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Оғул пәриштиләрдин улуқ

1 1 Худа илгәрки заманларда пәйғәмбәрләрниң васитиси билән тола 
мәртивә вә тола тәриқидә ата-бовиларға сөз қилғандин кейин, шу ахирқи 

күнләрдә оғлиниң васитиси билән бизгә сөз қилди.  2 У униң өзини һәр 
нәрсигә варис қилди. Униң васитиси билән дунияни һәм яратти.  3 У өзи униң 
шан-шәрипиниң шолиси вә униң әсли затиниң сүрити болуп, қудритиниң 
сөзи билән һәр нәрсини муһапизәт қилип көтирип, гуналарниң жуюлушини 
тамам қилғандин кейин әршиәлада әзим болғанниң оң йенида олтарди.  4 У 
пәриштиләрдин шунчә улуқ болғандин кейин, уларниңкидин қанчә әвзәл 
бир исимға варислиқ қилған.  
5 Чүнки у:
 «Сән мениң Оғлумдурсән. Бүгүн сениң Атаң болдум»
 вә:
 «Мән униңға Ата болимән вә у мениң Оғлум болиду»
 дәп пәриштиләрниң қайсисиға ейтти?  

6 У тунҗини дунияға йәнә киргүзгәндә: 
«Худаниң пәриштилириниң һәммиси униңға сәҗдә қилсун»
 дәп ейтти. 
 
7 Амма у пәриштиләр тоғрисида ейтидуки:
 «Өз пәриштилирини шамаллар вә хизмәткарлирини от ялқуни қилиду.

8 Лекин у Оғул тоғрисида ейтидуки:
 «Әй Худа, сениң тәхтиң әбәдиләбәд қалиду
 вә сениң падишаһлиқиңниң сәлтәнәт һасиси растлиқниң сәлтәнәт һасисидур».
9 «Адаләтни дост тутуп, пасиқлиқни яман көрдүң.
 Униң үчүн Тәңриң Худа өзи
 һәмрахлириңниң арисида сени хошаллиқ йеғи билән мәсиһлиди».
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10 У йәнә ейтидуки:
 «Сән, әй Худавәндә, қедимдин йәрниң улини қойғансән
 вә асманлар сениң қоллириңниң әмилидур.  
11 Улар йоқ болиду амма сән йоқалмай турисән.
 Уларниң һәммиси кийимдәк конарип кетиду,
12 бир либастәк уларни тегиштүрисән вә улар йәңгүшлиниду.
 Амма сән әсла өзгәрмәйсән вә йиллириңниң түгиши йоқтур».

  
13 Амма у:
 «Мән дүшмәнлириңни путлириңға бир қәдәмгаһ қилғичә
 мениң оң йенимда олтарғин»
 дәп пәриштиләрниң қайсисиға ейтти?

14 Уларниң һәммиси ниҗатқа варис болидиғанларниң хизмити үчүн 
әвәтилгән хизмәткар роһлар әмәсму?  

Әйса Мәсиһ пәриштиләрдин төвәнрәк қилинди

2 1 Шуңа, ләйләп кәтмәсликимиз үчүн, аңлиғинимизға диққәт қилип 
бақайли.  2 Чүнки пәриштиләрниң васитиси билән ейтилған сөз күчкә 

егә болған болса вә һәр хилаплиқ вә итаәтсизлик өз һәқ җазисини тапқан 
болса,  3 ундақ улуқ ниҗатни қобул қилмисақ, қандақ қутулалаймиз? 
У ниҗат өзи Худавәндиниң васитиси билән җакалинип, андин кейин 
униңдин аңлиғанлардин бизгә хәқлиқини тәстиқ қилинди.  4 Худа өзи һәм 
өз ирадисигә мувапиқ аламәт вә мөҗизиләр вә башқа-башқа қудрәтлик 
әмәлләр вә Муқәддәс Роһ бәргини билән буниңға гувалиқ бәргән.  5 Чүнки 
биз униң тоғрисида сөзлигән бақий аләмни пәриштиләрниң һөкүми астида 
қоймиди.  6 Амма бир киши бир йәрдә гувалиқ берип ейтқанки:

 «Адәм немидурки, сән уни яд қилғайсән
 вә адәм оғлики, сән уни йоқлиғайсән?
7 Азғина вақит уни пәриштиләрдин төвәнрәк қилип,
 андин иззәт вә шан-шәрәп билән уни таҗландурғансән
 вә уни қоллириңниң ишлириға сәлтәнәт қилғили турғузуп,
 һәммә нәрсиләрни униң путлириниң астиға қойғансән».

  
8 Чүнки һәммә нәрсини униң қол астиға қойғанда, униң қол астиға салмиған 
һеч нәрсини қалдурмиған. Лекин техи һәммә нәрсиниң униң қол астиға 
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қоюлғинини көрмидуқ.  9 Амма Худаниң меһри-шәпқити билән һәммә 
адәмләр үчүн өлүмни тетисун дәп, азғина вақит пәриштиләрдин төвәнрәк 
қилинған Әйсаниң өз өлүминиң зәхмити җәһитидин шан-шәрәп вә иззәт 
билән таҗландурулғинини көрдуқ.  
10 Чүнки һәммә нәрсә униң үчүн болуп, һәммә нәрсә униң васитиси билән 
болғанниң өзи тола оғулларни шан-шәрәпкә башлиғинида, уларниң 
ниҗатиниң йол башлиғучисини зәхмәтләр билән камаләткә йәткүзүшни 
мувапиқ көрди.  11 Чүнки пак-муқәддәс қилғучи өзи вә пак-муқәддәс 
қилинғанларниң һәммиси бир атидиндур. Униң үчүн уларни бурадәр 
дегили уятмай,  12 ейтидуки:

 «Исмиңни бурадәрлиримгә баян қилимән,
 җамаәтниң оттурисида саңа һәмд ейтимән».

  
13 Йәнә ейтидуки:
 «Мән униңға тайинимән».

 Вә йәнә:
 «Мана мән вә Худа маңа бәргән балилар»
 дәп ейтиду.  

14 Балилар қандин вә җисимдин һәссидар болғач, у һәм улардәк буниңдин 
һәссидар болдики, у өлүмниң үстигә қудрити болғучини, йәни иблисни 
өз өлүминиң васитиси билән йоқитип,  15 өлүмниң қорқунучидин пүтүн 
өмридә қуллуққа гириптар болғанларни азат қилғай.  16 Чүнки у дәрвәқә 
пәриштиләргә хәйрхаһлиқ қилмай, Ибраһим нәслигә хәйрхаһлиқ қилиду.  
17 Бу вәҗидин һәр җәһәттин бурадәрләргә охшаш болмиқи керәк едики, у 
мәрһәмәтлик болуп, хәлиқниң гуналирини капарәт қилмақ үчүн Худаға 
тәәллуқ болған ишларда ишәшлик бир улуқ каһин болғай.  18 Чүнки у 
өзи синақ қилинип, зәхмәт тартқини билән синақ қилинғанларға ярдәм 
берәләйду.  

Әйса Мәсиһ Мусадин улуқ

3 1 Униң үчүн, әй самави дәвәтниң шериклири болған муқәддәс бурадәрләр, 
өзимиз етирап қилған расул вә улуқ каһин, йәни Әйсаға қараңлар.  2 Муса 

униң пүтүн өйидә садиқ болғандәк, Әйса өзини тәйинлигүчигә садиқ еди.  
3 Чүнки өйни ясиғучи өйдин иззәтликрәк болғандәк, Әйса өзи Мусадин қанчә 
чоңрақ шан-шәрәпкә лайиқтур.  4 Чүнки һәр өй биркимдин ясилиду, лекин 
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һәммисини ясиғучи Худадур.  5 Муса җакалайдиған сөзләргә гувалиқ бәрмәк 
үчүн, униң пүтүн өйидә бир хизмәткардәк ишәшлик еди.  6 Лекин Мәсиһ униң 
өйиниң үстидә оғулдәк ишәшлик еди. Әгәр биз үмүтниң хатирҗәмликини вә 
пәхрини ахирғичә мәһкәм тутсақ, униң өйи биз өзимиздурмиз.  

