса, қандақ 
болиду? Мана роһ билән дуа қилай, лекин һәм зеһин билән дуа қилай, роһ 
билән шеир оқуяй, лекин һәм зеһин билән оқуяй.  16 Роһ билән һәмдусана 
ейтсаң, амма хәлиқниң қатарида олтарғучи ейтқиниңни уқмиса, шүкрүңгә 
қандақ амин дейәләйду.  17 Сән яхши шүкүр ейтсаңму, йәнә бири йетилип 
мустәһкәмләнмәйду.  18 Мән һәммәңлардин тиллар билән толирақ сөз 
қилғиним үчүн Худаға шүкүр қилимән.  19 Лекин башқиларға тәлим берәй 
дәп, җамаәттә тиллар билән он миң сөз қилишимдин зеһним билән бәш сөз 
қилсам, яхшидур.  
20 Әй бурадәрләр, әқилда бала болмай, яманлиқта бала болуңлар. Лекин 
әқилда камил болуңлар.  21 Тәвратта пүтүлгәнки: «Ятларниң тиллири билән 
вә биганиләрниң ләвлири билән бу хәлиққә сөз қилимән, амма буниң 
һәммиси билән мени аңлимайду» дәп Худавәндә ейтиду.  
22 Униң үчүн тиллар билән сөзләш ишәнгәнләр үчүн әмәс, бәлки ишәнмигәнләр 
үчүн бир аламәттур. Лекин пәйғәмбәрлик қилиш ишәнмигәнләр үчүн әмәс, 
бәлки ишәнгәнләр үчүндур.  
23 Әгәр җамаәтниң һәммиси бир йәрдә җәм болуп, һәммиси тиллар 
билән сөзләшсә, амма кишиләр яки ишәнмигәнләр кирсә: «Силәр сараң 
болупсиләр» дәп ейтмамду?  24 Лекин һәммиси пәйғәмбәрлик қилғинида 
ишәнмигәнләрдин яки амма кишиләрдин бири кирсә, у өзи һәммисидин 
тәптишлинип, һәммисидин һөкүм қилинип,  25 көңлиниң сирлири ашкарә 
болғанда йүз төвән йиқилип: «Һәқиқәтән Худа силәрниң араңлардидур» дәп 
Худаға сәҗдә қилатти.  
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 Җамаәт җәм болушта һәммиси әдәп вә тәртип билән болуши
26 Әй бурадәрләр, ундақ болса, қандақ болиду? Мана җәм болғиниңларда 

һәр бириңларниң ейтидиған сөзи бар: бириниң һәмд шеири бар, бириниң 
тәлими бар, бириниң вәһийси бар, бириниң тил билән сөзлиши бар, бириниң 
тәрҗимиси бардур. Һәммиси йетилип мустәһкәмлиниш үчүн болсун.  27 Әгәр 
тиллар билән сөзләйдиған нийитиңлар болса, икки яки әң көп болғанда үч 
киши бирдин-бирдин сөз қилсун вә бири тәрҗимә қилсун.  28 Амма тәрҗимә 
қилғучи болмиса, тиллар билән сөзлигүчи җамаәттә шүк туруп, хас өзи үчүн 
вә Худа үчүн сөз қилсун.  
29 Пәйғәмбәрлик қилғучилар болса икки яки үчи сөз қилсун вә қалғанлар 
ейтқинини тәптиш қилсун.  30 Лекин олтарғанларниң биригә бир илһам 
берилсә, сөз қилип турғучи сөзини тохтатсун.  31 Һәммәңлар тәлим елип, 
тәсәлли тапмиқиңлар үчүн һәр бириңлар нөвәт билән пәйғәмбәрлик қилғили 
пурсәт тапқайсиләр.  32 Пәйғәмбәрләрниң роһлири пәйғәмбәрләргә итаәт 
қилиду.  33 Чүнки Худа тәртипсизликниң Тәңриси әмәс, бәлки аманлиқниң 
Тәңрисидур.  
34 Муқәддәсләрниң һәммә җамаәтлиридикидәк хотунлириңлар җамаәтләрдә 
шүк турсун. Сөз қилғили уларға иҗазәт йоқтур, бәлки Тәврат қануни 
буйруғандәк итаәт қилсун.  35 Лекин улар бир нәрсини үгәнгили халиса, 
өйлиридә әрлиридин сорисун. Чүнки хотунниң җамаәттә сөз қилиши 
әйиптур.  36 Худаниң сөзи силәрдин чиқтиму? Яки ялғуз силәргә кәлдиму?  
37 Бир киши өзини пәйғәмбәр яки роһаний саниса, силәргә язғинимниң 
өзи Худавәндиниң буйруқи екәнликини билсун.  38 Бирким буни билгини 
унимиса, өз-өзигә болсун.  
39 Униң үчүн, әй бурадәрлирим, пәйғәмбәрлик қилишқа ғәйрәт қилиңлар вә 
тиллар билән сөз қилишни тосимаңлар.  40 Амма һәр иш әдәп вә низам билән 
болсун.  

