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ИнҖИл МӘТТА
Әйса Мәсиһниң нәсәбнамиси

1 1 Әйса Мәсиһ ибн-Давут ибн-Ибраһимниң нәсәбнамә китапи.  
2 Ибраһимдин Исһақ төрәлди, Исһақтин Яқуб төрәлди, Яқубтин Йәһуда 

билән бурадәрлири төрәлди.  3 Тамарниң васитиси билән Йәһудадин Пәрәз 
билән Зераһ төрәлди, Пәрәздин Хәзрон төрәлди, Хәзрондин Рам төрәлди.  
4 Рамдин Аминадаб төрәлди, Аминадабтин Наһшун төрәлди, Наһшундин 
Салмон төрәлди.  5 Раһабниң васитиси билән Салмондин Боаз төрәлди, Рутниң 
васитиси билән Боаздин Обәд төрәлди, Обәдтин Йишай төрәлди.  6 Йишайдин 
Давут падишаһ төрәлди, Урияниңкиниң васитиси билән Давуттин Сулайман 
төрәлди.  
7 Сулаймандин Реһабеам төрәлди, Реһабеамдин Абия төрәлди, Абиядин 
Аса төрәлди.  8 Асадин Йәһошафат төрәлди, Йәһошафаттин Йорам төрәлди, 
Йорамдин Уззия төрәлди.  9 Уззиядин Йотам төрәлди, Йотамдин Аһаз төрәлди, 
Аһазтин Хизқия төрәлди.  10 Хизқиядин Манассә төрәлди, Манассәдин Амон 
төрәлди, Амондин Йошия төрәлди.  11 Бабилға әсирликкә елинған вақитта 
Йошиядин Йәконя билән бурадәрлири төрәлди.  
12 Бабилдики әсирликтин кейин Йәконядин Шаалтийәл төрәлди, 
Шаалтийәлдин Зәрубабәл төрәлди.  13 Зәрубабәлдин Абеһуд төрәлди, 
Абеһудтин Еляқим төрәлди, Еляқимдин Азор төрәлди.  14 Азордин Садоқ 
төрәлди, Садоқтин Ахим төрәлди, Ахимдин Елиһуд төрәлди.  15 Елиһудтин 
Елиазар төрәлди, Елиазардин Матан төрәлди, Матандин Яқуб төрәлди.  
16 Яқубтин Мәрйәмниң ери Йүсүп төрәлди, Мәрйәмдин Мәсиһ дәп аталған 
Әйса төрәлди.  
17 Нәсилләрниң һәммиси Ибраһимдин Давуткиғә он төрт нәсил, Давуттин 
Бабилға әсирликкә елинишигичә он төрт нәсил вә Бабилға әсирликкә 
елинғандин кейин он төрт нәсилдур.  

Әйса Мәсиһниң туғулуши

18 Әйса Мәсиһниң туғулуши шундақ болди: Униң аниси Мәрйәм Йүсүпкә 
ятлиқ болушқа вәдә қилинип, улар бир йәрдә болмаста Муқәддәс Роһтин 
һамилдар болғини мәлум болди.  
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19 Униң ери Йүсүп дүрүс адәм болуп, униңға бәднам чаплашни халимай, 
пинһан қоюп бәрмәкчи болди.  20 Лекин бу хиялни қилғанда мана 
Худавәндиниң бир пәриштиси униңға чүшидә көрүнүп ейтти: «Әй Йүсүп 
ибн-Давут, хотунуң Мәрйәмни өз әмриңгә алғили қорқмиғин, чүнки униңда 
мәвҗут болғини Муқәддәс Роһтиндур.  21 У бир оғул туғиду вә униң исмини 
Әйса дәп атайсән, чүнки у өз хәлқини гуналиридин қутқузиду».  22 Буниң 
һәммиси Худавәндә пәйғәмбәрниң васитиси билән: 
 
23 «Мана пак қиз һамилдар болуп, бир оғул туғиду 
вә униң исмини Иммануәл, йәни ‹ Худа биз билан биллидур› 
дәп атайду»

дегини беҗа кәлтүрүлмәк үчүн болди.  
24 Йүсүп уйқадин ойғинип, Худавәндиниң пәриштиси униңға буйруғандәк 
қилип, хотунини әмригә алди.  25 Лекин бир оғул туққичә униңға 
йеқинлашмиди. У униң исмини Әйса дәп атиди.  

Данишмәнләрниң зиярити

2 1 Әйса Һиродәс падишаһниң күнлиридә Йәһудийәдики Бәйтләһәмдә 
туғулғанда, мана шәриқтин данишмәнләр келип,  2 ейттики: 

«Йәһудийларниң туғулған падишаһи қәйәрдидур? Чүнки униң юлтузини 
шәриқтә көрүп, униңға сәҗдә қилғили кәлдуқ».  3 Амма Һиродәс падишаһ буни 
аңлап, өзи вә барчә Йерусалим униң билән биллә һодуқуп қалди.  4 Һәммә 
баш каһинлар билән хәлиқниң катиплирини җәм қилип: «Мәсиһ қәйәрдә 
туғулиду?» дәп улардин сориди.  5 Улар униңға ейтти: «Йәһудийәдики 
Бәйтләһәмдә туғулиду, чүнки пәйғәмбәрниң васитиси билән шундақ 
пүтүлгәнки:  

6 ‹ Сән әй Йәһуда вилайитидики Бәйтләһәм, 
Йәһуда әмирлири арисида әсла кичик әмәссән, 
чүнки хәлқим Исраилни бақидиған әмир сәндин чиқиду›.

  
7 У вақит Һиродәс данишмәнләрни пинһан қичқирип, юлтуз көрүнгән вақитни 
улардин тәһқиқләп сориди.  8 Андин уларни Бәйтләһәмгә әвәтип, ейтти: «Берип, 
балини диққәт билән издәп тепип, маңа хәвәр бериңлар. Мән һәм берип, униңға 
сәҗдә қилай».  9 Улар падишаһтин буни аңлап, чиқип кәтти. Вә мана, улар 
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шәриқтә көргән юлтуз уларниң алдида берип, бала бар йәрниң үстигичә келип 
тохтиди.  10 Улар юлтузни көргәндә наһайити чоң шатлиқ билән хошал болди.  
11 Өйгә кирип, балини аниси Мәрйәм билән биллә көрүп, еңишип балиға сәҗдә 
қилип, хәзинилирини ечип, униңға һәдийәләр, йәни алтун билән мәстики вә 
мурмәкки кәлтүрди.  12 Һиродәсниң алдиға йенип бармисун дәп, чүшидә илһам 
тапқандин кейин башқа йол билән өз жутиға қайтти.  

Мисирға қечиш

13 Амма улар кәткәндин кейин, мана, Худавәндиниң бир пәриштиси 
Йүсүпкә чүшидә көрүнүп ейтти: «Қопуп, бала билән анисини елип Мисирға 
қачқин. Мән саңа ейтқичә анда турғин, чүнки Һиродәс балини издап 
йоқатмақчи».  14 У қопуп, кечидә бала билән анисини елип, Мисирға барди.  
15 Һиродәс өлгичә анда турди. Шуниң билән: «Оғлумни Мисирдин қичқардим» 
дәп Худавәндә пәйғәмбәрниң васитиси билән ейтқини беҗа кәлтүрүлди.  

Һиродәсниң оғул бувақларни өлтүрүши

16 Һиродәс болса данишмәнләрдин голланғинини көргәндә тола 
аччиқланди. У адәмләрни әвәтип, Бәйтләһәм билән барчә әтрапидики 
данишмәнләрдин тәһқиқләп сориған вақитқа қарап һәммә икки яшлиқ вә 
андин төвән оғул балиларни өлтүргүзди.  17 У вақит Йәрәмия пәйғәмбәрниң 
васитиси билән ейтилған сөз беҗа кәлтүрүлди, йәни:  

18 «Рамада бир аваз аңланди, йиға вә тола пиған. 
Раһилә өз балилири үчүн йиғлап тәсәлли тапқили унимиди, чүнки улар қалмиди».

  

Мисирдин қайтип келиш

19 Һиродәс өлгәндин кейин, мана, Худавәндиниң бир пәриштиси Мисирда 
Йүсүпкә чүшидә көрүнүп,  20 ейтти: «Қопуп, бала билән анисини елип Исраил 
жутиға барғин, чүнки балиниң җениға қәст қилғучилар өлди».  21 У қопуп, 
балини вә униң анисини елип Исраил жутиға барди.  22 Лекин Архелаусниң 
өз атиси Һиродәсниң орнида сәлтәнәт қилип турғинини аңлап, у йәргә 
барғили қорқти. Чүшидә илһам тапқандин кейин Галилийә тәрәплиригә 
чиқти.  23 У йәргә берип, Назарәт дегән шәһәрдә маканлашти. Буниң билән 
пәйғәмбәрләр васитиси билән: «У назарәтлик дәп атилиду» дәп ейтилған сөз 
беҗа кәлтүрүлди.  
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Чөмүлдүргүчи Юһаннаниң вәз ейтиши

3 1 У күнләрдә чөмүлдүргүчи Юһанна келип, Йәһудийәниң баяванида вәз 
ейтип:  2 «Товва қилиңлар, чүнки асманларниң падишаһлиқи йеқинлашти»

 дәп ейтти.  3 Чүнки Йәшая пәйғәмбәрниң васитиси билән:

 «Баяванда, Худавәндиниң йолини растлап, чиғир йоллирини түз қилиңлар, 
дегән қичқарғучиниң авази аңлиниду»

 дәп униң тоғрисидин ейтилған киши шудур.  
4 Юһаннаниң кийими төгә жуңидин еди вә белидики кәмәр көндин еди 
вә ғизаси чекәткә билән баяван һәсили еди.  5 У вақит Йерусалим вә барчә 
Йәһудийә билән Иорданниң әтрапидики һәммә жутлар униң алдиға чиқип,  
6 гуналирини иқрар қилип, Иорданда униңдин чөмүлдүрүлүшини қобул 
қилишти.  
7 Лекин тола пәрисийләрниң вә садуқийларниң чөмүлдүрүшни қобул қилғили 
кәлгинини көргәндә уларға ейтти: «Әй иланзадилири, келидиған ғәзәптин 
қечишни силәргә ким үгәтти?  8 Әмди товваға лайиқ мевә кәлтүрүңлар.  
9 Өз ичиңларда: ‹ Бизниң Ибраһим атимиз бардур› дәп ойлимаңлар, чүнки 
силәргә ейтимәнки, Худа бу ташлардин Ибраһимға балилар қопурғили 
қадирдур.  10 Әмди палта дәрәқләрниң йилтизиға қоюлған. Яхши мевә 
кәлтүрмигән һәр дәрәқ кесилип отқа ташлиниду.  11 Мән силәрни товва үчүн 
суда чөмүлдүримән, лекин мәндин кейин кәлгүчи мәндин қувәтликтур. 
Униң айиғини көтәргили лайиқ әмәсмән. У силәрни Муқәддәс Роһқа вә отқа 
чөмүлдүриду.  12 Күрәк униң қолидидур вә өз хаминини инчикилик билән 
соруп, буғдийини саңға йиғип саман учқунини өчмәйдиған отта көйдүриду».  

Әйса Мәсиһниң чөмүлдүрүлүши

13 У вақит Әйса Галилийәдин Иорданға Юһаннаниң алдиға униңдин 
чөмүлдүрүшни қобул қилғили кәлди.  14 Лекин Юһанна уни тосап ейтти: 
«Мән сәндин чөмүлдүрүшни қобул қилғили муһтаҗдурмән вә сән маңа 
келәмсән?»  
15 Амма Әйса униңға: «Әмди қойғин, чүнки барчә адаләтни шундақ беҗа 
кәлтүрмәк бизгә керәктур» дәп җавап бәрди. Шуниң билән у униңға 
иҗазәт бәрди.  16 Әйса чөмүлдүрүлгәндин кейин дәрһал судин чиқти вә 
мана асманлар ечилди вә Худаниң Роһиниң кәптәрдәк назил болуп үстигә 
кәлгинини көрди.  17 Вә мана асманлардин: «Униң билән хуш-ризайим бар, 
амрақ Оғлум будур» дәп бир аваз чиқти.  
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Әйса Мәсиһниң баяванда синилиши

4 1 Андин кейин Әйса иблистин синалмақ үчүн Роһниң васитиси билән 
баяванға чиқирилди.  2 У қириқ күн билән қириқ кечә роза тутқандин 

кейин ач қалди.  3 Синиғучи чиқип, униңға ейтти: «Әгәр Ибн Алла болсаң, ‹ бу 
ташлар нан болсун› дәп ейтқин».  4 Лекин у җавап берип ейтти: «Пүтүлгәнки: 
‹ Инсан болса ялғуз нан билән әмәс, бәлки Худаниң ағзидин чиққан һәр сөз 
билән яшайду›».  
5 Андин иблис уни муқәддәс шәһәргә кәлтүрүп, бәйт-муқәддәсниң пәштиқида 
турғузуп,  6 униңға ейтти: «Ибн Алла болсаң, өзәңни төвәнгә ташлиғин, чүнки 
пүтүлгәнки: ‹ Өз пәриштилиригә сән тоғрилиқ әмир қилиду вә путуң ташқа 
тәгмисун дәп, қоллириниң үстидә сени көтириду›».  7 Әйса униңға ейтти: 
«Һәм пүтүлгәнки: ‹ Рәб Худайиңни синимиғин›».  
8 Андин иблис уни тола егиз бир таққа чиқирип, униңға дунияниң һәммә 
мәмликәтлирини вә уларниң улуқлуқини көрситип,  9 униңға ейтти: «Әгәр 
чүшүп маңа сәҗдә қилсаң, буниң һәммисини саңа беримән».  10 У вақит 
Әйса униңға ейтти: «Кәт, әй иблис, чүнки пүтүлгәнки: ‹ Рәб Худайиңға сәҗдә 
қилғайсән вә хас униңға ибадәт қилғайсән›».  
11 У вақит иблис уни қоюп кәтти. Вә мана пәриштиләр чиқип келип, униңға 
хизмәт қилди.  

Әйса Мәсиһ вәз ейтишни башлайду

12 Әйса Юһаннаниң зинданға селинғинини аңлиғанда Галилийәгә барди.  
13 Назарәтни қоюп, Зәбулун билән Нафтали жутида деңизниң йенидики 
Капәрнаһумға берип, анда маканлашти.  14 Буниң билән Йәшая пәйғәмбәрниң 
васитиси билән ейтилған сөз беҗа кәлтүрүлди, йәни  

15 «Зәбулун билән Нафтали жути, деңиз тәрипи, 
Иорданниң у тәрипи, таипиләрниң Галилийәси,

  
16 қараңғулуқта олтарған хәлиқ чоң бир нур көрди 
вә өлүм жути билән сайисида олтарғанларға бир нур чиқти».

  
17 У вақиттин тартип Әйса: «Товва қилиңлар, чүнки асманларниң 
падишаһлиқи йеқинлашти» дәп вәз ейтқили турди.  
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Әйса Мәсиһниң дәсләпки шагиртлирини қичқириши
18 У Галилийә деңизиниң йенида меңип йүргинидә икки бурадәр, йәни 

Петрус дәп аталған Симон билән бурадири Андрәясниң деңизға тор салғинини 
көрди, чүнки улар белиқчи еди.  19 У уларға ейтти: «Маңа әгишиңлар вә силәрни 
адәм тутидиған қилимән».  20 Улар дәрһал торларни қоюп, униңға әгәшти.  
21 Андин у шу йәрдин өтүп, башқа икки бурадәрни, йәни Зәбәдийниң оғли Яқуб 
вә бурадири Юһанна атиси Зәбәдий билән биллә кемидә олтирип торлирини 
оңлиғинини көрүп, уларни қичқарди.  22 Улар дәрһал кемини вә атисини қоюп, 
униңға әгәшти.  

Әйса Мәсиһниң вәз ейтиши вә шипа бериши

23 У барчә Галилийәдә йүрүп, уларниң синагоглирида тәлим берип, 
падишаһлиқниң хуш хәвирини вәз ейтип, хәлиқтики һәр кесәллик вә һәр 
зәипликни сақайтти.  24 Униң шөһрити барчә Сүрийигә йейилди. Улар һәр хил 
кесәлликләргә вә дәрдләргә муптила болған һәммә ағриқ тартқанларни вә 
җин чаплашқанлар билән тутқақлиқлар вә паләчләрни униң алдиға кәлтүрди 
вә у уларни сақайтти.  25 Галилийә билән Декаполистин вә Йерусалим билән 
Йәһудийәдин вә Иорданниң у тәрипидин тола хәлиқ униңға әгәшти.  

Тағдики тәлим — Кимләр мубарәк

5 1 Хәлиқни көрүп, у бир таққа чиқти вә олтарғанда шагиртлири униң 
алдиға кәлди.  2 Ағзини ечип уларға тәлим берип ейтти:  

3 «Мубарәк роһта пеқирлар, чүнки асманларниң падишаһлиқи уларниңкидур.  
4 Мубарәк ғәмкинләр, чүнки улар тәсәлли тапиду.  
5 Мубарәк явашлар, чүнки улар йәрни мирас алиду.  
6 Мубарәк адаләткә ач вә тәшналар, чүнки улар тойиду.  
7 Мубарәк рәһимдилләр, чүнки уларға рәһим көрситилиду.  
8 Мубарәк пак көңүллүкләр, чүнки улар Худани көриду.  
9 Мубарәк течлиқ орнатқучилар, чүнки улар Худаниң балилири дәп атилиду.  
10 Мубарәк адаләт үчүн қоғланғанлар, чүнки асманларниң падишаһлиқи 
уларниңкидур.  
11 Мубарәксиләр, қачанки силәрни дәшнәм қилип қоғлап, мән үчүн һәр хил 
яманлиқни ялғандин үстүңлардин ейтса.  
12 Хошал болуп шатлиқ қилиңлар, чүнки инамиңлар асманларда тола болиду. 
Мана улар силәрдин илгәрки пәйғәмбәрләрни шундақ қоғлиди.  
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Дунияниң тузи вә нури
13 Силәр йәрниң тузидурсиләр лекин туз өз тетиқини җүtүrсә, немә билән 

тузлиниду? Ташқири ташлинип, адәмләрниң аяқлирида бесилмақтин башқа 
һечнемигә яримайду.  
14 Силәр дунияниң нуридурсиләр. Тағ үстидики шәһәр йошуруналмайду.  
15 Чирағ йеқилип, қача астиға қоюлмайду, бәлки чирағдан үстигә қоюлиду вә 
өйдикиләрниң һәммисигә йоруқлуқ бериду.  16 Шундақ нуруңлар адәмләрниң 
алдида йоруқлуқ бәрсунки, яхши әмәллириңларни көрүп, асманлардики 
Атаңларға һәмд ейтқайлар.  

Тәврат қануни тоғрисида

17 Мени ‹ Тәвратни яки пәйғәмбәрләрниң тәлиматлирини инавәтсиз 
қилғили кәлди› дәп гуман қилмаңлар. Инавәтсиз қилғили кәлгән әмәсмән, 
бәлки камил қилғили кәлдим.  18 Бәрһәқ, силәргә ейтимән: Асман билән йәр 
йоқалмиғичә һәммиси беҗа кәлтүрүлмәстә Тәвраттин бир һәрип яки бир 
нуқта йоқалмайду.  19 Униң үчүн кимки шу һәммидин кичик әмирләрниң 
бирини бузуп, адәмләргә шундақ үгәтсә, асманларниң падишаһлиқида 
һәммидин кичик санилиду. Лекин кимки буларни беҗа кәлтүрүп үгәтсә, у 
өзи асманларниң падишаһлиқида улуқ санилиду.  20 Чүнки силәргә ейтимән: 
Адалитиңлар катиплар билән пәрисийләрниңкидин ашмиса, һәргиз 
асманларниң падишаһлиқиға кирмәйсиләр.  

Хапа болуш тоғрисида

21 ‹ Өлтүрмигин вә һәр ким өлтүрсә, һөкүмгә лайиқ болиду› дәп 
бурунқиларға ейтилғанни аңлиғансиләр.  22 Лекин мән силәргә ейтимән: Һәр 
ким бекардин-бекар бурадиригә аччиқланса, һөкүмгә лайиқ болиду вә кимки 
бурадиригә ‹ Дөт-калва› десә, алий кеңәшниң һөкүмигә лайиқ болиду вә кимки 
‹ Әй ахмақ› десә, дозақниң отиға лайиқ болиду.  23 Униң үчүн қурбанлиқиңни 
қурбангаһниң алдиға кәлтүрсәң вә анда ‹ Бурадиримниң мәндин хапилиқи 
бар› дәп ядиңға кәлсә,  24 анда қурбанлиқиңни қурбангаһниң алдида қоюп, 
авал берип бурадириң билән яришип, андин кейин келип қурбанлиқиңни 
өткүзгин.  25 Дәвагәриң билән техи йолда кетип барғиниңда униң билән 
разилашқили алдириғин. Болмиса дәвагәриң сени һакимға вә һаким сени 
әмәлдарға тапшуриду вә зинданға селинисән.  26 Бәрһәқ, саңа ейтимәнки, 
ахирқи пулни төләп бәрмигичә һәргиз шу йәрдин чиқмайсән.  
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Зина тоғрисида
27 ‹ Зина қилмиғин› дәп ейтилғанни аңлиғансиләр.  28 Лекин мән силәргә 

ейтимән: Һәр ким бир хотунға шәһвәт көзи билән қариса, өз көңлидә униң 
билән зина қилған болиду.  29 Әгәр оң көзүң сени аздурса, уни оюп өзәңдин 
ташлиғин, чүнки барчә бәдиниң дозаққа селинишидин әзалириңдин 
бириниң йоқилиши саңа пайдилиқтур.  30 Оң қолуң сени аздурса, уни 
кесип өзәңдин ташлиғин, чүнки барчә бәдиниң дозаққа селинмиқидин 
әзалириңдин бириниң йоқалмиқи саңа пайдилиқтур.  

Талақ қилиш тоғрисида

31 ‹ Өз хотунини талақ қилған киши униңға талақ хети бәрсун› дәп һәм 
ейтилған.  32 Лекин мән силәргә ейтимән: Һәр ким зинадин башқа сәвәб билән 
өз хотунини талақ қилса, униңға зина қилдуриду вә талақ қилинғанни алған 
киши зина қилиду.  

Қәсәм қилиш тоғрисида

33 ‹ Ялған қәсәм қилмиғин, амма қәсәмлириңни Худавәндигә вапа қилғин› 
дәп бурунқиларға ейтилғанни һәм аңлиғансиләр.  34 Лекин мән силәргә 
ейтимән: Әсла қәсәм қилмаңлар, нә асманниң үстидә, чүнки Худаниң 
тәхтидур,  35 нә йәрниң үстидә, чүнки униң пут қойидиған қәдәмгаһидур, нә 
Йерусалимниң үстидә, чүнки улуқ падишаһниң шәһиридур,  36 нә бешиңниң 
үстидә қәсәм қилмиғин, чүнки бир тал чачни ақ яки қара қилалмайсән.  
37 Бәлки ‹ Һәә› дегән сөзүң ‹ Һәә›, ‹ Яқ› дегән сөзүң ‹ Яқ› болсун, буниңдин 
ошуқи яман болғучидин келиду.  

Интиқам елиш тоғрисида

38 ‹ Көз орниға көз вә чиш орниға чиш› дәп ейтилғанни аңлиғансиләр.  
39 Лекин мән силәргә ейтимән: Яманға қарши турмаңлар, бәлки оң йүзүңгә 
урғанға йәнә бирини һәм өрүгин.  40 Сән билән дәва қилип, көйникиңни 
тартивалғили халиғанға чапиниңни һәм бәргин.  41 Бир чақирим маңғили 
сени зорлиған киши билән биллә икки чақирим барғин.  42 Сәндин тилигәнгә 
бәргин вә сәндин қәриз сориғучидин йүз өрүмигин.  
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Дүшмәнләрни дост тутуш тоғрисида
43 ‹ Хошнаңни дост тутқин вә дүшминиңни яман көргин› дәп ейтилғанни 

аңлиғансиләр.  44 Лекин мән силәргә ейтимән: Дүшмәнлириңларни 
дост тутуңлар вә силәрни қоғлиғанлар үчүн дуа қилиңлар,  45 Шундақ 
қилғанда асманлардики Атаңларниң балилири болғайсиләр, чүнки у өз 
аптипини яманлар билән яхшиларниң үстигә баравәр чиқириду вә адиллар 
билән пасиқлар үстигә баравәр ямғур яғдуриду.  46 Чүнки өзәңларни 
дост тутқанларни дост тутсаңлар, инамиңлар немә болиду? Баҗгирлар 
һәм шундақ қилмамду?  47 Ялғуз бурадәрлириңларға салам қилсаңлар, 
пәзилитиңлар немә болиду? Бутпәрәсләр һәм шундақ қилмамду?  48 Амма 
самави Атаңлар камил болғандәк силәр һәм камил болуңлар.  

Сәдиқә бериш тоғрисида

6 1 Еһтият қилиңларки, адалитиңларни адәмләрниң алдида уларға 
көрүнмәк үчүн қилмиғайсиләр. Болмиса асманлардики Атаңларниң 

алдида инамиңлар болмайду.  2 Униң үчүн сән сәдиқә бәргәндә рия 
қилғучилар адәмләрдин даңланмақ үчүн синагогларда вә кочиларда 
қилғандәк алдиңда канай чалмиғин. Бәрһәқ, силәргә ейтимән: Улар өз 
инамини алған болиду.  3 Лекин сән сәдиқә бәргәндә сол қолуң оң қолуңниң 
немә қилғинини билмисун.  4 Шундақ болғанда сәдиқәң пинһан болиду вә 
пинһанда көридиған Атаң саңа буни яндуриду.  

Дуа қилиш тоғрисида

5 Дуа қилғиниңларда рия қилғучиларға охшимаңлар, чүнки улар 
адәмләргә көрүнмәк үчүн синагогларда вә коча башлирида туруп дуа 
қилишни яхши көриду. Бәрһәқ, силәргә ейтимән: Улар өз инамини алған 
болиду.  6 Лекин сән дуа қилсаң, өйүңгә кирип ишикиңни етип, пинһандики 
Атаңға дуа қилғин вә пинһанда көридиған Атаң саңа буни ашкарә яндуриду.  
7 Дуа қилғиниңларда бутпәрәсләрдәк сөзни беһудә узартмаңлар, чүнки 
улар, сөзлиримизниң толилиқи үчүн иҗабәт болиду, дәп хиял қилиду.  
8 Лекин уларға охшимаңлар, чүнки Атаңлар немигә муһтаҗ болғиниңларни 
силәр униңдин тилимәстин илгири билиду.  9 Амма силәр шундақ дуа 
қилиңларки: ‹ Әй асманлардики Атимиз! Сениң исмиң муқәддәс болғай.  
10 Сениң падишаһлиқиң кәлгәй. Сениң ирадәң асманда қилинғандәк йәрдә 
һәм қилинғай.  11 Йәткидәк ненимизни бүгүн бизгә бәргин.  12 Биз һәм биздин 
қәриздар кишиләрни кәчүргәндәк бизниң қәризлиримизни кәчүргин.  
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13 Бизни синаққа салмиғин, лекин бизни яман болғучидин қутқузғин, чүнки 
падишаһлиқ вә қудрәт вә шан-шәрәп әбәдкичә сениңкидур. Амин›.  14 Чүнки 
адәмләрниң хаталирини кәчүрсәңлар, самави Атаңлар һәм силәрни кәчүриду.  
15 Лекин адәмләрниң хаталирини кәчүрмисәңлар, Атаңлар һәм силәрниң 
хаталириңларни кәчүрмәйду.  

Роза тутуш тоғрисида

16 Роза тутқиниңларда рия қилғучиларға охшаш чирайиңларни 
чүшкүнләштүрмәңлар, чүнки улар адәмләргә: ‹ Роза тутқандәк көрүнәйли› 
дәп йүзлирини тәбдил қилиду. Бәрһәқ, силәргә ейтимән: Улар өз инамини 
алған болиду.  17 Лекин сән роза тутқанда бешиңни яғлап, йүзүңни жуйғин,  
18 Шундақ қилип, адәмләргә роза тутқандәк көрүнмәй, бәлки пинһандики 
Атаңға көрүнисән вә пинһанда көридиған Атаң саңа буни ашкарә яндуриду.  

Ғәзинә йиғиш тоғрисида

19 Йәрдә өзәңларға ғәзинә йиғмаңлар. Анда күйә билән дат чиритип 
бузиду вә оғрилар там тешип кирип оғрилайду.  20 Лекин асманда өзәңларға 
ғәзинә йиғиңлар. Анда күйә билән дат чиритип бузмайду вә оғрилар там 
тешип кирип оғрилимайду.  21 Чүнки ғәзинәң нә йәрдә болса, көңлүң һәм 
анда болиду.  22 Бәдәнниң чириғи көздур. Көзүң сап болса, барчә бәдиниң 
йоруқ болиду.  23 Лекин көзүң хараб болса, барчә бәдиниң қараңғу болиду. 
Әгәр сәндики йоруқлуқ қараңғулуқ болса, қараңғулуқ өзи қанчә чоң болиду!  
24 Һеч ким икки хоҗиға хизмәт қилалмайду. Чүнки яки бирини яман көрүп, 
йәнә бирини яхши көриду, яки биригә майил болуп, йәнә бирини тәһқир 
қилиду. Һәм Худаға, һәм дунияға хизмәт қилалмайсиләр.  

Әндишә қилиш тоғрисида

25 Униң үчүн силәргә ейтимән: Тирикликиңлар үчүн ‹ Немә йәймиз?› яки ‹ 
Немә ичимиз?› вә бәдиниңлар үчүн ‹ Немә кийимиз?› дәп әндишә қилмаңлар. 
Тириклик ғизадин вә бәдән либастин әвзәл әмәсму?  26 Һавадики учарқанатларға 
қараңлар! Улар нә теримайду, нә ормайду вә нә саңға йиғмайду вә самави 
Атаңлар уларға рисқини бериду. Силәр улардин әвзәл әмәсму?  27 Қайсиңлар 
өз әндишиси билән өз өмрини бир гәз узунрақ қилиду? Немишкә либас үчүн 
әндишә қилисиләр?  28 Сәһрадики явайи гүлләргә қараңлар. Улар қандақ 
өсиду? Улар ишлимәйду вә егирмәйду.  29 Лекин силәргә ейтимән: Сулайман 
һәм барчә шан-шәрипи билән уларниң биридәк кийгән әмәс еди.  30 Амма Худа 
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сәһрадики бу күн бар, әтә тонурға селинидиған отқа шундақ кийдүрсә, қанчә 
ошуқрақ силәргә кийдүрмәмду, әй етиқати кам болғанлар! ‹ Немә йәймиз?› я ‹ 
Немә ичимиз?› яки ‹ Немә кийимиз?› дәп әндишә қилмаңлар.  31 Чүнки буниң 
һәммисини таипиләр издәйду.  32 Самави Атаңлар өзи буниң һәммисигә муһтаҗ 
болғиниңларни билиду.  33 Лекин авал Худаниң падишаһлиқи вә адалитини 
издәңлар вә буниң һәммиси силәргә берилиду.  34 Әтә үчүн һеч әндишә қилмаңлар, 
чүнки әтә өзи өз әндишиси бар. Һәр күнниң өз дәрди өзигә йетиду.  

Һөкүм қилиш тоғрисида

7 1 Һөкүм қилмаңлар. Болмиса силәрму һөкүм қилинисиләр.  2 Чүнки һәр 
нә һөкүм билән һөкүм қилсаңлар, униң билән силәргә һөкүм қилиниду 

вә һәр нә өлчәм билән кәмләп бәрсәңлар, силәргә кәмлиниду.  3 Немә 
үчүн бурадириңниң көзидики хәсни көрисән, амма өз көзүңдики хадини 
туймайсән?  4 Қандақму бурадириңгә: ‹ Мени қойғин, көзүңдики хәсни 
чиқирай› дәп ейталисән? Мана өз көзүңдә хада бар!  5 Әй рия қилғучи, авал 
хадини өз көзүңдин чиқиривәткин. Андин бурадириңниң көзидин хәсни 
чиқиривәткили рошән көрисән.  6 Муқәддәс нәрсини иштларға бәрмәңлар 
вә мәрвайитлириңларни тоңғузларниң алдида ташлимаңлар. Болмиса улар 
буларни путлири билән дәссәйду вә бурулуп силәрни житиду.  

Тиләш вә издәш тоғрисида

7 Тиләңлар вә силәргә берилиду. Издәңлар вә таписиләр. Қеқиңлар вә 
силәргә ечилиду.  8 Чүнки һәр ким тилисә, алиду вә кимки издисә, тапиду 
вә кимки қақса, униңға ечилиду.  9 Араңларда қайси адәм өз оғли униңдин 
бир нан тилисә, униңға бир таш бериду?  10 Яки бир белиқ тилисә, у униңға 
бир илан берамду?  11 Әгәр силәр яман болуп туруп, өз балилириңларға 
яхши һәдийәләр беришни билсәңлар, қанчә ошуқрақ асманлардики Атаңлар 
өзидин тилигәнләргә яхши нәрсиләрни бериду.  12 Униң үчүн адәмләрниң 
силәргә һәрнемә қилишини халисаңлар, силәр һәм уларға шундақ қилиңлар, 
чүнки Тәврат вә пәйғәмбәрләрниң тәлиматлири шудур.  

Тар вә кәң дәрваза

13 Тар дәрвазидин кириңлар, чүнки һалакәткә баридиған дәрваза кәң вә 
йол кәңридур вә униңдин кирип маңғучилар толидур.  14 Амма һаятлиққа 
баридиған дәрваза тар вә йол қистилаң вә уни тапқучилар аздур.  
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Дәрәқ вә униң мевиси
15 Алдиңларға қой либасида келип, ичи житқучи бөридәк сахта 

пәйғәмбәрләрдин еһтият қилиңлар.  16 Уларни мевилиридин тонисиләр. 
Тикәндин үзүм яки янтақтин әнҗир елинамду?  17 Шуниңға охшаш һәр яхши 
дәрәқ яхши мевә кәлтүриду, лекин яман дәрәқ яман мевә кәлтүриду.  18 Яхши 
дәрәқ яман мевә кәлтүрәлмәйду вә яман дәрәқ яхши мевә кәлтүрәлмәйду.  
19 Яхши мевә кәлтүрмәйдиған һәр дәрәқ кесилип отқа ташлиниду.  
20 Шуниңдәк уларни мевилиридин тонуйсиләр.  

Асманларниң падишаһлиқиға кириш

21 Маңа: ‹ Әй Худавәндә, әй Худавәндә› дегәнләрниң һәммиси асманларниң 
падишаһлиқиға кирмәйду, бәлки асманлардики Атамниң ирадисини беҗа 
кәлтүргүчи кириду.  22 Тола киши у күндә маңа келип ейтиду: ‹ Әй Худавәндә, 
әй Худавәндә, сениң исмиң билән пәйғәмбәрлик қилмидуқму?›, ‹ Сениң 
исмиң билән яман роһларни чиқармидуқму?› вә ‹ Сениң исмиң билән тола 
қувәтлик әмәлләр қилмидуқму?›  23 У вақит уларға рошән қилип ейтимән: ‹ 
Силәрни әсла тонумидим. Мәндин кетиңлар, әй яманлиқ қилғучилар›.  

Қорам таш үстидә қурулған өй

24 Униң үчүн һәр ким шу сөзлиримни аңлап уларни әмәлгә кәлтүрсә, у өз 
өйини қорам таш үстидә ясиған бир ақил кишигә охшайду.  25 Ямғур йеғип, 
сәлләр келип, боранлар чиқип у өйгә урди, амма у йиқилмиди, чүнки қорам 
таш үстидә бена қилинған еди.  26 Һәр ким шу сөзлиримни аңлап уларни 
әмәлгә кәлтүрмисә, өз өйини қум үстидә ясиған бир ахмақ кишигә охшайду.  
27 вә ямғур йеғип, сәлләр келип, боранлар чиқип у өйгә урди вә у йиқилди вә 
униң йиқилиши чоң еди».  28 Вәқә болдики, Әйса бу сөзләрни тамам қилғанда 
хәлиқ униң тәлимигә һәйран қалди.  29 Чүнки уларниң катиплиридәк әмәс, 
бәлки қудрәт вә қувәт билән уларға тәлим берәтти.  

Бир песә кесәлниң сақайтилиши

8 1 Тағдин чүшкәндә тола хәлиқ униңға әгәшти.  2 Вә мана бир песә келип, 
униңға сәҗдә қилип ейтти: «Әй хоҗа, халисаң, мени пакиз қилалайсән».  

3 Әйса қолини узитип, униңға тәккүзүп ейтти: «Халаймән, пакиз болғин». 
Дәрһал униң песәлики пакиз болди.  4 Әйса униңға ейтти: «Агаһ болуп, һеч 
кимгә ейтмай берип, өзәңни каһинға көрсәткин. Уларға гувалиқ болмақ 
үчүн Муса әмир қилған һәдийәни өткүзгин».  
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Бир әскәр йүзбешиниң етиқати
5 Капәрнаһумға киргәндә бир әскәр йүзбеши униң алдиға келип, униңға 

ялвуруп,  6 ейтти: «Әй хоҗа, ғуламим паләч болуп, өйдә қаттиқ азаб тартип 
ятиду».  7 У униңға ейтти: «Мән берип уни сақайтай».  8 Лекин әскәр 
йүзбеши җавап берип ейтти: «Әй хоҗа, торусумниң тегигә киришиңгә 
лайиқ әмәсмән. Бәлки ялғуз бир сөз ейтқин вә ғуламим сақийиду.  9 Чүнки 
мән һәм буйруқ тегидики бир адәм екәнмән вә мениң қолумда әскәр бар 
вә биригә ‹ Барғин› десәм, бариду вә йәнә биригә ‹ Кәлгин› десәм, келиду 
вә қулумға ‹ Шуни қилғин› десәм қилиду».  10 Әйса буни аңлап әҗәблинип, 
өзигә әгәшкәнләргә ейтти: «Бәрһәқ, силәргә ейтимән: Исраилда һәм 
шунчә етиқат тапмидим.  11 Амма силәргә ейтимән: Тола киши шәриқтин 
вә ғәрбтин келип, асманларниң падишаһлиқта Ибраһим вә Исһақ вә 
Яқуб билән дәстиханда олтариду.  12 Лекин падишаһлиқниң оғуллири 
ташқиридики қараңғулуққа ташлиниду. Анда йиға вә чиш ғучурлатмақлиқ 
болиду».  13 Әйса әскәр йүзбешиға ейтти: «Барғин, ишәнгиниңдәк саңа 
болсун». Мушу саат ғулами сақайди.  

Тола кесәлләр шипа тапиду

14 Әйса Петрусниң өйигә кирип, униң қейнанисиниң тәп болуп ятқинини 
көрүп,  15 униң қолиға тәккүзди вә тәп уни қоюп бәрди вә у қопуп, униңға 
хизмәт қилди.  16 Ахшам болғанда тола җин чаплашқанларни униң алдиға 
кәлтүрүлди. У роһларни сөз билән чиқирип, һәммә ағриқ болғанларға 
шипалиқ бәрди,  17 Буниң билән: ‹ У өзи бизниң зәипликлиримизни елип, 
кесәлликлиримизни көтәрди› дәп Йәшая пәйғәмбәрниң васитиси билән 
ейтилғини беҗа кәлтүрүлди.  

Әйса Мәсиһкә әгишиш

18 Әйса өз чөрисидә тола хәлиқни көрүп, у тәрәптики канарға өткили 
буйруди.  19 Бир катип чиқип келип, униңға ейтти: «Әй устаз, нә йәргә 
барсаң, саңа әгишәй».  20 Әйса униңға ейтти: «Түлкиләрниң ғарлири вә асман 
учарқанатлириниң угилири бар, лекин Ибн ал-Инсанниң баш қойидиған 
йери йоқтур».  21 Шагиртлиридин йәнә бири униңға ейтти: «Әй хоҗа, авал 
берип, атамни дәпнә қилғили маңа иҗазәт бәргин».  22 Амма Әйса униңға 
ейтти: «Маңа әгәшкин вә өлүк болғанләр өзи өлүклирини көмсун».  
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Әйса Мәсиһ боранни тиничитиду
23 У кемигә киргәндә шагиртлири униңға әгәшти.  24 Вә мана деңизда кемә 

долқунлардин йепилғидәк бир қаттиқ боран чиқти. Лекин у өзи ухлиған еди.  
25 Улар келип, уни ойғитип ейтти: «Әй Худавәндә, бизни қутқузғин! Һалак 
болимиз».  26 У уларға: «Немә үчүн қорқисиләр, әй кам етиқатлиқлар» дәп 
қопуп, шамал билән деңизға тәнбиһ бәрди вә тамам течлиқ болди.  27 Адәмләр 
әҗәблинип ейтти: «Бу кимдурки, шамал вә һәм деңиз униңға итаәт қилиду?»  

Әйса Мәсиһ бир адәмдин тола яман роһлар чиқириду

28 У тәрәптики канарға гәргәсәнликләрниң жутиға йетип барғанда җин 
чаплашқан икки киши гөрләрдин чиқип, униң алдиға кәлди. Улар ундақ 
зораван едики, һеч ким у йолдин өтәлмәс еди.  29 Вә мана улар: «Әй Ибн Алла, 
сән билән немә ишимиз бар? Вақит болмаста бизгә азаб бәргили кәлдиңму?» 
дәп қичқарди.  30 Улардин нерирақ отлап турған чоң бир пада тоңғуз бар еди.  
31 Яман роһлар униңға: «Бизни чиқарсаң, тоңғуз падисиға бизни әвәткин» 
дәп ялвурди.  32 У уларға: «Бериңлар» дәп ейтти. Улар чиқип, тоңғузларға 
кирди вә мана пүтүн пада ярдин өзини деңизға ташлап, суларда һалак болди.  
33 Баққучилар қечип шәһәргә берип, һәммисини вә җин чаплашқанларға вәқә 
болғанни хәвәр бәрди.  34 Вә мана пүтүн шәһәр Әйсаниң алдиға чиқип, уни 
көргәндә уларниң йәрлиридин кәтсун дәп ялвурди.  

Әйса Мәсиһ бир паләчни сақайтиду

9 1 У кемигә кирип өтүп, өз шәһиригә кәлди.  2 Вә мана кишиләр орун үстидә 
ятқан бир паләчни униң алдиға кәлтүрди. Әйса уларниң етиқатини 

көрүп паләчкә ейтти: «Әй балам, көңлүңни хуш тутқин, сениң гуналириң 
кәчүрүлди».  3 Андин мана, катипларниң бәзиси өз ичидә: «У күпүр ейтиду» 
дейишти.  4 Амма Әйса уларниң пикирлирини билип ейтти: «Немә үчүн 
көңүллириңларда яман пикир қилисиләр?  5 Қайси оңайрақтур: ‹ Сениң 
гуналириң кәчүрүлди› дейишму яки: ‹ Қопуп маңғин› дейишму?  6 Лекин 
Ибн ал-Инсанниң йәр йүзидә гуналарни кәчүргили қудрити бар болғинини 
билгәйсиләр» дәп, паләчкә: «Қопуп, орнуңни көтирип өйүңгә барғин» дәп 
ейтти.  7 У қопуп, өйигә барди.  8 Хәлиқ буни көрүп әҗәблинип, адәмләргә 
шундақ қудрәт бәргән Худаға һәмд ейтти.  
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Әйса Мәсиһ Мәттани шагиртлиққа қичқириду
9 Әйса андин өтүп, Мәтта дегән бир адәмниң баҗханида олтарғинини 

көрүп: «Маңа әгәшкин» дәп униңға ейтти. У қопуп, униңға әгәшти.  10 Вәқә 
болдики, өйдә дәстиханда олтарғанда мана тола баҗгир билән гунакарлар 
келип, Әйса вә шагиртлири билән биллә олтарди.  11 Пәрисийләр шуни көрүп, 
униң шагиртлириға: «Немә үчүн устазиңлар баҗгирлар вә гунакарлар билән 
таам йәйду?» дәп ейтти.  12 Әйса шуни аңлап ейтти: «Сақлар тевипқа муһтаҗ 
әмәс, бәлки кесәлләр.  13 ‹ Қурбан әмәс, бәлки рәһимдилликни халаймән› 
дәп немә екәнни үгиниңлар. Чүнки адилларни қичқарғили әмәс, бәлки 
гунакарларни қичқарғили кәлдим».  

Роза тутуш тоғрисида бир соал

14 У вақит Юһаннаниң шагиртлири униң алдиға келип ейтти: «Немишкә 
бизләр вә пәрисийләр роза тутимиз, лекин сениң шагиртлириң тутмайду?»  
15 Әйса уларға ейтти: «Тойдики йигит қолдашлири той йигити улар билән 
бар вақтида матәм туталамду? Лекин той йигити улардин елинидиған 
күнләр келиду. У вақит улар роза тутиду.  16 Һеч ким киришип кәтмигән 
йеңи парчидин кона либасқа ямақ салмайду. Чүнки селинған ямақ 
либасни тартип житиветиду вә житиқ яманрақ болиду.  17 Йеңи шараб кона 
тулумларға тоштурулмайду. Болмиса тулумлар житилип, шараб төкүлиду 
вә тулумлар хараб болиду. Бәлки йеңи шараб йеңи тулумларға тоштурулиду 
вә һәр иккилиси сақ қалиду».  

Тирилдүрүлгән қиз вә сақайтилған хотун

18 Уларға буни ейтқанда мана бир синагогниң чоңи келип, униңға сәҗдә 
қилип ейтти: «Қизим һазир өлди, лекин сән берип қолуңни униң үстигә 
қойғин вә у тирилиду».  19 Әйса өз шагиртлири билән қопуп, униң билән 
биллә барди.  20 Вә мана, он икки йилдин бери хун кесили тартқан бир хотун 
униң кәйнидин келип, либасиниң етикини тутти.  21 Чүнки «Униң либасиға 
қол тәккүзсәм, сақийимән» дәп өз ичидә ейтти.  22 Амма Әйса кәйнигә 
бурулуп, уни көрүп ейтти: «Әй қизим, көңлүңни хуш тутқин, етиқатиң сени 
қутқузди». Шу сааттин хотун сақийған болди.  23 Әйса у чоңниң өйигә келип, 
нәй чалғучилар билән ғул-ғула қилған хәлиқни көргәндә ейтти:  24 «Нери 
туруңлар, чүнки қиз өлгән әмәс, бәлки ухлаватиду». Амма улар уни мәсқирә 
қилип күлди.  25 Хәлиқ чиқирилғанда ичкири кирип, униң қолини тутти вә 
қиз қопти.  26 Шуниң хәвири пүтүн у жутқа чиқти.  
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Икки кор вә бир гача шипа тапиду
27 Әйса андин өткәндә икки кор униңға әгишип: «Әй ибн-Давут, бизгә 

рәһим қилғин» дәп қичқирип ейтти.  28 У өйгә киргәндә корлар униң алдиға 
кәлди. Әйса уларға: «Буни қилалайдиғинимға ишинисиләрму?» Улар униңға 
ейтти: «Әй хоҗа, ишинимиз».  29 У вақит у уларниң көзлиригә қол тәккүзүп 
ейтти: «Ишәнгиниңларға мувапиқ силәргә болсун».  30 Уларниң көзлири 
ечилди. Әйса уларға қаттиқ әмир қилип: «Қараңлар, һеч ким билмисун» 
дәп ейтти.  31 Лекин улар чиқип, униң шөһритини пүтүн у жутқа тарқатти.  
32 Булар чиққанда, мана, кишиләр бир гача җин чаплашқан кишини 
униң алдиға кәлтүрди.  33 Яман роһ чиқирилғанда гача гәп қилди. Хәлиқ 
әҗәблинип: «Һәргиз мундақ иш Исраилда көрүнгән әмәс» дәп ейтти.  34 Лекин 
пәрисийләр ейтти: «У яман роһларни яман роһларниң чоңиниң васитиси 
билән чиқириду».  

Әйса Месиһниң хәлиққә рәһми келиши

35 Әйса һәммә шәһәрләрни вә кәнтләрни кезип йүрүп, уларниң 
синагоглирида тәлим берип, падишаһлиқниң хуш хәвирини вәз ейтип, һәр 
хил кесәлликни вә һәр хил зәипликни сақайтти.  36 У хәлиқни көргәндә уларға 
рәһми кәлди, чүнки улар падичиси йоқ қойлардәк қийнилип пәришан еди.  
37 У өз шагиртлириға ейтти: «Һосул тола, лекин ормичилар аздур.  38 Униң 
үчүн һосулниң егисигә ялвуруңларки, өз һосулиға ормичилар әвәткәй».  

Әйса Мәсиһниң он икки шагиртини таллиши вә әвәтиши

10 1 У он икки шагиртини қичқирип, уларға напак роһлар үстигә уларни 
чиқарғили вә һәр кесәллик билән һәр зәипликни сақайтқили қудрәт 

бәрди.  2 Он икки расулниң исимлири мундақ: Авалқиси Петрус дәп аталған 
Симон вә униң бурадири Андрәяс вә Зәбәдийниң оғли Яқуб вә униң бурадири 
Юһанна,  3 Филиппус вә Бартоломеус, Томас вә баҗгир Мәтта, Алпеусниң 
оғли Яқуб вә Тадеус,  4 қанаанлиқ Симон вә уни тутуп бәргүчи Ишқарийот 
Йәһуда.  5 Әйса бу он иккини әвәтип, уларға әмир қилип ейтти: «Таипиләрниң 
йолиға чиқмаңлар вә самарийәликләрниң шәһиригә кирмәңлар.  6 Бәлки 
бәйт-Исраилниң йиткән қойлириға бериңлар.  7 Кетип барғиниңларда: ‹ 
Асманларниң падишаһлиқи йеқинлашти!› дәп вәз ейтиңлар.  8 Кесәлләрни 
сақайтиңлар, өлгәнләрни тирилдүрүп қопуруңлар, песәләрни пакиз 
қилиңлар, яман роһларни чиқириңлар. Халис алдиңлар, халис бериңлар.  
9 Бәлвағлириңларда нә алтун, нә күмүч, нә мис пулларни алмаңлар.  10 Нә 
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йолға хурҗун, нә икки кийим, нә аяқ, нә һаса алмаңлар, чүнки мәдикар 
рисқини елишқа лайиқтур.  11 Қайси шәһәр яки кәнткә кирсәңлар, анда ким 
лайиқ болғинини тәһқиқләп, чиқип кәткичә униңкидә қелиңлар.  12 Өйгә 
киргиниңларда униңға салам ейтиңлар.  13 У өй лайиқ болса, салимиңлар 
униңға кәлгәй, лекин лайиқ болмиса, салимиңлар силәргә янғай.  14 Һәр ким 
силәрни қобул қилмиса вә сөзлириңларни аңлимиса, у өйдин яки у шәһәрдин 
чиқип, путлириңлардин топини қеқиңлар.  15 Бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, 
һөкүм күнидә Содом вә Гоморра жутиға болидиған һаләт у шәһәрниңкидин 
йеникрәк болиду.  

Қоғлиништа Әйса Мәсиһкә қорқмай әгишиш

16 Мана мән силәрни бөриләр арисиға қойлардәк әвәтимән. Униң үчүн 
иланлардәк дана вә кәптәрләрдәк садда болуңлар.  
17 Адәмләрдин еһтият қилиңлар, чүнки силәрни сотқа тапшуруп бериду 
вә силәрни синагоглирида қамчилайду.  18 Мән үчүн валийлар билән 
падишаһларниң алдиға, уларға вә таипиләргә гувалиқ болмақ үчүн 
елип берилисиләр.  19 Силәрни тутуп бәргәндә қандақ яки немә ейтайли 
дәп, әндишә қилмаңлар, чүнки немә ейтидиғиниңлар у сааттә силәргә 
берилиду.  20 Мана сөз қилғучи силәр әмәс, бәлки Атаңларниң Роһи силәрдә 
сөз қилғучидур.  21 Бурадәр бурадәрни вә ата балини өлүмгә тутуп бериду 
вә балилар ата-аниға қарши қопуп, уларни өлтүргүзиду.  22 Мениң исмим 
үчүн һәммисидин яман көрүнисиләр. Лекин ахирғичә сәвир қилип турғучи 
өзи қутулиду.  23 Улар бир шәһәрдә силәрни қоғлиса, йәнә биригә қечиңлар, 
чүнки бәрһәқ, силәргә ейтимән: Ибн ал-Инсан кәлгичә Исраилниң һәммә 
шәһәрлиридин өтүп болмайсиләр.  
24 Шагирт өз устазидин вә қул өз хоҗисидин әвзәл әмәс.  25 Шагиртқа өз 
устазидәк вә қулға өз хоҗисидәк болмақ купайидур. Әгәр улар өй егисини 
Бәәлзабул дәп атиған болса, қанчә ошуқрақ униң өйидикиләрни атимамду?  
26 Амма улардин қорқмаңлар, чүнки ашкарә болмайдиған пинһан нәрсә вә 
билинмәйдиған мәхпий нәрсә йоқтур.  
27 Силәргә қараңғулуқта ейтқинимни йоруқлуқта ейтиңлар вә 
қулақлириңларда аңлиғиниңларни өгүзләрдә җакалаңлар.  28 Бәдәнни 
өлтүрүп, җанни өлтүрәлмәйдиғанлардин қорқмаңлар, бәлки һәм бәдәнни, 
һәм җанни дозақта һалак қилишқа қадир болғучидин қорқуңлар.  29 Икки 
қушқач бир тийингә сетилмамду? Уларниң һеч бири Атаңлардин бехәвәр 
йәргә чүшмәйду.  30 Лекин бешиңлардики чачлириңларниң һәммиси һәм 
саналғандур.  31 Қорқмаңлар силәр тола қушқачлардин әвзәлдурсиләр.  
32 Униң үчүн һәр ким мени адәмләрниң алдида етирап қилса, мән һәм уни 
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асманлардики Атамниң алдида етирап қилимән.  33 Лекин һәр ким мени 
адәмләрниң алдида инкар қилса, мән һәм уни асманлардики Атамниң 
алдида инкар қилимән.  
34 Мени йәр йүзигә течлиқ салғили кәлди дәп хиял қилмаңлар. Течлиқ 
салғили кәлмидим, бәлки қилич.  35 Чүнки адәмни өз атисиға вә қизни өз 
анисиға вә келинни өз қейнанисиға қарши чиқип, бөлгүнчилик салғили 
кәлдим.  36 Адәмниң дүшмәнлири өз өйиниң хәлқи болиду.  37 Кимки атисини 
яки анисини мәндин ошуқрақ дост тутса, маңа лайиқ әмәс вә кимки оғлини 
яки қизини мәндин ошуқрақ дост тутса, маңа лайиқ әмәс.  38 Кимки өз чапрас 
яғачини көтирип маңа әгәшмисә, маңа лайиқ әмәс.  39 Кимки өз җенини тапса, 
уни җүtүrиду вә кимки мән үчүн өз җенини җүtүrсә, уни тапиду.  
40 Кимки силәрни қобул қилса, мени қобул қилиду вә кимки мени қобул 
қилса, мени әвәткүчини қобул қилиду.  
41 Кимки бир пәйғәмбәрни пәйғәмбәр дәп аталғини үчүн қобул қилса, 
пәйғәмбәр инамини алиду вә кимки бир адилни адил дәп аталғини үчүн 
қобул қилса, адилниң инамини алиду.  42 Кимки шу кичикләрдин биригә 
шагирт дәп аталғини үчүн ялғуз бир пиялә соғуқ су ичүрсә, бәрһәқ, силәргә 
ейтимән, у өз инамини җүtүrмәйду».  

Әйса Мәсиһ чөмүлдүргүчи Юһанна тоғрисида сөзләйду

11 1 Вәқә болдики, Әйса он икки шагиртиға өз әмрини тамам қилғанда у 
йәрдин уларниң шәһәрлиридә тәлим берип вәз ейтқили барди.  

2 Юһанна зинданда Мәсиһниң ишлирини аңлап, киши әвәтип өз 
шагиртлириниң васитиси билән  3 униңға ейтти: «У келидиған киши сәнму 
яки башқисиға мунтәзир болайлиму?»  
4 Әйса җавап берип уларға ейтти: «Берип аңлиған вә көргиниңларни 
Юһаннаға хәвәр бериңлар:  5 Корлар көриду, токурлар маңиду, песәләр пакиз 
қилиниду, гаслар аңлайду, өлгәнләр тирилип қопурулиду вә пеқирларға 
Инҗил йәткүзүлиду.  6 Кимки мәндин таймиса, мубарәктур».  
7 Булар кәткәндә Әйса Юһанна тоғрисида хәлиққә сөз қилғили башлап ейтти: 
«Баяванға немә көргили чиқтиңлар? Шамалдин тәврәнгән бир қомушниму?  
8 Немишкә чиқтиңлар? Зиннәтлик либас кийгән бир адәмни көргилиму? 
Мана зиннәтлик либас кийгүчиләр падишаһларниң өйлиридидур.  9 Әмди 
немишкә чиқтиңлар? Бир пәйғәмбәрни көргили әмәсму? Дәрвәқә силәргә 
ейтимән: Пәйғәмбәрдин һәм әвзәлни.  10 ‹ Мана алдиңда йолуңни растлайдиған 
әлчимни мән сениң алдиңда әвәтимән› дәп униң тоғрисида пүтүлгини шудур.  
11 Бәрһәқ, силәргә ейтимән: Хотундин туғулғанларниң арисида чөмүлдүргүчи 
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Юһаннадин улуқрақи қопурулмиған. Лекин асманларниң падишаһлиқидики 
кичикрәки униңдин улуқдур.  12 Чөмүлдүргүчи Юһаннаниң күнлиридин 
тартип бу чаққичә асманларниң падишаһлиқи зорлиниду вә зорлиғучилар 
уни тартивалиду.  13 Чүнки һәммә пәйғәмбәрләр вә Тәврат Юһаннағичә 
пәйғәмбәрлик қилди.  14 Әгәр қобул қилғили халисаңлар, келидиған Елияс 
удур.  15 Қулиқи барлар аңлисун.  
16 Лекин бу нәсилни немигә охшитай? Базарларда олтирип, башқа балиларға 
қичқирип:  17 ‹ Силәргә нәй чалдуқ, амма уссулға чүшмидиңлар. Силәргә 
мәрсийә оқудуқ, амма йиғлимидиңлар› дәп ейтидиған балиларға охшайду.  
18 Чүнки Юһанна кәлди. У йемәс вә ичмәс еди вә улар: ‹ Униңда яман роһ бар› 
дәйду.  19 Ибн ал-Инсан кәлди. У йәп-ичиду вә улар: ‹ Мана қандақ йегүчи вә 
шараб ичкүчи бир адәм, баҗгир билән гунакарларниң дости› дәйду. Лекин 
һекмәт өз балилиридин тәстиқланған болиду».  

Товва қилмиған шәһәрләр

20 Андин кейин өз қудрәтлик әмәллириниң толиси қилинған шәһәрләрни 
улар товва қилмиғини үчүн у әйиплиғили башлиди:  21 «Вай саңа, әй Қоразин! 
Вай саңа, әй Бәйтсайда! Әгәр силәрдә қилинған қудрәтлик әмәлләр Тир 
вә Сидонда қилинған болса еди, узун вақиттин бери җулда вә күлдә товва 
қилатти.  22 Лекин силәргә ейтимән: Һөкүм күндә Тир вә Сидонға болидиған 
һаләт силәрниңкидин йеникрәк болиду.  23 Вә сән, әй Капәрнаһум, асманғичә 
көтириләмсән? Мана дозаққичә чүшүрүлисән, чүнки сәндә қилинған 
қудрәтлик әмәлләр Содомда қилинған болса еди, бу күнгичә қалатти.  
24 Лекин силәргә ейтимәнки, һөкүм күнидә Содом жутиға болидиған һаләт 
сениңкидин йеникрәк болиду».  

Саддилар, һарғанлар вә еғир йүклүкләр

25 У вақит Әйса сөз қилип ейтти: «Әй Ата, асман вә йәрниң Худавәндиси, 
буни дана билән ақиллардин пинһан қилип, саддиларға ашкарә қилғиниң 
үчүн саңа һәмд ейтимән.  26 Дәрвәқә, әй Ата, саңа шундақ хуш көрүнди.  
27 Һәрнемә Атамдин маңа берилгән вә Атидин башқа һеч ким Оғулни 
тонумайду вә Оғулдин вә Оғул өзи униңға ашкарә қилғили халиғандин 
башқа һеч ким Атини тонумайду.  28 Маңа келиңлар, әй һәммә һарғанлар вә 
еғир йүклүкләр, вә мән силәргә арам беримән.  
29 Мениң боюнтуруқумни үстүңларға елиңлар вә мәндин үгиниңлар, чүнки 
меһриван вә кәмтәр көңүллүктурмән вә җанлириңларға арам таписиләр.  
30 Чүнки мениң боюнтуруқум асан вә йүкүм йениктур».  
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Әйса Мәсиһ шабатниң хоҗисидур

12 1 У вақит Әйса бир шабат күнидә зираәтләрниң арисидин өтүп 
кетивататти. Шагиртлири ач қелип, зираәт башлиридин үзүп йегили 

турди.  2 Амма пәрисийләр буни көрүп униңға ейтти: «Мана шагиртлириң 
шабат күнидә қилиши җайиз әмәс ишни қиливатиду».  3 Лекин у уларға 
ейтти: «Давут өзи вә униң билән болғанлар ач қалғинида немә қилғинини 
оқумидиңларму?  4 Қандақки, у Худаниң бәйтигә кирип, каһинлардин 
башқисиға, нә өзигә, нә өзи билән болғанларға йегили җайиз болмиған 
тәқдим нанларни йеди.  5 Яки каһинларниң шабат күнлиридә бәйт-муқәддәстә 
шабатни бузуп гунасиз қалғинини Тәвратта оқумидиңларму?  6 Лекин силәргә 
ейтимән: Бәйт-муқәддәстин улуқрақи мундадур.  7 ‹ Қурбан әмәс, бәлки 
рәһимдилликни халаймән› дегәнниң мәнисини билсәңлар еди, гунасизларни 
һөкүм қилмайттиңлар.  8 Чүнки Ибн ал-Инсан шабатниң хоҗисидур».  

Әйса Мәсиһ шабат күнидә бир адәм сақайтиду

9 Андин у берип, уларниң синагогиға кирди.  10 Вә мана, анда қоли қуруған 
бир адәм бар еди. Улар Әйсаниң үстидин әрз қилмақ үчүн униңдин сорап 
ейтти: «Шабат күнидә сақайтмақ җайизму?»  11 У уларға ейтти: «Араңларда 
қайси адәмниң бир қойи болса шу өзи шабат күнидә бир ориға чүшүп кәтсә, 
уни тартип чиқиривалмамду?  12 Адәм өзи қойдин қанчә әвзәлдур! Мана 
шабат күнидә яхшилиқ қилмақ җайиздур».  13 Андин кейин у шу адәмгә 
ейтти: «Қолуңни узатқин». У қолини узатти вә у йәнә биридәк сақ болди.  
14 У вақит пәрисийләр чиқип: «Уни қандақ йоқитимиз» дәп униң үстидин 
мәслиһәт қилишти.  

Әйса Мәсиһ Худаниң илғиған бәндиси

15 Лекин Әйса буни билип, у йәрдин кәтти вә тола хәлиқ униңға әгәшти вә 
уларниң һәммисини сақайтип:  16 «Мени ашкарә қилмаңлар» дәп уларға чиң 
әмир қилди.  17 Буниң билән Йәшая пәйғәмбәрниң васитиси билән ейтилғини 
беҗа кәлтүрүлди, йәни:  

18 «Мана мән илғиған бәндәм, 
йәни униң билән җенимниң хуш-ризайи бар сөйүнгиним! 
Өз Роһумни униң үстигә қойимән вә һөкүмни таипиләргә хәвәр бериду.
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19 У талашмайду яки товлимайду, кочилардиму һеч ким униң авазини аңлимайду.
  20 У һөкүмни нусрәткә кәлтүрмигичә езилгән қомушни сундурмайду вә тутуп 
турған пиликни өчүрмәйду.
21 Таипиләр униң исмиға үмүт бағлайду».

  

Әйса Мәсиһ Муқәддәс Роһ тоғрисида сөзләйду

22 У вақит униң алдиға улар кор вә гас-гача болған бир җин чаплашқан 
кишини кәлтүрди. У уни сақайтти, шундақки, гас-гача гәп қилип көрди.  
23 Хәлиқниң һәммиси әҗәблинип: «Ибн-Давут шу әмәсму?» дәп ейтти.  
24 Лекин пәрисийләр буни аңлап: «У пәқәт яман роһларниң чоңи Бәәлзабулниң 
васитиси билән яман роһларни чиқириду» дәп ейтти.  25 Амма Әйса уларниң 
пикирлирини билип уларға ейтти: «Өз-өзигә қарши бөлүнгән һәр падишаһлиқ 
хараб болиду вә өз-өзигә қарши бөлүнгән һеч шәһәр яки өй туруп қалмайду.  
26 Әгәр шәйтан шәйтанни чиқарса, өз-өзигә қарши бөлүнгән болиду. Ундақ 
болса, униң падишаһлиқ қандақ туруп қалиду?  27 Әгәр мән яман роһларни 
Бәәлзабулниң васитиси билән чиқарсам, силәрниң оғуллириңлар кимниң 
васитиси билән уларни чиқириду? Буниң үчүн силәрниң һакимлириңлар 
улар болиду.  28 Лекин әгәр мән яман роһларни Худаниң Роһиниң васитиси 
билән чиқарсам, Худаниң падишаһлиқи силәргә кәлгән болиду.  29 Бирким, 
у күчлүкни бағлимиса, қандақ у күчлүкниң өйигә кирип мал-җабдуқлирини 
булиялайду? Бәлки бағлиғандин кейин униң өйини талиялайду.  30 Кимки 
мән билән болмиса, маңа қаршидур вә кимки мән билән йиғмиса, паракәндә 
қилиду.  31 Униң үчүн силәргә ейтимән: Адамләрниң һәр гунайи вә күпүрлүки 
кәчүрүлиду, лекин Роһқа қарши ейтқан күпүрлүк кәчүрүлмәйду.  32 Бирким 
Ибн ал-Инсанға қарши бир сөз ейтса, у кәчүрүлиду. Лекин кимки Муқәддәс 
Роһқа қарши сөз қилса, у нә бу аләмдә вә нә келидиған аләмдә кәчүрүлмәйду.  

Яхши вә яман дәрәқ

33 Дәрәқни яхши дәп билсаңлар, мевисини һәм яхши дәп билиңлар яки 
дәрәқни яман дәп билсаңлар, мевисини һәм яман дәп билиңлар, чүнки дәрәқ өз 
мевисидин билиниду.  34 Әй зәһәрлик иланзадилири, силәр яман болуп туруп, 
қандақ яхши сөзлийәләйсиләр? Чүнки көңүл немигә толған болса, еғиздин шу 
чиқиду.  35 Яхши адәм яхши хәзинисидин яхши нәрсиләр чиқириду вә яман адәм 
яман хәзинисидин яман нәрсиләр чиқириду.  36 Лекин силәргә ейтимән: Адәмләр 
ейтқан һәр беһудә сөз үчүн һөкүмдә һесаб бериду.  37 Чүнки өз сөзлириңдин адил 
қилинисән вә өз сөзлириңдин һөкүм қилинисән».  
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Юнус пәйғәмбәрниң аламити
38 У вақит катипларниң вә пәрисийләрниң бирнәччиси җавап берип униңға: 

«Әй устаз, сәндин бир аламәт көргили халаймиз» дәп ейтти.  39 У җавап берип 
уларға ейтти: «Яман вә бузуқ бир нәсил аламәт издәйду. Лекин уларға Юнус 
пәйғәмбәрниң аламитидин башқа һеч бир аламәт берилмәйду.  40 Чүнки 
Юнус үч күн вә үч кечә чоң белиқниң қосиқида қалғандәк Ибн ал-Инсан 
үч күн вә үч кечә йәрниң бағрида қалиду.  41 Нинәвәниң кишилири һөкүм 
күнидә бу нәсил билән қопуп, уларни һөкүм қилиду. Чүнки улар Юнусниң 
вәзини аңлап товва қилди. Вә мана Юнустин улуқрақи мундадур.  42 Җәнуб 
мәликиси һөкүм күнидә бу нәсил билән қопуп, уларни һөкүм қилиду. Чүнки 
у өзи Сулайманниң һекмитини аңлиғили йәрниң чәтлиридин кәлди вә мана 
Сулаймандин улуқрақи мундадур.  

Напак роһниң қайтип келиши

43 Напак роһ адәмдин чиққанда суйи йоқ йәрләрдә йүрүп, раһәт издәп 
тапмайду.  44 У вақит: ‹ Өзәм чиққан өйүмгә янай› дәп берип, уни халий вә 
сүпүрүлгән вә зиннәтләндүрүлгән тапиду.  45 Андин у берип, өзидин яманрақ 
йәнә йәттә роһни елип кирип, анда қалиду вә у адәмниң аввилидин ахири 
яманрақ болиду. Шу яман нәсилгә һәм шундақ болиду».  

Әйса Мәсиһниң аниси вә бурадәрлири

46 Хәлиққә сөз қилип турғинида, мана, аниси вә бурадәрлири ташқирида 
туруп, униң билән сөзләшкили издиди.  47 Бирким ейтти: «Мана, анаң вә 
бурадәрлириң ташқирида туруп, сән билән сөзләшкили издәйду».  48 Лекин 
у җавап берип өзигә хәвәр бәргән кишигә: «Анам кимдур вә бурадәрлирим 
кимдур?» дәп ейтти.  49 Қолини шагиртлириниң тәрипигә узитип ейтти: 
«Мана анам вә бурадәрлирим!  50 Чүнки һәр ким асманлардики Атамниң 
ирадисини қилса, мениң бурадирим вә һәмширәм вә анам удур».  

Уруқ чачқучи тоғрисидики тәмсил

13 1 У күндә Әйса өйдин чиқип, деңизниң бойида олтарди.  2 Тола хәлиқ 
униң алдиға йиғилғач өзи бир кемигә кирип олтарди вә һәммә хәлиқ 

канарда турушти.  3 У уларға тәмсилләр билән тола сөз қилип ейтти: «Мана 
уруқ чачқучи уруқ чачқили чиқти.  4 Чачқинида бәзиси йолниң йениға 
чүшти вә учарқанатлар келип уни йеди.  5 Амма бәзиси тописи җиқ болмиған 
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ташлиқ йәргә чүшти вә тописи қелин болмиғач пат үнүп чиқип,  6 аптап 
чиққинида көйүп кетип, йилтизи болмиғини үчүн қуруп қалди.  7 Амма 
бәзиси тикәнләр арисиға чүшти вә тикәнләр өсүп уларни боғди.  8 Лекин 
бәзиси яхши йәргә чүшүп, бири йүз, йәнә бири атмиш вә йәнә бири оттуз 
һәссә һосул бәрди.  9 Қулиқи барлар аңлисун».  

Тәмсилләрниң мәхсити

10 Шагиртлири келип униңға ейтти: «Немишкә уларға тәмсилләр билән 
сөз қилисән?»  11 У җавап берип ейтти: «Асманларниң падишаһлиқиниң 
сирлирини билиш силәргә берилгән. Лекин уларға берилмәгән.  12 Чүнки 
кимниңки бар болса, униңға берилиду вә зиядә болғидәк берилиду. Лекин 
кимниңки йоқ болса, бари һәм униңдин елиниду.  13 Униң үчүн уларға 
тәмсилләр билән сөз қилимән, чүнки улар көрүп туруп көрмәйду, ишитип 
туруп аңлимайду вә һечнемә уқмайду.  14 Уларда Йәшаяниң пәйғәмбәрлики 
беҗа кәлтүрүлди йәни ‹ Аңлимақлиқ билән аңлайсиләр, амма һеч 
уқмайсиләр вә көрүп туруп көрисиләр, амма һеч сиңдүрүвалмайсиләр.  
15 Чүнки бу хәлиқниң көңли қелин болди вә қулақлири еғир аңлайду вә 
улар көзлирини юмған. Шундақ болмиса еди, улар көзлири билән көрүп, 
қулақлири билән аңлап, көңүллири билән чүшинип, йенип мәндин шипа 
тапатти›.  16 Лекин силәрниң көзлириңлар мубарәктур, чүнки көриду вә 
қулақлириңлар мубарәктур, чүнки аңлайду.  17 Бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, 
тола пәйғәмбәрләр вә адиллар көргиниңларни көргили халиди, амма 
көрмиди вә аңлиғиниңларни аңлиғили халиди, амма аңлимиди.  

Уруқ чачқучи тоғрисидики тәмсилниң чүшәндүрүлүши

18 Лекин уруқ чачқучиниң тәмсилини аңлаңлар.  19 Қачанки бири 
падишаһлиқниң сөзини аңлап уқмиса, яман болғучи келип униң көңлигә 
чечилғанни елип кетиду. Йолниң йенида чечилғини шудур.  20 Ташлиқ 
йәрләргә чечилғини болса шундақки, сөзни аңлап уни хошаллиқ билән 
қобул қилиду.  21 Амма өзидә йилтизи болмиғач бир вақитқичә қелип, 
сөзниң җәһитидин бир тәңлик яки қоғлиниш вәқә болса дәрһал тайиду.  
22 Тикәнләрниң арисида чечилғини болса шундақки, сөзни аңлайду амма бу 
дунияниң әндишиси вә дөләтниң ғурури сөзни боғиду вә һосулсиз болиду.  
23 Лекин яхши йәргә чечилғини болса шундақки, сөзни аңлап уқуп, һосул 
бериду вә бири йүз, йәнә бири атмиш вә йәнә бири оттуз һәссә һосул бериду».  
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Буғдай арисиға чечилған от уруқи тоғрисидики тәмсил
24 Уларға башқа бир тәмсил кәлтүрүп ейтти: «Асманларниң падишаһлиқи 

өз екин йеригә яхши уруқ чачқан бир адәмгә охшайду.  25 Амма хәлиқ 
ухлиғанда униң дүшмини келип, буғдай арисиға от уруқи чечип қоюп кәтти.  
26 Зираәт көкләп баш чиқарғанда от һәм көрүнди.  27 Өй егисиниң қуллири 
келип униңға ейтти: ‹ Әй хоҗа екин йериңгә яхши уруқ чачқан әмәсмидиң? 
Бу от нәдин чиқип кәлди?›  28 У уларға ейтти: ‹ Бир дүшмән киши буни 
қилған›. Қуллар униңға ейтти: ‹ Берип, уни отишимизни халамсән?›  29 Лекин 
у ейтти: ‹ Яқ, отни йиққанда униң билән буғдайни һәм жулушуңлар мүмкин.  
30 Иккилисини ормиғичә биргә өскили қоюңлар. Орма вақтида ормичиларға 
ейтай: ‹ Авал отни йиғип, көйдүрмәк үчүн бағ қилип бағлаңлар. Амма 
буғдайни саңимға йиғиңлар›».  

Қича уруқи вә хемиртуруч тоғрисидики тәмсил

31 Уларға йәнә тәмсил кәлтүрүп ейтти: «Асманларниң падишаһлиқи бир 
адәм өз екин йеригә терип салған бир қича уруқиға охшайду.  32 У һәммә 
уруқларниң кичикрәки болғини билән өскәндә отяшларниң чоңрақи 
болуп, асман учарқанатлири келип, униң шахлириға қоналғидәк бир дәрәқ 
болиду».  33 Уларға йәнә бир тәмсил ейтти: «Асманларниң падишаһлиқи бир 
хемиртуручқа охшайдуки, бир хотун уни елип, пүтүн хемирни болдурғичә үч 
қача унға иләштүрүп қойди».  34 Буниң һәммисини Әйса хәлиққә тәмсилләр 
билән баян қилди вә тәмсил кәлтүрмәй уларға һеч сөз қилмиди.  35 Буниң 
билән пәйғәмбәрниң васитиси билән ейтилғини беҗа кәлтүрүлди, йәни 
«Тәмсилләргә ағзимни ечип, дуния бена қилинғинидин бери пинһан болған 
нәрсиләрни баян қилимән».  

Қича уруқи вә хемиртуруч тоғрисидики тәмсилниң 
чүшәндүрүлүши

36 Андин кейин у хәлиқни яндуруп, өйгә барди. Шагиртлар униң алдиға 
келип ейтти: «Екин йеридики отниң тәмсилини бизгә уқтурғин».  37 У җавап 
берип ейтти: «Яхши уруқни чачқучи Ибн ал-Инсандур.  38 Екин йери дуниядур. 
Яхши уруқ падишаһлиқниң балилиридур, амма от яман болғучиниң 
балилиридур.  39 Уни чечип қойған дүшмән иблистур. Орма вақти дунияниң 
ахиридур. Ормичилар пәриштиләрдур.  40 От йиғилип отта өртәлгинидәк 
бу дунияниң ахирида шундақ болиду.  41 Ибн ал-Инсан өз пәриштилирини 
әвәтиду вә улар униң падишаһлиқидин һәммә тайдурғучиларни вә яманлиқ 
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қилғучиларни йиғип,  42 от тонуриға ташлайду. Анда йиға вә чиш ғучурлитиш 
болиду.  43 У вақит адиллар өз Атисиниң падишаһлиқида аптаптәк йоруйду. 
Қулиқи барлар аңлисун.  

Екин йеридики ғәзинә вә қиймәтлик мәрвайит тоғрисидики 
тәмсил 

44 Асманларниң падишаһлиқи екин йеридә пинһан қилинған бир хәзинигә 
охшайдуки, бир адәм уни тепип йошуруп, хушлуқидин берип, һәр нәрсисини 
сетип шу екин йерини алиду.  45 Асманларниң падишаһлиқи йәнә чирайлиқ 
мәрвайит издәйдиған бир содигәр адәмгә охшайду.  46 У бир тола қиймәт 
баһалиқ мәрвайитни тапқанда берип, һәр нәрсисини сетип уни алди.  

Белиқ йиққан тор тоғрисидики тәмсил

47 Асманларниң падишаһлиқи йәнә деңизға салинип, һәр хил белиқтин 
йиққан бир торға охшайду.  48 Толғанда адәмләр уни канарға чиқирип 
олтирип, яхшилирини қачиларға йиғди, лекин яримаслирини ташливәтти.  
49 Дунияниң ахирида шундақ болиду. Пәриштиләр чиқип, яманларни 
яхшиларниң арисидин айрип,  50 от тонурға ташлайду. Анда йиға вә чиш 
ғучурлитиш болиду.  51 Буниң һәммисини уқтуңларму?» Улар униңға ейтти: 
«Уқтуқ».  52 У уларға ейтти: «Буниң үчүн асманларниң падишаһлиқиға шагирт 
қилинған һәр катип өз хәзинисидин йеңи вә кона нәрсиләр чиқиридиған 
бир өй егисигә охшайду».  