Худаниң сөзини аңлаңлар

7 Бу вәҗидин Муқәддәс Роһ ейтидуки:

 «Бүгүн униң авазини аңлисаңлар,
8 улар чөлдә ғәзипимни кәлтүрүп синақ күнидә қилғанлиридәк
 көңүллириңларни қаттиқ қилмаңлар.  
9 У йәрдә ата-бовилириңлар қириқ йил әмәллиримни көрүп,
 мени синақ қилип синатти.  
10 Униң үчүн шу нәсилдин бизар болуп ейттим:
 ‹ Улар һемишә өз көңүллири билән езиқип кетип,
 йоллиримни билип йәтмиди.  
11 Шундақки, арамгаһимға кирмисун›
 дәп аччиқимда қәсәм қилдим».

  
12 Униң үчүн, әй бурадәрләр, еһтият қилиңларки, һеч бириңларда тирик 
Худадин езиқип кетишкә сәвәб болидиған яман вә имансиз бир көңүл 
тепилмисун.  13 Лекин «бүгүн ғәниймәт екән» дәп һәр күни бир-бириңларға 
несиһәт қилиңларки, һеч бириңлар гунаниң алдимиқи билән қетип 
қалмисун.  14 Чүнки дәсләптики етимадимизни ахирғичә мәһкәм тутсақ, 
Мәсиһниң шериклири болимиз.  

15 «Бүгүн униң авазини аңлисаңлар,
 ғәзипимни кәлтүргәнлиридикидәк көңүллириңларни қаттиқ қилмаңлар»

 дәп ейтилғинида,  16 униң сөзини аңлап ғәзипини кәлтүргәнләр кимләр 
еди? Муса билән Мисирдин чиққанларниң һәммиси әмәсму?  17 У қириқ йил 
давамида кимләрдин бизар болди? Гуна қилғанлардин әмәсму? Буларниң 
бәдәнлири чөлдә чүшүп қалди.  18 «Арамгаһимға кирмисун» дәп, у өзи 
уларниң үстидә қәсәм қилған кишиләр ким еди? Итаәтсизликләр әмәсму?  
19 Көримизки, улар имансизлиқ үчүн кирәлмиди.  
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Худаниң арамгаһиға кириш

4 1 Униң арамгаһиға киришкә бир вәдә бар болғандин кейин, силәрдин һеч 
ким йолда арқида қалмисун дәп, агаһ болайли.  2 Чүнки уларға хуш хәвәр 

җакалиғандәк, бизгә һәм җакаланди. Лекин аңланған сөз аңлиғучиларда 
иман билән бирләшмигини үчүн буларға мәнпәәт йәткүзмиди.  3 Амма биз 
ишәнгәнләр раһәткә киримиз чүнки:

 «‹ Улар мениң арамгаһимға кирмисун› дәп,
 аччиқимда қәсәм қилдим»

 дәп ейтилған. Бирақ униң әмәллири дунияниң ули селинғинидин бери 
тәйярланған еди.  4 Чүнки бир йәрдә йәттиничи күн тоғрисида шундақ 
ейттики:

 «Худа йәттиничи күни өз һәммә ишлиридин раһәт қилди»
  5 вә йәнә:

 «Улар мениң арамгаһимға кирмисун»
 дәп мунда ейтилған.  

6 Бәзиләрниң раһәткә кирмики тайин болғач вә илгири қичқирилғанлар 
итаәтсизлики үчүн кирмигәч,  7 у өзи йәнә бир күн тайин қилип, бир мунчә 
вақиттин кейин Давутниң васитиси билән бүгүн дәп, илгири ейтилғандәк:

 «Бүгүн униң авазини аңлисаңлар,
 көңүллириңларни қаттиқ қилмаңлар»

 дәп ейтти.  8 Чүнки әгәр Йәшуа уларни арамгаһқа киргүзгән болса еди, 
Худа кейин келидиған башқа бир күн тоғрисида сөз қилмайтти.  9 Униң 
үчүн Худаниң хәлқини бир шабат раһити күтүп туриду.  10 Чүнки Худа өз 
ишлиридин раһәт қилғандәк, униң арамгаһиға киргән киши өз ишлиридин 
раһәт тапқан болиду.  
11 Шуңа, һеч ким улардәк чүшүп, итаәтсизликкә ибрәт болмиғай дәп, у 
арамгаһқа киришкә тиришайли.  12 Чүнки Худаниң сөзи тирик вә күчлүктур 
вә икки бислиқ қиличтин шитикрақ болуп, җанни вә роһни вә беғишларни 
вә йиликни җуда қилғичилик өтүп, көңүлниң пикир билән нийәтлирини 
тәптиш қилиду.  13 Униң алдида йошуруқлуқ һеч бир мәхлуқ йоқтур, бәлки 
биздин һесаб алғучиниң көзлириниң алдида һәр нәрсә очуқ вә ашкаридур. 
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Әйса Мәсиһ улуқ каһинимизтур
14 Асманларға чиққан Әйса Ибн Алла бизниң улуқ каһинимиз 

болғандин кейин, етирап қилған етиқатимизни мәһкәм тутайли.  15 Чоң 
зәипликлиримизгә һәмдәрд болалмайдиған улуқ каһинимиз йоқтур, 
бәлки гуна қилмай, бизгә охшаш һәр ишта синақ қилинған бир улуқ 
каһинимиз бардур.  16 Униң үчүн хатирҗәмлик билән мәрһәмәт тәхтиниң 
алдиға барайли. Буниң билән мәрһәмәт қобул қилип, лазим вақитта ярдәм 
елишимизға меһри-шәпқәт тапқаймиз.  

5 1 Чүнки улуқ каһин болидиған һәр ким адәмләрдин илғинип, гуналар үчүн 
һәдийә билән қурбанлиқлар өткүзгили адәмләрниң һәққидә Худаниң 

алдида хизмәт қилмақ үчүн турғузулиду.  2 Өзи зәипликкә гириптар болғач 
у җаһилларға вә езиқип кәткәнләргә сәвир-тақәт қилалайду.  3 Шу вәҗидин 
хәлиқ үчүн гуна қурбанлиқи өткүзгәндәк, өзи үчүн һәм өткүзүши керәк.  
4 Һарундәк Худадин қичқирилмиса, һеч ким өзигә бу мәртивини алмайду.  
5 Шундақ Мәсиһ һәм улуқ каһин болмақ үчүн өзигә шан-шәрәп бәрмиди, 
бәлки униңға: «Сән мениң Оғлумдурсән, бүгүн сениң атаң болдум» дәп 
ейтқучи униңға шан-шәрәп бәрди.  
6 Шуниңдәк у: «Сән Мәлкисадиқниң тәриқисидә әбәдкичә бир каһиндурсән» 
дәп башқа бир йәрдә ейтқан.  
7 У өзи җисминиң күнлиридә қаттиқ пәряд вә көз яшлири билән өзини 
өлүмдин қутқузалайдиғучиға дуа вә тиләкләр кәлтүрүп, ихласмәнликидин 
иҗабәт қилинди.  8 У өзи Оғул болсиму, тартқан зәхмәтлиридин итаәт 
үгинип,  9 камаләткә йетип, өзигә итаәт қилғанларниң һәммисигә әбәдий 
ниҗатқа сәвәб болуп,  10 Худа тәрипидин Мәлкисадиқниң тәриқисидә улуқ 
каһин дәп аталди.  