Әйса Мәсиһниң тирилиши

15 1 Әй бурадәрләр, мән силәргә йәткүзгән Инҗилни ядиңларға 
кәлтүримән. Униң өзини қобул қилип, униңда чиң туруватисиләр.  

2 Мән силәргә җакалиған сөзни сақлисаңлар, у Инҗилниң васитиси билән 
ниҗат таписиләр. Дәрвәқә беһудә ишәнмигән болсаңлар, шундақ болиду.  
3 Мән өзәм қобул қилип, силәргә тапшурғинимниң бирнәччиси шуки, 
муқәддәс язмиларға мувапиқ Мәсиһ гуналиримиз үчүн өлүп,  4 дәпнә 
қилинип, муқәддәс язмиларға мувапиқ үчинчи күнидә тирилип қопуп,  
5 Кифасқа вә андин он иккиләргә көрүнди.  6 Андин у бәш йүздин зиядирәк 
бурадәрләргә бир вақитта көрүнди. Буларниң толиси бу вақитқичилик һаят 
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екән, лекин бәзиси өлүмдә ухлап кәткән.  7 Андин кейин у Яқубқа вә кейин 
расулларниң һәммисигә көрүнди.  
8 вә һәммисидин кейин у мән толуқсиз туғулғанға һәм көрүнди.  9 Чүнки 
мән расулларниң һәммидин төвинидурмән, дәрвәқә Худаниң җамаитини 
қоғлиғиним үчүн расул дәп аталғили лайиқ әмәсмән.  10 Лекин һәрнемә 
болсам, Худаниң меһри-шәпқити билән болдум вә маңа ата қилинған 
меһри-шәпқити бекар болмиди, бәлки мән уларниң һәммисидин ошуқрақ 
иш қилдим. Лекин мән өзәм әмәс, бәлки мән билән болған Худаниң меһри-
шәпқити шуни қилди.  11 Мана, хаһи мән болсам, хаһи улар болса, шундақ вәз 
ейтимиз вә буниң билән силәр иманға кәлтүрүлгәндурсиләр.  