Пәйғәмбәр өз жути вә өйидә һәрмәтләнмәйду

53 Вәқә болдики, Әйса бу тәмсилләрни сөзләп болғандин кейин, у 
йәрдин чиқип кәтти.  54 У өз жутиға кәлгәндә уларниң синагогида тәлим 
бәрди. Шундақки, улар һәйран қелип ейтти: «Бу һекмәт вә бу қувәтләр 
муниңға нә йәрдиндур?  55 Бу өзи яғаччиниң оғли әмәсму? Аниси Мәрйәм 
вә бурадәрлири Яқуб вә Йүсүп вә Симон вә Йәһуда дәп аталмамду?  56 Униң 
һәмширилириниң һәммиси бизниң аримизда әмәсму? Шуниң һәммиси 
муниңға нә йәрдиндур?»  57 Улар униңға аччиқлинип кәтти. Амма Әйса 
уларға ейтти: «Бир пәйғәмбәр пәқәт өз жути вә өз өйидә һөрмәткә сазавәр 
болмайду».  58 Уларниң етиқатсизлиқи үчүн у анда тола қудрәтлик әмәлләр 
қилмиди.  
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Чөмүлдүргүчи Юһаннаниң өлтүрүлүши

14 1 У вақит һаким Һиродәс Әйсаниң шөһритини аңлап,  2 өз ғуламлириға 
ейтти: «Бу өзи чөмүлдүргүчи Юһаннадур. У өлүкләр арисидин 

қопурулупту. Униң үчүн мундақ қувәтләр униңда ишләп әмәлгә келиду».  
3 Чүнки Һиродәс өз бурадири Филиппусниң хотуни Һиродийәсниң 
җәһитидин Юһаннани тутуп бағлап, зинданға салдурған еди.  4 Чүнки Юһанна 
униңға: «Уни өзәңгә елишиң җайиз әмәс» дәп ейтқан еди.  5 У уни өлтүргили 
халиди, лекин хәлиқтин қорқти, чүнки улар уни пәйғәмбәр дәп биләтти.  
6 Лекин Һиродәсниң туғулған күни болғанда Һиродийәсниң қизи уларниң 
алдида уссул ойнап, Һиродәсни ундақ хуш қилдики,  7 у униңға: «Һәрнемә 
тилисәң, саңа берәй» дәп қәсәм билән вәдә қилди.  8 У анисидин үгәнгинидәк: 
«Чөмүлдүргүчи Юһаннаниң бешини бир тәхсидә бу йәргә маңа елип бәргин» 
дәп ейтти.  9 Падишаһ ғәмкин болди. Лекин қәсәмлири үчүн вә өзи билән 
дәстиханда олтарғанлар үчүн: «Берилсун» дәп әмир қилди  10 вә киши әвәтип, 
зинданда Юһаннаниң бешини кәстүрди.  11 Униң беши бир тәхсигә қоюлуп, 
қизға берилди вә у уни анисиға елип барди.  12 Униң шагиртлири келип, униң 
бәдинини елип дәпнә қилип, андин берип Әйсаға хәвәр бәрди.  

Әйса Мәсиһ бәш миң кишини тойдуриду

13 Амма Әйса буни аңлиғанда у йәрдин бир кемә билән тәнһа бир халий 
йәргә барди. Һәлқ буни аңлап, шәһәрләрдин пиядә униңға әгәшти.  14 У чиқип, 
тола хәлиқни көрүп уларға рәһим қилип, кесәллирини сақайтти.  15 Ахшам 
болғанда шагиртлири униң алдиға келип, ейтти: «Бу йәр чөлдур вә вақит 
өтти. Хәлиқни яндурғин. Улар кәнтләргә берип, өзигә таам сетивалсун».  
16 Амма у уларға ейтти: «Уларниң кетиши лазим әмәс, өзәңлар уларға йегили 
таам бериңлар».  17 Улар униңға ейтти: «Мунда өзимиздә бәш нан билән икки 
белиқтин башқа нәрсимиз йоқтур».  18 Амма у ейтти: «Буларни маңа елип 
келиңлар».  19 У хәлиққә йәр отида олтарғили буйруп, бәш нан билән икки 
белиқни елип, асманға қарап дуа оқуп, нанларни уштуп шагиртлириға бәрди 
вә шагиртлар хәлиққә бәрди.  20 Һәммиси йәп тойди. Улар ашқан парчиларни 
йиғип, он икки севәт толтиривалди.  21 Йегәнләр хотун билән балилардин 
башқа бәш миңчә киши еди.  

Әйса Мәсиһниң су үстидә меңиши

22 Әйса хәлиқни яндурғичә шагиртлирини кемигә кирип, өзидин илгири 
карши тәрәпкә өткили зорлиди.  23 Хәлиқни яндурғандин кейин у өзи дуа 
қилғили таққа тәнһа чиқти вә ахшам болғанда анда ялғуз еди.  24 Амма 
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бу чағда шамал зит болғач деңизниң оттурисида кемә долқунлар ичидә 
чайқивататти.  25 Кечиниң төртиничи һәссисидә Әйса деңизниң йүзидә 
меңип, уларниң тәрипигә кәливататти.  26 Шагиртлири униң деңизниң 
йүзидә маңғинини көрүп беарам болуп: «Алвасти екән!» дәп қорқунучтин 
қичқарди.  27 Амма Әйса дәрһал уларға сөз қилип: «Хатирҗәм болуңлар, 
бу мән, қорқмаңлар» дәп ейтти.  28 Петрус җавап берип униңға ейтти: «Әй 
Худавәндә, сән болсаң: ‹ Маңа суниң йүзидә меңип, алдимға кәлгин› дәп 
буйруғин».  29 У: «Кәлгин» дәп ейтти. Петрус кемидин чүшүп, су йүзидә 
меңип Әйсаниң алдиға кәлди.  30 Лекин шамалниң шиддәтликини көрүп 
қорқуп, чөккили турғинида: «Әй Худавәндә, мени қутқузғин!» дәп қичқарди.  
31 Әйса дәрһал қолини узитип, уни тутуп: «Әй кам етиқатлиқ, немишкә шәк 
кәлтүрдиң?» дәп униңға ейтти.  32 Улар кемигә киргәндә шамал тохтиди.  
33 Кемидикиләр келип, униңға сәҗдә қилип: «Һәқиқәтән Ибн Алладурсән» 
дәп ейтти.  

Әйса Мәсиһ тола кесәлләрни сақайтиду

34 Улар өтүп, Гәннәсарәт жутиға кәлди.  35 У йәрниң адәмлири уни тонуп, 
у жутниң барчә әтрапиға хәвәр әвәтип, һәммә кесәлләрни униң алдиға 
кәлтүрүп:  36 «Ялғуз либасиңниң етикигә қол тәккүзгәй» дәп униңға ялвурди. 
Тәккәнләрниң һәммиси сақайди.  

Адәмни немә напак қилиду

15 1 У вақит пәрисийләр билән катиплар Йерусалимдин Әйсаниң алдиға 
келип, ейтти:  2 «Немишкә сениң шагиртлириң қедимкиләрниң 

буйруқлириға хилаплиқ қилиду? Чүнки улар нан йесә, қол жуймайду».  
3 Лекин у җавап берип уларға ейтти: «Силәр болсаңлар, немишкә өз 
буйруқлириңлар үчүн Худаниң әмригә хилаплиқ қилисиләр?  4 Чүнки Худа 
әмир қилип ейтқанки: Атаңға вә анаңға һөрмәт қилғин. Кимки атиға яки аниға 
дәшнәм бәрсә, өлүмгә мәһкүм қилинсун.  5 Лекин силәр: ‹ Кимки өз атисиға 
яки анисиға: «Сән мәндин алидиған ярдәм өзи қурбан болди» десә, атисиға 
яки анисиға һөрмәт қилмиса болиду› дәп ейтисиләр.  6 Өз буйруқлириңлар 
билән Худаниң әмрини инавәтсиз қилдиңлар.  7 Әй рия қилғучилар, Йәшая 
силәрниң тоғраңларда яхши пәйғәмбәрлик қилип ейттики:  8 ‹ Бу хәлиқ маңа 
ағзи билән йеқинлишип, ләвлири билән маңа һөрмәт қилиду, лекин көңли 
мәндин йирақтур.  9 Амма үгитидиған тәлими адәмләрниң буйруқи болғач, 
улар маңа беһудә ибадәт қилиду›».  
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10 У хәлиқни қичқирип уларға ейтти: «Аңлап уқуңлар.  11 Еғизға киргән нәрсә 
адәмни напак қилмайду, бәлки еғиздин чиққан нәрсә адәмни напак қилиду».  
12 У вақит шагиртлири униң алдиға келип, униңға ейтти: «Биләмсәнки, 
пәрисийләр бу сөзни аңлиғанда рәнҗиди?»  13 Амма у җавап берип ейтти: 
«Самави Атам салмиған һәр көчәт қомурулиду.  14 Уларни қоюңлар. Улар 
корларниң кор йетәклигүчисидур. Әгәр кор корни йетәклисә, иккилиси 
чоңқурға чүшиду».  
15 Петрус җавап берип униңға ейтти: «Бу тәмсилни бизгә уқтурғин».  16 Әйса 
ейтти: «Силәр һәм техи пәмсизму?  17 Уқмамсиләрки, еғизға киргән һәр нәрсә 
қосаққа берип, өз йоли билән чиқип кетиду.  18 Лекин еғиздин чиққан нәрсә 
көңүлдин келиду. Шу өзи адәмни напак қилиду.  19 Чүнки яман пикирләр, 
қатиллиқ, зина, бузуқлуқ, оғрилиқ, ялған гувалиқ вә күпүрлүк көңүлдин 
чиқиду.  20 Адәмни напак қилидиған нәрсә шудур. Лекин жуймиған қол 
билән йемәк адәмни напак қилмайду».  

Қана'анлиқ хотунниң етиқати

21 Әйса андин чиқип, Тир вә Сидон тәрәплиригә барди.  22 Вә мана 
қанаанлиқ бир хотун шу йәрләрдин чиқип, қичқирип ейтти: «Әй Худавәндә, 
ибн-Давут, маңа рәһим қилғин! Қизим қаттиқ җин чаплашқан».  23 Лекин у 
униңға һеч бир сөз җавап бәрмиди. Шагиртлири униң алдиға келип, униңға 
ялвуруп ейтти: «Уни яндурғин, чүнки кәйнимиздин қичқирип туриду».  
24 Амма у җавап берип ейтти: «Мән пәқәт Бәйт-Исраилниң йиткән қойлириға 
әвәтилгәнмән».  25 Лекин у келип, униңға сәҗдә қилип ейтти: «Әй Худавәндә, 
маңа ярдәм бәргин».  26 У җавап берип ейтти: «Балиларниң ненини елип, 
иштларға бәрмәк яхши әмәс».  27 Лекин у ейтти: «Тоғра, әй Худавәндә, лекин 
иштлар һәм өз егилириниң дастихинидин чүшкән парчилиридин йәйду».  
28 У вақит Әйса җавап берип униңға ейтти: «Әй хотун етиқатиң чоңдур. Саңа 
халиғиниңдәк болсун». Шу сааттин тартип қизи сақайди.  

Тола кесәлләрниң шипа тепиши

29 Әйса андин чиқип, Галилийә деңизиниң тәрипигә барди. У бир таққа 
чиқип, анда олтарди.  30 Тола хәлиқ униң алдиға келип, токурларни, 
корларни, гас-гачиларни, чолақларни вә башқа тола кишини өзи билән биллә 
елип келип, уларни Әйсаниң путлири алдиға қойди вә у уларни сақайтти.  
31 Шундақки, хәлиқ гачиларниң гәп қилғинини, чолақларниң сақ болғинини, 
токурларниң маңғинини вә корларниң көргинини көргәндә әҗәблинип, 
Исраилниң Тәңрисигә һәмд ейтти.  



 31 ИнҖИл МӘТТА

Әйса Мәсиһ төрт миң кишини тойдуриду
32 Әйса шагиртлирини өз алдиға қичқирип ейтти: «Хәлиққә мениң рәһмим 

келиду. Чүнки улар мән билән турғили әмди үч күн болди вә уларниң 
йегили һеч нәрсиси йоқтур. Улар йолда үзүлүп қалмисун дәп, уларни 
ач яндурғили халимаймән».  33 Шагиртлири униңға ейтти: «Мунчә тола 
хәлиқни тойдурғили чөлдә шунчә тола нанни нә йәрдин тапайли?»  34 Әйса 
уларға ейтти: «Нәччә нениңлар бар?» Улар ейтишти: «Йәттә вә бир нәччә 
ушшақ белиқ бар».  35 Өзи хәлиққә йәрдә олтарғили буйруп,  36 у йәттә нан 
билән белиқларни елип, шүкүр ейтип, уларни уштуп шагиртларға бәрди вә 
шагиртлар хәлиққә бәрди.  37 Һәммиси йәп тойди вә улар ашқан парчиларни 
йиғип, йәттә севәт толтиривалди.  38 Йегәнләр хотун билән балилардин 
башқа төрт миң киши еди.  39 У хәлиқни яндуруп, кемигә кирип, Магдаланиң 
йәрлиригә барди.  

Пәрисийләр вә садуқийлар бир аламәт тиләйду

16 1 Пәрисийләр билән садуқийлар униң алдиға келип, уни синап, 
асмандин бир аламәт көрситишни униңдин тилиди.  2 Амма у җавап 

берип уларға ейтти: «Ахшам болғанда: ‹ Һава очуқ болиду, чүнки асман 
қизилдур› дәйсиләр.  3 Әтигәндә: ‹ Бугүн боран болиду, чүнки асман қизил 
вә тутуқтур› дәйсиләр. Асман йүзини пәриқ етишни билисиләр. Лекин 
заманларниң аламәтлирини пәриқ етәлмәйсиләр.  4 Яман вә бузуқ бир нәсил 
аламәт издәйду, амма Юнусниң аламитидин башқа һеч бир аламәт уларға 
берилмәйду» дәп уларни қоюп кәтти.  

Пәрисийләр вә садуқийларниң хемиртуручи

5 Шагиртлар у тәрәпкә йетип барғанда нан елишни унтуған еди.  6 Әйса уларға 
ейтти: «Агаһ болуп, пәрисийләр билән садуқийларниң хемиртуручидин еһтият 
қилиңлар».  7 Улар өз арисида: «Нан елишмай чиқтуқ» дәп ейтишти.  8 Әйса 
буни билип ейтти: «Әй кам етиқатлиқлар, немишкә өз араңларда нан алмай 
чиққиниңлар үчүн дейишисиләр.  9 Техи уқмайсиләрму вә яд қилмайсиләрму? 
Бәш нанни бәш миң кишигә бәргәндә нәччә севәт йиғивалдиңлар?  10 Йәттә 
нанни төрт миң кишигә бәргәндә нәччә севәт йиғивалдиңлар?  11 Нан 
тоғрисидин силәргә ейтмиғинимни немишкә уқмайсиләр? Лекин пәрисийләр 
билән садуқийларниң хемиртуручидин еһтият қилиңлар».  12 Анда улар униң 
нан хемиртуручидин еһтият қилиңлар дегән әмәс, бәлки пәрисийләр билән 
садуқийларниң тәлими тоғрисидин сөз қилғинини уқти.  
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Петрусниң Әйса Мәсиһ тоғрисидики гувалиқи
13 Әйса Қәйсәрийә Филиппи тәрәплиригә кәлгәндә өз шагиртлиридин 

сорап ейтти: «Адәмләр Ибн ал-Инсанни ким дәйду?»  14 Улар ейтти: 
«Бәзиси у өзи чөмүлдүргүчи Юһанна, бәзиси Елияс вә бәзиси Йәрәмия яки 
пәйғәмбәрләрниң биридур дәйду».  15 У уларға ейтти: «Амма силәр мени ким 
дәйсиләр?»  16 Симон Петрус җавап берип ейтти: «Сән Мәсиһ, Ибн Алла ал-
Һаят».  17 Әйса җавап берип униңға ейтти: «Мубарәктурсән, әй Симон ибн-
Юнус, чүнки җисим вә қан егиси әмәс, бәлки асманлардики Атам саңа буни 
ашкарә қилди.  18 Мән саңа ейтимәнки, сән Петрустурсән вә бу қорам ташниң 
үстигә җамаитимни қуримән вә аләм дозақниң дәрвазилири униңға ғалиб 
болалмайду.  19 Асманларниң падишаһлиқиниң ачқучлирини саңа беримән. 
Һәрнемини йәрдә бағлисаң, асманларда бағлиниду вә һәрнемини йәрдә 
йәшсәң, асманларда йешилиду».  20 У вақит у шагиртлириға өзиниң Мәсиһ 
екәнликини һеч кимгә ейтмаслиқни буйруди.  

Әйса Мәсиһниң өлүп тирилидиғанлиқини алдин ейтиши

21 У вақиттин тартип Әйса өзиниң Йерусалимға берип, ақсақаллардин вә 
баш каһинлардин вә катиплардин тола зәхмәт тартип өлтүрүлүп, үчинчи 
күндә тирилип қопурулмики керәк екәнликини шагиртлириға ашкарә 
қилғили башлиди.  22 Петрус уни бир тәрәпкә елип берип: «Худа сени 
сақлисун, әй Худавәндә, саңа һәргиз мундақ болмисун» дәп уни әйиплигили 
турди.  23 Лекин у Петрусқа бурулуп ейтти: «Мәндин кәткин, әй шәйтан. Маңа 
тайдурмақлиқтурсән, чүнки Худаниңкини көзлимәй, адәмләрниңкини 
көзләйсән».  24 Андин кейин Әйса өз шагиртлириға ейтти: «Әгәр бир киши 
кәйнимдин әгәшкили халиса, өзидин ваз кечип, чапрас яғачини көтирип 
маңа әгәшсун.  25 Чүнки һәр ким өз җенини қутқузғили халиса, уни җүtүrиду 
вә һәр ким мән үчүн өз җенини җүtүrсә, уни тапиду.  26 Чүнки инсан барчә 
дунияға егә болуп, өз җенини җүtүrсә, униңға немә мәнпәәт болиду? Инсан 
өз җени үчүн немини төләп бериду?  27 Чүнки Ибн ал-Инсан өз Атисиниң шан-
шәрипидә өз пәриштилири билән келиду вә у вақит һәр адәмниң өз әмилигә 
қарап җавап қайтуриду.  28 Бәрһәқ, силәргә ейтимән: Мунда турғанларниң 
бәзилири Ибн ал-Инсан өз падишаһлиқида кәлгинини көрмигичә өлүм 
тетимайду».  
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Тағда Елияс вә Мусаниң Әйса Мәсиһ билән көрүнүши

17 1 Алтә күндин кейин Әйса Петрусни вә Яқуб билән бурадири Юһаннани 
өзи билән биллә елип, уларни тәнһа бир егиз таққа башлап чиқти.  

2 Уларниң алдида униң қияпити өзгәрди вә йүзи аптаптәк йоруди вә 
либаслири нурдәк ақ болди.  3 Вә мана, Муса билән Елияс уларға көрүнди. 
Улар униң билән сөзлишиватқан еди.  4 Шунда Петрус сөз башлап Әйсаға 
ейтти: «Әй Худавәндә, бизниң мунда турушимиз яхшидур. Халисаң, мунда 
үч сайивән ясайли, бири саңа, бири Мусаға вә бири Елиясқа».  5 У сөз қилип 
турғинида, мана бир йоруқ булут уларға сайә қилди вә мана булуттин бир 
аваз чиқип ейттики: «Униң билән хуш-ризайим бар. Амрақ Оғлум будур, 
уни аңлаңлар».  6 Шагиртлар буни аңлиғанда йүз төвән йиқилип, наһайити 
қорқти.  7 Әйса келип, уларға қол тәккүзүп ейтти: «Қопуп қорқмаңлар».  
8 Улар көзлирини көтирип қариғанда Әйсадин башқа һеч кимни көрмиди.  

9 Улар тағдин чүшкинидә Әйса уларға: «Көргиниңларни Ибн ал-Инсан 
өлүкләр арисидин қопурулмиғичә һеч кимгә ейтмаңлар» дәп буйруди.  
10 Шагиртлар униңдин сорап ейтти: «Немә үчүн катиплар: ‹ Авал Елиясниң 
келиши керәктур› дәйду?»  11 У җавап берип ейтти: «Елияс дәрвәқә авал 
келип, һәрнемини җайлайду.  12 Амма силәргә ейтимәнки, Елияс өзи кәлди. 
Улар уни тонумай, һәрнемә халиса униңға қилди. Шундақ һәм Ибн ал-
Инсан улардин зәхмәт тартиду».  13 У вақит шагиртлар уларға чөмүлдүргүчи 
Юһанна тоғрисида ейтқинини уқти.  

Җин чаплашқан балиниң сақайтилиши

14 Улар хәлиқ йиғилған йәргә йәткәндә бир киши униң алдиға келип, тиз 
пүкүп  15 ейтти: «Әй Худавәндә, оғлумға рәһим қилғин, чүнки тутқақлиқ кесәл 
болуп қаттиқ зәхмәт тартиду. Пат-пат отқа вә пат-пат суға чүшиду.  16 Уни 
сениң шагиртлириңниң алдиға кәлтүрдүм, амма улар уни сақайталмиди».  
17 Әйса җавап берип ейтти: «Әй имансиз вә тәтүр нәсил, қачанғичә силәр билән 
турай? Қачанғичә силәргә сәвир-тақәт қилай? Уни бу йәргә кәлтүрүңлар».  
18 Әйса яман роһқа тәнбиһ бәрди вә у униңдин чиқти. У сааттин тартип оғул 
сақайған еди.  
19 У вақит шагиртлар өзара Әйсаниң алдиға келип ейтти: «Немишкә биз уни 
чиқиралмидуқ?»  20 У уларға ейтти: «Етиқатиңлар кам болған үчүн, чүнки 
бәрһәқ, силәргә ейтимән: Әгәр қича уруқичә етиқатиңлар болса, бу таққа ‹ 
Мундин у йәргә көчкин› десәңлар, көчиду вә силәргә мүмкин болмайдиған 
һеч иш болмайду.  21 Амма дуа вә роза билән болмиса, мундақлар чиқмайду».  
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Әйса Мәсиһ йәнә өлүп тирилиши тоғрисида сөзләйду
22 Улар Галилийәдә турған вақитта Әйса уларға: «Ибн ал-Инсан адәмләрниң 

қолиға тапшурулиду.  23 Улар уни өлтүриду вә у үчинчи күни тирилип 
қопурулиду» деди. Улар наһайити ғәмкин болди.  

Бәйт-муқәддәс беҗи бериш

24 Улар Капәрнаһумға кәлгәндә икки дирхамлиқ баҗни йиққучилар 
Петрусниң алдиға келип ейтти: «Устазиңлар икки дирхамни берәмду?»  25 У 
‹ Бериду› дәп ейтти. Амма өйгә киргәндә Әйса униң гепини тосап ейтти: 
«Әй Симон, сән қандақ қарайсән? Бу дунияниң падишаһлири баҗ-алванни 
кимдин алиду? Өз оғуллиридинму? Яки ятлардинму?»  26 У униңға ейтти: 
«Ятлардин». Әйса униңға ейтти: «Ундақ болса, оғуллар азаттур.  27 Лекин 
уларни тайдурмайли дәп, деңизға берип қармиқиңни салғин вә авал 
чиқидиған белиқни елип, ағзини ачқанда төрт дирхамлиқ бир тәңгә пул 
таписән. Уни елип, мениң вә сән үчүн уларға бәргин».  

Ким асманларниң падишаһлиқида улуқрақ?

18 1 У сааттә шагиртлар Әйсаниң алдиға келип: «Асманларниң 
падишаһлиқидики улуқрақи кимдур?» дәп ейтти.  2 Әйса бир кичик 

балини өз алдиға қичқирип уларниң оттурисида турғузуп,  3 ейтти: «Бәрһәқ, 
силәргә ейтимән: Әгәр йенип, кичик балилардәк болмисаңлар, асманларниң 
падишаһлиқиға кирмәйсиләр.  4 Чүнки һәр ким өзини шу кичик балидәк 
төвән тутса, асманларниң падишаһлиқидики улуқрақи удур.  5 Кимки 
шундақ бир кичик балини мениң исмимда қобул қилса, мени қобул қилиду.  

 Тоғра йолдин тайдуруш тоғрисида

6 Кимки маңа ишәнгән шу кичикләрдин бирини тайдурса, униң бойниға 
бир түгмән теши есилип, деңизниң чоңқуриға чөктүрүлсә, униңға яхши 
болатти.  7 Вай дунияға тайдурмақлиқлар үчүн. Чүнки тайдурмақлиқларниң 
келиши керәктур, лекин вай тайдурмақлиққа васитә болған адәмгә.  8 Әгәр 
қолуң яки путуң сени тайдурса, уни кесип өзәңдин ташлиғин. Чолақ я 
токур болуп һаятлиққа киришиң икки қоллуқ я икки путлуқ болуп дозаққа 
селинишиңдин әвзәлдур.  9 Әгәр көзүң сени тайдурса, уни оюп өзәңдин 
ташлиғин. Бир көзлүк болуп һаятлиққа киришиң икки көзлүк болуп отниң 
дозихиға селинишиңдин әвзәлдур.  
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Езиққан қой тоғрисидики тәмсил
10 Агаһ болуңларки, шу кичикләрдин бирини тәһқир қилмиғайсиләр, 

чүнки силәргә ейтимән: Уларниң пәриштилири асманларда самави Атамниң 
йүзини һемишә көриду.  11 Чүнки Ибн ал-Инсан һалак болғанни издәп 
қутқузғили кәлди.  12 Силәр қандақ қарайсиләр? Бир адәмниң йүз қойи болса 
вә улардин бири езиқип кәтсә, у тохсан тоққузни тағларда қоюп, у езиққанни 
издәп бармамду?  13 Әгәр мубада уни тапса, бәрһәқ силәргә ейтимән: Езиқип 
кәтмигән тохсан тоққуздин шу қой үчүн ошуқрақ хошал болиду.  14 Шундақ шу 
кичикләрдин бириниң һалак болуши асманлардики Атамниң хаһиши әмәс.  

Бурадириң гуна қилса

15 Әгәр бурадириң гуна қилса, униң қешиға берип, униңға ялғуз бир-
бириңларниң арисида несиһәт қилғин. Сени аңлиса, бурадириңни тапқан 
болисән.  16 Лекин аңлимиса, өзәң билән йәнә бир яки икки кишини алғин. 
Шуниң билән һәр сөз икки яки үч гуваниң ағзи билән мәһкәм қилинғай.  
17 Уларни аңлимиса, җамаәткә ейтқин. Лекин җамаәтни аңлимиса, у саңа 
бутпәрәс вә баҗгирдәк болғай.  18 Бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, һәрнемини 
йәрдә бағлисаңлар, асманда бағлиниду вә һәрнемини йәрдә йәшсәңлар, 
асманда йешилиду.  19 Йәнә силәргә ейтимән: Йәрдә силәрдин икки киши бир 
болуп һәрнемини тилисә, асманлардики Атам тәрипидин уларға берилиду.  
20 Чүнки һәр йәрдә икки яки үч киши мениң намимда җәм болса уларниң 
оттурисида болимән».  

Яман қул тоғрисидики тәмсил

21 У вақит Петрус униң алдиға келип ейтти: «Әй Худавәндә, нәччә мәртивә 
бурадирим маңа гуна қилса, уни кәчүрәй? Йәттә мәртивигичиму?»  22 Әйса 
униңға ейтти: «Саңа йәттә мәртивигичә, демәймән, бәлки йәтмиш қетим 
йәттә мәртивигичилик.  23 Униң үчүн асманларниң падишаһлиқи өз 
қуллиридин һесаб халиған бир падишаһ кишигә охшайду.  24 У һесаб қилғили 
башлиғанда улар униң алдиға он миң талант қәризи бар бир кишини 
кәлтүрди.  25 Амма төләп бәргили бир нәрсиси болмиғач хоҗиси у өзи билән 
хотуни вә балилири вә пүтүн барлиқи сетилип, төләп беришини әмир қилди.  
26 У вақит қул йәргә йиқилип униңға сәҗдә қилип ейтти: ‹ Маңа мөһләт 
бәргин вә барчисини саңа төләп бәрәй›.  27 вә у қулниң хоҗиси рәһим қилип 
уни қоюп берип, қәризидин өтти.  
28 Амма у қул ташқири чиққанда өз қул рәпиқлиридин униңға йүз динар 
қәризи бар бирини тепип, уни тутуп, гелини сиқип: ‹ Қәризиңни маңа төләп 
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бәргин› дәп ейтти.  29 Амма униң қул рәпиқи униң аяқлириға йиқилип, 
униңға ялвуруп ейтти: ‹ Маңа мөһләт бәргин вә саңа төләп бәрәй›.  30 Лекин у 
унимай берип, қәризни төләп бәргичә уни зинданға салдурди.  
31 Униң қул рәпиқлири вәқә болғанни көрүп, тола ғәмкин болуп берип, барчә 
маҗирани хоҗисиға ейтип бәрди.  32 У вақит хоҗиси уни қичқирип, униңға 
ейтти: ‹ Әй яман қул, маңа ялвурғиниң үчүн сениң һәммә қәризиңдин өттүм.  
33 Мән саңа рәһим қилғандәк өз қул рәпиқиңгә рәһим қилиш саңа һәм лазим 
әмәсмиди?›  34 Хоҗиси аччиқлинип, һәммә қәризни төләп бәргичә уни 
азаб қилғучиларға тапшурди.  35 Әгәр силәрниң һәр бириңлар көңүлдин өз 
бурадирини кәчүрмисә, самави Атам һәм силәргә шундақ қилиду».  

Никаһлиқ турмуш вә талақ қилиш тоғрисида

19 1 Вәқә болдики, Әйса бу сөзләрни тамам қилғанда Галилийәдин чиқип, 
Иорданниң у бир тәрипидики Йәһудийәниң йәрлиригә барди.  2 Тола 

хәлиқ униңға әгәшти. У анда уларға шипа бәрди.  3 Пәрисийләр униң алдиға 
келип, уни синап ейтти: «Бир кишигә һәр нә сәвәб билән өз хотунини талақ 
қилмақ җайизму?»  4 Амма у җавап берип ейтти: «Яратқучи дәсләптин тартип 
уларни әр вә хотун яритип:  5 ‹ Буниң үчүн адәм ата билән анисини қоюп 
өз хотуни билән бир болсун вә иккилиси бир бәдән болсун› деп ейтқинини 
оқумидиңларму?  6 Андин кейин улар икки әмәс, бир бәдәндур. Әмди Худаниң 
қошқинини инсан айримисун».  7 Улар униңға ейтти: «Ундақ болса, немишкә 
Муса талақ хети беришни вә талақ қилмақни әмир қилди?»  8 У уларға ейтти: 
«Көңүллириңларниң қаттиқлиқи үчүн Муса силәргә хотунлириңларни 
талақ қилғили иҗазәт бәрди. Лекин дәсләптин шундақ әмәс еди.  9 Силәргә 
ейтимән: Һәр ким зинадин башқа сәвәб билән өз хотунини талақ қилип 
башқисини алса, зина қилиду».  
10 Шагиртлар униңға ейтти: «Әгәр әр билән хотунниң арисидики әһвал 
шундақ болса, өйләнмәк яхши әмәс».  11 Амма у уларға ейтти: «Һәммиси бу 
сөзни көңүлгә алалмайду, лекин өзигә берилгәнләр көңүлгә алиду.  12 Чүнки 
анисиниң қосиқидин шундақ туғулған ахтилар бар вә адәмләрдин ахта 
қилинғанлар бар вә асманларниң падишаһлиқи үчүн өзини ахта қилғанлар 
бардур. Һәр ким көңүлгә алалса, алсун».  

Балиларниң Әйса Мәсиһ алдиға кәлтүрүлүши

13 Андин кейин у уларниң үстигә қоллирини қоюп дуа қилсун дәп, улар 
униң алдиға кичик балиларни кәлтүрди. Амма шагиртлар уларни әйиплиди.  
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14 Лекин Әйса ейтти: «Кичик балиларни қоюңлар вә уларни маңа кәлгили 
тосимаңлар, чүнки асманларниң падишаһлиқи шундақларниңкидур».  15 У 
уларниң үстигә қоллирини қойғандин кейин у йәрдин кәтти.  

Әйса Мәсиһ вә бай йигит

16 Вә мана, бир киши униң алдиға келип, ейтти: «Әй устаз, әбәдий һаятлиқни 
тапқили немә яхшилиқ қилай?»  17 У униңға ейтти: «Немишкә мәндин 
яхшилиқ тоғрисидин сорайсән? Яхши болғучи өзи бирдур. Лекин һаятлиққа 
киргили халисаң, әмирләрни тутқин».  18 У: «Қайси әмирләрни?» дәп сориди. 
Әйса ейтти: «Қатиллиқ қилмиғин, зина қилмиғин, оғрилиқ қилмиғин, ялған 
гувалиқ бәрмигин,  19 атаңға вә анаңға һөрмәт қилғин вә хошнаңни өзәңдәк 
дост тутқин».  20 У йигит униңға ейтти: «Буниң һәммисини тутқанмән. Йәнә 
маңа немә кәмдур?»  21 Әйса униңға ейтти: «Камил болушни халисаң, берип 
мелиңни сетип, пеқирларға бәргин вә асманларда ғәзинәң болиду вә келип 
маңа әгәшкин».  22 Лекин у йигит буни аңлиғанда ғәмкин болуп кәтти, чүнки 
униң тола мели бар еди.  
23 Шунда Әйса өз шагиртлириға ейтти: «Бәрһәқ, силәргә ейтимән: Бир 
бай асманларниң падишаһлиқиға тәслик билән кириду.  24 Йәнә силәргә 
ейтимәнки, бир байниң асманларниң падишаһлиқиға киришидин бир 
төгиниң йиңнә төшүкидин кириши оңайдур».  25 Шагиртлар буни аңлиғанда 
тола һәйран қелип ейтти: «Ундақ болса, ким ниҗат тапалайду?»  26 Әйса 
уларға қарап ейтти: «Адәмләргә шу мүмкин әмәс, лекин һәр нәрсә Худаға 
мүмкиндур».  
27 У вақит Петрус сөз башлап ейтти: «Мана биз һәр нәрсини қоюп саңа әгәштуқ. 
Бизгә немә берилиду?»  28 Әйса уларға ейтти: «Бәрһәқ, силәргә ейтимән: 
Силәр маңа әгәшкәнләр йеңи туғулушта Ибн ал-Инсан өз шан-шәрипиниң 
тәхтидә олтарғанда силәр һәм он икки тәхт үстидә олтирип, Исраилниң он 
икки қәбилисигә һөкүм қилисиләр.  29 Һәр ким мениң исмим үчүн өйлирини 
я бурадәрлирини я һәмширилирини я атисини я анисини я балилирини я 
екин йәрлирини тәрк қилса, нәччә мәртивисини елип, әбәдий һаятлиқни 
мирас алиду.  30 Лекин тола авалқилар ахирқилар вә ахирқилар авалқилар 
болиду.  

Үзүмзарлиқтики мәдикарлар тоғрисидики тәмсил

20 1 Чүнки асманларниң падишаһлиқи сәһәрдә өз үзүмзарлиқиға мәдикар 
алғили чиққан бир өй ғоҗайиниға охшайду.  2 У мәдикарлар билән 
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күнлүки бир динарға келишип, уларни өз үзүмзарлиқиға әвәтти.  3 Үчинчи 
сааткә йеқин чиқип, базарда бекар турған башқиларни көрүп,  4 уларға ейтти: 
‹ Силәр һәм талиққа бериңлар вә һәққиңларни силәргә берәй›. Улар барди.  
5 Алтиничи вә тоққузинчи сааткә йеқин чиқип, йәнә шундақ қилди.  6 Он 
биринчи сааткә йеқин чиқип, бекар турған башқиларни тепип, уларға ейтти: 
‹ Немишкә пүтүн күн мунда бекар турисиләр?›  7 Улар униңға ейтти: ‹ Һеч 
ким бизни иҗаригә алмиди›. У уларға ейтти: ‹ Силәр һәм талиққа бериңлар›.  
8 Ахшам болғанда үзүмзарлиқниң егиси өз вәкилигә ейтти: ‹ Мәдикарларни 
қичқирип, ахирқилиридин башлап авалқилириғичә иш һәққини бәргин›.  
9 Он биринчи сааттикиләр келип, һәр бири бир динардин алди.  10 Авалқилар 
кәлгәндә, ошуқрақ алимиз, дәп хиял қилди. Амма улар һәм һәр бири бир 
динардин алди.  11 Алғанда өй ғоҗайиниға ғотулдишип,  12 ейтишти: ‹ 
Бу ахирқилар бир саат ишлигән вә биз күндүзниң еғирлиқини вә аптап 
иссиқини тартқанларға уларни тәң қилдиң›.  13 Лекин у җавап берип уларниң 
биригә ейтти: ‹ Әй достум, мән саңа наһәқлиқ қилмидим. Сән мән билән бир 
динарға келишмидиңму?  14 Һәққиңни елип кәткин. Лекин бу ахирқиға саңа 
охшаш бәргили халаймән.  15 Өзәмниңкини халиғинимдәк қилғили һәққим 
йоқму? Мениң яхши екәнликимгә сениң көзүң яман боламду?›  16 Шуниңға 
охшаш ахирқилар авалқилар вә авалқилар ахирқилар болиду».  

Әйса Мәсиһ йәнә өлүп тирилишини алдин ейтиду
17 Йерусалимға барғили чиққанда Әйса он иккиләрни тәнһаға елип, 
йолда уларға ейтти:  18 «Мана биз Йерусалимға чиқимиз вә Ибн ал-

Инсан баш каһинларға вә катипларға тапшурулиду вә улар уни өлүмгә 
һөкүм қилиду.  19 Улар уни мәсқирә қилип, қамчилап, чапрас яғачқа 

тартқили таипиләргә тапшуриду вә у үчинчи күни қопиду». 

 Яқуб вә Юһаннаниң анисиниң илтимаси
20 У вақит Зәбәдийниң оғуллириниң аниси өз оғуллири билән униң алдиға 

келип тазим қилип, униңдин бир немә тилиди.  21 У: «Немә халайсән» дәп 
униңға ейтти. У униңға ейтти: «Ейтқинки, сениң падишаһлиқиңда бу икки 
оғлумниң бири оң йениңда вә бири сол йениңда олтарсун».  22 Амма Әйса 
җавап берип ейтти: «Немә тилигиниңларни билмәйсиләр. Мән ичидиған 
пиялини ичәләмсиләр?» Улар: «Ичәләймиз» дәп униңға ейтти.  23 У уларға 
ейтти: «Мениң пияләмни ичисиләр, лекин оң йенимда вә сол йенимда 
олтиришни бәргили ихтияр мәндә әмәс, амма Атамдин қайсиларға тайин 
қилинған болса, уларға берилиду».  
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24 Он шагирт буни аңлиғанда бу икки бурадәрдин хапа болди.  25 Әйса уларни 
өз алдиға қичқирип ейтти: «Билисиләрки, таипиләрниң әмирлири уларға 
чоңлуқ қилиду вә улуқлири уларниң үстигә сәлтәнәт қилиду.  26 Силәрниң 
араңларда шундақ болмисун, бәлки кимки араңларда чоң болғили халиса, 
хизмәткариңлар болсун  27 вә кимки араңларда биринчи болғили халиса, 
қулуңлар болсун.  28 Шундақки, Ибн ал-Инсан өзигә хизмәт қилдурмақ үчүн 
әмәс, бәлки хизмәт қилип, толилар үчүн өз җенини пида қилғили кәлди».  

Әйса икки кор кишини сақайтиду

29 Улар Йериходин чиққанда тола хәлиқ униңға әгәшти.  30 Вә мана йол 
үстидә олтарған икки кор киши Әйсаниң өтидиғинини аңлап: «Әй Худавәндә, 
Ибн Давут, бизгә рәһим қилғин» дәп қичқарди.  31 Амма хәлиқ уларни 
«Шүк туруңлар» дәп әйиплиди. Лекин улар ошуқрақ қичқирип ейтти: «Әй 
Худавәндә, Ибн Давут, бизгә рәһим қилғин».  32 Әйса тохтап, уларни қичқирип 
ейтти: «Силәргә немә қилишимни халайсиләр?»  33 Улар униңға ейтти: «Әй 
Худавәндә, көзлиримиз ечилса еди».  34 Әйса уларға рәһим қилип, көзлиригә 
қол тәккүзди вә улар дәрһал көридиған болди вә униңға әгәшти.  

Әйса Мәсиһ тәхәйгә минип Йерусалимға кириду

21 1 Улар Йерусалимға йеқинлишип, Зәйтун Теғиниң йенидики 
Бәйтпагәгә кәлгәндә Әйса икки шагиртни әвәтип,  2 уларға ейтти: 

«Қешиңлардики кәнткә бериңлар вә дәрһал бир бағлақлиқ ешәкни тәхийи 
билән таписиләр. Уларни йешип, маңа елип келиңлар.  3 Әгәр бири силәргә 
бир немә десә, ‹ Улар Худавәндигә лазимдур› дәңлар вә у дәрһал уларни 
қоюп бериду».  4 Буниң һәммиси пәйғәмбәрниң васитиси билән ейтилғини 
беҗа кәлтүрүлмики үчүн вәқә болди, йәни:  
5 «Си'он қизиға ейтиңлар: Мана падишаһиң явашлиқ билән келип, ешәккә, ешәк 
улағниң тәхийигә минип саңа келиду».  
6 Шагиртлар берип, Әйса уларға буйруғандәк қилип,  7 ешәкни вә тәхәйни 
елип келип, өз либаслирини уларниң үстигә салди вә у униң үстидә 
олтарди.  8 Хәлиқниң толилири либаслирини йол үстигә яйди вә башқилар 
дәрәқләрдин шахлар кесип йолға салди.  9 Алдида маңған вә кәйнидин 
әгәшкән хәлиқ қичқирип ейтишти: Һәмдусана ибн-Давутқа, Худавәндиниң 
намида келидиған мубарәктур, һәмдусана әршиәлада!  10 Йерусалимға 
киргәндә барчә шәһәр тәвринип кетип: «Бу кимдур» дәп ейтишти.  11 Хәлиқ 
ейтти: «Бу өзи Галилийәдики Назарәттин болған Әйса пәйғәмбәрдур».  



ИнҖИл МӘТТА 40

Әйса Мәсиһниң бәйт-муқәддәсни тазилиши
12 Әйса бәйт-муқәддәскә кирип, бәйттики һәммә алғучи вә сатқучиларни 

һайдап чиқирип, сәррапларниң җозилирини вә кәптәр сатқучиларниң 
курсилирини өрүветип,  13 уларға ейтти: «Пүтүлгәнки ‹ Мениң өйүм дуа өйи 
дәп атилиду›, лекин силәр уни булаңчиларниң ғери қилдиңлар».  14 Бәйт-
муқәддәстә корлар вә токурлар униң алдиға кәлди вә у уларни сақайтти.  
15 Амма баш каһинлар вә катиплар униң қилған әҗайип әмәллирини вә бәйт-
муқәддәстә ‹ Һәмдусана Ибн Давутқа› дәп қичқарған балиларни көргәндә 
аччиқлинип,  16 униңға ейтти: «Буларниң немә ейтқинини аңлаватамсән?» 
Әйса уларға ейтти: «Аңлаватимән, ‹ Кичик балиларниң вә емидиған 
балиларниң ағзидин өзәңгә һәмд тәйяр қилдиң› дәп һеч оқумидиңларму?»  
17 У уларни қоюп шәһәрдин чиқип, Бәйтаняға берип анда қонди.  

Қуруп кәткән әнҗир дәриғи

18 Әтигәндә шәһәргә янғинида ач қелип,  19 йолда бир әнҗир дәриғини көрүп, 
униң түвигә барди. Анда япрақтин башқа һеч нәрсә тапмай: «Мундин кейин 
әбәдкичә сәндә мевә болмисун» дәп униңға ейтти. Дәрһал әнҗир дәриғи 
қуруп кәтти.  20 Шагиртлар буни көрүп, әҗәблинип ейтти: «Әнҗир дәриғи 
қандақ дәрһал қуруп кәтти?»  21 Әйса җавап берип уларға ейтти: «Бәрһәқ, 
силәргә ейтимән: Әгәр етиқатиңлар болса вә шәк кәлтүрмисәңлар, ялғуз бу 
әнҗир дәриғигә қилинғанни қилмай, бәлки бу тағниң өзигә: ‹ Көчүрүлүп, 
деңизға ташланғин› дәп ейтсаңлар, ундақ болиду.  22 Дуада һәрнемини тиләп 
ишәнсәңлар алисиләр».  

Әйса Мәсиһниң һоқуқиниң сүрүштүрүлүши

23 У бәйт-муқәддәскә кирип тәлим бәргинидә баш каһинлар вә хәлиқниң 
ақсақаллири униң алдиға келип ейтти: «Немә қудрәт билән шуни қилисән 
вә бу қудрәтни саңа ким бәрди?»  24 Әйса җавап берип уларға ейтти: «Мән 
һәм силәрдин бир сөз сорай. Әгәр уни маңа ейтсаңлар, мән һәм немә қудрәт 
билән шуни қилғинимни силәргә ейтай.  25 Юһаннаниң чөмүлдүрүши 
қәйәрдин еди? Асмандинму? Адәмләрдинму?» Улар өз арисида мәслиһәт 
қилишип ейтти: «Әгәр асмандин десәк, бизгә ‹ Ундақ болса, немишкә униңға 
ишәнмидиңлар?› дәйду.  26 Әгәр адәмләрдин десәк, хәлиқтин қорқимиз, 
чүнки һәммиси Юһаннани пәйғәмбәр дәп билиду».  27 Буниң билән улар 
Әйсаға: «Билмәймиз» дәп җавап бәрди. У өзи уларға ейтти: «Ундақта мән һәм 
немә қудрәт билән буни қилғинимни силәргә ейтмаймән.  
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Икки оғул тоғрисидики тәмсил
28 Әмди силәр қандақ қарайсиләр? Бир адәмниң икки оғли бар еди. У берип 

авалқисиға ейтти: ‹ Әй оғлум, берип, бу күн үзүмзарлиқимда ишлигин›.  
29 Амма у: ‹ Халимаймән› дәп җавап бәрди. Кейин пушайман болуп барди.  
30 Һәм иккинчисигә берип, шундақ ейтти. Амма у: ‹ Хоп хоҗам, мән барай› 
дәп җавап бәрди, лекин бармиди.  31 Бу иккилисиниң қайсиси атиниң 
хаһишини қилди?» Улар: «Авалқиси» дәп ейтти. Әйса уларға ейтти: «Бәрһәқ, 
силәргә ейтимәнки, баҗгирлар вә паһишиләр силәрдин илгири Худаниң 
падишаһлиқиға кириду.  32 Чүнки Юһанна силәргә һәқиқәт йолида кәлди 
вә силәр униңға ишәнмидиңлар. Лекин баҗгирлар вә паһишәләр униңға 
ишәнди. Амма силәр буни көрүп турғандин кейин пушайман болмай униңға 
ишәнмидиңлар.  

Үзүмзарлиқ вә яман бағвәнләр тоғрисидики тәмсил

33 Башқа бир тәмсил аңлаңлар: Бир өй ғоҗайини бар еди. У өзи бир 
үзүмзарлиқ селип, чөрисини читлап, ичидә бир ширнә көлчики колап, бир 
мунар ясап, уни бағвәнләргә тапшуруп, башқа жутқа сәпәр қилди.  34 Мевә вақти 
йеқинлашқанда өз қуллирини мевисини тапшурувалғили бағвәнләрниң 
қешиға әвәтти.  35 Бағвәнләр униң қуллирини тутуп, биригә таяқ уруп, 
бирини өлтүрүп, йәнә бирини чалма-кесәк қилди.  36 Йәнә авалқилардин 
ошуқрақ башқа қуллирини әвәтти. Улар буларға һәм шундақ қилди.  37 Лекин 
ахир: ‹ Улар өз оғлумға йүз-хатирә қилғай› дәп уларға өз оғлини әвәтти.  
38 Лекин бағвәнләр оғулни көргәндә өз арилирида: ‹ Бу варистур, келиңлар, 
уни өлтүрүп мирасини алайли› дәп мәслиһәт қилишти.  39 Улар уни тутуп, 
үзүмзарлиқтин ташқири чиқирип өлтүрди.  40 Үзүмзарлиқниң егиси кәлгәндә 
у бағвәнләргә немә қилиду?»  41 Улар униңға ейтти: «Улар яман болғач 
яман һалакәт билән уларни йоқитип, үзүмзарлиқни өз вақтида мевини 
униңға беридиған башқа бағвәнләргә тапшуриду».  42 Әйса уларға ейтти: «‹ 
Тамчилар рәт қилған таш өзи бурҗәк теши болди. Худавәндиниң тәрипидин 
шундақ болди вә көзлиримиздә әҗайиптур› дәп муқәддәс язмиларда һеч 
оқумидиңларму?  
43 Буниң үчүн силәргә ейтимән: Худаниң падишаһлиқи силәрдин елинип, 
мевисини беридиған бир хәлиққә берилиду.  44 Һәр ким бу ташниң үстигә 
чүшсә, парчилиниду вә бу таш кимниң үстигә чүшсә, уни езиду».  
45 Баш каһинлар вә пәрисийләр униң тәмсиллирини аңлиғанда уларниң 
өз тоғрисида сөз қилғинини уқти.  46 Лекин улар уни тутқили издигәндә 
хәлиқтин қорқти, чүнки улар уни пәйғәмбәр дәп биләтти.  
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Той зияпити тоғрисидики тәмсил

22 1 Әйса сөз қилип, йәнә тәмсилләр билән уларға тәлим берип ейтти:  
2 «Асманларниң падишаһлиқи өз оғлиға той қилған бир падишаһ 

кишигә охшайду.  3 Дәвәт қилинғанларни қичқарғили өз қуллирини әвәтти, 
амма улар кәлгили халимиди.  
4 Йәнә башқа қуллирини әвәтип ейтти: ‹ Дәвәт қилинғанларға ейтиңларки: ‹ 
Мана чүшлүк таамимни тәйяр қилдим, буқилиримни вә бордақ маллиримни 
боғузлидим, һәр нәрсә тәйярдур, тойға келиңлар›.  5 Лекин улар етивар 
бәрмәй бири өз екин йеригә, йәнә бири өз тиҗаритигә барди.  6 Қалғанлири 
униң қуллирини тутуп, дәшнәм қилип қатиллиқ қилди.  
7 Падишаһ аччиқлинип, өз қошунини әвәтип, у қатиллиқ қилғучиларни 
һалак қилип, шәһирини көйдүрди.  8 Андин кейин өз қуллириға ейтти: ‹ 
Той тәйярдур, лекин дәвәт қилинғанлар лайиқ әмәс еди.  9 Униң үчүн йол 
айришлириға берип, һәммә тапқанлириңларни тойға қичқириңлар›.  
10 У қуллар йолларға чиқип, яхши-яман һәммә тапқанлирини җәм қилди 
вә той өйи дәстиханда олтарғучилар билән толди.  11 Амма падишаһ 
дәстиханда олтарғанларни көргили киргәндә, анда той либаси киймигән 
бир кишини көрүп,  12 униңға ейтти: ‹ Әй достум, сениң той либасиң болмиса, 
бу йәргә қандақ кирдиң?› Униң ағзи бағлақлиқ болуп қалди.  13 У вақит у 
хизмәткарларға ейтти: ‹ Униң путлирини вә қоллирини бағлап, уни елип 
ташқириқи қараңғулуққа ташлаңлар. Анда йиға вә чиш ғучурлитиш болиду›.  
14 Чүнки дәвәт қилинғанлар тола, лекин илғанғанлар аздур».  

Қәйсәргә баҗ бериш тоғрисида бир соал

15 У вақит пәрисийләр берип, уни сөз билән тузаққа чүшүргили мәслиһәт 
қилишип,  16 өз шагиртлирини һиродәсийләр билән биллә униң алдиға 
әвәтип, ейтқузди: «Әй устаз, сениң садиқ болуп, Худаниң йолини растлиқ 
билән үгитип, һеч кимдин пәрва қилмиғиниңни билимиз, чүнки адәмләргә 
йүз-хатирә қилмайсән.  17 Әмди бизгә ейтқин, қандақ қарайсән? Қәйсәргә 
баҗ бәрмәк җайизму әмәсму?»  18 Әйса уларниң һейлисини билип, уларға 
ейтти: «Әй рия қилғучилар, немишкә мени синайсиләр?  19 Маңа баҗ пулини 
көрситиңлар». Улар униңға бир динар кәлтүрди.  20 Әйса уларға ейтти: «Бу 
сүрәт вә хәт кимниңкидур?»  21 Улар униңға ейтти: «Қәйсәрниңки». У вақит 
у уларға ейтти: «Ундақ болса, қәйсәрниңкини қәйсәргә вә Худаниңкини 
Худаға бериңлар».  22 Улар буни аңлиғанда әҗәблинип, уни қоюп кәтти.  
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Садуқийлар өлүмдин тирилип қопуш тоғрисида соал сорайду
23 Шу күндә өлүмдин тирилип қопуш йоқтур дегән садуқийлар униң 

алдиға келип, униңдин сорап,  24 ейтти: «Әй устаз, Муса ейттики: ‹ Әгәр бир 
киши балисиз өлсә, бурадири униң хотунини елип, өз бурадиригә нәсил 
қопурсун›.  25 Әмди бизниң аримизда йәттә бурадәр бар еди вә авалқиси 
өйлинип өлди вә униң уруқ-әвлати болмиғач хотунини бурадиригә қойди.  
26 Шундақ иккинчиси вә үчинчиси та йәттиничисиғичилик.  27 Һәммидин 
кейин у хотун һәм өлди.  28 Әмди қиямәттә бу йәттисиниң қайсисиниң 
хотуни болиду? Чүнки һәммисиниңки болған еди».  
29 Әйса җавап берип уларға ейтти: «Муқәддәс язмиларни вә Худаниң қудритини 
билмигәч езиқип кәткәнсиләр.  30 Чүнки қиямәттә улар хотун алмайду, 
әргә тәгмәйду, лекин асмандики пәриштиләрдәк болиду.  31 Амма қиямәт 
тоғрисидин болса Худа тәрипидин силәргә ейтилғинини оқумидиңларму, 
йәни:  32 ‹ Мән Ибраһимниң Тәңриси вә Исһақниң Тәңриси вә Яқубниң 
Тәңрисидурмән›. Худа өлүкләрниң Тәңриси әмәс, бәлки тирикләрниң 
Тәңрисидур».  33 Хәлиқ буни аңлиғанда униң тәлимигә һәйран қалди.  

Һәммидин чоң әмир
34 Лекин пәрисийләр униң садуқийларни хамуш қилғинини аңлиғанда 

йиғилип җәм болди.  35 Улардин бир Тәврат устази уни синимақ үчүн униңдин 
сорап ейтти:  36 «Әй устаз Тәвраттики һәммидин чоң әмир қайсидур?»  37 У 
униңға ейтти: «‹ Рәб Худайиңни һәммә көңлүң вә һәммә җениң вә һәммә 
әқлиң билән дост тутқин› дәп,  38 һәммидин илгәрки вә чоң әмир шудур.  39 ‹ 
Хошнаңни өзәңдәк дост тутқин› дәп иккинчиси муниңға охшаштур.  40 Барчә 
Тәврат вә пәйғәмбәрләрниң тәлиматлири бу икки әмиргә есилғандур».  

Мәсиһ кимниң оғлидур?

41 Пәрисийләр җәм болуп турғанда Әйса улардин сорап,  42 ейтти: «Мәсиһ 
тоғрисидин немә ойлайсиләр? Кимниң оғлидур?» Улар униңға ейтти: 
«Давутниңки».  43 У уларға ейтти: «Ундақ болса, Давут роһта қандақ уни 
Худавәндә дәп атап, ейттики:  44 ‹ Рәб мениң Худавәндәмгә ейтти: Мән сениң 
дүшмәнлириңни путлириңниң тегигә қойғичә мениң оң йенимда олтарғин, 
деди›?  45 Әмди Давут уни Худавәндә дәп атиса, қандақ униң оғли болиду?»  
46 Һеч ким униңға бир сөз җавап берәлмиди. Шу күндин тартип һеч ким 
униңдин бир нәрсә сориғили җүрәт қилмиди. 
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Әйса Мәсиһ рия қилғучи катиплар вә пәрисийләрни әйипләйду

23 1 У вақит Әйса хәлиққә вә өз шагиртлириға сөз қилип,  2 ейтти: 
«Катиплар билән пәрисийләр Мусаниң курсисида олтариду.  3 Униң 

үчүн улар силәргә һәрнемә десә, уни қилип сақлаңлар. Лекин уларниң 
әмәллиридәк қилмаңлар, чүнки улар ейтиду, амма қилмайду.  4 Улар еғир 
йүкләр бағлап, адәмләрниң мүрилиригә артип қойиду. Лекин өзи бир 
бармиқи билән буларни лиңшитишқа яримайду.  5 Улар адәмләргә көрүнимиз 
дәп, һәммә әмәллирини қилиду, чүнки айәт қепиниң боқучлирини кәң вә 
етәк пөпүклирини чоң қилиду.  6 Улар зияпәтләрдә төрдә олтиришни вә 
синагогларда авалқи орунларни  7 вә базарда салам елиши вә адәмләрдин 
хоҗам дәп атилишни яхши көриду.  8 Лекин силәр ‹ хоҗам› дәп аталмаңлар, 
чүнки муәллимиңлар бирдур вә һәммәңлар бурадәрсиләр.  9 Йәр йүзидә 
һеч кимни ‹ ата› демәңлар, чүнки Атаңлар бирдур вә у асманлардидур.  
10 Өзәңларни ‹ устаз› дәп аталдурмаңлар, чүнки устазиңлар бирдур, йәни 
Мәсиһ.  11 Амма араңлардики чоңрақи хизмәткариңлар болсун.  12 Кимки 
өзини егиз тутса, төвән болиду вә кимки өзини төвән тутса, егиз болиду.  
13 Лекин вай силәргә, әй рия қилғучи катиплар вә пәрисийләр. Асманларниң 
падишаһлиқини адәмләрниң алдида етип қойисиләр. Чүнки өзәңлар 
кирмәйсиләр вә киридиғанларни киргили қоймайсиләр.  
14 вай силәргә, әй рия қилғучи катиплар вә пәрисийләр. Силар тул 
хотунларниң өйлирини йәп, ниқаблинип узун дуалар оқуйду. Силәр 
қаттиқрақ һөкүм таписиз.  
15 вай силәргә, әй рия қилғучи катиплар вә пәрисийләр, чүнки бир кишини 
иманға кәлтүрмәк үчүн деңизни вә қуруқлуқни кезисиләр. Бири чиқип 
қалса, уни өзәңлардин икки мәртивә ошуқ дозақниң балиси қилисиләр.  
16 вай силәргә, әй кор башлиғучилар, йәни ‹ Бирким бәйтниң үстидә қәсәм 
қилса, һечнемә әмәс, лекин бирким бәйттики алтунниң үстидә қәсәм қилса, 
қәриздар болиду› дәп ейтқучилар.  17 Әй ахмақ вә корлар, қайси улуқдур алтунму 
яки алтунни муқәддәс қилған бәйтму?  18 ‹ Бирким қурбангаһниң үстидә қәсәм 
қилса, һечнемә әмәс, лекин бирким қурбангаһниң үстидики қурбанлиқниң 
үстидә қәсәм қилса, қәриздар болиду› дәйсиләр.  19 Әй корлар, қайси улуқдур, 
қурбанлиқму яки қурбанлиқни муқәддәс қилған қурбангаһму?  20 Униң үчүн 
кимки қурбангаһниң үстидә қәсәм қилса, шуниң өзиниң үстидә вә һәм униң 
үстидикиниң һәммисиниң үстидә қәсәм қилиду.  21 Кимки бәйтниң үстидә 
қәсәм қилса, шуниң өзиниң үстидә вә униң ичидә макан тутқучиниң үстидә 
қәсәм қилиду.  22 Кимки асманниң үстидә қәсәм қилса, Худаниң тәхтиниң 
үстидә вә униң үстидә олтарғучиниң үстидә қәсәм қилиду.  
23 вай силәргә, әй рия қилғучи катиплар вә пәрисийләр, чүнки ялпуз вә 
арпибәдиян вә зириниң ондин бир үлүшини берисиләр амма Тәвратниң 
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зөрүрини, йәни адаләтни вә рәһимни вә иманни қойисиләр. Бирини қилмақ 
керәк, йәнә бирини қилмаслиқ болмайду.  24 Әй пашини сүзүп, төгини 
жутидиған кор башлиғучилар!  
25 вай силәргә, әй рия қилғучи катиплар вә пәрисийләр, пиялиниң вә тавақниң 
сиртини жуйисиләр, амма уларниң ичи талимақлиқ вә һерислиқниң олҗиси 
билән толғандур.  26 Әй кор пәрисий, авал пиялиниң ичини пакиз қилғин, 
шундақта сирти һәм пакиз болиду.  
27 вай силәргә, әй рия қилғучи катиплар вә пәрисийләр, ташқиридин 
чирайлиқ көрүнүп, ичкиридин өлүк сүнәклири вә һәр хил ниҗасәт билән 
толуқлуқ ақартилған қәбирләргә охшайсиләр.  28 Шундақ силәр һәм 
ташқиридин адәмләргә адил көрүнисиләр, лекин ичкиридин рия вә гуна 
билән толғандурсиләр.  
29 вай силәргә, әй рия қилғучи катиплар вә пәрисийләр, пәйғәмбәрләрниң 
қәбирлирини ясап, садиқларниң гөристанлирини зиннәтләндүрүп:  30 ‹ Әгәр 
ата-бовилиримизниң күнлиридә болған болсақ, улар билән пәйғәмбәрләрниң 
қенини төкүшлиригә шерик болмас едуқ› дәп ейтисиләр.  31 Буниң билән өз 
тоғраңларда пәйғәмбәрләрни өлтүргәнләрниң балилири болғиниңларға 
гувалиқ берисиләр.  32 Силәр һәм өз ата-бовилириңларниң өлчимини 
толтириңлар.  33 Әй илан вә зәһәрлик иланзадилири, дозақниң һөкүмидин 
қандақ қачалайсиләр?  34 Мана, униң үчүн мән силәргә пәйғәмбәрләр вә 
данишмәнләр вә катиплар әвәтимән. Бәзилирини өлтүрүп, чапрас яғачқа 
тартисиләр вә бәзилирини синагоглириңларда қамчилап, шәһәрдин 
шәһәргә қоғлайсиләр,  35 Шундақ қилип, зимингә төкүлгән ақ көңүлләрниң 
қениниң һәммиси, садиқ Һабилниң қенидин тартип өзәңлар бәйт билән 
қурбангаһниң арисида қатиллиқ қилған Зәкәрия ибн-Бәрәкяниң қениғичә 
силәрниң үстүңларға келиду.  36 Бәрһәқ, силәргә ейтимән: Буниң һәммиси бу 
нәсилниң үстигә келиду.  

Әйса Мәсиһниң Йерусалим үчүн налә қилиши

37 Әй Йерусалим, әй Йерусалим, пәйғәмбәрләрни өлтүрүп, саңа 
әвәтилгәнләрни чалма-кесәк қилғучи! Тоху өз чөҗилирини қанатлириниң 
тегигә йиққандәк, нәччә мәртивә балилириңни йиққили халидим. Амма 
силәр халимидиңлар.  38 Мана, өйүңлар силәргә вәйран қоюлиду.  39 Чүнки 
силәргә ейтимәнки, мундин кейин: силәр ‹ Худавәндиниң намида келидиған 
мубарәктур› демигичә мени көрмәйсиләр».  
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Ахирқи заманлардики аламәтләр

24 1 Әйса бәйт-муқәддәстин чиқип кәтти. Шагиртлири бәйт-муқәддәсниң 
имарәтлирини униңға көрсәткили униң алдиға кәлди.  2 У җавап берип 

уларға ейтти: «Буниң һәммисини көрмәйсиләрму? Бәрһәқ, силәргә ейтимән: 
Мунда йиқитилмайдиған таш ташниң үстидә қалмайду».  
3 У өзи Зәйтун Теғиниң үстидә олтарғанда шагиртлири өзара униң алдиға келип, 
ейтти: «Бу нә вақит болидиғинини вә келишиңниң вә бу аләмниң ахириниң 
аламити немә екәнликини бизгә ейтип бәргин».  4 Әйса җавап берип уларға 
ейтти: «Агаһ болуңлар, һеч ким силәрни аздурмисун,  5 чүнки тола киши мениң 
исмим билән келип ‹ Мән Мәсиһтурмән› дәп тола кишини аздуриду.  6 Җәң 
шавқунлири билән җәң хәвәрлирини аңлайсиләр. Агаһ болуп қорқмаңлар, 
чүнки буниң болуши керәктур, лекин техи ахир әмәс.  7 Чүнки таипә таипигә 
вә мәмликәт мәмликәткә қарши қопиду вә йәрдин йәргә ачарчилиқлар 
вә зил-зилиләр вәқә болиду.  8 Лекин буларниң һәммиси толғақларниң 
башлинишидур.  9 У вақит улар силәрни тәңликкә селип өлтүриду вә мениң 
исмим үчүн һәммә таипиләр силәрни яман көриду.  10 У вақит тола киши 
тайип кетип, бир-бирини тутуп берип, бир-бирини яман көриду.  11 Тола сахта 
пәйғәмбәрләр қопуп, тола кишини аздуриду.  12 Исянниң ашмақлиқи билән 
толиларниң муһәббити совуп кетиду.  13 Лекин кимки ахирғичә сәвир қилса, 
у өзи қутулиду.  14 Бу падишаһлиқниң Инҗили һәммә таипиләргә гувалиқ 
болмақ үчүн барчә дунияда җакалиниду вә андин кейин ахири келиду.  
15 Даниял пәйғәмбәрниң васитиси билән хәвири болған ‹ Хараблиқниң 
йиргинчи›ниң муқәддәс маканда туридиғинини көргиниңларда — 
оқуғучи шуни пәмлисун —  16 у вақит Йәһудийәдикиләр тағларға қачсун.  
17 Өгүздикиләр өйдин бир нәрсә алғили чүшмисун.  18 Екин йеридикиләр өз 
либасини алғили янмисун.  19 Амма вай у күнләрдә һамилдар болғанларға вә 
емитидиғанларға!  20 Лекин дуа қилиңларки, қечишиңлар қишта яки шабат 
күнидә болмисун.  21 Чүнки у вақит дунияниң дәслипидин тартип мушу 
чаққичә вәқә болмиған вә кейин һәм болмайдиған чоң тәңлик болиду.  22 Әгәр 
у күнләр қисқартилмиса еди, һеч бир адәм қутулмас еди. Лекин илғанғанлар 
үчүн у күнләр қисқартилиду.  23 У вақит бири силәргә: ‹ Мана Мәсиһ мунда яки 
андадур› десә, ишәнмәңлар.  24 Чүнки сахта мәсиһләр вә сахта пәйғәмбәрләр 
қопуп чоң аламәт вә мөҗизиләр қилиду. Шундақ қилип, әгәр мүмкин болса, 
илғанғанларни һәм аздуриду.  25 Мана илгиридин силәргә хәвәр бәрдим.  
26 Улар ‹ Мана баявандидур› десә, чиқмаңлар, ‹ Мана хилвәт өйләрдидур› десә, 
ишәнмәңлар.  27 Чүнки чеқин шәриқтин чиқип, ғәрбкичә көрүнгәндәк Ибн ал-
Инсанниң келиши шундақ болиду.  28 Өлүк бәдән нә йәрдә болса, қариқушлар 
анда йиғилиду.  29 Амма у күнләрниң тәңлики өтүп кәткән вақитта аптап 
қараңғу болиду вә ай өз йоруқлуқини бәрмәйду вә юлтузлар көктин чүшиду 
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вә асманларниң қувәтлири тәвриниду.  30 Андин кейин асманда Ибн ал-
Инсанниң аламити көрүниду вә у вақит йәр йүзидики һәммә қәбилиләр пәряд 
қилиду вә улар нәзәр селип бақса, Ибн ал-Инсан тола қудрәт вә шан-шәрәп 
билән асман булутлири үстидә келиду.  31 У өз пәриштилирини чоң канай 
үни билән әвәтиду вә улар униң илғанғанлирини асманниң бир бешидин 
йәнә бир бешиғичә төрт тәрипидин йиғиду.  32 Әмди әнҗир дәриғидин шу 
тәмсилни үгиниңлар: Униң шахлири юмшап, япрақ чиқарғанда язниң йеқин 
екәнликини билисиләр.  33 Шундақ һәм силәр буниң һәммисини көргәндә, 
бу йеқин болуп ишикниң алдида туриду дәп билиңлар.  34 Бәрһәқ, силәргә 
ейтимән: Буниң һәммиси вәқә болмиғичә бу нәсил өтмәйду.  35 Асман вә йәр 
йоқилиду, лекин мениң сөзлирим һәргиз йоқалмайду.  

Күнни вә саатни пәкәт Ата билиду

36 Амма у күнни вә у саатни пәкәт мениң Атам билиду. Ундин башқа, 
хаһи асманларниң пәриштилири болса, хаһи Оғул болса һеч ким билмәйду.  
37 Лекин Нуһниң күнлиридәк Ибн ал-Инсанниң келиши һәм шундақ болиду.  
38 Чүнки топанниң илгәрки күнлиридә Нуһ кемигә киргән күнгичә улар 
йәп-ичип, хотун елип әргә тегип турғандәк  39 вә топан келип, һәммисини 
бесивелип кәткичә улар һечнемә билмигәндәк Ибн ал-Инсанниң келиши һәм 
шундақ болиду.  40 У вақит екин йәрдики икки кишиниң бири елиниду, йәнә 
бири қоюлиду.  41 Ярғунчақ тартип туридиған икки хотунниң бири елиниду, 
йәнә бири қоюлиду.  42 Униң үчүн ойғақ туруңлар, чүнки Худавәндәңларниң 
қайси күндә келидиғинини билмәйсиләр.  
43 Амма буни билиңларки, өй ғоҗайини кечиси қайси җесәктә оғриниң 
келидиғинини билсә еди, ойғақ туруп, өз өйини тәшкили қоймас еди.  
44 Униң үчүн силәр һәм тәйяр туруңлар, чүнки силәр ойлимиған сааттә Ибн 
ал-Инсан келиду.  

Ишәшлик вә дана қул

45 Әмди хоҗиси өз өй хәлқиниң үстидә вақтида уларға ғиза бәрмәк үчүн 
қойған ишәшлик вә дана қул кимдур?  46 Униң хоҗиси кәлгәндә уни шундақ 
қилип турушида тапса, у қул мубарәктур!  47 Бәрһәқ, силәргә ейтимән: У уни 
һәммә тәәллуқиниң үстигә қойиду.  48 Лекин яман қул болса өз көңлидә: ‹ 
Хоҗам узундирақ келиду› дәп,  49 өз қул рәпиқлирини уруп, шарабхорлар 
билән йәп-ичкили турса,  50 у қулниң хоҗиси у мунтәзир болмиған күни вә 
билмигән сааттә келип,  51 уни парә қилип, несипини рия қилғучилар билән 
тохтитип бериду. Анда йиға вә чиш ғучурлитиш болиду.  
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Тойға чиққан он қиз тоғрисидики тәмсил

25 1 У вақит асманларниң падишаһлиқи өз чирағлирини елип, той 
йигитиниң алдиға чиққан он қизға охшайду.  2 Уларниң бәши надан 

вә бәши дана еди.  3 Наданлар өз чирағлирини елип, өзи билән яғ алмиди.  
4 Лекин даналар чирағлири билән өз қачилирида яғ елип чиқти.  5 Той йигити 
кәч қалғанда һәммиси үгдәп ухлап қалди.  
6 Амма кечиниң йеримида: ‹ Мана той йигити кәлди! Алдиға чиқиңлар› 
дәп бир аваз чиқти.  7 У вақит қизларниң һәммиси қопуп, чирағлирини 
растлиди.  8 Наданлар даналарға ейтти: ‹ Бизгә йеғиңлардин бериңлар, 
чүнки чирағлиримиз пәсләп қалди›.  9 Лекин даналар җавап берип ейтти: ‹ 
Бизгә вә силәргә һәргиз йәтмәйду, бәлки берип, сатқучилардин өзәңларға 
сетивелиңлар›.  10 Улар алғили барғинида той йигити кәлди вә тәйяр 
турғанлар униң билән тойға кирди вә ишик етилди.  11 Андин кейин қалған 
қизлар һәм келип: ‹ Әй хоҗа, әй хоҗа, бизгә ечип бәргин› дәп ейтти.  12 Лекин 
у өзи: ‹ Бәрһәқ, силәргә ейтимән: Силәрни тонумаймән› дәп җавап бәрди.  
13 Униң үчүн ойғақ туруңлар, чүнки күн вә саатни билмәйсиләр.  

Қуллар вә уларға тапшурулған талантлар тоғрисидики тәмсил

14 Шундақ һәм башқа жутқа сәпәр қилмақчи бир адәм өз қуллирини қичқирип 
өз мелини уларға тапшуруп,  15 һәр биригә униң қабилийитигә қарап биригә бәш 
талант, биригә икки талант вә йәнә биригә бир талант берип, сәпәргә чиқти.  
16 Бәш талантни алған киши дәрһал берип, униң билән тиҗарәт қилип, йәнә бәш 
талант пайда тапти.  17 Шундақ һәм икки талантни алған киши йәнә икки талант 
пайда тапти.  18 Лекин бир талантни алған киши берип, йәрни колап, хоҗисиниң 
күмүчини йошуруп қойди.  19 Амма узун вақиттин кейин у қулларниң хоҗиси 
келип, улардин һесаб сориди.  20 Бәш талантни алған киши келип, йәнә бәш 
талант кәлтүрүп, ейтти: ‹ Әй хоҗа, маңа бәш талант тапшурдуң, мана йәнә бәш 
талант пайда таптим›.  21 Хоҗиси униңға ейтти: ‹ Апирин, әй яхши вә ишәшлик 
қул, азда ишәшлик болдуң, сени толисиниң үстигә қойимән. Хоҗаңниң 
хошаллиқиға киргин›.  22 Икки талантни алған киши һәм келип ейтти: ‹ Әй хоҗа, 
маңа икки талант тапшурдуң. Мана йәнә икки талант пайда таптим›.  23 Хоҗиси 
униңға ейтти: ‹ Апирин, әй яхши вә ишәшлик қул, азда ишәшлик болдуң, сени 
толисиниң үстигә қойимән. Хоҗаңниң хошаллиқиға киргин›.  
24 Лекин бир талантни алған киши һәм келип ейтти: ‹ Әй хоҗа, сени қаттиқ 
адәм болуп, өзи теримиған йәрдин оруп, өзи чачмиған йәрдин йиққучи дәп 
билип,  25 қорқуп, берип талантиңни йәрдә йошуруп қойдум. Мана сениңки!›  
26 Амма хоҗиси җавап берип униңға ейтти: ‹ Әй яман вә һурун қул, мени 
өзи теримиған йәрдин оруп, өзи чачмиған йәрдин йиққучи дәп билдиңму?  
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27 Ундақ болса, мениң күмүчүмни сәррапларға тапшурмақлиқиң керәк еди. 
Шундақ қилсаң еди, мән кәлгәндә мениңкини пайдиси билән қошувалаттим.  
28 Униң үчүн талантни униңдин елип, он таланти бар кишигә бериңлар.  
29 Чүнки һәр кимниңки бар болса, униңға берилиду вә униңға зиядә болғай. 
Амма кимниңки йоқ болса, бари һәм униңдин елинғай.  30 У пайдисиз қулни 
ташқириқи қараңғулуққа ташлаңлар. Анда йиға вә чиш ғучурлитиш болиду›.  

Қойлар вә өчкиләр үстидики һөкүм

31 Ибн ал-Инсан өз шан-шәрипидә һәммә пәриштиләр билән кәлгәндә 
у вақит өз шан-шәрипиниң тәхтидә олтариду.  32 Һәммә таипиләр униң 
алдиға йиғилиду вә у уларни падичи қойларни өчкиләрдин айриғандәк бир-
биридин айрип,  33 қойларни оң йенида вә өчкиләрни сол йенида турғузиду.  
34 У вақит падишаһ оң йенидикиләргә ейтиду: ‹ Келиңлар, әй Атамниң 
мубарәклири, дунияниң ули селинғинидин бери силәр үчүн тәйяр қилинған 
падишаһлиқни мирас елиңлар.  35 Чүнки мән ач қалдим, маңа йегүздиңлар. 
Уссидим маңа ичүрдүңлар. Мусапир едим, мени қондурдуңлар.  36 Ялиңач 
едим маңа кийдүрдүңлар. Кесәл едим, мени йоқлидиңлар. Зинданда едим, 
қешимға кәлдиңлар›.  
37 У вақит адиллар җавап берип ейтиду: ‹ Әй Худавәндә, қачан сени ач көрү, 
саңа йегүздуқ яки уссиған көрүп саңа ичүрдуқ?  38 Қачан сени мусапир көрүп 
қондурдуқ яки ялаңғач көрүп саңа кийдүрдуқ?  39 Қачан сени кесәл яки 
зинданда көрүп қешиңға кәлдуқ?›  40 Падишаһ җавап берип уларға ейтиду: ‹ 
Бәрһәқ, силәргә ейтимән: Һәрнемики шу һәммидин кичик бурадәрлиримниң 
биригә қилған болсаңлар, маңа қилдиңлар›.  
41 Андин кейин у сол йенидикиләргә ейтиду: ‹ Әй мәлунлар, мениң алдимдин 
кетип, шәйтан вә униң пәриштилири үчүн тәйяр қилинған әбәдий отқа 
бериңлар.  42 Чүнки мән ач қалдим. маңа йегүзмидиңлар. Уссидим, маңа 
ичүрмидиңлар.  43 Мусапир едим, мени қондурмидиңлар. Ялаңғач едим, 
маңа кийдүрмидиңлар. Кесәл вә зинданда едим, мени йоқлимидиңлар›.  
44 У вақит улар һәм җавап берип ейтиду: ‹ Әй Худавәндә, қачан сени ач я 
уссиған я мусапир я ялаңғач я кесәл я зинданда көрүп саңа хизмәт қилмидуқ?›  
45 У вақит уларға җавап берип ейтиду: ‹ Бәрһәқ, силәргә ейтимән: Һәрнемики 
шу һәммидин кичик бурадәрлиримниң биригә қилмиған болсаңлар, маңа 
һәм қилмидиңлар›.  46 Булар әбәдий азабқа, лекин адиллар әбәдий һаятлиққа 
бариду».  
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Әйса Мәсиһни өлтүрүш сүйқәсти

26 1 Вәқә болдики, Әйса бу сөзләрни тамам қилғанда шагиртлириға ейтти:  
2 «Икки күндин кейин Өтүп кетиш һейти болиду дәп билисиләр. Шу 

чағда Ибн ал-Инсан чапрас яғачқа тартилмақ үчүн тапшурулиду».  3 У вақит 
баш каһинлар вә хәлиқниң ақсақаллири Қаяпа исимлиқ улуқ каһинниң 
һойлисиға йиғилип,  4 Әйсани һейлә билән тутуп өлтүргили мәслиһәт 
қилишти.  5 «Лекин һейтта болмисун. Болмиса хәлиқниң арисида ғәлвә 
болуши мүмкин» дәп ейтишти.  