Худадин езиқип кәтмәсликкә агаһландуруш

11 Буниң тоғрисида ейтқили тола сөзимиз бар, лекин қулақлириңлар 
еғирлашқини үчүн шуни сөз билән рошән қилмақ мүшкүлдур.  12 Чүнки 
муәллим болидиған вақтиңлар кәлгини билән, Худаниң каламиниң 
дәсләпки қаидиләрни йеңидин силәргә үгитилиш лазим болатти вә қоюқ 
таам көтирәлмәй, сүткә муһтаҗ болғанлардәк болуп қалдиңлар.  13 Амма сүт 
ичидиған һәр ким кичик бала болғач адаләт сөзигә пишқан әмәс.  14 Лекин 
қоюқ таам йетилгәнләр үчүн, йәни адәт билән яхшини вә яманни айришқа 
зеһинлирини көндүргәнләр үчүндур.  
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6 1 Униң үчүн Мәсиһ тоғрисидики тәлимниң дәсләпки қаидилири билән 
тохтимай, камаләткә қарап йүрәйли. Өлүк әмәлләрдин товва қилиш 

вә Худаға иман кәлтүрүш билән,  2 вә чөмүлдүрүшниң вә қол қоюшниң вә 
өлгәнләрниң тирилип қопушиниң вә әбәдий һөкүмниң тәлими билән йәнә 
ул салмайли.  3 Худа иҗазәт бәрсә, шуни қилайли.  
4 Чүнки бир вақит йорутулуп, самави һәдийәни тетип Муқәддәс Роһқа 
һәссидар болуп,  5 Худаниң муқәддәс сөзини вә келидиған аләмниң 
қудрәтлирини тетиғанлар  6 тайип кетип чүшсә, уларни йәнә товва чилдуруш 
мүмкин болмайду. Чүнки улар Худаниң Оғлини өзигә йеңидин чапрас яғачқа 
тартип, уни рәсва қилған болиду.  7 Мана пат-пат өз үстигә яққан ямғурни 
ичкән зимин өзини териғанлар үчүн мәнпәәтлик гияһ һосулға кәлтүриду. 
Ундақ бир зимин Худадин бәрикәт тапиду.  8 Лекин тикән билән янтақлар 
үндүрсә, у өзи пайдисиз болуп, ләнәткә йеқин кәлгән болиду вә униң ахири 
көйдүрүлүш болиду.  

9 Лекин, әй амрақлар, шундақ сөз қилсақ һәм, силәрдә яхширақ вә ниҗатқа 
тәәллуқ ишлар бар дәп хатирҗәмдурмиз.  10 Чүнки Худа силәрниң 
муқәддәсләргә хизмәт қилғиниңлар вә һазирму хизмәт қилип турғиниңлар 
билән униң исмиға көрсәткән муһәббитиңларни вә әмәллириңларни 
унтуғидәк адаләтсиз әмәс.  11 Амма халаймизки, силәрдин һәр бири үмүтниң 
камил хатирҗәмлики үчүн ахирғичә шундақ иҗтиһат көрсәткәй.  12 Шундақ 
қилип, сус болмай, иман вә сәвир билән вәдиләргә варис болғанларға 
әгәшкәйсиләр.  

Худаниң вәдиси җәзмән әмәлгә ашиду

13 Чүнки Худа Ибраһимға вәдини бәргәндә, үстидә қәсәм қилғили өзидин 
улуқрақ һеч ким тепилмиғач, өзи билән қәсәм қилип:  14 «Бәрһәқ, сени тола 
бәрикәтләймән, чоқум сени авутимән» дәп ейтти  15 вә у бу вәҗи билән сәвир 
вә тақәт қилип вәдини тапти.  16 Чүнки адәмләр өзидин улуқрақ болғучи билән 
қәсәм қилиду вә қәсәмниң испати билән уларниң һәммә уруш-җедәллири 
түгитилиду.  17 Шуниңдәк Худа өзи вәдиниң варислириға өз мәслиһәтиниң 
өзгәрмәсликини техи ошуқрақ ашкарә қилишни халап, қәсәмни оттуриға 
салди.  18 Шуңа, Худа ялған ейталмиғини үчүн өзгәрмәйдиған шу икки иш 
билән, уни панаһ қилған бизләр алдимиздики үмүтни мәһкәм тутуш үчүн 
чоң илһам тапқаймиз.  19 Шу үмүт җенимизниң чиң вә мустәһкәм ләңгири 
болуп, муқәддәсниң пәрдисидин өтүп, ички җайға йетишиду.  20 У йәргә Әйса 
биз үчүн башлиғучимиздәк кирип, Мәлкисадиқниң тәриқисидә әбәдкичә 
улуқ каһин болди.  
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Мәлкисадиқ падишаһ вә каһиндур

7 1 Чүнки шу Мәлкисадиқ өзи Салимниң падишаһи болуп. Худа Мутәалниң 
каһини еди. Ибраһим падишаһларни уруп янғинида шу өзи униңға 

учрап, уни мубарәклиди.  2 вә Ибраһим һәр нәрсидин униңға ондин бир 
үлүшни айрип бәрди. Униң исминиң мәниси һәм адаләтниң падишаһи вә 
һәм Салимниң падишаһи, йәни аманлиқниң падишаһи болиду.  3 У атисиз, 
анисиз вә нәсәбнамисиз болуп, күнлириниң иптидаси вә өмриниң ахири 
йоқ, бәлки Ибн Аллаға охшаш қилинип, һемишә каһин болуп қалиду.  
4 Мана у ундақ улуқ адәм екәнки, ата-бовиларниң чоңи Ибраһим өзи 
олҗиниң яхшисидин униңға ондин бир үлүшни айрип бәрди.  5 Әмди бәни-
Лавийдин каһинлиқ мәртивисини тапқанлар өзигә берилгән әмиргә қарап 
Тәврат кануниға мувапиқ хәлиқтин, йәни Ибраһимниң пуштидин чиққан 
өз бурадәрлиридин ондин бир үлүшни алиду.  6 Лекин бу өзи уларниң уруқ-
әвлатидин болмай, Ибраһимдин, йәни вәдиләрни тапқан кишидин ондин 
бир үлүшни елип, уни мубарәклиди.  7 Амма шәксиз шундақ екәнки, кичики 
чоңдин мубарәклиниду.  8 Мунда өлидиған адәмләр ондин бир үлүшни 
алиду, лекин анда: «У тирик екән» дәп гувалиқ тапқан киши ондин бир 
үлүшни алиду.  9 Һәтта, ондин бир үлүшни алидиған Лавий өзи Ибраһимниң 
васитиси билән ондин бир үлүшни бәрди десәм болиду.  10 Чүнки Мәлкисадиқ 
Ибраһимға учриғанда Лавий техи өз ата-бовисиниң пуштида еди.  