Өлгән мәсиһийләрниң тирилиши

12 Әмди: «Мәсиһ өлүкләр арисидин қопурулғандур» дәп вәз ейтилса, 
силәрдин бәзилири: «Өлүкләр арисидин қопурулуши йоқтур» дәп қандақ 
ейталайду?  13 Әгәр өлгәнләрниң тирилип қопуши болмиса, Мәсиһ һәм 
тирилип қопмиған.  14 Лекин Мәсиһ тирилип қопмиған болса, бизниң вәзимиз 
бекар вә силәрниң иманиңлар һәм бекардур  15 вә бизләр һәм Худаниң ялған 
гувалири болуп қалимиз. Чүнки Худа тоғрисида: «Мәсиһни тирилдүрүп 
қопурди» дәп гувалиқ бәрдуқ. Амма өлгәнләр тирилип қопурулмиса, у уни 
һәм тирилдүрүп қопурмиған.  16 Чүнки әгәр өлгәнләр тирилип қопурулмиса, 
Мәсиһ һәм тирилип қопурулмиған.  17 Әгәр Мәсиһ тирилип қопмиған болса, 
иманиңлар бекардур вә техи гуналириңлардидурсиләр.  18 Ундақ болса, 
Мәсиһниң имани билән өлүмдә ухлап кәткәнләр һалак болатти.  19 Әгәр ялғуз 
бу өмримиздә Мәсиһкә үмүтүмизни бағлиған болсақ, һәммә адәмләрдин 
бечарә болаттуқ.  

20 Лекин әмди Мәсиһ өлүмдә ухлап кәткәнләрниң арисида һаятниң тунҗиси 
болуп, өлүкләр арисидин қопурулған.  21 Бир адәмниң васитиси билән 
өлүм кәлгәндәк, өлгәнләрниң тирилип қопуши һәм бир адәмниң васитиси 
билән болиду.  22 Чүнки Адәмдә һәммиси өлгәндәк, һәммиси Мәсиһтә 
тирилдүрүлиду.  23 Лекин һәр бири өз орнида, авал Мәсиһ өзи, андин 
Мәсиһниң келишидә өзиниңкиләр тирилдүрүлиду.  24 Андин кейин һәр 
ишниң ахири болиду. У вақит у һәр сәлтәнәтни вә һәр һөкүмәтни вә һәр 
қудрәтни бекар қилип, падишаһлиқни Худа Атиға тапшуриду.  
25 Чүнки у һәммә дүшмәнләрни өз путлириниң тегигә қойғичилик 
падишаһлиқ қилмиқи керәктур.  26 Йоқитилидиған һәммидин ахирқи 
дүшмән өлүмдур.  27 Чүнки барчисини Мәсиһниң путлириниң тегигә қойған. 
Лекин һәммиси униңға боюн сунди дейилгәндә, униңға, һәммисини боюн 
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сундурғучидин башқа, һәммисиниң униңға боюн сунғини мәлум болиду.  
28 Лекин һәммиси униңға боюн сунғанда, Худа һәммиләрдә һәммиси болғай 
дәп, Оғулға һәммисини боюн сундурған Худаға Оғул өзи һәм қарақлиқ 
болиду.  

29 Әгәр өлгәнләр пәқәт тирилип қопмиса, немишкә бәзиләр өлгәнләр үчүн 
чөмүлдүрүлиду? Ундақ болмиса, өлгәнләр үчүн чөмүлдүрүлгәнләрниң иши 
қандақ болиду?  30 Биз болсақ немишкә һәр вақит өзимизни хәтәргә ташлаймиз?  
31 Әй бурадәрләр, Худавәндимиз Мәсиһ Әйсада силәрдин пәхирлинишим 
раст болғандәк, дәрвәқә һәр күн өлимән.  32 Әгәр мән инсан тәриқисидә 
Әфәсуста вәһший һайванлар билән челишқан болсам, челишқиним маңа 
немә пайда йәткүзәтти? Әгәр өлгәнләр тирилип қопурулмиса, йәп-ичәйли, 
чүнки әтә өлимиз.  33 Езиқип кәтмәңлар. Яман муамилә яхши әхлақни бузиду.  
34 Ойғинип бидар болуп, гуна қилмаңлар. Бәзилириңлар Худани тонумайду. 
Уятиңларни кәлтүрмәк үчүн буни ейтимән.  