Әйса Мәсиһниң қиймәт баһа яғ билән яғлиниши

6 Әйса Бәйтаняда песә Симонниң өйидә болуп,  7 дәстиханда олтарғанда 
бир хотун бир ақ қаштеши шешидә қиймәт баһа яғ билән униң алдиға келип, 
уни бешиға төкти.  
8 Шагиртлар буни көргәндә хапа болуп ейтти: «Немә үчүн бу исрап болди?  
9 Чүнки бу яғ қиймәт баһаға сетилип пеқирларға берилсә болатти».  10 Әйса 
буни билип уларға ейтти: «Немишкә хотунни ғәмкин қилисиләр? Чүнки у 
маңа яхши бир иш қилди.  11 Мана пеқирлар һемишә силәр биләндур, лекин 
мән һемишә силәр билән әмәсмән.  12 Чүнки у бу хушбуй яғни бәдинимниң 
үстигә төккини билән мени дәпнә қилинишқа тәйяр қилди.  13 Бәрһәқ, 
силәргә ейтимән: Пүтүн дунияда нә йәрдә бу Инҗил җакаланса, униң шу 
қилғини һәм униң хатириси үчүн тилға елиниду».  

Йәһуданиң Әйса Мәсиһкә сатқунлуқ қилиши

14 У вақит он иккиләрниң бири Ишқарийот дәп аталған Йәһуда баш 
каһинларниң қешиға берип,  15 ейтти: «Уни силәргә тутуп бәрсәм, маңа немә 
берисиләр?» Улар униңға оттуз күмүч тәңгә тартип бәрди.  16 Шу вақиттин 
тартип у уни тутуп бәргили мунасип пурсәт издиди.  

Әйса Мәсиһниң он иккиләр билән Өтүп кетиш таамини йейиши

17 Петир нан һейтиниң авалқи күни шагиртлар Әйсаниң алдиға берип 
ейтти: «Өтүп кетиш таамини йегили сән үчүн нә йәрдә тәйяр қилишимизни 
халайсән?»  18 У ейтти: «Шәһәргә кирип, паланниң қешиға берип униңға 
ейтиңлар: ‹ Устаз: Вақтим йеқинлашти, шагиртлирим билән сениңкидә Өтүп 
кетиш һейтини өткүзәй, деп ейтиду›».  19 Шагиртлар Әйса уларға буйруғандәк 
қилип, Өтүп кетиш қозисини тәйяр қилди.  20 Ахшам болғанда у он иккиләр 
билән дәстиханда олтарди.  21 Улар йегинидә у ейтти: «Бәрһәқ, силәргә 
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ейтимән: Силәрдин бири мени тутуп бериду».  22 Улар тола ғәмкин болуп 
һәр бири униңға: «Әй Худавәндә, у мән боламдимән?» дегили башлиди.  23 У 
җавап берип ейтти: «Мән билән қачиға қолини төгүргән киши мени тутуп 
бериду.  24 Ибн ал-Инсан өз тоғрисида пүтүлгәндәк кетиду, лекин вай, әй Ибн 
ал-Инсанниң тутуп берилишигә васитә болған адәмгә! У адәм туғулмиған 
болса, униңға яхши болатти».  25 У вақит уни тутуп бәргүчи Йәһуда җавап 
берип ейтти: «Әй устаз, у мән боламдимән?» У униңға ейтти: «Сән өзәң 
ейттиң».  

Әйса Мәсиһни яд қилмақ үчүн нандин йейиш вә пиялидин ичиш 

26 Улар таам йегинидә Әйса бир нанни елип дуа оқуп, уни уштуп 
шагиртларға берип ейтти: «Елип йәңлар, бу мениң бәдинимдур».  27 У бир 
җамни елип шүкүр ейтип, уларға берип ейтти: «Һәммәңлар буниңдин 
ичиңлар.  28 Чүнки толилар үчүн гуналарниң әпусиға төкүлидиған қеним, 
йәни әһдиниң қени будур.  29 Амма силәргә ейтимән: Мундин кейин Атамниң 
падишаһлиқида силәр билән уни йеңидин ичидиған күнгичә үзүм телиниң 
шу мевисидин һәргиз ичмәймән».  30 Улар һәмд шеирини оқуғандин кейин 
Зәйтун Теғиға чиқти.  

Әйса Мәсиһниң Петрус уни инкар қилишини алдин ейтиши

31 У вақит Әйса уларға ейтти: «Һәммәңлар бу кечә мәндин тайисиләр, чүнки 
‹ Падичини уримән вә падиниң қойлири паракәндә болиду› дәп пүтүлгәндур.  
32 Лекин мән тирилип қопурулғандин кейин силәрдин илгири Галилийәгә 
баримән».  33 Петрус җавап берип униңға ейтти: «Һәммиси сәндин тайса һәм, 
мән һәргиз таймаймән».  34 Әйса униңға ейтти: «Бәрһәқ, саңа ейтимәнки, бу 
кечә ғораз чиллимастин илгири мени үч мәртивә инкар қилисән».  35 Петрус 
униңға ейтти: «Сән билән өлсәм һәм, сени һәргиз инкар қилмаймән». Һәммә 
шагиртлар шундақ ейтишти.  

Әйса Мәсиһниң Гетсиманәдә дуа қилиши

36 У вақит Әйса улар билән Гетсиманә дегән бир баққа келип, шагиртларға 
ейтти: «Мән у йәргә берип дуа қилип болғичә мунда қелиңлар».  37 Өзи 
билән Петрусни вә Зәбәдийниң икки оғлини елип, ғәм қилип тола беарам 
болғили турди.  38 У уларға ейтти: «Җеним өлгидәк тола ғәмкиндур. Мунда 
қелип мән билән ойғақ туруңлар».  39 Андин илгирирәк берип, йүзи төвән 
йиқилип дуа қилип ейтти: «Әй Ата, мүмкин болса, бу пиялә мәндин өтсун. 
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Лекин мән халиғандәк әмәс, бәлки сән халиғандәк болсун».  40 У шагиртларға 
йенип келип, уларни ухлағлиқ тепип Петрусқа ейтти: «Мана мән билән 
бир саат ойғақ туралмидиңларму?  41 Ойғақ туруп дуа қилиңларки, синаққа 
чүшмигәйсиләр. Роһ һазир лекин җисим зәиптур».  
42 Йәнә иккинчи мәртивә берип, дуа қилип ейтти: «Әй Атам, мән уни 
ичмигичә бу пиялә мәндин өтәлмисә, сениң ирадәңдәк болсун».  43 У келип, 
йәнә уларни ухлағлиқ тапти, чүнки уларниң көзлири еғирлашқан еди.  
44 У уларни қоюп йәнә берип, үчинчи мәртивә дуа қилип йәнә у сөзләрни 
ейтти.  45 Андин кейин шагиртларға йенип келип уларға ейтти: «Әмди ухлап 
раһәт елиңлар. Мана саат йеқинлишти вә Ибн ал-Инсан гунакарларниң 
қоллириға тапшурулиду.  46 Қопуңлар кетәйли, мана мени тутуп бәргүчи 
йеқин кәлди».  

Әйса Мәсиһниң тутқун қилиниши

47 У техи сөз қилип турғинида, мана он иккиләрниң бири Йәһуда вә униң 
билән баш каһинлардин вә хәлиқниң ақсақаллиридин әвәтилгән чоң бир 
топ хәлиқ қилич вә һаса билән кәлди.  48 Уни тутуп бәргүчи уларға бир бәлгү 
берип: ‹ Кимни сөйсәм удур. Уни тутуңлар› дәп ейтқан еди.  49 У дәрһал 
Әйсаниң алдиға берип «Ассалам, әй устаз» дәп уни сөйди.  50 Әйса униңға 
ейтти: «Әй достум, немишкә кәлдиң? У вақит улар алдиға берип, қоллирини 
униң үстигә селип уни тутти.  51 Вә мана, Әйса билән болғанлардин бири 
қолини узитип қиличини суғуруп, улуқ каһинниң қулини уруп қулиқини 
кәсти.  52 У вақит Әйса униңға ейтти: «Қиличиңни ғилипиға салғин, чүнки 
қилич тартқанларниң һәммиси қилич билән һалак болиду.  53 Яки әмди өз 
йенимда турғили он икки түмәндин зиядә пәриштиләр беришни өз Атамдин 
тилийәләйдиғинимни билмәмсән?  54 Лекин ундақ болса, ‹ Шундақ болуши 
керәктур› дәп хәвәр бәргән муқәддәс язмилар қандақ беҗа кәлтүрүләтти?»  
55 Шу сааттә Әйса хәлиққә ейтти: «Булаңчи үстигә чиққандәк мени тутқили 
қилич вә таяқ билән чиқтиңлар. Һәр күн бәйт-муқәддәстә олтирип тәлим 
берәттим вә мени тутмидиңлар.  56 Лекин буниң һәммиси пәйғәмбәрләрниң 
муқәддәс язмилири беҗа кәлтүрүлүши үчүн вәқә болди». У вақит һәммә 
шагиртлар уни қоюп қачти.  

Әйса Мәсиһниң йәһудийларниң алий кеңишидә сотлиниши

57 Әйсани тутқанлар уни улуқ каһин Қаяпаниң алдиға елип барди. Анда 
катиплар вә ақсақаллар йиғилған еди.  58 Лекин Петрус улуқ каһинниң 
һойлисиғичә йирақтин униңға әгишип ичкири кирип, ахирини көрәй дәп, 
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хизмәткарларниң арисида олтарди.  59 Баш каһинлар вә алий кеңәшниң 
һәммиси Әйсаниң үстидин уни өлтүргили ялған гувалиқ издәйтти.  60 Тола 
ялған гувалар қопса һәм, улар һечнемә тапмиди. Ахир икки ялған гува қопуп  
61 ейтти: «Бу киши: ‹ Мән Худаниң бәйтини йиқитип, үч күндә ясиялаймән› 
деди» дәп ейтти.  62 Улуқ каһин қопуп униңға ейтти: «Һеч җавап бәрмәйсәнму? 
Булар сениң үстүңдин немә гувалиқ бериду?»  
63 Лекин Әйса шүк туривәрди. Улуқ каһин сөз қилип униңға ейтти: «Саңа 
тирик Худаниң алдида қәсәм қилимәнки, сән Мәсиһ Ибн Алла болсаң, бизгә 
ейтқин».  64 Әйса униңға ейтти: «Сән өзәң ейттиң. Йәнә силәргә ейтимәнки, 
мундин кейин Ибн ал-Инсанниң қудрәтниң оң йенида олтирип асманниң 
булутлири үстидә келидиғинини көрисиләр».  
65 У вақит улуқ каһин өз либасини житип ейтти: «У күпүр ейтти, гуваларға 
йәнә немә һаҗитимиз бар? Мана өзәңлар күпүр ейтқинини аңлидиңлар.  
66 Буниңға немә дәйсиләр?» Улар җавап берип ейтти: У өлүмгә лайиқтур.  
67 У вақит улар униң йүзигә түкүрүп уни муштлиди вә бәзиләр качат уруп  
68 ейтти: «Әй Мәсиһ, бизгә пәйғәмбәрлик қилғин. Сени урған ким екән?»  

Петрус Әйса Мәсиһни инкар қилиду

69 Лекин Петрус өйниң ташқирида һойлида олтаривәрди. Бир дедәк 
униңға келип ейтти: «Сән һәм галилийәлик Әйса билән едиң».  70 Амма у 
һәммиләрниң алдида тенип ейтти: «Сениң немә ейтқиниңни уқмаймән».  
71 У даланға чиққинида башқа бир дедәк уни көрүп андакиләргә ейтти: «Бу 
өзи назарәтлик Әйса билән еди».  72 У йәнә: «Мән у адәмни тонумаймән» 
дәп қәсәм билән инкар қилди.  73 Аз муддәттин кейин анда турғанлар 
келип, Петрусқа ейтти: «Шәксизки сән һәм улардин биридурсән, чүнки 
гәп қилишиң һәм сени ашкарә қилиду».  74 У вақит у: «Мән у адәмни 
тонумаймән» дәп өз-өзигә ләнәт оқуп қәсәм қилғили турди вә дәрһал ғораз 
чиллиди.  75 Петрус: «Ғораз чиллимастин илгири мени үч мәртивә инкар 
қилисән» дәп Әйса өзигә ейтқан сөзни ядиға кәлтүрүп, ташқири чиқип 
аччиқ йиға билән йиғлиди.  

Йәһуданиң пушайман болуши вә өлүши

27 1 Әтигән болғанда баш каһинларниң һәммиси вә хәлиқниң ақсақаллири 
Әйсаға қарши уни өлтүргили мәслиһәт қилишти.  2 Улар уни бағлап, 

елип берип Пилатус валийға тапшурди.  3 Амма уни тутуп бәргән Йәһуда 
униң һөкүм қилинғинини көрүп, пушайман болуп у оттуз күмүч тәңгини 
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баш каһинларға вә ақсақалларға яндуруп,  4 ейтти: «Бигуна қанни тутуп 
бәргинимдә гуна қилдим». Амма улар ейтишти: «Бизниң немә каримиз бар? 
Өз ишиңни бил».  5 У күмүчни бәйттә ташлап, андин чиқип берип өзини 
есип боғулуп өлди.  6 Баш каһинлар күмүчни елип: «Уни муқәддәс-бәйт 
хәзинисигә ташлимақ җайиз әмәс, чүнки қан баһасидур» дәп  7 мәслиһәт 
қилишип, мусапирларға гөристанлиқ болсун дәп, шуниңға козичиниң екин 
йерини сетивалди.  8 Униң үчүн у екин йери бу күнгичә «Қан екин йери» дәп 
атилиду.  
9 У вақит Йәрәмия пәйғәмбәрниң васитиси билән ейтилғини беҗа 
кәлтүрүлди, йәни: «Улар оттуз парчә күмүчни елип, униң үчүн бәлгүлигән 
баһасиға, йәни бәни-Исраил униң үчүн бәлгүлигән баһасиға  10 Худавәндә 
маңа буйруғандәк козичиниң екин йерини сетивалди».  

Валий Пилатус Әйса Мәсиһни сорақ қилиду

11 Әйса валийниң алдида турғузулди вә валий униңдин сорап ейтти: 
«Сән йәһудийларниң падишаһимусән?» Әйса ейтти: «Сән өзәң ейтисән».  
12 Баш каһинлар билән ақсақаллар униң үстидин әрз қилғанда у һеч җавап 
бәрмиди.  13 У вақит Пилатус униңға ейтти: «Улар сениң үстүңдин қанчә 
гувалиқ беришни аңлимамсән?»  14 Амма у һеч бир сөзигә җавап бәрмиди, 
шундақки валий тола һәйран қалди.  

Пилатус Әйса Мәсиһни азат қилмақчи

15 Һейтта зиндандикиләрдин бирини, йәни хәлиқ кимни халиса, азат 
қилғили валийниң рәсми еди.  16 Шу вақитта уларниң Бараббас дәп аталған 
мәшһур бир мәһбуси бар еди.  17 Улар йиғилғанда Пилатус уларға ейтти: 
«Силәргә кимни азат қилишимни халайсиләр: Бараббасниму яки Мәсиһ 
дәп аталған Әйсаниму?»  18 Чүнки уларниң һәсәттин уни тутуп бәргинини 
биләтти.  19 У һөкүм тәхтидә олтарғинида хотуни униңға хәвәр әвәтип 
ейтқузди: «У адил киши билән сениң ишиң болмисун, чүнки бүгүн чүшүмдә 
униң үчүн тола зәхмәт тарттим».  20 Лекин баш каһинлар вә ақсақаллар: 
«Бараббасни тиләңлар вә Әйсани һалак қилдуруңлар» дәп хәлиққә үгәтти.  
21 Валий җавапән уларға йәнә ейтти: «Бу иккилисидин қайсини силәргә азат 
беришимни халайсиләр?» Улар ейтишти: «Бараббасни».  22 Пилатус уларға 
ейтти: «Ундақ болса, Мәсиһ дәп аталған Әйсани немә қилай?» Һәммиси 
ейтти: «У чапрас яғачқа тартилсун».  23 У ейтти: «У немә яманлиқ қилған?» 
Лекин улар товлап: «Чапрас яғачкә тартилсун» дәп қичқиришти.  24 Пилатус 
өзи һеч нәрсә қилалмай, ғәлвиниң зиядиләшкинини көргәндә, су елип 
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хәлиқниң алдида өз қоллирини жуюп ейтти: «Бу адилниң қениға җавапкар 
әмәсмән. Өз ишиңларни билиңлар».  25 Хәлиқниң һәммиси җавап берип 
ейтти: «Униң қени бизниң үстимизгә вә балилиримизниң үстигә кәлгәй».  
26 Андин у уларға Бараббасни азат қилди вә Әйсани қамчилитип, уни чапрас 
яғачқа тартилмақ үчүн тапшурди.  

Пилатусниң сипаһлири Әйса Мәсиһни мәсқирә қилиду

27 У вақит валийниң сипаһлири Әйсани ордиға елип кирип, пүтүн 
сипаһлар топини униң әтрапиға йиғди.  28 Улар уни ялаңғачлап, униңға 
бир қизил либас кийдүрди.  29 Улар тикәндин бир таҗ өрүп униң бешиға 
қоюп, бир қомушни оң қолиға берип, алдида тиз пүкүп уни мәсқирә қилип: 
«Яшисун, әй йәһудийларниң падишаһи!» дәп ейтишти.  30 Улар униңға 
түкүрүп, қомушни елип бешиға урушти.  31 Уни мәсқирә қилғандин кейин, 
улар либасни салдуруп униңға өз кийимини кийдүрүп, уни чапрас яғачқа 
тартқили елип барди.  

Әйса Мәсиһниң чапрас яғачқа михлиниши

32 Улар чиққанда киренәлик Симон исимлиқ бир адәмни тепип, уни 
чапрас яғачини көтәргили зорлиди.  33 Улар Голгота дегән йәргә, йәни «Баш 
сүнәк җайи» дәп аталған йәргә кәлгәндә,  34 униңға ичиш үчүн өт билән 
иләштүрүлгән шараб бәрди. У тетиғанда ичкили унимиди.  35 Улар уни чапрас 
яғачқа тартип, либасиниң үстигә чәк ташлап тәқсим қилди. Буниң билән 
пәйғәмбәрниң васитиси билән: ‹ Кийимимни арилириға тәқсим қилип, 
либасимниң үстигә чәк ташлиди› дәп ейтилғини беҗа кәлтүрүлди.  36 Улар 
у йәрдә уни сақлап олтарди.  37 Униң бешиниң үстигә улар: «Йәһудийларниң 
падишаһи Әйса шудур» дәп униң үстидики әрзни пүтүп қойди.  38 Андин 
улар униң билән биллә икки булаңчини, бирини униң оң йенида, йәнә 
бирини сол йенида, чапрас яғачқа тартти.  39 Өтүп турғанлар униңға дәшнәм 
берип, башлирини лиңшитип,  40 ейтишти: «Әй бәйтни йиқитип уни үч 
күндә ясиғучи, әгәр Ибн Алла болсаң, өзәңни қутқузуп чапрас яғачтин 
чүшкин».  41 Шундақ һәм баш каһинлар билән катиплар вә ақсақаллар уни 
мәсқирә қилип ейтишти:  42 «Башқиларни қутқузди, өзини қутқузалмайду. 
У Исраилниң падишаһи әмәсму? Әмди чапрас яғачтин чүшсун вә униңға 
ишинимиз.  43 У Худаға таянди. Худа уни қәдирлисә, әмди уни қутқузсун. 
Чүнки у өзи: ‹ Ибн Алладурмән› дегән еди».  44 Шундақ һәм униң билән чапрас 
яғачқа тартилған булаңчилар униңға һақарәт қилди.  
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Әйса Мәсиһниң өлүми

45 Амма алтиничи сааттин тоққузинчи сааткичә пүтүн йәр үстидә 
қараңғулуқ болди.  46 Тоққузинчи сааткә йеқин Әйса үнлүк аваз билән 
қичқирип ейтти: «Ели, ели, ләма шәвақтани» йәни «Әй Худайим, әй 
Худайим, немә үчүн мени ташлидиң?»  47 Анда турғанларниң бәзиси буни 
аңлап: «Шу өзи Елиясни қичқириду» дәп ейтишти.  48 Дәрһал уларниң бири 
жүгүрүп, бир булутни елип сиркигә чилап, бир қомушниң бешиға қоюп 
униңға ичүрди.  49 Амма башқилар: «Қойғин көрәйли, Елияс уни қутқузғили 
келәрму?» дәп ейтишти.  50 Әйса йәнә үнлүк аваз билән қичқириди-дә, Роһни 
тапшурди.  
51 Вә мана, бәйтниң пәрдиси төписидин тегигичә житилип, икки парә болди. 
Йәр тәврәнди вә қорам ташлар йерилди.  52 Қәбирләр ечилди вә раһәт қилған 
тола өлүмдә ухлап кәткән муқәддәсләрниң бәдәнлири тирилип қопурулуп,  
53 гөрләрдин чиқип, Әйса тирилип қопқандин кейин муқәддәс шәһәргә кирип, 
тола кишигә көрүнди.  54 Лекин әскәр йүзбеши вә униң билән Әйсани сақлап 
турғучилар зил-зилини вә вәқә болғанни көргәндә тола қорқуп: «Һәқиқәтән 
шу өзи бир Тәңриниң оғли еди» дәп ейтти.  55 Анда Әйсаға Галилийәдин 
әгишип униңға хизмәт қилған тола хотунлар йирақтин қарап туривәрди.  
56 Уларниң арисида магдалалик Мәрйәм вә Яқуб билән Йүсүпниң аниси 
Мәрйәм вә Зәбәдийниң оғуллириниң аниси бар еди.  

Әйса Мәсиһ қәбиргә қоюлиду

57 Ахшам болғанда араматиялиқ Йүсүп дәп аталған бир дөләтмән киши 
кәлди. У һәм Әйсаниң шагирти еди.  58 У өзи Пилатусниң қешиға берип, 
Әйсаниң бәдинини тилиди. У вақит Пилатус: «Берилсун» дәп буйруди.  
59 Йүсүп бәдәнни елип, пакиз канап рәхт билән кепәнләп,  60 уни қорам 
таштин ойдурған өз йеңи қәбригә қоюп, бир чоң ташни қәбирниң ағзиға 
жуймилитип қоюп кәтти.  61 Магдалалик Мәрйәм вә йәнә бир Мәрйәм анда 
қәбирниң уттурида олтиришти.  

Кәбриниң сақлиниши

62 Тәйярлиқ күниниң әтиси баш каһинлар вә пәрисийләр Пилатусниң алдиға 
йиғилип  63 ейтти: «Әй хоҗа, у аздурғучиниң тирик екәнликидә ‹ Мән үч күндин 
кейин тирилип қопурулимән› дәп ейтқинини ядимизға кәлтүрдуқ.  64 Униң үчүн 
үч күнгичә қәбирни сақлиғили буйруғин. Болмиса шагиртлири кечидә келип, 
уни оғрилап кетип, хәлиққә: ‹ У өлүкләр арисидин қопурулди› дейиши мүмкин. 
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У ахирқи аздурмақлиқ авалқисидин яманрақ болиду».  65 Пилатус уларға ейтти: 
«Мана пасибаниңлар! Берип, қолуңлардин келишичә сақлаңлар».  66 Улар берип 
ташни мөһүрләп, қәбирни пасибанлар билән сақлиди.  

Әйса Мәсиһниң тирилиши

28 1 Шабат өткинидә һәптиниң авалқи күни таң атқинида магдалалик 
Мәрйәм вә йәнә бир Мәрйәм қәбирни көргили кәлди.  2 Вә мана, бир 

чоң зил-зилә болди, чүнки Худавәндиниң бир пәриштиси асмандин назил 
болуп келип, ташни бир тәрәпкә жуймилитип үстидә олтарди.  3 Униң 
көрүнүши чеқиндәк вә либаси қардәк ақ еди.  4 Пасибанлар униңдин қорқуп 
титрәп, өлүктәк болди.  5 Амма пәриштә хотунларға сөз қилип ейтти: «Силәр 
қорқмаңлар, билимәнки, чапрас яғачқа тартилған Әйсани издәйсиләр.  
6 У өзи мунда әмәс, өзи ейтқинидәк тирилип қопурулди. Келип, у ятқан 
йәрни көрүңлар.  7 Илдам берип, шагиртлириға униң өлүкләр арисидин 
қопурулғинини ейтиңлар. Мана у силәрдин илгири Галилийәгә бариду. Анда 
уни көрисиләр. Мана мән силәргә хәвәр бәрдим».  8 Улар қәбирдин илдам 
чиқип, қорқунуч вә чоң хушлуқ билән униң шагиртлириға хәвәр бәргили 
жүгүрди.  9 Вә мана, Әйса уларға учрап ейтти: «Салам силәргә!» Улар келип, 
униң путлирини тутуп униңға сәҗдә қилди.  10 У вақит Әйса уларға ейтти: 
«Қорқмаңлар, берип бурадәрлиримгә буни ейтиңлар. Улар Галилийәгә 
барсун вә анда мени көриду».  

Пасибанларниң хәвири

11 Улар барғанда мана пасибанларниң бәзиси шәһәргә кирип, вәқә 
болғанниң һәммисини баш каһинларға хәвәр бәрди.  12 Улар ақсақаллар билән 
йиғилип мәслиһәт қилишип, пасибанларға тола күмүч пул берип,  13 ейтти: 
«‹ Кечидә биз ухлиғанда униң шагиртлири келип, уни оғрилап кәтти› дәп 
ейтиңлар.  14 Әгәр бу иш валийға аңлинип қалса, биз уни рази қилип, силәрни 
аварчиликтин сақлаймиз».  15 Улар пулни елип, үгитилгинидәк қилди. Шу 
гәп бу күнгичә йәһудийларниң арисида пур кәтти.  
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Әйса Мәсиһниң шагиртлириға көрүнүши
16 Он бир шагирт Галилийәгә Әйса уларға әмир қилған таққа барди.  17 Улар 

уни көрүп униңға сәҗдә қилди, лекин бәзилири шәк кәлтүрди.  18 Әйса чиқип 
келип, уларға сөз қилип ейтти: «Асманда вә йәрдә һәммә қудрәт маңа берилди.  
19 Униң үчүн берип, һәммә таипиләрни шагирт қилип, уларни Ата вә Оғул 
вә Муқәддәс Роһниң исмиға чөмүлдүрүңлар.  20 Силәргә әмир қилғинимниң 
һәммисини тутқили уларға үгитиңлар. Вә мана, мән дунияниң ахириғичә 
һәр күн силәр билән болимән.  
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ИнҖИл МАрКУС
Әйса Мәсиһниң келиши

1 1 Әйса Мәсиһниң Инҗилиниң башлиниши.  
2 Йәшая пәйғәмбәрниң китапида: 

«Мана йолуңни тәйяр қилидиған әлчимни сениң йүзүңниң алдида әвәтимән.
  

3 Баяванда қичқарғучиниң авази аңлинидуки: Худавәндиниң йолини растлап, чиғир 
йоллирини түз қилиңлар»

 дәп пүтүлгәндәк,  

4 баяванда чөмүлдүргүчи Юһанна қопуп, гуналарниң кәчүрүлмики 
үчүн товва чөмүлдүрүшини вәз ейтатти.  5 Йәһудийәниң һәммә жути вә 
Йерусалимдикиләрниң һәммиси униң қешиға чиқип, өз гуналирини иқрар 
қилип, Иордан дәриясида униңдин чөмүлдүрүшини қобул қилишти.  
6 Юһаннаниң кийими төгә жуңидин еди вә белидики кәмәр көндин еди вә 
ғизаси чекәткә билән баяван һәсили еди.  7 У вәз қилип ейтатти: «Мәндин 
қувәтликрәки мәндин кейин келиду, еңишип униң аяқлириниң боқучлирини 
йәшкили лайиқ әмәсмән.  8 Мән силәрни суда чөмүлдүрдүм, лекин у силәрни 
Муқәддәс Роһта чөмүлдүриду».  

Әйса Мәсиһниң чөмүлдүрүлүши

9 У күнләрдә вәқә болдики, Әйса Галилийәдики Назарәттин келип, 
Иорданда Юһанна тәрипидин чөмүлдүрүлди.  10 У судин чиққинида 
асманларниң ечилғинини вә Роһниң кәптәрдәк өз үстигә назил болғинини 
көрди.  11 Андин асманлардин: «Мениң амрақ Оғлум сәндурсән, сән билән 
хуш-ризайим бар» дәп бир аваз кәлди.  

Әйса Мәсиһ баяванда синилиду

12 Дәрһал Роһ уни баяванға чиқарди.  13 У баяванда қириқ күн қелип, 
шәйтандин синалди вә вәһший һайванлар билән еди вә пәриштиләр униңға 
хизмәт қиливататти.  
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Дәсләпки шагиртларниң қичқирилиши
14 Юһанна зинданға селинғандин кейин, Әйса Галилийәгә келип, Худаниң 

Инҗилини җакалап,  15 ейтқили башлиди: «Вақит тамам болди, Худаниң 
падишаһлиқи йеқинлашти, товва қилип Инҗилға ишиниңлар».  16 У 
Галилийә деңизиниң бойида меңип йүргинидә Симон билән Симонниң 
бурадири Андрәясниң деңизға тор салғинини көрди, чүнки улар белиқчи 
еди.  17 Әйса уларға ейтти: «Келип, маңа әгишиңлар вә мән силәрни адәм 
тутидиған қилимән».  18 Улар дәрһал торларни қоюп, униңға әгәшти.  19 У 
андин азғина өтүп, Зәбәдийниң оғли Яқуб билән бурадири Юһаннаниң һәм 
кемидә торлирини оңлап турғинини көрүп,  20 дәрһал уларни қичқарди. Улар 
атиси Зәбәдийни мәдикарлар билән биллә кемидә қалдуруп, униңға әгәшти.  

Җин чаплашқан адәмниң сақайтилиши

21 Улар Капәрнаһумға кирди вә у дәрһал шабат күнидә синагогқа кирип 
тәлим бәрди.  22 Улар униң тәлимигә һәйран қелишти, чүнки у уларға 
катиплардәк әмәс, бәлки қудрәт вә қувәт билән тәлим берәтти.  23 Уларниң 
синагогида напак роһтин тутулған бир киши бар еди. У қичқирип,  24 ейтти: 
«Әй назарәтлик Әйса, сән билән немә ишимиз бар? Бизни һалак қилғили 
кәлдиңму? Сениң ким екәнликиңни билимиз. Худаниң муқәддәсисән».  
25 Әйса униңға тәнбиһ берип ейтти: «Шүк болуп униңдин чиққин».  26 Напак 
роһ уни тәвритип, үнлүк аваз билән варқирап униңдин чиқти.  27 Һәммиси 
һәйран қелип, өз арилирида музакирилишип: «Бу немидур? Бу йеңи 
тәлим әмәсму? Чүнки қудрәт билән напак роһларға әмир қилиду вә улар 
униңға итаәт қилиду» дәп ейтишти.  28 Дәрһал униң шөһрити Галилийәниң 
әтрапидики барчә жутқа чиқти.  

Әйса Мәсиһниң тола кесәлләрни сақайтиши

29 Улар синагогдин чиқип, дәрһал Симон вә Андрәясниң өйигә барди. 
Яқуб вә Юһанна улар билән еди.  30 Амма Симонниң қейнаниси тәп болуп, 
кесәл ятатти. Дәрһал униң тоғрисидин униңға хәвәр бәрилди.  31 У алдиға 
берип униң қолини тутуп уни қопурди вә тәп уни қойди вә у уларға хизмәт 
қилди.  32 Кәчқурун болғанда күн патқан вақитта улар һәммә кесәлләрни вә 
җин чаплашқанларни униң алдиға елип келишти.  33 Һәммә шәһәр ишикниң 
алдида йиғилған еди.  34 У һәр хил кесәлликкә муптила болғанларниң тола 
кишини сақайтип, тола яман роһларни чиқарди вә яман роһларни гәп 
қилғили қоймиди, чүнки улар уни тонуйтти.  
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Әйса Мәсиһниң дуа қилиши вә тәлим бериши
35 Әтигәндә техи қараңғу екәндә у қопуп чиқип, бир халий йәргә берип анда 

дуа қилип турди.  36 Симон вә өзи билән болғанлар униң кәйнидин әгишип,  
37 уни тепип униңға ейтти: «Һәммиси сени издәйду».  38 У уларға ейтти: 
«Башқа йәргә, әтрапидики шәһәрләргә барайли. Анда һәм вәз ейтишим керәк, 
чүнки буниң үчүн чиқтим».  39 Андин у берип, барчә Галилийәдә уларниң 
синагоглирида вәз ейтип яман роһларни чиқиратти.  

Бир песәниң сақайтилиши

40 Бир песә униң алдиға келип, униңға ялвуруп тиз пүкүп ейтти: «Халисаң, 
мени пакиз қилалайсән».  41 Әйса рәһим қилип қолини узитип, униңға 
тәккүзүп ейтти: «Халаймән, пакиз болғин».  42 Дәрһал песәлики униңдин 
кәтти вә у пакиз болди.  43 Әйса чиң сөз билән уни дәрһал кәткүзүп,  44 униңға 
ейтти: «Агаһ болуп, һеч кимгә бир немә ейтмиғайсән. Лекин берип, өзәңни 
каһинға көрситип, уларға гува болсун дәп, өз пакизланғиниң үчүн Муса 
әмир қилғинини өткүзгин».  45 Лекин у чиққанда бу хәвәрни зиядә яйғили 
турди, шундақки, Әйса бир шәһәргә ашкарә кирәлмәй, бәлки ташқири халий 
йәрләрдә туридиған болди. Улар һәр тәрәптин униң алдиға келәтти.  

Бир паләч кишиниң сақайтилиши

2 1 Бир нәччә күндин кейин у йәнә Капәрнаһумға кирди вә униң өйдә 
екәнлики мәлум болғанда,  2 ишикниң алдидики йәргә сиғмиғидәк тола 

хәлиқ йиғилди. У уларға сөзни йәткүзүп турди.  3 Андин төрт киши бир паләч 
кишини көтирип, униң алдиға кәлтүрди.  4 Хәлиқниң сәвәбидин улар униң 
қешиға келәлмигәч, у өзи бар өйниң өгүзини ечип төшүк қилип, паләч киши 
өзи ятқан орнини төвәнгә чүшүрди.  
5 Әйса уларниң етиқатини көргәндә паләч кишигә ейтти: «Әй оғлум, сениң 
гуналириң кәчүрүлди».  6 Амма анда бир нәччә катиплар олтирип, өз 
көңүллиридә пикир қилдики:  7 «Немишкә бу киши мундақ сөз қилиду? У 
күпүр ейтиду. Йеганә Худадин башқа ким гуналарни кәчүрәләйду?»  8 Әйса 
уларниң өз ичидә шундақ пикир қилғинини шуан өз роһида билип уларға 
ейтти: «Немишкә көңүллириңларда шундақ пикир қилисиләр?  9 Қайси 
оңайрақтур, паләчкә: ‹ Сениң гуналириң кәчүрүлди› демәкму яки ‹ Қопуп 
маңғин› демәкму?  10 Лекин Ибн ал-Инсанниң йәр йүзидә гуналарни 
кәчүргили қудрити барлиқини билгәйсиләр» дәп паләчкә ейттики:  11 «Саңа 
ейтимән: Қопуп, орнуңни көтирип өйүңгә барғин».  12 У қопуп, дәрһал 
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орнини көтирип һәммисиниң алдида чиқип кәтти. Шундақки, һәммиси 
һәйран қелип, Худаға һәмд ейтип: «Һәргиз шундақ ишни көрмигән едуқ» дәп 
ейтишти.  

Әйса Мәсиһ Лавийниң (йәни Мәттаниң) қичқириши

13 У йәнә деңизниң бойиға чиқти. Һәммә хәлиқ униң алдиға кәлди вә у 
уларға тәлим бәрди.  14 Өтүп барғанда у Алпеусниң оғли Лавийниң баҗханида 
олтарғинини көрүп, униңға ейтти: «Маңа әгәшкин». У қопуп, униңға әгәшти.  
15 У униң өйидә дәстиханда олтарғанда баҗгирлардин вә гунакарлардин тола 
киши Әйса вә шагиртлири билән биллә олтаратти, чүнки булардин тола киши 
униңға әгәшкән еди.  16 Амма пәрисийләрниң катиплири униң баҗгирлар 
вә гунакарлар билән таам йегинини көрүп, шагиртлириға ейтишти: «Униң 
баҗгирлар вә гунакарлар билән йәп-ичкини қандақ?»  17 Әйса буни аңлап 
уларға ейтти: «Сақлар тевипқа муһтаҗ әмәс, бәлки кесәлләр. Адилларни 
әмәс, бәлки гунакарларни қичқарғили кәлдим».  

Роза тутуш тоғрисида бир соал

18 Юһаннаниң шагиртлири вә пәрисийләр роза тутатти. Улар келип, 
униңға ейтишти: «Немишкә Юһаннаниң шагиртлири вә пәрисийләрниң 
шагиртлири роза тутиду, лекин сениң шагиртлириң роза тутмайду?»  19 Әйса 
уларға ейтти: «Тойдики йигит қолдашлири той йигити улар билән бар 
вақтида роза туталамду? Той йигити улар билән биллә екәнликидә улар 
роза туталмайду.  20 Лекин той йигити улардин елинидиған күнләр келиду. 
Улар шу вақит, у күни роза тутиду.  21 Һеч кимәрсә киришип кәтмигән йеңи 
парчидин кона либасқа ямақ салмайду, болмиса селинған йеңи парчә кона 
либасни тартиштуруп житиду вә житиқ яманрақ болиду.  22 Шуниңдәк һеч 
ким йеңи шарабни кона тулумларға тоштурмайду. Болмиса йеңи шараб 
тулумларни житиду вә шараб билән тулумлар бузулиду. Лекин йеңи шараб 
йеңи тулумларға тоштурулиду».  

Әйса Мәсиһ шабатниң хоҗисидур

23 Вәқә болдики, у бир шабат күнидә зираәтләрниң арисидин 
өтүвататти. Шагиртлири өтүп барғинида зираәт башлиридин үзгили 
турди.  24 Пәрисийләр униңға ейтишти: «Мана, немишкә улар шабат 
күнидә җайиз әмәс ишни қилиду?»  25 У уларға ейтти: «Давут муһтаҗ 
болуп, у өзи вә униң билән болғанлар ач қалғинида немә қилғинини һеч 
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оқумидиңларму?  26 Қандақки, у өзи улуқ каһин Абятарниң күнлиридә 
Худаниң бәйтигә кирип, каһинлардин башқисиға йегили җайиз болмиған 
тәқдим нанларни йәп, өзи билән болғанларға һәм бәрди?»  27 У йәнә уларға 
ейтти: «Шабат күни инсан үчүн болғандур вә инсан шабат күни үчүн әмәс.  
28 Шуниң үчүн Ибн ал-Инсан шабатниң һәм хоҗисидур».  

Әйса Мәсиһ шабат күнида бир адәм сақайтиду

3 1 У йәнә синагогқа кирди вә анда қоли қуруған бир адәм бар еди.  2 Улар 
униң үстидин әрз қилмақ үчүн, у шабат күнидә шипа берәрмикин дәп, 

уни марап туратти.  3 У өзи қоли қуруған адәмгә ейтти: «Қопуп, оттурида 
турғин».  4 Андин у уларға: «Шабат күни яхшилиқ қилмақ җайизму яки 
яманлиқ қилмақ җайизму? бир җанни қутқузмақ җайизму яки өлтүрмәк 
җайизму?» дәп ейтти. Амма улар шүк турди.  5 У өз чөрисигә нәзәр селип, 
ғәзәп билән уларға қарап уларниң көңүл қаттиқлиқи үчүн ғәмкин болуп, 
у адәмгә: «Қолуңни узатқин» дәп ейтти. У уни узатти вә қоли сақ болди.  
6 Андин Пәрисийләр чиқип, дәрһал һиродәсийләр билән, уни қандақ 
йоқитимиз дәп, мәслиһәт қилишти.  

Әйса Мәсиһниң напак роһлар үстидин қудрити бар

7 Әйса өз шагиртлири билән деңизға барди вә Галилийәдин тола хәлиқ 
униңға әгәшти.  8 Йәһудийә вә Йерусалимдин вә Идумеядин вә Иорданниң 
у бир тәрипидин вә Тир вә Сидонниң әтрапидин тола хәлиқ униң ундақ чоң 
ишлар қилғинини ишитип, униң алдиға кәлди.  9 Хәлиқниң толилиқидин 
өзиниң қистилип қалмаслиқи үчүн өзигә бир кичик кемә тәйяр турушни 
шагиртлириға буйруди.  10 Чүнки у тола кишини сақайтқини үчүн ағриқ 
болғанларниң һәммиси, униңға қол тәккүзәйли дәп, уни қиставататти.  
11 Напак роһлар уни көргинидә униң алдиға йиқилип қичқирип: «Сән Ибн 
Алладурсән» дәп ейтишти.  12 Амма у өзини ашкарә қилмаслиқни уларға 
җекиләп буйруди.  

Әйса Мәсиһ он икки шагиртлирини таллайду

13 У таққа чиқип, өзи халиғанларни қичқарди вә улар униң алдиға келишти.  
14 У он иккини тәйинлидики, улар униң билән биллә болғай вә у уларни вәз 
ейтқили әвәткәй  15 вә яман роһларни чиқарғили уларниң қудрити болғай.  
16 У он иккини тәйинлиди, йәни өзи униңға Петрус дәп исим қойған Симон  
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17 вә уларға Боанергес, йәни гүлдүрләшниң оғуллири дәп исим қойған 
Зәбәдийниң оғли Яқуб билән Яқубниң бурадири Юһанна  18 вә Андрәяс вә 
Филиппус вә Бартоломеус вә Мәтта вә Томас вә Алпеусниң оғли Яқуб вә 
Тадеус вә қанаанлиқ Симон  19 вә уни тутуп бәргүчи Ишқарийот Йәһуда.  

Әйса Мәсиһ вә Бәәлзабул

20 У бир өйгә кирди вә ундақ тола хәлиқ йиғилдики, улар нан йегили һәм 
пурсәт тапалмиди.  21 Униң уруқ-туққанлири буни аңлиғанда, «У елишип 
қапту» дәп, уни тутқили чиқти.  22 Йерусалимдин кәлгән катиплар «Униңда 
Бәәлзабул бар вә яман роһларниң чоңи билән яман роһларни чиқириду» 
дейишәтти.  23 У уларни қичқирип, тәмсил билән уларға ейтти: «Шәйтан 
шәйтанни қандақ чиқиралайду?  24 Бир падишаһлиқ өзигә қарши бөлүнсә, у 
падишаһлиқ туруп қалалмайду.  25 Бир өй өзигә қарши бөлүнсә, у өй туруп 
қалалмайду.  26 Әгәр шәйтан өзигә қарши қопуп бөлүнсә, туруп қалалмайду, 
бәлки йоқилиду.  27 Әгәр авал күчлүк кишини бағлимиса, һеч ким у 
күчлүкниң өйигә кирип, мал-җабдуқлирини буливалалмайду, бәлки уни 
бағлиғандин кейин униң өйини талиялайду.  28 Бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, 
адәм оғуллири қанчә күпүр ейтса һәм, уларниң һәммә гуналири вә күпүр 
сөзлири кәчүрүлиду.  29 Лекин кимки Муқәддәс Роһқа күпүр ейтса, у әбәдкичә 
кәчүрүлмәйду. Бәлки у адәм әбәдий һөкүмгә мәһкүм болиду» деди.  30 Чүнки 
улар: «Униңда напак роһ бар» дегән еди.  

Әйса Мәсиһниң аниси вә бурадәрлири

31 Униң аниси вә бурадәрлири келип ташқирида туруп, уни қичқарғили 
киши әвәтти.  32 Униң чөрисидә хәлиқ олтаратти. Улар униңға: «Мана, анаң 
вә бурадәрлириң вә һәмширилириң ташқирида туруп, сени издиватиду» 
дәп ейтти.  33 У уларға җавап берип ейтти: «Анам вә бурадәрлирим 
кимдур?»  34 Андин у өз чөрисидә олтарғанларға қарап ейтти: «Мана, анам 
вә бурадәрлирим!  35 Кимки Худаниң ирадисини қилса, мениң бурадирим вә 
һәмширәм вә анам удур».  

Уруқ чачқучи тоғрисидики тәмсил

4 1 У йәнә деңизниң бойида тәлим бәргили башлиди. Униң алдиға тола 
хәлиқ йиғилди. Униң үчүн у бир кемигә кирип, деңизда олтарди вә 

хәлиқниң һәммиси деңизниң бойида қуруқлуқта еди.  2 У уларға тәмсилләр 



 9 ИнҖИл МАрКУС

билән тола тәлим берип, өз тәлимидә уларға ейтти:  3 «Аңлаңлар, мана уруқ 
чачқучи уруқ чачқили чиқти.  4 Вәқә болдики, у чачқинида бәзиси йолниң 
йениға чүшти вә учарқанатлар келип, уни йәп кәтти.  5 Бәзиси тописи җиқ 
болмиған ташлиқ йәргә чүшти вә тописи қелин болмиғач пат үнүп чиқип,  
6 аптап чиққанда көйүп кетип, йилтизи болмиғач қуруди.  7 Бәзиси тикәнләр 
арисиға чүшти вә тикәнләр өсүп уни боғди вә шулар һосул бәрмиди.  8 Бәзиси 
яхши йәргә чүшүп һосул берип, үнүп өсүп, бири оттуз, йәнә бири атмиш 
вә йәнә бири йүз һәссигичилик һосул бәрди».  9 У йәнә ейтти: «Аңлиғили 
қулиқи барлар аңлисун».  

Тәмсилләрниң мәхсити

10 У өзи ялғуз болғанда он иккиләр билән униң чөрисидикиләр бу тәмсил 
тоғрисидин униңдин сорашти.  11 У уларға ейтти: «Худаниң падишаһлиқиниң 
сири силәргә берилди. Лекин ташқириқиларға һәммиси тәмсилләр билән 
ейтилиду.  12 Буниң билән: Улар көрмәклик билән көрүп сиңдүрүвалмайду 
вә аңлимақлиқ билән аңлап уқмайду вә уларниң гуналири кәчүрүлсун дәп, 
товва қилип янмайду».  

Уруқ чачқучи тоғрисидики тәмсилниң чүшәндүрүлүши

13 У уларға йәнә ейтти: «Бу тәмсилни уқмай, һәммә башқа тәмсилләрни 
қандақ уқалайсиләр?  14 Уруқ чачқучи сөзни чачиду.  15 Йолниң йенидикиләр 
болса шундақки, сөз у йәргә чечилғанда улар аңлиғандин кейин, дәрһал 
шәйтан келип көңүллиригә чечилғанни елип кетиду.  16 Ташлиқ йәргә 
чечилғанлар болса шундақки, улар сөзни аңлиғанда авал хушлуқ билән 
қобул қилиду.  17 Амма уларниң өзидә йилтизи болмиғач бир вақтиғичә 
қелип, сөзниң җәһитидин бир тәңлик яки қоғланмақлиқ вәқә болса улар 
дәрһал тайиду.  18 Йәнә тикәнләрниң арисиға чечилғанлар болса шундаққи, 
улар сөзни аңлиғандин кейин,  19 бу дунияниң әндишиси вә дөләтниң ғурури 
вә нәпсниң бөләк шөһрәтлири кирип, сөзни боғиду вә улар һосулсиз болиду.  
20 Яхши йәргә чечилғанлар болса шундақки, улар сөзни аңлап қобул қилип, 
бири оттуз, йәнә бири атмиш вә йәнә бири йүз һәссә һосул бериду».  

Чирағ тоғрисидики тәмсил

21 У уларға йәнә ейтти: «Чирағ қачисиниң тегигә яки орунниң астиға 
қойғили елип келинидуму? Чирағдан үстигә қойғили әмәсму?  22 Чүнки 
ашкарә болмайдиған йошурун нәрсә йоқтур вә ашкарә болмиғидәк һеч бир 
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мәхпий нәрсә йоқтур.  23 Аңлиғили қулиқи барлар аңлисун».  24 У йәнә уларға 
ейтти: «Аңлиғиниңларға сәпселип беқиңлар. Һәр нә өлчәм билән кәмләп 
бәрсәңлар, силәргә кәмлиниду вә силәргә зиядә қилиниду.  25 Кимниңки 
бар болса, униңға берилиду. Лекин кимниңки йоқ болса, бари һәм униңдин 
елиниду».  

Уруқниң үнүши тоғрисидики тәмсил

26 У ейтти: «Худаниң падишаһлиқи бир адәм йәргә уруқ чечип қойғинидәк 
болиду.  27 У кечиси ухлап, күндүзи қопуп, уруқниң қандақ үнүп өскинини у 
өзи билмәйду.  28 Йәр өзидин һосул кәлтүриду. У авал көк, андин баш, андин 
башта толған дан пәйда қилиду.  29 Дан пишқанда у дәрһал оғақ салдуриду, 
чүнки орма вақти кәлгән болиду».  

Қича уруқи тоғрисидики тәмсил

30 У ейтти: «Худаниң падишаһлиқини немигә охшитайли? Уни қайси 
тәмсил билән сүрәтләп берәйли?  31 У қича уруқиға охшайду. У өзи йәргә 
чечилғанда йәрдики һәммә уруқларниң кичикрәки болиду.  32 Лекин 
чечилғандин кейин үнүп өсүп, һәммә отяшларниң чоңрақи болуп, 
асман учарқанатлири сайисида қоналғидәк чоң шахлар чиқириду».  
33 Буниңға охшаш тәмсилләр кәлтүрүп, улар аңлап чүшинәлигидәк у 
сөзни йәткүзәтти.  34 У уларға тәмсил кәлтүрмәй сөз қилматти, лекин 
тәнһада өз шагиртлириға һәммисини уқтуруп берәтти.  

Әйса Мәсиһ боранни тиничитиду

35 Шу күн ахшам болғанда у уларға ейтти: «У канарға өтәйли».  36 Улар 
хәлиқни қоюп, уни өзи болған кемидә елип беришти. Униң билән биллә 
йәнә башқа кемиләр бар еди.  37 Бир қаттиқ боран чиқти вә кемә судин толуп 
кәткидәк долқунлар кемигә мәвҗ урувататти.  38 Лекин у өзи кеминиң аяқ 
тәрипидә тәкийигә йөлинип ухлиған еди. Улар уни ойғитип ейтти: «Әй устаз, 
һалак болушимиздин әндишә қилмамсән?»  39 У ойғинип, шамалға тәнбиһ 
берип, деңизға: «Шүк туруп, тинич болғин» деди вә шамал тохтиди вә тамам 
течлиқ болди.  40 Андин у уларға ейтти: «Немишкә мундақ қорқисиләр? Техи 
етиқатиңлар йоқму?»  41 Улар тола қорқуп: «Бу кимдурки, һәм шамал, һәм 
деңиз униңға итаәт қилиду» дәп бир-биригә дейишти.  
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Әйса Мәсиһ яман роһлар чиқириду

5 1 Улар деңизниң у тәрипидики герасалиқларниң жутиға кәлди.  2 У 
кемидин чиққинида напак роһтин тутулған бир киши гөрләрдин чиқип, 

униңға учриди.  3 Униң туридиған йери гөрләрдә еди вә һеч ким уни һәтта 
зәнҗир билән һәм бағлап қоялмайтти.  4 Чүнки тола мәртивә ишкәл вә 
зәнҗирләр билән бағлинип, зәнҗирләрни үзүп ишкәлни сундурған еди. 
Һеч ким уни тизгинлийәлмиған еди.  5 У һемишә кечә вә күндүз гөрләрдә вә 
тағларда йүрүп, пәряд қилип, өзини ташлар билән яриландуратти.  
6 У Әйсани йирақтин көргәндә жүгүрүп берип, униңға сәҗдә қилип,  7 үнлүк 
аваз билән қичқирип: «Әй Әйса Ибн Аллатаала, сән билән немә ишим бар? 
Саңа Худаниң алдида қәсәм қилимәнки, маңа азаб бәрмигәйсән» дәп ейтти.  
8 Чүнки у униңға: «Әй напак роһ, у адәмдин чиққин» дәп ейтқан еди.  9 Андин 
у униңдин: «Исмиң немидур?» дәп сориди. У униңға: «Исмим түмәндур, 
чүнки толидурмиз» деди  10 вә өзлирини у жуттин ташқири әвәтмәсликкә 
униңға тола ялвурди.  11 Анда тағниң йенида чоң бир пада тоңғуз отлавататти.  
12 Напак роһлар униңға ялвуруп ейтти: «Бизни тоңғузларға әвәткин, уларға 
киргәймиз».  13 Андин у уларға иҗазәт бәрди вә напак роһлар чиқип, 
тоңғузларға кирди вә сани икки миңчә болған пада ярниң левидин төкүлүп, 
деңизға чөкүп димиқип өлүп кәтти.  
14 Тоңғуз баққучилар қечип кетип, шәһәрдә вә кәнтләрдә хәвәр бәрди. 
Хәлиқму немә вәқә болғанни көргили чиқти.  15 Улар Әйсаниң алдиға келип, у 
җин чаплашқан, йәни ичидә түмән җинлар болған кишиниң олтирип, кийим 
кийип оңланғинини көрүп қорқти.  16 Вәқәни көргәнләр җин чаплашқан 
кишигә немә болғинидин вә тоңғузлар тоғрисидин уларға хәвәр бәрди.  
17 Хәлиқ: «Өз зиминимиздин кәткин» дәп униңға ялвурди.  
18 У кемигә киргинидә, илгири җин чаплашқан болған киши униң билән 
биллә беришни униңдин тилиди.  19 Лекин Әйса униңға иҗазәт бәрмәй, 
униңға ейтти: «Өз өйүңдики уруқ-туққанлириңға берип, Худавәндиниң саңа 
қандақ чоң иш қилғинини вә саңа рәһим көрсәткинини хәвәр бәргин.  20 У 
кетип, Әйсаниң униңға қандақ чоң иш қилғинини Декаполиста яйғили турди 
вә һәммиси әҗәбләнди.  

Тирилдүрүлгән қиз вә сақайтилған хотун

21 Әйса у бир канарға йенип кәлгәндә тола хәлиқ униң алдиға йиғилди. У 
өзи деңизниң левидә еди.  22 У чағда синагогниң чоңлиридин Яирус исимлиқ 
бир киши келип, уни көргәндә аяқлириға йиқилип,  23 униңға тола ялвуруп: 
«Кичик қизим ахирқи нәписидидур. Келип, қолуңни униң үстигә қойғин, 
шуниң билән у сақийип яшиғай» дәп ейтти.  24 Андин у униң билән барди вә 
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тола хәлиқ униңға әгишип уни қиставататти.  
25 Анда он икки йилдин бери хун кесили тартқан бир хотун бар еди.  26 У өзи 
тола тевиплардин тола зәхмәт тартип, һәммә барини сәрп қилип һеч бир 
пайда көрмәй, яманрақ әһвалға чүшкән еди.  27 У Әйса тоғрисидин аңлап, 
хәлиқниң арисида кәйнидин келип, униң либасиға қол тәккүзди.  28 чүнки 
«Униң либасини бир тәккүзүп қойсам, сақийимән» деди.  29 Шуан хуниниң 
чәшмиси қуруди вә өз бәдинидә дәрдидин сақайғинини туйди.  
30 Әйса дәрһал өз ичидә өзидин қувәт чиққинини билип, хәлиқниң арисида 
кәйнигә өрүлүп: «Либасимға ким қол тәккүзди?» деди.  31 Шагиртлири 
униңға ейтишти: «Хәлиқниң сени қистиғинини көрүп туруп, йәнә ‹ Мени 
ким тутти?› дәйсәнму?»  32 Амма у буни қилған кишини көргили өз чөрисигә 
қариди.  33 У хотунму өзигә немә болғинини билип қорқуп титрәп келип, 
униң алдида йиқилип, һәммә растлиқни униңға ейтип бәрди.  34 У униңға 
ейтти: «Әй қизим, етиқатиң сени сақайтти. Аманлиқ билән берип, дәрдиңдин 
сақайған болуп турғин».  
35 У техи сөз қилип турғанда, синагогниң чоңиниң өйидин кишиләр келип 
ейтишти: «Қизиң өлди. Немишкә устазни техи кайитисән?»  36 Амма Әйса 
ейтилған сөзни аңлап, синагогниң чоңиға: «Қорқма пәқәт ишәнгин» дәп 
ейтти.  37 У Петрустин вә Яқубтин вә Яқубниң бурадири Юһаннадин башқа 
һеч кимни өзигә әгәшкили қоймиди  38 вә синагогниң чоңиниң өйигә йетип 
келип, ғулғулини вә йиғлап шавқун салғанларни көрүп,  39 ичкири кирип, 
уларға ейтти: «Немишкә ғул-ғула қилип йиғлайсиләр? Бала өлгән әмәс, 
бәлки ухлап қалғандур».  40 Амма улар уни мәсқирә қилип күлишти. Лекин 
у һәммисини ташқириға чиқирип, балиниң атисини вә анисини вә өзи 
билән болғанларни елип, бала бар йәргә кирип,  41 балиниң қолини тутуп 
«Талита куми», йәни «Әй қиз, саңа ейтимән: қопқин» деди.  42 Дәрһал қиз 
қопуп маңди, чүнки у он икки яшта еди. Улар наһайити һәйран қелишти.  
43 У уларға «Буни һеч ким билмисун» дәп чиң әмир қилди вә «Балиға йегили 
бир немә берилсун» деди.  

Бир пәйғәмбәр өз жути вә өйидә һәрмәтләнмәйду

6 1 У у йәрдин чиқип, өз жутиға кәлди вә шагиртлири униңға әгәшти.  
2 Шабат күни болғанда синагогда тәлим бәргили турди. Уни аңлиғанда 

толилири һәйран қелип ейтатти: «Бу ишлар муниңға нә йәрдиндур? Униңға 
берилгән һекмәт қандақки, униң қоллири билән шундақ қудрәтлик әмәллар 
қилиниду?»  3 Улар йәнә: «Бу өзи яғаччи әмәсму? Мәрйәмниң оғли вә 
Яқубниң вә Йосиниң вә Йәһуданиң вә Симонниң бурадири әмәсму? Униң 
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һәмширилири мунда бизниң аримизда әмәсму?» дәп униңға аччиқланди.  
4 Амма Әйса уларға ейтти: «Бир пәйғәмбәр пәкәт өз жутида вә өз уруқ-
туққанлири арисида вә өз өйидә һөрмәткә сазавәр болмайду».  5 У анда 
бир нәччә кесәлләрниң үстигә қолини қоюп сақайтиштин башқа һеч бир 
қудрәтлик әмәл қилалмиди.  6 У уларниң имансизлиқиға тәәҗҗүп қилди. 
Андин у әтрапидики кәнтләрни айлинип тәлим бәрди.  

Әйса Мәсиһниң он икки шагиртини әвәтиши
7 У он иккиләрни қичқирип уларни иккидин-иккидин әвәткили башлап 

уларға напак роһларниң үстигә қудрәт бәрди.  8 Йолда бир һасидин башқа 
һеч нәрсә, нә нан, нә хурҗун вә нә бәлвағда мис пул көтәрмәй,  9 бәлки аяқ 
кийишни уларға буйруп: «Икки кийим киймәңлар» деди.  10 У йәнә уларға 
ейтти: «Қайси йәрдә бир өйгә кирсәңлар, у йәрдин чиққичә анда қелиңлар.  
11 Қайси йәрдә улар силәрни қобул қилмиса вә силәрдин аңлимиса, у йәрдин 
чиқип, уларға гувалиқ болмақ үчүн путлириңларниң тегидики топини 
қеқиңлар».  12 Шундақ қилип, улар чиқип: «Товва қилиңлар» дәп вәз ейтип,  
13 тола яман роһларни чиқирип, яғ билән яғлап тола кесәлләрни сақайтти.  

Чөмүлдүргүчи Юһаннаниң өлтүрүлүши

14 Униң нами мәшһур болғач Һиродәс падишаһ униң тоғрисида аңлап 
ейтти: «Чөмүлдүргүчи Юһанна өлүкләр арисидин қопурулғандур, униң үчүн 
бу қудрәтләр униңда ишләйду».  15 Амма башқилар ейтишти: «У өзи Елияс 
екән». Йәнә башқилар: «Пәйғәмбәрләрниң биридәк бир пәйғәмбәр екән» дәп 
ейтишти.  16 Лекин Һиродәс буларни аңлап ейтти: «Мән бешини кәстүргән 
Юһанна өзи тирилип қопурулупту».  17 Чүнки Һиродәс өзи бурадири 
Филиппусниң хотуни Һиродийәсниң җәһитидин киши әвәтип, Юһаннани 
туттуруп бағлитип зинданға салған еди, чүнки Һиродәс у хотунни алған 
еди.  18 Юһанна Һиродәсгә: «Бурадириңниң хотунини елиш саңа җайиз әмәс» 
дегән еди.  19 Униң үчүн Һиродийәс униңға адавәт қилип, уни өлтүргили 
халиди, амма шундақ қилалмиған еди.  20 Чүнки Һиродәс Юһаннаниң адил 
вә муқәддәс адәм екәнликини билип, униңдин қорқуп уни сақлайтти вә 
униңдин аңлиғанда тола ишта икки хиял болуп, йәнә униңдин аңлашқа 
мәйли болатти.  
21 Һиродәс өзиниң туғулған күни болғанда өз мәнсәпдарлириға вә 
сәрдарлириға вә Галилийәниң чоңлириға бир зияпәт қилғанда мунасип бир 
күн кәлди.  22 У вақит Һиродийәсниң өз қизи кирип, уссул ойнап Һиродәсни 
вә униң билән олтарғанларни хуш қилди вә падишаһ қизға ейтти: «Һәрнемә 
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халисаң, мәндин тәләп қилғин. Шуни саңа беримән».  23 У униңға қәсәм 
қилдики: «Падишаһлиқимниң йеримиғичә мәндин һәрнемә тәләп қилсаң, 
саңа беримән».  24 У чиқип анисиға: «Немә тәләп қилай?» дәп сориди. У өзи: 
«Чөмүлдүргүчи Юһаннаниң бешини тәләп қилғин» дәп ейтти.  25 Қиз алдирап 
дәрһал падишаһниң алдиға кирип: «Чөмүлдүргүчи Юһаннаниң бешини 
һазир бир тәхсидә маңа беришиңни халаймән» дәп тәләп қилди.  26 Падишаһ 
тола ғәмкин болди, лекин қәсәмләрниң вә дәстиханда олтарғанларниң 
җәһитидин уни яндурғили халимиди.  27 Дәрһал падишаһ бир җаллатни 
әвәтип, униң бешини елип кәлгили буйруди. У берип, униң бешини зинданда 
кәсти.  28 вә униң бешини бир тәхсидә елип келип қизға бәрди вә қиз уни 
анисиға бәрди.  29 Амма униң шагиртлири буни аңлап, келип, униң җәситини 
елип бир гөргә қойди.  

Әйса Мәсиһ бәш миң кишини тойдуриду

30 Расуллар Әйсаниң алдиға йиғилип, өз қилғининиң вә тәлим бәргининиң 
һәммисини униңға хәвәр беришти.  31 У уларға: «Силәр өзәңлар тәнһа бир 
баяван йәргә берип, азғина раһәт елиңлар» деди. Чүнки келип-кәтиватқанләр 
тола болғач, ғиза йегили һәм уларға пурсәт болмиди.  32 Улар кемидә тәнһа 
бир баяван йәргә барди.  33 Хәлиқ уларниң кәткинини көрди вә толилар уни 
тонуп һәммә шәһәрләрдин пиядә у йәргә жүгүрүп, улардин илгири йетип 
барди.  
34 Әйса чиқип тола хәлиқни көрүп, улар өз падичиси йоқ қойлардәк болғини 
үчүн уларға рәһим қилип, тола тәлим бәргили қопти.  
35 Күн кәч болғанда шагиртлири униң алдиға келип ейтти: «Бу чөл йәрдур вә 
кәч болди.  36 Уларни йолға селивәткин! Әтраптики жут вә кәнтләргә берип, 
ғиза сетивалсун».  37 Амма у җавап берип уларға ейтти: «Силәр уларға таам 
бериңлар». Улар униңға ейтти: «Биз берип, икки йүз динарға нан елип уларға 
йегили берәмдуқ?»  38 Амма у уларға: «Нәччә нениңлар бар? Берип қараңлар» 
дәп ейтти. Улар көрүп беқип: «Бәш нан билән икки белиқ бар» деди.  
39 У һәммисини топ-топ йешил отта олтарғузғили буйруди.  40 Улар топ-
топ болуп, йүздин-йүздин әлликтин-әлликтин олтарди.  41 У бәш нанни 
вә икки белиқни елип, асман тәрипигә қарап дуа оқуп, нанларни уштуп 
хәлиқниң алдиға қойғили шагиртларға берип, икки белиқни һәм һәммисигә 
үләштүрди.  42 Һәммиси йәп тойди.  43 Улар нан билән белиқ парчилирини 
йиғип, он икки севәт толтиривалди.  44 У нандин йегәнләр бәш миң киши еди.  



 15 ИнҖИл МАрКУС

Әйса Мәсиһниң су үстидә мәңиши
45 У өзи хәлиқни яндурғичә дәрһал шагиртлирини кемигә кирип, өзидин 

илгири у бир канаридики Бәйтсайдаға барғили зорлиди.  46 У хәлиқ билән 
хошлашқандин кейин, дуа қилғили таққа чиқти.  47 Ахшам болғанда кемә 
деңизниң оттурисида еди вә у өзи қуруқлуқта ялғуз қалған еди.  48 У уларниң 
кетип берип тәңлик тартқинини көрди, чүнки шамал уларниң зитиға еди. 
Тәхминән кечиниң төртиничи һәссисидә у өзи деңизниң йүзидә меңип, 
уларға йеқинлишип улардин өткили турди.  49 Улар униң деңизниң йүзидә 
маңғинини көрүп: «Бир алвасти екән» дәп гуман қилип, бир пәряд қилди.  
50 Чүнки һәммиси уни көрүп һәйрәткә чүшкән еди. Амма у дәрһал уларға 
сөз қилип уларға ейтти: «Хатирҗәм болуңлар, бу мән, қорқмаңлар».  51 У 
уларниң алдиға келип, кемигә чиқти вә боран тохтиди вә улар өз ичидә 
наһайити һәйран қалди.  52 Чүнки уларниң көңүллири қелин болғач нанлар 
билән қилған мөҗизини уқмиған еди.  

Әйса Мәсиһ Гәннәсарәттә тола кесәлләрни сақайтиду

53 Улар өтүп Гәннәсарәткә келип тохтиди.  54 Улар кемидин чиққанда хәлиқ 
уни дәрһал тонуп,  55 шу жутниң һәммисини айлинип жүгүрүп, униң нә йәрдә 
болғинини аңлиса, кесәлләрни орунларниң үстидә у йәргә көтиришүп елип 
кәлгили турди.  56 У нә йәрдә болса, кәнтләргә я шәһәрләргә я жутларға кирсә, 
улар кесәлләрни базарларға қоюп: «Ялғуз либасиңниң етикини болсиму, бир 
тутса еди» дәп униңға ялвуратти. Уни тутқанларниң һәммиси сақайди.  

Худаниң әмри вә адәмләрниң рәсим-қаидилири

7 1 Пәрисийләр вә Йерусалимдин кәлгән бир нәччә катиплар униң алдиға 
йиғилди.  2 Улар униң шагиртлириниң бәзилири напак, йәни жуймиған 

қоллар билән нан йәватқанлиқини көрди.  3 Чүнки пәрисийләр вә һәммә 
йәһудийлар қедимкиләрниң буйруқлирини тутуп, қоллирини таза 
жуймиғичә таам йемәйду.  4 Улар базардин кәлгәндә өзини жуймиғичә 
таам йемәйду вә пиялә билән ивриқ вә мис қачиларни жуюш вә тола башқа 
тутидиған рәсимлири бардур.  5 Пәрисийләр вә катиплар униңдин соридики: 
«Немә үчүн шагиртлириң қедимкиләрниң буйруқлирини тутмай, бәлки 
напак қоллар билән нан йәйду?»  6 Амма у уларға ейтти: «Әй рия қилғучилар, 
Йәшая силәрниң тоғраңларда яхши пәйғәмбәрлик қилди, шундақки, 
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‹ Бу хәлиқ ләвлири билән маңа һөрмәт қилиду, лекин көңли мәндин йирақтур.
  7 Амма үгитидиған тәлими адәмләрниң буйруқлири болғач, 
улар маңа беһудә ибадәт қилиду›

 дәп пүтүлгән.  8 Худаниң әмрини ташлап адәмләрниң буйруқлирини 
тутисиләр».  9 Йәнә у уларға ейтти: «Дәрвәқә, өз буйруқлиримизни тутимиз 
дәп, Худаниң әмрини инавәтсиз қилисиләр.  10 Чүнки Муса ейтти: ‹ Атаңға 
вә анаңға һөрмәт қилғин вә кимки атиға яки аниға дәшнәм бәрсә, өлмәклик 
билән өлсун›.  11 Лекин силәр ейтисиләр: Бир киши өз атисиға яки анисиға: 
‹ Сән мәндин алидиған ярдәм өзи қурбан, йәни һәдийә болди› десә,  12 уни 
атисиға яки анисиға йәнә бир немә қилғили қоймайсиләр.  13 Өзәңлар 
тохтатқан буйруқлириңлар билән Худаниң сөзини инавәтсиз қилисиләр. 
Буниңға охшаш тола нәрсиләр қилисиләр».  

Адәмни немә напак қилиду

14 У хәлиқни йәнә қичқирип уларға ейтти: «Һәммәңлар мәндин аңлап 
чүшиниңлар:  15 Инсанниң сиртидин ичигә кирип уни напак қилидиған нәрсә 
йоқтур, лекин инсандин чиққан нәрсә өзи уни напак қилиду.  16 Аңлиғили 
қулиқи барлар аңлисун».  17 У хәлиқтин кетип өйгә киргәндә, шагиртлири 
тәмсил тоғрисида униңдин сориди.  18 У уларға ейтти: «Силәр һәм ундақ 
пәмсизму? Уқмамсиләрки, адәмгә сиртидин киргән һеч нәрсә уни напак 
қилалмайду?  19 Чүнки бу көңлигә кирмәй, қосаққа берип өз йоли билән 
чиқип кетиду». У шуни ейтип, һәммә таамни пак екәнликини билдүрди.  
20 У йәнә ейтти: «Адәмниң өзидин чиққан нәрсә адәмни напак қилиду.  
21 Чүнки ичидин, йәни адәмләрниң көңүллиридин яман пикирләр, бузуқлуқ, 
оғрилиқ, қатиллиқ,  22 зина, тәмәхорлуқ, яманлиқ, һейлә, шәһвәтпәрәслик, 
һәсәт, дәшнәм, тәкәббурлуқ вә җаһиллиқ чиқиду.  23 Бу яман нәрсиләрниң 
һәммиси ичидин чиқип, адәмни напак қилиду».  

Йәһудий емәс бир хотунниң етиқати

24 У қопуп андин чиқип, Тир вә Сидонниң йәрлиригә барди. У бир өйгә 
кирип, һеч ким билмисун дәп, халиди амма йошурулалмиди.  25 Чүнки униң 
қизи напак роһтин тутулған бир хотун униң тоғрисидики хәвәрни аңлап, 
дәрһал келип кирип униң аяқлириға йиқилди.  26 У хотун юнаний болуп 
сүрийилик фәникийәлик җинсидин еди. У яман роһни қизидин чиқиришни 
униңдин тилиди.  27 Әйса униңға ейтти: «Авал балилар тойсун. Балиларниң 
ненини елип, иштларға ташлимақ яхши әмәс».  28 Амма хотун җавап берип 
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униңға ейтти: «Шундақ, әй Худавәндә, амма иштлар һәм җозиниң тегидә 
балилардин ашқан угақларни йәйду».  29 У униңға ейтти: «Бу сөз үчүн барғин, 
яман роһ қизиңдин чиқти».  30 У өйигә берип көрдики, бала орунда ятиду вә 
яман роһ чиқип кәткән еди.  

Тили еғир бир гасниң шипа тепиши

31 У йәнә Тирниң йәрлиридин чиқип, Сидондин өтүп Декаполис жутиниң 
оттурисидин меңип, Галилийәниң деңизиға кәлди.  32 Улар униң алдиға 
тили еғир бир гасни елип келип, униң үстигә қолини қоюшқа униңға 
ялвурди.  33 У уни хәлиқниң арисидин бир тәрәпкә елип, өз бармақлирини 
униң қулақлириға тиқип, түкүрүп, униң тилини тутуп,  34 асман тәрипигә 
қарап аһ тартип униңға: «Әффата», йәни «Ечилғин» дәп ейтти.  35 Дәрһал 
униң қулақлири ечилди вә тилиниң бағлақлиқи йешилди вә у очуқ сөзлиди.  
36 Әйса: «Һеч кимгә ейтмаңлар» дәп уларға буйруди. Лекин һәр қанчә уларға 
буйруса, улар ошуқрақ хәвәрни яйғили туратти.  37 Улар интайин һәйран 
қелип ейтишти: «У һәр нәрсини яхши қилди, гасларни аңлайдиған вә 
гачиларни сөзләйдиған қилди.  

Әйса Мәсиһ төрт миң кишини тойдуриду

8 1 Шу күнләрдә йәнә тола хәлиқ йиғилғанда уларниң йегили һеч нәрсиси 
болмиғач, Әйса өз шагиртлирини қичқирип уларға ейтти:  2 «Хәлиққә 

мениң рәһмим кәлди, чүнки улар мән билән турғили әмди үч күн болди 
вә уларниң йегили һеч нәрсиси йоқтур.  3 Уларни өз өйлиригә ач яндурсам, 
улар йолда үзүлүп кетиду. Уларниң бәзиси йирақтин кәлгән екән».  4 Униң 
шагиртлири униңға җавап бәрдики: «Бу чөл йәрдә буларни тойдурғили 
киши қәйәрдин нан тапалайду?»  5 У улардин соридики: «Нәччә нениңлар 
бар?» Улар: «Йәттә» дейишти.  6 У хәлиқни йәрдә олтарғили буйруди вә йәттә 
нанни елип, шүкүр ейтип уштуп, алдиға қойғили шагиртлириға бәрди вә улар 
хәлиқниң алдида қойди.  7 Уларниң бир нәччә ушшақ белиқлири бар еди вә 
у дуа қилип, шуларни хәлиқниң алдиға қойғили буйруди.  8 Улар йәп тойди 
вә ашқан парчилардин йәттә севәт йиғивалди.  9 Улар төрт миңчә киши еди. 
Андин кейин у уларни яндуруп,  10 дәрһал шагиртлири билән кемигә кирип, 
Далманута тәрәплиригә барди.  
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Пәрисийләр бир аламәт тиләйду
11 Пәрисийләр чиқип келип, музакирә қилғили башлап, уни синап 

асмандин бир аламәт униңдин тилиди.  12 У өз роһида аһ тартип ейтти: 
«Бу нәсил немишкә аламәт издәйду? Бәрһәқ, силәргә ейтимән: Бу нәсилгә 
һеч бир аламәт берилмәйду».  13 У уларни қоюп, йәнә кемигә кирип у бир 
канариға барди.  

Пәрисийләрниң хемиртуручи

14 Улар нан елишни унтуған еди вә кемидә бир нандин башқа уларниң 
һеч нәрсиси йоқ еди.  15 У уларға буйруп ейтти: «Агаһ болуп, пәрисийләрниң 
хемиртуручидин вә Һиродәсниң хемиртуручидин еһтият қилиңлар».  16 Улар 
«Ненимиз йоқ» дәп бир-бири билән сөзләшти.  17 Әйса буни билип, уларға 
ейтти: «Немишкә: ‹ Ненимиз йоқ› дәп сөзлишисиләр? Техи билмәйсиләрму 
яки уқмайсиләрму? Көңүллириңлар ундақ қелинму?  18 Көзлириңлар бар, 
көрмәмсиләр? Қулақлириңлар бар, аңлимамсиләр? Яд қилмайсиләрму?  
19 Бәш нанни бәш миң кишигә уштуғинимда ашқан парчилардин нәччә севәт 
толтирип йиғивалдиңлар?» Улар униңға: «Он икки» дәп ейтишти.  20 «Йәттә 
нанни төрт миң кишигә уштуғинимда парчилардин нәччә севәт толтирип 
йиғивалдиңлар?» Улар: «Йәттә» дәп ейтишти.  21 У уларға ейтти: «Техи 
уқмайсиләрму?»  

Бәйтсайдадики бир корниң шипа тепиши

22 Улар Бәйтсайдаға кәлди вә кишиләр бир корни униң алдиға елип келип, 
униңға: «Қол тәккүзүп қойғин» дәп униңдин тилиди.  23 У корниң қолидин 
тутуп уни кәнттин ташқири чиқирип, көзлиригә түкүрүп, өз қоллирини 
униң үстигә қоюп: «Бир нәрсә көрисәнму?» дәп униңдин сориди.  24 У қарап: 
«Адәмләрни дәрәқтәк пәриқ етип, уларниң маңғинини көримән» дәп 
ейтти.  25 Андин кейин у йәнә қоллирини униң көзигә қойди. У тикилип 
қарап сақийип, һәр нәрсини рошән көрди.  26 У уни өйигә әвәтип: «Кәнткә 
кирмигин» дәп ейтти.  