Әйса Мәсиһ Мәлкисадиқ тәриқисидә каһиндур

11 Әгәр униң васитиси билән хәлиққә Тәврат қануни чүшүрүлгән лавийлиқ 
каһинлиқи билән камаләт епилса еди, Һарунниң тәриқисидә аталмай, 
Мәлкисадиқниң тәриқисидә аталған башқа бир каһинниң қопурулушиға 
немә һаҗәт болатти?  12 Амма каһинлиқ йөткәлсә, қанунниң йөткәлмики 
һәм лазим келиду.  13 Чүнки бу ейтиливатқан сөзләр қаритилған зат, һеч 
ким қурбангаһниң алдида хизмәт қилмиған башқа бир қәбилидин еди.  
14 Мана Худавәндимизниң Йәһуда қәбилисидин чиққини ашкаридур вә шу 
қәбилиниң һәққидә Муса каһинлар тоғрисида һеч сөз қилмиғандур.  
15 Мәлкисадиқниң охшашлиқида башқа бир каһин қопурулғандин кейин 
мәзкур иш техиму ашкарә болиду.  16 Чүнки у өзи бир җисманий буйруқниң 
түзүмигә мувапиқ әмәс, бәлки зайә болмайдиған тирикликниң қуввити 
билән каһин болди.  17 Мана униң тоғрисидин: «Сән Мәлкисадиқниң 
тәриқисидә әбәдкичә каһиндурсән» дәп гувалиқ берилгән.  
18 Әмди илгәрки бир әмир өзи зәип вә пайдисиз болғини үчүн бекар 
қилиниду.  19 Чүнки Тәврат қануни һеч нәрсини камаләткә йәткүзәлмиди, 
бәлки униң орниға бизни Худаға йеқин кәлтүридиған яхширақ бир үмүт 
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берилди.  20 Шундақ екәнки бу иш қәсәмсиз болмиди, амма булар қәсәмсиз 
каһин болди.  21 Лекин шу өзи қәсәм билән каһин болди. Униң тоғрисида 
«Худавәндә: ‹ Сән әбәдкичә каһиндурсән› дәп қәсәм қилип, пушайман 
болмайду» дегүчиниң васитиси билән каһин болди.  22 Демәк, Әйса шунчә 
әвзәлрәк бир әһдиниң кепили болди.  
23 Бу каһинлар хизмитидә қелишидин өлүм билән тосалғини үчүн, уларниң 
толирақ болмиқи керәк еди.  24 Лекин шу өзи әбәдкичә қалидиғини үчүн, 
униң зайә болмайдиған бир каһинлиқи бар.  25 Бу вәҗидин униң васитиси 
билән Худаниң алдиға кәлгәнләргә шапаәт қилмақ үчүн, у һемишә тирик 
туруп, уларни тамамән қутқузғили қадирдур.  26 Чүнки шундақ бир каһин, 
йәни муқәддәс, гунасиз, дағсиз болуп, гунакарлардин айрилип, асманлардин 
егизләнгән бир улуқ каһин бизгә лазимдур.  27 Башқа улуқ каһинларға лазим 
болғандәк бу улуқ каһинға күндә авал өз гуналири үчүн, андин хәлиқниң 
гуналири үчүн қурбанлиқ өткүзгили лазим кәлмәйду. Чүнки өзини қурбан 
қилғинида буни бир мәртивидә қилди.  28 Тәврат қануни өзи зәиплики бар 
адәмләрни улуқ каһинлиққа тәйинләйду, лекин Тәврат қанунидин кейин 
кәлгән қәсәмниң сөзи әбәдкичә камил болған Оғулни тәйинлиди.  

Әйса Мәсиһ йеңи әһдиниң улуқ каһинидур

8 1 Амма ейтқанлиримизниң хуласиси шуки, асманлардики әзим болғанниң 
тәхтиниң оң йенида олтарақлиқ бир улуқ каһинимиз бардур.  2 У өзи 

муқәддәс җайда, йәни адәм әмәс, бәлки Худавәндә өзи яшиған маканда 
хизмәт қилип туриду.  
3 Чүнки һәр улуқ каһин һәдийәләр вә қурбанлиқлар кәлтүргили тәйинлиниду. 
Униң үчүн бу өзиниң бир немә кәлтүрмики һәм керәк еди.  4 Әгәр дунияда 
болса еди, у өзи каһин болмайтти. Чүнки анда Тәврат қануниға мувапиқ 
һәдийәләр кәлтүридиған башқилар бардур.  5 Улар самави маканниң 
сүрити вә сайиси болған муқәддәс җайида хизмәт қилип туриду. Чүнки 
Муса шаһадәт чедирини ясиғили турғинида, униңға вәһий кәлдики: «Агаһ 
болғинки, һәммисини тағда саңа көрситилгән нәмунигә охшаш қилғайсән» 
деди.  
6 Лекин бу өзи әвзәлрәк вәдиләргә асаслинип, мәһкәмрәк бир әһдиниң 
васитичиси болғач әвзәлрәк бир хизмәт тапти.  7 Чүнки авалқи әһдә әйипсиз 
болса еди, йәнә бирини орунлаштуруш лазим кәлмәйтти.  8 У уларни 
әйипләп, ейтидуки: «‹ Мән бәйт-Исраил вә бәйт-Йәһуда билән йеңи бир әһдә 
қилидиған күнләр келиду› дәп Худавәндә ейтиду.  
9 ‹ Бу әһдә мән ата-бовилирини Мисир жутидин чиқармақ үчүн уларниң 
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қолидин тутқан күндә улар билән қилған әһдәмдәк әмәс, чүнки у әһдәмдә 
улар чиң туруп қалмиди. Униң үчүн улар билән ишим болмиди› дәп 
Худавәндә ейтиду.  
10 Мана Худавәндә ейтидуки: ‹ Мән келидиған күнләрдә бәйт-Исраил билән 
қилидиған әһдәм шудурки, әмирлиримни зеһинлиригә қоюп, көңүллиригә 
пүтимән вә мән уларниң Тәңриси болимән вә улар мениң хәлқим болиду.  
11 вә уларниң һеч бири өз хошнисиға вә һеч бири өз бурадиригә үгитип: 
«Худавәндини тонуғин» дәп ейтмайду, бәлки кичикидин тартип чоңлириғичә 
һәммиси мени тонуйду.  
12 Чүнки мәрһәмитим билән һәқсизлиқлирини кәчүрүп, гуналирини йәнә яд 
қилмаймән».  
13 Йеңи әһдә дегини билән авалқисини кона қилди. Лекин кона болуп 
яшанғанниң йоқилиши йеқиндур.  

Авалқи әһдиниң муқәддәс чедиридики ибадәт

9 1 Амма авалқи әһдиниң ибадәт қаидилири вә дунияви муқәддәс чедири 
бар еди.  2 Чүнки шаһадәт чедириниң бир алди ханиси бар еди. Униңда 

шамдан вә җоза билән тәқдим нанлири бар еди. Бу өй муқәддәс хана дәп 
аталди.  3 Лекин иккинчи пәрдиниң кәйнидә һәммидин муқәддәс хана дегән 
бир өй бар еди.  4 Униңда алтун билән қапланған исриқ қурбангаһи вә һәр 
тәрипи алтун билән қапланған әһдә сандуқи бар еди. Униң ичидә манна бар 
бир алтун коза вә Һарунниң көклигән һасиси вә әһдиниң тахтилири бар еди  
5 вә униң үстидә мәрһәмәт тәхтини саиландуруп турған шәрәплик керублар 
бар еди. Бу нәрсиләрниң һәр бири тоғрисидин сөзлигили әмди пурсәт 
болмайду.  6 Бу нәрсиләр шу тәриқидә тәртип қилинған еди. Каһинлар күндә 
алди ханиға кирип ибадәт хизмитини қилиду.  7 Ичкирки ханиға ялғуз 
улуқ каһин йилда бир мәртивә кириду. Амма қан елип кәлмәй кирмәйду. У 
қанни өзи үчүн вә хәлиқниң сәһвәнлик түпәйлидин өткүзгән гуналири үчүн 
тәқдим қилиду.  8 Буниң билән Муқәддәс Роһ мәлум қилғанки, алди хана бар 
вақитта һәммидин муқәддәс ханиға баридиған йол техи ашкарә болмиған.  
9 Шу өзи һазирқи вақитниң мисалидур вә шуниңға мувапиқ ибадәт хизмити 
қилғучини виҗдан җәһитидин камил қилалмайдиған һәдийәләр вә 
қурбанлиқлар тәқдим қилиниду.  10 вә қурбанлиқ буйруқлири өзи, йейиш вә 
ичишниң вә башқа-башқа жуюлмақлиқниң қаидилиридәк, һәммә ишларниң 
түзитилидиған вақтиғичә тохтитилған хас җисманий пәрзләр болиду.  
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Йеңи әһдә дәвиридики ибадәт
11 Амма келидиған немәтләрниң улуқ каһини Мәсиһ келип, қол билән 

