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Қичқирилғанларға салам

1 1 Әйса Мәсиһниң бәндиси вә Яқубниң бурадири болған Йәһудадин Худа 
Атида пак-муқәддәс болуп, Әйса Мәсиһкә сақлинип, қичқирилғанларға 

салам.  2 Мәрһәмәт вә аманлиқ вә муһәббәт силәргә ешип зиядиләшсун.

  Оғрилиқчә җамаәткә киргән пасиқ вә имансиз адәмләр

3 Әй амрақлар, биз униңға һәмшерик болған ниҗат тоғрисида силәргә 
пүткили иҗтиһат қилғинимда, бир вақит муқәддәсләргә тапшурулған 
иман үчүн күришиңлар дәп силәргә несиһәт берип пүткили лазим көрдүм.  
4 Бир нәччә адәмләр оғрилиқчә араңларға киривалған. Улар пасиқ адәмләр 
болуп, Худаниң меһри-шәпқитини бузуқлуққа тегишип, йеганә сәлтәнәт 
қилғучимиз вә Худавәндимиз Әйса Мәсиһни инкар қилиду. Булар қедимдин 
бери һөкүм қилинишқа тәғдир қилинғандур.  
5 Шуниң һәммисини билсәңларму, силәрниң ядиңларға кәлтүргили 
халаймәнки, Худавәндә хәлқини Мисир жутидин қутқузғандин кейин 
ишәнмигәнләрни һалак қилди  6 вә өз әсли орнини тутмай, өз маканидин 
кәткән пәриштиләрни улуқ һөкүмниң күнигичә әбәдий зәнҗирлири билән 
қараңғулуқта сақлап қойған.  7 Шундақ һәм Содом вә Гоморра вә әтрапидики 
шәһәрләр әбәдий отта җаза тартип, ибрәт үчүн қоюлғандур. Чүнки булар 
мәзкурларға охшаш тәбиәтниң хилапида бузуқлуқ қилип турди.  
8 Шуниңдәк бу адәмләр өз чүшлири билән кор болуп, охшаш тәриқидә қилип 
җисимни напак қилиду вә роһий хоҗилиқни рәт қилип, әрваһ алиминиң 
улуқлирини дәшнәм қилиду.  
9 Амма улуқ пәриштә Микаил иблис билән Мусаниң бәдини тоғрисида 
сөз талашқинида униң үстигә дәшнәм һөкүми қойғили җүрәт қилмай: 
«Худавәндә өзи саңа тәнбиһ бәрсун» дәп ейтти.  10 Лекин булар өз билмигинигә 
дәшнәм берип, әқилсиз һайванларға охшаш тәбиәттин билгән ишлар билән 
өзигә һалакәт йәткүзиду.  11 Вай уларға, чүнки улар Қайинниң йолида йүрүп, 
ач көзлүк қилип Биламниң езиқтулуқиға әгишип, Қораһниң мухалиплиқи 
билән һалак болди.  
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12 Булар бурадәрчилик зияпәтлириңларда олтарғинида йиргинчлик дағлири 
болуп, силәр билән зияпәт қилишип өзини бақиду. Улар сусиз булутлар болуп 
шамалдин һайдилип өтиду. Күз вақтидики дәрәқләрдәк, икки мәртивә өлүп, 
йилтизи билән қомурулуп, мевисиз дәрәқләрдәктур.  13 Улар өз бузуқлуқиниң 
көпүкини чиқирип турған шиддәтлик деңиз долқунлиридәктур. Улар сәйярә 
юлтузлар болуп, уларға әбәдкичә қараңғулуқниң зулмити сақлинип қоюлған.  
14 Булар тоғрисида Адәмдин йәттиничи уруқ болған Ханоқ пәйғәмбәрлик 
қилип ейттики: «Мана Худавәндә өз муқәддәс түмәнлири билән келиду.  15 У 
өзи һәммисиниң үстигә һөкүм қилип, һәммә пасиқларға уларниң қилған 
барчә пасиқ әмәллири вә бузуқ пасиқлиқида Худаға қарши ейтқан йоған 
сөзлири үчүн җаза бериду. Дәрвәқә у пасиқ гунакарларға җаза бәргили 
келиду».  
16 Булар өз шәһвәтлиригә мувапиқ йүрүп, өз әһвали үчүн ғотулдап турған 
шикайәт қилғучидур. Еғизлири һәддидин зиядә йоған сөзләр қилип, өз 
пайдиси үчүн йүз-хатирә қилиду.  
17 Лекин, әй амрақлар, өзәңлар Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң расуллири 
илгиридин ейтқан сөзләрни ядиңларға кәлтүрүңлар.  18 Чүнки улар силәргә 
ейтқанки: «Ахирқи вақитта дәшнәм бәргүчиләр қопуп, өз пасиқ шәһвәтлиригә 
мувапиқ йүриду.  19 Булар бөлгүнчилик пәйда қилип, нәпсаний болуп, өзидә 
Роһ болмиған кишиләрдур.  

Худаниң муһәббитидә яшаш

20 Лекин силәр, әй амрақлар, һәммидин муқәддәс иманиңларниң үстидә 
йетилип мустәһкәмлинип, Муқәддәс Роһ билән дуа қилип туруңлар.  21 Әбәдий 
тириклик тапмақ үчүн Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң мәрһәмитигә мунтәзир 
болуп, өзәңларни Худаниң муһәббитидә сақлаңлар.  22 Иккиләнгәнләрниң 
бәзилиригә мәрһәмәт қилип,  23 уларни оттин тартивелип қутқузуңлар, 
лекин бәзиләргә қорқунуч билән рәһим қилип, җисимдин напак болған 
көйнәкни һәм яман көрүңлар.  

Мәдһийә дуаси

24 Лекин силәрни езиқип кетиштин сақлиғили вә өз шан-шәрипиниң 
алдида хошаллиқ билән әйипсиз турғузғили қадир болған затқа,  25 йеганә 
Худайимиз вә қутқузғучимиз болған затниң өзигә һәммә вақиттин илгири 
вә һазир вә һәммә дәвирләргичә Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң васитиси 
билән шан-шәрәп, әзимәт, сәлтәнәт вә қудрәт болғай. Амин.  