Петрусниң Әйса Мәсиһ тоғрисидики гувалиқи

27 Әйса шагиртлири билән Қәйсәрийә Филиппи кәнтлиригә чиқти вә йолда 
өз шагиртлиридин сорап ейтти: «Адәмләр мени ким дәйду?»  28 Улар униңға 
сөз қилип ейтти: «Улар чөмүлдүргүчи Юһанна вә бәзиси Елияс вә бәзиси 
пәйғәмбәрләрниң биридур дәйду».  29 У уларниң өзидин сорап ейтти: «Амма 
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силәр болсаңлар мени ким дәйсиләр?» Петрус: «Сән Мәсиһтурсән» дәп җавап 
бәрди.  30 У буниң тоғрисидин һеч кимгә шуни ейтмаслиққа чиң әмир қилди.  

Әйса Мәсиһниң өлүп тирилидиғанлиқини алдин ейтиши

31 У Ибн ал-Инсанниң тола зәхмәт тартип, ақсақаллардин вә баш 
каһинлардин вә катиплардин рәт қилинип өлтүрүлүп, үч күндин кейин 
қопмиқи керәк болидиғинини уларға уқтурғили башлиди.  32 У шуни ашкарә 
сөз билән ейтти. Буниң билән Петрус уни өзигә елип уни әйиплигили турди.  
33 У өрүлүп шагиртлириға қарап, Петрусни әйипләп ейтти: «Әй шәйтан, 
мәндин кәткин, чүнки Худаниңкини көзлимәй, адәмниңкини көзләйсән».  
34 У хәлиқ билән шагиртлирини қичқирип уларға ейтти: «Кимки кәйнимдин 
әгәшкили халиса, өзидин ваз кечип, чапрас яғачини көтирип маңа әгәшсун.  
35 Чүнки һәр ким өз җенини қутқузғили халиса, уни җүtүrиду вә һәр ким 
мән үчүн вә Инҗил үчүн өз җенини җүtүrсә, уни қутқузиду.  36 Чүнки инсан 
барчә дунияға егә болуп, өз җенини җүtүrсә, немә мәнпәәт болиду?  37 Я 
инсан өз җени үчүн немини төләп берәләйду?  38 Чүнки һәр ким бу бузуқ вә 
яман нәсилдә мәндин вә мениң сөзлиримдин уятса, Ибн ал-Инсан һәм өз 
Атисиниң шан-шәрипидә муқәддәс пәриштиләр билән кәлгәндә униңдин 
уятиду».  

Тағда Елияс вә Мусаниң Әйса Мәсиһ билән көрүнүши

9 1 У уларға ейтти: «Бәрһәқ, силәргә ейтимән: Мунда турғанларниң бәзилири 
Худаниң падишаһлиқи қудрәт билән кәлгинини көрмигичә өлүмни 

тетимайду».  2 Алтә күндин кейин Әйса Петрусни вә Яқубни вә Юһаннани өзи 
билән елип, уларни тәнһа бир егиз таққа елип чиқти. Уларниң алдида униң 
чирайи өзгәрди.  3 Либаси йәр йүзидики һеч бир ақартқучи ақарталмиғидәк 
пақирап наһайити ақ болди.  4 Елияс билән Муса уларға көрүнди. Улар Әйса 
билән сөзлишиватканиди.  5 Петрус сөз башлап Әйсаға ейтти: «Әй устаз, 
бизниң мунда турушимиз яхшидур. Үч сайивән ясайли, бири саңа вә бири 
Мусаға вә бири Елиясқа» дәп,  6 өзи немә дейишини билмиди, чүнки улар тола 
қорқуп кәткән еди.  7 У чағда бир булут келип уларға сайә қилди вә булуттин 
бир аваз чиқип ейттики: «Мениң амрақ Оғлум будур, уни аңлаңлар».  8 Вә 
мана, улар өз чөрисигә қарап уларниң өзи билән ялғуз Әйсадин башқа һеч 
кимни көрмиди.  
9 Улар тағдин чүшкинидә у уларға: «Ибн ал-Инсан өлүкләр арисидин 
қопмиғичә көргиниңларни һеч кимгә ейтмаңлар» дәп буйруди.  10 Улар у 
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сөзни көңүлдә сақлап өз арилирида: «Өлүкләр арисидин қопмақниң мәниси 
немә?» дәп соришатти.  11 Улар униңдин сорап ейтишти: «Немә үчүн катиплар: 
‹ Авал Елиясниң кәлмики керәктур› дәйду?»  12 У җавап берип уларға ейтти: 
«Дәрвәқә Елияс авал келип, һәрнемини җайлайду, амма ундақ болса, Ибн ал-
Инсан тоғрисида ‹ Тола зәхмәт тартип хар қилиниду› дәп пүтүлгини қандақ 
болиду?  13 Лекин силәргә ейтимәнки, Елияс һәм кәлди. Амма униң тоғрисида 
пүтүлгәндәк улар һәрнемә халиса, униңға қилди».  

Җин чаплашқан балиниң сақайтилиши

14 Улар шагиртларға кәлгәндә көрдики, уларниң чөрисидә тола хәлиқ 
йиғилған еди вә катиплар улар билән музакирилишиватқан еди.  15 Һәммә 
хәлиқ уни көргинидә һәйран қелип жүгүрүп келип, униңға салам қилди  16 У 
улардин соридики: «Улар билән немә бәс-муназирә қилисиләр?»  17 Хәлиқтин 
бири униңға җавап берип ейттики: «Әй устаз, гача роһтин тутулған оғлумни 
саңа елип кәлдим.  18 У һәрқәйәрдә уни тутса, уни йиқитиду, униң ағзидин 
көпүк келиду вә чишлирини ғучурлитиду вә бәдини суслишип кетиду. Мән 
шагиртлириңға: ‹ Уни чиқириңлар› дедим, амма улар буни қилалмиди».  19 У 
җавап берип уларға ейтти: «Әй имансиз нәсил, қачанғичә силәр билән болай? 
Қачанғичә силәргә сәвир-тақәт қилай? Уни мениң алдимға елип келиңлар».  
20 Улар уни униңға елип кәлди. Роһ уни көргәндә дәрһал уни тәврәтти вә у йәргә 
йиқилип жуймиланди вә ағзидин көпүк кәлди.  21 У униң атисидин: «Шундақ 
болғиниға қанчә вақит болди?» дәп сориди. У ейтти: «Кичикликидин бери.  
22 Роһ уни йоқатмақ үчүн пат-пат һәм отқа, һәм суға ташлиди. Лекин бир немә 
қилалисаң, бизгә рәһим қилип ярдәм қилғин».  23 Амма Әйса униңға ейтти: 
«Қилалисаң дәйсән! Ишәнгәнгә һәр нәрсә мүмкиндур».  24 Дәрһал балиниң 
атиси қичқирип ейтти: «Ишинимән, етиқатсизлиқимға ярдәм бәргин!»  25 Әйса 
хәлиқниң жүгүрүп кәлгинини көрүп, напак роһқа тәнбиһ берип униңға ейтти: 
«Әй гас вә гача роһ, мән саңа әмир қилимән: Униңдин чиққин вә йәнә униңға 
кирмигин».  26 У варқирап уни қаттиқ тәвритип чиқти вә бала өлүктәк болди. 
Шундақки, толилири: «У өлди» дәп ейтишти.  27 Амма Әйса униң қолини тутуп 
уни қопурди вә у қопти.  
28 У өйгә кирип, шагиртлири билән ялғуз қалғанда улар: «Биз немә үчүн уни 
чиқиралмидуқ?»  29 У уларға ейтти: «Бу җинс дуа вә розидин башқа нәрсә 
билән чиқирилмайду».  
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Әйса Мәсиһ йәнә өлүп тирилиши тоғрисида сөзләйду
30 Улар андин чиқип, Галилийәдин өтти, амма у биркимниң буни 

билип қелишини халимиди.  31 Чүнки шагиртлириға тәлим берип, уларға 
ейтивататтики: «Ибн ал-Инсан адәмләрниң қоллириға тапшурулиду вә улар 
уни өлтүриду вә у өлтүрүлүп үч күндин кейин қопиду».  32 Лекин улар бу сөзни 
уқмиди вә униңдин сориғили қорқти.  

Ким улуқрақ?

33 Улар Капәрнаһумға кәлди вә өйгә киргәндә у: «Йолда немә тоғрисида 
сөзләштиңлар?» дәп улардин сориди.  34 Амма улар шүк турди, чүнки улар 
йолда: «Қайсимиз улуқрақтур» дәп сөз талишиватқан еди .  35 У олтирип 
он иккиләрни қичқирип, уларға ейтти: «Кимки биринчи болғили халиса, 
һәммиләрниң ахирқиси вә һәммисиниң хизмәткари болсун».  36 У кичик бир 
балини елип уларниң оттурисида турғузуп, уни қучиқиға елип уларға ейтти:  
37 «Һәр ким шундақ кичик балилардин бирини мениң исмимда қобул қилса, 
мени қобул қилиду вә һәр ким мени қобул қилса, мени әмәс, бәлки мени 
әвәткәнни қобул қилиду».  

Кимки бизгә қарши болмиса, биз биләндур

38 Юһанна униңға ейтти: «Әй устаз, бизгә әгәшмигән бир кишиниң сениң 
исмиң билән яман роһларни чиқарғинини көрдуқ вә бизгә әгәшмигини 
үчүн уни тосидуқ».  39 Амма Әйса ейтти: «Уни тосимаңлар, чүнки һеч ким 
мениң исмим билән қудрәтлик әмәл қилип, дәрһал мениң үстүмдин яман 
сөзлийәлмәйду.  40 Чүнки кимки бизгә зит болмиса, биз биләндур.  41 Шундақла 
һәр ким силәргә Мәсиһниңки болғиниңлар үчүн мениң исмимда бир пиялә 
су ичүрсә, бәрһәқ, силәргә ейтимән: Өз инамини җүtүrмәйду.  

Тоғра йолдин тайдуруш тоғрисида

42 Кимки маңа ишәнгән шу кичикләрдин бирини тайдурса, униң бойниға 
бир түгмән теши есилип деңизға ташланса, униңға яхширақ болатти.  43 Әгәр 
қолуң сени тайдурса, уни кәскин. Чолақ болуп һаятлиққа киришиң икки 
қоллуқ болуп дозақтики өчмәйдигән отқа кетишиңдин әвзәлдур.  44 Анда 
уларниң қурти өлмәйду вә от өчмәйду.  45 Әгәр путуң сени тайдурса, уни 
кәскин. Токур болуп һаятлиққа киришиң икки путлуқ болуп дозаққа 
селинишиңдин әвзәлдур.  46 Анда уларниң қурти өлмәйду вә от өчмәйду.  
47 Әгәр көзүң сени тайдурса, уни оюп ташлиғин. Бир көзлүк болуп Худаниң 
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падишаһлиқиға киришиң икки көзлүк болуп дозаққа селинишиңдин 
әвзәлдур.  48 Анда уларниң қурти өлмәйду вә от өчмәйду.  49 Чүнки һәр ким 
от билән тузланиду.  50 Туз яхшидур. Лекин туз өз тетиқини җүtүrсә, уни 
немә билән оңлайсиләр? Өзәңларда тузуңлар болсун вә араңларда течлиқ 
сақлаңлар. 

Никаһлиқ турмуш вә талақ қилиш тоғрисида

10 1 У қопуп андин кетип, Йәһудийәниң йәрлиригә вә Иорданниң у 
тәрипигә кәлди. Йәнә униң алдиға тола хәлиқ йиғилди вә у өз адитидәк 

йәнә уларға тәлим бәрди.  2 Пәрисийләр униң алдиға келип, уни синап 
униңдин соридики: «Бир кишигә өз хотунини талақ қилиш җайизму?»  3 У 
җавап берип уларға ейтти: «Муса силәргә немә буйруди?»  4 Улар ейтишти: 
«Муса талақ хети пүтүп талақ қилғили иҗазәт бәрди.  5 Амма Әйса уларға 
ейтти: «Силәрниң көңүллириңларниң қаттиқлиқи үчүн силәргә шу әмирни 
пүткән.  6 Лекин дәсләптин тартип яритилған вақтида Худа уларни әр вә 
хотун яратти.  7 Униң үчүн адәм ата билән анисини қоюп, өз хотуни билән 
бир болсун  8 вә иккилиси бир бәдән болсун. Андин кейин улар икки әмәс, 
лекин бир бәдәндур.  9 Әмди Худаниң қошқинини инсан айримисун».  
10 Өйдә шагиртлири йәнә буниң тоғрисида униңдин сориди.  11 У уларға ейтти: 
«Һәр ким өз хотунини талақ қилип башқисини алса, униңға зина қилиду.  
12 Әгәр хотун өз еридин үзүлүшүп башқисиға тәгсә, у һәм зина қилиду».  

Балиларниң Әйса Мәсиһ алдиға кәлтүрүлүши

13 Уларға қол тәккүзгәй дәп, улар униң алдиға кичик балиларни елип кәлди. 
Лекин шагиртлар балиларни елип кәлгәнләрни әйиплиди.  14 Әйса буни 
көргәндә нарази болуп уларға ейтти: «Кичик балиларни маңа кәлгили қоюп, 
уларни тосимаңлар, чүнки Худаниң падишаһлиқи шундақларниңкидур.  
15 Бәрһәқ, силәргә ейтимән: Һәр ким Худаниң падишаһлиқини бир кичик 
балидәк қобул қилмиса, әсла униңға кирмәйду».  16 У уларни өз қучиқиға 
елип, қоллирини уларниң үстигә қоюп, уларни мубарәклиди.  

Әйса Мәсиһ вә бай йигит

17 У йолға чиққанда бир киши жүгүрүп келип, униңға тиз пүкүп: «Әй яхши 
устаз, әбәдий һаятлиққа варис болмақ үчүн немә қилай?» дәп униңдин сориди.  
18 Әйса униңға ейтти: «Немә үчүн мени яхши дәйсән? Йеганә Худадин башқа һеч 
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ким яхши әмәс.  19 Әмирләрни билисән: Қатил қилмиғин, зина қилмиғин, оғрилиқ 
қилмиғин, ялған гувалиқ бәрмигин, бир кимәрсиниң һәққини йемигин, атаңға 
вә анаңға һөрмәт қилғин».  20 Амма у униңға ейтти: «Әй устаз, буниң һәммисини 
яшлиқимдин тартип сақлидим».  21 Әйса униңға қарап уни дост тутуп, униңға 
ейтти: «Саңа бир нәрсә кәмдур. Берип, һәммә бариңни сетип пеқирларға бәргин 
вә асманда ғәзинәң болиду вә келип маңа әгәшкин».  22 Амма у бу сөз үчүн 
домсийип, ғәмкин болуп алдидин кәтти, чүнки униң тола мели бар еди.  
23 Әйса өз чөрисигә қарап шагиртлириға ейтти: «Дөләтмәнләрниң Худаниң 
падишаһлиқиға кириши қандақ мүшкүлдур».  24 Шагиртлар униң сөзигә 
һәйран қалди. Әйса йәнә сөз қилип уларға ейтти: «Әй балилар, Худаниң 
падишаһлиқиға кириш қандақ мүшкүлдур.  25 Бир байниң Худаниң 
падишаһлиқиға киришидин бир төгиниң йиңнә төшүкидин өтүши 
оңайрақтур».  26 Амма улар наһайити һәйран қелип, бир-биригә дейишти: 
«Ундақ болса, ким ниҗат тапалайду?»  27 Әйса уларға қарап ейтти: «Адәмләргә 
мүмкин болмайдиған иш, лекин Худаға әмәс, чүнки Худаға һәр нәрсә 
мүмкиндур».  

Әйса Мәсиһкә әгишиш үчүн ата қилинған инам

28 Петрус сөз башлап униңға ейтти: «Мана биз һәр нәрсини қоюп, саңа 
әгәштуқ».  29 Әйса ейтти: «Бәрһәқ, силәргә ейтимән: Мән үчүн вә Инҗил 
үчүн өйни я бурадәрләрни я һәмшириләрни я анини я атини я балиларни 
яки екин йәрләрни қоюп,  30 әмди шу заманда қоғланмақлиқ вақитлирида 
өйләрни вә бурадәрләрни вә һәмшириләрни вә аниларни вә балиларни вә 
екин йәрләрни йүз һәссичә вә келидиған аләмдә әбәдий һаятни тапмайдиған 
һеч ким йоқтур.  31 Лекин тола авалқилар ахирқилар вә ахирқилар авалқилар 
болиду».  

Әйса Мәсиһниң үчинчи қетим өлүп тирилишини алдин ейтиши

32 Улар Йерусалимға чиққили йолда кетип барғанда Әйса уларниң алдида 
кетивататти. Шагиртлар һәйран еди вә кәйнидин әгәшкәнләр қорқуп 
кетивататти. У йәнә он иккиләрни қичқирип, өзигә немә вәқә болидиғинини 
уларға ейтқили башлиди:  33 «Мана Йерусалимға чиқимиз вә Ибн ал-Инсан 
баш каһинларға вә катипларға тапшурулиду. Улар уни өлүмгә һөкүм қилип, 
таипиләргә тапшуриду.  34 Булар уни мәсқирә қилип, униңға түкүриду вә 
қамчилайду вә уни өлтүриду. Амма у үч күндин кейин қопиду».  
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Яқуб билән Юһаннаниң илтимаси
35 Зәбәдийниң оғуллири Яқуб билән Юһанна униң алдиға келип, униңға 

ейтишти: «Әй устаз, халаймизки, сәндин һәрнемә тилисәк, бизгә қилип 
бәргәйсән».  36 Амма у уларға ейтти: «Силәргә немә қилип беришимни 
халайсиләр?»  37 Улар униңға ейтишти: «Сениң шан-шәрипиңдә биримиз оң 
йениңда вә биримиз сол йениңда олтиришни бизгә бәргин».  38 Әйса уларға: 
«Тилигиниңларни билмәйсиләр. Мән ичидиған пиялини ичәләмсиләр вә 
мән алидиған чөмүлдүрүш билән чөмүлдүрүләләмсиләр?» дәп ейтти.  39 Улар 
униңға ейтишти: «Қилалаймиз». Амма Әйса уларға ейтти: «Мән ичидиған 
пиялини ичисиләр вә мән алидиған чөмүлдүрүш билән чөмүлдүрүлисиләр.  
40 Лекин оң йенимда вә сол йенимда олтиришни бәргили ихтияр мәндә әмәс. 
Амма қайсиларға тайин қилинған болса, шуларға берилиду».  
41 Он шагирт буни аңлиғанда Яқуб билән Юһаннадин хапа болди.  42 Әйса 
уларни өз алдиға қичқирип, уларға ейтти: «Билисиләрки, таипиләрниң 
әмирлири дәп аталғанлар уларға чоңлуқ қилиду вә улуқлири уларниң үстигә 
сәлтәнәт қилиду.  43 Лекин силәрниң араңларда ундақ әмәс, бәлки кимки 
араңларда чоң болғили халиса, хизмәткариңлар болсун.  44 Кимки араңларда 
биринчи болғили халиса, һәммисиниң қули болсун.  45 Чүнки Ибн ал-Инсан 
һәм өзигә хизмәт қилдурмақ үчүн әмәс, бәлки хизмәт қилип, толилар үчүн 
өз җенини пида қилғили кәлди.  

Көзи кор Бартимеусниң шипа тепиши

46 Улар Йерихоға кәлди. У өз шагиртлири вә тола хәлиқ билән Йериходин 
чиққанда Тимеусниң оғли Бартимеус дегән бир кор гадай йолниң бойида 
олтаратти.  47 У униң назарәтлик Әйса екәнликини аңлап: «Әй Әйса ибн-Давут, 
маңа рәһим қилғин» дәп қичқарғили башлиди.  48 Тола киши уни «Шүк турғин» 
дәп әйиплиди. Лекин у: «Әй ибн-Давут, маңа рәһим қилғин» дәп ошуқрақ 
қичқирди.  49 Әйса тохтап: «Уни қичқириңлар» дәп ейтти. Улар корни қичқирип, 
униңға ейтти: «Хатирҗәм болуп қопқин! У сени қичқириду».  50 У йепинчисини 
ташлап, шитик қопуп, Әйсаниң алдиға кәлди.  51 Әйса сөз қилип униңға ейтти: 
«Саңа немә қилишимни халайсән?» Кор униңға ейтти: «Әй Раббуни, көридиған 
болсам еди».  52 Әйса униңға ейтти: «Барғин, иманиң сени сақайтти». У дәрһал 
көридиған болуп, йолда униңға әгәшти.  
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Әйса Мәсиһ тәхәйгә минип Йерусалимға кириду

11 1 Улар Йерусалимға йеқинлишип, Зәйтун Теғиниң йенидики Бәйтпагә 
вә Бәйтаняға йеқин кәлгәндә у өз шагиртлиридин иккини әвәтип,  

2 уларға ейтти: «Қешиңлардики кәнткә бериңлар вә у йәргә барғанда дәрһал 
һеч киши техи минмигән бир бағлақлиқ тәхәйни таписиләр. Уни йешип, 
елип келиңлар.  3 Әгәр бири силәргә: ‹ Немишкә буни қилисиләр› десә, ‹ 
Худавәндигә лазимдур. Амма пат бу йәргә яндуруп әвәтиду› дәп ейтиңлар».  
4 Улар берип, йолниң йенидики бир дәрвазиниң сиртида бағлақлиқ тәхәйни 
тепип, уни йәшти.  5 У йәрдә турғанлардин бәзиси уларға ейтти: «Тәхәйни 
йешип немә қилисиләр?»  6 Улар Әйса уларға буйруғандәк җавап бәргәндә, 
улар уларни йәшкили қойди.  7 Улар тәхәйни Әйсаниң алдиға елип берип, өз 
либаслирини тәхәйниң үстигә салди вә у униң үстидә олтарди.  8 Тола киши 
либаслирини йол үстигә яйди вә башқилар екин йәрләрдин шахлар кесип йолға 
салди.  9 Алдида маңғанлар вә кәйнидин әгәшкәнләр қичқирип ейтишатти: 
«Һәмдусана! Худавәндиниң намида келидиған мубарәктур!  10 Атимиз 
Давутниң келидиған падишаһлиқи мубарәктур! Һәмдусана әршиәлада!»  11 У 
Йерусалимға келип, бәйт-муқәддәскә кирип айлинип һәр нәрсини көздин 
кәчүрүп, күн кәч болғанда он иккиләр билән Бәйтаняға чиқти.  

Әнҗир дәриғиниң ләнәт қилиниши

12 Әтиси Бәйтанядин чиққанда ач қелип,  13 йирақтин яприқи бар бир 
әнҗир дәриғини көрүп, униңда бир нәрсә тапаймикин дәп, түвигә барди вә у 
йәргә барғанда япрақтин башқа һеч нәрсә тапмиди, чүнки әнҗир вақти әмәс 
еди.  14 У дәрәққә сөз қилип: «Мундин кейин әбәдкичә һеч ким сәндин мевә 
йемисун» дәп ейтти. Униң шагиртлири буни аңлиди.  

Әйса Мәсиһниң бәйт-муқәддәсни тазилиши

15 Улар Йерусалимға кәлди вә у бәйт-муқәддәскә кирип, бәйттә сатқучи вә 
алғучиларни һайдап чиқарғили башлап, сәррапларниң җозилирини вә кәптәр 
сатқучиларниң курсилирини өрүветип,  16 һеч кимни бәйт-муқәддәстин бир 
нәрсини көтирип өткили қоймиди.  17 У тәлим берип ейтти: «‹ Мениң өйүм 
һәммә таипиләр үчүн дуа өйи дәп атилиду› дәп пүтүлгән әмәсму? Амма 
силәр уни булаңчиларниң ғери қилдиңлар».  

18 Баш каһинлар билән катиплар буни аңлап уни йоқатқили издиди, лекин 
униңдин қорқти. Чүнки хәлиқниң һәммиси униң тәлимигә һәйран еди.  
19 Ахшам болғанда у шәһәрниң сиртиға чиқти.  
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Қуруп кәткән әнҗир дәриғи
20 Амма әтигәндә өтүп кетип барғанда, улар әнҗир дәриғи йилтизидин 

тартип қуруп кәткинини көрди.  21 Петрус болған вәқәни яд қилип, униңға ейтти: 
«Әй устаз, мана сән ләнәт қилған әнҗир дәриғи қуруп кетипту».  22 Әйса җавап 
берип уларға ейтти: «Худаға иманиңлар болсун.  23 Бәрһәқ, силәргә ейтимән: 
Һәр ким шу таққа: ‹ Көчүрүлүп, деңизға ташланғин› десә вә өз көңлидә шәк 
кәлтүрмәй ейтқининиң болидиғиниға ишәнсә, униңға шундақ болиду.  24 Униң 
үчүн силәргә ейтимән: Дуа қилғиниңларда һәрнемә тилисәңлар: ‹ Таптим› дәп 
ишиниңлар вә силәргә болиду.  25 Дуа қилип турғиниңларда бир кишидин көңүл 
ағриқиңлар болса, кәчүрүңлар. Шу чағда асманлардики Атаңлар һәм силәргә 
хаталириңларни кәчүриду.  26 Лекин силәр кәчүрмисәңлар, асманлардики Атам 
һәм силәрниң хаталириңларни кәчүрмәйду.  

Әйса Мәсиһниң һоқуқиниң сүрүштүрүлүши

27 Улар йәнә Йерусалимға кәлди. У өзи бәйт-муқәддәстә айлинип йүргинидә 
баш каһинлар вә катиплар вә ақсақаллар униң алдиға келип,  28 униңға ейтти: 
«Немә қудрәт билән шуни қилисән яки шуни қилғили саңа ким қудрәт 
бәрди?»  29 Әйса җавап берип уларға ейтти: «Мән һәм силәрдин бир сөз сорай, 
маңа җавап бериңлар вә мән шуни немә қудрәт билән қилғинимни силәргә 
ейтай.  30 Юһаннаниң чөмүлдүрүши асмандин едиму яки адәмләрдинму? 
Маңа җавап бериңлар».  31 Улар өз арисида мәслиһәт қилишип ейтишти: 
«Әгәр асмандин десәк, бизгә: ‹ Ундақ болса, немишкә униңға ишәнмидиңлар› 
дәйду.  32 Лекин әгәр адәмләрдин десәк болмайду» дәп хәлиқтин қорқти, 
чүнки һәммиси Юһаннани бир һәқ пәйғәмбәр дәп биләтти.  33 Улар җавап 
берип Әйсаға ейтти: «Билмәймиз». Әйса уларға ейтти: «Ундақта, мән һәм 
немә қудрәт билән шуни қилғинимни силәргә ейтмаймән».  

Үзүмзарлиқ вә яман бағвәнләр тоғрисидики тәмсил

12 1 У уларға тәмсилләр билән сөз қилғили башлиди: «Бир адәм бир 
үзүмзарлиқ селип, чөрисини читлап, бир ширнә көлчики колап, бир мунар 

ясап, уни бағвәнләргә тапшуруп, башқа жутқа сәпәр қилди.  2 Вақит болғанда 
бағвәнләрдин үзүмзарлиқниң мевисидин алғили бағвәнләрниң алдиға бир 
қул әвәтти.  3 Улар уни тутуп униңға таяқ уруп, қуруқ яндурди.  4 У уларға йәнә 
башқа бир қулни әвәтти. Улар уни уруп бешини йерип, һақарәт қилди.  5 У йәнә 
башқисини әвәтти, амма улар уни өлтүрди. Улар тола башқиларни шундақ қилип 
бәзисигә таяқ уруп, бәзисини өлтүрди.  6 Униң амрақ бир оғли һәм бар еди. ‹ Улар 
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оғлумға йүз-хатирә қилғай› дәп у ахир уларға уни әвәтти.  7 Лекин бағвәнләр өз 
арилирида: ‹ Бу варистур. Келиңлар уни өлтүрәйли вә мирас бизниңки болиду› 
дәп ейтишти.  8 Шундақ қилип улар уни тутуп өлтүрүп, үзүмзарлиқтин ташқири 
ташлиди.  9 Әмди үзүмзарлиқниң егиси немә қилиду? У келип, бағвәнләрни 
йоқитип, үзүмзарлиқни башқиларға тапшуриду.  10 ‹ Тамчилар рәт қилған таш 
өзи бурҗәк теши болди.  
11 Худавәндә тәрипидин шундақ болди вә көзлиримиздә әҗайиптур› дәп 
пүтүлгәнни һеч оқумидиңларму?»  
12 Улар уни тутқили издиди, лекин хәлиқтин қорқти, чүнки бу тәмсилни 
уларниң өз тоғрисида ейтқинини уқти. Шуңа улар уни қоюп кәтти.  

Қәйсәргә баҗ бериш тоғрисида бир соал

13 Улар уни сөз билән тутқили пәрисийләрдин вә һиродәсийләрдин 
бирнәччисини униң алдиға әвәтти.  14 Улар келип, униңға ейтт: «Әй 
устаз, сениң садиқ болуп, һеч кимдин пәрва қилмиғиниңни билимиз, 
чүнки адәмләргә йүз-хатирә қилмай, бәлки Худаниң йолини растлиқ 
билән үгитисән. Қәйсәргә баҗ бәрмәк җайизму, әмәсму? Берәйлиму яки 
бәрмәйлиму?»  15 У уларниң риясини билип уларға ейтти: «Немишкә мени 
синайсиләр? Маңа бир динар елип келиңлар, көрүп бақай».  16 Улар елип 
кәлгәндә у уларға ейтти: «Бу сүрәт вә хәт кимниңкидур? Улар униңға 
ейтишти: «Қәйсәрниңки».  17 Әйса уларға ейтти: «Қәйсәрниңкини қәйсәргә вә 
Худаниңкини Худаға бериңлар». Улар униңға әҗәбләнди.  

Садуқийлар өлүмдин тирилип қопуш тоғрисида соал сорайду

18 Өлүмдин тирилип қопуш йоқ дегән садуқийлар келип, униңдин сорап 
ейтишти:  19 «Әй устаз, Муса бизгә пүткәнки, әгәр бир кишиниң бурадири 
өлүп хотунини тул қойса вә балиси болмиса, хотунини бурадири елип, өз 
бурадиригә нәсил қопурсун.  20 Йәттә бурадәр бар еди вә авалқиси хотун елип, 
уруқ-әвлат қоймай өлди.  21 Уни иккинчиси елип, уруқ-әвлат қоймай өлди вә 
үчинчиси һәм шундақ қилди.  22 Йәттисиниң һеч бири уруқ-әвлат қоймиди. 
Һәммисидин кейин хотун һәм өлди.  23 Қиямәттә уларниң қайсисиниң 
хотуни болиду? Чүнки йәттилиси уни хотунлуққа алған еди».  24 Әйса уларға 
ейтти: «Муқәддәс язмиларни вә Худаниң қудритини билмигәч езиқип 
кәткән әмәсмусиләр?  25 Чүнки улар өлүкләр арисидин қопқандин кейин 
хотун алмайду, әргә тегмәйду, лекин асманлардики пәриштиләрдәк болиду.  
26 Амма өлгәнләрниң тирилип қопурулмиқи тоғрисидин болса Мусаниң 
китапида тикән тоғрисидики бөлүмидә Худа қандақ сөз қилип униңға: ‹ Мән 
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Ибраһимниң Тәңриси вә Исһақниң Тәңриси вә Яқубниң Тәңрисидурмән› 
дәп ейтқинини оқумидиңларму?  27 Худа өлүкләрниң Тәңриси әмәс, бәлки 
тирикләрниңкидур. Тола езиқипсиләр».  

Һәммидин чоң әмир

28 Катиплардин бири уларниң сөз талашқинини аңлап, униң уларға 
яхши җавап бәргинини билип келип: «Қайси әмир һәммидин авалқидур» 
дәп униңдин сориди.  29 Әйса җавап бәрдики: «Авалқиси будур: ‹ Аңлиғин, 
әй Исраил, Тәңримиз Худавәндә йеганә Худавәндидур.  30 Рәб Худайиңни 
пүтүн көңлүң вә пүтүн җениң вә пүтүн әқлиң вә пүтүн күчүң билән дост 
тутқин›.  31 Иккинчиси будурки, ‹ Хошнаңни өзәңдәк дост тутқин›. Булардин 
чоңрақ әмир йоқтур».  32 Катип униңға ейтти: «Әй устаз, ейтқиниң һәқиқәтән 
раст. Худа бир вә униңдин башқиси йоқтур.  33 Уни һәммә көңүлдин вә 
һәммә пәмдин вә һәммә җандин вә һәммә күчтин дост тутмақ вә хошнини 
өзидәк дост тутмақ һәммә көйдүридиған қурбанлиқлардин вә башқа 
қурбанлиқлардин әвзәлдур».  34 Әйса униң әқиллиқ билән җавап бәргинини 
аңлап, униңға: «Худаниң падишаһлиқидин йирақ әмәссән» дәп ейтти. 
Шуниңдин кейин һеч ким униңдин йәнә сориғили җүрәт қилмиди.  

Мәсиһ кимниң оғлидур?

35 Әйса бәйт-муқәддәстә тәлим берип турғинида сөз қилип ейтти: 
«Катиплар Мәсиһни Давутниң оғли дәп қандақ дейәләйду?  36 Давут өзи 
Муқәддәс Роһ билән ейттики: ‹ Рәб мениң Худавәндәмгә ейтти: Мән 
дүшмәнлириңни қәдәмгаһиң қилғичә мениң оң йенимда олтарғин›.  

37 Давут өзи уни Худавәндә десә, у қандақ униң оғли болиду?» Хәлиқниң 
көпчиликлири хушлуқ билән униң сөзини аңлайттии.  

Әйса Мәсиһ рия қилғучи катипларни әйипләйду

38 У өз тәлимидә ейтти: «Узун тонлар кийип йүрүп, базарларда салам елип,  
39 синагогларда авалқи орунларни вә зияпәтләрдә төрдә олтиришни яхши 
көргән катиплардин еһтият қилиңлар.  40 Улар тул хотунларниң өйлирини 
йәп, ниқаблинип узун дуалар оқуйду. Булар қаттиқрақ һөкүм тапиду».  
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Пекир тул хотунниң ианиси
41 Әйса хәзининиң уттурида олтирип хәлиқниң хәзинигә пул салғиниға 

қаривататти. Тола байлар җиқ салди.  42 Бир пеқир тул хотун келип, икки 
мис тийин, йәни пулниң төрттин бири баһасидики пул салди.  43 У өз 
шагиртлирини қичқирип уларға ейтти: «Бәрһәқ, силәргә ейтимән: Шу пеқир 
тул хотун хәзинигә пул салғанларниң һәммисидин ошуқрақ салди.  44 Чүнки 
уларниң һәммиси өз зиядиликидин салди, лекин у өз йоқлуқидин өзиниң 
барчә барини, тирикчиликиниң һәммисини салди».  

Ахирқи заманлардики аламәтләр

13 1 У өзи бәйт-муқәддәстин чиққанда шагиртлардин бири униңға 
ейтти: «Әй устаз, мана қандақ ташлар вә имарәтләр екән!»  2 Әйса 

униңға ейтти: «Шу имарәтләрни көрисәнму? Таш үстидә таш йиқилмай 
қалмайду».  
3 У өзи Зәйтун Теғида бәйт-муқәддәсниң уттурида олтарғанда Петрус вә 
Яқуб вә Юһанна вә Андрәяс тәнһада униңдин соридики:  4 «Бизгә ейтип 
бәргин, шу вәқәләр қачан болиду вә бу һәммисиниң беҗа кәлтүрүлүшиниң 
аламити немидур?»  5 Әйса сөз башлап уларға ейтти: «Агаһ болуңлар, һеч 
ким силәрни аздурмисун.  
6 Тола киши мениң намимда келип: ‹ Мән удурмән› дәп тола кишини 
аздуриду.  7 Амма җәң шавқунлири билән җәң хәвәрлирини аңлиғиниңларда 
қорқмаңлар. Буниң болуши керәктур, лекин техи ахири әмәс.  8 Чүнки таипә 
таипигә вә мәмликәт мәмликәткә қарши қопиду. Йәрдин йәргә зил-зилиләр 
болуп, ачарчилиқлар вәқә болиду. Толғақларниң башлиниши шудур.  
9 Амма өзәңлар агаһ болуңлар. Улар силәрни сотқа тапшуруп бериду. 
Синагогларда қамчилинип, мән үчүн валийлар билән падишаһларниң 
алдиға уларға гувалиқ болмақ үчүн елип берилисиләр.  10 Авал Инҗил һәммә 
таипиләргә җакалиниду.  11 Улар силәрни тутуп бәргили елип барғинида, немә 
ейтидиғиниңларни илгиридин әндишә қилмаңлар. Лекин шу сааттә силәргә 
немә берилсә, шуни ейтиңлар, чүнки сөз қилғучи силәр әмәс, бәлки Муқәддәс 
Роһтур.  12 Бурадәр бурадәрни вә ата балини өлүмгә тутуп бериду вә балилар 
ата-аниға қарши қопуп уларни өлтүргүзиду.  13 Мениң исмим үчүн һәммисидин 
яман көрүлисиләр. Лекин ахирғичә сәвир қилип турғучи өзи қутулиду.  
14 Амма ‹ Хараблиқниң йиргинчиниң› җайиз әмәс йәрдә турғинини 
көргиниңларда — оқуғучи шуни пәмлисун — у вақит Йәһудийәдикиләр 
тағларға қачсун.  15 Өгүздикиләр чүшүп өйидин бир нәрсә алғили кирмисун.  
16 Екин йеридикиләр өз либасини алғили янмисун.  17 Амма вай у күнләрдә 
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һамилдар болғанларға вә емитидиғанларға!  18 Лекин дуа қилиңларки, 
қечишиңлар қишта болмисун.  19 Чүнки Худа яратқан дунияниң дәслипидин 
мушу чаққичә вәқә болмиған вә әсла болмайдиған тәңлик у күнләрдә болиду.  
20 Әгәр Худавәндә у күнләрни қисқартмиса еди, һеч бир адәм қутулмас еди. 
Лекин у өзи ихтияр қилған илғанғанлар үчүн у күнләрни қисқартқан.  

21 У вақит бири силәргә: ‹ Мана Мәсиһ мундадур, мана андадур› десә, 
ишәнмәңлар.  22 Чүнки сахта мәсиһләр вә сахта пәйғәмбәрләр қопуп, 
аламәтләр вә мөҗизиләр қилиду. Шуниң билән, мүмкин болса, улар 
илғанғанларни һәм аздуриду.  23 Амма силәр агаһ болуңлар. Мана һәр 
нәрсини илгиридин силәргә хәвәр бәрдим.  
24 Амма у күнләрдә шу тәңликтин кейин, аптап қараңғу болиду вә ай өз 
йоруқлуқини бәрмәйду.  25 Юлтузлар көктин чүшиду вә асманлардики 
қувәтләр тәвриниду.  26 У вақит улар Ибн ал-Инсан тола қудрәт вә шан-
шәрәп билән булутларниң үстидә келиватқанлиқини көриду.  27 У вақит у 
пәриштилирини әвәтип, йәрниң бешидин асманниң бешиғичә төрт тәрәптин 
өз илғанғанлирини йиғиду.  
28 Әмди әнҗир дәриғидин шу тәмсилни үгиниңлар. Униң шахлири юмшап 
япрақ чиқарғанда язниң йеқин екәнликини билисиләр.  29 Шундақ һәм 
силәр буниң һәммисини көргәндә, бу йеқин болуп ишикниң алдида туриду 
дәп билиңлар.  30 Бәрһәқ, силәргә ейтимән: Буниң һәммиси болмиғичә бу 
нәсил өтмәйду.  31 Асман вә йәр йоқилиду, лекин мениң сөзлирим һәргиз 
йоқалмайду.  32 Амма у күнни вә у саатни Атидин башқа, хаһи асманлардики 
пәриштиләр болса, хаһи Оғул болса һеч ким билмәйду.  33 Агаһ болуп ойғақ 
туруңлар, чүнки у вақит қачан болидиғинини билмәйсиләр.  
34 Бир адәм сәпәр қилип өйини қоюп, өз қуллириға башқуруш һоқуқини берип, 
һәр биригә өз ишини тәйинләп, дәрвазивәнгә ойғақ турғили буйруғандәк,  
35 силәргә буйруймәнки, ойғақ туруңлар. Өй хоҗиси ахшамдиму я йерим 
кечидиму я ғораз чиллиған вақиттиму я таң атқандиму келидиғинини 
билмәйсиләр.  36 Туюқсиз кәлсә, силәрни ухлағлиқ тапмисун.  37 Силәргә 
ейтқинимни һәммәңларға ейтимән: Ойғақ туруңлар».  

Әйса Мәсиһни өлтүрүш сүйқәсти

14 1 Өтүп кетиш вә Петир нан һейтигә икки күн қалған еди. Баш каһинлар 
вә катиплар уни һейлә билән тутуп өлтүргили издәйтти.  2 Амма улар: 

«Һейтта болмисун. Болмиса хәлиқниң арисида ғәлвә болуши мүмкин» дәп 
ейтишти.  
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Әйса Мәсиһниң қиймәт баһалиқ яғ билән яғлиниши
3 У Бәйтаняда болуп, песә Симонниң өйидә дәстиханда олтарғанда бир 

хотун бир ақ қаштеши шешидә қиймәт баһа хушбуй сап сумбул йеғини 
елип келип, ақ қаштеши шешини сундуруп, униң бешиға төкти.  4 Бәзиләр 
хапа болуп: «Немишкә бу хушбуй яғ исрап болди?  5 Чүнки бу хушбуй яғ үч 
йүз динардин ошуқрақ пулға сетилип пеқирларға берилсә болатти» дәп 
ейтишип, униңға тапа қилғили турди.  6 Лекин Әйса уларға ейтти: «Уни 
қоюңлар, немишкә уни ғәмкин қилисиләр? У маңа яхши бир иш қилди.  
7 Мана пеқирлар һемишә силәр биләндур вә қачан халисиңлар уларға 
яхшилиқ қилалайсиләр. Лекин мән һемишә силәр билән әмәсмән.  8 У өзи 
қолидин келишичә қилди вә илгиридин бәдинимни дәпнә қилинмаққа 
яғлиди.  9 Бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, пүтүн дунияда нә йәрдә бу Инҗил 
җакаланса, униң шу қилғини һәм униң хатириси үчүн хәвәр берилиду».  

Йәһуданиң Әйса Мәсиһкә сатқунлуқ қилиши

10 Он иккиләрниң бири, йәни Ишқарийот Йәһуда уни уларға тутуп бәргили 
баш каһинларниң алдиға барди.  11 Улар буни аңлиғанда хуш болуп, униңға күмүч 
бәргили вәдә қилишти вә у уни уларға тутуп бәргили мунасип пурсәт издәтти.  

Өтүп кетиш таамиға тәйярлиқ көрүш

12 Петир нан һейтиниң авалқи күни улар Өтүп кетиш қозисини қурбанлиқ 
қилғанда униң шагиртлири униңға ейтти: «Қәйәргә берип, саңа Өтүп кетиш 
қозисини йегили тәйяр қилишимизни халайсән?»  13 У шагиртлиридин 
иккисини әвәтип, уларға ейтти: «Шәһәргә кириңлар. У йәрдә бир су козиси 
көтәргән бир адәм силәргә учрайду. Униңға әгишиңлар.  14 У киргән өйниң 
улуқиға ейтиңлар: ‹ Устаз ейтидуки, мән шагиртлирим билән Өтүп кетиш 
қозисини йәйдиған меһманхана нә йәрдидур?›  15 У өзи силәргә бисат 
селиқлиқ тәйярланған чоң бир балихана көрситиду. Бизгә анда тәйярлиқ 
қилиңлар».  16 Шагиртлар чиқип шәһәргә кирип, һәммиси у уларға ейтқандәк 
тапип, Өтүп кетиш қозисини тәйяр қилишти.  

Әйса Мәсиһ йәнә өлүп тирилишини алдин ейтиду

17 Ахшам болғанда у он иккиләр билән кәлди.  18 Улар дәстиханда олтирип 
йегинидә, Әйса ейтти: «Бәрһәқ, силәргә ейтимән: Силәрдин бири, йәни мән билән 
таам йәйдиған өзи мени тутуп бериду».  19 Улар ғәмкин болуп бирди- бирдин 
униңға: «У мән боламдимән?» дегили башлиди.  20 У уларға ейтти: «Он иккиләрдин 
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бири, йәни мән билән қачиға төгүргән өзи удур.  21 Дәрвәқә Ибн ал-Инсан өз 
тоғрисида пүтүлгәндәк кетиду. Лекин вай Ибн ал-Инсанниң тутуп берилишигә 
васитә болған адәмгә! У адәм туғулмиған болса, униңға яхши болатти».  

Өтүп кетиш таами

22 Улар таам йегинидә Әйса бир нанни елип дуа оқуп, уни уштуп уларға 
берип ейтти: «Елип йәңлар, бу мениң бәдинимдур».  23 У бир җамни елип 
шүкүр ейтип, уларға бәрди вә һәммиси униңдин ичти.  24 У уларға ейтти: 
«Толилар үчүн төкүлидиған қеним, йәни әһдиниң қени будур.  25 Бәрһәқ, 
силәргә ейтимән: Худаниң падишаһлиқида уни йеңидин ичидиған күнгичә 
үзүм телиниң мевисидин йәнә әсла ичмәймән».  26 Улар һәмд шеирини 
оқуғандин кейин Зәйтун Теғиға чиқти.  

Әйса Мәсиһниң Петрус уни инкар қилишини алдин ейтиши

27 Әйса уларға ейтти: «Һәммәңлар тайисиләр, чүнки ‹ Падичини уримән 
вә қойлар паракәндә болиду› дәп пүтүлгәндур.  28 Лекин мән тирилип 
қопурулғандин кейин силәрдин илгири Галилийәгә баримән».  29 Петрус 
униңға ейтти: Һәммиси тайса һәм, мән һәргиз таймаймән».  30 Әйса униңға 
ейтти: «Бәрһәқ, саңа ейтимән: Бүгүн кечә ғораз икки мәртивә чиллимастин 
илгири сән мени үч мәртивә инкар қилисән».  31 Лекин у техи чиң сөз қилип: 
«Әгәр сән билән өлсәм һәм, сени һәргиз инкар қилмаймән» дәп ейтти вә 
һәммиси һәм шундақ ейтишти.  

Әйса Мәсиһниң Гетсиманәдә дуа қилиши

32 Улар Гетсиманә дегән бир баққа кәлди вә у өз шагиртлириға ейтти: «Мән 
дуа қилип болғичә мунда олтириңлар».  33 У Петрусни вә Яқубни вә Юһаннани 
өзи билән елип, дәһшәткә чүшүп тола беарам болғили туруп,  34 уларға ейтти: 
«Җеним өлгидәк тола ғәмкиндур, мунда қелип ойғақ туруңлар.  35 У азғина 
илгири берип, йәргә чүшүп: «Мүмкин болса, бу саат мәндин өтсун» дәп дуа 
қилди.  36 У йәнә ейтти: «Әй Абба Ата, саңа һәр нәрсә мүмкиндур. Бу пиялини 
мәндин өткүзгин. Лекин мән халиғандәк әмәс, сән халиғандәк болсун».  
37 У йенип келип, уларни ухлағлиқ тепип Петрусқа ейтти: «Әй Симон, 
ухламсән? Бир саат ойғақ туралмидиңму?  38 Ойғақ туруп, дуа қилиңларки, 
синаққа чүшмигәйсиләр. Роһ һазир, лекин җисим зәиптур».  39 У йәнә берип, 
дуа қилип илгәрки сөзләрни ейтти.  
40 У йенип келип, йәнә уларни ухлағлиқ тапти, чүнки уларниң көзлири 
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еғирлашқан еди. Улар униңға немә җавап беришини билмиди.  41 У үчинчи 
мәртивә келип, уларға ейтти: «Әмди ухлап раһәт елиңлар, әмди болди! Саат 
кәлди. Мана Ибн ал-Инсан гунакарларниң қолиға тапшурулиду.  42 Қопуңлар 
кетәйли, мана мени тутуп бәргүчи йеқин кәлди.  

Әйса Мәсиһниң тутқун қилиниши

43 У техи сөз қилип турғинида дәрһал он иккиләрниң бири, йәни Йәһуда 
вә униң билән баш каһинлардин вә катиплардин вә ақсақаллардин чоң 
бир топ хәлиқ қилич вә һаса билән кәлди.  44 Уни тутуп бәргүчи улар билән 
мәслиһәт қилип бир бәлгү берип ейтқан едики: «Кимни сөйсәм удур. Уни 
тутуп, ялап елип бериңлар».  45 У йетип кәлгәндә дәрһал униң алдиға берип: 
«Әй устаз» дәп уни сөйди.  46 Улар қоллирини униң үстигә селип уни тутти.  
47 У йәрдә турғанлардин бири қилични суғуруп, улуқ каһинниң қулини 
уруп, қулиқини кәсти.  48 Әйса сөз қилип уларға ейтти: «Булаңчи үстигә 
чиққандәк мени тутқили қилич вә һаса елип чиқтиңлар.  49 Һәр күн бәйт-
муқәддәстә силәр билән болуп тәлим берәттим вә мени тутмидиңлар. Лекин 
муқәддәс язмиларниң беҗа кәлтүрүлүши үчүн шундақ болди.»  50 У вақит 
шагиртларниң һәммиси уни қоюп қачти.  51 Өз ялаңғач бәдинигә бир канап 
рәхт япқан бир йигит униңға әгәшти вә улар уни тутувалди.  52 Амма у канап 
рәхтни қоюп, ялаңғач қечип кәтти.  

Әйса Мәсиһниң йәһудийларниң алий кеңишидә сотлиниши

53 Улар Әйсани улуқ каһинниң алдиға елип беришти. Һәммә баш каһинлар 
вә ақсақаллар вә катиплар у йәрдә җәм болушти.  54 Петрус йирақтин улуқ 
каһинниң һойлисиниң сәһнисигичә униңға әгишип, хизмәткарларниң 
арисида от йоруқида отсинип олтарди.  55 Баш каһинлар вә алий кеңәшниң 
һәммиси Әйсаниң үстидин уни өлтүргили гувалиқ издәйтти, амма тапмиди.  
56 Чүнки тола киши униң үстидин ялған гувалиқ бәрди, лекин гувалиқлири 
бир-биригә тоғра кәлмәйтти.  
57 Бирнәччиси қопуп, униң үстидин ялған гувалиқ берип ейтти:  58 «Қол 
билән ясалған бу бәйтни йиқитип, қол билән ясалмиған башқисини үч күндә 
ясаймән› дәп ейтқинини аңлидуқ».  59 Буниңда һәм гувалиқлири бир-биригә 
тоғра кәлмиди.  
60 Андин улуқ каһин оттурида қопуп, Әйсадин сорап ейтти: «Һеч җавап 
бәрмәмсән? Булар сениң үстүңдин немә гувалиқ бериду?»  61 Лекин у шүк 
туруп һеч җавап бәрмиди. Улуқ каһин йәнә униңдин сорап униңға ейтти: «Сән 
Мәсиһ Ибн ал-Мубарәкмусән?»  62 Әйса ейтти: «Мәндурмән вә Ибн ал-Инсан 



ИнҖИл МАрКУС 34

Қудрәт Болғучиниң оң йенида олтирип, асманниң булутлирида келидиғинини 
көрисиләр».  63 У вақит улуқ каһин кийимини житип ейтти: «Гуваларға йәнә 
немә һаҗитимиз бар?  64 Күпүр ейтқинини аңлидиңлар. Силәргә қандақ 
көрүниду?» Андин һәммиси: «У өлүмгә лайиқтур» дәп һөкүм қилишти.  
65 Бәзилири қопуп, униңға түкүрүп, йүзини йепип мушт уруп: «Пәйғәмбәрлик 
қилғин» дәп униңға ейтишти. Хизмәткарларму уни качатлиғили турди.  

Петрус Әйса Мәсиһни инкар қилиду

66 Петрус төвән һойлида турғанда улуқ каһинниң дедәклиридин бири келип,  
67 Петрусниң отсинғинини көрүп, униңға қарап ейтти: «Сән һәм назарәтлик 
Әйса билән едиң».  68 Амма у тенип: «Сениң немә дегиниңни билмәймән, һәм 
уқмаймән» дәп даланға чиқти. Шу чағда ғораз чиллиди.  69 Дедәк уни йәнә көрүп, 
анда турғанларға: «Бу өзи уларниң биридур» дәп ейтқили турди.  70 Амма у йәнә 
танди. Аз муддәттин кейин анда турғанлар Петрусқа йәнә ейтишти: «Шәксизки 
сән улардин биридурсән, чүнки сән һәм галилийәликтурсән».  71 Лекин у өзи: 
«Силәр ейтқан адәмни тонумаймән» дәп өз-өзигә ләнәт оқуп қәсәм қилғили 
турди.  72 Дәрһал ғораз иккинчи мәртивә чиллиди. Петрус Әйсаниң униңға: ‹ 
Ғораз икки мәртивә чиллимастин илгири мени үч мәртивә инкар қилисән› 
дегән сөзини ядиға кәлтүрди вә у йиғлап кәтти.  

Валий Пилатус Әйса Мәсиһни сорақ қилиду

15 1 Дәрһал әтигәндә баш каһинлар билән ақсақаллар вә катиплар вә 
алий кеңәшниң һәммиси мәслиһәтни тайин қилғандин кейин Әйсани 

бағлап, елип берип Пилатусқа тапшурди.  2 Пилатус: «Сән йәһудийларниң 
падишаһимусән?» дәп униңдин сориди. У җавап берип униңға ейтти: «Сән 
өзәң ейтисән».  3 Баш каһинлар униң үстидин тола шикайәт қилишти.  
4 Пилатус йәнә униңдин сорап ейтти: «Һеч җавап бәрмәмсән? Мана улар 
сениң үстүңдин шунчә тола шикайәт қилиду».  5 Амма Әйса йәнә һеч җавап 
бәрмиди шундақки, Пилатус әҗәбләнди.  

Әйса Мәсиһ вә Бараббас

6 У өзи һейтта зиндандикиләрдин бирини, улар һәр кимни тилисә, азат 
қилип берәтти.  7 Қозғилаңда қатиллиқ қилған топилаңчилар билән биллә 
бағлақлиқ Бараббас дегән бир адәм бар еди.  8 Хәлиқ қопуп, валий илгири 
һемишә уларға қилғинидәк йәнә шундақ қилишини униңдин тилигили 
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турди.  9 Пилатус җавап берип уларға ейтти: «Йәһудийларниң падишаһини 
силәргә азат қилишимни халайсиләрму?»  10 Чүнки у баш каһинлар һәсәттин 
уни тутуп бәргинини биләтти.  11 Амма баш каһинлар Бараббасниң азат қилип, 
уларға беришини тилигили хәлиқни қизиқтурди.  12 Пилатус йәнә җавап 
берип уларға ейтти: «Ундақ болса, йәһудийларниң падишаһи дегиниңларға 
немә қилишимни халайсиләр?»  13 Улар йәнә қичқиришип ейтишти: «Уни 
чапрас яғачқа тартқин!»  14 Андин Пилатус уларға ейтти: «Немә яманлиқ 
қипту?» Лекин улар техиму қаттиқ: «Уни чапрас яғачқа тартқин!» дәп 
товлашти.  15 Пилатус хәлиқни хуш қилғили халап Бараббасни уларға азат 
қилип бәрди, амма Әйсани қамчилитип, чапрас яғачқа тартқили тапшурди.  

Пилатусниң сипаһлири Әйса Мәсиһни мәсқирә қилиду

16 Сипаһлар уни елип берип, ордидики идарә сәһнисигә киргүзүп, пүтүн 
сипаһларниң топини йиғди.  17 вә улар униңға бир қизил либас кийдүрүп, 
тикәндин бир таҗ өрүп униң бешиға қойди.  18 Улар униңға салам қилғили 
қопуп: «Яшисун, әй йәһудийларниң падишаһи!» дәп,  19 униң бешиға қомуш 
билән уруп, униңға түкүрүп, тиз пүкүп униңға сәҗдә қилишти.  20 Улар уни 
мәсқирә қилғандин кейин, қизил либасни салдуруп униңға өз кийимини 
кийдүрүп, уни чапрас яғачқа тартқили чиқарди.  

Әйса Мәсиһниң чапрас яғачқа михлиниши

21 Улар сәһрадин келип өтүп барған бир кишини, йәни Искәндәр билән 
Руфусниң атиси киренәлик Симонни униң чапрас яғачини көтәргили 
зорлиди.  22 Улар уни Голгота йәргә, йәни «Баш сөңики» җайиға елип 
барди.  23 Улар униңға мурмәкки билән иләштүрүлгән шараб тәңлиди, 
лекин у алғили унимиди.  24 Улар уни чапрас яғачқа тартип, либасиниң 
үстигә һәр бириниң немә елишиға чәк ташлап, тәқсим қилди.  25 Улар уни 
чапрас яғачқа тартқан вақит күнниң үчинчи саити еди.  26 Униң үстидики 
әрз: «Йәһудийларниң падишаһи» дәп униң үстидә пүтүлгән еди.  27 Улар 
униң билән икки булаңчини, бирини оң йенида вә йәнә бирини сол йенида 
чапрас яғачқа тартти.  28 Өтүп турғанлар униңға дәшнәм берип, башлирини 
лиңшитип ейтишти:  
29 «Һә, әй бәйтни йиқитип үч күндә ясиғучи!  30 Өзәңни қутқузуп чапрас яғачтин 
чүшкин».  31 Шундақ баш каһинлар катиплар билән һәм уни мәсқирә қилишип 
ейтишти: «Башқиларни қутқузди, өзини қутқузалмайду.  32 Исраилниң падишаһи 
Мәсиһ әмди чапрас яғачтин чүшсун вә биз көрүп ишинәйли» дейишти. Униң 
билән чапрас яғачқа тартилғанлар һәм униңға һақарәт қилди.  
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Әйса Мәсиһниң өлүми
33 Алтиничи сааттин башлап тоққузинчи сааткичә һәммә йәр йүзидә 

қараңғулуқ болди.  34 Тоққузинчи сааттә Әйса үнлүк аваз билән қичқирип 
ейтти: «Ели, ели, ләма шәвақтани». Йәни «Әй Худайим, әй Худайим, немә 
үчүн мени ташлидиң?»  
35 Анда турғанларниң бәзиси буни аңлап: «Мана Елиясни қичқириду» дәп 
ейтти.  36 Шунда бири жүгүрүп, бир булутни сиркигә чилап бир қомушқа 
қадап униңға ичүрүп ейтти: «Уни қоюңлар! Көрәйли! Елияс уни чүшүргили 
келәрмикин?»  37 Әйса үнлүк аваз билән қичқирип роһни тапшурди.  38 У вақит 
бәйтниң пәрдиси төписидин тегигичә житилип, икки парә болди.  39 Әйсаниң 
уттурида турған әскәр йүзбеши униң роһни шундақ тапшурғинини көргәндә 
ейтти: «Һәқиқәтән бу адәм бир Тәңриниң оғли еди».  40 Йирақтин қарап турған 
хотунлар бар еди. Уларниң арисида магдалалик Мәрйәм вә кичик Яқубниң 
вә Йосиниң аниси Мәрйәм вә Саломә бар еди.  41 Әйса Галилийәдә екәнликидә 
улар униңға әгишип хизмәт қиливатқан еди. Униң билән Йерусалимға 
чиққан башқа тола хотунлар һәм бар еди.  

Әйса Мәсиһ қәбиргә қоюлиду

42 Тәйярлиқ күни, йәни шабат күнидин илгәрки күни еди вә ахшам 
болғанда  43 алий кеңәштики мөтивәр бир мәслиһәтчи өзи һәм Худаниң 
падишаһлиқиға мунтәзир турған Араматиялиқ Йүсүп дегән бир киши 
келип, җүрәт қилип Пилатусниң алдиға кирип, Әйсаниң бәдинини тилиди.  
44 Пилатус униң шундақ пат өлгинигә һәйран болуп, әскәр йүзбешини 
қичқирип: «Униң өлгинигә хелә вақит болдиму?» дәп униңдин сориди.  
45 Әскәр йүзбешидин қандақ екәнликини аңлиғанда бәдәнни Йүсүпкә бәрди.  
46 У нәпис канап рәхт сетивелип, уни чүшүрүп канап рәхт билән кепәнләп, 
уни қорам таштин оюлған бир қәбиргә қоюп, қәбирниң ағзиға бир ташни 
жуймилитип қойди.  47 Магдалалик Мәрйәм вә Йосиниң аниси Мәрйәм униң 
нә йәрдә қоюлғиниға қарап турди.  

Әйса Мәсиһниң тирилиши

16 1 Шабат күни өткәндин кейин магдалалик Мәрйәм вә Яқубниң 
аниси Мәрйәм вә Саломә әтирләр сетивелип, уни яғлиғили кәлди.  

2 Һәптиниң авалқи күнидә тола сәһәр вақит күн чиққинида қәбиргә берип,  
3 өз арилирида: «Бизгә қәбирниң ағзидин ташни ким жуймилитип бериду?» 
дәп ейтишти.  4 Амма улар қарап бақса, таш жуймилитип етилған туриду. 
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У болса тола йоған еди.  5 Улар қәбиргә кирип көрүп қариса, узун ақ кийим 
кийгән бир йигит оң тәрипидә олтариду. Улар дәһшәткә чүшти.  6 Амма у 
уларға ейтти: «Қорқмаңлар, чапрас яғачқа тартилған назарәтлик Әйсани 
издәйсиләр. У тирилип қопурулди. У мунда әмәс. Мана улар уни қойған 
йәр шудур.  7 Лекин берип, униң шагиртлириға вә Петрусқа ейтиңларки: 
‹ У силәрдин илгири Галилийәгә бариду. Өзи силәргә ейтқандәк уни анда 
көрисиләр».  8 Улар чиқип, қәбирдин қечип кәтти. Чүнки қорқунуч вә һәйрәт 
уларни басқан еди вә тола қорққини үчүн һеч кимгә бир немә демиди.  

Әйса Мәсиһниң шагиртлириға көрүнүши

9 Һәптиниң авалқи күни әтигәндә Әйса тирилип қопқандин кейин у өзи 
униңдин йәттә яман роһ чиқарған магдалалик Мәрйәмгә авал көрүнди.  10 У 
берип, униң билән илгири болуп әмди матәм тутуп йиғлиғанларға хәвәр 
бәрди.  11 Амма булар униң тирик болуп, Мәрйәмгә көрүнгинини аңлиғанда 
ишәнмиди.  12 Андин кейин сәһраға кетип барған иккисигә башқа бир сүрәттә 
көрүнди.  13 Улар берип қалғанларға хәвәр бәрди, амма улар буларға һәм 
ишәнмиди.  

Инҗилни пүтүн дунияда вәз ейтиш тоғрисидики буйруқ

14 Ахири он бирләргә улар дәстиханда олтарғинида көрүнүп, уларниң 
имансизлиқи вә көңүл қаттиқлиқи үчүн уларни әйиплиди, чүнки улар 
униң тирилип қопқинини көргәнләргә ишәнмигән еди.  15 У уларға ейтти: 
«Барчә дунияға берип, һәммә мәхлуқатқа Инҗилни вәз ейтиңлар.  16 Ишинип 
чөмүлдүрүшни қобул қилған адәм ниҗат тапиду, амма кимки ишәнмисә, 
һөкүм қилиниду.  17 Ишәнгәнләргә шу аламәтләр әгишиду, йәни: Улар мениң 
исмим билән яман роһларни чиқириду вә йеңи тиллар билән сөзлишиду.  
18 Улар иланларни көтириду вә әгәр өлтүридиған зәһәр ичсә, уларға һеч 
зәрәр қилмайду. Қолларни кесәлләрниң үстигә қойиду вә улар сақийиду».  

Әйса Мәсиһниң асманға көтирилиши

19 Худавәндә уларға сөз қилғандин кейин, асманға көтирилип Худаниң оң 
йенида олтарди.  20 Лекин улар чиқип, һәр йәрдә вәз ейтип йүрди вә Худавәндә 
улар билән биллә ишләп, әгәшкән аламәтләр билән сөзни тәстиқлиди.  
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ИнҖИл лУҚА
Муқәддимә

1 1,2 Баштин өз көзлири билән көрүп сөзниң хизмәткарлири болғанлар бизгә 
билдүргинидәк, толилар бизниң аримизда чоқум ишәшлик дәп қаралған 

ишларниң баянини пүтүшкә киришкәч,   3 мән һәм баштин барчисини 
диққәт билән тәптиш қилип, тәртип билән пүтүшни мунасип көрдүм, әй 
әзиз Теофилос.  4 Саңа тәлим берилгән сөзниң растлиқини билгәйсән дәп 
шундақ қилдим. 

Закария вә Елизабет

5 Йәһудийәниң падишаһи Һиродәсниң күнлиридә Абияниң қисмидин 
Зәкәрия дәп аталған бир каһин бар еди. Униң хотуни Һарунниң қизлиридин 
болуп, Елизабет дәп аталған еди.  6 Һәр иккилиси Худаниң алдида адил 
болуп, Худаниң һәммә әмирлиридә вә әһкамида әйипсиз йүрәтти.  7 Уларниң 
балилири йоқ еди, чүнки Елизабет туғмас еди вә һәр иккилисиниң йеши бир 
йәргә берип қалған еди.  
8 Вәқә болдики, у өз қисминиң нөвитидә Худаниң һозурида каһинлиқ 
қилғинида,  9 каһинлиқ рәсмийчә Худавәндиниң бәйтигә кирип хушбуй 
исриқ көйдүрмәк чеки униңға чиқти.  10 Хәлиқниң барчә җамаити 
хушбуй исриқ қурбанлиқиниң вақтида ташқири туруп дуа қиливататти. 
11 Худавәндиниң бир пәриштиси хушбуй исриқ қурбангаһиниң оң тәрипидә 
турғини униңға көрүнди.  12 Зәкәрия уни көргәндә ходуқуп қорқунучқа 
чүшти.  13 Амма пәриштә униңға ейтти: «Әй Зәкәрия, қорқмиғин, чүнки 
дуайиң иҗабәт қилинди вә хотунуң Елизабет саңа бир оғул туғиду вә 
униң исмини Юһанна дәп атайсән.  14 Саңа хушлуқ вә хошаллиқ болиду вә 
тола киши униң туғулушиға хуш болиду.  15 Чүнки у өзи Худавәндиниң 
алдида улуқ болуп, шараб вә мәст ичкүлүк ичмәй, анисиниң қосиқидики 
вақтидин тартип Муқәддәс Роһтин толтирилиду.  16 У бәни-Исраилдин 
тола кишини уларниң Тәңриси Худавәндигә яндуруп,  17 атиларниң 
көңүллирини балиларға вә исянчиларни адилларниң пикригә яндуруп, 
Худавәндигә һазир турғидәк бир хәлиқ тәйяр қилғили Елиясниң роһи вә 
қуввити билән униң алдида бариду».  18 Зәкәрия пәриштигә ейтти: «Буни 
қәйәрдин биләй, чүнки мән өзәм қеридурмән вә хотунумниң йешиму 
бир йәргә берип қалған».  19 Пәриштә җавап берип униңға ейтти: «Мән 



ИнҖИл лУҚА 4

Худаниң алдида туридиған Җәбраилдурмән вә саңа сөз қилип бу хуш 
хәвәрни саңа бәргили әвәтилдим.  20 Мана өз вақтида беҗа кәлтүрүлидиған 
сөзлиримгә ишәнмигиниң үчүн тилиң тутулуп, бу вәқә болидиған күнгичә 
сөзлийәлмәйсән».  21 Хәлиқ Зәкәрияни күтүп туруп, бәйттә һаял болғиниға 
һәйран болди.  22 Амма у чиққанда уларға сөзлийәлмиди вә улар униң 
бәйттә бир роһий көрүнүш көргинини уқти. У өзи уларға ишарәт қилип, 
гача болуп қалди.  23 Хизмитиниң күнлири тамам болғанда у өз өйигә барди.  

24 Шу күнләрдин кейин хотуни Елизабет һамилдар болуп, бәш айғичә өзини 
пинһан қилип,  25 «Худавәндә хәлиқниң алдидики һақаритимни көтәргили 
қариғанда маңа шундақ қилди» дәп ейтти.  

Пәриштә Җәбраил Мәрйәмгә көрүниду

26 Алтиничи айда Җәбраил пәриштә Худадин Галилийәдики Назарәт атлиқ 
бир шәһәргә  27 бәйт-Давуттин болған Йүсүп дегән бир кишигә вәдиләшкән 
бир пак қизниң алдиға әвәтилди. Пак қизниң ети Мәрйәм еди.  28 Пәриштә 
униң алдиға кирип: «Салам саңа, әй шәпқәт тапқан қиз. Худавәндә саңа 
ярдур» дәп ейтти.  29 Лекин у униң сөзидин тола һодуқуп: «Бу қандақ салам 
екән» дәп ойлиди.  30 Пәриштә униңға ейтти: «Әй Мәрйәм, қорқмиғин, чүнки 
сән Худаниң алдида шәпқәт таптиң.  31 Вә мана, сән һамилдар болуп бир оғул 
туғисән вә исмини Әйса дәп атайсән.  32 У улуқ болуп Ибн Мутәал дәп атилиду 
вә Рәб Худа униңға атиси Давутниң тәхтини бериду.  33 У бәйт-Яқубниң үстигә 
әбәдкичә падишаһ болиду вә падишаһлиқиниң ахири болмайду».  34 Мәрйәм 
пәриштигә ейтти: «Мән бир әр кишини билмисәм, бу қандақ болалайду?»  
35 Пәриштә җавап берип униңға ейтти: «Муқәддәс Роһ сениң үстүңгә келип 
Мутәалниң қудрити саңа сайә қилиду. Униң үчүн туғулидиған муқәддәс 
болғучи өзи Ибн Алла дәп атилиду.  36 Вә мана туққиниң Елизабет қерилиқида 
бир оғулға һамилдар болуп қалди. У «туғмас» аталғанға һазир алтә ай болди.  
37 Чүнки Худаға мүмкин болмайдиған һеч иш йоқтур».  38 Мәрйәм: «Мана 
Худавәндиниң дедикидурмән. Ейтқиниңдәк маңа болғай» дәп ейтти. Шуниң 
билән пәриштә униң алдидин кәтти.  

Мәрйәм Елизабетни йоқлиши
39 Мәрйәм шу күнләрдә қопуп, илдам Йәһудийәниң тағлиридики 
бир шәһәргә барди.  40 У Зәкәрияниң өйигә кирип, Елизабетқа салам 
қилди.  41 Вәқә болдики, Елизабет Мәрйәмниң салимини аңлиғинида 
бала қосиқида тәврәнди. Елизабет Муқәддәс Роһтин толуп,  42 үнлүк 
аваз билән қичқирип ейтти: «Сән хотунларниң арисида мубарәктурсән 
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вә қосиқиңниң мевиси мубарәктур.  43 Немишкә бу иззәт маңа болди? 
Мана Худавәндәмниң аниси маңа кәлипту.  44 Чүнки салимиңниң авази 
қулақлиримға йәткәндә бала қосиқимда хушлуқтин тәврәнди.  45 Сән, әй 
ишәнгән, мубарәксән! Чүнки Худавәндә тәрипидин саңа ейтилған сөз 
беҗа кәлтүрүлиду».

  Мәрйәмниң Худаға ейтқан мәдһийиси

46 Мәрйәм ейтти: 

«Җеним Худавәндини улуқландуриду.  
47 вә роһум қутқузғучим Худа билән шатлиқ қилди.  
48 Чүнки у өз дедикиниң мискинликигә нәзәр салди. 
Вә мана мундин кейин һәммә нәсилләр мени мубарәк ейтиду.  
49 Чүнки Қадир-Мутләқ Худа маңа чоң әмәлләр қилди вә униң исми муқәддәстур.  
50 Униң мәрһәмити нәсилдин нәсилгә өзидин қорққучиларниң үстидидур.  
51 Өз билики билән әзим ишлар қилди. 
Өз көңүллириниң пикридә мутәкәббур болғанларни пәришан қилди.  
52 Күчлүкләрни тәхтлиридин чүшүрүп, аҗизларни егизләндүрди.  
53 Ачларни немәтләр билән тойдуруп, байларни қуруқ яндурди.  
54 Ата-бовилиримизға вәдә қилғиниға мувапиқ өз қули Исраилға ярдәм берип,  
55 Ибраһимға вә униң нәслигә әбәдкичә мәрһәмәт көрсәткили ирадә қилди» деди.
  
56 Мәрйәм униң қешида үч айчә туруп, өз өйигә янди.  

Чөмүлдүргүчи Юһаннаниң туғулуши

57 Елизабетниң туғидиған вақти тамам болуп, бир оғул туғди.  58 Униң 
хошнилири вә уруқ-туққанлири Худавәндә униңға өз мәрһәмитини 
кәңриткинини аңлап, униң билән хуш болди.  
59 Вәқә болдики, сәккизинчи күндә балини хәтнә қилғили келип, уни атисиниң 
етида Зәкәрия дәп атиди.  60 Униң аниси җавап берип ейтти: «Яқ, бәлки Юһанна 
дәп аталсун».  61 Улар униңға ейтиштики: «Уруқ-туққанлириңниң һеч бири 
ундақ аталған әмәс».  62 вә атисиға «Балини немә дәп атиғили халайсән» дәп 
ишарәт қилишти.  63 У бир кичик тахта сорап: «Униң исми Юһаннадур» дәп 
пүтти. Һәммиси һәйран қелишти.  64 Шуан униң ағзи вә тили ечилди вә у сөз 
қилип Худаға һәмдусана ейтти.  
65 Шунда һәммә хошнилириниң үстигә бир қорқунуч чүшти. Бу һәммисиниң 
хәвири Йәһудийәниң барчә тағлирида мәшһур болди.  66 Аңлиғанларниң 
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һәммиси буни өз көңүллиридә сақлап: «Бу бала немә болар екән?» дәп 
ейтишти, чүнки Худавәндиниң қоли униң билән еди.  

Зәкәрияниң пәйғәмбәрлик қилиши

67 Униң атиси Зәкәрия Муқәддәс Роһтин толуп, пәйғәмбәрлик қилип ейтти: 
 

68 «Исраилниң Тәңриси Худавәндә мубарәктур, чүнки өз хәлқини йоқлап, 
бир бәдәл билән халас қилди.  
69-70 Қедимдин бери өз муқәддәс пәйғәмбәрлириниң ағзи билән ейтқандәк өз 
бәндиси Давутниң өйидә бизләргә бир ниҗат мүңгүзини қопурди.  
71 Чүнки у дүшмәнлиримиздин вә бизни яман көргүчиләрниң қолидин 
бизләрни қутқузғили халап,  
72 ата-бовилиримизға рәһим көрситип өз муқәддәс әһдисини,  
73 йәни атимиз Ибраһимға қәсәм билән вәдә қилғинини яд қилди.  
74 Биз дүшмәнләрниң қолидин қутулуп,  
75 қорқмай униң алдида һәммә күнлиримиздә диянәт вә адаләт билән униңға 
ибадәт қилмиқимизни бизләргә несип қилғай.  
76 Сән, әй бала, Мутәалниң пәйғәмбири дәп атилисән. Чүнки сән Худавәндиниң 
йүзи алдида униң йоллирини тәйяр қилғили берип,  
77 униң хәлқигә гуналириниң кәчүрүлмики үчүн ниҗат мәрипитини 
бәргәйсән.  
78 Худайимизниң ич мәрһәмити үчүн егизликтин бизгә нәзәр салидиған бир 
нур чиқип,  
79 қараңғулуқта вә өлүм сайисида олтарғучиларға йоруқлуқ берип, 
путлиримизни аманлиқниң йолиға йетәклигәй» деди.  
80 Бала өсүп роһта қувәтлинип, Исраилға заһир болидиған күнгичә баяванларда 
турди.  

Әйса Мәсиһниң туғулуши

2 1 Вәқә болдики, шу күнләрдә «Һәммә дуния хәлқи җан хәтләнсун» дәп 
Авғустус қәйсәрдин бир әмир чиқти.  2 Бу авалқи җан хәтләнмики вәқә 

болғанда Кириниюс Сүрийигә валий еди.  3 Һәммиси җан хәтләнмәк үчүн 
һәр бири өз шәһиригә барди.  4 Йүсүп һәм Давутниң өйи вә ханиданидин 
болғини үчүн Галилийәдики Назарәт шәһиридин Йәһудийәдики Бәйтләһәм 
атлиқ шәһәргә  5 өзигә вәдә қилинип һамилдар болған Мәрйәм билән биллә 
җан хәтлиниш үчүн барди. 
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6 Улар анда болғанда вәқә болдики, униң туғидиған күнлири тамам болди.  
7 У өз тунҗи оғлини туғуп, уни закиға елип, мәнзилдә уларға җай болмиғач, 
бир оқурда ятқузди.  

Пәриштиләр падичиларға көрүниду

8 У жутта кечиси сәһрада йетип, өз падисиға қарап турған падичилар 
бар еди.  9 Вә мана Худавәндиниң бир пәриштиси уларниң йенида турди 
вә Худавәндиниң шан-шәрипи уларниң чөрисидә йоруқлуқ бәрди вә улар 
наһайити тола қорқти.  10 Амма пәриштә уларға ейтти: «Қорқмаңлар, чүнки 
мана һәммә хәлиққә болидиған бир чоң хушлуқни силәргә йәткүзимән.  
11 Чүнки бу күн Давутниң шәһиридә силәргә бир қутқузғучи туғулди вә у өзи 
Мәсиһ Худавәндидур.  12 Силәргә аламәт будурки, бир балини закиға елинип, 
бир оқурда ятқинини таписиләр».  13 Нагаһ пәриштә билән асман қошунидин 
чоң бир топ пәйда болуп Худаға мәдһийә оқуп ейтти:  14 «Әршиәладики Худаға 
шан-шәрәп вә йәр йүзидә аманлиқ, адәмләргә хуш-риза!  

Падичилар Бәйтләһәмгә бариду

15 Пәриштиләр падичилардин кетип асманға чиққанда, улар бир-биригә: 
«Әмди Бәйтләһәмгә берип, Худавәндә бизгә билдүргән шу вәқәни көрәйли» 
дәп ейтишти.  16 Улар илдам берип, Мәрйәм билән Йүсүпни вә оқурда 
ятқан балини тапти.  17 Улар уни көргәндә у бала тоғрисида уларниң өзигә 
ейтилған сөзни баян қилишти.  18 Буни аңлиғанларниң һәммиси падичилар 
уларға ейтқиниға әҗәбләнди.  19 Лекин Мәрйәм бу сөзләрниң һәммисини 
өз көңлидә сақлап ойлап йүрәтти.  20 Падичилар йенип, уларға ейтилғандәк 
көрүп аңлиғининиң һәммиси үчүн Худаға һәмдусана ейтишти.  