ясалмиған макандин, йәни бу мәвҗудаттин болмиған чоңрақ вә камилрақ 
макандин өтүп,  12 текиләрниң вә топақларниң қени билән әмәс, бәлки өз 
қени билән хас бир мәртивә һәммидин муқәддәс җайға кирип, әбәдий бир 
ниҗат таптурди.  
13 Чүнки әгәр текиләрниң вә буқиларниң қени вә көйдүрүлгән калиниң 
күли напак болғанларға чечилип уларни җисимчә пак қилса,  14 қанчә 
ошуқрақ әзәлий Роһ билән өзини Худаға бир әйипсиз қурбанлиқтәк тәқдим 
қилған Мәсиһниң қени, тирик Худаға ибадәт қилмиқимиз үчүн, бизниң 
виҗданлиримизни өлүк әмәлләрдин пакиз қилиду.  15 Шу вәҗидин у өзи 
йеңи әһдиниң васитичисидур. У арқилиқ өлүминиң васитиси билән илгәрки 
әһдидики хилаплиқлар капарәт қилинғандин кейин, қичқирилғанлар 
әбәдий мирасниң вәдисини тапқай.  
16 Чүнки қайда бир вәсийәт болса, вәсийәтни қалдурғучиниң өлүми оттуриға 
кирмики лазимдур.  17 Чүнки вәсийәт өлүм билән күчкә егә болиду. Лекин 
вәсийәтни қалдурғучи тирик екәндә, вәсийәтниң һеч қандақ күчи болмайду.  
18 Шуниң үчүн илгәрки әһдә қансиз күчкә егә болмиди.  19 Чүнки Муса Тәврат 
қануниға мувапиқ һәр бир әмир хәлиққә ейтқандин кейин, у топақларниң 
вә текиләрниң қенини вә су билән қизил жуң вә зупа елип, китапниң өзигә 
вә хәлиқниң һәммисигә чечип:  20 «Худа силәргә әмир қилған әһдиниң қени 
будур» дәп ейтти.  21 У шаһадәт чедириға вә һәммә ибадәт қачилириға қанни 
һәм шундақ чачти.  22 Чүнки Тәврат қануниға мувапиқ аз қалса, һәммә нәрсә 
дегидәк қан билән пак қилиниду вә қан төкүлмәй, мәғпирәт берилмәйду.  
23 Мана асманлардики нәрсиләрниң мисаллири шундақ нәрсиләр билән пак 
қилинмиқи лазим еди. Лекин самави нәрсиләрниң өзи булардин әвзәлрәк 
қурбанлиқ билән пак қилинмиқи лазим еди.  24 Чүнки Мәсиһ қол билән 
ясилип һәқиқий маканниң мисали болған муқәддәс җайға кирмәй, бәлки 
биз үчүн Худаниң йүзи алдида һазир болмақ үчүн әсли асманға кирди.  
25 Амма бу өзи улуқ каһин йилда башқиниң қени билән муқәддәс җайға 
киргәндәк өзини тола мәртивә қурбан қилмиди.  26 Ундақ болмиса, дунияниң 
ули селинғинидин бери тола мәртивә зәхмәт тартмиқи лазим келәтти. 
Лекин әмди өзини қурбанлиқ қилғини билән гунани инавәтсиз қилмақ үчүн 
дәвирләрниң ахирида бир мәртивә ашкарә болди.  
27 Адәмләргә бир вақит өлмәк вә андин һөкүм қилинмақ тохтитилғандәк,  
28 шундақ һәм Мәсиһ толиларниң гуналирини көтәрмәк үчүн бир мәртивә 
қурбанлиқ қилинип, иккинчи мәртивә өзигә мунтәзир болғанларниң 
ниҗати үчүн гунасиз ашкарә болиду.  
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Әйса Мәсиһниң гунадин паклинидиған камил қурбанлиқи

10 1 Чүнки Тәврат қануни униң өзидә ялғуз келидиған немәтләрниң 
сайиси болғач, нәрсиләрниң әсли сүритини көрсәтмәйду. Униң үчүн 

у өзи һәр йил һемишә тәқдим қилинған қурбанлиқлири билән қурбанлиқ 
өткүзгүчиләрни камил қилалмайду.  2 Шундақ болмиса, ибадәт хизмити 
қилғучилар бир мәртивә пакиз қилинип, гуна үчүн виҗданлири урмиғандин 
кейин қурбанлиқ өткүзмәктин өзини йиғмамти?  3 Лекин қурбанлиқ қилиши 
билән һәр йили гуналар йәнә хатиригә кәлтүрүлиду.  4 Чүнки буқиларниң вә 
өчкиләрниң қени билән гуналарниң көтирилмики мүмкин әмәс.  
5 Униң үчүн Мәсиһ бу дунияға кәлгинидә ейттики: «Қурбанлиқ вә һәдийә 
тәләп қилмидиң, лекин маңа бир бәдән тәйяр қилдиң.  
6 Көйдүридиған қурбанлиқ вә гуна қурбанлиқи билән ризайиң йоқ еди.  
7 У вақит мән ейттим: Мана мән келимән. Орам язмида мән тоғрилиқ 
пүтүлгәндур. Әй Худа, сениң ирадәңни қилғили келимән» деди.  
8 Авал у өзи: «Қурбанлиқ билән һәдийәләр вә көйдүридиған қурбанлиқ билән 
гуна қурбанлиқи тәләп қилмидиң вә шундақлар билән ризайиң йоқтур» 
десиму, булар Тәврат қануниға мувапиқ тәқдим қилиниду.  9 Андин кейин: 
«Мана, әй Худа, сениң ирадәңни қилғили келимән» дәп ейтип, авалқисини 
йөткәп, иккинчисини күчкә егә қилиду.  10 Шу ирадисигә мувапиқ биз өзимиз 
Әйса Мәсиһниң бәдининиң бир мәртивә қурбан қилинғини билән пак-
муқәддәс қилиндуқ.  
11 Һәр каһин күндә ибадәт хизмитини қилип, гуналарни көтирәлмәйдиған 
охшаш қурбанлиқларни пат-пат өткүзүп туриду.  12 Лекин Мәсиһ гуналар 
үчүн бир қурбанлиқ өткүзгәндин кейин, әбәдкичә Худаниң оң йенида 
олтирип,  13 дүшмәнлири путлириниң тегигә қоюлуп болғичә мунтәзир 
туриду.  14 Чүнки у бу қурбанлиқ билән пак-муқәддәс болидиғанларни 
әбәдкичә камил қилди.  
15 Амма Муқәддәс Роһ өзи буниң тоғрисидин бизгә гувалиқ берип ейттики:  
16 «Шу күнләрдин кейин улар билән қилидиған әһдәм шудурки, әмирлиримни 
көңүллиригә қоюп, зеһинлиригә пүтимән  
17 вә уларниң гуналирини вә исянлирини йәнә яд қилмаймән» дәп Худавәндә 
ейтиду.  
18 Әмди нә йәрдә буларниң әпуси болса, шу йәрдә гуна үчүн қурбанлиқ 
кәлтүрүш йоқтур.  