Зиминий бәдәнләр вә самавий бәдәнләр

35 Бирким: «Өлгәнләр қандақ тирилип қопурулиду? Яки улар қандақ 
бәдән билән келиду?» дәп сорармикин.  36 Әй әқилсиз, сән териған нәрсә өзи 
өлмисә, тирилмәйду  37 вә сән бир немә терисаң, үнүп чиқидиған гияһниң 
өзини теримай, буғдайниң яки башқа данниң ялаңғач бир уруқини терисән.  
38 Лекин Худа өзи халиғандәк униңға бир тән берип, һәр хил уруққа өз хас 
тенини бериду.  
39 Һәммә тән бир хил әмәс, бәлки адәмниң тени башқа вә баққан һайванларниң 
тени башқа вә учарқанатларниң тени башқа вә белиқларниңки һәм башқа 
болиду.  40 Самави бәдәнләр бар вә зиминий бәдәнләр бардур. Лекин самави 
бәдәнләрниң шан-шәрипи башқа вә зиминий бәдәнләрниң шан-шәрипи 
башқа болиду.  41 Аптапниң шан-шәрипи башқа вә айниң шан-шәрипи башқа 
вә юлтузларниң шан-шәрипи башқа болиду. Чүнки бир юлтуздин йәнә бир 
юлтуз шан-шәрәптә ешиду.  42 Өлгәнләрниң тирилип қопурулуши һәм шундақ 
болиду. Чиримәкликтә терилиду, чиримәксизликтә тирилип қопурулиду.  
43 Уятлиқ ичидә терилиду, шан-шәрәптә тирилип қопурулиду. Аҗизлиқта 
терилиду қувәттә тирилип қопурулиду.  44 Мунда җисманий бәдән терилиду, 
анда роһий бәдән тирилип қопурулиду. Җисманий бәдән бардур вә роһий 
бәдән бардур.  45 Шундақ һәм пүтүлгәнки: «Авалқи инсан, йәни Адәм тирик бир 
җан болди», амма ахирқи Адәм тирилдүридиған бир роһ болди.  46 Лекин авал 
болғини роһий әмәс, бәлки җисманий. Андин кейин роһий болғини келиду.  
47 Авалқи инсан йәрдин болуп зиминийдур. Иккинчи инсан асмандиндур.  
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48 Зиминий болғини қандақ болса, зиминийләр һәм шундақтур. Самави 
болғини қандақ болса, самавилар һәм шундақтур.  49 Зиминий болғининиң 
сүритини кийгинимиздәк самави болғининиң сүритини һәм кийгәймиз.  

50 Әй бурадәрләр, буни ейтимәнки, җисим вә қан Худаниң падишаһлиқини 
мирас алалмайду вә чиримәклик чиримәксизликни мирас алалмайду.  
51 Мана силәргә бир сир ейтимәнки, биз һәммимиз өлүмдә ухлап кәтмәймиз, 
лекин һәммимиз өзгәртилимиз.  52 Шу иш бир дәмдә, бир көз юмуп 
ачқичиликта ахирқи канай челинғинида болиду. Чүнки канай челиниду вә 
өлгәнләр чиримәксизликкә тирилип қопурулиду вә бизләр өзгәртилимиз.  
53 Чүнки бу чиримәкликниң чиримәксизликни киймики керәктур вә бу 
өлүмлүкниң өлүмсизликни киймики керәктур.  
54 Лекин бу чиримәклик чиримәксизликни кийип, бу өлүмлүк өлүмсизликни 
кийгәндә: «Өлүм өзи ғалибийәт тәрипидин жутулуп кәтти» дәп пүтүлгән сөз 
беҗа кәлтүрүлиду.  
55 Әй өлүм, сениң ғалибәң қени? Әй өлүм, сениң нәштириң қени?  
 56 Өлүмниң нәстири гуна вә гунаниң күчи Тәврат қанунидур.  57 Лекин 
Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң васитиси билән бизгә ғалибини бәргүчи 
Худаға шүкүр болсун.  
58 Униң үчүн, әй амрақ бурадәрлирим, ишиңларниң Худавәндидә бекар 
болмиғинини билип, чиң туруп, тәврәнмәс болуп һемишә Худавәндиниң 
ишида ешиңлар.  