Әйса Мәсиһ хәтнә қилиниду

21 Сәккиз күн тамам болғанда уни хәтнә қилғинида униң исмини, у өзи 
анисиниң қосиқиға мәвҗут болмаста пәриштә уни атиғандәк, Әйса дәп атиди.  
22 Мусаниң қануниға мувапиқ уларниң паклиниш күнлири тамам болғанда,  
23 Худавәндиниң қанунида: ‹ Қосақ ачқан һәр оғул бала Худавәндигә муқәддәс 
дәп аталсун› дәп пүтүлгәндәк, улар уни Худавәндигә тәқдим қилғили  24 вә 
һәм Худавәндиниң қанунида ейтилғандәк бир җүп пахтәк яки икки баҗқа 
қурбанлиқ қилғили уни Йерусалимға елип барди.  
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Симон вә Һанна Әйса Мәсиһни көрүп хуш болуши
25 Вә мана Йерусалимда Симон дәп аталған бир киши бар еди. У киши адил 

вә тәқвадар болуп, Исраилниң тәсәллисигә мунтәзир еди вә Муқәддәс Роһ 
униң үстидә еди.  26 Худавәндиниң Мәсиһини көрмигичә өлүм көрмәсликигә 
Муқәддәс Роһтин униңға вәһийдә билдүргән еди.  27 У Роһтин башлинип, 
бәйт-муқәддәскә кирди. Ата-аниси бала Әйсани Тәвратниң рәсими бойичә 
қилғили киргүзгинидә,  28 Симон уни өз қоллириниң үстигә елип, Худаға 
һәмдусана ейтип:  
29 «Әй Худавәндә, әмди қулуңни өзәң ейтқиниңдәк аманлиқ билән кетишкә 
йол қойисән.  
30 Чүнки мениң көзлирим һәммә хәлиқләрниң йүзи алдида өзәң тәйяр 
қилған ниҗатиңни көрди.  
31-32 У таипиләргә ашкарилайдиған нур вә хәлқиң Исраилниң шан-шәрипидур» 
деди.  
33 Йүсүп вә балиниң аниси униң тоғрисида ейтилғиниға әҗәбләнди.  34 Симон 
уларни мубарәкләп, аниси Мәрйәмгә ейтти: «Бу бала Исраилда толиларниң 
чүшүрүлмики вә қопурулмиқи үчүн қоюлду вә қаршилиқ тартидиған бир 
аламәт болиду.  35 Дәрвәқә сениң җениңдин бир қилич өтиду. Шуниңдәк тола 
көңүлләрниң пикирлири ашкарә болиду».  
36 Ашәр қәбилисидин Пануилниң қизи Һанна дегән тола қерип қалған бир 
аял пәйғәмбәр һәм бар еди. У өзи қизлиқидин тартип йәттә йил өз ери билән 
өмүр көрүп,  37 тул қелип, сәксән төрт яшқа киргән еди. У бәйт-муқәддәстин 
айрилмай, кечә күндүз роза вә дуа билән Худаға ибадәт қилатти.  38 У һәм шу 
сааттә йетип келип, Худаға һәмд ейтип, Йерусалимниң ниҗатиға мунтәзир 
болғанларниң һәммисигә униң тоғрисидин сөз қилди.  39 Улар Худавәндиниң 
қануниға мувапиқ һәр нәрсини тамам қилғанда Галилийәдики өз шәһири 
Назарәткә янди.  40 Бала өсүп қувәтлинип, һекмәт билән толди вә Худаниң 
хуш-ризайи униң үстидә еди.  

Яш Әйса Мәсиһ бәйт-муқәддәстә

41 Униң ата-аниси һәр йил Өтүп кетиш һейтида Йерусалимға чиқатти.  42 У 
он икки яшқа киргәндә улар һейтниң рәсими бойичә Йерусалимға чиқти.  
43 Улар һейт күнлирини өткүзүп янғанда, бала Әйса Йерусалимда қалди, 
амма униң ата-аниси билмәй:  44 йолдашлириниң арисида екән дәп, бир 
күнлүк йол берип, уни уруқ-туққанлар вә ағиниләр арисида издәп,  45 тапмай, 
улар уни издигили Йерусалимға йенип барди.  46 Үч күндин кейин улар 
уни бәйт-муқәддәстә муәллимләрниң оттурисида олтирип, улардин аңлап 
сорап турғанда тапти.  47 Униңдин аңлиғанларниң һәммиси униң һекмитигә 
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вә җаваплириға һәйран қелишти.  48 Улар уни көргәндә тола һәйран еди вә 
аниси униңға ейтти: «Әй балам, немишкә бизгә шундақ қилдиң? Мана атаң 
вә мән тола ғәм қилип сени издидуқ».  49 У уларға ейтти: «Немә үчүн мени 
издидиңлар? Атамниңкидә болмиқим керәк екәнни билмидиңларму?»  
50 Амма уларға ейтқан сөзини улар уқмиди.  51 У улар билән берип Назарәткә 
чүшүп, уларға бойсунатти. Аниси буниң һәммисини өз көңлидә сақлиди.  
52 Әйса һекмәттә вә қамәттә йетилип, меһри-шәпқәттә Худаниң вә адәм-
ләрниң алдида өсәтти.  

Чөмүлдүргүчи Юһанна баяванда

3 1 Тибериюс қәйсәрниң сәлтәнитиниң он бәшинчи йилида Понтиюс 
Пилатусниң Йәһудийә үстигә валий екәнликидә вә Һиродәс Галилийә 

үстигә һаким вә бурадири Филиппус Итурийә вә Трахонитис жути үстигә 
һаким вә Лисанияс Абилиний үстигә һаким екәнликидә,  2 Һаннан вә Қаяпа 
улуқ каһинлар болған вақтида Худаниң сөзи баявандики Зәкәрияниң 
оғли Юһаннаға кәлди.  3 У Иорданниң әтрапидики һәммә жутларға берип, 
гуналарниң кәчүрүлмики үчүн товва чөмүлдүрүшини вәз ейтқили башлиди.  
4 Шундақки, Йәшая пәйғәмбәрниң вәһий китапида: ‹ Баяванда қичқарғучиниң 
авази аңлинидуки, Худавәндиниң йолини растлап, чиғир йоллирини түз 
қилиңлар.  
5 Һәр вади толуп, һәр тағ вә дөңлүк пәсләнсун. Әгри йоллар тоғра вә егиз-пәс 
түз йол болсун  
6 вә һәммә адәм Худаниң ниҗатини көрсун› дәп пүтүлгән.  
7 У өзидин чөмүлдүрүшни қобул қилғили чиққан хәлиққә ейтти: «Әй 
зәһәрлик иланзадилири, келидиған ғәзәптин қечишни силәргә ким үгәтти?  
8 Әмди товваға лайиқ мевә кәлтүрүңлар. Өз ичиңларда: ‹ Бизниң Ибраһим 
атимиз бар› дәп ойлимаңлар, чүнки силәргә ейтимәнки, Худа бу ташлардин 
Ибраһимға балилар қопурғили қадирдур.  9 Амма әмди палта дәрәқләрниң 
йилтизиға қоюлди. Яхши мевә кәлтүрмигән һәр дәрәқ кесилип отқа 
ташлиниду» деди.  
10 Хәлиқ униңдин сорап ейтти: «Биз болсақ немә қилайли?»  11 У җавап берип 
уларға ейтти: «Икки кийими бар киши кийими йоқ кишигә бәрсун вә таами 
бар киши һәм шундақ қилсун».  12 Баҗгирлар һәм чөмүлдүрүшни қобул 
қилғили келип, униңға ейтти: «Әй муәллим немә қилайли?»  13 У уларға 
ейтти: «Тохтитилғандин ошуқ алмаңлар».  14 Әскәрләр һәм униңдин сорап 
ейтти: «Биз болсақ немә қилайли?» У уларға ейтти: «Һеч кимгә зорлуқ яки 
өктәмлик қилмай, өз иш һәққиңларға рази болуңлар».  
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15 Хәлиқ сақлап туруп, һәммиси Юһанна тоғрисидин: «У Мәсиһму, әмәсму?» 
дәп өз көңүллиридә ойлайтти.  16 Юһанна сөз қилип һәммисигә ейтти: «Мән 
силәрни суда чөмүлдүримән, лекин мәндин қудрәтликрәки келиду. Униң 
аяқлириниң боқучлирини йәшкили лайиқ әмәсмән. У силәрни Муқәддәс Роһта 
вә отта чөмүлдүриду.  17 Күрәк униң қолидидур вә у өз хаминини инчикилик 
билән соруп, буғдийини өз амбириға йиғип, саман учқунлирини өчмәйдиған 
отта көйдүриду».  
18 У тола башқа несиһәт қилип, хәлиққә вәз ейтип Инҗилни йәткүзди.  19 Амма 
һаким Һиродәс бурадири Филиппусниң хотуни Һиродийәс үчүн вә Һиродәс 
өзи қилған яманлиқиниң һәммиси үчүн Юһаннадин әйипләнгинидә,  
20 һәммисиниң үстигә шуни һәм қоштики, Юһаннани зинданға салди.  

Әйса Мәсиһниң чөмүлдүрүлүши

21 Вәқә болдики, хәлиқниң һәммиси чөмүлдүрүшни қобул қилғанда, Әйса 
һәм чөмүлдүрүш елип дуа қилғинида асман ечилди  22 вә Муқәддәс Роһ 
җисманий сүрәттә бир кәптәрдәк униң үстигә назил болди вә асмандин: 
«Мениң амрақ Оғлум сәндурсән. Сән билән хуш-ризайим бар» дәп бир аваз 
чиқти.  

Мәрйәмниң ери Йүсүпниң нәсәбнамиси

23 Әйса өзи тәлим бәргили башлиғанда тәхминән оттуз яшта еди вә уларниң 
нәзиридә у Йүсүпниң оғли еди. Йүсүп Елийниң  24 вә у Мәттатниң вә у Лавийниң 
вә у Мәлкийниң вә у Яннаниң вә у Йүсүпниң  25 вә у Мататияниң вә у Амосниң 
вә у Наһумниң вә у Һеслиниң вә у Нағайниң  26 вә у Маһатниң вә у Мататияниң 
вә у Шимийниң вә у Юсехниң вә у Йоданиң  27 вә у Юһаннаниң вә у Ресаниң вә у 
Зәрубабәлниң вә у Шаалтийәлниң вә у Нәриниң  28 вә у Мәлкийниң вә у Адиниң 
вә у Қосамниң вә у Әлмадамниң вә у Ерниң  29 вә у Йосиниң вә у Елийәзәрниң вә 
у Йоримниң вә у Мәттатниң вә у Лавийниң  30 вә у Симонниң вә у Йәһуданиң вә 
у Йүсүпниң вә у Йонанниң вә у Еляқимниң  31 вә у Мелеаһниң вә у Менанниң вә 
у Мататаниң вә у Натанниң вә у Давутниң  32 вә у Йишайниң вә у Обәдниң вә у 
Боазниң вә у Салмонниң вә у Наһшунниң  33 вә у Аминадабниң вә у Админниң 
вә у Рамниң вә у Хәзронниң вә у Пәрәзниң вә у Йәһуданиң  34 вә у Яқубниң вә 
у Исһақниң вә у Ибраһимниң вә у Тәраһниң вә у Наһорниң  35 вә у Серухниң 
вә у Рауниң вә у Пәләгниң вә у Әбәрниң вә у Шалаһниң  36 вә у Қенанниң вә у 
Арпахшадниң вә у Шемниң вә у Нуһниң вә у Ламәкниң  37 вә у Мәтушәлаһниң вә 
у Ханоқниң вә у Ярәдниң вә у Маһалалилниң вә у Қенанниң  38 вә у Еношниң вә у 
Шетниң вә у Адәмниң вә у Худаниңки еди.  
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Әйса Мәсиһниң баяванда синилиши

4 1 Андин кейин Әйса Муқәддәс Роһтин толуп Иордандин йенип, Роһниң 
васитиси билән баяванға башлинип,  2 қириқ күн иблистин синалди. У шу 

күнләрдә һечнемә йемиди. Амма улар тамам болғанда у ач қалди.  
3 Иблис униңға ейтти: «Әгәр Ибн Алла болсаң, бу ташқа: ‹ Нан болғин› дәп 
ейтқин».  4 Әйса униңға җавап берип ейтти: «Пүтүлгәнки, ‹ Инсан өзи ялғуз 
нан билән яшимайду›».  
5 Андин у уни бир егизликкә чиқирип, дунияниң һәммә мәмликәтлирини 
бир дәмдә көрсәтти.  6 Иблис униңға ейтти: «Бу һәммә қудрәтни вә уларниң 
шан-шәрипини саңа беримән, чүнки маңа тапшурулған вә һәр кимгә халисам, 
беримән.  7 Әгәр сән мениң алдимда сәҗдә қилсаң, һәммиси сениңки болсун».  
8 Әйса җавап берип униңға ейтти: «Пүтүлгәнки, ‹ Рәб Худайиңға сәҗдә қилғин 
вә ялғуз униңға ибадәт қилғин›».  
9 Андин у уни Йерусалимға кәлтүрүп, бәйт-муқәддәсниң пәштиқида 
турғузуп униңға ейтти: «Әгәр Ибн Алла болсаң, өзәңни төвәнгә ташлиғин,  
10 чүнки пүтүлгәнки, ‹ Өз пәриштилиригә сени сақлиғили сән тоғрилиқ әмир 
қилиду.  11 Улар путуң бир ташқа тәгмисун дәп, сени өз қоллириниң үстидә 
көтириду›».  12 Әйса униңға җавап берип ейтти: «‹ Рәб Худайиңни синимиғин› 
дәп пүтүлгән».  
13 Иблис һәр синақни тамам қилғанда бир вақитқичә униңдин кәтти.  

Әйса Мәсиһ Галилийәдә тәлим бериду

14 Әйса роһниң қуввитидә Галилийәгә йенип барди вә униң хәвири һәммә 
әтраптики жутларға чиқти.  15 У өзи уларниң синагоглирида тәлим берип, 
һәммисидин даңлинатти.  

Пәйғәмбәр өз жутида һәрмәтләнмәйду

16 У өзи анда тәрбийә тапқан Назарәткә келип, шабат күнидә өз адитидәк 
синагогқа кирип, оқуғили қопти.  17 Униңға Йәшая пәйғәмбәрниң китапи 
берилди вә китапни ачқанда шундақ пүтүлгән йәрни таптики:  
18 ‹ Худавәндиниң Роһи үстүмдидур, чүнки у мени пеқирларға Инҗилни 
җакалиғили мәсиһлиди. Мени зиндандикиләргә азатлиқ вә корларға 
көрмәклик җакалиғили вә езилгәнләрни азатлиққа әвәткили  19 вә 
Худавәндиниң мәқбул йилини вәз ейтқили әвәтти›.  
20 У китапни йепип, хизмәткарға тапшуруп олтарди вә синагогдикиләрниң 
һәммисиниң көзлири униңға тикилгән еди.  21 Шунда у уларға: «Бу күн шу 
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калам қулақлириңларға беҗа кәлтүрүлди» дегили башлиди.  
22 Һәммиси униңға гувалиқ берип, униң ағзидин чиққан меһри-шәпқәтлиқ 
сөзлиригә һәйран қелип: «Бу Йүсүпниң оғли әмәсму?» дәп ейтишти.  23 У 
уларға ейтти: «Әлвәттә силәр маңа бу тәмсилни ейтисиләр: ‹ Әй тевип, өзәңни 
сақайтқин, Капәрнаһумда қилинип һәммә аңлиғинимизни мунда өз жутуңда 
һәм қилғин›».  24 вә у ейтти: «Бәрһәқ, силәргә ейтимән: Һеч бир пәйғәмбәр 
өз жутида мәқбул әмәс.  25 Лекин һәқиқәтән силәргә ейтимән: Елиясниң 
күнлиридә асман үч йил алтә айғичә бағлинип, пүтүн жутта чоң ачарчилиқ 
болғанда Исраилда тола тул хотунлар бар еди.  26 Амма Елияс Сидонниң 
Сәрәпәтидики бир тул хотундин башқа уларниң һеч биригә әвәтилмиди.  
27 Елиша пәйғәмбәрниң заманида Исраилда тола песәләр бар еди, лекин 
сүрийилик Наамандин башқа уларниң һеч бири пакиз қилинмиди».  
28 Синагогдикиләрниң һәммиси буни аңлиғанда аччиқтин толуп,  29 қопуп 
уни шәһәрдин ташқири чиқарди вә уни төвәнгә ташлимақ үчүн төписидә 
өз шәһири ясалған тағниң канариға елип барди.  30 Лекин у өзи уларниң 
оттурисидин өтүп кәтти.  

Әйса Мәсиһ бир яман роһ чиқириду

31 У Галилийәдики Капәрнаһум дегән шәһәргә чүшүп, шабат күнидә уларға 
тәлим бәрди.  32 Улар униң тәлимигә һәйран қалди, чүнки қувәт вә қудрәт 
билән сөз қилатти.  33 Синагогда напак роһ егиләнгән бир адәм бар еди вә 
у үнлүк аваз билән қичқирип ейтти:  34 «Аһ сән билән немә ишимиз бар, әй 
назарәтлик Әйса! Бизни һалак қилғили кәлдиңму? Сениң ким екәнликиңни 
билимән, йәни Худаниң муқәддәси».  35 Әйса униңға тәнбиһ берип ейтти: 
«Шүк болуп униңдин чиққин!» Шуниң билән напак роһ уни уларниң 
оттурисиға ташлап, униңға һеч бир зәрәр йәткүзмәй, униңдин чиқти.  
36 Һәммиси һәйран қелишти вә бир-бири билән сөзлишип ейтти: «Бу немә 
сөздур? Чүнки қудрәт вә қувәт билән напак роһларға әмир қилиду вә улар 
чиқиду».  37 Униң тоғрисидин әтраптики һәммә йәрләргә бир шөһрәт чиқти.  

Петрусниң қейнаниси вә тола кесәлләр шипа тапиду

38 У синагогдин чиқип Симонниң өйигә кирди. Симонниң қейнанисини 
бир қаттиқ тәп тутқан еди вә униң үчүн улар униңдин тилиди.  39 У униң 
қешиға берип еңишип тәпкә тәнбиһ бәрди вә тәп уни қойди. У һазир қопуп, 
уларға хизмәт қилди.  
40 Күн олтарғанда улар хилмухил кесәлликләргә муптила болған ағриқлири 
бар кишиләрниң һәммисини униң қешиға елип кәлди. У уларниң һәр 



 13 ИнҖИл лУҚА

бириниң үстигә қоллирини қоюп уларни сақайтти.  41 Яман роһлар һәм тола 
кишидин чиқип қичқирип ейтатти: «Сән Ибн Алладурсән». У уларға тәнбиһ 
берип бир немә ейтқили қоймайтти, чүнки улар униң Мәсиһ екәнликини 
биләтти.  

Әйса Мәсиһниң шәһәрләрни айлинип вәз ейтиши

42 Йәнә күндүз болғанда у чиқип бир баяван йәргә бәрди. Хәлиқ уни издәп 
алдиға келип, өз аримизда қалсун дәп, уни кетишидин тосиғили турди.  
43 Лекин у уларға ейтти: «Қалған шәһәрләрдә һәм Худаниң падишаһлиқини 
җакалишим керәктур, чүнки буниң үчүн әвәтилдим».  44 Шундақ қилип у 
Галилийәниң синагоглирида вәз ейтип турди.  

Әйса Мәсиһниң дәсләпки шагиртлирини қичқириши

5 1 Вәқә болдики, хәлиқ Худаниң сөзини аңлиғили йиғилғинида, у өзи 
Гәннәсарәт деңизиниң бойида туратти.  2 У икки кемә деңизниң канарида 

турғинини көрди. Белиқчилар өз торлирини жуйғили чиққан еди.  3 У 
кемиләрниң биригә, йәни Симонниңкигә кирип, қуруқлуқтин азғина нери 
беришни униңдин сорап, кемидә олтирип хәлиққә тәлим бәрди.  
4 У сөзлирини қилип болуп Симонға ейтти: «Чоңқуриға берип, белиқ тутқили 
торлириңларни селиңлар».  5 Симон җавап берип ейтти: «Әй устаз, пүтүн 
кечә меһнәт тартип һечнемә туталмидуқ. Лекин сениң сөзүң билән торларни 
салай».  6 Улар шуни қилип, торлири житилғидәк наһайити тола белиқ 
тутти.  7 Улар йәнә бир кемидики рәпиқлиригә: «Келип, ярдәм бериңлар» дәп 
ишарәт қилди. Улар келип, икки кемини чөккидәк толтарди.  
8 Петрус буни көргәндә Әйсаниң тизлириға йиқилип ейтти: «Әй Худавәндә, 
мәндин кәткин, чүнки гунакар бир адәмдурмән».  9 Чүнки у өзи вә униң 
билән болғанларниң һәммисини тутқан белиқлири үчүн һәйранлиқ басқан 
еди.  10 Симонниң шериклири болған Зәбәдийниң оғуллири Яқуб вә Юһанна 
һәм шундақ болди. Әйса Симонға ейтти: «Қорқмиғин, мундин кейин адәм 
тутисән».  11 Улар өз кемилирини қуруқлуққа чиқирип, һәр нәрсини қоюп 
униңға әгәшти.  

Әйса Мәсиһ песә кесәлни сақайтиду

12 Вәқә болдики, у өзи шәһәрләрниң биридә болса, мана песәликтин 
толған бир киши чиқип, Әйсани көргәндә йүз төвән йиқилип униңға 
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ялвуруп ейтти: «Әй Худавәндә, халисаң, мени пакиз қилалайсән».  13 У 
қолини узитип униңға тәккүзүп: «Халаймән, пакиз болғин» дәп ейтти. 
Дәрһал песәлики униңдин кәтти.  14 У униңға: «Һеч кимгә ейтмай берип 
өзәңни каһинға көрситип, уларға гувалиқ болмақ үчүн Муса әмир 
қилғандәк пакиз болғиниңниң қурбанлиқини өткүзгин» дәп буйруди.  
15 Амма униң хәвири техи ошуқрақ йейилди вә тола хәлиқ уни аңлиғили 
вә ағриқлиридин шипа тапқили йиғилди.  16 Лекин у өзи баяван йәрлиригә 
берип дуа қилатти.  

Әйса Мәсиһ бир паләчни сақайтиду

17 Күнләрдә бир күн вәқә болдики, у өзи тәлим берип турғинида 
Галилийәниң һәр кәнтидин вә Йәһудийәдин вә Йерусалимдин кәлгән 
пәрисийләр вә Тәврат устазлири олтаратти вә Худавәндиниң қудрити 
сақайтқили һазир еди.  18 Вә мана, бир нәччә кишиләр бир паләч адәмни 
орниниң үстидә көтирип келип, Әйсаниң алдиға қоймақ үчүн уни ичкири 
киргүзгили тиришти.  19 Амма хәлиқниң сәвәбидин уни ичкири киргүзгили 
йол тапмай, өгүзниң үстигә чиқип, каһишларниң арисидин уни орни билән 
оттуриға, Әйсаниң алдиға чүшүрди.  20 У уларниң етиқатини көргәндә: «Әй 
достум, сениң гуналириң кәчүрүлди» дәп ейтти.  
21 Катиплар билән пәрисийләр: «Бу күпүр ейтқучи кимдур? Йеганә Худадин 
башқа ким гунани кәчүрәләйду» дәп пикир қилғили турди.  22 Амма Әйса 
уларниң пикирлирини билип, җавап берип уларға ейтти: «Көңүллириңларда 
немә пикир қилисиләр?  23 Қайси оңайрақтур: ‹ Сениң гуналириң кәчүрүлди› 
демәкму яки ‹ Қопуп маңғин› демәкму?  24 Лекин Ибн ал-Инсанниң йәр 
йүзидә гуналарни кәчүргили қудрити бар болғинини билгәйсиләр» дәп, 
паләч кишигә: «Саңа ейтимән: Қопуп орнуңни көтирип өйүңгә барғин» дәп 
ейтти.  25 У дәрһал уларниң нәзиридә қопуп, үстидә ятқан орнини көтирип 
Худаға һәмд ейтип өйигә кәтти.  26 Һәммиси һәйрәттин тутулуп Худаға һәмд 
ейтип, қорқунучтин толуп: «Бу күн әҗайип вәқәләр көрдуқ» дәп ейтти.  

Әйса Мәсиһ Лавий Мәттани  шагиртлиққа қичқириду

27 Андин кейин у чиқип баҗханида олтарған Лавий дәп аталған бир 
баҗгирни көрүп, униңға қарап: «Маңа әгәшкин» дәп униңға ейтти.  28 У 
һәммисини ташлап униңға әгәшти.  
29 Лавий өз өйидә униңға чоң бир зияпәт қилди. Анда баҗгирлардин вә 
башқилардин чоң бир җәм улар билән дәстиханда олтиришти.  30 Амма 
пәрисийләр вә уларниң катиплири униң шагиртлиридин ағринип ейтишти: 
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«Немә үчүн баҗгирлар вә гунакарлар билән йәп-ичисиләр?»  31 Амма Әйса 
җавап берип уларға ейтти: «Сақлар тевипқа муһтаҗ әмәс, бәлки кесәлләр.  
32 Адилларни әмәс, бәлки гунакарларни товваға қичқарғили кәлдим».  

Роза тутуш тоғрисида бир соал

33 Лекин улар униңға ейтишти: «Юһаннаниң шагиртлири пат-пат роза 
тутуп дуа қилиду вә шундақ һәм пәрисийләрниң шагиртлири қилиду. 
Амма сениңкиләр йәп-ичиду».  34 Лекин Әйса уларға ейтти: «Тойдики йигит 
қолдашлириға той йигити улар билән бар вақтида роза тутқузаламсиләр?  
35 Лекин башқа күнләр келиду. Той йигити улардин елинидиған вақитта у 
күнләрдә улар роза тутиду».  
36 Йәнә бир тәмсил уларға ейтти: «Һеч ким йеңи либастин бир парчә 
кесип, кона либасқа ямақ қилип салмайду. Ундақ қилса, йеңи либасни 
житқини билән йеңи ямақ кона либасқа келишмәйду.  37 Шуниңдәк һеч ким 
йеңи шарабни кона тулумларға тоштурмайду. Ундақ қилса, йеңи шараб 
тулумларни житиду вә шараб өзи төкүлүп, тулумлар хараб болиду.  38 Бәлки 
йеңи шарабни йеңи тулумларға тоштурмақ лазимдур.  39 Йәнә һеч ким 
конини ичип, йеңисини халимайду, чүнки ‹ Кониси яхши екән› дәйду».  

Әйса Мәсиһ шабатниң хоҗисидур

6 1 Вәқә болдики, у өзи бир шабат күнидә зираәтләрниң арисидин 
өтүвататти вә униң шагиртлири зираәт башлирини үзүп, қоллири билән 

угулап йеди.  2 Амма пәрисийләрдин бәзилири ейтишти: «Немишкә шабат 
күнидә қилинмиқи җайиз әмәс ишни қилисиләр?»  3 Әйса җавап берип 
уларға ейтти: «Силәр һәттә Давут өзи вә униң билән болғанлар ач қалғинида 
немә қилғинини оқумидиңларму?  4 Қандақки, у өзи Худаниң бәйтигә кирип, 
каһинлардин башқа һеч кимгә йегили җайиз болмиған тәқдим нанларни 
елип йәп, өзи билән болғанларға һәм бәрди?»  5 Йәнә у уларға ейтти: «Ибн 
ал-Инсан шабатниң һәм хоҗисидур». 

 Әйса Мәсиһ шабат күнидә бир адәм сақайтиду

6 Вәқә болдики, башқа бир шабат күнидә у синагогқа кирип тәлим бәрди. 
Анда оң қоли қуруған бир адәм бар еди.  7 Катиплар билән пәрисийләр, шабат 
күнидә шипа беридуму дәп, униң үстидин бир шикайәт тапмақ үчүн уни 
марайтти.  8 Лекин у өзи уларниң пикирлирини билип, қоли қуруған адәмгә: 
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«Қопуп оттурида турғин» дәп ейтти. У қопуп өрә турди.  9 Шунда Әйса уларға 
ейтти: «Силәрдин бир соал сорай: Шабат күнидә яхшилиқ қилмақ җайизму 
яки яманлиқ қилмақму, бир җанни қутқузмақму яки һалак қилмақму?»  
10 У чөрисидикиләрниң һәммисигә қарап, у кишигә: «Қолуңни узатқин» дәп 
ейтти. У шундақ қилди вә қоли сақайди.  11 Амма улар зиядә ғәзәплинип: 
«Әйсани немә қилайли» дәп өз арилирида сөзлишәтти. 

 
Әйса Мәсиһниң он икки шагиртини таллиши

12 Шу күнләрдә вәқә болдики, у дуа қилғили бир таққа чиқип, кечини 
Худаға дуа қилмақ билән өткүзди.  13 Күндүз болғанда өз шагиртлирини 
қичқирип, улардин он иккини илғап уларни расул дәп һәм атиди.  14 Йәни у 
өзи униңға Петрус дәп ат қойған Симон вә униң бурадири Андрәяс вә Яқуб вә 
Юһанна вә Филиппус вә Бартоломеус  15 вә Мәтта вә Томас вә Алпеусниң оғли 
Яқуб вә Гәйрәтлик дәп аталған Симон  16 вә Яқубниң оғли Йәһуда вә хиянәт 
қилғучи Ишқарийот Йәһуда.  

Әйса Мәсиһниң тәлим бериши вә кәсәлләрни сақайтиши

17 У улар билән чүшүп, түз бир җайда турди вә шагиртлиридин тола 
хәлиқ вә барчә Йәһудийә билән Йерусалимдин вә саһилдики Тир билән 
Сидондин хәлиқниң чоң бир гуруһи йиғилған еди.  18 Булар униңдин 
аңлиғили вә кесәлликлиридин шипа тапқили кәлгән еди. Напак роһлардин 
азаб тартқанлар һәм келип сақиятти.  19 Хәлиқниң һәммиси униңға қол 
тәккүзгили издиди, чүнки униңдин қувәт чиқип һәммисини сақайтатти.  

Бәрикәт вә ләнәт

20 У өз көзлирини көтирип шагиртлириға қарап ейтти: «Мубарәксиләр, әй 
пеқирлар, чүнки Худаниң падишаһлиқи силәрниңкидур.  
21 Мубарәксиләр , әй һазир ач қалғанлар, чүнки тойисиләр. Мубарәксиләр, әй 
һазир йиғлиғанлар, чүнки күлисиләр.  
22 Мубарәксиләр вақтики адәмләр Ибн ал-Инсанниң җәһитидин силәрни 
яман көрүп, қоғлап, дәшнәм қилип, намиңларни яман дәп чиқарса.  
23 У күни шатлиқ қилип хушлуқтин сәкрәңлар. Мана инамиңлар асманда 
чоңдур. Шуниңға охшаш уларниң ата-бовилири пәйғәмбәрләргә қилған.  
24 Лекин вай силәргә, әй байлар, чүнки өз раһитиңларни елип болдуңлар.  
25 вай силәргә, әй тоқлар, чүнки ач қалисиләр. Вай силәргә, әй һазир 
күлгәнләр, чүнки ғәмкин болуп йиғлайсиләр.  
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26 вай силәргә вақтики һәммә адәмләр силәрни яхши десә. Шуниңға охшаш 
уларниң ата-бовилири сахта пәйғәмбәрләргә қилған.  

Дүшмәнлириңларни дост тутуш тоғрисида

27 Лекин, әй аңлиғучилар, силәргә ейтимән: Дүшмәнлириңларни дост 
тутуңлар, силәрни яман көргәнләргә яхшилиқ қилиңлар,  28 силәргә ләнәт 
оқуғанларға дуайихәйр қилиңлар, силәргә дәшнәм қилғанлар үчүн дуа 
қилиңлар.  29 Бир йүзүңгә урғанға йәнә бирни һәм өрүгин вә чапиниңни алған 
адәмни көйникиңни елиштин һәм тосимиғин.  30 Һәр ким сәндин тилисә, 
униңға бәргин вә бирким сениң бир немәңни алса, уни қайтидин тәләп 
қилмиғин.  31 Адәмләр силәргә қандақ қилишни халисаңлар, силәр һәм уларға 
шундақ қилиңлар.  32 Өзәңларни дост тутқанларни дост тутсаңлар, немә 
пәзилитиңлар болиду? Гунакарлар һәм өзини дост тутқанларни дост тутиду.  
33 Силәргә яхшилиқ қилғанларға яхшилиқ қилсаңлар, немә пәзилитиңлар 
болиду? Гунакарлар һәм шундақ қилиду.  34 Улардин яндурувелишиңларни 
үмүт қилғанларға өтнә бәрсәңлар, немә пәзилитиңлар болиду? Гунакарлар 
һәм бараверини яндурувалимиз дәп гунакарларға өтнә бериду.  35 Лекин 
дүшмәнлириңларни дост тутуңлар. Яхшилиқ қилип һеч нәрсә үмүт қилмай, 
өтнә бериңлар вә инамиңлар чоң болиду вә Мутәалниң балилири болисиләр, 
чүнки у өзи нашүкүрләргә вә яманларға кәрәмликтур.  
36 Атаңлар рәһимдил болғандәк силәр һәм рәһимдил болуңлар.  

Хәс вә хада тоғрисидики тәмсил

37 Әйиплимәңлар вә әйипләнмәйсиләр, һөкүм қилмаңлар вә һөкүм 
қилинмайсиләр, кәчүрүңлар вә силәр кәчүрүлисиләр.  
38 Бериңлар вә силәргә берилиду. Бесилип, сиқилип, тешип кәткидәк яхши 
бир өлчигүч қучиқиңларға берилиду. Чүнки һәр нә өлчәм билән кәмләп 
бәрсәңлар, силәргә һәм кәмлиниду».  
39 У уларға һәм бир тәмсил ейтип бәрди: «Кор корни йетәклийәләмду? 
Һәр иккилиси ориға чүшмәмду?  40 Шагирт өз устазидин әвзәл әмәс. Лекин 
камаләткә йәткән һәр бири өз устазидәк болиду.  41 Немә үчүн бурадириңниң 
көзидики хәсни көрисән, амма өз көзүңдики хадини туймайсән?  42 Сән 
өз көзүңдики хадини көрмисәң, бурадириңгә: ‹ Әй бурадәр мени қойғин, 
көзүңдики хәсни чиқирай› дәп қандақ ейталайсән? Әй рия қилғучи, авал 
хадини өз көзүңдин чиқиривәткин, андин бурадириңниң көзидики хәсни 
чиқиривәткили рошән көрисән.  
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Дәрәқ вә мевиси
43 Чүнки яман мевә кәлтүридиған яхши бир дәрәқ йоқтур вә я яхши мевә 

кәлтүридиған яман бир дәрәқ йоқтур.  44 Чүнки һәр дәрәқ өз мевисидин 
билиниду. Мана тикәндин әнҗир алинмайду вә я янтақтин үзүм үзүлмәйду.  
45 Яхши адәм өз көңлиниң яхши хәзинисидин яхши нәрсә чиқириду вә 
яман адәм яман хәзинисидин яман нәрсә чиқириду. Чүнки ағзи көңлиниң 
ошуқлуқидин сөз қилиду.  

Қорам таш үстидә қурулған өй

46 Лекин немә үчүн маңа: ‹ Әй Худавәндә, әй Худавәндә› дәп мениң 
ейтқинимни қилмайсиләр?  47 Һәр ким мениң алдимға келип, сөзлиримни 
аңлап уларни әмәлгә кәлтүрсә, униң кимгә охшиғинини силәргә көрситәй.  
48 У чоңқур колап улни қорам ташниң үстигә селип, өй ясиған бир адәмгә 
охшайду. Сәл кәлгәндә дәрия у өйгә уруп, мәһкәм ясалғини үчүн уни 
тәвритәлмиди.  49 Лекин аңлап әмәлгә кәлтүрмигән киши өз өйини йәр үстидә 
улсиз ясиған бир адәмгә охшайду вә дәрия униңға урғанда пат йиқилди вә у 
өйниң хараби чоң еди.  

Бир әскәр йүзбешиниң етиқати

7 1 У өз сөзлириниң һәммисини хәлиқниң алдида ейтип болғанда 
Капәрнаһумға кирди.  2 Анда бир әскәр йүзбешиниң қули ағриқ болуп, 

өлүмгә йеқин еди вә у униң алдида әзиз еди.  3 У Әйса тоғрисидин аңлиғанда, 
йәһудийларниң бир нәччә ақсақаллирини униң алдиға әвәтип: «Келип 
қулумни сақайтқин» дәп униңдин тилиди.  4 Улар Әйсаниң алдиға келип 
иҗтиһат билән униңға ялвуруп ейттики: «У буни униңға қилишиңға лайиқ 
екән,  5 чүнки миллитимизни дост тутуп, өзи бизгә синагогни ясатти».  
6 Әйса улар билән барди вә өйгә йәткили аз қалғанда әскәр йүзбеши бир 
нәччә достлирини әвәтип ейтқузди: «Әй хоҗа, өзәңни кайитмиғин, чүнки 
торусумниң тегигә киришиңгә лайиқ әмәсмән.  7 Униң үчүн сениң алдиңға 
барғили өзәмни лайиқ санимидим, лекин бир сөз ейтқин вә ғуламим 
сақийиду.  8 Чүнки мән һәм буйруқ тегидә туридиған бир адәм екәнмән вә 
мениң қол астимда әскәрләр бар вә биригә: ‹ Барғин› десәм бариду вә йәнә 
биригә: ‹ Кәлгин› десәм келиду вә қулумға: ‹ Шуни қилғин› десәм қилиду».  
9 Әйса буни аңлиғанда униңға тәәҗҗүп қилип, бурулуп өзигә әгәшкән 
хәлиққә ейтти: «Силәргә ейтимән: Исраилда һәм шунчә етиқат тапмидим».  
10 Әвәтилгәнләр өйгә йенип қулни сақайған тапти.  
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Әйса Мәсиһ тул хотунниң оғлини тирилдуриду
11 Әтиси вәқә болдики, у Наин дегән бир шәһәргә барди. Шагиртлири 

билән тола хәлиқ униң билән биллә барди.  12 У шәһәрниң дәрвазисиға 
йеқинлашқанда, мана улар бир өлүкни көтирип чиқти. У анисиниң ялғуз 
оғли еди вә аниси тул еди. Шәһәрдин чоң бир топ хәлиқ униң билән чиққан 
еди.  13 Худавәндә уни көргәндә униңға рәһим қилип: «Йиғлимиғин» дәп 
униңға ейтти.  14 У берип тавутқа қол тәккүзди. Уни көтәргәнләр тохтиди. У 
ейтти: «Әй йигит, саңа ейтимән: Қопқин!»  15 Өлүп қалған йигит олтирип, сөз 
қилғили башлиди. У уни анисиға бәрди.  16 Һәммиси қорқунучтин тутулуп 
Худаға һәмд ейтип: «Аримизда улуқ бир пәйғәмбәр қопти вә Худа өз хәлқигә 
нәзәр салди» дәп ейтишти.  17 Бу хәвәр униң тоғрисида барчә Йәһудийәгә вә 
әтрапидики жутниң һәммисигә чиқти.  

Әйса Мәсиһ чөмүлдүргүчи Юһанна тоғрисида сөзләйду

18 Буниң һәммисини Юһаннаниң шагиртлири униңға хәвәр бәрди.  
19 Юһанна өз шагиртлиридин иккисини қичқирип, Худавәндиниң алдиға 
әвәтип ейтқузди: «У келидиған сәнму яки башқисиға мунтәзир болайлиму?»  
20 Бу адәмләр униң алдиға келип ейтишти: «Чөмүлдүргүчи Юһанна бизни 
сениң алдиңға әвәтип ейтти: ‹ У келидиған сәнму яки башқисиға мунтәзир 
болайлиму?›»  
21 Шу сааттә Әйса тола кишини кесәлликләрдин вә дәрдләрдин вә яман 
роһлардин сақайтип, тола корларни көридиған қилди.  22 У җавап берип 
уларға ейтти: «Берип көргиниңларни вә аңлиғиниңларни Юһаннаға хәвәр 
бериңларки, корлар көриду, токурлар маңиду, песәләр пакиз болиду, гаслар 
аңлайду, өлгәнләр тирилип қопурулиду вә пеқирларға Инҗил йәткүзүлиду.  
23 Кимки мәндин таймиса, мубарәктур».  
24 Юһаннаниң әлчилири кәткәндә, Әйса Юһанна тоғрисида хәлиққә сөз қилғили 
башлап ейтти: «Баяванға немә көргили чиқтиңлар? Шамалдин тәврәнгән бир 
қомушниму?  25 Яки немә көргили чиқтиңлар? Зиннәтлик либас кийгән бир 
адәмни көргилиму? Мана зиннәтлик либас кийип, әйш-ишрәт билән өмүр 
өткүзгәнләр падишаһларниң ордилиридидур.  26 Амма немишкә чиқтиңлар? 
Бир пәйғәмбәрни көргилиму? Дәрвәқә силәргә ейтимәнки, пәйғәмбәрдин 
һәм әвзәлни.  27 ‹ Мана алдиңда йолуңни растлайдиған әлчимни мән 
сениң йүзүңниң алдида әвәтимән› дәп униң тоғрисида пүтүлгини шудур.  
28 Силәргә ейтимәнки, хотундин туғулғанларниң арисида чөмүлдүргүчи 
Юһаннадин улуқрақи йоқтур, лекин Худаниң падишаһлиқидики кичикрәки 
униңдин улуқдур».  29 Уни аңлиған хәлиқниң һәммиси вә баҗгирлар һәм, 
Худа садиқ дәп Юһаннаниң чөмүлдүрүши билән чөмүлдүрүлгән еди.  
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30 Лекин пәрисийләр вә Тәврат устазлири униңдин чөмүлдүрүшни қобул 
қилмай, Худа уларниң өзигә болған мәхситини рәт қилди.  31 Шуниң билән 
Худавәндә ейтти: «Әмди бу нәсилниң адәмлирини немигә охшитай? Дәрвәқә 
улар немигә охшайду?  
32 Улар базарда олтирип бир-биригә қичқирип: ‹ Силәргә нәй чалдуқ, амма 
уссулға чүшмидиңлар. Силәргә мәрсийә оқудуқ, амма йиғлимидиңлар› дәп 
ейтидиған балиларға охшайду.  33 Чүнки чөмүлдүргүчи Юһанна кәлди. У нан 
йемәйду вә шараб ичмәйду вә: ‹ Униң яман роһи бар› дәп ейтисиләр.  34 Ибн 
ал-Инсан кәлди, у йәйду вә ичиду вә: ‹ Мана қандақ йегүчи вә шараб ичкүчи 
бир адәм, баҗгир билән гунакарларниң дости› дәп ейтисиләр.  35 Мана һекмәт 
өз балилириниң һәммисидин тәстиқ қилинди».  

Гунакар бир хотун Әйса Мәсиһниң путлирини хушбуй 

яғ билән яғлайду
36 Пәрисийләрдин бири уни өзи билән нан йегили қичқарди. У пәрисийниң 

өйигә кирип дәстиханда олтарди.  37 Вә мана у шәһәрдики гунакар бир хотун 
униң пәрисийниң өйидә олтарғинини билип, бир ақ қаштеши шешидә хушбуй 
яғни елип келип,  38 униң кәйнидин путлириниң йенида тохтап, йиғлап көз 
яшлири билән путлирини жуйғили туруп, баш чачлири билән ертип, униң 
путлирини сөйүп хушбуй яғ билән яғлиди.  39 Уни дәвәт қилған пәрисий 
буни көргәндә өз ичидә пикир қилип ейтти: «Әгәр бу киши пәйғәмбәр болса, 
униң өзигә қол тәккүзгән хотун ким вә қандақ, йәни гунакар екәнликини 
биләтти».  
40 Әйса сөз башлап униңға ейтти: «Әй Симон, саңа бир немә ейтай». У 
ейтти: «Әй устаз, ейтқин».  41 «Бир қәриз бәргүчиниң икки қәриздари 
бар еди. Бириниң қәризи бәш йүз динар вә йәнә бириниңки әллик динар 
еди.  42 Улларниң төләп бәргили бир нәрсиси болмиғач, у һәр иккилисини 
кәчүрди. Әмди уларниң қайсиси уни ошуқрақ дост тутиду?»  43 Симон җавап 
берип: «Хиял қилимәнки, өзигә толирақ кәчүрүм қилип берилгән киши» 
дәп ейтти. У униңға ейтти: «Раст ейттиң».  44 Андин у хотунға қарап Симонға 
ейтти: «Бу хотунни көрәмсән? Мән сениң өйүңгә киргәндә путлиримға су 
бәрмидиң, лекин бу өзи путлиримни көз яшлири билән жуюп, баш чачлири 
билән ертти?  45 Сән мени бир сөймидиң, лекин бу өзи мән киргәндин бери 
путлиримни сөйүштин тохтимиди.  46 Сән бешимни яғ билән яғлимидиң, 
лекин бу өзи мениң путлиримни хушбуй яғ билән яғлиди.  47 Униң үчүн саңа 
ейтимәнки, униң тола гуналири кәчүрүлди. Мана у тола муһәббәт көрсәтти. 
Лекин һәр кимгә аз кәчүрүлсә, аз муһәббәт көрситиду».  48 Андин у хотунға 
ейтти: «Сениң гуналириң кәчүрүлди».  
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49 Униң билән дәстиханда олтарғанлар өз ичидә: «Гуналарни һәм кәчүридиған 
бу өзи кимдур?» дегили турди.  50 Амма у хотунға ейтти: «Етиқатиң сени 
қутқузди, аманлиқ билән барғин».  

Әйса Мәсиһкә әгәшкән хотунлар

8 1 Андин кейин у өзи жутни кезип, шәһәрдин шәһәргә, кәнттин кәнткә 
берип вәз ейтип, Худаниң падишаһлиқиниң Инҗилини җакалатти. Он 

иккиләр униң билән еди.  2 Яман роһлардин вә ағриқлардин сақайған бир 
нәччә хотунлар, йәни өзидин йәттә яман роһ чиқирилған магдалалик дәп 
аталған Мәрйәм  3 вә Һиродәсниң вәкили Хузаниң хотуни Йоанна вә Сусана 
вә өз маллири билән униңға хизмәт қилған башқа тола хотунлар бар еди.  

Уруқ чачқучи тоғрисидики тәмсил

4 Башқа-башқа шәһәрләрдин тола хәлиқ униң алдиға чиқип йиғилғанда, 
у тәмсил билән ейтти:  5 «Уруқ чачқучи уруқ чачқили чиқти. У чачқинида 
бәзиси йолниң йениға чүшүп дәссәлди вә һава учарқанатлири уни йеди.  
6 Бәзиси ташлиқ йәргә чүшти вә неми болмиғач үнгәндә қуруди.  7 Бәзиси 
тикәнләр арисиға чүшти вә тикәнләр биллә үнүп, уни боғди.  8 Бәзиси болса 
яхши йәргә чүшүп үнүп, йүз һәссә һосул кәлтүрди». Буни ейтип: «Һәр кимниң 
аңлиғили қулиқи бар болса, аңлисун» дәп қичқарди.  
9 Кейин шагиртлири бу тәмсилниң мәнисини униңдин сориди.  10 У 
ейтти: «Худаниң падишаһлиқиниң сирлирини билмәклик силәргә 
берилди. Лекин қалғанларға тәмсилләр билән ейтилиду. Шундақ қилип 
улар көрүп туруп көрмәйду вә аңлап туруп уқмайду.  

Уруқ чачқучи тоғрисидики тәмсилниң чүшәндүрүлүши

11 Мана тәмсилниң мәниси будур: Уруқ Худаниң сөзидур.  12 Йол 
үстидикиләр шундақки, улар аңлиғандин кейин иблис келип, улар 
ишинип ниҗат тапмисун дәп, сөзни көңүллиридин елип кетиду.  13 Ташлиқ 
йәрләрдикиләр болса шундақки, улар аңлиғанда сөзни хошаллиқ билән 
қобул қилип, йилтизи болмиғини үчүн бир вақитқичә ишинип синақ вақтида 
тайиду.  14 Тикәнләр арисиға чүшкини болса шундақки, улар аңлиғандин 
кейин берип өмриниң әндишисидин, дөләттин вә ләззәттин боғулуп, һосул 
кәлтүрмәйду.  15 Амма яхши йәрдикиләр шундақки, улар сөзни аңлап, яхши 
вә ақ көңүлдә сақлап, сәвир қилип һосул кәлтүриду.  
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Чирағ тоғрисидики тәмсил
16 Һеч ким чирағни йеқип, бир қачиниң тегигә яки бир орунниң 

астиға қоймайду, бәлки киргәнләр йоруқини көрсун дәп, чирағданниң 
үстигә қойиду.  17 Чүнки ашкарә болмайдиған йошурун нәрсә йоқтур вә 
ашкарә болмиғидәк һеч бир мәхпий нәрсә йоқтур.  18 Униң үчүн қандақ 
аңлиғиниңларға сәпселип беқиңлар, чүнки кимниңки бар болса униңға 
берилиду вә кимниңки йоқ болса өз хиялидики бари һәм униңдин елиниду».  

Әйса Мәсиһниң аниси вә бурадәрлири

19 Униң аниси вә бурадәрлири униңға келип, хәлиқниң сәвәбидин униң билән 
көрүшәлмиди.  20 «Сениң анаң вә бурадәрлириң ташқирида туруп, сени көргили 
халайду» дәп униңға хәвәр берилди.  21 Амма у җавап берип уларға ейтти: 
«Худаниң сөзини аңлап, әмәлгә кәлтүргүчиләр анам вә бурадәрлиримдур».  

Әйса Мәсиһ боранни тиничитиду

22 Күнләрдә бир күн вәқә болдики, у өзи шагиртлири билән бир кемигә 
чүшүп, уларға ейтти: «Деңизниң у тәрипигә өтәйли». Шуниң билән улар 
барди.  23 Кетип барғинида у өзи ухлап қалди вә деңизда бир боран чиқти 
вә кемә судин толуп турғини билән улар хәтәрдә еди.  24 Улар униң алдиға 
берип, уни ойғитип ейтишти: «Әй устаз, әй устаз, һалак болимиз!» У 
қопуп шамални вә су долқунлириға тәнбиһ бәрди вә улар тохтап, тинич 
болди.  25 Андин у уларға ейтти: «Етиқатиңлар қени?» Амма улар қорқуп, 
тәәҗҗүп қилип өз арилирида: «Бу ким екәнки, шамал билән суға һәм 
әмир қилса, улар униңға итаәт қилиду?»  

Әйса Мәсиһ бир адәмдин тола яман роһлар чиқириду

26 Улар Галилийәниң уттуридики герасалиқларниң жутиға берип,  
27 қуруқлуққа чиққинида яман роһлар егиләнгән бир адәм шәһәрдин келип 
униңға учриди. Өз өзи узун вақиттин бери кийим киймәй, өйдә олтармай, 
гөрләрдә туратти.  28 У Әйсани көрүп бир пәряд қилип алдиға йиқилип: «Әй 
Әйса Ибн Аллатаала, сән билән немә ишим бар? Саңа ялвуримән: Маңа азар 
бәрмигин» дәп үнлүк аваз билән ейтти.  29 Чүнки у напак роһқа: ‹ У адәмдин 
чиққин› дәп әмир қилған еди. Узун вақит яман роһ уни қийниған еди вә у 
зәнҗир билән ишкәлдә бағлинип бәнд болғанда бағларни үзүп яман роһтин 
чөлләргә һайдалған еди.  30 Әйса: «Етиң немидур?» дәп униңдин сориди. У: 
«Түмән» дәп ейтти. Чүнки униңға тола яман роһлар киригән еди.  31 Улар: 
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«Бизгә һаңға барғили әмир қилмиғин» дәп униңға ялвурди.  
32 Анда чоң бир пада тоңғуз тағда отлайтти. Улар буларниң ичигә киргили 
униңдин иҗазәт тилиди вә у уларға иҗазәт бәрди.  33 Андин яман роһлар 
адәмдин чиқип, тоңғузларға кирди вә у пада ярниң левидин деңизға чөкүп, 
димиқип өлүп кәтти.  
34 Падичилар вәқә болғанни көрүп қечип берип, шәһәрдә вә сәһрада хәвәр 
бәрди.  35 Андин улар болған вәқәни көргили чиқип Әйсаниң алдиға келип, 
өзидин яман роһлар чиққан адәмниң кийим кийип әқиллиқ болуп Әйсаниң 
путлириниң йенида олтарғинини көрүп, қорқуп кетишти.  36 Вәқәни 
көргәнләр җин чаплашқан кишиниң қандақ сақайғинини уларға хәвәр бәрди.  
37 Герасалиқларниң жут әтрапидики һәммә хәлиқ чоң қорқунучтин тутулуп: 
«Бизниң алдимиздин кәткин» дәп униңға ялвурди. Шуңа у өзи кемигә кирип, 
йенип кәткили турди.  
38 Амма өзидин яман роһлар чиққан адәм униң билән биллә беришни 
униңдин тилиди. Лекин Әйса уни өзидин яндуруп ейтти:  39 «Өйүңгә йенип 
берип, Худаниң саңа қанчә чоң иш қилғинини хәвәр бәргин». У берип, барчә 
шәһәрдә Әйсаниң униңға қанчә чоң иш қилғинини елан қилди.  

Тирилдүрүлгән қиз вә сақайтилған хотун

40 Әйса йенип кәлгәндә хәлиқ уни қарши елишти, чүнки һәммиси униңға 
мунтәзир еди.  41 Вә мана өзи синагогниң чоңи болуп Яирус дегән бир киши 
келип, Әйсаниң путлириға йиқилип униңға өйигә киргили ялвурди.  42 Чүнки 
униң он икки яшлиқ ялғуз бир қизи бар еди вә у өлүмниң һалитидә еди.  
43 У кетип барғинида хәлиқ уни тола қистишатти. Он икки йилдин бери өзи 
хун кесили тартип өз барчә тирикчиликини тевипларға сәрп қилип һеч 
биридин шипа тапмиған бир хотун  44 кәйнидин келип, униң либасиниң 
етикигә қол тәккүзди вә дәрһал хун еқиши тохтиди.  45 Шуңа Әйса ейтти: 
«Мени ким тутти?» Амма һәммиси танғанда Петрус вә униң билән болғанлар: 
«Әй устаз, хәлиқ сени тола қистап туриду» дәп ейтишти.  46 Лекин Әйса ейтти: 
«Маңа бирким қол тәккүзди, чүнки мән өзәмдин қувәт чиққинини билдим».  
47 Хотун өзиниң пинһан болмиғинини көрүп, титрәп келип униң алдиға 
йиқилип, һәммә хәлиқниң алдида немә сәвәбтин униңға қол тәккүзгинини 
вә қандақ сақайғинини ейтип бәрди.  48 У униңға ейтти: «Әй қизим, етиқатиң 
сени сақайтти. Аманлиқ билән барғин».  
49 У техи сөз қилип турғанда синагогниң чоңиниң өйидин бир киши келип 
ейтти: «Қизиң өлди, устазни йәнә кайитмиғин».  50 Лекин Әйса буни аңлап 
униңға ейтти: «Қорқма, пәқәт ишәнгин вә у сақийиду».  51 У өйгә йетип 
кәлгәндә Петрус билән Юһанна вә Яқубтин вә қиз балиниң ата-анисидин 
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башқа һеч кимни ичкири киргили қоймиди.  52 Һәммиси бала үчүн йиғлап өз 
мәйдилиригә уривататти. Лекин у ейтти: «Йиғлимаңлар! У өлгән әмәс, бәлки 
ухлап қалғандур».  53 Улар униң өлгинини билип, уни мәсқирә қилип күлишти.  
54 Лекин у өзи балиниң қолини тутуп: «Әй қиз, қопқин!» дәп қичқарди.  
55 Униң роһи йенип кәлди вә у дәрһал қопти. Андин у: «Балиға йегили бир 
нәрсә берилсун» дәп буйруди.  56 Униң ата-аниси һәйран қалди. Амма у 
уларға: «Вәқә болғанни һеч кимгә ейтмаңлар» дәп буйруди.  

Әйса Мәсиһниң он икки шагиртини әвәтиши

9 1 У он иккиләрни қичқирип, яман роһларниң һәммисиниң үстигә вә 
кесәлликләрни сақайтқили қувәт вә қудрәт бәрди.  2 У уларни Худаниң 

падишаһлиқини вәз ейтип, кесәлләрни сақайтқили әвәтип,  3 уларға 
ейтти: «Йол үчүн һеч нәрсә алмаңлар, нә һаса нә хурҗун нә нан нә күмүч 
вә бириңларниң икки либаси болмисун.  4 Силәр қайси өйгә кирсәңлар, у 
йәрдин чиққичә анда қелиңлар.  5 Бир йәрдә улар силәрни қобул қилмиса, 
у шәһәрдин чиқип, уларға қарши гувалиқ болмақ үчүн путлириңлардики 
топини қеқиңлар» деди.  6 Улар чиқип, кәнттин кәнткә йүрүп жутни кезип, 
Инҗилни вәз ейтип һәр йәрдә шипа берәтти.  Һиродәс Әйса Мәсиһни 
көрмәкчи

7 Лекин һаким Һиродәс вәқә болғанни аңлап, тола һәйран қалди, чүнки 
бәзиләр ейтатти: «Юһанна өлүкләр арисидин қопупту».  

8 Лекин бәзиләр: «Елияс ашкарә қилинипту» вә бәзиләр: «Қедимқи 
пәйғәмбәрләрдин бири қопупту» дәйтти.  9 Амма Һиродәс ейтти: «Юһаннаниң 
бешини мән кәстүрдүм, амма мән униң тоғрисидин шундақ аңлиған адәм 
кимдур?» У уни көргили издәйтти.  

Әйса Мәсиһ бәш миң кишини тойдуриду

10 Расуллар йенип келип, һәммә қилғинини Әйсаға хәвәр бәрди. У уларни 
өзи билән елип Бәйтсайда дегән бир шәһәргә тәнһа барди.  11 Хәлиқ буни билип 
қалғанда униңға әгәшти вә у уларни қобул қилип, Худаниң падишаһлиқи 
тоғрисида уларға сөз қилип, шипаға муһтаҗ болғанларни сақайтти.  
12 Күн өткили аз қалғанда он иккиләр келип, униңға ейтти: «Хәлиқни 
яндурғин. Әтраптики кәнт вә жутларға берип, қонғидәк җай вә таам 
тапсун, чүнки биз мунда чөл йәрдидурмиз».  13 Амма у уларға ейтти: 
«Силәр уларға таам бериңлар». Улар униңға ейтти: «Биздә бәш нан билән 
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икки белиқтин башқа һеч нәрсә йоқтур. Яки биз берип бу һәммә хәлиққә 
таам сетивалайлиму?»  14 Чүнки улар бәш миңчә әр киши еди. Андин 
у өз шагиртлириға ейтти: «Уларни топ-топ қилип әлликтин-әлликтин 
олтарғузуңлар».  15 Улар шундақ қилип һәммисини олтарғузди.  16 У бәш нан 
билән икки белиқни елип, асманға қарап дуа оқуп, уларни уштуп хәлиқниң 
алдиға қойғили шагиртлириға бәрди.  17 Һәммиси йәп тойди. Улар йәп, ешип 
қалған парчиларни йиғип он икки севәт толтарди.  

Петрусниң Әйса Мәсиһ тоғрисидики гувалиқи

18 У өзи тәнһада дуа қилип турғанда шагиртлири униң билән еди. У 
улардин сорап ейтти: «Хәлиқ мени ким дәйду?»  19 Улар җавап берип ейтти: 
«Чөмүлдүргүчи Юһанна, амма башқилар Елияс вә йәнә башқилар: ‹ Қедимқи 
пәйғәмбәрләрдин бири қопупту, дәйду».  20 У уларға ейтти: «Лекин силәр 
мени ким дәйсиләр?» Петрус җавап берип ейтти: «Алланиң Мәсиһидурсән».  
21 У чиң сөз қилип: «Буни һеч кимгә ейтмаңлар» дәп буйруп,  

Әйса Мәсиһниң өлүп тирилишини алдин ейтиши

22 ейттики: «Ибн ал-Инсанниң тола зәхмәт тартип, ақсақаллардин вә 
баш каһинлардин вә катиплардин рәт қилинип өлтүрүлүп, үчинчи күндә 
тирилип қопмиқи керәктур».  23 Лекин у һәммисигә ейтти: «Бирким 
кәйнимдин әгәшкили халиса, өзидин ваз кечип, һәр күн чапрас яғачини 
көтирип маңа әгәшсун.  24 Чүнки һәр ким өз җенини қутқузғили халиса, уни 
җүtүrиду вә һәр ким мән үчүн өз җенини җүtүrсә, уни қутқузиду.  25 Чүнки 
инсан барчә дунияни пайда тепип, өзини җүtүrүп һалак қилса, униңға немә 
мәнпәәт болиду?  26 Чүнки һәр ким мәндин вә мениң сөзлиримдин уятса, 
Ибн ал-Инсан өзиниң вә Атиниң вә муқәддәс пәриштиләрниң шан-шәрипидә 
кәлгәндә униңдин уятиду.  27 Бәрһәқ, силәргә ейтимән: Мунда турғанларниң 
бәзилири Худаниң падишаһлиқини көрмигичә өлүмни тетимайду».  

Тағда Елияс вә Мусаниң Әйса Мәсиһ билән көрүнүши

28 Вәқә болдики, у бу сөзни ейтип тәхминән сәккиз күндин кейин 
Петрусни вә Юһаннани вә Яқубни елип, дуа қилғили бир таққа чиқти.  29 У 
дуа қилғинида йүзиниң көрүнүши өргәрди вә либаси ақирип пақириди.  30 Вә 
мана икки адәм, йәни Муса билән Елияс, униң билән сөзлишип,  31 шан-шәрәп 
билән көрүнүп, униң Йерусалимда беҗа кәлтүридиған дуниядин кетиши 
тоғрисидин сөз қилишатти.  32 Лекин Петрус вә униң билән болғанлар 
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уйқадин еғирлашқан едиләр вә ойғинип униң шан-шәрипини вә униң билән 
турған икки адәмни көрди.  33 Булар униңдин айрилғанда Петрус Әйсаға: 
«Әй устаз, мунда турушимиз яхшидур. Үч сайивән ясайли, бири саңа, бири 
Мусаға вә бири Елиясқа» деди. Амма у немә ейтқинини өзи билмиди.  34 У 
буни ейтқанда бир булут келип, уларға сайә қилди. Улар булутниң арисиға 
киргәндә қорқти.  35 Булуттин бир аваз чиқип ейттики: «Мениң илғанған 
Оғлум будур, уни аңлаңлар».  36 Аваз аңланғанда Әйса ялғуз қалған еди. Улар 
шүк туруп, шу күнләрдә өз көргәнлиридин һеч кимгә бир немә ейтмиди.  

Җин чаплашқан балиниң сақайтилиши

37 Улар әтиси тағдин чүшкәндә тола хәлиқ униң алдиға чиқти.  38 Вә мана 
хәлиқтин бир киши қичқирип ейтти: «Әй устаз, саңа ялвуримән: Оғлумға 
қариғин, чүнки у мениң ялғуз баламдур.  39 Вә мана бир роһ уни тутиду вә у өзи 
пәряд қилиду вә ағзидин көпүк кәлгичә уни силкип әзгәндин кейин тәслик 
билән униңдин кетиду.  40 Мән сениң шагиртлириңдин: ‹ Уни чиқириңлар› 
дәп тилидим, амма улар уни чиқиралмиди».  41 Әйса җавап берип ейтти: «Әй 
имансиз вә тәтүр нәсил, қачанғичә силәр билән туруп, силәргә сәвир-тақәт 
қилай? Оғлуңни бу йәргә елип кәлгин».  42 У келип турғинида, яман роһ уни 
йәргә йиқитип қаттиқ силкиди вә Әйса напак роһқа тәнбиһ берип, балини 
сақайтип уни атисиға тапшурди.  

Әйса Мәсиһ йәнә өлүп тирилиши тоғрисида сөзләйду

43 Һәммиси Худаниң улуқ қудритигә һәйран қалди. Һәммиси Әйсаниң 
барчә қилғиниға һәйран болуп турғанда у өз шагиртлириға ейтти:  44 «Бу 
сөзләрни қулақлириңларға селиңлар: Мана Ибн ал-Инсан адәмләрниң 
қоллириға тапшурулиду».  45 Лекин улар бу сөзни уқмиди. Улар уқалмиғидәк 
йошурулған еди вә улар бу сөз тоғрисида униңдин сориғили қорқти.  

Ким улуқрақ?

46 Уларниң көңлигә: «Қайсимиз һәммимизниң улуқи болиду» дәп бир 
пикир кирди.  47 Лекин Әйса уларниң көңүллиридики пикирни билип, бир 
кичик балини елип өз йенида турғузуп,  48 уларға ейтти: «Һәр ким бу кичик 
балини мениң исмимда қобул қилса, мени қобул қилиду вә һәр ким мени 
қобул қилса, мени әвәткәнни қобул қилиду, чүнки һәммәңларниң кичикрәки 
чоңдур».  
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Силәргә зит болмиған бири силәр биләндур
49 Юһанна сөз қилип ейтти: «Әй устаз, бир кишиниң сениң исмиң билән 

яман роһлар чиқарғинини көрүп, бизгә әгәшмигини үчүн уни тосидуқ».  
50 Лекин Әйса униңға ейтти: «Уни тосимаңлар. Силәргә зит болмиған киши 
силәр биләндур».  

Әйса Мәсиһни қобул қилмиған кәнт

51 Униң аләмдин көтирилидиған күнлири йеқинлашқанда у өзи 
Йерусалимға барғили йүзләнди.  52 У йүзи алдида әлчиләр әвәтти. Улар 
униңға җай тәйяр қилғили самарийәликләрниң бир кәнтигә кирди.  53 Амма 
улар униң Йерусалимға йүзләнгини үчүн уни қобул қилмиди.  54 Униң 
шагиртлири Яқуб вә Юһанна буни көрүп ейтти: «Әй Худавәндә, асмандин от 
чүшүп уларни йоқатсун дәп, тилишимизни халайсәнму?»  55 Амма у бурулуп 
уларни әйиплиди.  56 Андин улар башқа бир кәнткә барди.  

Әйса Мәсиһкә әгишиш

57 Улар йолда кетип барғанда бир киши униңға ейтти: «Әй хоҗа, нә йәргә 
барсаң, мән саңа әгишәй».  58 Әйса униңға ейтти: «Түлкиләрниң ғарлири 
вә асман учарқанатлириниң угилири бар, лекин Ибн ал-Инсанниң баш 
қойидиған йери йоқтур».  
59 У башқисиға: «Маңа әгәшкин» деди. Лекин у ейтти: «Авал берип, атамни 
дәпнә қилғили маңа иҗазәт бәргин».  
60 Амма у униңға ейтти: «Өлүк болғанләр өзи өлүкини көмсун, лекин сән 
берип Худаниң падишаһлиқини җакалиғин».  
61 Йәнә бири ейтти: «Әй хоҗа, саңа әгишәй, лекин авал берип, өйүмдикиләр 
билән хошлашқили маңа иҗазәт бәргин».  62 Амма Әйса униңға ейтти: «Һеч 
ким қолини қош сапқучиға қоюп кәйнигә қариса, Худаниң падишаһлиқиға 
лайиқ әмәс».  

Әйса Мәсиһниң йәтмиш икки шагиртини әвәтиши

10 1 Андин кейин Худавәндә йәнә йәтмиш кишини сайлап, уларни 
иккидин-иккидин өз йүзиниң алдида өзи баридиған һәр шәһәргә 

вә һәр йәргә әвәтип,  2 уларға ейтти: «Һосул тола, лекин ормичилар аздур. 
Униң үчүн һосулниң егисидин өз һосулиға ормичилар әвәтишни тиләңлар.  
3 Бериңлар! Мана силәрни бөриләр арисиға қозилардәк әвәтимән.  4 Һәмян вә 
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хурҗун вә аяқ көтәрмәңлар вә йолда һеч киши билән көрүшмәңлар.  5 Қайси 
өйгә кирсәңлар авал: ‹ Теч-аманлиқ болсун бу өйгә› дәп ейтиңлар.  6 Әгәр 
теч-аманлиқ оғли анда бар болса, тилигән теч-аманлиқиңлар униң үстидә 
тохтайду, болмиса силәргә яниду.  7 У өйдә қелип, улар бәргинини йәп-
ичиңлар, чүнки мәдикар өз иш һәққигә лайиқтур. Өйдин өйгә йөткәлмәңлар.  
8 Қайси шәһәргә кирсәңлар вә улар силәрни қобул қилса, алдиңларға немә 
қоюлса йәңлар.  9 Андаки кесәлләрни сақайтип, уларға ейтиңлар: ‹ Худаниң 
падишаһлиқи силәргә йеқинлашти›.  10 Амма қайси шәһәргә кирсәңлар 
вә улар силәрни қобул қилмиса, униң кочилириға чиқип ейтиңлар:  11 ‹ 
Шәһириңларниң путлиримизға қонған тописини һәм силәргә қеқиветимиз. 
Лекин буни билиңларки, Худаниң падишаһлиқи йеқинлашти›.  12 Силәргә 
ейтимән: У күни Содомниң һалити у шәһәрниңкидин йеникрәк болиду.  

Товва қилмиған шәһәрләр

13 Вай саңа әй Қоразин, вай саңа әй Бәйтсайда, чүнки силәрдә қилинған 
қудрәтлик әмәлләр Тир вә Сидонда қилинған болса еди, улар узун вақиттин 
бери җулда вә күлдә олтирип товва қилатти.  14 Лекин һөкүм күнидә Тир 
вә Сидонға болидиған һаләт силәрниңкидин йеникрәк болиду.  15 Сән әй 
Капәрнаһум, асманғичә көтириләмсән? Мана дозаққичә чүшүрүлисән.  
16 Кимки силәрни аңлиса, мени аңлайду вә кимки силәрни рәт қилса, мени 
рәт қилиду. Лекин кимки мени рәт қилса, мени әвәткәнни рәт қилиду».  
17 У йәтмиш адәм хушлуқ билән йенип келип ейтти: «Әй Худавәндә, яман 
роһлар һәм сениң исмиң билән бизгә итаәт қилиду».  18 Шунда у уларға 
ейтти: «Шәйтанниң чеқиндәк асмандин чүшкинини көрдүм.  19 Мана илан 
билән чаянларни дәпсәндә қилғили вә дүшмәнниң һәммә қуввитиниң 
үстигә силәргә қудрәт бәрдим вә һечнемә силәргә зәрәр қилалмайду.  
20 Лекин роһларниң силәргә итаәт қилғини үчүн хошал болмаңлар, бәлки 
исимлириңлар асманларда пүтүлгини үчүн хошал болуңлар».  

Әйса Мәсиһниң хошаллиқи

21 Шу сааттә Әйса Муқәддәс Роһ билән хошал болуп ейтти: «Әй асман 
вә йәрниң Худавәндиси Ата, саңа һәмд ейтимәнки, буни дана билән 
ақиллардин пинһан қилип, саддиларға ашкарә қилдиң. Дәрвәқә, әй Ата, саңа 
шундақ хуш көрүнди.  22 Һәрнемә Атамдин маңа берилгән вә Атидин башқа 
һеч ким Оғулниң ким екәнликини билмәйду вә Оғул билән Оғул өзи уларға 
Атини ашкарә қилғили халайдиған кишиләрдин башқа һеч ким Атиниң ким 
екәнликини билмәйду».  
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23 У тәнһада шагиртлириға беқип ейтти: «Көргиниңларни көргән көзләр 
мубарәктур.  24 Чүнки силәргә ейтимән: Тола пәйғәмбәр вә падишаһлар 
көргиниңларни көргили халап, көрәлмиди вә аңлиғиниңларни аңлиғили 
халап, аңлиялмиди».  

Рәһим қилған самарийәлик тоғрисидики тәмсил

25 Вә мана бир Тәврат устази қопуп уни синап ейтти: «Әй устаз, әбәдий 
һаятлиққа варис болмақ үчүн немә қилай?»  26 Шунда у униңға ейтти: 
«Тәвратта немә пүтүлгән? Қандақ оқуйсән?»  27 У җавап берип ейтти: «Рәб 
Худайиңни пүтүн көңлүңдин вә пүтүн җениңдин вә пүтүн күчүңдин вә 
пүтүн әқлиң билән дост тутқин вә хошнаңни өзәңдәк дост тутқин».  28 У 
униңға ейтти: «Раст җавап бәрдиң, буни қилғин вә тирик қалисән».  29 Лекин 
у өзини адил қилғили халап, Әйсаға ейтти: «Һәкәмсайәм кимдур?»  
30 Әйса сөз қилип ейтти: «Бир адәм Йерусалимдин Йерихоға кетип берип, 
булаңчиларниң арисиға чүшүп қалди. Улар уни ялаңғачлап, уруп, йерим 
җан қилип қоюп кәтти.  31 Тасадипий бир каһин шу йол билән кетип берип, 
уни көргәндә өтүп кәтти.  32 Шундақ һәм бәни-Лавийдин бири у йәргә келип, 
униңға қарап өтүп кәтти.  33 Лекин у йол билән сәпәр қилған бир самарийәлик 
келип, уни көргәндә рәһим қилип,  34 алдиға берип, җараһәтлиригә яғ билән 
шараб қуюп теңип қойди. Андин уни улиғиға миндүрүп, бир ләңгәргә елип 
берип бақти.  35 Әтиси у икки динар чиқирип ләңгәрчигә берип: ‹ Уни баққин 
вә униңға йәнә хираҗәт қилсаң, мән йенишимда саңа төләп беримән› дәп 
ейтти.  36 Саңа бу үчниң қайсиси булаңчиларниң қолиға чүшкәнниң хошниси 
көрүниду?»  37 У ейтти: «Униңға мәрһәмәт қилған киши». Әйса униңға ейтти: 
«Сән һәм берип, шундақ қилғин».  

Марта вә Мәрйәмниң өйидә

38 Улар меңип турғанда у өзи бир кәнткә кирди вә Марта дегән бир хотун 
уни өз өйигә қобул қилди.  39 Униң Мәрйәм дегән бир һәмшириси бар еди. У 
өзи Худавәндиниң путлириниң йенида олтирип, униң сөзини аңлавататти.  
40 Лекин Марта тола хизмәт билән мәшғул болуп, униңға берип ейтти: «Әй 
Худавәндә, һәмширәм мени хизмәт қилғили ялғуз қойғанни көрмәмсән? 
Мән билән қилишип бәргили униңға буйруғин».  41 Амма Худавәндә җавап 
берип униңға ейтти: «Әй Марта, әй Марта, сән тола ишлар үчүн беарам 
болуп әндишә қилисән,  42 лекин зөрүр болған нәрсә бирдур. Мәрйәм өзидин 
елинмайдиған яхши һәссини илғиди».  
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Дуа қилиш тоғрисидики тәлим

11 1 Вәқә болдики, у дуа қилип болғанда шагиртлиридин бири униңға 
ейтти: «Әй Худавәндә, Юһанна өз шагиртлириға үгәткәндәк бизгә 

дуа қилишни үгәткин».  2 У уларға ейтти: «Дуа қилғиниңларда шундақ 
ейтиңларки: Әй Ата, сениң исмиң муқәддәс болғай. Сениң падишаһлиқиң 
кәлгәй,  3 Йәткидәк ненимизни һәр күн бизгә бәргин.  4 Бизниң гуналиримизни 
кәчүргин, чүнки биз һәм биздин қәриздар болған һәр кимни кәчүримиз. 
Бизни синаққа салмиғин». 

 Дуада тиләп вә издәп туруш тоғрисида

5 У уларға ейтти: «Қайсиңларниң бир дости болуп йерим кечидә униң 
алдиға берип, униңға: ‹ Әй достум, маңа үч нан өтнә бәргин.  6 Маңа сәпәрдин 
бир достум кәлди вә алдида қойғили бир нәрсәм йоқтур› десә,  7 у киши 
ичкиридин җавап берип: ‹ Мени аварә қилмиғин, әмди ишик тақақлиқ вә 
балилирим мән билән орундидур. Қопуп саңа берәлмәймән› дәрмикин.  
8 Силәргә ейтимәнки, у униң дости болғини үчүн қопуп бәрмисә һәм, униң 
ялвурғини үчүн қопуп, қанчә лазим қилса, униңға бериду.  
9 Шундақ мән һәм силәргә ейтимән: Тиләңлар, силәргә берилиду. Издәңлар, 
таписиләр. Қеқиңлар, силәргә ечилиду.  10 Чүнки һәр ким тилисә, алиду 
вә кимки издисә, тапиду вә қаққанға ечилиду.  11 Силәрниң араңларда бир 
ата болса, оғли униңдин бир белиқ тилисә, белиқ орниға униңға бир илан 
берәрму?  12 Яки бир тухум сориса, униңға бир чаян берәрму?  13 Әгәр силәр 
яман болуп туруп, өз балилириңларға яхши һәдийәләр беришни билсәңлар, 
қанчә ошуқрақ асмандики Ата өзидин тилигәнләргә Муқәддәс Роһ бериду».  

Әйса Мәсиһ Бәәлзабулдин (йәни Шәйтандин) күчлүктур

14 У бир гас-гача қилғучи яман роһни чиқарди вә вәқә болдики, яман роһ 
чиқирилғанда гача сөз қилди вә хәлиқ һәйран болушти.  15 Лекин бәзилири 
ейтти: «Яман роһларниң чоңи Бәәлзабулниң васитиси билән яман роһларни 
чиқириду».  16 Башқилар уни синап асмандин бир аламәт униңдин тилиди.  
17 Лекин у өзи уларниң пикирлирини билип, уларға ейтти: «Өзигә қарши 
бөлүнгән һәр падишаһлиқ хараб болиду вә өй өйниң үстигә йиқилиду.  18 Әгәр 
шәйтан һәм өзигә қарши бөлүнгән болса, униң падишаһлиқи қандақ туруп 
қалалиду? Силәр мени ‹ У Бәәлзабулниң васитиси билән яман роһларни 
чиқириду› дәйсиләр әмәсму?  19 Әгәр мән яман роһларни Бәәлзабулниң 
васитиси билән чиқарсам, силәрниң оғуллириңлар кимниң васитиси билән 
уларни чиқириду? Буниң үчүн силәрниң һакимлириңлар улар болиду.  
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20 Лекин әгәр мән яман роһларни Худаниң бармиқи билән чиқарсам, 
Худаниң падишаһлиқи силәргә кәлгән әмәсму?  21 Күчлүк киши қураллинип 
өз өйини сақлиғанда, униң мели тинич туриду.  22 Лекин униңдин күчлүкрәк 
бири келип уни басса, униң үмүт бағлиған барчә яриғини елип, олҗисини 
тәқсим қилиду.  23 Кимки мән билән болмиса, маңа зиттур вә кимки мән 
билән йиғмиса, паракәндә қилиду.  