Иманда чиң туруш

19 Униң үчүн, әй бурадәрләр, Әйсаниң қени билән һәммидин муқәддәс 
җайға киришкә җүритимиз бардур.  20 У өзи пәрдидин, йәни өз җисмидин 



 15 ИБРАНИЙЛАРҒА ЙЕЗИЛҒАН ХӘТ

бизгә бир йеңи вә тирик йол ечип бәрди.  21 Худаниң бәйти үстидә бир улуқ 
каһинимиз бар болғандин кейин,  22 көңүллиримиз яман виҗдандин пак 
қилинип, бәдәнлиримиз сап су билән жуюлғач, садиқ көңүл билән иманниң 
хатирҗәмликидә алдиға берип,  23 етирап қилған үмүтүмизни иккиләнмәй 
мәһкәм тутайли, чүнки вәдә қилғучи ишәшликтур.  24 Сәгәк болуп, бир-
биримизни муһәббәткә вә яхши әмәлләргә риғбәтләндүргили тиришайли.  
25 Бәзиләрниң адити болғандәк өз җамаәтимиздә җәм болмиқимизни ташлимай, 
у күнниң йеқинлашқинини көрүп, бир-биримизгә несиһәт берәйли.  
26 Чүнки әгәр биз һәқиқәтниң мәрипитини тапқандин кейин, ихтияр билән 
гуна қилсақ, гуналиримиз үчүн йәнә бизгә қурбанлиқ йоқтур.  27 Бәлки зит 
турғучиларни йоқитидиған от чоғиға вә һөкүмгә дәһшәтлик интизаримиз 
қалиду.  28 Мусаниң Тәврат қануни рәт қилған киши икки яки үч шаһитниң 
гувалиқи билән рәһимсиз өлтүрүлиду.  29 Ундақ болса, Ибн Аллани аяқ астиға 
дәссәп, әһдә қенини, йәни униң өзини пак-муқәддәс қилған қанни напак 
санап, меһри-шәпқәтлик Роһни дәшнәм қилған киши қанчә еғиррақ җазаға 
лайиқ болиду дәп хиял қилмамсиләр?  30 Чүнки: «Интиқам мениңкидур, 
җазани мән өзәм беримән» вә йәнә: «Худавәндә өз хәлқини һөкүм қилиду» 
дәп ейтқучини билимиз.  31 Тирик Худаниң қолиға чүшмәк дәһшәтликтур.  
32 Авалқи күнләрни, йәни силәргә нур кәлгәндин кейин тола зәхмәтләрниң 
җеңигә чидиған вақтиңларни яд қилиңлар.  33 У вақит өзәңлар бир тәрәптин 
һақарәт вә зәхмәт тартиш билән адәмләргә тамашә болдуңлар, йәнә 
бир тәрәптин шундақ әһвалда турғанларға шерик болдуңлар.  34 Чүнки 
солақлиқ болғанлар билән һәмдәрд болуп, әвзәлрәк вә бақий қалидиған 
дөлитиңларниң бар болғинини билип, өз маллириңларниң буланмақлиқиға 
хушлуқ билән тән бәрдиңлар.  
35 Униң үчүн чоң инами бар җүритиңларни ташлимаңлар.  36 Чүнки Худаниң 
ирадисини қилип, вәдини тапмақ үчүн сәвиргә муһтаҗдурсиләр.  37 «Пәқәт 
азғинә вақиттин кейин у келидиған өзи келиду вә һаял болмайду.  
38 Лекин мениң адилим иман билән яшайду, лекин өзини аяп кәйнигә янса, 
җеним униңдин рази болмайду».  
39 Лекин бизләр һалак болғидәк өзини аяп кәйнигә янғучилардин әмәс, бәлки 
җан қутқузмақ үчүн ишәнгүчиләрдиндурмиз.  

Иман билән яшиған гувачилар

11 1 Лекин иман өзи инсан үмүт қилғанниң чиң хатирҗәмлики вә 
көрүнмәйдиған нәрсиләрниң дәлилидур.  2 Чүнки шуниң билән 