Йәрусалимдики мәсиһийләргә ианә бериш тоғрисида

16 1 Амма муқәддәсләргә йиғидиған ианә тоғрисида болса, мән 
Галатиядики җамаәтләргә буйруғандәк силәр һәм шундақ қилиңлар.  

2 Келишимдә йиғишни башлимай, һәр бириңлар һәптиниң авалқи күни өз 
өйидә қолидин кәлгиничә бир нәрсә елип қойсун.  3 Кәлгинимдә өзәңлар 
мунасип көрүп тәйинлигән кишиләрдин ианәңларни Йерусалимға елип 
барғили хәт билән әвәтәй.  4 Лекин мениң һәм беришим мунасип кәлсә, улар 
мән билән биллә барсун.  
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Ахирқи сөз вә саламлар
5 Македонийәдин өтүп кәткәндин кейин силәрниң қешиңларға келимән, 

чүнки Македонийәдин өтмәчимән.  6 Лекин силәрниң қешиңларда бир 
вақитқичә тохтап қелип, қишни өткүзәрмәнмикин. Андин нә йәргә барсам, 
силәр мени йолға селип, узитип қойғайсиләр.  7 Чүнки әмди ялғуз өтүшүмдә 
силәр билән көрүшкили халимаймән, лекин Худавәндә иҗазәт бәрсә, 
араңларда бир вақитқичә турай дәп, үмүт қилимән.  8 Амма Орма һейтиғичә 
Әфәсуста қалимән.  9 Чүнки иш қилишқа маңа чоң бир ишик ечилди. Амма 
тола қарши турғучилар бардур.  
10 Тимотеус алдиңларға кәлсә, араңларда қорқмай туралишидин хәвәр 
елиңлар, чүнки у мәндәк Худавәндиниң ишини қилип туриду.  11 Һеч ким 
уни тәһқир қилмисун, бәлки уни аманлиқ билән мениң алдимға әвәтиңлар. 
Чүнки униң бурадәрләр билән биллә келишини сақлап туримән.  
12 Амма бурадәр Аполлос болса өзи бурадәрләр билән биллә қешиңларға 
барғили униңға тола ялвурдим. Һазир алдиңларға барғили халимиди, лекин 
мунасип пурсәт тапқанда бариду.  
13 Бидар болуп, иманда чиң туруңлар. Әрдәк туруп, күчлүк болуңлар.  
14 Һәр ишиңлар меһир-муһәббәт билән қилинсун.  15 Әй бурадәрләр, 
Ахайәниң тунҗи һосули болуп, өзини муқәддәсләрниң хизмитигә тутқан 
Истифанасниң өй хәлқини билисиләр.  16 Силәргә ялвуримәнки, шундақларға 
вә уларға һәмкарлиқ қилип ишлишип турғанларниң һәр биригә боюн 
сунғайсиләр.  
17 Истифанас вә Фортунатус вә Ахайкус кәлгини үчүн хуштурмән. Чүнки улар 
силәр тәрәптин кам болғанлирини толуқлап бәрди.  18 Улар мениң роһумни вә 
силәрниңкини сөйүндүрди. Униң үчүн шундақларни әвзәл билиңлар.  19 Асия 
жутидики җамаәтләр силәргә салам ейтиду. Аквила вә Прискилла өз өйидики 
җамаәт билән Худавәндидә силәргә тола салам ейтиду.  20 Бурадәрләрниң 
һәммиси силәргә салам ейтиду. Муқәддәс сөйүш билән бир-бириңларға 
салам қилиңлар.  21 Мән Павлус өз қолум билән салимимни   яздим.  22 Бир 
киши Худавәндини дост тутмиса, мәлун болсун. Мараната.  23 Худавәндә 
Әйсаниң меһри-шәпқити силәр билән болсун.  24 Мениң муһәббитим Мәсиһ 
Әйсада һәммәңлар билән болсун. Амин.  