Яман роһ өзи чиқирилған адәмгә йенип кирмақчи

24 Напак роһ адәмдин чиққанда суйи йоқ йәрләрдә йүрүп, раһәт издәп 
тапмай, ‹ Өзәм чиққан өйүмгә янай› дәп берип,  25 уни сүпүрүлгән вә 
зиннәтләндүрүлгән тепип,  26 берип, өзидин яманрақ йәнә йәттә роһни елип, 
кирип анда қалиду вә у адәмниң аввилидин ахири яманрақ болиду».  
27 У буни ейтқанда хәлиқтин бир хотун авазини көтирип униңға ейтти: «Сени 
көтәргән қосақ вә емиткән әмчәкләр мубарәктур».  28 Амма у өзи ейтти: 
«Дәрвәқә Худаниң сөзини аңлап сақлиғучилар мубарәктур».  

Юнус пәйғәмбәрниң аламити

29 Техи тола хәлиқ йиғилғанда у сөз башлап ейтти: «Бу нәсил яман 
бир нәсилдур. Улар аламәт издәйду, лекин уларға Юнус пәйғәмбәрниң 
аламитидин башқа һеч бир аламәт берилмәйду.  30 Чүнки Юнус Нинәвәниң 
хәлқигә аламәт болғандәк, шундақ һәм Ибн ал-Инсан бу нәсилгә аламәт 
болиду.  31 Җәнуб мәликиси һөкүм күнидә бу нәсилниң кишилири билән 
қопуп уларни һөкүм қилиду, чүнки у өзи Сулайманниң һекмитини аңлиғили 
йәрниң чәтлиридин кәлди вә мана Сулаймандин улуқрақи мундадур.  
32 Нинәвәниң кишилири һөкүм күнидә бу нәсил билән қопуп уларни һөкүм 
қилиду, чүнки улар Юнусниң вәзини аңлап товва қилди вә мана Юнустин 
улуқрақи мундадур.  

Бәдәнниң чириғи
33 Һеч ким чирағни йеқип бир йошурун йәрдә яки қачисиниң тегидә 

қоймайду, бәлки киргәнләр йоруқини көрсун дәп, чирағданниң үстигә 
қойиду.  34 Бәдәнниң чириғи көздур. Көзүң сап болса, барчә бәдиниң йоруқ 
болиду. Лекин көзүң хараб болса, бәдиниң қараңғу болиду.  35 Униң үчүн 
агаһ болғинки, сәндики йоруқ қараңғулуқ болмисун.  36 Амма барчә бәдиниң 
йоруқ болса вә униң һеч бир йери қараңғу болмиса, у тамамән рошән болуп, 
чирағ өз шолиси билән сени йорутқандәк болиду».  
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Әйса Мәсиһ рия қилғучи катиплар вә пәрисийләрни әйипләйду
37 У сөз қилип турғанда бир пәрисий уни өз өйигә ғизаға тәклип қилди вә 

у кирип дәстиханда олтарди.  38 Лекин пәрисий униң ғизадин илгири қол 
жуймиғинини көрүп, һәйран болди.  
39 Амма Худавәндә униңға ейтти: «Әмди силәр, әй пәрисийләр, пиялә 
билән тавақниң сиртини пакиз қилисиләр, лекин ичиңлар һерислиқ вә 
яманлиқ билән толғандур.  40 Әй әқилсизлар, сиртини ясиғучи ичини һәм 
ясимидиму?  41 Амма пиялә ичидикидин сәдиқә бериңлар вә мана һәммә 
нәрсә силәргә пакиз болиду.  
42 Лекин вай силәргә, әй пәрисийләр, ялпуз билән сузапниң вә һәммә 
отяшларниң ондин бир үлүшини берисиләр, амма адаләттин вә Худаниң 
муһәббитидин өтүп кетисиләр. Бирини қилмақ керәк, йәнә бирини қилмай 
болмайду.  
43 вай силәргә, әй пәрисийләр, синагогларда авалқи орунни вә базарларда 
салам елишни яхши көрисиләр.  
44 вай силәргә, чүнки адәмләр билмәй, үстидин меңип турған пинһан 
гөрләргә охшайсиләр».  
45 Тәврат устазлириниң бири сөз қилип униңға ейтти: «Әй устаз, буни 
ейтқиниң билән бизни һәм һақарәт қилисән».  
46 Амма у ейтти: «Силәргә һәм вай әй Тәврат устазлири, көтәргили мүшкүл 
болған йүкләрни адәмләргә қоюп, өзәңлар бир бармиқиңлар билән йүкләрни 
тәврәткили яримайсиләр.  
47 вай силәргә, әй пәйғәмбәрләрниң қәбирлирини ясиғучилар, амма 
ата-бовилириңлар уларни өлтүрди.  48 Өзәңлар гувалиқ берип ата-
бовилириңларниң қилғанлириға рази болисиләр, чүнки улар пәйғәмбәрләрни 
өлтүрди вә силәр қәбирлирини ясайсиләр.  49 Униң үчүн Худаниң һекмити һәм 
ейтқанки: ‹ Мән уларға пәйғәмбәрләр вә расуллар әвәтимән вә бәзилирини 
қоғлап өлтүриду›.  50 Шуниң үчүн дунияниң бена қилинғинидин бери һәммә 
пәйғәмбәрләрниң төкүлгән қени,  51 Һабилниң қенидин тартип қурбангаһ 
билән бәйтниң арисида һалак қилинған Зәкәрияниң қениғичә, бу нәсилдин 
тәләп қилиниду. Дәрвәқә силәргә ейтимән: Бу нәсилдин тәләп қилиниду.  
52 вай силәргә, әй Тәврат устазлири, мәрипәтниң ачқучини алдиңлар. 
Өзәңлар кирмәй киридиғанларни тосидуңлар».  53 У буни уларға ейтқанда 
катиплар вә пәрисийләр тола аччиқлинип, тола ишлар тоғрисидин униң 
билән музакириләшкили туруп,  54 уни марап, үстидин шикайәт қилмақ үчүн 
униң ағзидин бир сөз чиқиришқа өчлишәтти.  
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Әйса Мәсиһ шагиртлириға тәлим бериду

12 1 бир-бирини басқидәк һесабсиз тола хәлиқ анда йиғилғанда у сөз башлап 
шагиртлириға әң авал ейтти: «Пәрисийләрниң хемиртуручидин, йәни 

рия қилиштин еһтият қилиңлар.  2 Ашкарә болмайдиған пинһан нәрсә вә 
билинмәйдиған мәхпий нәрсә йоқтур.  3 Буниң үчүн қараңғулуқта һәммә 
ейтқиниңлар йоруқлуқта аңлиниду вә хилвәтләрдә қулаққа ейтқиниңлар 
өгүзләрдә җакалиниду.  
4 Әй достлирим, силәргә ейтимән: Бәдәнни өлтүргәндин кейин йәнә һеч нәрсә 
қилалмайдиғанлардин қорқмаңлар.  5 Лекин кимдин қорқмиқиңлар керәк 
екәнни силәргә көрситәй: Өлтүргәндин кейин дозаққа ташлиғили қудрити 
бар болғандин қорқуңлар, дәрвәқә силәргә ейтимән: Униңдин қорқуңлар.  
6 Бәш қушқач икки тийингә сетилмамду? Уларниң һеч бири Худаниң алдида 
унтулған әмәс.  7 Лекин бешиңлардики чачлириңларниң һәммиси һәм 
саналғандур. Қорқмаңлар, силәр тола қушқачлардин әвзәлдурсиләр.  
8 Силәргә ейтимән: Һәр ким мени адәмләрниң алдида етирап қилса, Ибн ал-
Инсан һәм уни Худаниң пәриштилириниң алдида етирап қилиду.  9 Лекин 
кимки мени адәмләрниң алдида инкар қилса, Худаниң пәриштилириниң 
алдида инкар қилиниду.  10 Һәр ким Ибн ал-Инсанға қарши бир сөз ейтса, у 
кәчүрүлиду. Лекин кимки Муқәддәс Роһқа қарши күпүр ейтса, у кәчүрүлмәйду.  
11 Лекин улар силәрни синагогларға вә һакимлар билән сәлтәнәт 
қилғучиларниң алдиға елип барғанда, қандақ яки немә җавап берәйли яки 
немә ейтайли дәп, әндишә қилмаңлар.  12 Чүнки ейтидиғиниңларни шу 
сааттә Муқәддәс Роһ силәргә үгитиду».  

Ахмақ бай тоғрисидики тәмсил

13 Хәлиқтин бири униңға ейтти: «Әй устаз, бурадиримгә мән билән мирасни 
үләшкили буйруғин».  14 Амма у униңға ейтти: «Әй адәм, мени силәрниң 
үстүңларға ким һаким вә үләштүргүчи қойди?»  15 Кейин у уларға ейтти: 
«Агаһ болуп өзәңларни барчә тәмәхорлуқтин сақлаңлар, чүнки инсанниң 
һаяти униң мелиниң толилиқидин әмәс».  
16 У уларға бир тәмсил кәлтүрүп ейтти: «Бир бай адәмниң йери җиқ һосул бәрди.  
17 У өз ичидә пикир қилип ейтти: ‹ Қандақ қилай? Һосулумни йиғиштурғили 
йерим йоқтур›.  18 У йәнә ейтти: ‹ Шундақ қилай: Саңлиримни йиқитип чоңрақ 
ясап, һәммә ашлиқимни вә мал-мүлкүмни анда йиғиштуруп,  19 өз җенимға 
ейтай: Әй җеним, тола йил үчүн йиққан җиқ мал-мүлкүң бар, раһәт елип 
йәп-ичип хуш болғин›.  20 Лекин Худа униңға ейтти: ‹ Әй ахмақ, бу кечә җениң 
сәндин тәләп қилиниду. Андин бу җуғлиғиниң кимгә қалиду?›  21 Худаниң 
алдида дөләтмән болмай, өзигә ғәзинә йиққанниң һали шундақ болиду».  
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Худаниң падишаһлиқини издәш керәк

22 У өз шагиртлириға ейтти: «Униң үчүн силәргә ейтимән: Тирикликиңлар 
үчүн ‹ Немә йәймиз› яки бәдиниңлар үчүн ‹ Немә кийимиз› дәп әндишә 
қилмаңлар.  23 Тириклик ғизадин вә бәдән либастин әвзәлдур.  24 Қузғунларға 
қараңлар. Улар теримайду вә я ормайду, хаһи амбарлири хаһи саңлири 
йоқтур, лекин Худа уларни пәрвиш қилиду. Силәр учарқанатлардин қанчә 
әвзәл әмәсмусиләр?  25 Қайсиңлар өз әндишиси билән өз өмрини бир гәз 
узунрақ қилалиду?  26 Әгәр һәммидин кичик ишқа күчүңлар йәтмисә, немә 
үчүн қалған тоғрисида әндишә қилисиләр?  
27 Ява гүлләргә қараңлар, улар қандақ өсиду, хаһи егирмәйду хаһи тоқумайду. 
Лекин силәргә ейтимәнки, Сулайман һәм барчә шан-шәрәп билән уларниң 
биридәк кийгән әмәс еди.  28 Худа сәһрадики бу күн бар вә әтә тонурға 
селинидиған отни шундақ кийдүрсә, қанчә ошуқрақ силәрни кийдүрмәмду, 
әй имани кам болғанлар.  
29 Униң үчүн ‹ Немә йәймиз› яки ‹ Немә ичимиз› дәп әндишә қилмаңлар вә 
тәшвишләнмәңлар.  30 Чүнки буниң һәммисини дуниядики таипиләр издәйду, 
лекин Атаңлар буниң һәммисигә муһтаҗ болғиниңларни билиду.  31 Амма 
Худаниң падишаһлиқини издәңлар вә буниң һәммиси силәргә һәм берилиду.  
32 Қорқмиғин, әй кичик пада, чүнки падишаһлиқни силәргә бәргили 
Атаңларниң хуш-ризайидур.  33 Мелиңларни сетип, сәдиқә бериңлар. 
Өзәңлар үчүн конармайдиған һәмянлар вә оғри йеқин келәлмәйдиған вә 
күйә бузалмайдиған вә түгимәйдиған ғәзинә асманларда йиғиңлар.  34 Чүнки 
ғәзинәңлар қайда болса, көңлүңлар һәм анда болиду.  

Әйса Мәсиһниң келишигә тәйяр болуш

35 Бәллириңлар бағлақлиқ вә чирағлириңлар йеқиқлиқ турсун.  36 Силәр 
өз хоҗисиниң тойдин йенип келишигә мунтәзир болуп қаққинида ишикни 
дәрһал ачқили тәйяр туридиған адәмләргә охшаңлар.  37 Хоҗиси йенип 
кәлгәндә ойғақ тепилидиған хизмәткарлар мубарәктур. Бәрһәқ, силәргә 
ейтимән: У өз белини бағлап уларни олтарғузуп, өзи уларниң алдиға 
берип уларға хизмәт қилиду.  38 Әгәр кечисиниң иккинчи һәссә яки үчинчи 
һәссисидә келип, уларни шундақ тапса, улар мубарәктур.  39 Лекин буни 
билиңларки, өй ғоҗайини оғриниң қайси сааттә келидиғинини билсә еди, 
өз өйини тәшкили қоймас еди.  40 Униң үчүн тәйяр туруңлар, чүнки Ибн ал-
Инсан силәр гуман қилмиған сааттә келиду».  



 35 ИнҖИл лУҚА

Ишәшлик вәкил
41 Петрус униңға ейтти: «Әй Худавәндә, бу тәмсилни бизләргә ейтисәнму 

яки һәммисигиму?»  42 Худавәндә ейтти: «Хоҗиси өз хизмәткарлириға 
тәйинләнгән ғизасини өз вақтида бәрмәк үчүн уларниң үстигә қойидиған 
яхши вә ишәшлик вәкил кимдур?  43 Хоҗиси йенип кәлгәндә шундақ 
қилишида тепилған қул мубарәктур.  44 Бәрһәқ, силәргә ейтимән: У уни һәммә 
тәәллуқиниң үстигә қойиду.  45 Лекин у қул өз көңлидә: ‹ Хоҗам кәч келиду› дәп 
хизмәткарларни вә дедәкләрни уруп, йәп-ичип мәст болуп турса,  46 у қулниң 
хоҗиси у гуман қилмиған күндә вә билмигән сааттә келип, уни парә қилип, 
һәссисини имансизлар билән қилиду.  47 Лекин хоҗисиниң ирадисини билип 
өзи тәйяр болмай, хоҗисиниң ирадисигә мувапиқ қилмиған қул ошуқрақ 
таяқ йәйду.  48 Амма билмәй, таяққа лайиқ бир ишни қилип салған қул аз таяқ 
йәйду. Һәр кимгә җиқ берилсә, униңдин җиқ тәләп қилиниду вә һәр кимгә 
тола тапшурулса, униңдин ошуқрақ сорилиду.  

Әйса Мәсиһниң келиши бөлгүнчиликкә сәвәб болиду

49 Мән йәр йүзигә бир от салғили кәлдим вә қанчә халаймәнки, туташса 
еди.  50 Лекин бир чөмүлдүрүш билән чөмүлдүрүлүшүм керәк вә тамам 
болғичилик қандақ әнсизлинип туримән.  51 Мени, йәр йүзигә аманлиқ 
бәргили кәлди дәп, хиял қилисиләрму? Силәргә ейтимән: Ундақ әмәс, бәлки 
бөлгүнчилик салғили кәлдим.  52 Мундин кейин бир өйдики бәш кишиниң 
үчи иккисигә қарши вә иккиси үчигә қарши бөлүниду.  53 Ата оғулға қарши вә 
оғул атиға қарши вә ана қизға қарши вә қиз аниға қарши вә қейнана келинигә 
қарши вә келин қейнанисиға қарши бөлүниду».  

Бу заманниң бешарәтлирини тәптиш қилиш

54 Андин у хәлиққә һәм ейтти: «Гәрбтин бир булутниң қозғалғинини 
көргиниңларда дәрһал ейтисиләр: ‹ Ямғур келиду› вә шундақ болиду.  
55 Җәнубтин шамал чиққанни көргиниңларда ейтисиләр: ‹ Иссиқ болиду› 
вә шундақ болиду.  56 Әй рия қилғучилар, йәр билән көкниң йүзини тәптиш 
қилишни билисиләр, амма немишкә бу заманни тәптиш қилалмайсиләр?  
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Давагәр билән яришиш
57 Немә үчүн өзәңлар растлиқ тоғрисида һөкүм қилмайсиләр?  58 Дәвагәриң 

билән һакимниң алдиға барғиниңда йолда униң билән ярашқили тиришқин. 
Болмиса у сени һакимға елип бариду вә һаким сени әмәлдарға тапшуриду 
вә әмәлдар сени зинданға салиду.  59 Саңа ейтимәнки, ахирқи пулни төләп 
бәрмигичә һеч йол билән андин чиқмайсән».  

Мевисиз әнҗир дәриғи тоғрисидики тәмсил

13 1 Шу вақитта бир нәччә кишиләр униң алдиға келип, Пилатус 
уларниң қенини қурбанлиқлири билән иләштүрүп өлтүргән 

галилийәликләр тоғрисидин униңға хәвәр бәрди.  2 Әйса җавап берип 
уларға ейтти: «Бу галилийәликләр шундақ азаб тартқини үчүн һәммә башқа 
галилийәликләрдин чоңрақ гунакар екән дәп хиял қилисиләрму?  3 Силәргә 
ейтимән: Ундақ әмәс, бәлки товва қилмисаңлар, һәммәңлар шундақ һалак 
болисиләр.  4 Яки Силоамдики мунар уларниң үстигә йиқилип бесип 
өлтүргән у он сәккиз адәм болса, булар Йерусалимда макан тутқан һәммә 
башқа адәмләрдин чоңрақ гунакар екән дәп хиял қилисиләрму?  5 Силәргә 
ейтимән: Ундақ әмәс, бәлки товва қилмисаңлар, һәммәңлар шундақ һалак 
болисиләр».  6 Андин у бу тәмсилни ейтти: «Бир кишиниң беғида селинған 
бир әнҗир дәриғи бар еди. У келип анда мевә издәп тапмай,  7 бағвәнгә 
ейтти: ‹ Мана үч йил болди, мән келип бу әнҗир дәрәқтин мевә издәп 
тапмидим. Уни кәскин. Немишкә йәрни бекар қилиду?›  8 Амма бағвән җавап 
берип униңға ейтти: ‹ Әй хоҗа, бу йил һәм уни қойғин, мән шу вақит ичидә 
чөрисини колап қиғ қояй.  9 Еһтимал келидиған йил мевә бериду, болмиса 
уни кәстүргәйсән›».  

Әйса Мәсиһ шабат күнидә бир хотунни сақайтиду

10 У бир шабат күнидә синагогларниң биридә тәлим берип турди.  11 Вә мана 
он сәккиз йилдин бери аҗизлаштуридиған бир роһтин тутулуп доңғийип 
қелип, өрә туралмайдиған бир хотун анда бар еди.  12 Әйса уни көрүп, өз 
алдиға қичқирип униңға ейтти: «Әй хотун, зәипликиңдин йешилдиң» дәп,  
13 өз қоллирини униң үстигә қойди вә у дәрһал түзлинип өрә туруп, Худаға 
һәмд ейтти.  14 Амма Әйсаниң шабат күнидә сақайтқини үчүн синагогниң 
чоңи аччиқлинип, сөз башлап хәлиққә ейтти: «Иш қилидиғанға алтә күн 
бар, шу күнләрдә келип шипа тепиңлар, лекин шабат күнидә әмәс».  15 Лекин 
Худавәндә униңға җавап берип ейтти: «Әй рия қилғучилар, силәрниң һәр 
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бириңлар шабат күнидә оқуридин өз калисини яки ешикини йешип суғарғили 
елип бармайсиләрму?  16 Он сәккиз йилдин бери шәйтандин бағлинип, 
өзи Ибраһимниң қизи болған бу хотун шабат күнидә өз бағлақлиқидин 
йешилмисунму?»  17 У буни ейтқанда униңға зит болғанларниң һәммиси 
хиҗаләт болди вә һәммә хәлиқ униң қилған улуқ ишлириға хошал болди.  

Қича уруқи вә хемиртуруч тоғрисидики тәмсил

18 Андин у ейтти: «Худаниң падишаһлиқи немигә охшайду вә уни немигә 
охшитай?  19 Бир адәм уни елип, өз беғиға салған бир қича уруқиға охшайду. 
У өсүп чоң бир дәрәқ болди вә асман учарқанатлири шахлириға қонди».  20 У 
йәнә ейтти: «Худаниң падишаһлиқини немигә охшитай?  21 Бир хемиртуручқа 
охшайдуки, бир хотун уни елип һәммисигә тарқап хемир болғичә үч қача 
унға иләштүрди».  

Тар ишик

22 У жутни кезип шәһәрдин шәһәргә кәнттин кәнткә берип, Йерусалим 
тәрипигә сәпәр қилип турди.  23 Бир киши униңға ейтти: «Әй Худавәндә, 
ниҗат тапидиғанлар азму?» Амма у уларға ейтти:  24 «Тар ишиктин 
киргили күришиңлар. Силәргә ейтимән: Тола киши киргили издәйду, амма 
кирәлмәйду.  25 Өй ғоҗайини қопуп ишикни әткәндин кейин силәр ташқирида 
туруп, ишикни қеқип: ‹ Әй Худавәндә, әй Худавәндә, бизгә ачқин› дәп 
ейтқиниңларда у җавап берип силәргә ейтиду: ‹ Нә йәрдин екәнликиңларни 
билмәймән›.  26 Амма силәр сөз қилип: ‹ Биз сениң алдиңда йәп-ичтуқ вә сән 
бизниң кочилиримизда тәлим бәрдиң› дәп ейтисиләр.  27 Лекин у җавап берип 
ейтиду: ‹ Силәргә ейтимән: Нә йәрдин екәнликиңларни билмәймән, мәндин 
кетиңлар, әй яманлиқ қилғучилар›.  28 Анда йиға вә чиш ғучурлатмақлиқ 
болиду. У вақит өзәңлар ташқириға ташлинип, Ибраһим вә Исһақ вә Яқуб вә 
һәммә пәйғәмбәрләрни Худаниң падишаһлиқида көрисиләр.  29 Улар шәриқ 
билән ғәрбтин вә шимал билән җәнубтин келип, Худаниң падишаһлиқида 
дәстиханда олтариду.  30 Вә мана ахирқи болуп, авалқи болидиғанлар бар вә 
авалқи болуп, ахирқи болидиғанлар бар».  

Әйса Мәсиһниң Йерусалим тоғрисидики сөзлири

31 Шу сааттә бир нәччә пәрисийләр келип, униңға ейтти: «Мундин чиқип 
кәткин, чүнки Һиродәс сени өлтүргили халайду».  32 Амма у уларға ейтти: 
Берип, шу түлкигә ейтиңлар: ‹ Мана бу күн вә әтә яман роһларни чиқирип 
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шипа беримән вә үчинчи күни тәйяр болимән›.  33 Лекин бу күн вә әтә вә 
йәнә бир күн йүрүшүм керәктур, чүнки Йерусалимдин башқа йәрдә һеч 
пәйғәмбәрниң һалак болуши мүмкин әмәс.  34 Әй Йерусалим, әй Йерусалим, 
пәйғәмбәрләрни өлтүрүп, саңа әвәтилгәнләрни чалма-кесәк қилғучи! Тоху өз 
чөҗилирини қанатлириниң тегигә йиққандәк нәччә мәртивә балилириңни 
йиққили халидим, амма силәр халимидиңлар.  35 Мана өйүңлар силәргә 
вәйран қоюлиду. Амма мән силәргә ейтимәнки, силәр: ‹ Худавәндиниң 
намида келидиған мубарәктур› демигичә мени көрмәйсиләр».  

Әйса Мәсиһ шабат күнидә бир сулуқ ишшиқлиқ адәм сақайтиду

14 1 У өзи бир шабат күнидә пәрисийләрниң бир чоңиниң өйигә киргинидә 
уни пайлап турувататти.  2 Вә мана униң алдида бир сулуқ ишшиқлиқ 

адәм бар еди.  3 Әйса сөз башлап Тәврат устазлириға вә пәрисийләргә ейтти: 
«Шабат күнидә сақайтмақ җайизму? Әмәсму?»  4 Амма улар шүк турди. У 
болса униңға қол тәккүзүп, уни сақайтип яндурди.  5 Андин у уларға сөз қилип 
ейтти: «Силәрдин бириңларниң ешики яки калиси бир қудуққа чүшүп қалса, 
шабат күни болса һәм, уни дәрһал тартип чиқармамду?»  6 Улар буниңға һеч 
җавап берәлмиди.  

Төрдә олтириш тоғрисидики тәмсил

7 У қичқирилғанлар өзигә биринчи орунлирини илғиғинини көрүп, 
бир тәмсил кәлтүрүп уларға ейтти:  8 «Бирким сени тойға қичқарса, төрдә 
олтармиғин. Сәндин һөрмәтликрәк бир киши қичқирилғанмикин.  9 Сән 
билән уни қичқарған киши келип: ‹ Муниңға җай бәргин› дәп саңа ейтса, 
сән хиҗаләт болуп, йөткилип төвәнки орунда олтарисән.  10 Лекин сән 
қичқирилғанда берип төвәндә олтарғин. Шундақ қилсаң, сени қичқарған 
киши келип: ‹ Әй достум жукири өткин› десә, сән билән дәстиханда 
олтарғанларниң һәммисиниң алдида саңа иззәт болиду.  11 Чүнки һәр ким 
өзини егиз тутса, пәс болиду вә кимки өзини пәс тутса, егиз болиду».  

Зияпәткә кимларни қичқириш керәк

12 У өзини қичқарған кишигә һәм ейтти: «Чүшлүк яки ахшамлиқ зияпәт 
қилғиниңда өз достлириңни вә бурадәрлириңни вә уруқ-туққанлириңни 
вә бай хошнилириңни қичқармиғин. Улар һәм сени қичқиридумикин вә 
буниң билән саңа яндурулиду.  13 Бәлки зияпәт қилғиниңда пеқирларни, 
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чолақларни, токурларни, корларни қичқарғин.  14 Ундақ қилсаң, мубарәксән. 
Уларниң саңа яндуруп бәргили бир нәрсиси болмиғач, адилларниң 
қиямитидә саңа яндурулиду».  

Чоң зияпәткә қичқирилған кишиләр тоғрисидики тәмсил

15 Дәстиханда олтарғанларниң бири буни аңлап униңға ейтти: «Худаниң 
падишаһлиқида нан йәйдиғанлар мубарәктур».  16 Шунда у униңға ейтти: 
«Бир адәм чоң бир ахшамлиқ зияпәт қилип тола кишини қичқарди.  17 Зияпәт 
вақтида өз қулини қичқирилғанларға әвәтип ейтқуздики, келиңлар, мана 
әмди һәммә нәрсә тәйяр болди.  18 Амма уларниң һәммиси өзрә кәлтүргили 
турди. Авалқиси униңға ейтти: ‹ Мән бир екин йәрни сетивалдим вә чиқип 
уни көрмиким лазимдур. Саңа ялвуримән: Мени кәчүргин ›.  19 Йәнә бири 
ейтти: ‹ Мән бәш җүп кала алдим. Уларни синап көрүп баққили баримән. 
Саңа ялвуримән: Мени кәчүргин›.  20 Йәнә бири ейтти: ‹ Мән хотун алдим, 
буниң үчүн баралмаймән›.  
21 Қул йенип келип, буни хоҗисиға хәвәр бәргәндә хоҗа аччиқлинип қулға 
ейтти: ‹ Илдам берип шәһәрниң йоллириға вә кочилириға чиқип, пеқирларни 
вә чолақларни вә корларни вә токурларни бу йәргә елип келип киргүзгин›.  
22 Қул ейтти: ‹ Әй хоҗам, буйруғиниңдәк болди вә йәнә җай бар›.  23 Хоҗа 
қулға ейтти: ‹ Өйүм толсун дәп, чоң йолларға вә чиғир йолларға чиқип, 
уларни киргили зорлиғин.  24 Силәргә ейтимән: Бу қичқирилған кишиләрдин 
һеч бири дастихинимдин тетимайду›».  

Әйса Мәсиһкә әгишиш

25 Тола хәлиқ униңға һәмраһ болуп кетивататти вә у бурулуп уларға 
ейтти:  26 «Кимки маңа келип өз анисини вә хотунини вә балилирини вә 
бурадәрлирини вә һәмширилирини, дәрвәқә өз җенини һәм яман көрмисә, 
маңа шагирт болалмайду.  27 Кимки өз чапрас яғачини көтирип кәйнимдин 
әгәшмисә, маңа шагирт болалмайду.  28 Силәрдин бири бир мунар салғили 
халиса, авал олтирип: ‹ Уни пүткүзгили чиқидиған хираҗәт өзәмдә 
бармикин› дәп һесаб қилмамду?  29 Болмиса улни селип пүткүзәлмисә, 
көргәнләрниң һәммиси уни мазақ қилип:  30 ‹ Бу адәм бена қилғили башлап, 
пүткүзәлмиди› дәп ейтиду.  
31 Яки бир падишаһ йәнә бир падишаһ билән җәң қилғили чиқса, авал 
олтирип: ‹ Йигирмә миң әскәр билән өз үстүмгә келидиғанниң алдиға он 
миң әскәр билән берип соқушалармәнмикин› дәп мәслиһәт қилмамду?  
32 Болмиса у техи йирақ екәндә әлчи әвәтип сүлһи шәртлирини сорайду.  
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33 Шуниңға охшаш силәрдин һәр бири өз һәммә барини қоймиса, мениң 
шагиртим болалмайду.  

Туз тоғрисидики тәмсил

34 Туз яхшидур, лекин туз өзи тетиқсиз болса, немә билән оңлиниду.  35 Хаһи 
йәргә, хаһи қиққа яримай, ташқириға ташлиниду. Һәр кимниң аңлайдиған 
қулиқи бар болса, аңлисун.  

Йоқалған қой тоғрисидики тәмсил

15 1 Һәммә баҗгирлар вә гунакарлар униңдин аңлиғили униңға кәлди.  
2 Пәрисийләр вә катиплар болса кусулдишип: «Бу адәм гунакарларни 

қобул қилип, улар билән таам йәйду» дәп ейтишти.  3 У уларға бу тәмсилни 
кәлтүрүп ейтти:  4 «Силәрниң араңларда бир адәмниң йүз қойи болуп улардин 
бирини җүtүrсә, тохсан тоққузини чөлдә қоюп, йитип кәткинини тапқичә издәп 
бармамду?  5 У уни тапқанда хошаллиқ билән мүрилириниң үстигә елип,  6 өйигә 
елип берип, достлирини вә хошнилирини қичқирип уларға: ‹ Мән билән хуш 
болуңлар, чүнки йиткән қоюмни таптим› дәп ейтиду.  7 Силәргә ейтимән: Асманда 
шуниңға охшаш товва қилған бир гунакар үчүн, товваға муһтаҗ болмиған тохсан 
тоққуз адил үчүн болған хушлуқтин чоңрақ хушлуқ болиду.  

Йоқалған күмүч тәңгиси тоғрисидики тәмсил

8 Яки бир хотунниң он динар күмүчи болуп бир динарни җүtүrсә, у чирағни 
йеқип өйни сүпүрүп, уни тапқичә иҗтиһат билән издимәмду?  9 У уни тапқанда 
достлирини вә хошна хотунларни қичқирип: ‹ Мән билән хуш болуңлар, чүнки 
җүtүrгән динаримни таптим› дәп ейтиду.  10 Силәргә ейтимән: Товва қилған 
бир гунакар үчүн Худаниң пәриштилириниң алдида шуниңға охшаш хошаллиқ 
болиду».  

Йоқалған оғул тоғрисидики тәмсил

11 У йәнә ейтти: «Бир адәмниң икки оғли бар еди.  12 Кичики атисиға: ‹ 
Әй ата, малдин мениң тегишлик һәссәмни маңа бәргин› дәп ейтти. У өз 
мелини иккилисигә тәқсим қилип бәрди.  13 Тола күн өтмәстә кичик оғул 
һәр нәрсисини йиғивелип, йирақ бир жутқа сәпәр қилди. Анда бузуқчилиқ 
қилип һәммә мелини йоқатти.  
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14 У һәммә нәрсисини түгәткәндин кейин, у жутта қаттиқ ачарчилиқ болди вә 
у өзи тәңлик тартқили турди.  15 У берип у жутлуқ бир кишигә хизмәт қилмақ 
үчүн униңға ялланди. У уни тоңғузларни баққили өз қишлақлириға әвәтти.  
16 У өз қосиқини тоңғузлар йәйдиған порчақ постлири билән тойдурғили арзу 
қилатти, лекин һеч ким униңға бәрмәйтти.  17 Кейин у өзигә келип ейтти: ‹ 
Атамниң қанчә мәдикарлириниң алдидин нан ешип қалмамти? Мән мунда 
ачлиқтин һалак болимән.  18 Қопуп, атамниң алдиға берип униңға ейтай: Әй 
ата, асманға вә сениң алдиңда гуна қилдим.  19 Мундин кейин сениң оғлуң 
аталғили лайиқ әмәсмән. Мени мәдикарлириңдин биридәк тутқин›.  
20 У қопуп, атисиниң алдиға барди. Лекин у техи йирақ болғанда атиси уни 
көрүп рәһим қилип, жүгүрүп униң бойниға есилип уни сөйди.  21 Лекин 
оғли униңға ейтти: ‹ Әй ата, асманға вә сениң алдиңда гуна қилдим. Сениң 
оғлуң аталғили лайиқ әмәсмән›.  22 Амма атиси өз қуллириға ейтти: ‹ 
Биринчи тонни чиқирип униңға кийдүрүп, қолиға үзүк селип путлириға аяқ 
кийдүрүңлар.  23 Бордақ топақни һәм кәлтүрүп союңлар, йәп хуш болайли.  
24 Чүнки бу оғлум өлгән еди тирилди, йиткән еди тепилди›. Буниң билән 
улар хуш болғили башлиди.  
25 Чоң оғли екин йеридә еди вә йенип өйгә йеқин кәлгәндә нәғмә билән 
уссулниң авазини аңлап,  26 хизмәткарлиридин бирини қичқирип: ‹ Бу немә 
екән?› дәп сориди.  27 Амма у ейтти: ‹ Укаң кәлди вә атаң уни саламәт тапқини 
үчүн бордақ топақни сойди›.  28 Лекин у аччиқлинип, ичкири киргили 
унимиди. Атиси чиқип униңға ялвурди.  29 Амма у җавап берип атисиға 
ейтти: ‹ Мана шунчә йил саңа хизмәт қилип әсла әмриңдин чиқмидим, амма 
сән өз ағинилирим билән хуш болғили маңа бир оғлақ бәрмидиң.  30 Лекин 
сениң тирикчиликиңни паһишә хотунлар билән йегән шу оғлуң кәлгәндә 
униң үчүн бордақ топақни сойдуң›.  31 Атиси униңға ейтти: ‹ Әй оғлум, сән 
һәр вақит мән билән екәнсән вә мениң баримниң һәммиси сениңкидур.  
32 Лекин шат болуп хошаллиқ қилмақ керәктур, чүнки сениң бу укаң өлгән 
еди тирилди, йиткән еди тепилди›».  

Яман вәкил тоғрисидики тәмсил

16 1 У өз шагиртлириға һәм ейтти: «Бир бай адәмниң бир вәкили бар 
еди вә улар уни ‹ Сениң мелиңни исрап қилғучи› дәп хоҗисиға 

чеқиштурди.  2 У уни қичқирип униңға ейтти: ‹ Бу сән тоғрилиқ аңлиғиним 
немә екән? Вәкилликиңниң һесабини өткүзгин. Мундин кейин вәкилликтә 
туралмайсән› деди.  3 Амма вәкил өз ичидә ейтти: ‹ Немә қилай? Әмди 
хоҗам вәкилликни мәндин тартивалиду. Кәтмән чапалмаймән, гадайлиқ 
қилғили уятимән.  4 Вәкилликтин чүшкинимдә улар өз өйлиридә мени қобул 
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қилмақ үчүн немә қилишимни әмди билдим› дәп,  5 өз хоҗисиға қәриздар 
болғанларни бирдин-бирдин қичқирип авалқисиға ейтти: ‹ Хоҗамға қанчә 
қәризиң бар?›  6 У болса: ‹ Йүз чарәк яғ› дәп ейтти. Вәкил униңға ейтти: ‹ Мана 
һесабат дәптириңни елип һазир олтирип, әллик пүткин›.  7 Андин у йәнә 
биригә ейтти: ‹ Сән болсаң, қанчә қәризиң бар?› У ейтти: ‹ Йүз ғәлвир буғдай›. 
У униңға ейтти: ‹ Мана һесабат дәптириңни елип, сәксән пүткин›.  8 Хоҗа у 
наһәқ вәкилни әқиллиқ иш қилғини үчүн даңлиди. Чүнки бу дунияниң 
оғуллири өз нәслидә нурниң оғуллиридин әқиллиқрақтур.  9 Мән силәргә 
ейтимән: Наһәқ мал билән өзәңларға достлар қилиңлар. Ундақ қилсаңлар у 
түгигәндә улар силәрни әбәдий чедирларға қобул қилғай.  

Ишәшлик болуш

10 Кимки азда ишәшлик болса, толида һәм ишәшлик болиду. Кимки 
азда наһәқ болса, толида һәм наһәқ болиду.  11 Әгәр наһәқ малда ишәшлик 
болмисаңлар, һәқ немәтни ким силәргә тапшуриду?  12 Башқисиниңкидә 
ишәшлик болмисаңлар, өзәңларниңкини силәргә ким бериду?  
13 Бир хизмәткар икки хоҗиға хизмәт қилалмайду. У бирини яман көрүп, 
йәнә бирини яхши көриду яки биригә майил болуп, йәнә бирини тәһқир 
қилиду. Һәм Худаға, һәм дунияға хизмәт қилалмайсиләр».  

Худаниң қануни өзгәрмәйду

14 Пулға амрақ болған пәрисийләр буниң һәммисини аңлап уни мәсқирә 
қилишти.  15 У уларға ейтти: «Силәр өзәңларни адәмләрниң алдида адил 
көрсәткүчидурсиләр, лекин Худа көңүллириңларни билиду, чүнки 
адәмләрниң алдида бәлән болғини Худаниң алдида йиргинчликтур.  
16 Тәврат вә пәйғәмбәрләрниң тәлиматлири Юһаннағичә еди. У вақиттин 
тартип Худаниң падишаһлиқиниң Инҗили җакалиниду вә һәр ким иҗтиһат 
билән униңға кириду.  17 Лекин асман билән йәрниң йоқалмиқи Тәвраттин 
бир нуқтиниң чүшмикидин асанрақтур.  

Талақ қилиш тоғрисида

18 Һәр ким өз хотунини талақ қилип башқисини алса, зина қилиду вә 
кимки өз еридин талақ қилинғанни алса, зина қилиду.  
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Бай адәм билән пеқир Лазарус тоғрисидики тәмсил 
19 Бир бай адәм бар еди. Сөсүн либас вә қиймәт баһа нәпис канап кийип, 

һәр күнни әйш-ишрәт билән өткүзәтти.  20 Амма униң ишикиниң алдида чақа 
билән урулған Лазарус дегән бир пеқир ятатти.  21 У байниң дастихинидин 
чүшкән парчилиридин йәп, өзини тойдурғили арзу қилатти. Мана иштлар 
һәм келип униң чақилирини ялатти.  22 Вәқә болдики, пеқир өлди вә 
пәриштиләр уни Ибраһимниң қучиқиға елип барди. Бай һәм өлүп дәпнә 
қилинди.  
23 У дозақта азаб тартип, көзлирини көтирип йирақтин Ибраһимни вә униң 
қучиқидики Лазарусни көрүп,  24 қичқирип ейтти: ‹ Әй ата Ибраһим, маңа 
рәһим қилип Лазарусни әвәткинки, өз бармиқиниң учини суға чилап, 
тилимни совутсун. Бу отта азаб тартимән›.  
25 Лекин Ибраһим ейтти: ‹ Әй оғлум, һаят өмрүңдә өзәңниң назунемитини 
елип болғиниңни вә Лазарус дәрд бала тартқинини ядиңға кәлтүргин. 
Әмди у тәсәлли тапти, амма сән азаб тартисән.  26 Мундин башқа, бу йәрдин 
силәрниң тәрипиңларға өткили халиғанлар вә андин бизниң тәрипимизгә 
өткили халиғанлар өтәлмисун дәп, силәр билән бизниң аримизда чоң бир 
һаң бекитилгәндур›.  27 Амма у ейтти: ‹ Әй ата, саңа ялвуримәнки, уни мениң 
атамниң өйигә әвәткәйсән.  28 Мениң бәш бурадирим бар. У уларға хәвәр берип 
әскәртсунки, улар һәм бу азаб йеригә кәлмисун›.  29 Ибраһим униңға ейтти: 
‹ Уларға Муса вә пәйғәмбәрләр бар, уларни аңлисун›.  30 У ейтти: ‹ Болмайду, 
әй ата Ибраһим, лекин өлгәнләрдин бири уларниң алдиға барса, улар товва 
қилатти›.  31 Амма у униңға ейтти: ‹ Әгәр улар Мусани вә пәйғәмбәрләрни 
аңлимиса, өлгәнләрдин бири һәм қопса, ишәнмәйду›.  

Гуна вә кәчүрүм

17 1 У өз шагиртлириға ейтти: «Тайдурмақлиқларниң кәлмәслики 
мүмкин әмәстур, лекин вай уларға васитә болған адәмгә.  2 Униң бу 

кичикләрдин бирини тайдурушидин, униң бойниға бир түгмән теши есилип 
у өзи деңизға чөктүрүлсә, униңға яхширақ болатти.  3 Өзәңларға қарап агаһ 
болуңлар. Әгәр бурадириң саңа гуна қилса, униңға несиһәт қилғин, товва 
қилса, уни әпу қилғин.  4 Күндә йәттә мәртивә өзәңгә гуна қилип, йәттә 
мәртивә саңа йенип келип: ‹ Товва қилдим› дәп ейтса, уни әпу қилғин».  
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Қича уруқичә етиқат
5 Расуллар Худавәндигә: «Етиқатимизни ашурғин» деди.  6 Худавәндә 

ейтти: «Қича уруқичә етиқатиңлар болса, бу үҗмигә: ‹ Қомурулуп деңизға 
көчүрүлгин› дәп ейтсаңлар, силәргә итаәт қилатти.  

Қулниң вәзиписи

7 Силәрниң бириңларниң йәр һайдайдиған яки мал бақидиған бир қули 
болса вә у өзи екин йәрдин өйгә кәлсә, униңға: ‹ Һазир келип дәстиханда 
олтарғин› дәп ейтидуму?  8 Бәлки: ‹ Мениң таамимни тәйяр қилип, мән йәп-
ичкичә бәл бағлап маңа хизмәт қилғин, андин кейин сән өзәң йәп-ичкин› дәп 
униңға ейтмамду?  9 Шу қулға буйруғандәк қилғини үчүн шүкүр ейтармикин?  
10 Шундақ силәргә буйрулғанниң һәммисини қилғиниңларда: ‹ Биз бекар қул 
екәнмиз, чүнки бизләргә ваҗип болғанни қилдуқ› дәп ейтиңлар».  

Он песә кишиләрниң сақайтилиши

11 У Йерусалимға кетип барғинида Самарийә билән Галилийәниң 
оттурисидин өтүп,  12 бир кәнткә киргәндә он песә киши униңға учрап, нери 
туруп,  13 авазлирини көтирип: «Әй устаз Әйса, бизгә рәһим қилғин» дәп 
ейтти.  14 У уларни көргәндә уларға ейтти: «Берип, өзәңларни каһинларға 
көрситиңлар». Вәқә болдики, улар кетип барғинида пакиз болди.  
15 Улардин бири өзиниң сақайғинини көргәндә йенип келип, үнлүк аваз 
билән Худаға һәмд ейтип,  16 Әйсаниң путлириниң алдида йүз төвән йиқилип, 
униңға шүкүр ейтти. У өзи самарийәлик еди.  17 Әйса сөз қилип ейтти: «Пакиз 
болғанлар он киши әмәсмиди? Тоққузи қени?  18 Бу биганидин башқа һеч ким 
Худаға шан-шәрәп бәргили кәлмидиму?»  19 Андин у униңға ейтти: «Қопуп 
маңғин, етиқатиң сени қутқузди».  

Худаниң падишаһлиқиниң келиши

20 Пәрисийләр униңдин: «Худаниң падишаһлиқи қачан келиду?» дәп 
сориғанда у уларға җавап берип ейтти: «Худаниң падишаһлиқи заһирда 
кәлмәйду.  21 Кишиләр: ‹ Мана мундадур› яки ‹ Андадур› дейәлмәйду. Мана 
Худаниң падишаһлиқи ичиңлардидур».  22 У өз шагиртлириға ейтти: «Ибн ал-
Инсанниң күнлириниң бирини көргили арзу қилидиған күнлириңлар келиду, 
лекин көрмәйсиләр.  23 Улар силәргә: ‹ Мана анда› яки ‹ Мана мунда› десә, 
бармаңлар вә әгәшмәңлар.  24 Чүнки чеқин асманниң бир четидин чеқип, йәнә 
бир четигичә ялқунлиғандәк Ибн ал-Инсанниң һәм өз күнидә шундақ болиду.  
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25 Амма авал униң тола зәхмәт тартип, бу нәсилдин рәт қилиниши керәктур.  
26 Нуһниң күнлиридә болғандәк Ибн ал-Инсанниң күнлиридә һәм шундақ 
болиду.  27 Улар Нуһ кемигә киргән күнгичә йәп-ичип, әргә тегип хотун 
алатти вә топан келип һәммисини һалак қилди.  28 Һәм Лотниң күнлиридә 
улар йәп-ичип, елип-сетип, көчәт селип өй ясатти.  29 Лекин Лот Содомдин 
чиққан күни асмандин от билән гуңгурт йеғип, һәммисини һалак қилди.  
30 Ибн ал-Инсан ашкарә болидиған күндә шундақ болиду.  31 Һәр ким у күндә 
өгүзниң үстидә болса, өйдики нәрсилирини алғили чүшмисун. Шуниңға 
охшаш кимки екин йәрдә болса, кәйнигә янмисун.  32 Лотниң хотунини 
ядиңларға кәлтүрүңлар.  33 Кимки өз җенини қутқузғили халиса, уни 
җүtүrиду вә кимки уни җүtүrсә, уни тирилдүриду.  34 Силәргә ейтимән: У 
кечидә бир орунда ятидиған иккисиниң бири елиниду, йәнә бири қоюлиду.  
35 Ярғунчақ тартишип туридиған икки хотунниң бири елиниду, йәнә бири 
қоюлиду.  36 Екин йәрдики икки кишиниң бири елиниду, йәнә бири қоюлиду».  
37 Улар сорап униңға ейтти: «Әй Худавәндә, қайда?» У уларға ейтти: «Өлүк 
бәдән қайда болса, қушлар анда йиғилиду».  

Тул хотун вә һаким тоғрисидики тәмсил

18 1 Уларниң һармай һәр вақит дуа қилишиниң керәк екәнликини 
көрситип уларға бир тәмсил кәлтүрүп,  2 ейтти: «Бир шәһәрдә бир 

һаким бар еди. Өзи Худадин қорқмайду вә адәмдин пәрва қилмайтти.  3 У 
шәһәрдә бир тул хотун һәм бар еди вә у униң қешиға келип: ‹ Дәвагәримдин 
һәққимни алдуруп бәргин› дәп илтимас қилип турди.  4 У бир вақитқичә 
унимиди, амма андин кейин өз-өзигә ейтти: ‹ Худадин қорқмай адәмдин 
пәрва қилмисам һәм,  5 бу тул хотун маңа арам бәрмигини үчүн һәққини 
алдуруп берәй. Болмиса у ахир келип йүзүмни татилайду›».  
6 Андин Худавәндә ейтти: «Наһәқ һакимниң немә ейтқинини аңлаңлар.  
7 Әмди Худа тәхир қилса һәм, кечә күндүз өзигә пәряд қилған илғанлириға 
уларниң һәққини алдуруп бәрмәмду?  8 Силәргә ейтимән: Уларға пат 
һәққини алдуруп бериду. Лекин Ибн ал-Инсан кәлгәндә йәр йүзидә иман 
тапармикин?»  
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Пәрисий билән баҗгир тоғрисидики тәмсил
9 У өзини адил билип башқиларни тәһқир қилғучиларниң бәзисигә бу 

тәмсилни ейтти:  10 «Икки адәм дуа қилғили бәйт-муқәддәскә чиқти. Бири 
пәрисий, йәнә бири баҗгир еди.  11 Пәрисий туруп, өз ичидә шундақ дуа 
қилдики: ‹ Әй Худа, саңа шүкүр ейтимәнки, мән бөләк адәмләргә охшаш 
булаңчи, наһәқ вә зинахор яки шу баҗгирдәк һәм әмәсмән.  12 Һәптидә 
икки мәртивә роза тутуп, һәр нә пайда тапқинимниң ондин бир үлүшини 
беримән›.  13 Лекин баҗгир неридин туруп, көзлирини асман тәрипигә 
көтиришни һәм халимай, мәйдисигә уруп: ‹ Әй Худа, мән гунакарға рәһим 
қилғин› дәп ейтти.  14 Силәргә ейтимән: У адил қилинип өз өйигә янди, амма 
башқиси әмәс. Чүнки һәр ким өзини егиз тутса, пәс болиду, лекин кимки 
өзини пәс тутса, егиз болиду».  

Балиларниң Әйса Мәсиһ алдиға кәлтүрүлүши

15 У өз қоллирини уларниң үстигә қойғай дәп, улар униң алдиға 
кичик балиларни һәм елип кәлди. Амма шагиртлар буни көрүп уларни 
әйиплиди.  16 Лекин Әйса уларни қичқирип ейтти: «Кичик балиларни 
мениң алдимға кәлгили қоюп, уларни тосашмаңлар. Мана Худаниң 
падишаһлиқи шундақларниңкидур.  17 Бәрһәқ, силәргә ейтимән: Кимки 
Худаниң падишаһлиқини бир кичик балидәк қобул қилмиса, униңға әсла 
кирәлмәйду».  

Әйса Мәсиһ вә бай адәм

18 Бир чоң киши униңдин сорап ейтти: «Әй яхши устаз, әбәдий һаятлиққа 
варис болмақ үчүн немә қилай?»  19 Әйса униңға ейтти: «Немә үчүн мени 
яхши дәйсән? Йеганә Худадин башқа һеч ким яхши әмәс.  20 Әмирләрни 
билисән: Зина қилмиғин, қатиллиқ қилмиғин, оғрилиқ қилмиғин, ялған 
гувалиқ бәрмигин, атаңға вә анаңға һөрмәт қилғин».  21 Амма у ейтти: «Буниң 
һәммисини кичикликимдин бери сақлаватимән».  22 Әйса буни аңлап униңға 
ейтти: «Саңа йәнә бир немә кәмдур. Пүтүн барлиқиңни сетип, пеқирларға 
үләштүрүп бәргин вә асманда ғәзинәң болиду вә келип маңа әгәшкин».  
23 Амма у буни аңлап тола ғәмкин болди, чүнки у тола бай еди.  24 Әйса униң тола 
ғәмкин болғинини көрүп ейтти: «Дөләтмәнләрниң Худаниң падишаһлиқиға 
кириши қандақ мүшкүлдур.  25 Бир байниң Худаниң падишаһлиқиға 
киришидин бир төгиниң йиңнә төшүкидин өтүши оңайрақтур».  26 Буни 
аңлиғанлар ейтишти: «Ундақ болса, ким ниҗат тапалайду?»  27 Амма у ейтти: 
«Адәмләргә мүмкин болмиғини Худаға мүмкиндур».  
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Әйса Мәсиһкә әгишиш үчүн ата қилинған инам
28 Андин Петрус ейтти: «Мана биз өз баримизни қоюп, саңа әгәштуқ».  29 У 

уларға ейтти: «Бәрһәқ, силәргә ейтимән: Худаниң падишаһлиқи үчүн өйни я 
хотунни я бурадәрләрни я ата-анини я балиларни қоюп,  30 бу заманда нәччә 
мәртивисини вә келидиған аләмдә әбәдий һаятни тапмайдиған һеч ким 
йоқтур».  

Әйса Мәсиһ үчинчи қетим өлүп тирилишини алдин ейтиду

31 У он иккиләрни өз алдиға елип, уларға ейтти: «Мана биз Йерусалимға 
чиқимиз вә Ибн ал-Инсан тоғрисида пәйғәмбәрләрниң васитиси билән 
пүтүлгәнниң һәммиси беҗа кәлтүрүлиду.  32 Мана у өзи таипиләргә 
тапшурулиду вә улар уни мәсқирә вә дәшнәм қилип, йүзигә түкүрүп,  33 уни 
қамчилап өлтүриду вә у үчинчи күни қопиду».  34 Лекин улар буниңдин 
һечнемә уқмиди вә бу сөз улардин пинһан еди вә немә ейтилғанни уқмиди.  

Бир кор кишиниң сақайтилиши

35 Вәқә болдики, у Йерихоға йеқинлашқанда бир кор киши йолниң бойида 
олтирип гадайлиқ қиливататти.  36 У хәлиқниң өтүп кәткинини аңлап: «Бу 
немидур?» дәп сориди.  37 Улар униңға: «Назарәтлик Әйса өтиду» дәп хәвәр 
бәрди.  38 Андин у қичқирип: «Әй Әйса ибн-Давут, маңа рәһим қилғин» деди.  
39 Униң алдидин маңғанлар: «Шүк олтарғин!» дәп уни әйиплиди. Лекин у өзи 
ошуқрақ: «Әй ибн-Давут, маңа рәһим қилғин» дәп қичқарди.  40 Әйса тохтап, 
уни өз алдиға кәлтүргили буйруди. Кор униңға йеқин кәлгәндә униңдин 
сорап ейтти:  41 «Саңа немә қилишимни халайсән?» У ейтти: «Әй Худавәндә, 
көридиған болсам еди».  42 Әйса: «Көридиған болғин, етиқатиң сени сақайтти» 
дәп ейтти.  43 У дәрһал көридиған болуп, униңға әгишип Худаға шан-шәрәп 
бәрди вә һәммә хәлиқ буни көрүп Худаға һәмд ейтти.  

Әйса Мәсиһ вә баҗгирларниң башлиқи Закеус

19 1 Әйса Йерихоға кирип шәһәрдин өткәндә,  2 мана баҗгирларниң 
бир чоңи Закеус дәп аталған бир бай киши,  3 Әйса ким екән дәп, уни 

көргили халиди. Амма бойи қисқа болғини үчүн хәлиқниң толилиқидин уни 
көрәлмәй,  4 илгири жүгүрүп, уни көрмәк үчүн бир үҗмигә чиқти, чүнки Әйса 
у йол билән келип өтмәкчи еди.  5 Әйса у йәргә кәлгәндә жукириға қарап уни 
көрүп: «Әй Закеус, шитик чүшкин, чүнки бу күн сениң өйүңдә қонмақчимән».  
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6 У дәрһал чүшүп, хушлуқ билән уни қобул қилди.  7 Һәммиси буни көрүп 
ғотулдишип: «Гунакар кишиниңкидә меһман болғили кирди» дәп ейтишти.  
8 Лекин Закеус қопуп Худавәндигә ейтти: «Әй Худавәндә, мана мелимниң 
ниспини пеқирларға беримән вә бирәвдин өктәмлик билән бир немә алған 
болсам, биригә төртни яндуруп беримән».  9 Андин Әйса униң тоғрисида 
ейтти: «Бу күн бу өйгә ниҗат болди. Мана у һәм Ибраһимниң оғлидур.  
10 Чүнки Ибн ал-Инсан һалак болғанни издәп қутқузғили кәлди».  

Қулларға тапшурулған талантлар тоғрисидики тәмсил

11 Улар буни аңлиғанда у йәнә сөз қилип бир тәмсил ейтти. Чүнки у 
Йерусалимға йеқинлишип қалған еди вә улар: «Худаниң падишаһлиқи пат 
ашкарә болиду» дәп хиял қилатти.  12 У ейтти: «Бир хоҗизадә киши өзигә бир 
падишаһлиқ мәнсипини таптурувалмақ үчүн бир йирақ жутқа берип, андин 
йенип кәлмәкчи еди.  13 У өз он қулини қичқирип уларға он ямбу берип ейтти: 
‹ Мән кәлгичә сода қилиңлар›.  14 Лекин униң жут хәлқи уни яман көрүп, 
кәйнидин әлчиләр әвәтип: ‹ Бизниң үстимизгә шу кишиниң падишаһлиқ 
қилишини халимаймиз› дәп ейтти.  
15 Вәқә болдики, у падишаһлиқ мәнсипини елип йенип кәлгәндә: ‹ Һәр бири 
содиси билән қанчә пайда тапқинини биләй› дәп, өзи тилла тапшурған 
қулларни өз алдиға қичқартти.  16 Авалқиси келип ейтти: ‹ Әй хоҗа, ямбуңда 
он ямбу пайда болди›.  17 У униңға ейтти: ‹ Апирин әй яхши қул, азда ишәшлик 
болғиниң үчүн он шәһәрниң үстигә һаким болғин›.  18 Иккинчиси келип 
ейтти: ‹ Әй хоҗа, ямбуңда бәш ямбу пайда болди›.  19 Униңға һәм ейтти: ‹ Сән 
һәм бәш шәһәрниң үстигә һаким болғин›.  
20 Йәнә бири келип ейтти: ‹ Әй хоҗа, мана ямбуң! Бир яғлиққа чигип, бир 
җайда сақлидим.  21 Чүнки қаттиқ бир адәм екәнсән, өзәң салмиғанни 
йиғивелип, өзәң теримиғанни орайсән. Униң үчүн сәндин қорқтум›.  22 Амма 
у униңға ейтти: ‹ Әй яман қул, сени өз ағзиңдин һөкүм қилай. Мениң қаттиқ 
адәм болуп, салмиғинимни йиғивелип теримиғинимни оридиғинимни 
билдиңму?  23 Ундақ болса, немишкә мениң тилламни сәррапларға 
бәрмидиң? Мән йенип кәлгәндә уни пайдиси билән алмасмидим?›.  24 Андин 
у йенидикиләргә ейтти: ‹ Ямбуни униңдин елип, он ямбуси бар кишигә 
бериңлар›.  25 Улар униңға ейтти: ‹ Әй хоҗа униң он ямбуси бар›.  26 У җавап 
бәрдики: ‹ Һәр кимниң бар болса униңға берилиду, амма кимниң йоқ болса 
бари һәм униңдин елиниду.  27 Лекин уларниң үстигә мениң падишаһлиқ 
қилишимни халимиған дүшмәнлиримни кәлтүрүп, уларни мениң алдимда 
һалак қилиңлар›».  
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Әйса Мәсиһ тәхәйгә минип Йерусалимға кириду
28 У буни ейтип, Йерусалимға чиққили илгири барди.  29 Вәқә болдики, 

Зәйтун Теғи дегән тағниң йенидики Бәйтпагәгә вә Бәйтаняға йеқинлашқанда 
шагиртлиридин иккисини әвәтип,  30 ейтти: «Қешиңлардики кәнткә бериңлар 
вә у йәргә барғанда үстигә әсла һеч ким минмигән бир тәхәйни бағлақлиқ 
таписиләр. Уни йешип, елип келиңлар.  31 Әгәр бири силәрдин: ‹ Немә үчүн 
уни йешисиләр› дәп сориса, униңға ейтиңлар: ‹ Худавәндигә лазимдур›».  
32 Әвәтилгәнләр берип, у уларға ейтқандәк тапти.  33 Улар тәхәйни йәшкәндә 
униң егилири уларға: «Тәхәйни немишкә йешисиләр?» дәп ейтти.  34 Улар: 
«Худавәндигә лазимдур» деди.  35 Улар уни Әйсаниң алдиға елип берип, 
өз либаслирини тәхәйниң үстигә селип, Әйсани миндүрди.  36 У кетип 
барғинида улар өз либаслирини йолда яятти.  37 У Зәйтун Теғиниң 
төвинигә йеқинлашқинида шагиртлириниң һәммә җамаити хуш болуп, 
көргән мөҗизиләр үчүн үнлүк аваз билән Худаға һәмд ейтқили башлап:  
38 «Худавәндиниң намида кәлгән падишаһ мубарәктур! Асманда аманлиқ вә 
әршиәлада шан-шәрәп» дәп ейтишти.  
39 Лекин хәлиқниң арисидики бир нәччә пәрисийләр униңға ейтти: «Әй 
устаз, шагиртлириңға тәнбиһ бәргин».  40 У җавап берип ейтти: «Силәргә 
ейтимәнки, булар шүк турса, ташлар қичқиратти».  41 У йеқинлишип 
шәһәрни көргәндә униң үстигә йиғлап ейтти:  42 «Кашки сән һәм шу күнүңдә 
аманлиқиң үчүн немә керәк болғинини билсәң еди. Лекин әмди көзлириңдин 
пинһан қилинди.  43 Мана дүшмәнлириң чөрәңдә далда қуруп, сени қоршап 
һәр тәрәптин сени қистайдиған күнлириң келиду.  44 Улар сени вә ичиңдики 
балилириңни йәр билән йәксән қилип, сәндә ташни таш үстидә қоймайду, 
чүнки саңа берилгән вақитни билмидиң».  

Әйса Мәсиһниң бәйт-муқәддәсни тазилиши

45 У бәйт-муқәддәскә кирип андаки сатқучиларни чиқарғили башлап,  
46 уларға ейтти: «Пүтүлгәнки, мениң өйүм дуа өйидур, лекин силәр уни 
булаңчиларниң ғери қилдиңлар».  47 У һәр күн бәйт-муқәддәстә тәлим 
берәтти. Лекин баш каһинлар вә катиплар вә хәлиқниң чоңлири уни 
йоқатқили издиди.  48 Лекин улар немә қилидиғинини билмәйтти, чүнки 
хәлиқниң һәммиси униңдин аңлиғили униңға йепишип турди.  
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Әйса Мәсиһниң һоқуқиниң сүрүштүрүлүши

20 1 Шу күнләрдә бир күн у өзи бәйт-муқәддәстә хәлиққә тәлим берип 
Инҗилни йәткүзгинидә, баш каһинлар вә катиплар билән ақсақаллар 

дәрқәм туруп  2 униңға сөз қилип ейтти: «Бизгә ейтқин: Немә қудрәт 
билән буни қилисән? Яки саңа шу қудрәтни бәргән кимдур?»  3 У җавап 
берип уларға ейтти: «Мән һәм силәрдин бир сөз сорай, маңа ейтиңлар:  
4 Юһаннаниң чөмүлдүрүши асмандин едиму яки адәмдинму?»  5 Улар өз 
арилирида мәслиһәт қилишип: «Әгәр асмандин десәк: ‹ Немә үчүн униңға 
ишәнмидиңлар?› дәйду.  6 Лекин адәмләрдин десәк, һәммә хәлиқ бизни 
чалма-кесәк қилиду, чүнки улар Юһаннани пәйғәмбәр дәп билиду» дәп 
ейтишти.  7 Улар: «Униң қәйәрдин болғинини билмәймиз» дәп җавап бәрди.  
8 Әйса уларға ейтти: «Ундақта мән һәм немә қудрәт билән буни қилғинимни 
силәргә ейтмаймән».  

Үзүмзарлиқ вә яман бағвәнләр тоғрисидики тәмсил

9 У хәлиққә бу тәмсилни кәлтүрүп ейтти: «Бир адәм бир үзүмзарлиқ қилип, 
уни бағвәнләргә тапшуруп, узун вақит сәпәр қилди.  10 Мевә вақти болғанда: 
‹ Үзүмзарлиқниң мевисидин униңға бәрсун› дәп бир қулни бағвәнләргә 
әвәтти, лекин бағвәнләр уни уруп, қуруқ яндурди.  11 У йәнә башқа бир 
қулни әвәтти. Улар уни һәм уруп һақарәт қилип, қуруқ яндурди.  12 У йәнә 
үчинчисини әвәтти вә улар уни һәм яриландуруп, ташқири чиқарди.  
13 Андин үзүмзарлиқниң егиси ейтти: ‹ Немә қилай? Өз амрақ оғлумни әвәтәй. 
Әлвәттә улар униңға йүз-хатирә қилиду›.  14 Лекин бағвәнләр уни көргәндә өз 
арилирида мәслиһәт қилип: ‹ Бу варистур, келиңлар уни өлтүрәйли. Андин 
мирас бизниңки болиду› дәп ейтишти.  15 Улар уни үзүмзарлиқтин ташқири 
чиқирип өлтүрди. Әмди үзүмзарлиқниң егиси уларға немә қилиду?  16 У 
келип у бағвәнләрни һалак қилип, үзүмзарлиқни башқиларға тапшуриду». 
Лекин улар буни аңлиғанда: «Һәргиз ундақ болмисун» дәп ейтти.  
17 У уларға қарап ейтти: «Ундақ болса, ‹ Тамчилар рәт қилған таш өзи бурҗәк 
теши болди› дәп пүтүлгән сөз немидур?  
18 Һәр ким бу ташниң үстигә чүшсә, парчилиниду вә у таш кимниң үстигә 
чүшсә, уни езиду.  
19 Катиплар билән баш каһинлар шу сааттә униң үстигә қол салғили халиди, 
лекин хәлиқтин қорқти. Чүнки улар униң бу тәмсилни уларниң уларниң өзи 
тоғрисида ейтқинини уқти.  
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Қәйсәргә баҗ бериш тоғрисида бир соал
20 Улар уни марап, һөкүмәткә вә валийниң һөкүмигә тапшурмақ үчүн 

уни бир сөз билән тутқили өзини адил көрсәткән җасусларни әвәтти.  
21 Улар униңдин сорап ейтти: «Әй устаз, биз сениң растлиқ билән сөз қилип 
тәлим бәргиниңни вә йүз-хатирә қилмай, Худаниң йолини һәқиқәт билән 
үгәткиниңни билимиз.  22 Қәйсәргә баҗ бәрмикимиз җайизму, яки әмәсму?»  
23 Амма у уларниң һейлисини билип уларға ейтти:  24 «Маңа бир динар 
көрситиңлар. Униңдики сүрәт вә хәт кимниңкидур?» Улар: «Қәйсәрниңки» 
дәп ейтишти.  25 У уларға ейтти: «Ундақ болса, қәйсәрниңкини қәйсәргә вә 
Худаниңкини Худаға бериңлар».  26 Улар уни хәлиқниң алдида бир сөз билән 
туталмай, униң җаваплириға һәйран болуп шүк турди.  

Өлүмдин тирилиш тоғрисида

27 Өлүмдин тирилип қопушни инкар қилған садуқийлардин бирнәччиси 
келип, униңдин сорап  28 ейтти: «Әй устаз, Муса бизгә пүткәнки, бир 
кишиниң бурадири өлсә вә униң хотуни болса, лекин балиси болмиса, 
у хотунни униң бурадири елип өз бурадиригә уруқ-әвлат қопурсун.  
29 Мана йәттә бурадәр бар еди вә авалқиси хотун елип балисизлиқта өлди.  
30 Иккинчиси  31 вә үчинчиси вә шундақ һәммә йәттилиси уни елип бала 
йүзи көрмәй өлди.  32 Һәммисидин кейин хотун һәм өлди.  33 Қиямәттә у 
хотун уларниң қайсисиниңки болиду? Чүнки йәттилиси уни хотунлуққа 
алған еди».  
34 Әйса уларға ейтти: «Бу аләмниң балилири хотун алиду вә әргә тегиду.  
35 Лекин у аләмгә йәтмәккә вә өлүкләр арисидин қопмиқиға лайиқ 
саналғанлар хотун алмайду яки әргә тәгмәйду.  36 Улар йәнә өлмәйду, 
чүнки улар пәриштиләрдәктур вә тирилишниң оғуллири болғач Худаниң 
оғуллири болиду.  37 Амма өлгәнләрниң тирилип қопурулмиқини Муса 
һәм тикән тоғрисидики бөлүмидә Худавәндини Ибраһимниң Тәңриси 
вә Исһақниң Тәңриси вә Яқубниң Тәңриси дәп баян қилғандур.  38 У 
өлүкләрниң Тәңриси әмәс, бәлки тирикләрниңкидур, чүнки һәммиси 
униңға тириктур».  39 Катиплардин бәзилири җавап берип: «Әй устаз, 
яхши ейттиң» деди.  40 Улар йәнә униңдин бир немә тоғрисида сориғили 
җүрәт қилмиди.  



ИнҖИл лУҚА 52

Мәсиһ кимниң оғлидур?
41 У уларға ейтти: «Улар Мәсиһни Давутниң оғли дәп қандақ дейәләйду?  

42 Давут өзи Зәбур китапида ейтидуки: ‹ Рәб мениң Худавәндәмгә ейтти:  
43 Мән дүшмәнлириңни қәдәмгаһиң қилғичә мениң оң йенимда олтарғин›.  
44 Әмди Давут уни Худавәндә десә, у қандақ униң оғли болиду?»  

Әйса Мәсиһ рия қилғучи катипларни әйипләйду

45 Һәммә хәлиқ аңлап турғанда, у шагиртлириға ейтти:  46 «Узун тонлар 
кийип йүрүп, базарларда салам елип, синагогларда авалқи орунларни вә 
зияпәтләрдә төрдә олтиришни яхши көргән катиплардин еһтият қилиңлар.  
47 Улар тул хотунларниң өйлирини йәп, ниқаблинип узун дуалар оқуйду. 
Булар қаттиқрақ һөкүм тапиду».  

Тул хотунниң ианиси

21 1 У көзлирини көтирип, байлар өз һәдийәлирини хәзинигә 
салғинини көрди.  2 Бир пеқир тул хотунниң униңға икки мис тийин 

салғинини көрүп,  3 ейтти: «Бәрһәқ, силәргә ейтимән: Шу пеқир тул хотун 
һәммисидин ошуқрақ салди.  4 Чүнки уларниң һәммиси өз зиядиликидин 
бир немә һәдийәләрниң арисиға салди, лекин бу өз йоқлуқидин, униңда бар 
тирикчиликиниң һәммисини салди».  

Ахирқи заманлардики аламәтләр

5 Бәзиләр: «Бәйт-муқәддәс чирайлиқ ташлар вә төһпә һәдийәләр билән 
ясалғандур» дегәндә у ейтти:  6 «Силәр көрүватқан нәрсиләрниң ташниң 
үстидә таш йиқитилмай қалмайдиған күнлири келиду».  7 Улар униңдин 
сорап ейтти: «Әй устаз, бу қачан болиду вә буниң вәқә болушиниң аламити 
немидур?»  8 У ейтти: «Агаһ болуңларки, езип кәтмигәйсиләр. Тола киши 
мениң исмим билән келип: ‹ Мән удурмән› вә ‹ Вақит йеқинлишти› дәп 
ейтиду. Уларниң кәйнидин бармаңлар.  9 Һәмдә җәң шавқунлири билән 
инқилаб шавқунлирини аңлиғиниңларда қорқмаңлар. Буларниң авал вәқә 
болуши керәктур, лекин ахири техи пат болмайду».  
10 Андин у уларға ейтти: «Таипә таипигә вә мәмликәт мәмликәткә карши 
қопиду.  11 Йәрдин йәргә чоң зил-зилиләр вә ачарчилиқлар вә вабалар болиду 
вә асманда һәйвәтлик көрүнүшләр вә чоң аламәтләр болиду.  12 Амма буниң 
һәммисиниң илгири, улар силәрниң үстүңларға қол селип, силәрни қоғлап, 
синагогларға вә зинданларға тутуп бериду вә мениң исмим үчүн падишаһлар 
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вә валийларниң алдиға чиқирилисиләр.  13 Буниң билән гувалиқ бәргили 
силәргә пурсәт болиду.  14 Униң үчүн көңүллириңларға сақлаңларки, немә 
җавап берәйли дәп, илгиридин әндишә қилмиғайсиләр.  15 Чүнки һәммә 
дүшмәнлириңлар қарши туруп, хилапида сөз қилалмиғидәк еғиз вә һекмәт 
мән силәргә беримән.  16 Һәм ата-ана вә бурадәрләр вә уруқ-туққанлар вә 
достлар силәрни тутуп бериду вә бәзилириңларни өлтүриду.  17 Мениң 
исмим үчүн һәммиси силәрни яман көриду.  18 Лекин башлириңлардин бир 
тал чач йитмәйду.  19 Сәвириңлар билән җанлириңларни қутқузуңлар.  

Йерусалимниң хараб болуши

20 Әмди Йерусалимни қошунлар қоршиғинини көргиниңларда, униң 
хараб болушиниң йеқинлашқинини билиңлар.  21 У вақит Йәһудийәдикиләр 
тағларға қачсун вә Йерусалимниң ичидикиләр ташқири чиқсун вә 
сәһрадикиләр униң ичигә кирмисун.  22 Чүнки булар пүтүлгәнниң һәммиси 
беҗа кәлтүрүлидиған интиқам күнлиридур.  23 Амма вай у күнләрдә һамилдар 
болғанларға вә емитидиғанларға! Чүнки жутта чоң тәңлик вә бу хәлиққә 
ғәзәп һөкүми болиду.  24 Улар қилич бисиға чүшүп, һәммә таипиләргә әсир 
болуп елип берилиду вә таипиләрниң заманлири тамам болғичә Йерусалим 
таипиләрдин дәпсәндә қилиниду.  

Мәсиһниң келиши тоғрисида

25 Аптапта вә айда вә юлтузларда аламәтләр болиду вә йәр йүзидә таипиләр 
деңизниң вә долқунларниң гүлдүрлишидин дәһшәткә чүшүп гаңгирап 
қалиду.  26 Адәмләр қорқунучтин вә йәр йүзигә келидиғанни күтүп турғинида 
һодуқланғинидин әс-һошини йоқитиду. Чүнки асманларниң қувәтлири 
қозғилиду.  27 У вақит улар Ибн ал-Инсанниң тола қудрәт вә шан-шәрәп билән 
бир булутта келидиғинини көриду.  28 Бу вәқәләр болидиған вақитта өрә туруп, 
башлириңларни көтириңлар, чүнки бу ниҗатиңлар йеқинлашти демәктур».  

Әйса Мәсиһниң сөзлири һәргиз йоқалмайду

29 У уларға бир тәмсил ейттики: «Әнҗир дәриғигә вә һәммә дәрәқләргә 
қараңлар.  30 Уларниң бихланғинини көргәндә язниң йеқин екәнликини 
өзәңлардин билисиләр.  31 Шундақ һәм силәр бу вәқә болғинини көргәндә 
Худаниң падишаһлиқиниң йеқин болғинини билиңлар.  32 Бәрһәқ, силәргә 
ейтимәнки, һәммиси вәқә болмиғичә бу нәсил өтмәйду.  33 Асман вә йәр 
йоқилиду, лекин мениң сөзлирим һәргиз йоқалмайду.  
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34 Өзәңлар агаһ болуңларки, көңүллириңлар мәстликтә вә шараб ичиштә 
вә тирикчилик әндишисидә еғирлашмиғай вә у күн силәрниң үстүңларға 
туюқсиз кәлмигәй.  35 Чүнки барчә йәр йүзидә олтарғанларниң һәммисигә 
бир тузақтәк келиду.  36 Униң үчүн ойғақ туруп, бу вәқә болидиғанниң 
һәммисидин қечип қутулуп, Ибн ал-Инсанниң алдида турғили лайиқ 
һесабланмиқиңлар үчүн һемишә дуа қилиңлар».  
37 У күндүзи бәйт-муқәддәстә тәлим берип, кечиси Зәйтун Теғи дегән тағда 
қонатти.  38 Һәммә хәлиқ сәһәрдә бәйт-муқәддәскә чиқип, униң сөзини 
аңлиғили алдиға келәтти.  

Йәһуданиң Әйса Мәсиһкә сатқунлуқ қилиши

22 1 Өтүп кетиш дегән Петир нан һейти йеқинлашқан еди.  2 Баш каһинлар 
вә катиплар уни өлтүргили пурсәт издәйтти, амма хәлиқтин қорқти.  

3 Лекин шәйтан он иккиләрниң бири болған Ишқарийот дегән Йәһудаға 
кирди.  4 У берип, уни қандақ тәриқә билән уларға тутуп беридиғинини баш 
каһинлар вә сәрдарлар билән мәслиһәт қилди.  5 Улар хуш болуп униңға 
күмүч бәргили иттипақлашти.  6 У рази болуп, уни хәлиқтин пинһан уларға 
тутуп бәргили мунасип пурсәт издәтти.  

Өтүп кетиш таамиға тәйярлиқ көрүш

7 Өтүп кетиш қозисини қурбанлиқ қилидиған петир күни кәлгәндә,  8 у 
Петрусни вә Юһаннани әвәтип ейтти: «Берип, биз үчүн Өтүп кетиш қозисини 
йегили тәйяр қилиңлар».  9 Улар униңға ейтти: «Қәйәрдә тәйяр қилишимизни 
халайсән?»  10 У уларға ейтти: «Мана шәһәргә киргиниңларда бир су козисини 
көтәргән бир адәм силәргә учрайду. У киридиған өйгә униңға әгишип,  11 өй 
ғоҗайиниға: ‹ Устаз саңа ейтиду: Мән шагиртлирим билән Өтүп кетиш 
қозисини йәйдиған меһманхана нә йәрдидур?› дәңлар.  12 У силәргә бисат 
селиқлиқ бир чоң балихана көрситиду. Анда тәйярлиқ қилиңлар».  13 Улар 
берип уларға ейтилғинидәк тепип, Өтүп кетиш қозисини тәйяр қилди.  