қедимкиләр шаһадәт тапти.  
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3 Иман билән уқимизки, җаһанлар Худаниң бир сөзи билән сүрәткә 
кәлтүрүлди. Шундақки, көрүнгән нәрсиләр заһирдики нәрсиләрдин пәйда 
болмиди.  
4 Иман билән Һабил Худаға Қайинниңкидин әвзәлрәк бир қурбанлиқни 
өткүзүп, иманниң васитиси билән өзиниң адил болғиниға шаһадәт тапти. 
Чүнки Худа өзи униң һәдийәлириниң һәққидә гувалиқ бәрди вә у өлгән 
болса һәм, иман билән техи сөзләйду.  
5 Иман билән Ханоқ өлүмни көрмисун дәп, көтирилди вә Худа уни көтәргини 
үчүн тепилмиди. Чүнки көтирилмәстә өзиниң Худаға мәқбул болғиниға 
гувалиқ тапти.  6 Лекин иман болмиса, Худаға мәқбул болмақ мүмкин 
әмәс. Чүнки Худаға кәлгүчиләргә: «У бар вә өзини издигүчиләргә әҗрини 
яндуриду» дәп ишәнмәк лазим болиду.  
7 Иман билән Нуһ өзи техи көрмигән нәрсиләр тоғрисида илһам тепип, өз өй 
хәлқиниң қутулмиқи тәқвадарлиқ билән бир кемә растлап қойди. Иманниң 
васитиси билән дунияни һөкүм қилип, имандин болған адаләткә варис болди.  
8 Иман билән Ибраһим қичқирилғанда өзи мирас алидиған йәргә кәткили 
итаәт қилип, өзи баридиған йәрни билмәй чиқип кәтти.  9 Иман билән 
вәдиниң жутида мусапирдәк ғерибчилиқта туруп, шу вәдиниң варисдашлири 
Исһақ вә Яқуб билән чедирда олтарди.  10 Чүнки мәһкәм ул селинған шәһәргә, 
йәни Худа өзи бена қилип ясиған шәһәргә мунтәзир еди.  
11 Иман билән Сарә өзи нәсил пәйда қилғили қувәт тапти. У вәдә қилғучини 
садиқ билгәч, йеши өткәндин кейин туғди.  12 Униң үчүн ялғуз бир адәмдин, 
дәрвәқә өлүктәк бир адәмдин сани асманниң юлтузлиридәк вә деңиз 
бойидики сани йоқ қум данилиридәк нәсил болди.  
13 Буларниң һәммиси вәдини тапмай, иман билән өлди. Амма улар 
йирақтин вәдиләргә қарап улардин сөйүнүп, дунияда меһман вә мусапир 
екәнмиз дәп етирап қилди.  14 Чүнки шундақ ейтқучилар өзиниң бир вәтән 
издәйдиғанлирини көрситиду.  15 Әгәр улар өзи чиққан вәтәнни хиял қилған 
болса, йенип кетишкә уларниң пурсити болатти.  16 Лекин әмди уларниң бир 
әвзәлрәк, йәни самави вәтәнгә мәйли бар. Униң үчүн Худа уларниң Тәңриси 
дәп атилиштин уятмай, уларға бир шәһәр һазирлиғандур.  
17 Иман билән Ибраһим өзи синақ қилинғанда Исһақни қурбанлиқ қилди. 
Дәрвәқә вәдиләрни қобул қилғучи ялғуз оғлини қурбанлиқтәк кәлтүрди.  
18 Униң өзигә: «Исһақтин нәслиң келип чиқип, намиңни давамлаштуриди» 
дәп ейтилған еди.  19 Чүнки у «Худа уни өлүкләр арисидин қопурғили 
қадирдур» дәп пикир қилди. Униң үчүн «у өлүкләрдин тирилдүрүлгәндәк 
униңға яндурулди» десәк болиду. 
20 Иман билән Исһақ Яқубқа вә Әсавға келидиған нәрсиләр җәһитидин 
дуайихәйр қилди.  
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21 Иман билән Яқуб өлидиған вақтида Йүсүпниң һәр иккила оғлиға дуайихәйр 
қилип, өз һасисиға йөлинип туруп дуа қилди.  
22 Иман билән Йүсүп өлидиған вақтида бәни-Исраилниң Мисирдин 
чиқидиғини тоғрисида сөз қилип, өз устихини тоғрисида вәсийәт қилди.  
23 Иман билән Муса өзи туғулғандин кейин ата-аниси уни үч айғичә йошурди. 
Чүнки улар балиниң чирайлиқ екәнликини көрүп, падишаһниң әмридин 
қорқмиди.  
24 Иман билән Муса өзи чоң болғанда Фирәвнниң қизиниң оғли дәп аталғили 
унимиди.  25 Худаниң хәлқи билән һақарәт тартишни, гуна билән вақитлиқ 
әйш-ишрәт ичидә яшаштин яхширақ көрүп,  26 Мәсиһниң һақаритини 
Мисирниң хәзинилиридин чоңрақ дөләт саниди, чүнки инамға қаривататти.  
27 Иман билән падишаһниң ғәзипидин қорқмай Мисирдин кәтти, чүнки 
көрүнмәйдиған затни көзи алдида көрүнгәндәк көрүп, чидап турди.  28 Иман 
билән, тунҗиларни һалак қилғучи уларға тәгмигәй дәп, Өтүп кетиш таамини 
вә қан сүркүшни буйруди.  
29 Иман билән улар қизил деңиздин қуруқ йәрдин маңғандәк өтүп кәтти. 
Амма мисирлиқлар, биз һәм өтәйли дәп, әгишип турғинида ғәриқ болди.  
30 Иман билән Йерихониң сепиллири, хәлиқ әтрапини йәттә күн айлинип 
йүргәндин кейин, йиқилип чүшти.  
31 Иман билән паһишә Раһаб җасусларни течлиқ билән қобул қилғини үчүн 
асийлар билән һалак болмиди.  
32 вә йәнә немә ейтай? Чүнки әгәр Гидон, Барақ, Шимшон, Йиптаһ, Давут, 
Самуил вә пәйғәмбәрләр тоғрисидин сөз қилсам, вақит қисқа келәтти.  
33 Булар иман билән мәмликәтләр мәғлуп қилди, адил әмәл қилди, вәдиләр 
тапти, ширларниң еғизлирини тувақлиди,  34 отниң күчини өчүрди, 
қиличниң бисидин қутулди, зәипликтин қувәтләнди, җәңдә батур болди, 
биганиләрниң қошунлирини қачурди.  
35 Хотунлар өз өлгәнлирини тирилип қопқан тапти, амма башқилар әвзәлрәк 
қиямәткә йетәйли дәп, қутулушни қобул қилмай қийнитилди,  
36 башқилар мәсқирә қилинип, қамча йәп, зәнҗир вә зинданларда турди,  
37 чалма-кесәк қилинди, синақ қилинди, һәрилинип өлтүрүлди, қилич билән 
өлтүрүлди, бечарә болуп, зәхмәт тартип, қийнилип, қой терилири вә өшкә 
постлири кийип йүрди.  38 Дуния уларға лайиқ болмиғач, баяванларда вә 
тағларда аварә болуп, ғарларда вә йәрниң өңкүрлиридә олтарди.  
39 Буларниң һәммиси вәдиниң беҗа кәлтүрүлүшини көрмәй, иман билән 
шаһадәт тапти.  40 Чүнки Худа биз үчүн әвзәлрәк бир нәрсә илгиридин 
тәйинлигини үчүн, биз болмиғичә булар камаләткә йетәлмиди.  
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Әйса Мәсиһниң нәмуниси

12 1 Әмди гувалар шунчә чоң булуттәк чөримиздә болғандин кейин, биз 
өзимизни еғирлаштуридиған һәр нәрсини вә бизни чирмаштурған 

гунани ташлап, чидамлиқ билән алдимиздики жүгүрүштә жүгүрүп,  
2 иманниң әмри вә камил қилғучиси Әйсаға қарайли. У алдидики хошаллиқ 
үчүн зәхмитигә сәвир-тақәт қилип, һақарәткә сәл қарап, Худаниң тәхтиниң оң 
йенида олтарғузулди.  3 Өз җанлириңларда һерип сус болмаслиқиңлар үчүн, 
гунакарлар тәрипидин шунчә зитлиққа сәвир-тақәт қилғучини яд қилиңлар.  

Худа өз балилирини тәрбийиләйду

4 Техи гунаға қарши қан төккичилик җәң қилмидиңлар  5 вә: «Әй оғлум, 
Худавәндиниң тәрбийисини тәһқир қилмиғин вә у саңа тәнбиһ бәргәндә 
сус болмиғин» дәп оғулларға сөз қилғандәк, силәргә ейтилған несиһәтни 
унтудуңлар.  
6 Чүнки Худавәндә өзи дост тутқан кишини тәрбийиләйду вә өзи қобул 
қилған һәр оғулға таяқ уриду.  
7 Тәрбийәңлар үчүн зәхмәт тартисиләр. Оғуллар билән қилғандәк, Худа 
силәр билән муамилә қилиду. Атисидин тәрбийиләнмигән оғул кимдур?  
8 Лекин һәммиси униңға шерик болған тәрбийидин мәһрум қалсаңлар, оғул 
әмәс, бәлки өгәйдурсиләр.  9 вә бизни тәрбийилигән җисманий атилиримиз 
бар еди вә улардин әйминәттуқ. Ундақ болғандин кейин тирик қалмиқимиз 
үчүн роһларниң Атисиға қанчә ошуқрақ боюн сунмамдуқ?  10 Чүнки булар 
аз күнләрдә өзигә мунасип көрүнгәндәк бизни тәрбийиләйтти. Лекин бу 
өзи бизниң раст мәнпәитимиз үчүн, йәни өз пак-муқәддәсликигә шерик 
болмиқимиз үчүн бизни тәрбийиләйду.  11 Һеч бир тәрбийә өз вақтида хушлуқ 
кәлтүргәндәк көрүнмәй, ғәмлик кәлтүргәндәк көрүниду. Лекин униң билән 
көндүрүлгәнләргә кейинрәк адаләтниң аманлиқ мевисини кәлтүриду.  
12 Униң үчүн суслишип қалған қолларни вә титрәйдиған тизларни руслаңлар.  
13 Ақсақ пут қайрилип кәтмәй, бәлки шипа тапсун дәп, путлириңларға түз 
йоллар растлаңлар.  
14 Һәммиләр билән енақ өткили тиришиңлар вә пак-муқәддәсликни издәңлар, 
чүнки униңсиз һеч ким Худавәндини көрмәйду.  15 Еһтият қилиңларки, һеч 
ким Худаниң меһри-шәпқитидин мәһрум қалмисун вә толиларни напак 
қилидиған бир аччиқ йилтиз үнүп чиқип, тайдурмақлиққа сәвәб болмисун.  
16 Һеч ким зина қилғучи яки өз тунҗилиқ һәққини бир таамға сетип бәргән 
Әсавдәк битәқва болмисун.  17 Билисиләрки у кейинрәк бәрикәтни мирас 
алғили халап, көз яшлири билән издисиму, товваға пурсәт тапмай рәт 
қилинди.  
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18 Чүнки силәр киши қол билән туталайдиған бир таққа вә туташқан отқа 
вә тутуқлуққа вә қараңғулуққа вә боранға  19 вә канай үнигә вә сөз қилған 
авазға кәлмидиңлар. У аваз ундақ едики, уни аңлиғанлар: «Мундақ сөз йәнә 
бизгә ейтилмисун» дәп ялвурди.  20 Чүнки буйрулған әмиргә чидимайтти вә 
«әгәр һайван болсиму, таққа тәгсә, чалма-кесәк қилинсун» дәп буйрулди.  
21 Көрүнүши ундақ һәйвәтлик едики, Муса: «Мән қорқуп титрәймән» дәп 
ейтти.  
22 Лекин силәр Си'он теғиға вә тирик Худаниң шәһиригә, йәни самави 
Йерусалимға вә сансиз пәриштиләрниң һейт җәмийитигә  23 вә асманларда 
хәтләнгән тунҗиларниң җамаитигә вә һәммисиниң Тәңриси болған бир 
һакимниң қешиға вә камаләткә йәткүзүлгән адилларниң роһлириға  24 вә 
йеңи әһдиниң васитичиси Әйсаға вә Һабилниңкидин яхширақ сөз қилидиған 
бир чечилиш қениға кәлдиңлар.  
25 Еһтият қилиңларки, сөз қилғучини рәт қилмиғайсиләр, чүнки йәрдә илһам 
билән сөзлигүчини рәт қилғанлар қутулмиған болса, биз асманлардин 
сөзлигүчидин йүз өрүсәк, қандақ қутулалаймиз.  26 Униң авази у вақит йәрни 
тәврәтти. Лекин әмди вәдә қилип ейтқанки: «Йәнә бир мәртивә ялғуз йәрни 
әмәс, бәлки асманни һәм тәвритимән».  
27 Лекин йәнә бир мәртивә дегән сөз көрситидуки, тәвринидиған нәрсиләр 
өзи ясалған нәрсиләрдәк йөткилиду. Шундақта тәврәнмәйдиған нәрсиләр 
бақий қалиду.  
28 Униң үчүн бизгә тәврәнмәйдиған бир падишаһлиқ берилгәндин кейин, 
миннәтдар болуп шүкүр қилайли. Буниң билән Худаға мәқбул тәриқидә 
әйминиш вә тәқвадарлиқ билән униңға хизмәт қилғаймиз.  29 Чүнки 
Худайимиз димигә тартидиған оттәктур.  