Әйса Мәсиһниң он иккиләр билән Өтүп кетиш таамини йейиши

14 Саат кәлгәндә у расуллар билән дәстиханда олтарди.  15 вә уларға ейтти: 
«Мән зәхмәт тартмастин илгири силәр билән бу Өтүп кетиш қозисини 
йегили арзумәнлик билән арзу қилдим.  16 Силәргә ейтимән: Худаниң 
падишаһлиқида камил болмиғичә йәнә униңдин әсла йемәймән».  17 Андин у 
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бир җамни қолиға елип, шүкүр қилип ейтти: «Буни елип, араңларда тәқсим 
қилиңлар.  18 Чүнки силәргә ейтимән: Мундин кейин Худаниң падишаһлиқи 
кәлмигичә үзүм телиниң мевисидин йәнә ичмәймән».  19 Андин у бир 
нанни елип, шүкүр ейтип уштуп, уларға берип ейтти: «Бу мениң силәр үчүн 
берилидиған бәдинимдур. Мени яд қилмақ үчүн буни қилиңлар».  20 Шундақ 
һәм таам йегәндин кейин, у җамни елип ейтти: «Бу җам мениң силәр үчүн 
төкүлидиған қеним билән болидиған йеңи әһдидур.  
21 Лекин мана мени тутуп бәргүчиниң қоли мән билән биллә дәстихандидур.  
22 Дәрвәқә Ибн ал-Инсан тәғдир қилинғандәк кетиду, лекин вай униң тутуп 
берилишигә васитә болған адәмгә!»  23 Улар: «Буни қилғучи қайсимиздур?» 
дәп өз арилирида сорашқили турди.  
24 Уларниң арисида: «Қайсимиз чоңрақ санилиду» дәп бир талаш-тартиш 
һәм болди.  25 Амма у уларға ейтти: «Таипиләрниң падишаһлири уларниң 
үстигә чоңлуқ қилиду вә улуқлири һәзрәт дәп атилиду.  26 Лекин силәр ундақ 
болмаңлар, бәлки араңлардики чоңи кичикидәк вә араңлардики башлиғучи 
хизмәткардәк болсун.  27 Чүнки чоңрақи қайсидур? Дәстиханда олтарғучиму 
яки хизмәт қилғучиму? Дәстиханда олтарғучи әмәсму? Лекин мән силәрниң 
араңларда хизмәткардәктурмән.  
28 Силәр мениң синақлиримда мән билән турғанлардурсиләр.  29 Атам 
маңа бир падишаһлиқ тайин қилғандәк, мән һәм силәргә шундақ тайин 
қилимәнки,  30 мениң падишаһлиқимда дастихинимда йәп-ичип, тәхтләрдә 
олтирип, Исраилниң он икки қәбилисигә һөкүм қилғайсиләр.  

Әйса Мәсиһниң Петрус уни инкар қилиши алдин ейтиши

31 Әй Симон, әй Симон, мана шәйтан силәрни буғдайдәк тасқиғили халиди.  
32 Лекин мән сән үчүн етиқатиң йоқалмисун дәп, дуа қилдим. Сән товва 
қилғанда бурадәрлириңни қувәтләндүргин».  33 Амма у униңға ейтти: «Әй 
Худавәндә, сән билән һәм зинданға, һәм өлүмгә барғили тәйярдурмән».  34 У 
ейтти: «Әй Петрус, саңа ейтимәнки, бу күн ғораз техи чиллимаста сән мени: 
‹ Уни тонумаймән› дәп үч мәртивә инкар қилисән».  
35 У уларға ейтти: Силәрни һәмянсиз вә хурҗунсиз вә аяқсиз әвәткинимдә 
силәргә бир нәрсә кам болдиму?» Улар: «Яқ» дейишти.  36 У уларға ейтти: 
«Лекин әмди һәр кимниң һәмяни болса уни алсун. Шундақ һәм хурҗуни болса 
уни алсун вә биркимниң қиличи болмиса, либасини сетип бир қилич алсун.  
37 Чүнки силәргә ейтимән: ‹ Асийлар билән саналди› дәп мән тоғрилиқ 
пүтүлгән сөзниң беҗа кәлтүрүлмики керәктур, дәрвәқә мән тоғрилиқ 
пүтүлгини әмди беҗа кәлтүрүлиду».  38 Улар ейтти: «Әй Худавәндә, мана 
мунда икки қилич бар». Амма у уларға: «Купайидур» дәп ейтти.  
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Әйса Мәсиһниң Зәйтун Теғида дуа қилиши
39 Андин у чиқип адитидәк Зәйтун Теғиға барди вә шагиртлири униңға 

әгәшти.  40 Амма у йәргә барғанда у уларға ейтти: «Дуа қилиңларки, синаққа 
чүшмигәйсиләр».  41 У улардин бир таш етимичә илгири берип тиз пүкүп 
дуа қилип:  42 «Әй Ата, халисаң, бу пиялини мәндин алғин, амма мениң 
хаһишимдәк әмәс, бәлки сениңкидәк болсун» дәп ейтти.  43 Асмандин бир 
пәриштә униңға көрүнүп, уни қувәтләндүрди.  44 У изтирапта болуп техиму 
чоң ғәйрәт билән дуа қилғинида униң тәри қан тамчилиридәк болуп йәргә 
чүшти.  45 У дуадин қопуп шагиртларға келип, уларни ғәмдин ухлағлиқ 
тепип,  46 уларға ейтти: «Немә үчүн ухлайсиләр? Қопуп дуа қилиңларки, 
синаққа чүшмигәйсиләр».  

Әйса Мәсиһниң тутқун қилиниши

47 У техи сөз қилип турғинида, мана бир топ хәлиқ кәлди вә уларниң алдида 
он иккиләрдин бири болған Йәһуда дегән киши келип, Әйсани сөйгили 
қешиға барди.  48 Лекин Әйса униңға ейтти: «Әй Йәһуда, бир сөйүш билән Ибн 
ал-Инсанни тутуп берисәнму?»  49 Әйса билән болғанлар вәқә болидиғанни 
көргәндә: «Әй Худавәндә, қилич билән урайлиму?» дәп ейтишти.  50 Улардин 
бири улуқ каһинниң қулини уруп, оң қулиқини кәсти.  51 Әйса җавап берип: 
«Шунчиликтә қоюңлар» дәп униң қулиқини тутуп сақайтти.  
52 Андин кейин Әйса өзиниң үстигә кәлгән баш каһинларға вә бәйт-
муқәддәсниң пасибан сәрдарлириға вә ақсақалларға ейтти: «Бир булаңчиниң 
үстигә чиққандәк қилич вә һасилар билән чиқтиңлар.  53 Бәйт-муқәддәстә һәр 
күн силәр билән болғинимда үстүмгә қол узатмидиңлар. Лекин бу силәрниң 
саитиңлар вә қараңғулуқ һөкүмитидур».  

Петрус Әйса Мәсиһни инкар қилиду

54 Улар уни тутуп елип берип, улуқ каһинниң өйигә кәлтүрди, лекин 
Петрус йирақтин униңға әгәшти.  55 Һойлиниң оттурисида от йеқип чөрисидә 
олтиришқанда Петрус уларниң арисида олтарди.  56 Бир дедәк униң отниң 
қешида олтарғинини көрүп, униңға көз тикип ейтти: «У һәм униң билән еди».  
57 Амма у тенип ейтти: «Әй хотун, уни тонумаймән».  58 Аз муддәттин кейин 
башқа бир киши уни көрүп ейтти: «Сән һәм улардин екәнсән». Лекин Петрус 
ейтти: «Әй адәм, ундақ әмәсмән».  59 Бир саатчә өткәндә башқиси чиң туруп 
ейтти: «Һәқиқәтән у һәм униң билән биллә еди, чүнки у галилийәликтур».  
60 Амма Петрус: «Әй адәм, немә ейтқиниңни билмәймән» дәп ейтти. У сөз 
қилип турғинида дәрһал ғораз чиллиди.  61 Худавәндә өрүлүп Петрусқа 
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қариди. Шу чағда Петрус Худавәндиниң униңға: ‹ Ғораз чиллимастин илгири 
мени үч мәртивә инкар қилисән› дегән сөзини ядиға кәлтүрди.  62 У ташқири 
чиқип, аччиқ йиға билән йиғлиди.  

Әйса Мәсиһниң мәсқирә қилиниши

63 Әйсани тутқан кишиләр униңға қамчилап уни мәсқирә қилип,  64 бешини 
йепип йүзигә уруп: «Сени урған кимдур? Пәйғәмбәрлик қилғин» дәп униңдин 
сориди.  65 Улар униңға дәшнәм қилип тола башқа сөз ейтатти.  

Әйса Мәсиһ йәһудийларниң алий кеңишидә

66 Күндүз болғанда хәлиқниң ақсақаллири вә баш каһинлар вә катиплар 
йиғилип, уни өз кеңишигә елип берип униңға ейтишти:  67 «Әгәр сән Мәсиһ 
болсаң, бизгә ейтқин». У уларға ейтти: «Силәргә ейтсам, ишәнмәйсиләр,  
68 вә сорисам, җавап бәрмәйсиләр.  69 Мундин кейин Ибн ал-Инсан Худаниң 
қудритиниң оң тәрипидә олтариду».  70 Һәммиси ейтти: «Сән Худаниң 
Оғлисәнму?» У уларға ейтти: «Ейтқиниңлардәк мән удурмән».  71 Шуниң 
билән улар ейтишти: «Техи бизниң гувалиққа немә һаҗитимиз бар? Мана 
өзимиз униң өз ағзидин аңлидуқ».  

Валий Пилатус Әйса Мәсиһни сорақ қилиду

23 1 Уларниң пүтүн җамаити қопуп, уни Пилатусниң алдиға елип 
берип,  2 униң үстидин әрз қилғили башлап ейтти: «Өзини Мәсиһ 

падишаһ дәп миллитимизни аздуруп, қәйсәргә баҗ бәргили қоймайдиған 
бу кишини туттуқ».  3 Пилатус униңдин сорап ейтти: «Сән йәһудийларниң 
падишаһисәнму?» У униңға җавап берип ейтти: «Сән өзәң ейттиң».  
4 Лекин Пилатус баш каһинларға вә хәлиққә ейтти: «Бу адәмдә бир әйип 
тапмидим».  5 Лекин улар ошуқрақ чиң туруп ейтишти: «Галилийәдин тартип 
бу йәргичә пүтүн Йәһудийәдә тәлим берип, хәлиқни бузиду».  6 Пилатус 
буни аңлап: «Бу киши галилийәликму?» дәп сориди.  7 У униң Һиродәсниң 
һөкүмитидин болғинини билгәндә, Һиродәс өзи шу күнләрдә Йерусалимда 
болғач Әйсани униң алдиға әвәтти.  
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Әйса Мәсиһ Һиродәс падишаһниң алдида
8 Һиродәс Әйсани көргәндә тола хуш болди, чүнки узун вақиттин бери 

униң хәвирини тола аңлиғини үчүн уни көргили халап, униңдин бир мөҗизә 
көргили үмүт қилатти.  9 У униңдин тола сөз сориди. Лекин у униңға һеч 
бир җавап бәрмиди.  10 Баш каһинлар вә катиплар анда туруп, униң үстидин 
иҗтиһат билән әрз қиливататти.  11 Һиродәс өз сипаһлири билән уни тәһқир 
көрүп мәсқирә қилип, униңға бир пақирайдиған либас кийдүрүп, уни 
Пилатусниң алдиға яндуруп әвәтти.  12 Шу күндә Һиродәс билән Пилатус дост 
болди, чүнки илгиридин уларниң арисида адавәт болған еди.  

Әйса Мәсиһ өлүмгә һөкүм қилиниду

13 Пилатус баш каһинларни вә рәһбәрләрни вә җамаәтни қичқирип йиғип,  
14 уларға ейтти: «Силәр бу адәмни милләт аздурғучи дәп мениң алдимға 
кәлтүрдүңлар вә мана силәрниң алдиңларда мән уни сорақ қилип, униң 
үстидин әрз қилғиниңлардин һеч бир гуна бу адәмдә тапмидим.  15 Һиродәс 
һәм тапмиди, чүнки у уни бизгә яндуруп әвәтти. Мана у өлүмгә лайиқ 
һечнемә қилмиған.  16 Униң үчүн мән уни қамчилитип қоюп берәй».  
17 Чүнки у һейтта уларға бир кишини азат қилғили мәҗбур еди.  18 Амма 
уларниң һәммиси бир еғиздин қичқирип ейтти: «Уни йоқитиң! Бизгә 
Бараббасни азат қилғин!»  19 Бараббас шәһәрдә вәқә болған бир топилаң 
вә қатиллиқ үчүн зинданға селинған еди.  20 Амма Пилатус Әйсани азат 
қилғили халап, йәнә уларға сөз қилди.  21 Лекин улар қичқиришип ейтишти: 
«Чапрас яғачкә тартқин, уни чапрас яғачқа тартқин!»  22 У үчинчи мәртивә 
уларға ейтти: «Бу өзи немә яманлиқ қилған? Униңда өлүмгә лайиқ һечнемә 
тапмидим, униң үчүн уни қамчилитип азат қилай».  23 Лекин улар үнлүк аваз 
билән қичқирип униң чапрас яғачқа тартилмиқини тәләп қилишти. Уларниң 
қичқириши күчлүк кәлгәндә,  24 Пилатус уларниң хаһишидәк қилишқа һөкүм 
бәрди.  25 Уларниң тилигинидәк уларға топилаң вә қатиллиқ үчүн зинданға 
ташланған кишини азат қилип, Әйсани уларниң хаһишиға тапшурди.  

Әйса Мәсиһниң чапрас яғачқа михлиниши

26 Улар уни елип кетип барғинида сәһрадин кәлгән киренәлик Симон 
дегән бир кишини тутуп, чапрас яғачни Әйсаниң кәйнидин көтәргили униң 
үстигә қойди.  27 Хәлиқтин чоң бир топ вә мәйдилиригә уруп униң үстигә 
йиғлиған тола хотунлар униңға әгәшти.  28 Лекин Әйса уларға өрүлүп ейтти: 
«Әй Йерусалимниң қизлири, мениң үстүмгә йиғлимаңлар, лекин өзәңлар 
билән балилириңларниң үстигә йиғлаңлар.  29 Мана улар: ‹ Туғмас болғанлар 
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вә туғмиған қосақлар вә емитмигән әмчәкләр мубарәктур› дәйдиған күнләр 
келиду.  30 У вақит улар тағларға: ‹ Үстимизгә чүшүңлар› вә дөңлүкләргә: ‹ 
Бизни йепиңлар› дегили башлайду.  31 Чүнки көк дәрәққә шуни қилса, қуруқ 
шахларға немә болиду?»  32 Улар җинайәтчи болған башқа икки кишини 
өлтүргили һәм униң билән елип барди.  
33 Улар «Баш сөңики» дегән йәргә кәлгәндә анда улар уни вә у җинайәтчиләрни 
бирини униң оң йенида вә йәнә бирини сол йенида чапрас яғачқа тартти.  
34 Әйса ейтти: «Әй Ата, уларни кәчүргин, чүнки улар немә қилғинини 
билмәйду». Улар униң либасини тәқсим қилип үстигә чәк ташлиди.  35 Хәлиқ 
туруп қарап туратти вә рәһбәрләр уни мәсқирә қилип: «Башқиларни қутқузди, 
әгәр Худаниң Мәсиһи вә илғанғини болса өзини қутқузсун» дәп ейтти.  
36 Сипаһлар һәм келип уни мәсқирә қилип, униңға сиркә тәңләп:  37 «Әгәр сән 
йәһудийларниң падишаһи болсаң, өзәңни қутқузғин» дәп ейтишти.  38 Униң 
үстидә: «Бу йәһудийларниң падишаһидур» дәп бир хәт пүтүлгән еди.  
39 Чапрас яғачкә тартилған җинайәтчиләрниң бири униңға дәшнәм қилип 
ейтти: «Сән Мәсиһ болсаң, өзәңни вә бизни қутқузғин».  40 Лекин йәнә бири 
җавап берип, уни әйипләп ейтти: «Сән өзәң бу һөкүмниң тегидә болуп 
туруп, Худадин қорқмайсәнму?  41 Бизгә һәқ болди, чүнки қилғинимизниң 
җазасини таптуқ, лекин бу киши һеч бир натоғра иш қилған әмәс».  42 Андин 
у ейтти: «Әй Әйса, падишаһлиқиңға кәлгәндә мени яд қилғин».  43 У униңға 
ейтти: «Бәрһәқ, саңа ейтимән: Бу күн мән билән җәннәттә болисән».  

Әйса Мәсиһниң өлүми

44 Тәхминән алтиничи сааттә еди вә тоққузинчи сааткичә һәммә жутта 
қараңғулуқ болди.  45 Аптап өз йоруқини җүtүrди вә бәйтниң пәрдиси 
оттурисидин житилди.  46 Әйса үнлүк аваз билән қичқирип ейтти: «Әй Ата, 
роһумни сениң қолуңға тапшурдум». У буни ейтип, роһни тәслим қилди.  
47 Әмди әскәр йүзбеши вәқә болғинини көргәндә Худаға шан-шәрәп берип: 
«Һәқиқәтән бу адәм адил еди» дәп ейтти.  
48 вә буниңға қариғили йиғилған хәлиқниң һәммиси вәқә болғанни көргәндә 
өз мәйдилиригә уруп йенип кәтти.  49 Униң тонушлириниң һәммиси вә 
Галилийәдин униңға әгәшкән хотунлар йирақтин туруп, муниңға қарап турди.  

Әйса Мәсиһ қәбиргә қоюлиду

50 Вә мана Йүсүп дәп аталған алий кеңәшниң бир әзаси бар еди. У өзи ақ 
көңүл вә адил киши болуп,  51 уларниң мәслиһәтигә вә қилғиниға унимиған 
еди. Өзи йәһудийларниң Араматия дегән шәһиридин болуп, Худаниң 
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падишаһлиқиға мунтәзир еди.  52 У өзи Пилатусниң қешиға берип, Әйсаниң 
бәдинини тилиди.  53 У уни чүшүрүп, канап рәхт билән кепәнләп, қорам 
таштин оюлуп әсла һеч ким қоюлмиған бир қәбиргә қойди.  54 Тәйярлиқ күни 
болуп, шабат күни йеқинлашқан еди.  
55 Галилийәдин униң билән кәлгән хотунлар әгишип, қәбирни вә униң бәдини 
анда қандақ қоюлғинини көрди.  56 Улар йенип берип, әтирләр вә хушбуй 
яғлар тәйяр қилип, әмиргә мувапиқ шабат күнидә раһәт қилди.  

Әйса Мәсиһниң тирилиши

24 1 Һәптиниң авалқи күни таң атқанда улар тәйяр қилған әтирләрни 
көтирип қәбиргә кәлди.  2 Лекин улар ташни қәбирниң ағзидин 

жуймиланған көрди.  3 Улар қәбиргә киргәндә Худавәндә Әйсаниң бәдинини 
тапмиди.  
4 Улар буниң үчүн һәйран турғанда, мана пақирайдиған либаслиқ икки киши 
уларниң йенида туриду.  5 Улар қорқуп йүзлирини йәргә өрүгәндә, у кишиләр 
уларға ейтти: «Немә үчүн тирикни өлүкләрниң арисида издәйсиләр?  6 У 
мунда әмәс, бәлки тирилип қопурулди. Ядиңларға кәлтүрүңларки, у өзи 
техи Галилийәдә болғанда силәргә сөз қилип,  7 ейттики: ‹ Ибн ал-Инсанниң 
гунакар адәмләрниң қолиға тапшурулуп, чапрас яғачқа тартилип үчинчи 
күндә тирилип қопмиқи керәктур›».  
8 Улар униң сөзини ядлириға кәлтүрүп,  9 қәбирдин йенип, буниң һәммисини 
он бирләргә вә қалғанларниң һәммисигә хәвәр бәрди.  10 Бу хотунлар 
магдалалик Мәрйәм вә Йоанна вә Яқубниң аниси Мәрйәм еди. Башқа 
хотунлар һәм улар билән расулларға буни хәвәр бәрди.  11 Лекин бу сөзләр 
уларға бекар гәптәк көрүнди вә улар ишәнмиди.  
12 Амма Петрус қопуп, қәбиргә жүгүрди вә қәбиргә еңишип ялғуз кепәнни 
көрүп, болған вәқәләргә һәйран болуп өйгә янди.  

Емаус кәнткә баридиған йолда

13 Вә мана уларниң иккиси шу күндә Йерусалимдин атмиш оқя етимичә 
йирақ болған Емаус атлиқ бир кәнткә кетип беривататти.  14 Вәқә болғанниң 
һәммиси тоғрисида өз арисида сөзлишивататти.  
15 Улар сөзлишип музакирә қилип йүргәндә, мана Әйса өзи уларға 
йеқинлишип улар билән маңди.  16 Лекин уларниң көзлири уни тонумақтин 
тутулған еди.  17 У уларға ейтти: «Мунда йүрүп сөзләшкиниңлар немидур?» 
Улар тохтап туруп, ғәмкин көрүнди.  18 Уларниң Клийопас дегән бири җавап 
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берип униңға ейтти: «Йерусалимда шу күнләрдә болған вәқәни билмигән 
мусапир ялғуз сәнму?»  19 У уларға ейтти: «Немә вәқә?» Улар униңға ейтти: 
«Назарәтлик Әйсаға болған вәқә! У өзи Худаниң вә һәммә хәлиқниң алдида 
әмәлдә вә сөздә қудрәтлик бир пәйғәмбәр еди.  20 Бизниң баш каһинлар вә 
рәһбәрлиримиз уни өлүм һөкүмигә тапшуруп чапрас яғачқа тартти.  21 Биз 
Исраилни қутқузидиған киши у өзи екән дәп үмүт қилған едуқ, лекин 
һәр қандақ болса, бу иш вәқә болғиниға бугүн үч күн болди.  22 Лекин 
бизниңкидин бир нәччә хотунлар һәм бизни һәйран қилди. Улар сәһәрдә 
қәбиргә берип,  23 униң бәдинини тапмай йенип келип: «У тириктур» дәп 
ейтқан пәриштиләрниң уларға көрүнгинини хәвәр бәрди.  24 Биз билән 
болғанларниң бирнәччиси қәбиргә берип, хотунлар ейтқандәк тапти. Лекин 
униң өзини көрмиди».  
25 У уларға ейтти: «Әй әқилсиз вә пәйғәмбәрләрниң ейтқининиң һәммисигә 
ишәнгили көңли қелин болғанлар!  26 Мәсиһниң мундақ зәхмәт тартип 
өз шан-шәрипигә кириши лазим әмәсмиди?» дәп,  27 андин Муса вә һәммә 
пәйғәмбәр билән башлап, барчә муқәддәс язмиларда Мәсиһ тоғрисида 
ейтилғанни уларға рошән қилди.  
28 Улар баридиған кәнткә йеқинлашқанда у өзини йирақрақ бир йәргә 
баридиғандәк көрсәтти.  29 Амма улар уни зорлап ейтти: «Биз билән қалғин, 
чүнки ахшам йеқин вә күндүз өтти». У улар билән қалғили ичкири кирди.  
30 Вәқә болдики, улар билән дәстиханда олтарғинида, у бир нанни елип дуа 
оқуп, уни уштуп уларға бәрди.  31 Шу чағда уларниң көзлири уни тонуғидәк 
ечилди, лекин у өзи улардин ғайип болуп кәтти.  
32 Улар бир-биригә ейтишти: «У йолда биз билән сөзлишип бизгә муқәддәс 
язмиларни уқтурғинида, көңлимиз ичимиздә көймидиму?»  33 Улар шу саат 
қопуп Йерусалимға йенип, он бирләрни вә улар билән биллә болғанларни бир 
йәрдә йиғиқлиқ тапти.  34 Улар: «Һәқиқәтән Худавәндә тирилип қопурулуп, 
Симонға көрүнди» дәп ейтишти.  35 Андин улар өзи йолда вәқә болғинини вә 
нанни уштуғинида уни тонуғинини хәвәр бәрди.  

Әйса Мәсиһниң шагиртлириға көрүнүши

36 Улар сөз қилип турғинида Әйса өзи уларниң оттурисида туруп, уларға: 
«Аманлиқ болсун силәргә» дәп ейтти.  37 Улар титрәп қорқуп «Бир роһ екән» 
дәп хиял қилди.  38 Амма у уларға ейтти: «Немишкә қорқисиләр вә немишкә 
көңүллириңларға шәк пәйда болиду?  39 Қоллиримға вә путлиримға қарап, 
мән өзәм екәнликимни билиңлар. Мени тутуп көрүңлар. Бир роһниң әт 
билән сөңики йоқ, лекин мениңки бар болғинини көрисиләр.  40 Буни ейтип 
у уларға өз қоллирини вә путлирини көрсәтти.  41 Улар хушлуқтин техи 
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ишәнмәй, тәәҗҗүп қилғанда у уларға ейтти: «Мунда йегили бир немәңлар 
барму?»  42 Улар униңға бир парчә пишқан белиқ бәрди  43 вә у елип уларниң 
алдида йеди.  
44 У уларға ейтти: «Мән силәр билән болғанда силәргә ейтқан сөзүм шу 
едики, Мусаниң Тәвратида вә пәйғәмбәрләрниң муқәддәс язмилирида вә 
Зәбур китапида мән тоғрилиқ пүтүлгәнниң һәммиси беҗа кәлтүрүлмики 
керәктур».  45 Андин муқәддәс язмиларни уққили уларниң зеһинлирини 
ачти.  46 У уларға ейтти: «Шундақ пүтүлгәнки, Мәсиһ зәхмәт тартип, үчинчи 
күндә өлүкләр арисидин қопиду.  47 Униң исми билән Йерусалимдин 
башлап һәммә таипиләргә гуналарниң мәғпирәт қилиниши үчүн товва вәзи 
ейтилиду.  48 Силәр буниңға гува болисиләр.  49 Вә мана, мән өзәм силәргә 
Атамниң вәдә қилғинини әвәтимән. Лекин силәр егизликтин қудрәт кийгичә 
бу шәһәрдә олтириңлар».  

Әйса Мәсиһниң асманға көтирилиши

50 У уларни Бәйтаняға йеқин чиқирип, өз қоллирини көтирип уларни 
мубарәклиди.  51 Уларни мубарәклигинидә у улардин айрилип, асманға 
көтирилди.  52 Улар униңға сәҗдә қилғандин кейин чоң хушлуқ билән 
Йерусалимға янди.  53 Улар һемишә бәйт-муқәддәстә болуп, Худаға һәмдусана 
ейтип турди.  
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ИнҖИл ЮҺАннА
Худаниң сөзи нур вә һаятлиқтур

1 1 Дәсләптә сөз бар еди вә сөз Худа билән еди вә сөз Худа еди.  2 Шу өзи 
дәсләптә Худа билән еди.  

3 Һәммә нәрсә униң васитиси билән болди вә болған нәрсиләрдин һеч бири 
униңсиз болмиди.  4 Һаятлиқ униңда еди вә һаятлиқ адәмләрниң нури еди.  
5 Нур қараңғулуқта йоруқлуқ бериду вә қараңғулуқ уни басалмиди.  

6 Худадин әвәтилгән бир адәм қопти. Униң исми Юһанна еди.  7 Һәммиси униң 
васитиси билән ишәнгәй дәп, у өзи нур тоғрисида гувалиқ бәрмәк үчүн бир 
гувачи болуп кәлди.  8 У өзи шу нур әмәс еди, лекин нур тоғрисида гувалиқ 
бәргили кәлди.  9 Һәр адәмгә йоруқлуқ беридиған һәқиқий нур өзи дунияға 
кәлмәкчи еди.  10 Өзи дунияда еди вә дуния униң васитиси билән болди, 
лекин дуния уни тонумиди.  11 Өзиниңкигә кәлди вә өзиниңкиләр уни қобул 
қилмиди.  12 Лекин уни қобул қилғанларниң һәммисигә, йәни униң исмиға 
ишәнгәнләргә Худаниң балилири болушқа қудрәт бәрди.  13 Улар қандин әмәс 
вә җисим хаһишидин әмәс вә инсан хаһишидин әмәс, бәлки Худадин туғулди.  

Худаниң сөзи дунияға кәлди

14 Сөз җисим болуп, аримизда макан тутти вә биз униң улуқлуқини, 
Атиниң ялғуз оғлиниң улуқлуқидәк көрдуқ вә у меһри-шәпқәт вә һәқиқәт 
билән толған еди.  15 Юһанна униң тоғрисида гувалиқ берип қичқирип ейтти: 
«‹ Мәндин кейин кәлгүчи мәндин илгири еди› дәп мән униң тоғрисида 
ейтқан киши будур, чүнки у мәндин илгири бар еди».  
16 Униң пәзилитидин һәммимиз шәпқәт үстигә шәпқәт таптуқ.  17 Чүнки 
Тәврат Мусаниң васитиси билән берилди, лекин меһри-шәпқәт вә һәқиқәт 
Әйса Мәсиһниң васитиси билән кәлди.  18 Худани әсла һеч ким көрмигән. 
Атиниң қучиқидики ялғуз Оғул өзи уни баян қилди.  

Чөмүлдүргүчи Юһанна өзи тоғрисида гувалиқ бериду

19 Йәһудийлар Йерусалимдин униң алдиға каһинлар вә лавийлиқлар: «Сән 
кимдурсән?» дәп сориғили әвәткәндә Юһаннаниң гувалиқи шу еди.  20 вә у 
етирап қилип инкар қилмиди, лекин етирап қилдики: «Мән Мәсиһ әмәсмән».  
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21 Улар униңдин соридики: «Ундақта немисән? Елиясмусән?» У ейтти: «Мән 
у әмәсмән». Улар ейтти: «Сән шу пәйғәмбәрмусән?» У җавап бәрди: «Мән у 
әмәсмән».  22 Улар униңға ейтти: «Сән кимдурсән? Бизни әвәткәнләргә бир 
учур берәйли. Өзәң тоғрилиқ немә ейтисән?  23 У ейтти: «‹ Худавәндиниң 
йолини түз қилиңлар› дәп Йәшая пәйғәмбәрниң ейтқинидәк мән баяванда 
қичқарғучиниң авазидурмән».  
24 Әвәтилгәнләр пәрисийләрдин еди.  25 Улар униңдин сорап униңға 
ейтти: «Сән Мәсиһ болмисаң, нә Елияс, нә шу пәйғәмбәр болмисаң, немә 
үчүн чөмүлдүрисән?»  26 Юһанна уларға җавап берип ейтти: «Мән суда 
чөмүлдүримән, лекин оттураңларда силәр тонумиған бири туриду.  27 У 
мәндин кейин келиду. Мән униң аяқ боқучини йәшкили лайиқ әмәсмән».  
28 Бу вәқәләр Иорданниң у бир тәрипидики Бәйтабарада Юһанна адәмләрни 
чөмүлдүрүватқан йәрдә болди.  

Әйса Мәсиһ Худаниң Қозисидур

29 У күнниң әтиси Юһанна Әйсаниң өз алдиға кәлгинини көрүп ейтти: 
«Мана Худаниң қозиси, дунияниң гунайини көтәргүчи!  30 ‹ Мәндин илгири 
болған бир киши мәндин кейин келиду› дәп мән униң тоғрисида ейтқан киши 
будур, чүнки у мәндин илгири бар еди.  31 Амма мән уни тонумидим, лекин 
униң Исраилға ашкарә болмиқи үчүн, мән суда чөмүлдүргили кәлдим».  
32 Юһанна йәнә гувалиқ берип ейтти: «Мән Роһниң асмандин кәптәрдәк назил 
болуп униң үстидә тохтиғинини көрдүм.  33 Амма мән уни тонумидим, лекин 
мени суда чөмүлдүргили әвәткәнниң өзи маңа ейттики: ‹ Роһниң назил 
болуп кимниң үстидә тохтиғинини көрсәң, Муқәддәс Роһта чөмүлдүргүчи 
удур›.  34 Мән көрүп: ‹ Ибн Алла будур› дәп гувалиқ бәрдим».  

Әйса Мәсиһниң дәсләпки шагиртлири

35 Әтиси Юһанна өз шагиртлириниң иккиси билән туратти.  36 У Әйсаниң 
маңғинини көрүп: «Мана Худаниң қозиси» дәп ейтти.  37 У икки шагирт униң 
сөзини аңлап, Әйсаға әгәшти.  38 Әйса бурулуп, уларниң әгәшкинини көрүп 
уларға ейтти: «Немә издәйсиләр? Улар ейтишти: «Рабби йәни ‹ Әй устаз›, нә 
йәрдә олтарисән?»  39 У уларға ейтти: «Келип көрүңлар». Улар берип, нә йәрдә 
олтарғинини көрүп, у күн униң билән қелишти вә тәхминән онинчи сааттә еди.  
40 Юһаннадин аңлап Әйсаға әгәшкән иккилисиниң бири Симонниң бурадири 
Андрәяс еди.  41 У авал өз бурадири Симонни тепип, униңға ейтти: «Биз Мәсиһни 
— йәни мәсиһләнгән қутқазғучини — таптуқ» дәп,  42 уни Әйсаниң алдиға елип 
барди. Әйса униңға қарап ейтти: «Сән Симон ибн-Юнустурсән. Сән Кифас йәни ‹ 
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Петрус›, дәп атилисән.  
43 Әтиси Әйса Галилийәгә чиққили қарар қилип, Филиппусни тапти. Әйса 
униңға: «Маңа әгәшкин» деди.  44 Филиппус Андрәяс билән Петрусниң 
шәһири Бәйтсайдадин еди.  45 Филиппус Натанаәлни тепип, униңға ейтти: 
«Муса Тәвратта вә пәйғәмбәрләр өзи униң тоғрисида пүткән кишни, йәни 
Йүсүпниң оғли назарәтлик Әйсани таптуқ».  46 Натанаәл униңға ейтти: 
«Назарәттин яхши бир немә чиқаламду?» Филиппус униңға ейтти: «Келип 
көргин».  47 Әйса Натанаәлниң өз алдиға кәлгинини көрүп, униң тоғрисида: 
«Мана өзидә һейлә йоқ раст бир исраилий киши!» дәп ейтти.  48 Натанаәл 
униңға ейтти: «Мени қәйәрдин тонуйсән?» Әйса җавап берип униңға ейтти: 
«Филиппус сени қичқармастин илгири әнҗир дәриғиниң түвидә турғиниңда 
сени көрдүм».  49 Натанаәл униңға җавап берип ейтти: «Сән Ибн Алладурсән, 
сән Исраилниң падишаһидурсән».  50 Әйса җавап берип униңға ейтти: «‹ Сени 
әнҗир дәриғиниң түвидә көрдүм› дегиним үчүн ишинәмсән? Буниңдин 
чоңрақни көрисән».  51 У униңға йәнә ейтти: «Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә 
ейтимән: Мундин кейин асманниң ечилғинини вә Худаниң пәриштилири 
Ибн ал-Инсанниң үстигә назил болуп чиқидиғинини көрисиләр.  

Канадики той зияпити

2 1 Үчинчи күни Галилийәдики Кана шәһиридә бир той болди вә Әйсаниң 
аниси анда еди.  2 Һәм Әйса билән шагиртлири тойға қичқирилған еди.  

3 Шараб түгигәндә Әйсаниң аниси униңға ейтти: «Уларниң шараби йоқтур».  
4 Әйса униңға ейтти: «Ханим, мени қойғин, вақтим техи кәлмиди».  5 Униң 
аниси хизмәткарларға: «Силәргә һәрнемә десә, қилиңлар» дәп ейтти.  
6 Йәһудийларниң паклиниш рәсмигә мувапиқ һәр бири икки яки үч туң су 
кәмлинидиған алтә таш күп анда қоюлған еди.  7 Әйса уларға: «Күпләрни су 
билән тоштуруңлар» дәп ейтти вә улар уларни ағзиғичә тоштурди.  8 Андин 
у уларға: «Әмди усуп, зияпәт бешиға елип бериңлар» дәп ейтти. Улар 
елип барди.  9 Зияпәт беши шарабқа айланған суни тетип беқип, қәйәрдин 
болғанни билмиди, лекин суни усқан хизмәткарлар билди. Зияпәт беши 
той йигитини қичқирип,  10 униңға ейттики: «Һәр адәм авал яхши шарабни 
қоюп, улар зиядә ичкәндә пәсрәкни қойиду. Сән яхши шарабни бу чаққичә 
сақлапсән».  
11 Әйса қилған мөҗизилириниң авалқиси бу еди. Уни Галилийәдики Кана 
шәһиридә қилип өз шан-шәрипини ашкарә қилди вә униң шагиртлири 
униңға ишәнди.  12 Андин кейин у өзи, аниси, бурадәрлири вә шагиртлири 
Капәрнаһумға берип, анда бир нәччә күн қалди.  
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Әйса Мәсиһниң бәйт-муқәддәсни тазилиши
13 Йәһудийларниң Өтүп кетиш һейти йеқин еди вә Әйса Йерусалимға 

барди.  14 У бәйт-муқәддәстә кала билән қой вә кәптәр сатқучиларни вә 
анда олтарған сәррапларни тепип,  15 танидин бир қамча етип, һәммисини, 
қойни вә калини бәйттин қоғлап чиқирип, сәррапларниң пуллирини төкүп, 
җозилирини өрүди  16 вә кәптәр сатқучиларға: «Бу нәрсиләрни мундин елип 
кетиңлар! Атамниң өйини тиҗарәт өйи қилмаңлар!» дәп ейтти.  17 Униң 
шагиртлири: ‹ Сениң өйүңниң ғәйрити мени йәвалди› дәп пүтүлгәнни ядиға 
кәлтүрди.  
18 Йәһудийлар сөз қилип униңға ейтти: «Буни қилғиниңда бизгә немә аламәт 
көрситисән?»  19 Әйса җавап берип уларға: «Бу бәйтни йиқитиңлар вә мән уни үч 
күндә турғузуп болай» дәп ейтти.  20 Шунда йәһудийлар ейтти: «Бу бәйт қириқ 
алтә йилда бена қилинди. Сән уни үч күндә турғузамсән?»  21 Лекин у өз бәдини 
тоғрисида сөз қилған еди.  22 У өлүкләрниң арисидин қопурулғанда шагиртлири 
униң буни ейтқинини ядиға кәлтүрүп, муқәддәс язмиларға вә Әйса ейтқан сөзгә 
ишәнди.  23 У Өтүп кетиш һейтида Йерусалимда болғинида, тола кишиләр униң 
қилған мөҗизилирини көрүп униң исмиға ишәнди.  24 Лекин Әйса өзини уларға 
билиндурмәтти, чүнки һәммисини биләтти.  25 У адәмдә немә бар болғинини 
билгәч адәм тоғрисида һеч кимниң гувалиқиға муһтаҗ әмәс еди.  

Йеңидин туғулуш

3 1 Пәрисийләрдин Никодимус дәп аталған йәһудийларниң бир рәһбири 
бар еди.  2 Бу өзи кечидә Әйсаниң алдиға келип, униңға ейтти: «Әй устаз, 

билимизки, Худадин кәлгән бир муәллимдурсән, чүнки һеч ким сән қилған 
мөҗизиләрни, Худа униң билән болмиса, қилалмайду».  3 Әйса җавап берип 
униңға ейтти: «Бәрһәқ, бәрһәқ, саңа ейтимәнки, әгәр бир адәм йеңидин 
туғулмиса, Худаниң падишаһлиқини көрәлмәйду».  4 Никодимус униңға 
ейтти: «Адәм қериғинида қандақ туғулалайду? Йәнә анисиниң қосиқиға кирип 
туғулаламду?»  5 Әйса җавап берип: «Бәрһәқ, бәрһәқ, саңа ейтимәнки, әгәр бир 
адәм судин вә Роһтин туғулмиса, Худаниң падишаһлиқиға кирәлмәйду» деди,  
6 «Җисимдин туғулған җисимдур вә Роһтин туғулған роһтур.  7 Саңа йеңидин 
туғулмиқиңлар керәк дегинимгә һәйран болмиғин.  8 Шамал халиған йәргә 
қозғилиду вә сән униң авазини аңлайсән, лекин нә йәрдин келип, нә йәргә 
баридиғинини билмәйсән. Роһтин туғулған һәр ким шундақтур».  
9 Никодимус җавап берип униңға ейтти: «Бу иш қандақ мүмкин болар?»  
10 Әйса җавап берип униңға ейтти: «Сән Исраилниң муәллими болуп туруп, 
буни билмәмсән?  11 Бәрһәқ, бәрһәқ, саңа ейтимән: Билгинимизни сөз 
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қилимиз вә көргинимизгә гувалиқ беримиз, амма гувалиқимизни қобул 
қилмайсиләр.  12 Силәргә зиминий нәрсиләрни ейтқинимда ишәнмисәңлар, 
самави нәрсиләрни ейтсам, қандақ ишинисиләр?  13 Өзи асманда болуп 
асмандин назил болған Ибн ал-Инсандин башқа һеч ким асманға чиқмиди.  
14 Муса баяванда иланни көтәргәндәк Ибн ал-Инсанниң көтирилмики 
керәктур,  15 Шуниң билән һәр ким униңға ишәнсә, униңда әбәдий тирикликни 
тапиду.  16 Чүнки Худа дунияни шундақ дост туттики, һәр ким униңға 
ишәнсә, һалак болмиғай, бәлки униң әбәдий тириклики болғай дәп, өз ялғуз 
Оғлини бәрди 17 Чүнки Худа дунияни һөкүм қилмақ үчүн әмәс, бәлки дуния 
униң васитиси билән ниҗат тапқай дәп, өз ялғуз Оғлини дунияға әвәтти.  
18 Кимки униңға ишәнсә, һөкүм қилинмайду вә кимки униңға ишәнмисә, 
Худаниң ялғуз Оғлиға ишәнмигини үчүн һөкүм қилинған болиду.  19 Һөкүм 
шудурки, нур дунияға кәлди вә адәмләр өз әмәллири яман болғач, нурдин 
қараңғулуқни яхширақ көрди.  20 Чүнки һәр ким яманлиқ қилса, нурни 
яман көрүп, әмәллирим ашкарә қилинмисун дәп, нурға кәлмәйду.  21 Лекин 
кимки һәқлиқ қилса, әмәллири ашкарә болмиқи үчүн нурға келиду, чүнки 
әмәллири Худа билән қилинғандур».  

Чөмүлдүргүчи Юһанна Әйса Мәсиһ тоғрисида гувалиқ бериду

22 Андин кейин Әйса билән шагиртлири Йәһудийә вилайитигә барди. У 
анда улар билән туруп, адәмләрни чөмүлдүрди.  23 Юһанна һәм Салимниң 
йеқинидики Айнонда адәмләрни чөмүлдүрәтти. Чүнки анда тола су бар еди 
вә улар келип чөмүлдүрүшни қобул қилатти.  24 Чүнки Юһанна техи зинданға 
селинмиған еди.  
25 У вақит Юһаннаниң шагиртлири билән бир йәһудийниң арисида 
паклиниш тоғрисида бәс-муназирә вәқә болди.  26 Улар Юһаннаға келип 
униңға ейтти: «Әй устаз, мана Иорданниң у тәрипидә сән билән болуп, өзәң 
униң тоғрисида гувалиқ бәргән киши адәмләрни чөмүлдүриду вә һәммиси 
униңға келиду».  27 Юһанна җавап берип ейтти: «Әгәр униңға асмандин 
берилмигән болса, инсан һеч нәрсә алалмайду.  28 ‹ Мән Мәсиһ әмәс, бәлки 
униң алдида әвәтилдим› дәп ейтқинимға өзәңлар маңа гувадурсиләр.  29 Той 
қизи кимгә тәгсә, той йигити удур, лекин аңлап туридиған йигит қолдиши 
той йигитиниң авазини аңлап тола хошал болиду. Мениң бу хошаллиқим 
әмди камил болди.  30 Униң ашмиқи мениң кемәймиким керәктур.  
31 Жуқиридин кәлгүчи һәммисиниң үстидидур. Зиминдин кәлгүчи зиминдин 
болуп зиминдин сөзләйду. Асмандин кәлгүчи һәммисиниң үстидидур.  32 У 
өзи көрүп аңлиғиниға гувалиқ бериду, амма һеч ким униң гувалиқини қобул 
қилмайду.  33 Кимки униң гувалиқини қобул қилса, Худаниң һәқ екәнликигә 
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мөһүр басқан болиду.  34 Чүнки Худа әвәткәнниң өзи Худаниң сөзини ейтиду. 
Худа Роһни өлчәм билән кәмләп бәрмәйду.  35 Ата Оғулни дост тутуп, һәммә 
нәрсини униң қолиға тапшурғандур.  36 Кимки Оғулға ишәнсә, униң әбәдий 
тириклики бар. Кимки Оғулға ишәнмисә, тирикликни көрмәйду, бәлки 
Худаниң ғәзипи униң үстидә қалиду.  

Самарийәлик хотун билән бир сөһбәт

4 1 Әйса Юһаннадин ошуқрақ шагиртлар қилип чөмүлдүриду дегән хәвәр 
пәрисийләрниң аңлиғинини Әйса өзи уқуп қалди.  2 — Лекин Әйса өзи 

чөмүлдүрмәйтти, бәлки шагиртлири чөмүлдүрәтти. — 3 У вақит у Йәһудийәни 
қоюп, йәнә Галилийәгә барди.  4 Униңға Самарийәдин өткили лазим болди.  5 У 
Яқуб өз оғли Йүсүпкә бәргән йәрниң йеқинидики Сихар дегән Самарийәниң 
бир шәһиригә кәлди.  6 Анда Яқубниң қудуқи бар еди. Әйса маңғинидин һерип, 
қудуқниң йенида олтарди. Бу тәхминән алтиничи сааттә еди.  
7 Бир самарийәлик хотун су тартқили кәлди. Әйса униңға: «Маңа ичкили 
су бәргин» дәп ейтти.  8 Чүнки шагиртлири шәһәргә ғиза алғили кәткән 
еди.  9 Самарийилик хотун униңға: «Сән бир йәһудий болуп, мәндин бир 
самарийәлик хотундин қандақ ичкили су сорайсән?» дәп ейтти — чүнки 
йәһудийлар самарийәликләр билән муамилә қилмайду —  10 Әйса җавап 
берип униңға ейтти: «Худаниң һәдийәсини вә маңа ичкили су бәргин дәп 
саңа ейтқанниң ким екәнликини билсәң еди, сән униңдин сорайттиң вә у саңа 
тирик су берәтти» деди.  11 Хотун униңға ейтти: «Әй хоҗа, су тартқили соғаң 
йоқтур вә қудуқ чоңқурдур. У тирик су саңа қәйәрдиндур?  12 Сән қудуқни 
бизгә бәргән атимиз Яқубтин улуқмусән? У өзи вә оғуллири вә падилири 
андин ичәтти».  13 Әйса җавап берип униңға ейтти: «Һәр ким бу судин ичсә, 
йәнә уссайду.  14 Лекин һәр ким мән униңға беридиған судин ичсә, әбәдкичә 
уссимайду, бәлки мән униңға беридиған су униң ичидә әбәдий тирикликкә 
ақидиған бир булақ болиду.  15 Хотун униңға ейтти: «Әй хоҗа, шу суни маңа 
бәргинки, уссимиғаймән вә бу йәргә су тартқили кәлмигәймән».  
16 Әйса униңға ейтти: «Берип, ериңни қичқирип бу йәргә кәлгин».  17 Хотун 
җавап берип ейтти: «Ерим йоқтур». Әйса униңға ейтти: «‹ Ерим йоқтур› дәп 
раст ейттиң.  18 Чүнки бәш әргә тәгдиң вә әмдики ериң сениң өз ериң әмәс. 
Буни раст ейттиң».  
19 Хотун униңға ейтти: «Әй хоҗа, көримәнки, сән бир пәйғәмбәр екәнсән.  
20 Ата-бовилиримиз бу тағда сәҗдә қилди, амма силәр: ‹ Сәҗдә қилидиған 
җай Йерусалимдадур› дәйсиләр».  21 Әйса униңға ейтти: «Әй хотун, маңа 
ишәнгин: Атиға нә бу тағда нә Йерусалимда сәҗдә қилидиған вақтиңлар 
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келиду.  22 Силәр билмигиниңларға сәҗдә қилисиләр. Бизләр билгинимизгә 
сәҗдә қилимиз, чүнки ниҗат йәһудийлардиндур.  23 Һәқиқий сәҗдә 
қилғучилар Атиға роһ вә һәқиқәт билән сәҗдә қилидиған вақит келиду, 
дәрвәқә әмди кәлди. Ата өзигә шундақ сәҗдә қилғучиларни издәйду.  24 Худа 
роһтур вә униңға сәҗдә қилғучиларниң роһ вә һәқиқәт билән сәҗдә қилмиқи 
керәктур».  
25 Хотун униңға ейтти: «Мәсиһ дегән мәсиһләнгән қутқазғучи  келидиғинини 
билимән вә у кәлгәндә һәр нәрсә тоғрисида бизгә хәвәр бериду».  26 Әйса 
униңға: «Сән билән сөзләп турған мән өзәм удурмән» дәп ейтти.  

27 У һаман шагиртлири келип, униң бир хотун билән сөзләшкинигә һәйран 
қелишти, лекин һеч бири: «Униңдин немә халайсән» яки «Униң билән немигә 
сөзләйсән» дәп соримиди.  28 У вақит хотун козисини қоюп, шәһәргә берип 
адәмләргә:  29 «Келип, мениң барчә қилғинимни маңа ейтқан бир кишини 
көрүңлар. Әҗәба шу өзи Мәсиһ әмәсму?»  30 Буниң билән улар шәһәрдин 
чиқип униң алдиға кәлди.  
31 Аңғичә шагиртлири униңға ялвуруп: «Әй устаз, йегин» дәп ейтти.  32 Лекин 
у уларға ейтти: «Силәр билмәйдиған мениң йегили бир таамим бар».  
33 Шагиртлири бир-биригә: «Әҗәба бири униңға йегили бир нәрсә елип 
кәлгәнмиду?» дәп ейтишти.  34 Әйса уларға ейтти: «Мениң таамим мени 
әвәткәнниң ирадисини қилип, униң әмәллирини беҗа кәлтүрмәктур.  
35 ‹ Ормаға йәнә төрт ай бар› демәйсиләрму? Мана силәргә ейтимән: 
Көзлириңларни көтирип, екин йәрләрниң орғили пишқиниға қараңлар.  
36 Ормичи иш һәққини елип, әбәдий тирикликкә һосул йиғиду. Шуниң билән 
териғучи вә ормичи баравәр хошал болиду.  37 ‹ Бири терийду вә йәнә бири 
ориду› дәйдиған сөз раст кәлди.  38 Мән силәрни ишлимигиниңларни орғили 
әвәттим, башқилар ишлиди вә силәр уларниң ишиға кирдиңлар».  
39 У хотунниң: «Мениң барчә қилғинимни у маңа ейтти» дәп гувалиқ берип ейтқан 
сөзи үчүн у шәһәрдин тола самарийәликләр Әйсаға ишәнди.  40 Самарийәликләр 
униң алдиға келип: «Бизниң йенимизда қалғин» дәп униңға ялвурди. У анда 
икки күн қалди.  41 Униң сөзи үчүн йәнә тола киши униңға ишинип,  42 хотунға 
ейттики: «Әмди сениң сөзүң үчүн ишәнмәймиз, чүнки өзимиз аңлидуқ вә 
билимизки, һәқиқәтән дунияниң қутқузғучиси будур».  

Бир орда әмәлдариниң оғлиниң сақайтилиши

43 Бу икки күндин кейин у андин чиқип Галилийәгә барди,  44 чүнки Әйса 
өзи: «Һеч бир пәйғәмбәрниң өз жутида иззити йоқтур» дәп гувалиқ бәрди.  45 У 
Галилийәгә кәлгәндә галилийәликләр униң һейтта Йерусалимда қилғининиң 
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һәммисини көргәч уни қобул қилди, чүнки улар һәм һейтқа барған еди.  
46 Әйса суни шараб қилған Галилийәдики Кана шәһиригә йәнә кәлди вә 
Капәрнаһумдики бир орда әмәлдариниң оғли кесәл еди.  47 У киши Әйсаниң 
Йәһудийәдин Галилийәгә кәлгинини аңлап, алдиға берип: «Сән келип, 
оғлумға шипа бәргин» дәп униңдин тилиди, чүнки оғли өлүмгә йеқин 
еди.  48 Амма Әйса униңға ейтти: «Аламәт билән мөҗизә көрмисәңлар, 
ишәнмәйсиләр».  49 Орда әмәлдари униңға ейтти: «Әй хоҗа, балам өлмәстә 
кәлгин» дәп ейтти.  50 Әйса униңға: «Барғин, оғлуң тириктур» деди. У киши 
Әйса униңға ейтқан сөзгә ишинип барди.  
51 У йолда кетип барғинида униң қуллири алдиға чиқип: «Оғлуң тириктур» 
дәп хәвәр бәрди.  52 У вақит оғли оңланғили башлиған саатни улардин сориди. 
Улар униңға ейтти: «Түнүгүн йәттиничи сааттә тәп уни қойди».  53 Атиси 
Әйса униң өзигә: ‹ Оғлуң тириктур› дегән сааттә бу иш болғинини уқуп, өзи 
вә барчә өйи ишәнди.  
54 Әйса Йәһудийәдин Галилийәгә кәлгәндин кейин қилған иккинчи 
мөҗизиси бу еди.  

Бәйтәстә көли бойидики кәсәл адәмниң шипа тепиши

5 1 Андин кейин йәһудийларниң бир һейти болди вә Әйса Йерусалимға 
чиқти.  2 Йерусалимда қой дәрвазида ибраний тилида Бәйтәстә дегән бәш 

айвани бар бир көл бар.  3 Бу айванларда тола кесәлләр, корлар, токурлар 
вә чолақлар йетип су чайкалғай дәп, мунтәзир еди.  4 Чүнки бирәр-бирәр 
бир пәриштә көлгә назил болуп суни чайқататти вә су чайқалғанда дәсләп 
чүшкән киши өзидә болған һәр қандақ кесилидин шипа тапатти.  
5 Анда оттуз сәккиз йилдин бери кесәл болған бир адәм бар еди.  6 Әйса униң 
анда ятқинини көрүп, узун вақиттин бери кесәл болғинини билип, униңға 
ейтти: «Сақайғили халайсәнму?»  7 Кесәл униңға: «Әй хоҗа, су чайқалғанда 
мени көлгә ташлиғили адимим йоқтур. Мән кәлсәм, мәндин илгири башқиси 
чүшүвалиду» дәп ейтти.  8 Әйса униңға ейтти: «Қопуп, орнуңни көтирип 
маңғин».  9 У дәрһал сақийип, өз орнини көтирип маңди.  
10 У күн шабат күни еди. Униң үчүн йәһудийлар шипа тапқан кишигә: «Шабат 
күнидур, орнуңни көтәрмәк саңа җайиз әмәс» дәп ейтти.  11 У уларға җавап 
бәрдики: «Мени сақайтқан киши өзи: ‹ Орнуңни көтирип маңғин› деди.  12 Улар 
униңдин: «Саңа: ‹ Орнуңни көтирип маңғин› дегән адәм кимдур?» дәп сориди.  
13 Лекин шипа тапқан киши униң ким екәнликини билмәйтти, чүнки у йәрдә 
тола хәлиқ болғини үчүн Әйса бир тәрәпкә кетип қалған еди.  
14 Андин кейин Әйса уни бәйт-муқәддәстә көрүп қелип, униңға: «Мана сақайдиң, 
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йәнә гуна қилмиғинки, саңа яманрақ бир немә вәқә болмиғай» дәп ейтти.  
15 У адәм берип, өзини сақайтқан киши Әйса екәнликини йәһудийларға 
хәвәр бәрди.  

Ата билән оғулниң бирлиқи

16 Бу вәҗидин йәһудийлар Әйсаға қәст қилип, у буни бир шабат күни 
қилғини үчүн уни өлтүргили издәйтти.  17 Амма Әйса уларға: «Атам бу 
вақитқичә ишләйду, мән һәм ишләймән» дәп җавап бәрди.  18 Униң үчүн 
йәһудийлар уни өлтүргили техи қәстләйтти, чүнки шабатни бузғини билән 
тохтимай, бәлки Худани Атам дәп өзини Худа билән тәң қилатти.  19 Амма 
Әйса җавап берип уларға ейтти: «Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, Оғул 
өзидин һечнемә қилалмайду, бәлки Атиниң қилғинини көрүп қилиду, 
чүнки у һәрнемә қилса Оғул һәм шундақ қилиду.  20 Мана Ата Оғулни дост 
тутуп, өз қилғининиң һәммисини униңға көрситиду вә силәр әҗәбләнгидәк 
булардин улуқрақ әмәлләрни униңға көрситиду.  21 Чүнки Ата өлгәнләрни 
қопуруп тирилдүргәндәк Оғул һәм өзи халиғанлирини тирилдүриду.  22 Ата 
һәм һеч кимни һөкүм қилмайду, бәлки барчә һөкүмни Оғулға тапшурғандур.  
23 Шуниң билән һәммиси Атиға иззәт қилғандәк оғулға һәм иззәт қилғай. 
Кимки Оғулға иззәт қилмиса, уни әвәткән Атиға һәм иззәт қилмайду.  
24 Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, мениң сөзүмни аңлап, мени әвәткәнгә 
ишәнгән кишиниң әбәдий тириклики бар вә өзи һөкүмгә кәлмәйду, бәлки 
өлүмдин тирикликкә өткән болиду.  25 Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, 
өлүкләр Ибн Алланиң авазини аңлайдиған вақит келиду, дәрвәқә әмди 
келип қалди вә уни аңлиғанлар тирилиду.  26 Чүнки Атиниң өз идә 
тириклики бар болғандәк Оғулға һәм өз идә тириклики бар болушқа қудрәт 
бәрди.  27 Ибн ал-Инсан болғини үчүн у һөкүм қилғили һәм униңға қудрәт 
бәрди.  28 Буниңға әҗәбләнмәңлар, чүнки гөрләрдикиләрниң һәммиси униң 
авазини аңлайдиған вақит келиду.  29 вә андин чиқип, яхшилиқ қилғанлар 
һаят қиямитигә вә яманлиқ қилғанлар һөкүм қиямитигә кетиду.  
30 Мән өзәмдин һеч нәрсә қилалмаймән, аңлиғинимдәк һөкүм қилимән 
вә һөкүмүм адилдур, чүнки өз ирадәмни әмәс, бәлки мени әвәткәнниң 
ирадисини қилғум бар.  31 Әгәр мән өз тоғрамда гувалиқ бәрсәм, гувалиқим 
һәқ әмәс.  32 Башқа бири мән тоғрилиқ гувалиқ бериду вә билимәнки, мән 
тоғрилиқ бәргән гувалиқи һәқтур.  33 Силәр Юһаннаға әлчи әвәттиңлар вә у 
һәқиқәткә гувалиқ бәрди.  34 Лекин мән инсандин гувалиқ қобул қилмаймән, 
амма силәрниң ниҗат тапмиқиңлар үчүн буни ейтимән.  35 Көйүп туруп 
йоруған чирағ у өзи еди вә силәр аз бир муддәтчә униң йоруқида сөйүнгили 
халидиңлар.  36 Лекин Юһаннаниңкидин улуқрақ бир шаһадитим бар. Ата 
маңа пүткүзгили бәргән ишлар, йәни мән қилип турған ишлар өзи Атиниң 
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мени әвәткинигә мән тоғрилиқ гувалиқ бериду.  37 Дәрвәқә мени әвәткән Ата 
өзи мән тоғрилиқ гувалиқ бәрди. Әсла униң авазини аңлимидиңлар вә я униң 
қияпитини көрмидиңлар.  38 вә униң сөзи ичиңларда қарар тапмиди, чүнки 
силәр униң әвәткинигә ишәнмәйсиләр.  39 Муқәддәс язмиларни тәптиш 
қилисиләр, чүнки уларда әбәдий тирикликни тапимиз дәп хиял қилисиләр 
вә булар мән тоғрилиқ гувалиқ бериду.  40 Амма тириклик тапмақ үчүн маңа 
кәлгили унимайсиләр.  
41 Адәмләрдин иззәт қобул қилмаймән.  42 Лекин силәрни тонуп, ичиңларда 
Худаниң муһәббити йоқ екәнликини билимән.  43 Мән Атамниң намида 
кәлдим, амма мени қобул қилмайсиләр. Башқиси өз намида кәлсә, уни 
қобул қилисиләр.  44 Силәр бир-бириңлардин иззәт қобул қилип, йеганә 
Худадин кәлгән иззәтни издимәй, қандақ ишинәләйсиләр?  45 Силәр мени 
‹ Бизниң үстимиздин Атиға әрз қилиду› дәп гуман қилмаңлар. Силәрниң 
үстүңлардин әрз қилғучи бар вә у силәр үмүт бағлиған Мусадур.  46 Мусаға 
ишәнгән болсаңлар, маңа һәм ишинәттиңлар, чүнки у мән тоғрилиқ пүтти.  
47 Лекин униң пүткән сөзлиригә ишәнмисәңлар, мениң сөзүмгә қандақ 
ишинәләйсиләр?  

Әйса Мәсиһ бәш миң кишини тойдуриду

6 1 Андин кейин Әйса Галилийә деңизиниң, йәни Тиберийә деңизиниң у 
бир тәрипигә барди.  2 Тола хәлиқ униң кесәлләргә қилған мөҗизилирини 

көрүп, униңға әгәшти.  3 Амма Әйса таққа чиқип, шагиртлири билән анда 
олтарди.  4 Йәһудийларниң Өтүп кетиш һейти йеқин еди.  
5 Әйса көзлирини көтирип, алдиға тола хәлиқниң кәлгинини көрүп 
Филиппусқа: «Буларға йегили нан қәйәрдин сетивалайли?» дәп ейтти.  
6 Лекин у уни синимақ үчүн буни ейтти, чүнки немә қилидиғинини өзи 
биләтти.  7 Филиппус униңға: «Һәр биригә кичик бир парчидин тәгсә, икки 
йүз динарлиқ нан уларға йәтмәйду» дәп җавап бәрди.  8 Шагиртлириниң 
бири, йәни Симон Петрусниң бурадири Андрәяс униңға ейттики:  9 «Мунда 
бәш арпа нени билән икки белиқи бар бир оғул бала туриду, лекин шунчә 
тола хәлиққә бу немә болиду?»  
10 Әйса: «Хәлиқни олтарғузуңлар» дәп ейтти. У йәрдә тола от бар еди. Әр 
кишиләр йәргә олтарди вә уларниң сани бәш миңчә еди.  11 Андин Әйса 
нанни елип шүкүр ейтип, уларни олтарғанларға үләштүрүп, шундақ һәм 
улар халиғидәк белиқлардин һәм бәрди.  12 Улар тойғанда у өз шагиртлириға: 
«Һечнемә зайә болмисун дәп, ашқан парчиларни йиғиңлар» дәп ейтти.  
13 Шуниң билән улар йиғип, бәш арпа ненидин ешип, йегәнләрдин қалған 
парчилардин он икки севәт толтарди.  
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14 Әмди хәлиқ Әйса қилған мөҗизини көрүп: «Һәқиқәтән дунияға келидиған 
пәйғәмбәр будур» дәп ейтти.  15 Лекин Әйса уларниң келип, униң өзини 
падишаһ қилмақ үчүн зорлуқ билән елип кетидиғинини билип, өзи йәнә 
таққа ялғуз барди.  

Әйса Мәсиһниң су үстидә меңиши

16 Ахшам болғанда шагиртлири деңизға берип,  17 деңизниң у тәрипидики 
Капәрнаһумға бармақ үчүн бир кемигә чүшти. Амма қараңғулуқ басқан еди 
вә Әйса уларға техи кәлгән әмәс еди.  18 Қозғилип турған қаттиқ шамалдин 
деңиз чайқиливататти.  19 Лекин улар йигирмә бәш-оттуз оқя етимичә 
барғанда Әйсаниң деңизниң йүзидә меңип кемигә келидиғинини көрүп 
қорқти.  20 Амма у уларға: «Қорқмаңлар, мәндурмән» дәп ейтти.  21 Улар уни 
кемигә алғили халиғанда, дәрһал кемә улар баридиған йәргә йәтти.  
22 У күнниң әтиси деңизниң у тәрипидә турған хәлиқ анда бир кемидин 
башқиси болмиғинини вә Әйса өз шагиртлири киргән кемигә улар билән 
биллә кирмәй, бәлки шагиртлириниң ялғуз барғинини көргән еди.  23 Лекин 
Тиберийәдин башқа кемиләр келип, хәлиқ Худавәндә шүкүр ейтқандин 
кейин нан йегән йәргә йеқин тохтиған еди.  24 Хәлиқ Әйсаниң вә униң 
шагиртлириниң анда болмиғинини көргәндә улар өзи кемиләргә кирип, 
Әйсани издигили Капәрнаһумға барди.  

Әйса Мәсиһ тириклик беридиған нандур

25 Улар уни деңизниң у тәрипидә тепип, униңға: «Әй устаз, қачан бу йәргә 
кәлдиң?» дәп ейтти.  26 Әйса уларға җавап берип ейтти: «Бәрһәқ, бәрһәқ, 
силәргә ейтимәнки, мөҗизиләр көргиниңлар үчүн әмәс, бәлки нандин йәп 
тойғиниңлар үчүн мени издәйсиләр.  27 Паний болидиған таам үчүн һәрикәт 
қилмаңлар, лекин Ибн ал-Инсан силәргә беридиған әбәдий һаятлиққа 
бақий қалидиған таам үчүн һәрикәт қилиңлар, чүнки уни Ата, йәни Худа 
өзи мөһүрләп тәстиқлиған».  28 У вақит улар униңға: «Немә қилип Худаниң 
ишлирини беҗа кәлтүримиз?» дәп ейтти.  29 Әйса уларға җавап берип ейтти: 
«Худаниң иши будурки, униң әвәткинигә ишәнгәйсиләр».  30 Улар униңға 
ейтти: «Ундақ болса, сән немә мөҗизә қилисәнки, көрүп ишәнгәймиз? Немә 
қилисән?  31 ‹ У уларға йегили асмандин нан бәрди› дәп пүтүлгәндәк ата-
бовилиримиз баяванда манна йеди».  
32 Әйса уларға ейтти: «Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, асмандин нанни 
силәргә Муса бәрмиди, лекин һәқиқий нанни силәргә асмандин Атам бериду.  
33 Чүнки асмандин назил болуп дунияға тириклик беридиған нан Худаниң 
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ненидур».  34 Улар униңға: «Әй хоҗа, бизләргә шу нандин һемишә бәргин» 
дәп ейтти.  35 Әйса уларға ейтти: «Тириклик нени мән өзәмдурмән. Кимки 
маңа кәлсә, һәргиз ач қалмайду вә кимки маңа ишәнсә, әбәдкичә уссимайду.  
36 Лекин мән силәргә ейтқандәк: Мени көрдүңлар, амма ишәнмәйсиләр.  
37 Атам һәр кимни маңа бәрсә, маңа келиду вә маңа кәлгән кишини әсла 
ташқири ташлимаймән.  38 Чүнки мән өз хаһишимни қилғили әмәс, бәлки 
мени әвәткәнниң хаһишини қилғили асмандин назил болдум.  39 Мени 
әвәткәнниң хаһиши будурки, маңа бәргининиң һәммисидин һеч бирини 
җүtүrмәй, уни ахирқи күндә тирилдүрүп қопурғаймән.  40 Чүнки мени 
әвәткәнниң хаһиши будурки, һәр ким Оғулни көрүп униңға ишәнсә, униң 
әбәдий тириклики болғай вә мән уни ахирқи күндә тирилдүрүп қопуримән».  
41 У вақит йәһудийлар «Асмандин назил болған нан мән өзәмдурмән» 
дегини үчүн ғотулдишип,  42 ейттики: «Бу Йүсүпниң оғли Әйса әмәсму? 
Биз униң атисини вә анисини тонуймиз-у, бу өзи: ‹ Мән асмандин назил 
болдум› дәп қандақ ейталайду?»  43 Әйса җавап берип уларға ейтти: 
«Араңларда ғотулдашмаңлар.  44 Мени әвәткән Ата өзи киши тартмиса, 
һеч ким маңа кәләлмәйду. Мән маңа кәлгән һәр кимни ахирқи күндә 
тирилдүрүп қопуримән.  45 ‹ Һәммиси Худадин тәлим алмақчи болиду› дәп 
пәйғәмбәрләрниң муқәддәс язмилирида пүтүлгәндур. Һәр ким Атидин 
аңлап үгәнгән болса, маңа келиду.  46 Лекин һеч ким Атини көрмигән, 
пәқәт Худадин кәлгүчи өзи Атини көргәндур.  47 Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә 
ейтимән: Кимки маңа ишәнсә, униң әбәдий тириклики бар.  48 Тириклик 
нени мән өзәмдурмән.  49 Ата-бовилириңлар баяванда манна йеди вә өлди.  
50 Асмандин назил болған нан шундақки, бирким униңдин йесә, өлмәйду.  
51 Асмандин назил болған у тирик нан мән өзәмдурмән. Бирким бу нандин 
йесә, әбәдкичә тирик қалиду. Мән беридиған нан өз бәдинимдур. Мән уни 
дунияниң тириклики үчүн беримән».  
52 У вақит йәһудийлар өз арилирида талишип: «Бизләргә өз бәдинини 
йегили қандақ берәләйду?» дәп ейтишти.  53 Әйса уларға ейтти: «Бәрһәқ, 
бәрһәқ, силәргә ейтимән: Әгәр Ибн ал-Инсанниң бәдинини йәп қенини 
ичмисәңлар, ичиңларда тирикликиңлар йоқтур.  54 Кимки мениң бәдинимни 
йәп қенимни ичсә, униң әбәдий тириклики бар вә мән уни ахирқи күндә 
тирилдүрүп қопуримән.  55 Чүнки бәдиним һәқиқий йегүлүк вә қеним 
һәқиқий ичкүлүктур.  56 Кимки мениң бәдинимни йәп қенимни ичсә, мәндә 
қалиду вә мән униңда қалимән.  57 Тирик Ата мени әвәткәндәк вә мән Атиниң 
васитиси билән тирик турғандәк мени йегән киши өзи һәм мениң васитәм 
билән тирик қалиду.  58 Асмандин назил болған нан болса ата-бовилар манна 
йәп өлгинидәк әмәс, бәлки кимки бу нанни йесә, әбәдкичә тирик қалиду».  
59 У буни Капәрнаһумдики бир синагогда тәлим бәргинидә ейтти.  
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Әйса Мәсиһниң шагиртлиридин тола киши 

униңға әгәшмәйдиған болиду
60 Шагиртлиридин тола буни аңлап: «Бу қаттиқ сөздур. Ким буни 

аңлиялайду» дәп ейтишти.  61 Әйса өз ичидә шагиртлириниң мундақ 
ғотулдашқинини билип, уларға ейтти: «Бу силәрни тайдуридуму?  62 Ундақ 
болса, Ибн ал-Инсан өз илгәрки йәргә чиқидиғинини көрсәңлар, қандақ 
болиду?  63 Тирик қилғучи Роһтур. Җисимниң һеч нәрсигә мәнпәити йоқтур. 
Лекин мән силәргә ейтқан сөзләр роһтур вә һәм тирикликтур.  64 Лекин 
силәрдин бәзилири ишәнмәйду».  Чүнки Әйса ишәнмәйдиғанларниң қайси вә 
уни тутуп беридиғини ким екәнликини дәсләптин билди.  65 У йәнә ейтти: «Униң 
үчүн силәргә ейттимки: Атамдин униңға ата қилинмиса, һеч ким маңа 
келәлмәйду».  
66 Униң үчүн шагиртлиридин тола киши кәйнигә йенип, униң билән 
маңмайдиған болди.  67 У вақит Әйса он иккиләргә ейтти: «Силәр һәм 
кәткили халайсиләрму?»  68 Симон Петрус җавап бәрдики: «Әй Худавәндә, 
кимгә барайли? Әбәдий тирикликниң сөзлири сәндидур.  69 Бизләр ишинип 
билдуқки, сән Худаниң муқәддәсидурсән».  
70 Әйса уларға: «Мән он иккиңларни илғимидимму? Бирақ силәрдин бири 
бир иблистур» дәп җавап бәрди.  71 У буни Симон Ишқарийотниң оғли Йәһуда 
тоғрисидин ейтти. Чүнки у он иккиләрниң бири болуп, уни тутуп беридиған еди.  

Әйса Мәсиһниң бурадәрлири униңға ишәнмәйду

7 1 Андин кейин Әйса Галилийәдә йүрәтти, чүнки йәһудийлар уни өлтүргили 
издигини үчүн Йәһудийәдә йүргили халимайтти.  2 Йәһудийларниң 

Сайивән һейти йеқин еди  3 вә униң бурадәрлири униңға: «Мундин кетип, 
Йәһудийәгә барғин. Шагиртлириң һәм сениң қилип турған ишлириңни 
көргәй.  4 Чүнки өзиниң ашкарә болушини халиған киши пинһанда һеч нәрсә 
қилмайду. Бу әмәлләрни қилсаң, өзәңни дунияға ашкарә қилғин» дейишти.  
5 Чүнки бурадәрлири һәм униңға ишәнмәйтти.  6 Әйса уларға ейтти: «Мениң 
вақтим техи кәлмигән, лекин силәрниң вақтиңлар һемишә мунасиптур.  
7 Дуния силәрни яман көрәлмәйду, лекин мени яман көриду. Чүнки мән 
униң әмәллири ямандур дәп, униң тоғрисида гувалиқ беримән.  8 Силәр 
һейтқа бериңлар. Мән бу һейтқа барғили қәдәм қоймидим, чүнки вақтим 
техи тамам болмиған».  9 Буни уларға ейтип, Галилийәдә қалди.  
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Әйса Мәсиһ Сайивән һейтида
10 Лекин бурадәрлири һейтқа кәткәндин кейин, у өзи һәм ашкарә болмай, 

пинһанда болғидәк һейтқа чиқти.  11 Йәһудийлар һейтта уни издәп: «У 
нә йәрдидур» дәп ейтишти.  12 Хәлиқ өз арисида униң тоғрисида тола 
ғотулдишатти. Бәзилири: «У яхшидур» дейишти, башқилири: «Яқ, бәлки у 
хәлиқни аздуриду» дәп ейтишти.  13 Амма йәһудийлардин қорқуп, һеч ким 
униң тоғрисидин ашкарә сөз қилмайтти.

  
14 Амма һейтниң йерими өткәндә Әйса бәйт-муқәддәскә чиқип, тәлим бәрди.  
15 Йәһудийлар әҗәблинип: «Бу өзи тәлим алмай, муқәддәс язмиларни қандақ 
билиду» дәп ейтишти.  16 Әйса уларға җавап берип ейтти: «Мениң тәлимим 
мениңки әмәс, бәлки мени әвәткәнниңкидур.  17 Бирким униң ирадисини 
қилғили халиса, бу тәлим Худадин болса яки мән өзәмдин сөз қилсам, 
у өзи билиду.  18 Өзидин сөз қилғучи өз иззитини издәйду, лекин өзини 
әвәткәнниң иззитини издигүчи садиқтур вә униңда һәқсизлиқ йоқтур.  
19 Силәргә Тәвратни Муса бәрмидиму? Амма силәрдин һеч бири Тәвратни 
әмәлгә кәлтүрмәйду. Немә үчүн мени өлтүргили издәйсиләр?»  
20 Хәлиқ җавап берип ейттики: «Сәндә яман роһ бар. Сени ким өлтүргили 
издәйду?»  21 Әйса җавап берип уларға ейтти: «Бир иш қилдим вә һәммәңлар 
шуниңға әҗәбләндиңлар.  22 Хәтнә қилиш Мусадин болмай, бәлки ата-
бовилардин болса һәм, Муса өзи силәргә хәтнини бәрди вә адәмни шабат 
күнидә хәтнә қилисиләр.  23 Мусаниң қануни бузулмисун дәп, адәм шабат 
күнидә хәтнә қилинса, пүтүн адәмни шабат күнидә сақайтқиним үчүн маңа 
аччиқлинисиләрму?  24 Заһирға қарап һөкүм қилмаңлар, бәлки раст һөкүм 
қилиңлар».  

Әйса келидиған Мәсиһму?

25 У вақит Йерусалимлиқларниң бәзиси ейтишти: «Улар өлтүргили 
издигән киши шу әмәсму?  26 Мана ашкарә сөз қилиду вә улар униңға һеч 
нәрсә демәйду. Әҗәба рәһбәрләр буниң Мәсиһ екәнликини тайин билдиму?  
27 Лекин буниң қәйәрдин болғинини билимиз, амма Мәсиһ кәлгәндә униң 
қәйәрдин болғинини һеч ким билмәйду».  28 Амма Әйса бәйт-муқәддәстә 
тәлим берип қичқирип ейтти: «Мени тонуп қәйәрдин болғинимни 
билисиләр. Мән өзәмдин кәлмидим, лекин мени әвәткән өзи һәқтур. Амма 
силәр уни тонумайсиләр.  29 Мән уни тонуймән, чүнки униңдин кәлдим вә 
мени у әвәтти» деди.  
30 Униң үчүн улар уни тутқили издиди. Лекин һеч ким униң үстигә қол 
салмиди, чүнки униң вақти техи кәлмигән еди.  
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31 Амма хәлиқтин тола униңға ишинип: «Мәсиһ кәлгәндә буниң 
қилғинидин толирақ мөҗизә қилаларму?» дейишти.  

Пәрисийләр вә баш каһинлар Әйса Мәсиһни тутмақчи
32 Пәрисийләр униң тоғрисида хәлиқниң буни ғотулдашқинини аңлиди вә 

баш каһинлар билән пәрисийләр уни тутқили хизмәткарлар әвәтти.  33 Лекин 
Әйса уларға ейтти: «Техи аз бир вақит мән силәр биләндурмән. Андин 
кейин мени әвәткәнниң алдиға баримән.  34 Мени издәп тапмайсиләр вә мән 
болған йәргә келәлмәйсиләр».  35 Йәһудийлар бир-биригә ейтишти: «Бизни 
‹ Мени тапмайсиләр› дәп бу өзи нә йәргә бариду? Юнанийларниң арисида 
тарилип кәткәнләргә берип, юнанийларға тәлим берәрму?  36 Бу ‹ Мени издәп 
тапмайсиләр вә мән болған йәргә келәлмәйсиләр› дәп ейтқини немидур?»  