Ахирқи тәлим вә саламлар

13 1 Араңларда бурадәрчилик муһәббити бар болуп турсун.  2 Меһман 
достлуқни унтумаңлар, чүнки униң билән бәзиләр билмәй пәриштиләр 

қондурған.  
3 Солақлиқ болғанларни өзәңлар улар билән биллә солақта ятқиниңлардәк яд 
қилиңлар. Өз бәдиниңлар бар болғандин кейин азар тартқанларни яд қилиңлар.  
4 Өйлиниш һалити һәммисиниң арисида мөтивәр саналсун вә орун-түшәки 
ериғ болсун. лекин бузуқлуқ қилғучиларни вә зинахорларни Худа һөкүм 
қилиду.  
5 Йүрүш-турушуңларда ачкөзлүк қилмай, бәлки бар болғиниңлар билән 
қанаәт қилиңлар. Чүнки у өзи: «Мән сени әсла рәт қилмаймән вә сени һәргиз 
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ташлимаймән» дәп ейтқан.  6 Униң үчүн: «Худавәндә маңа ярдәм бәргүчидур, 
мән қорқмаймән инсан маңа немә қилалайду?» дәп хатирҗәмлик билән 
ейталаймиз.  
7 Худаниң сөзини силәргә тәлим бәргән муәллимлириңларни яд қилип, 
улар өз өмрини қандақ өткүзүп тамам қилғанға қарап, уларниң иманиға 
әгишиңлар.  
8 Әйса Мәсиһ түнүгүн вә бүгүн та әбәдкичә өзгәрмәйду.  
9 Башқа-башқа ят тәлимләр билән езиқип кәтмәңлар. Чүнки көңүлниң 
қувәтләнмики қурбанлиқ таами билән болмай, меһри-шәпқәт билән 
қувәтләнмики яхшидур. Мана шундақ иш қилип йүргүчиләр буниңдин 
мәнпәәт тапмиди.  10 Бизниң қурбангаһимиз бардур. Униң өзидин ибадәт 
чедирида хизмәт қилғучиларниң таам йейишигә иҗазәт йоқ.  11 Чүнки улуқ 
каһин уларниң қенини һәммидин муқәддәс җайға гунаниң капарити үчүн 
елип киргән һайванларниң бәдәнлири чедиргаһниң ташқирисида өртилиду.  
12 Бу вәҗидин Әйса һәм хәлиқни өз қени билән пак-муқәддәс қилмақ үчүн 
дәрвазиниң ташқирисида зәхмәт тартти.  13 Униң үчүн һақаритини үстимизгә 
елип, чедиргаһниң ташқирисиға чиқип униң алдиға барайли.  14 Чүнки бу 
йәрдә бақий қалидиған шәһиримиз йоқтур, лекин кәлгүсидикигә интилип 
қараймиз.  
15 Әмди Мәсиһниң васитиси билән Худаға һемишә һәмд қурбанлиқи, йәни 
униң исмиға һәмд ейтидиған ләвләрниң мевисини кәлтүрүңлар.  16 Лекин 
яхшилиқ қилип, муһтаҗларға ярдәм беришниму унтумаңлар, чүнки Худа 
шундақ қурбанлиқлардин разидур.  
17 Муәллимлириңларға итаәт қилип уларға боюн сунуңлар, чүнки улар 
җанлириңлар үчүн ойғақ туруп, һесаб бәргүчиләрдәк хәвәр елип туриду. 
Шуни хушлуқ билән қилсун, аһ тартиш билән әмәс, чүнки шундақ болса 
силәргә пайдилиқ болмайду.  
18 Биз үчүн дуа қилиңлар, чүнки һәр ишта тоғра йолда йүрүшни халап, пак 
виҗданимиз болғини үчүн хатирҗәмликимиз бар.  19 Мән патрақ силәргә 
бериләй дәп, техиму ошуқрақ шуни қилиңлар дәп, силәргә ялвуримән.  
20 Амма әбәдий әһдә қени билән қойларниң чоң падичиси болған 
Худавәндимиз Әйсани өлүкләр арисидин қопурған аманлиқниң Тәңриси  
21 өз ирадисини беҗа кәлтүрмикиңлар үчүн, силәрни һәр яхши әмәлдә камил 
қилип, Әйса Мәсиһниң васитиси билән Худаниң алдида мәқбул болған ишни 
биздә әмәлгә кәлтүргәй. Әйса Мәсиһкә әбәдләрниң әбәдигичә шан-шәрәп 
болсун. Амин.  
22 Лекин, әй бурадәрләр, силәргә ялвуримәнки, бу несиһәт сөзигә сәвир-тақәт 
қилғайсиләр. Мана силәргә қисқиғина сөз билән пүттүм.  
23 Бурадиримиз Тимотеусниң азат болғинини билиңлар. У пат кәлсә, униң 
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билән биллә силәрни көрүшкә баримән.  
24 Һәммә муәллимиңларға вә муқәддәсләрниң һәммисигә салам ейтиңлар. 
Италийәдин болғанлар силәргә салам ейтиду.  
25 Меһри-шәпқәт һәммәңлар билән болсун.  