Әйса Мәсиһ тирик судур

37 Амма һейтниң ахирқи, йәни чоң күнидә Әйса туруп қичқирип ейтти: 
«Кимдәким уссиса, маңа келип ичсун!  38 Кимки маңа ишәнсә, муқәддәс 
язмилар ейтқандәк униң ичидин тирик су еқинлири еқип чиқиду» дәп,  
39 ишәнгәнләр қобул қилидиған Роһ тоғрисида буни ейтти. Чүнки Әйса техи 
шан-шәрәп тапмиғини үчүн Роһ берилгән әмәс еди.  
40 У вақит хәлиқниң бәзиси бу сөзләрни аңлап: «Һәқиқәтән бу өзи мушу 
пәйғәмбәр» дәп ейтишти.  41 Башқилири: «Бу Мәсиһтур» дейишти, йәнә 
башқилири: «Мәсиһ Галилийәдин кәләмду?  42 Муқәддәс язмиларда: ‹ Мәсиһ 
Давутниң нәслидин вә Давут өзи турған Бәйтләһәм шәһәрдин келиду› 
дәп йезилған әмәсму?» деди.  43 Хәлиқниң арисида униң сәвәбидин бир 
бөлүнмәклик вәқә болди.  44 Улардин бәзилири уни тутқили халиди, лекин 
һеч ким униң үстигә қол салмиди.  
45 Хизмәткарлар баш каһинлар билән пәрисийләрниң қешиға йенип кәлди вә 
булар: «Немә үчүн уни елип кәлмидиңлар» дәп уларға ейтти.  46 Хизмәткарлар 
җавап бәрдики: «Һеч вақит бир адәм бу кишидәк сөз қилған әмәс».  
47 Пәрисийләр уларға җавап бәрдики: «Силәр һәм езиқип кәттиңларму?  
48 Рәһбәрләрдин яки пәрисийләрдин бирким униңға ишәндиму?  49 Лекин 
қанунни билмигән бу хәлиқ мәлундур».  50 Амма уларниң бири, йәни илгири 
Әйсаға кәлгән Никодимус уларға ейтти:  51 Қанунимиз авал кишиниң немә 
қилғинини униңдин аңлап билмигичә уни һөкүм қиламду?  52 Улар униңға: 
«Әҗәба сән һәм Галилийәдинмусән? Тәптиш қилип көргинки, Галилийәдин 
һеч бир пәйғәмбәр қопмайду!» дәп җавап бәрди  53 вә һәр бири өз өйигә барди.  
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Зинада тутулған бир хотун

8 1 Әйса болса Зәйтун Теғиға чиқти.  2 Амма әтигәндә йәнә бәйт-муқәддәскә 
кәлди вә хәлиқниң һәммиси униң алдиға кәлди вә у олтирип уларға 

тәлим бәрди.  3 Шу чағда катиплар билән пәрисийләр зинада тутулған бир 
хотунни кәлтүрүп, оттурида турғузуп,  4 униңға ейттики: «Әй устаз, бу хотун 
зина ишини қилғинида тутулди.  5 Тәвратта Муса шундақларниң чалма-кесәк 
қилинмиқини бизләргә әмир қилған, амма сән немә дәйсән?» дәп,  6 униң 
үстидин әрз қилғили бир баһанә тапмақ үчүн уни синап буни ейтишти. 
Лекин Әйса еңишип, бармиқи билән йәргә пүткили турди.  
7 Амма улар тохтимай униңдин сорап турғанда у өрә туруп, уларға: «Қайсиңлар 
гунасиз болса авалқи ташни униңға атсун» деди.  8 Андин йәнә еңишип, йәргә 
пүтүп турди.  9 Лекин улар буни аңлиғанда өз виҗданлири уларни әйиплигәч, 
қерилиридин башлап ахирқиларғичә бирдин-бирдин чиқип кетип, Әйсани 
вә оттурида турған хотунни ялғуз қойди.  10 Әйса өрә туруп, хотундин башқа 
һеч кимни көрмәй, униңға ейтти: «Әй хотун, дәвагәрлириң қени? Һеч бири 
сени һөкүм қилмидиму?»  11 У униңға ейтти: «Һеч бири, әй хоҗа». Әйса униңға 
ейтти: «Мән һәм сени һөкүм қилмаймән. Берип, йәнә гуна қилмиғин».  

Әйса Мәсиһ дунияниң нуридур

12 Әйса йәнә уларға сөз қилип ейтти: «Мән дунияниң нуридурмән. Маңа 
әгәшкәнләр әсла қараңғулуқта маңмайду, бәлки униңда һаят нури болиду».  
13 Пәрисийләр униңға: «Сән өзәң тоғрилиқ гувалиқ берисән. Гувалиқиң раст 
әмәс» дәп ейтишти.  14 Әйса җавап берип уларға ейтти: «Өз тоғрамда гувалиқ 
бәрсәм һәм, гувалиқим расттур, чүнки нә йәрдин келип нә йәргә баридиғинимни 
билимән. Лекин силәр нә йәрдин келип, нә йәргә баридиғинимни билмәйсиләр.  
15 Силәр җисимгә қарап һөкүм қилисиләр. Мән һеч кимни һөкүм қилмаймән.  
16 Мән һөкүм қилсамму, һөкүмүм расттур. Чүнки мән ялғуз әмәсмән, лекин 
мени әвәткән ата мән биләндур.  17 ‹ Икки кишиниң гувалиқи расттур› дәп 
Тәврат қанунуңларда һәм пүтүлгән.  18 Мән өз тоғрамда гувалиқ беримән, мени 
әвәткән Атам һәм мән тоғрилиқ гувалиқ бериду».  19 Улар униңға: «Атаң нә 
йәрдидур» дәп ейтишти. Амма Әйса: «Хаһи мени, хаһи Атамни тонумайсиләр. 
Мени тонусаңлар еди, Атамни һәм тонуйттуңлар» дәп җавап бәрди.  
20 Әйса бәйт-муқәддәстә тәлим бәргинидә хәзининиң алдида бу сөзләрни 
ейтти вә һеч ким уни тутмиди, чүнки униң саити техи кәлмигән еди.  
21 Әйса йәнә уларға ейтти: «Мән кетимән мени издәйсиләр вә гуналириңларда 
өлисиләр. Мән баридиған йәргә силәр келәлмәйсиләр».  22 У вақит 
йәһудийлар: «‹ Мән баридиған йәргә силәр келәлмәйсиләр› дәйду. Өз-өзини 
өлтүргүси бармикин?» дәп ейтишти.  23 У вақит у уларға ейтти: «Силәр 
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төвәндиндурсиләр, мән егизликтиндурмән. Силәр бу дуниядиндурсиләр, 
мән бу дуниядин әмәсмән.  24 Униң үчүн силәргә: ‹ Гуналириңларда өлисиләр› 
дәп ейттим, чүнки мән у екәнликимгә ишәнмисәңлар, гуналириңларда 
өлисиләр».  25 Улар униңға: «Сән кимдурсән» дәп ейтишти. Әйса уларға ейтти: 
«Немә екәнликимни баштин тартип силәргә ейттим.  26 Силәрниң тоғраңларда 
ейтип һөкүм қилидиған тола нәрсилирим бар, лекин мени әвәткән һәқтур вә 
мән униңдин аңлиғинимни дунияға ейтимән» деди.  27 Амма у Ата тоғрисидин 
уларға буни ейтқинини улар уқмиди.  28 Униң үчүн Әйса уларға ейтти: «Ибн ал-
Инсанни көтәргиниңларда мән у болуп өзәмдин бир нәрсә қилмай, бәлки Ата 
маңа үгәткәндәк сөз қилғинимни билисиләр.  29 Мени әвәткән өзи мән билән 
болуп, мән һемишә униң хуш-ризайини қилғиним үчүн мени ялғуз қоймиди»  
30 дәп ейтқинида тола киши униңға ишәнди.  

Ибраһимниң балилири

31 У вақит Әйса униң өзигә ишәнгән йәһудийларға ейтти: «Әгәр силәр мениң 
сөзлиримдә чиқмай турсаңлар, һәқиқәтән мениң шагиртлирим болисиләр.  
32 вә һәқиқәтни тонуйсиләр вә һәқиқәт силәрни азат қилиду».  33 Улар униңға 
җавап бериштики: «Биз Ибраһимниң нәслидурмиз вә һеч вақит биркимгә 
қул болмидуқ, қандақ сән: ‹ Азат болисиләр› дәп ейталайсән?»  34 Әйса уларға 
җавап бәрдики: «Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимән: һәр ким гуна қилса, 
гунаниң қулидур.  35 Лекин қул өйдә әбәдкичә қалмайду, оғул әбәдкичә анда 
қалиду.  36 Әмди Оғул силәрни азат қилса, һәқиқәтән азат болисиләр.  
37 Ибраһимниң нәсли екәнликиңларни билимән, лекин сөзүм ичиңларда җай 
тапмиғини үчүн мени өлтүргили издәйсиләр.  38 Мән Атамниңкидә көргинимни 
сөз қилимән вә силәр өз атаңлардин аңлиғиниңларни қилисиләр».  39 Улар 
униңға: «Атимиз Ибраһимдур» дәп җавап бәрди. Әйса уларға ейтти: «Әгәр 
Ибраһимниң балилири болсаңлар, Ибраһимниң әмәллирини қилаттиңлар.  
40 Лекин әмди силәр мени, йәни Худадин аңлиған һәқиқәтни силәргә ейтип 
бәргән бир адәмни, өлтүргили қәстләйсиләр. Ибраһим шундақ қилмиди.  
41 Силәр атаңларниң ишлирини қилисиләр». Улар униңға ейтти: «Бизләр 
зинадин туғулмидуқ, бизниң бир Атимиз бар, йәни Худа».  

Иблисниң болилири

42 Әйса уларға ейтти: «Әгәр Худа Атаңлар болса еди, мени дост тутаттиңлар, 
чүнки мән Худадин чиқип кәлдим. Өзәмдин кәлмидим, бәлки мени у әвәтти.  
43 Немишкә мениң сөзүмни уқмайсиләр? Сәвәб шуки, мениң сөзүмни 
аңлиғили чидимайсиләр.  44 Силәрниң атаңлар иблистур вә атаңларниң 
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шәһвәтлирини беҗа кәлтүргили халайсиләр. У өзи дәсләптин адәм өлтүргүчи 
болуп униңда һәқиқәт болмиғач, һәқиқәттә туруп қалмайду. Ялғанни 
ейтқинида өзиниңкини ейтиду, чүнки у өзи ялғанчи вә ялғанчилиқниң 
атисидур.  45 Амма мән һәқиқәтни ейтқиним үчүн маңа ишәнмәйсиләр.  
46 Қайсиңлар мени бир гуна билән әйиплийәләйду? Һәқиқәтни ейтсам, силәр 
немә үчүн маңа ишәнмәйсиләр?  47 Худадин болған киши Худаниң сөзини 
аңлайду. Худадин болмиғиниңлар үчүн қулақ салмайсиләр».  

Әйса Мәсиһ Ибраһимдин илгири бар еди

48 Йәһудийлар җавап берип униңға ейтишти: «Сени яман роһ егиләнгән бир 
самарийәлик дәп, раст ейтмидуқму?»  49 Әйса җавап бәрдики: «Мәндә яман 
роһ йоқтур, лекин Атамға иззәт қилимән вә силәр мени тәһқир қилисиләр.  
50 Лекин мән өз иззитимни издимәймән. Уни издәп һөкүм қилғучи бар.  
51 Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, бирким мениң сөзүмни сақлиса, 
әбәдиләбәд өлүм көрмәйду».  52 Йәһудийлар униңға ейтишти: «Яман роһлуқ 
екәнликиңни әмди уқтуқ. Ибраһим вә пәйғәмбәрләр өлди вә сән: ‹ Әгәр бир 
адәм мениң сөзүмни сақлиса, әбәдиләбәд өлүмни тетимайду› дәп ейтисән.  
53 Әҗәба сән атимиз Ибраһимдин улуқмусән? У өлди вә пәйғәмбәрләр һәм 
өлди. Сән өзәңни ким қилисән?»  54 Әйса җавап бәрдики: «Әгәр мән өзәмгә 
иззәт қилсам, иззитим һечнемә әмәс еди. Силәр уни Тәңримиз дегән Атам 
өзи маңа иззәт қилиду.  55 Амма уни тонумайсиләр, лекин мән уни тонуймән. 
Әгәр уни тонумаймән десәм, силәрдәк ялғанчи болаттим. Лекин уни тонуп, 
униң сөзини сақлаймән.  56 Атаңлар Ибраһим мениң күнүмни көргили 
үмүт қилип шатлиқ қилди вә у көрүп хошал болди».  57 Йәһудийлар униңға 
ейтишти: «Әллик яшқа кирмәй, Ибраһимни көрдүңму?»  58 Әйса уларға: 
«Ибраһим вуҗудқа кәлмәстин илгири мән бар едим» дәп ейтти.  59 У вақит 
улар уни чалма-кесәк қилғили ташлар қоллириға алди, лекин Әйса өзини 
йошуруп, бәйт-муқәддәстин чиқип кәтти.  

Кор туғулған адәмниң шипа тепиши

9 1 Әйса өтүп кәткинидә кор туғулған бир адәмни көрди.  2 Шагиртлири 
униңдин сорап ейтти: «Әй устаз, ким гуна қилип униң кор туғулғиниға 

сәвәб болған? У өзиму яки ата-анисиму?»  3 Әйса җавап бәрдики: «Хаһи бу өзи, 
хаһи ата-аниси гуна қилған әмәс, бәлки Худаниң иши униңда ашкарә болсун 
дәп, униңға мундақ болған.  4 Күндүз вақти мени әвәткәнниң ишлирини 
ада қилишимиз керәктур. Һеч ким иш қилалмайдиған кечә келиду.  5 Мән 
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дунияда бар вақитта дунияниң нуридурмән».  6 Буни ейтқандин кейин у 
йәргә түкүрүп, түкүрүктин лай қилип, лайни корниң көзлиригә сүрүп,  
7 униңға: «Берип, Силоам, йәни әвәтилгән дегән көлгә чиқип, өзәңни жуйғин» 
дәп ейтти. У берип, өзини жуюп, көридиған болуп қайтип кәлди.  
8 Амма хошнилар вә униң гадайлиқ қилғинини илгиридин көргәнләр: «Бу өзи 
олтирип гадайлиқ қилған киши әмәсму?» дәп ейтишти.  9 Бәзиләр: «У екән» 
дейишти, башқилири: «У әмәс, бәлки униңға охшайду» дейишти. У өзи: «Мән 
удурмән» деди.  10 Улар униңға: «Көзлириң қандақ ечилди?» дәп ейтишти.  
11 У җавап бәрдики: «Әйса дегән адәм лай қилип, көзлиримгә сүрүп маңа: ‹ 
Берип, Силоам көлидә өзәңни жуйғин› деди вә мән берип, жуюп көридиған 
болдум».  12 Улар униңға: «У киши нә йәрдидур?» дейишти. У: «Билмәймән» 
дәп ейтти.  
13 Улар илгири кор болған кишини пәрисийләрниң алдиға елип беришти.  
14 Амма Әйса лай қилип униң көзлирини ачқан күн шабат күни еди.  
15 Пәрисийләр һәм униңдин соридики: «Сән қандақ көридиған болдуң?» 
У уларға ейтти: «У көзлиримгә лай қойди вә мән өзәмни жуюп көридиған 
болдум».  16 Пәрисийләрдин бәзилири: «Бу адәм Худадин әмәс, чүнки шабатни 
тутмайду» дейишти. Башқилар: «Гунакар бир адәм ундақ мөҗизиләрни 
қандақ қилалайду?» дейишти. Буниң билән арилирида бир бөлгүнчилик 
пәйда болди.  17 Улар корға йәнә ейтишти: «Сениң көзлириңни ачқини үчүн 
униң тоғрисида немә ейтисән?» У: «Пәйғәмбәрдур» дәп ейтти.  
18 Амма йәһудийлар униң кор болуп көридиған болғиниға ишәнмәй, 
көридиған болған кишиниң ата-анисини қичқирип,  19 улардин сорап 
ейтишти: «Силәр кор туғулди дегән оғлуңлар шуму? Әмди қандақ көрәләйду?»  
20 Ата-аниси җавап берип ейтти: «Билимизки, бизниң кор туғулған оғлимиз 
будур.  21 Лекин әмди қандақ көридиған болғинини билмәймиз вә униң 
көзлирини ким ачқинини билмәймиз. Өзидин сораңлар, өзи балағәт болуп 
өз тоғрисида сөз қилсун» деди.  22 Ата-аниси йәһудийлардин қорқуп буни 
ейтти, чүнки йәһудийлар бирким униң Мәсиһ болғиниға етирап қилса, уни 
синагогдин чиқиришқа мәслиһәт қилип иттипақлашқан еди.  23 Униң үчүн 
ата-аниси: «Өзи балағәттур, өзидин сораңлар» деди.  
24 Андин улар кор болған адәмни иккинчи мәртивә қичқирип ейтишти: 
«Худаға шан-шәрәп бәргин. Биз у адәмниң гунакар екәнликини билимиз».  
25 У ейтти: «У гунакарму әмәсму билмәймән. Лекин бир нәрсә билимәнки, 
кор едим, амма әмди көримән».  26 Улар униңға ейтишти: «Саңа немә қилди? 
Көзлириңни қандақ ачти?»  27 У уларға җавап бәрдики: «Силәргә ейттим, 
амма аңлимидиңлар. Немишкә йәнә аңлиғили халайсиләр? Силәр һәм 
униңға шагирт болғили халамсиләр?»  28 Улар уни дәшнәм қилип ейтишти: 
«Сән униң шагиртидурсән, лекин биз Мусаниң шагиртлиридурмиз.  29 Биз 
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Худаниң Мусаға сөз қилғинини билимиз, амма буниң қәйәрдин болғинини 
билмәймиз».  30 У адәм җавап берип уларға ейтти: «Бу әҗайип екәнки, силәр 
униң қәйәрдин болғинини билмәйсиләр вә лекин у мениң көзлиримни 
ачти.  31 Билимизки, Худа гунакарларни аңлимайду. Лекин бирким Худадин 
қорқуп, униң ирадисини қилса, у уни аңлайду.  32 Қедимдин бери бир кимниң 
кор туғулған кишиниң көзлирини ачқинини аңлимиғандур.  33 Әгәр бу өзи 
Худадин болмиса еди, һечнемә қилалмайтти».  34 Улар униңға: «Сән өзәң 
барчәң билән гунада туғулуп бизгә тәлим берисәнму?» дәп җавап берип, уни 
ташқириға чиқириветишти.  
35 Әйса уларниң уни ташқириға чиқирғинини аңлап, униңға учрап ейтти: 
«Сән Ибн Аллаға ишинәмсән?»  36 У җавап берип ейтти: «Әй хоҗа, у кимдурки, 
униңға ишәнгәймән?»  37 Әйса униңға ейтти: «Уни көрдүң, мана сән билән 
сөзлишип турған өзи удур».  38 Андин у: «Әй Худавәндә, ишинимән» дәп 
униңға сәҗдә қилди.  39 Әйса ейтти: «Мән көрмигәнләр көрсун вә көргәнләр 
кор болсун дәп бу дунияға һөкүм чиқиришқа кәлдим».  
40 Униң алдида турған бир нәччә пәрисийләр буни аңлап, униңға: «Бизләр һәм 
корму?» дәп ейтишти.  41 Әйса уларға ейтти: «Әгәр кор болсаңлар, гунайиңлар 
болмайтти. Лекин әмди: ‹ Көримиз› дәйсиләр. Униң үчүн гунайиңлар қалиду.  

Әйса Мәсиһ яхши падичидур

10 1 Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, қойларниң қотиниға ишиктин 
кирмәй, башқа йәрдин атлап киргән киши оғри вә булаңчидур.  2 Лекин 

ишиктин киргән киши қойларниң падичисидур.  3 Дәрвазивән униңға ачиду 
вә қойлар униң авазини аңлайду вә у өзи қойлирини атлири билән қичқирип, 
уларни башлап чиқириду.  4 Өзиниңкиләрни чиқарғанда уларниң алдида 
бариду вә қойлар униң авазини тонуғач униңға әгишиду.  5 Лекин улар ятқа 
әгәшмәйду, бәлки ятниң авазини тонумай, униңдин қачиду».  
6 Әйса бу тәмсилни уларға ейтти. Амма уларниң өзигә немә ейтқинини улар 
уқмиди.  
7 Униң үчүн Әйса уларға ейтти: «Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, 
қойларниң ишики мән өзәмдурмән.  8 Мәндин илгири кәлгәнләрниң 
һәммиси оғри вә булаңчидур, лекин қойлар уларға қулақ салмиди.  9 Ишик 
мән өзәмдурмән. Бирким мәндин кирсә, у өзи қутулуп, кирип чиқип яйлақ 
тапиду.  10 Оғри оғрилап, боғузлап йоқатмақтин башқа иш үчүн кәлмәйду. 
Мән кәлдимки, уларниң тириклики болғай, дәрвәқә уларға ашқидәк болғай.  
11 Яхши падичи мән өзәмдурмән. Яхши падичи қойлар үчүн өз җенини 
бериду.  12 Лекин өз қойлири болмай, падичи әмәс ялланған киши бөриниң 
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келидиғинини көрсә, қойларни қоюп қачиду вә бөрә келип, қойларни 
житип паракәндә қилиду.  13 Ялланған киши ялланған болғини үчүн қечип, 
қойлардин хәвәр алмайду.  14 Яхши падичи мән өзәмдурмән вә мениңкиләрни 
тонуймән вә мениңкиләр мени тонуйду.  15 Шундақки, Ата мени тонуйду 
вә мән Атини тонуймән. Қойлар үчүн өз җенимни беримән.  16 Мениң бу 
қотандин болмиған башқа қойлирим һәм бар. Уларни һәм кәлтүрмиким 
керәктур. Улар мениң авазимни аңлиғай вә бир пада вә бир падичи болғай.  
17 Уни йәнә алмақ үчүн мән өз җенимни беримән. Бу вәҗидин Ата мени дост 
тутиду.  18 Һеч ким җенимни мәндин алалмайду, бәлки мән уни өзәмдин 
қойимән. Уни қойғили қудритим бар вә йәнә уни алғили қудритим бар. Бу 
әмирни Атамдин қобул қилдим».  
19 Йәнә йәһудийларниң арисида бу сөзләрниң сәвәбидин бир бөлгүнчилик 
вәқә болди.  20 Улардин тола киши: «Униңда яман роһ бар вә өзи сараңдур, 
немә үчүн униңға қулақ салисиләр?» дейишти.  21 Башқилири: «Бу сөзләр 
яман роһтин тутулған кишиниңки әмәс. Яман роһ корларниң көзлирини 
ачаларму?» дейишти.  

Худавәндиниң бәйтиниң тәқдим қилиш һейти

22 Амма Йерусалимда бәйтниң тәқдим қилиш һейти болди вә қиш 
вақти еди.  23 Әйса бәйт-муқәддәстики Сулайманниң айванида маңатти.  
24 Йәһудийлар уни қоршап, униңға ейтишти: «Қачанғичә бизләрни шәктә 
қойисән? Әгәр сән Мәсиһ болсаң, бизгә рошән ейтқин».  25 Әйса уларға җавап 
бәрдики: «Мән силәргә ейттим, амма ишәнмәйсиләр. Мән Атамниң исми 
билән қилған әмәллирим өзи мән тоғрилиқ гувалиқ бериду.  26 Лекин силәр 
ишәнмәйсиләр, чүнки мениң қойлирим әмәссиләр.  27 Мениң қойлирим 
авазимни аңлайду. Мән уларни тонуймән вә улар маңа әгишиду.  28 Мән 
уларға әбәдий тириклик беримән вә улар әбәдиләбәд һалак болмайду вә һеч 
ким уларни мениң қолумдин тартивалалмайду.  29 Уларни маңа бәргән Ата 
һәммисидин әзимдур вә һеч ким уларни Атамниң қолидин тартивалалмайду.  
30 Мән вә Ата бирдурмиз» деди.  

Йәһудийлар Әйса Мәсиһни чалма-кесәк қилмақчи

31 Йәнә йәһудийлар уни чалма-кесәк қилғили ташлар қоллириға алди.  32 Әйса 
уларға ейтти: «Атидин силәргә тола яхши әмәлләр көрсәттим. Улардин қайси 
әмәл үчүн мени чалма-кесәк қилисиләр?»  33 Йәһудийлар җавап берип ейтишти: 
«Сени яхши әмәл үчүн чалма-кесәк қилмаймиз, бәлки күпүрлүк үчүн. Чүнки 
сән өзәң бир инсан болуп өзәңни Худа қилисән».  34 Әйса уларға җавап бәрдики: 
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«Тәврат қанунуңларда пүтүлгән әмәсмуки: ‹ Мән ейттим: Тәңриләрдурсиләр›?  
35 Әгәр Худаниң сөзи уларниң өзигә кәлгән кишиләрни тәңриләр десә вә 
пүтүлгәнниң йоқалмиқи мүмкин болмиса,  36 мән Атиниң муқәддәс қилип 
дунияға әвәткинигә: ‹ Ибн Алладурмән› дәп ейтқиним үчүн ‹ Күпүр ейтисән› 
дәйсиләрму?  37 Әгәр Атамниң әмәллирини қилмисам, маңа ишәнмәңлар.  
38 Лекин қилсам, өзәмгә ишәнмисәңлар һәм, у әмәлләргә ишиниңлар. Шундақта 
Ата мәндә вә мән Атида болғинимни билип уқисиләр» деди.  
39 Униң үчүн улар йәнә уни тутқили издиди. Лекин у уларниң қоллиридин чиқип 
кәтти.  40 У йәнә Иорданниң у бир тәрипигә Юһанна авал адәмләрни чөмүлдүргән 
йәргә берип, анда қалди.  41 Тола хәлиқ униң алдиға келип: «Юһанна өзи һеч бир 
мөҗизә қилмиди, лекин Юһаннаниң буниң тоғрисида ейтқининиң һәммиси 
раст екән» дәп ейтишти  42 вә тола киши анда униңға ишәнди.  

Лазарусниң өлүмдин тирилдүрүлүши

11 1 Лазарус дегән бир адәм кесәл болуп қалған еди. У өзи Мәрйәм билән 
униң һәмшириси Мартаниң Бәйтаня дегән кәнтидин еди.  2 У Мәрйәм 

Худавәндини хушбуй яғ билән яғлап, униң путлирини өз чачлири билән 
силиған хотун еди вә униң бурадири Лазарус кесәл еди.  3 Униң һәмширилири 
Әйсаға хәвәрчи әвәтип, униңға ейтқуздики: «Әй Худавәндә, мана сән дост 
тутқан киши кесәл болуп қалди».  
4 Әйса буни аңлиғанда: «Бу өлүм кесили әмәс, бәлки Ибн Алла униң билән 
шан-шәрәп тапқай дәп, Худаниң шан-шәрипи үчүндур» дәп ейтти.  5 Әйса 
Марта билән униң һәмширисини вә Лазарусни дост тутатти.  
6 Амма униң кесәл болғинини аңлиғанда өзи турған йәрдә йәнә икки 
күн қалди.  7 Андин кейин шагиртлириға: «Йәнә Йәһудийәгә барайли» 
деди.  8 Шагиртлар униңға ейтти: «Әй устаз, бая йәһудийлар сени чалма-
кесәк қилғили қәстлиди вә йәнә у йәргә барамсән?»  9 Әйса җавап 
бәрдики: «Күндүзниң он икки саити йоқму? Әгәр бирким күндүздә маңса, 
путлашмайду, чүнки бу дунияниң нурини көриду.  10 Лекин бирким кечидә 
маңса, путлишиду. Чүнки униңда нур йоқтур».  11 Буни ейтқандин кейин у 
уларға ейтти: «Достимиз Лазарус ухлап қалғандур, лекин мән уни уйқадин 
ойғатқили баримән».  12 Шагиртлири униңға: «Әй Худавәндә, ухлиған болса, 
сақийиду» дәп ейтти.  13 Лекин Әйса униң өлүми тоғрисидин сөз қилған еди. 
Амма улар: «Уйқада ухлимақ тоғрисида ейтиду» дәп хиял қилди.  14 У вақит 
Әйса уларға ашкарә ейтти: «Лазарус өлди.  15 Амма силәрниң җәһитиңлардин 
силәрниң ишәнмикиңлар үчүн анда болмиғинимға хуштурмән. Лекин 
әмди униңға барайли».  16 Қошкизәк дәп аталған Томас қалған шагиртларға: 
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«Бизләр һәм берип, униң билән өләйли» деди.  
17 Әйса у йәргә келип, өлүк гөрдә төрт күн ятқинини биливалди.  18 Бәйтаня 
Йерусалимға он бәш оқя етимичә йеқин еди.  19 Тола йәһудийлар Марта 
билән Мәрйәмниңкигә бурадири үчүн тәсәлли бәргили кәлгән еди.  
20 Марта Әйсаниң кәлгинини аңлиғанда униң алдиға чиқти. Лекин Мәрйәм 
өйдә қалди.  21 Марта Әйсаға ейтти: «Әй Худавәндә, әгәр мунда болсаң еди, 
бурадирим өлмәс еди.  22 Лекин әмди һәм Худадин һәрнемә тилисәң Худаниң 
саңа беридиғинини билимән».  23 Әйса униңға: «Бурадириң қопиду» деди.  
24 Марта униңға ейтти: «Ахирқи күни, қиямәттә униң тирилип қопидиғинини 
билимән».  25 Әйса униңға ейттики: «Тирилиш вә тириклик мән өзәмдурмән. 
Кимки маңа ишәнсә, өлгән болса һәм, тирик болиду  26 вә һәр ким тирик 
болуп маңа ишәнсә, әбәдиләбәд өлмәйду. Буниңға ишинәмсән?»  27 У 
униңға: «Дәрвәқә, әй Худавәндә, сән бу дунияға келидиған Мәсиһ Ибн Алла 
екәнликиңгә ишинимән» деди.  
28 У буни ейтип берип, һәмшириси Мәрйәмни пинһан қичқирип ейтти: 
«Устаз келип сени қичқириду».  29 У буни аңлиғанда дәрһал қопуп, униң 
алдиға барди.  30 У пәйттә Әйса техи кәнткә кирмәй, бәлки Марта униңға 
учриған йәрдә еди.  31 Мәрйәмгә тәсәлли берип өйдә униң билән турған 
йәһудийлар униң алдирап қопуп чиқип кәткинини көрүп, қәбиргә анда 
йиғлиғили бариду дәп, униң кәйнидин әгәшти.  32 Мәрйәм Әйса бар йәргә 
келип, уни көрүп путлириға чүшүп униңға: «Әй Худавәндә, әгәр мунда 
болсаң еди, бурадирим өлмәс еди» деди.  
33 Әйса униң йиғлиғинини вә униң билән кәлгән йәһудийларниң йиғлиғинини 
көрүп, роһта қайнап беарам болуп  34 ейтти: «Уни нә йәрдә қойдиңлар?» Улар 
униңға: «Әй Худавәндә, келип көргин» дейишти.  35 Әйса йиғлиди.  36 Йәһудийлар: 
«Қараңлар, уни қанчилик дост тутқан» дейишти.  37 Амма уларниң бәзиси: 
«Бу киши корниң көзлирини ачқандин кейин буниң өлмәсликигә бир немә 
қилалмайттиму?» дейишти.  
38 Униң үчүн Әйса йәнә өз ичидә қайнап қәбиргә кәлди. Қәбир өзи ағзиға 
бир таш қоюқлуқ бир ғар еди.  39 Әйса: «Ташни еливетиңлар» деди. Өлгәнниң 
һәмшириси Марта униңға ейтти: «Әй Худавәндә, у өлгили төрт күн болди, 
әмди пурайду».  40 Әйса униңға: «‹ Әгәр ишәнсәң, Худаниң улуқлуқини 
көрисән› дәп саңа ейтмидимму?» деди.  41 Улар ташни еливәтти вә Әйса 
көзлирини көтирип ейтти: «Әй Ата, мени аңлиғиниң үчүн саңа шүкүр 
ейтимән.  42 Мени һемишә аңлайдиғиниңни билдим, лекин улар сән мени 
әвәткиниңгә ишәнгәй дәп, мунда турған хәлиқ үчүн буни ейттим».  43 Буни 
ейтқандин кейин у үнлүк аваз билән: «Әй Лазарус, ташқириға чиққин» дәп 
қичқарди.  44 Өлгән адәм қол вә путлири кепән билән бағлинип, йүзи яғлиқ 
билән йөгәклик чиқти. Әйса уларға ейтти: «Уни йешип, кәткили қоюңлар».  
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Әйса Мәсиһни өлтүрүш сүйқәсти
45 У вақит Мәрйәмгә кәлгән вә Әйсаниң қилғинини көргән тола йәһудийлар 

униңға ишәнди.  46 Лекин уларниң бәзиси пәрисийләргә берип, Әйсаниң 
қилғинини уларға ейтип бәрди.  47 Униң үчүн баш каһинлар билән пәрисийләр 
бир мәҗлисни йиғип ейтишти: «Немә қилайли? Бу адәм тола мөҗизә қилиду.  
48 Уни шундақ қойсақ, һәммиси униңға ишиниду вә римлиқлар келип, һәм 
вәтинимизни һәм хәлқимизни алиду» дегәндә  49 уларниң бири, йәни у йили 
улуқ каһин болған Қаяпа уларға: «Силәр һеч нәрсә уқмайсиләр.  50 Барчә 
хәлиқниң һалак болмиқидин хәлиқ үчүн бир адәмниң өлмики силәргә яхши 
екәнликини ойлимайсиләр» дәп ейтти.  51 Лекин буни өзидин ейтмиди, 
бәлки шу йили улуқ каһин болғач Әйсаниң хәлиқ үчүн өлидиғинини  52 вә 
ялғуз хәлиқ үчүн әмәс, бәлки Худаниң паракәндә болған балилирини бир 
қилип йиғмақ үчүн һәм өлидиғинини пәйғәмбәрлик қилди.  53 У күндин 
тартип уни өлтүргили мәслиһәт қилишти.  
54 Униң үчүн Әйса йәһудийларниң арисида ашкарә маңмайтти. Лекин у 
андин кетип, баяванға йеқин жуттики Әфраим дегән бир шәһәргә берип, 
шагиртлири билән анда қалди.  
55 Йәһудийларниң Өтүп кетиш һейти йеқин еди вә жутлардин тола киши 
Өтүп кетиш һейтидин илгири өзини паклиғили Йерусалимға чиқти.  56 Улар 
Әйсани издәп, бәйт-муқәддәстә туруп, өз арилирида: «Немә ойлайсиләр? У 
һейтқа һеч кәлмәмду?» дәп ейтишти.  57 Амма баш каһинлар вә пәрисийләр 
уни тутмақ үчүн: «Әгәр бир киши униң нә йәрдә екәнликини билсә, мәлум 
қилсун» дәп әмир чиқарған еди.  

Әйса Мәсиһниң қиймәт баһа яғ билән яғлиниши

12 1 Әйса Өтүп кетиш һейтидин алтә күн илгири өзи өлүкләр арисидин 
қопурған Лазарус олтарақлиқ Бәйтаняға кәлди.  2 Улар анда униңға 

бир зияпәт қилди вә Марта дәстиханда хизмәт қилип турди. Лекин Лазарус 
Әйса билән дәстиханда олтарғанларниң бири еди.  3 У вақит Мәрйәм бир 
җиң хушбуй қиймәт баһа сап сумбул йеғини елип, Әйсаниң путлирини 
яғлап өз чачлири билән путлирини силиди вә өй хушбуй яғниң буйи билән 
толди.  4 Амма шагиртлириниң бири, йәни уни тутуп беридиған Ишқарийот 
Йәһуда:  5 «Немишкә бу хушбуй яғ пеқирларға берилмәк үчүн үч йүз динарға 
сетилмиди?» дәп ейтти.  6 Лекин пеқирлар билән кари болғини үчүн әмәс, бәлки 
өзи оғри болуп хәзинини тутуп, анда селинғинини алғини үчүн буни ейтти.  
7 Амма Әйса ейтти: «Уни қойғин. У мениң дәпнә қилинидиған күнүм үчүн буни 
қилсун.  8 Пеқирлар һемишә силәр биләндур, лекин мән һемишә силәр билән 
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әмәсмән».  
9 Йәһудийлардин тола хәлиқ униң анда болғинини билип, ялғуз Әйса үчүн 
әмәс, бәлки у өзи өлүкләр арисидин қопурған Лазарусни һәм көрмәк үчүн 
кәлди.  10 Амма баш каһинлар Лазарусни һәм өлтүргили мәслиһәт қилишти.  
11 Сәвәбки тола йәһудийлар берип, униң үчүн Әйсаға ишәнди.  

Әйса Мәсиһ тәхәйгә минип Йерусалимға кириду

12 Әтиси һейтқа кәлгән тола хәлиқ Әйсаниң Йерусалимға келидиғинини 
аңлап,  13 хорма шахлири елип, униң алдиға чиқип: «Һәмдусана, Худавәндиниң 
намида кәлгән Исраилниң падишаһи мубарәктур» дәп қичқирашти.  
14 Амма Әйса бир тәхәйни тепип, униң үстигә минди. Шундақки:  
15 «Қорқмиғин әй Си'он қизи, мана падишаһиң бир ешәкниң тәхийигә минип 
саңа келиду» дәп пүтүлгәндур.  
16 Униң шагиртлири буни авал уқмиди, лекин Әйса шан-шәрәп тапқандин 
кейин бу вәқәләр униң тоғрисида пүтүлгинини вә улар өзи буни униңға 
қилғинини ядқа кәлтүрди.  17 Униң билән болған хәлиқ униң Лазарусни 
қәбридин қичқирип, өлүкләр арисидин қопурғиниға гувалиқ берип турған 
еди.  18 У сәвәбтин хәлиқ униң шу мөҗизини қилғинини аңлап, алдиға 
чиққан еди.  19 Амма пәрисийләр бир-биригә: «Һечнемә қилалмиғиниңларни 
көрисиләр. Мана пүтүн дуния униң кәйнидин бармақта» дәп ейтишти.  

Әйса Мәсиһ өлүп тирилишини алдин ейтиду

20 Һейтта сәҗдә қилғили чиққан юнанийлардин бирнәччиси анда бар 
еди.  21 Булар Галилийәдики Бәйтсайдадин болған Филиппусниң қешиға 
берип, униңға: «Әй хоҗа, биз Әйсани көргили халаймиз» дәп ялвуруп ейтти.  
22 Филиппус берип, буни Андрәясқа ейтти вә Андрәяс билән Филиппус Әйсаға 
хәвәр бәрди.  23 Әйса уларға җавап берип ейтти: «Ибн ал-Инсанниң шан-
шәрәп тапидиған саити йетип кәлди.  24 Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимән: 
Әгәр буғдайниң даниси йәргә чүшүп өлмисә, у өзи ялғуз қалиду. Лекин өлсә, 
тола һосул бериду.  25 Кимки өз җенини дост тутса, уни җүtүrиду вә кимки бу 
дунияда өз җенини яман көрсә, уни әбәдий тирикликкә сақлайду. Бирким маңа 
хизмәт қилғили халиса, маңа әгәшсун.  26 Мән нә йәрдә болсам, хизмәткарим 
һәм анда болғай. Бирким маңа хизмәт қилса, Атам униңға иззәт қилиду.  
27 Әмди җеним беарам болди вә немә ейтай? Әй Ата, мени бу сааттин қутқузғин. 
Лекин буниң үчүн бу сааткә кәлдим.  28 Әй Ата, өз исмиңни улуқландурғин». У 
вақит асмандин: «Уни улуқландурдум вә йәнә улуқландуримән» дәп бир аваз 
кәлди.  29 Анда турған хәлиқ буни аңлиғанда: «Һава гүлдүрлиди» дейишти. 
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Башқилири: «Бир пәриштә униңға сөз қилди» дейишти.  
30 Әйса җавап берип: «Бу аваз мән үчүн кәлмиди, бәлки силәр үчүн кәлди.  
31 Әмди бу дунияниң үстигә һөкүм кәлди. Бу дунияниң чоңи әмди ташқири 
ташлиниду.  32 Мән йәрдин көтирилгинимдә, һәммисини өзәмгә тартимән» 
деди.  33 У қандақ өлүм билән өлидиғинини ишарәт қилип буни ейтти.  
34 Амма хәлиқ униңға җавап бәрдики: «Бизләр Мәсиһниң әбәдкичә 
қалидиғинини Тәвраттин аңлидуқ. Ундақ болса, сән: ‹ Ибн ал-Инсанниң 
көтирилмики керәктур› дәп қандақ ейталайсән? Бу Ибн ал-Инсан кимдур?»  
35 У вақит Әйса уларға ейтти: «Техи аз вақит нур силәр билән болиду. Нуруңлар 
бар вақитта йүрүңларки, қараңғулуқ силәрни басмиғай. Қараңғулуқта йүргән 
киши нә йәргә баридиғинини билмәйду.  36 Нуруңлар бар вақитта нурға 
ишиниңлар. Буниң билән нурниң балилири болисиләр». Әйса буни ейтип 
берип, өзини улардин йошурди.  

Йәһудийларниң Әйса Мәсиһни рәт қилиши

37 Лекин уларниң алдида шунчә тола мөҗизә қилғини билән улар униңға 
ишәнмиди.  38 Буниң билән Йәшая пәйғәмбәрниң ейтқини беҗа кәлтүрүлиду, 
йәни: «Әй Худавәндә, хәвиримизгә ким ишәнди вә Худавәндиниң билики 
кимгә ашкарә болди?»  39 Бу вәҗидин улар ишинәлмиди, чүнки Йәшая йәнә 
ейтқанки:  40 «У уларниң көзлирини кор, көңүллирини қаттиқ қилди. Шундақ 
болмиса еди, улар көзлири билән көрүп, көңүллири билән чүшинип йенәтти 
вә мән уларға шипа берәттим».  41 Йәшая униң улуқлукини көрүп, униң 
тоғрисида сөз қилғинида буни ейтти.  42 Лекин рәһбәрләрдин тола униңға 
ишәнди, амма пәрисийләрдин қорқуп, синагогдин чиқирилмиғаймиз 
дәп, буни етирап қилмиди.  43 Чүнки улар Худаниң иззитидин адәмләрниң 
иззитини яхширақ көрди.  
44 Амма Әйса қичқирип ейтти: «Кимки маңа ишәнсә, маңа әмәс, бәлки 
мени әвәткәнгә ишиниду.  45 вә кимки мени көрсә, мени әвәткәнни көриду.  
46 Маңа ишәнгән һәр ким қараңғулуқта қалмиғай дәп, бир нурдәк дунияға 
кәлдим.  47 Әгәр бирким мениң сөзлиримни аңлап ишәнмисә, мән уни һөкүм 
қилмаймән. Чүнки дунияни һөкүм қилғили кәлмидим, бәлки дунияни 
қутқузғили кәлдим.  48 Кимки мени рәт қилип сөзлиримни қобул қилмиса, 
униң һөкүм қилғучиси бар. Мән ейтқан сөз өзи ахирқи күндә уни һөкүм 
қилиду.  49 Чүнки мән өзәмдин сөз қилмидим, бәлки мени әвәткән Ата өзи 
ейтидиғинимни вә сөз қилидиғинимни маңа әмир қилди.  50 Униң әмри 
әбәдий тириклик екәнликини билимән. Униң үчүн немә ейтсам, Ата маңа 
буйруғандәк сөз қилимән».  
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Әйса Мәсиһ шагиртлириниң путлирини жуйду

13 1 Өтүп кетиш һейтиниң илгәрки вақти еди вә Әйса өзиниң бу дуниядин 
Атиға баридиған вақит-саатниң йетип кәлгинини билди вә бу дунияда 

бар өзиниңкиләргә көрсәткән муһәббитини уларға ахирғичә көрситип 
турди.  2 Ахшам тааминиң вақти кәлгән еди вә иблис Әйсани тутуп беришни 
Симонниң оғли Ишқарийот Йәһуданиң көңлигә салған еди.  3 Әйса өзи 
Атиниң һәр нәрсини униң қолиға тапшурғинини вә өзиниң Худадин чиқип 
келип Худаниң алдиға баридиғинини билди.  4 У өзи таамдин қопуп, таш 
либасини селип, бир лөңгә елип белигә бағлиди.  5 Андин у бир җавурға су 
қуюп, шагиртларниң путлирини жуюп, белигә бағлиған лөңгә билән ертқили 
турди.  
6 Амма Симон Петрусқа кәлгәндә, у униңға ейтти: «Мениң путлиримни сән 
жуйисәнму?»  7 Әйса җавап берип униңға ейтти: «Мениң немә қилғинимни 
сән әмди билмәйсән, лекин мундин кейин уқисән».  8 Петрус униңға ейтти: 
«Һәргиз мениң путлиримни жуймайсән». Әйса униңға җавап бәрдики: 
«Әгәр сени жуймисам, мән билән һәссәң болмайду».  9 Симон Петрус униңға 
ейтти: «Әй Худавәндә, ялғуз путлиримни әмәс, бәлки қоллиримни вә 
бешимни һәм жуйғин!»  10 Әйса униңға ейтти: «Барчә бәдини жуюлған адәм 
тамамән пакиз болғандин кейин путлирини жуйса, купайә болиду. Силәр 
пакиздурсиләр, лекин һәммәңлар әмәс» деди.  11 Әйса кимниң униң өзини 
тутуп беридиғинини билип: «Һәммәңлар пакиз әмәс» деди.  
12 Уларниң путлирини жуйғандин кейин таш либасини кийип, дәстиханда 
олтирип уларға ейтти: «Силәргә немә қилғинимни уқтуңларму?  13 Силәр 
мени устаз вә Худавәндә дәйсиләр вә раст ейтисиләр, мән шундақтурмән.  
14 Мән Худавәндә вә устаз болуп путлириңларни жуйсам, силәргә бир-
бириңларниң путлирини жуймақ ваҗиптур.  15 Мән силәргә қилғандәк 
силәр һәм бир-бириңларға қилғайсиләр дәп, силәргә бир нәмунә бәрдим.  
16 Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, қул өз хоҗисидин улуқ әмәс, әлчиму 
өзини әвәткүчидин улуқ әмәс.  17 Буни билип қилсаңлар, мубарәктурсиләр.  

Әйса Мәсиһ сатқунлуқ қилинишини алдин ейтиду

18 Һәммәңлар тоғрисида буни ейтмаймән. Мән өз илғиғанлиримни 
билимән, лекин: ‹ Мән билән нан йегән киши тапинини маңа көтәрди› дәп 
пүтүлгән сөзниң беҗа кәлтүрүлмики керәк еди.  19 Әмди вәқә болмастин 
илгири силәргә шуни ейттимки, вәқә болғанда мән у екәнликимгә 
ишәнгәйсиләр.  20 Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимән: Кимки мән әвәткән 
һәр қандақ бир кишини қобул қилса, мени қобул қилиду вә кимки мени 
қобул қилса, мени әвәткүчини қобул қилиду».  21 Әйса буни ейтқандин 
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кейин, роһта беарам болуп гувалиқ берип ейтти: «Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә 
ейтимәнки, силәрдин бири мени тутуп бериду».  22 Шагиртлар бир-биригә 
қаришип: «Ким тоғрисида ейтти?» дәп биләлмәй қалди.  23 Шагиртлириниң 
бири, йәни Әйса дост тутқан шагирт дәстиханда олтирип Әйсаниң мәйдисигә 
йөлинип ятатти.  24 Шуниңға Симон Петрус ишарәт қилип: «Ким тоғрисида 
сөз қилғинини дәп бәргин» деди.  25 У өзи Әйсаниң мәйдисигә йөлинип 
униңға: «Әй Худавәндә, у кимдур?» дәп ейтти.  26 Әйса: «Мән бир парчә нанни 
төгүрүп кимгә бәрсәм, шудур» дәп җавап берип бир чишләм нанни төгүрүп, 
Симонниң оғли Ишқарийот Йәһудаға бәрди.  
27 Йәһуда шу парчә нанни алғандин кейин, шәйтан униң өзигә кирди. Андин 
Әйса униңға: «Немә қилсаң, патрақ қилғин» деди.  28 Лекин дәстиханда 
олтарғанларниң һеч бири немә үчүн буни униңға ейтқинини уқмиди.  
29 Йәһуда хәзинини тутқини үчүн бәзилири Әйса униңға: «Бизгә һейтқа лазим 
болғанни сетивалғин яки пеқирларға бир нәрсә бәргин» дәп ейтқинини хиял 
қилди.  30 Йәһуда бу парчә нанни елип, дәрһал чиқип кәтти. Бу чағ кечә еди.  

Әйса Мәсиһ бир йәңи әмир бериду

31 У чиққандин кейин Әйса ейтти: «Әмди Ибн ал-Инсан шан-шәрәп тапти 
вә Худа униңда шан-шәрәп тапқандур.  32 Худа униң билән шан-шәрәп тапқан 
болса, Худа һәм өзи билән униңға шан-шәрәп бериду, дәрвәқә униңға пат 
шан-шәрәп бериду.  33 Әй балилирим, техи азғина вақит силәр биләндурмән. 
Мени издәйсиләр, амма мән йәһудийларға: ‹ Мән баридиған йәргә силәр 
келәлмәйсиләр› дегинимдәк әмди силәргә ейтимән.  
34 Силәргә: ‹ Бир-бириңларни дост тутуңлар› дәп, бир йеңи әмир беримән. 
Мән силәрни дост тутқандәк силәр һәм бир-бириңларни дост тутқайсиләр.  
35 Араңларда муһәббәт бар болғинидин һәммиси мениң шагиртлирим 
болғиниңларни билиду».  

Әйса Мәсиһ Петрус уни инкар қилишини алдин ейтиду

36 Симон Петрус униңға: «Әй Худавәндә, нә йәргә барисән» дәп 
ейтти. Әйса униңға җавап бәрдики: «Мән баридиған йәргә әмди маңа 
әгишәлмәйсән, лекин кейинрәк әгишисән».  37 Петрус униңға ейтти: «Әй 
Худавәндә, немә үчүн әмди саңа әгишәлмәймән? Җенимни сән үчүн 
пида қилимән».  38 Әйса униңға җавап бәрдики: «Җениңни мән үчүн пида 
қилисәнму? Бәрһәқ, бәрһәқ, саңа ейтимәнки, ғораз чиллимастин илгири 
мени үч мәртивә инкар қилисән».  
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Әйса Мәсиһ йол, һәқиқәт вә һаятлиқтур

14 1 «Көңүллириңлар беарам болмисун, Худаға ишиниңлар маңа һәм 
ишиниңлар.  2 Атамниң өйидә тола маканлар бардур, болмиса мән 

силәргә дәйттим. Мән кетип, силәргә җай растлиғили баримән  3 вә берип 
җай растлисам, йәнә келип силәрни өз алдимға алимән. Шуниң билән мән 
болған йәрдә силәр һәм болисиләр.  4 Силәр мән баридиған йәрниң йоли 
билисиләр».  
5 Томас униңға ейтти: «Әй Худавәндә, нә йәргә баридиғиниңни билмисәк, 
йолни қандақ биләләймиз?»  6 Әйса униңға ейтти: «Йол вә һәқиқәт вә һаятлиқ 
мән өзәмдурмән. Мениң васитәм билән болмиса, һеч ким Атиға келәлмәйду.  
7 Әгәр мени тонусаңлар еди, Атамни һәм тонуйттиңлар вә мундин тартип 
уни тонуйсиләр вә уни көрдүңлар».  
8 Филиппус униңға ейтти: «Әй Худавәндә, Атини бизгә көрсәткин вә бизгә 
купайә болиду».  9 Әйса униңға ейтти: «Әй Филиппус, шунчә вақит силәр 
билән болдум. Техи мени тонумидиңму? Мени көргән адәм Атини көргән 
болиду. ‹ Атини бизгә көрсәткин› дәп қандақ ейталайсән?  10 Мән Атида вә Ата 
мәндә болғиниға ишәнмәмсән? Мән ейтқан сөзләрни өзәмдин ейтмидим, 
лекин мәндә макан тутқан Ата өзи әмәллирини қилиду.  11 Мән Атида вә 
Ата мәндә болғиниға ишиниңлар. Болмиса әмәлләрниң өз җәһитидин маңа 
ишиниңлар.  12 Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимән: Кимки маңа ишәнсә, мән 
қилған әмәлләрни у һәм қилиду, дәрвәқә булардин чоңрақ әмәлләрни қилиду. 
Чүнки мән Атамниң алдиға баримән  13 вә Ата Оғулда шан-шәрәп тапсун дәп, 
мениң исмим билән һәрнемә тилисәңлар, шуни қилимән.  14 Дәрвәқә мениң 
исмим билән мәндин бир нәрсә тилисәңлар, мән қилимән».  

Муқәддәс Роһ — әвәтидиған йәрдәмчи

15 «Әгәр мени дост тутсаңлар, әмирлиримни тутуңлар.  16 Мән Атидин 
тиләймән вә у силәргә әбәдкичә силәр билән қалидиған бир башқа ярдәмчини,  
17 йәни һәқиқәт Роһини бериду. Дуния уни көрмигини вә тонумиғини үчүн 
уни қобул қилалмайду. Амма силәр уни тонуйсиләр, чүнки силәрдә макан 
тутуп ичиңларда қалиду.  

18 Силәрни йетим қоймай, силәргә келимән.  19 Техи азғина вақиттин кейин 
дуния мени йәнә көрмәйду. Лекин силәр мени көрисиләр, чүнки мән 
тириктурмән вә силәр тирик қалисиләр.  20 У күндә мән Атида вә силәр мәндә 
вә мән силәрдә болғинимни билисиләр.  
21 Мениң әмирлирим өзидә болуп уларни тутидиған адәм өзи мени дост 
тутқучидур. Кимки мени дост тутса, Атам уни дост тутиду вә мән уни дост 
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тутуп, өзәмни униңға ашкарә қилимән».  22 Ишқарийоттин башқа Йәһуда 
униңға ейтти: «Әй Худавәндә, немишкә өзәңни дунияға ашкарә қилмай, 
бизгә ашкарә қилисән?»  23 Әйса җавап берип униңға ейтти: «Бирким мени 
дост тутса, сөзүмни тутиду вә Атам уни дост тутиду вә биз униңға берип, 
униңда макан тутимиз.  24 Кимки мени дост тутмиса, сөзлиримни тутмайду. 
Силәр аңлиған сөз мениңки әмәс, бәлки мени әвәткән Атиниңкидур.  
25 Силәр билән болғинимда силәргә шуни ейттим.  26 Лекин Ата мениң 
исмим билән силәргә әвәтидиған ярдәмчи, йәни Муқәддәс Роһ өзи, силәргә 
ейтқинимниң һәммисини силәргә үгитип ядиңларға кәлтүриду.  
27 Силәргә арамлиқ қалдуримән, өз арамлиқимни силәргә беримән, 
дунияниң бәргинидәк мән силәргә бәрмәймән. Көңүллириңлар беарам вә 
я җүрәтсиз болмисун.  28 ‹ Мән кетип, силәргә йенип келимән› дәп силәргә 
ейтқинимни аңлидиңлар. Мени дост тутсаңлар, ‹ Атиға баримән› дегиним 
үчүн хошал болаттиңлар, чүнки Ата мәндин улуқдур.  29 Вәқә болғанда 
ишәнгәйсиләр дәп, әмди вәқә болмастин илгири буни силәргә ейттим.  
30 Мундин кейин силәргә тола сөз қилмаймән, чүнки бу дунияниң чоңи 
келиду, амма мәндә һеч бир һәққи йоқтур.  31 Лекин дуния мениң Атини 
дост тутқинимни вә Атиниң маңа буйруғинидәк қилғинимни билсун дәп, 
бу иш-вәқә болиду. Қопуп, мундин кетәйли».  

Үзүм тали вә шахлар

15 1 «Мән һәқиқий талдурмән вә Атам бағвәндур.  2 Мәндә болуп, мевә 
кәлтүрмигән һәр шахни кесиду. Амма һәр қайсиси мевә кәлтүрсә, 

ошуқрақ мевә кәлтүрсун дәп, уни пакиз қилиду.  3 Мән силәргә ейтқан сөзниң 
қудрити билән әмди силәр пакиздурсиләр.  4 Мәндә қелиңлар вә мән силәрдә 
қалимән. Шах үзүм телида қалмиса, өзидин мевә кәлтүрәлмигәндәк, силәр 
һәм мәндә қалмисаңлар, мевә кәлтүрәлмәйсиләр.  5 Мән талдурмән, силәр 
шахлардурсиләр. Өзи мәндә қелип, мән униңда қалған киши тола мевә 
кәлтүриду. Чүнки мәнсиз һеч нәрсә қилалмайсиләр.  6 Әгәр бирким мәндә 
қалмиса, шахтәк ташлинип қуриду вә шундақлар йиғилип отқа селинип, 
көйүп кетиду.  7 Әгәр мәндә қалсаңлар вә сөзлирим силәрдә қалса, һәрнемә 
халисаңлар тилигәйсиләр вә силәргә болиду.  8 Тола мевә кәлтүрүп, мениң 
шагиртлирим болсаңлар, Атамға шан-шәрәп кәлтүрүлиду.  
9 Ата мени дост тутқандәк мән силәрни дост туттум. Мениң муһәббитимдә 
қелиңлар.  10 Мән Атамниң әмирлирини тутуп, униң муһәббитидә қалғандәк 
силәр мениң әмирлиримни тутсаңлар, мениң муһәббитимдә болуп қалисиләр.  
11 Мениң хушлуқум силәрдә қелип, хушлуқуңлар камил болсун дәп, силәргә 
буни ейттим.  12 Мениң әмрим шудурки, мән силәрни дост тутқандәк бир-
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бириңларни дост тутқайсиләр.  13 Өз җенини достлири үчүн пида қилған 
кишиниң муһәббитидин чоңрақ муһәббәт һеч кимдә йоқтур.  14 Мән силәргә 
буйруғинимни қилсаңлар, силәр достлирим болисиләр.  15 Мундин кейин 
силәрни бәндә дәп атимаймән, чүнки бәндә хоҗисиниң немә қилғинини 
билмәйду. Амма силәрни дост дәп атидим, чүнки Атамдин аңлиғинимниң 
һәммисини силәргә билдүрдүм.  16 Силәр мени илғимидиңлар, лекин мән 
силәрни илғидим. Берип, мевә, йәни бақий қалидиған мевә кәлтүрүшкә 
силәрни тәйинлидим. Шундақта мениң исмим билән Атидин һәрнемә 
тилисәңлар силәргә бәргәй.  17 Силәргә әмир қилимәнки, бир-бириңларни 
дост тутқайсиләр.  

Дуния Әйса Мәсиһ вә шагиртлири яман көриду

18 Әгәр дуния силәрни яман көрсә, силәрдин илгири мени яман көргинини 
билиңлар.  19 Дуниядин болсаңлар еди, дуния өзиниңкини дост тутатти. 
Лекин силәр дуниядин болмай, бәлки мән силәрни дуниядин илғиғиним 
үчүн дуния силәрни яман көриду.  20 ‹ Қул өз хоҗисидин улуқ әмәс› дәп 
ейтқан сөзүмни ядиңларға кәлтүрүңлар. Улар мени қоғлиған болса, силәрни 
һәм қоғлайду. Улар мениң сөзүмни сақлиған болса, силәрниңкини һәм 
сақлайду.  21 Лекин улар мени әвәткәнни тонумай, мениң исмим үчүн буниң 
һәммисини силәргә қилиду.  22 Әгәр мән келип уларға сөз қилмиған болсам, 
уларниң гунайи болмайтти. Лекин әмди гунайи үчүн уларниң һеч өзриси 
йоқтур.  23 Кимки мени яман көрсә, Атамни һәм яман көриду.  24 Әгәр мәндин 
башқа һеч ким қилмиған әмәлләрни уларниң арисида қилмиған болсам, 
уларниң гунайи болмайтти лекин әмди көрүп туруп, һәм мени, һәм Атамни 
яман көрди.  25 Амма ‹ Улар сәвәбсиз мени яман көрди› дәп уларниң Тәврат 
қанунида пүтүлгән сөзниң беҗа кәлтүрүлмики үчүн ундақ болди.  
26 Лекин мән Атидин силәргә әвәтидиған ярдәмчи, йәни Атидин чиқидиған 
һәқиқәт Роһи кәлгәндә өзи мән тоғрилиқ гувалиқ бериду.  27 Силәр дәсләптин 
мән билән болғач силәр һәм гувалиқ берисиләр».  

16 1 Таймиғайсиләр дәп, бу сөзләрни силәргә ейттим.  2 Улар силәрни 
синагоглардин чиқириду. Ундақ вақит келидуки, һәр ким силәрни 

өлтүрсә, Худаға хизмәт йәткүздүм дәп хиял қилиду.  3 Улар нә Атини нә мени 
тонумиғини үчүн буни қилиду.  4 Лекин вақит кәлгәндә мән буни силәргә 
ейтқинимни ядиңларға кәлтүргәйсиләр дәп, буни силәргә ейтип бәрдим. 
Лекин мән силәр билән болғач буни дәсләптин силәргә ейтмидим.  
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Муқәддәс Роһниң вәзиписи
5 Амма әмди мени әвәткәнниң алдиға баримән вә һеч бириңлар мәндин: 

‹ Нә йәргә барисән?› дәп соримайду.  6 Лекин силәргә буни ейтқиним 
үчүн көңүллириңлар ғәмдин толди.  7 Амма мән силәргә растни ейтимән: 
Мениң кәтмиким силәргә яхшидур, чүнки мән кәтмисәм, силәргә ярдәмчи 
кәлмәйду. Лекин мән кәтсәм, уни силәргә әвәтимән.  8 У кәлгәндә дунияға гуна 
тоғрисида вә адаләт тоғрисида вә һөкүм тоғрисида һәқиқәтни билдүриду.  
9 Гуна тоғрисида, чүнки улар маңа ишәнмәйду,  10 Адаләт тоғрисида, чүнки 
Атиниң алдиға баримән вә йәнә мени көрмәйсиләр,  11 вә һөкүм тоғрисида, 
чүнки бу дунияниң чоңи һөкүм қилинди.  
12 Силәргә ейтқили техи тола нәрсилирим бар, лекин әмди көтирәлмәйсиләр.  
13 Амма у һәқиқәт Роһи өзи кәлгәндә барчә һәқиқәткә силәрни йетәкләйду. 
Чүнки өзидин сөз қилмай, бәлки аңлиғинини сөз қилип, келидиған вәқәләрни 
силәргә аян қилиду.  14 У маңа шан-шәрәп бериду. Чүнки мениңкидин елип, 
силәргә аян қилиду.  15 Атиниң һәммиси мениңкидур униң үчүн силәргә: ‹ 
Мениңкидин елип, силәргә аян қилиду› дедим.  

Гәмкинлик хушлуққа айлиниду

16 Аз вақиттин кейин мени көрмәйсиләр вә йәнә аз вақиттин кейин мени 
көрисиләр».  
17 У вақит шагиртлиридин бәзиси бир-биригә ейтишти: «Бизләргә бу ейтқини 
немидур: ‹ Аз вақиттин кейин мени көрмәйсиләр вә йәнә аз вақиттин кейин 
мени көрисиләр› вә: ‹ Мән Атиниң алдиға баримән›?»  18 Улар йәнә дейиштики: 
«‹ Аз вақит› дәп ейтқини немә екән? Немә сөз қилғинини уқмаймиз».  19 Әйса 
улар униң өзидин сориғили халиғинини билип, уларға ейтти: «‹ Аз вақиттин 
кейин мени көрмәйсиләр вә йәнә аз вақиттин кейин мени көрисиләр› дәп 
ейтқиним үчүн араңларда соришисиләрму?  
20 Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, силәр йиғлап пәряд қилисиләр, 
амма дуния хуш болиду. Силәр ғәмкин болисиләр, лекин ғәмкинликиңлар 
хушлуққа айлиниду.  21 Хотун бала туғутта униң саити кәлгини үчүн ғәм 
йәйду. Лекин балини туққанда дунияға бир инсан туғулди дәп, хушлуқидин 
дәрдини унтуп қалиду.  22 Шуниңға охшаш силәр әмди ғәм йәйсиләр, 
лекин силәрни йәнә көримән. У вақит көңлүңлар хуш болиду вә һеч ким 
хушлуқуңларни силәрдин алалмайду.  
23 У күндә мәндин һеч соал соримайсиләр. Бәрһәқ, бәрһәқ, силәргә ейтимәнки, 
Атидин һәрнемә тилисәңлар силәргә мениң исмим билән бериду.  24 Бу 
вақитқичә мениң исмим билән һечнемә тилимидиңлар. Хушлуқуңлар 
камил болмақ үчүн тиләңлар вә алисиләр.  
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25 Буни силәргә тәмсилләр билән ейттим. Амма мән йәнә силәргә тәмсилләр 
билән сөз қилмай, бәлки Ата тоғрисида силәргә ашкарә хәвәр беридиған 
вақтим келиду.  26 У күндә мениң исмим билән тиләйсиләр вә мән ‹ силәр 
үчүн Атидин тиләй› дәп силәргә ейтмаймән.  27 Чүнки силәр мени дост 
тутуп, Худадин чиқип кәлгинимгә ишәнгиниңлар үчүн Ата өзи силәрни дост 
тутиду.  28 Мән Атидин чиқип дунияға кәлдим вә йәнә дунияни қоюп, Атиниң 
алдиға баримән».  
29 Шагиртлири ейтти: «Мана әмди тәмсил кәлтүрмәй ашкарә сөз қилисән.  
30 Сән һәр нәрсини билип, бирким сәндин бир немә сорашқа муһтаҗ 
болмиғиниңни әмди билимиз. Униң үчүн Худадин чиққиниңға ишинимиз».  
31 Әйса уларға җавап бәрдики: «Әмди ишинисиләрму?  32 Мана силәр тарқилип, 
һәр бириңлар өзиниңкигә кетип мени ялғуз қойидиған саат келиду, дәрвәқә 
әмди йетип кәлди. Лекин мән ялғуз әмәсмән, чүнки Ата мән биләндур.  
33 Мәндә арамлиқиңлар болсун дәп, буни силәргә ейттим. Дунияда тәңлик 
тартисиләр, лекин хатирҗәм болуңлар. Мән дунияға ғалиб болдум».  

Әйса Мәсиһ шагирлири үчүн дуа қилиду

17 1 Әйса буни сөз қилип, көзлирини асман тәрипигә көтирип ейтти: «Әй 
Ата вақит-саат йетип кәлди. Өз Оғлуңға шан-шәрәп бәргин. Буниң билән 

Оғлуң саңа шан-шәрәп бәрсун.  2 Шундақки, сән униңға бәргәнлириңниң 
һәммисигә әбәдий тирикликни беришкә униңға һәммә адәм үстигә қудрәт 
бәрдиң.  3 Әбәдий тириклик будурки, улар сән һәқиқий йеганә Худани вә сән 
әвәткән Әйса Мәсиһни тонуғай.  4 Сән маңа қилғили бәргән ишни пүткүзүп, 
йәр йүзидә мән саңа шан-шәрәп бәрдим.  5 Сән, әй Ата, дуния болмастин 
илгири сениң йениңда болған шан-шәрипим билән әмди маңа өз йениңда 
шан-шәрәп бәргин.  
6 Мән сениң исмиңни сән дуниядин елип маңа бәргән адәмләргә ашкарә 
қилдим. Улар сениңки еди вә сән уларни маңа бәрдиң вә улар сениң сөзүңни 
тутти.  7 Улар маңа бәргиниңниң һәммиси сәндин болғанни әмди билди.  
8 Чүнки сән маңа бәргән сөзләрни уларға бәрдим вә улар қобул қилип, сәндин 
чиққинимни раст билип сән мени әвәткиниңгә ишәнди.  9 Мән улар үчүн 
дуа қилимән. Дуния үчүн дуа қилмаймән, бәлки маңа бәргәнлириң үчүн, 
чүнки улар сениңкидур.  10 Мениңкиниң һәммиси сениңкидур вә сениңки 
мениңкидур вә мән уларда улуқландим.  
11 Мән әмди дунияда әмәсмән, амма булар дуниядидур вә мән сениң алдиңға 
баримән. Әй муқәддәс Ата, маңа бәргәнлириңни өз исмиң билән сақлиғинки, 
биз бир болғандәк улар бир болғай.  12 Улар билән болғинимда мән уларни 
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маңа бәргән исмиң билән сақлап, уларни муһапизәт қилаттим вә пүтүлгәнгә 
мувапиқ һалакәтниң оғлидин башқа уларниң һеч бири һалак болмиди.  
13 Әмди саңа баримән вә мениң хушлуқум уларниң ичидә камил болсун дәп, 
буни дунияда болғинимда ейтимән.  14 Мән сениң сөзүңни уларға бәрдим. Мән 
өзәм дуниядин болмиғандәк, улар дуниядин болмиғини үчүн дуния уларни 
яман көрди.  15 Уларни дуниядин алғайсән дәп тилимәй, бәлки уларни яман 
болғучидин сақлиғайсән дәп тиләймән.  16 Мән дуниядин болмиғандәк улар 
дуниядин әмәстур.  17 Уларни һәқиқәт арқилиқ пак-муқәддәс қилғин. Сениң 
сөзүң һәқиқәттур.  18 Сән мени дунияға әвәткәндәк, мән уларни дунияға 
әвәттим.  19 вә улар һәқиқәт арқилиқ пак-муқәддәс болсун дәп, мән өзәмни 
саңа хас атаймән.  
20 Амма ялғуз булар үчүн дуа қилмай, бәлки уларниң сөзи билән маңа 
ишинидиғанлар үчүн һәм дуа қилимән.  21 Дуния сениң мени әвәткиниңгә 
ишәнсун дәп, һәммиси бир болғай. Әй Ата, сән мәндә вә мән сәндә болғандәк, 
улар биздә бир болғай,  22 Биз бир болғандәк улар һәм бир болсун дәп, сән 
маңа бәргән шан-шәрәпни мән уларға бәрдим.  23 Дуния сән мени әвәтип 
мени дост тутқиниңдәк уларни дост тутқиниңни билсун дәп, мән уларда вә 
сән мәндә болғандәк, улар бирликтә камил болғай.  
24 Әй Ата, улар сән маңа бәргән шан-шәрипимни көрсун дәп, маңа 
бәргәнлириңниң мән болған йәрдә мән билән болмиқини халаймән, чүнки 
дунияниң иптидасидин илгири мени дост туттуң.  25 Әй адил Ата, дуния сени 
тонумиди, лекин мән сени тонудум вә булар мени сән әвәткиниңни билди.  
26 Мән сениң исмиңни уларға билдүрдүм. Сән маңа көрсәткән муһәббитиң 
уларда болғай вә мән уларда болғаймән дәп, йәнә билдүримән».  

Әйса Мәсиһниң тутқун қилиниши

18 1 Әйса буни ейтқандин кейин шагиртлири билән Кидрон җилғисиниң 
у бир тәрипигә өтүп, өзи билән шагиртлири андаки бир баққа кирди.  

2 Амма Әйса вә униң шагиртлири анда пат-пат җәм болғини үчүн уни тутуп 
бәргүчи Йәһуда һәм у йәрни биләтти.  3 Йәһуда пасибан әскәрлирини вә баш 
каһинларниң вә пәрисийләрниң хизмәткарлиридин бирнәччисини елип, 
панус, чирағ вә ярағ билән у йәргә кәлди.  
4 Әйса өз үстигә келидиғанниң һәммисини билип, чиқип уларға: «Кимни 
издәйсиләр?» дәп ейтти.  5 Улар униңға җавап бәрдики: «Назарәтлик Әйсани 
издәймиз». Әйса уларға: «Мән удурмән» деди. Уни тутуп бәргүчи Йәһуда 
һәм улар билән туратти.  6 У уларға: «Мән удурмән» дегинидә, улар кәйнигә 
йенип йәргә йиқилди.  
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7 Йәнә улардин: «Кимни издәйсиләр?» дәп сориди. Улар: «Назарәтлик Әйсани 
издәймиз» дейишти.  8 Әйса уларға: «‹ Мән удурмән› дәп силәргә ейттим. 
Мени издисәңлар, буларни кәткили қоюңлар» дәп җавап бәрди.  9 Чүнки 
«Маңа бәргәнлириңдин һеч бирини җүtүrмидим» дәп ейтқан сөзиниң беҗа 
кәлтүрүлмики керәк еди.  
10 Симон Петрусниң бир қиличи болғач уни суғуруп улуқ каһинниң 
қулини уруп, оң қулиқини кәсти. У қулниң ети Малкос еди.  11 Амма Әйса 
Петрусқа ейтти: «Қиличиңни ғилипиға салғин. Атам маңа бәргән пиялини 
ичмәймәнму?»  

Әйса Мәсиһ улуқ каһин Һаннанниң алдида

12 У вақит сипаһлар билән уларниң миңбешиси вә йәһудийларниң 
хизмәткарлири Әйсани тутуп бағлап,  13 уни авал у йили улуқ каһин болған 
Қаяпаниң қейнатиси Һаннанға елип барди.  14 Қаяпа өзи: «Хәлиқ үчүн бир 
адәмниң өлмики яхшидур» дәп йәһудийларға мәслиһәт бәргән киши еди. 

Петрус Әйса Мәсиһни инкар қилиду
15 Симон Петрус билән йәнә бир шагирт Әйсаға әгәшти. Бу шагирт улуқ 

каһин билән тонуш болуп, Әйса билән улуқ каһинниң һойлисиға кирди.  
16 Лекин Петрус ташқирида дәрвазиниң алдида тохтап қалди. Улуқ каһин 
билән тонуш болған шагирт чиқип, дәрвазини бақидиған қизға гәп қилип, 
Петрусни ичкири киргүзди.  17 У вақит дәрвазини бақидиған дедәк Петрусқа 
ейтти: «Сән һәм бу адәмниң шагиртлириниң бири әмәсмусән?» У ейтти: 
«Әмәсмән».  18 Амма қуллар вә хизмәткарлар анда туруп, һава соғуқ болғини 
үчүн көмүр қалап отсинатти. Петрус һәм улар билән туруп отсинатти.  

Улуқ каһин Әйса Мәсиһни сорақ қилиду

19 Улуқ каһин Әйсадин шагиртлири вә тәлими тоғрисидин сориди.  20 Әйса 
униңға җавап бәрдики: «Мән дунияға ашкарә сөз қилдим. Мән һәр вақит 
синагогларда вә бәйт-муқәддәстә һәммә йәһудийлар йиғилидиған йәрләрдә 
тәлим берип, пинһанда һеч сөз қилмидим.  21 Немә үчүн мәндин сорайсән? 
Мән уларниң өзигә немә сөз қилғинимни мәндин аңлиғанлардин сориғин. 
Мана улар немә ейтқинимни билиду».  22 Әйса буни ейтқанда униң йенида 
турған хизмәткарлардин бири униңға бир качат уруп ейтти: «Улуқ каһинға 
шундақ җавап берисәнму?»  23 Әйса униңға: «Әгәр яман бир немә ейтқан 
болсам, униң яман екәнликини көрсәткин. Лекин раст ейтқан болсам, 
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немишкә мени урисән?» дәп җавап бәрди.  24 Буниң билән Һаннан уни 
бағлақлиқ улуқ каһин Қаяпаға әвәтти.  

Петрус Әйса Мәсиһни йәнә инкар қилиду

25 Амма Симон Петрус туруп отсинатти вә улар униңға ейтти: «Сән һәм 
униң шагиртлириниң бири әмәсмусән?» У тенип: «Әмәсмән» дәп ейтти.  
26 Улуқ каһинниң қуллиридин бири, йәни Петрус униң қулиқини кәскән 
қулниң туққини болған бир киши ейтти: «Мән сени бағда униң билән 
көрмидимму?»  27 Амма Петрус йәнә танди вә дәрһал ғораз чиллиди.  

Әйса Мәсиһ валий Пилатусниң алдида

28 Андин кейин улар Әйсани Қаяпадин һөкүмәт ордисиға елип барди. 
Сәһәр әтигән еди. Улар өзи напак болмай, Өтүп кетиш қозисини йейәләйли 
дәп, һөкүмәт ордисиға кирмиди.  29 У вақит Пилатус уларниң алдиға чиқип 
ейтти: «Бу адәмниң үстидин немә әрзиңлар бар?»  30 Улар җавап берип 
униңға ейтишти: «Әгәр у яман қилғучи болмиса, уни саңа тутуп бәрмәттуқ».  
31 Пилатус уларға ейтти: «Уни силәр елип, өз қанунуңларға мувапиқ үстидин 
һөкүм қилиңлар». Йәһудийлар униңға: «Бир кишини өлтүргили бизгә иҗазәт 
йоқтур» дейишти.  32 Чүнки Әйсаниң өзи қандақ өлүм билән өлидиғинини 
ишарәт қилип ейтқан сөзиниң беҗа кәлтүрүлмики керәк еди.  
33 У вақит Пилатус һөкүмәт ордисиға йәнә кирип, Әйсани қичқирип униңға ейтти: 
«Сән йәһудийларниң падишаһимусән?»  34 Әйса җавап бәрдики: «Буни сән өзәңдин 
ейтисәнму яки башқилар мән тоғрилиқ буни саңа ейтқанму?»  35 Пилатус җавап 
бәрдики: «Мән бир йәһудий екәнмәнму? Сениң өз миллитиң вә баш каһинлар 
сени маңа тутуп бәрди. Немә қилғансән?»  36 Әйса җавап бәрдики: «Мениң 
падишаһлиқим бу дуниядин әмәс. Әгәр мениң падишаһлиқим бу дуниядин болса 
еди, шагиртлирим мениң йәһудийларға тапшурулмаслиқим үчүн җәң қилатти. 
Лекин әмди мениң падишаһлиқим бу йәрдин әмәс».  37 Пилатус униңға ейтти: 
«Һәр қандақ болса, сән бир падишаһсәнму?» Әйса җавап бәрдики: «Мениң падишаһ 
екәнликимни сән өзәң ейттиң. Мән шуниңға туғулуп, һәқиқәткә гувалиқ бәрмәк 
үчүн бу дунияға кәлдим. Һәр ким һәқиқәттин болса, мениң авазимни аңлайду».  
38 Пилатус униңға ейтти: «Һәқиқәт немидур?» Буни ейтип, йәһудийларға йәнә 
чиқип уларға ейтти: «Мән униңда һеч бир гуна тапмидим.  39 Лекин Өтүп кетиш 
һейтида силәргә бир кишини азат қилишим араңларда бир рәсим бар. Әмди 
йәһудийларниң падишаһини силәргә азат қилишимни халамсиләр?»  40 Амма 
улар: «Буни әмәс, бәлки Бараббасни азат қилғин» дәп йәнә қичқарди. Бараббас 
болса бир булаңчи еди.  
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Әйса Мәсиһниң өлүмгә һөкүм қилиниши

19 1 У вақит Пилатус уни қамчилатти.  2 Әскәрләр тикәндин бир таҗ өрүп 
бешиға қоюп, униңға бир қизил либас кийдүрүп,  3 алдиға келип: 

«Яшисун, әй йәһудийларниң падишаһи» дәп униңға качат уруп турди.  
4 Пилатус йәнә ташқири чиқип, хәлиққә ейтти: «Мана униңда һеч гуна 
тапалмиғинимни билгәйсиләр дәп, уни алдиңларға чиқардим».  5 У вақит 
Әйса тикән таҗи билән қизил либаси кийиклик ташқириға чиқти. Пилатус 
уларға ейтти: «Мана, адәмни көрүңлар!»  
6 Пәрисийләр вә хизмәткарлири уни көрүп: «Чапрас яғачкә тартқин! Чапрас 
яғачкә тартқин!» дәп қичқиришти. Пилатус уларға ейтти: «Силәр уни елип, 
өзәңлар чапрас яғачқа тартиңлар. Мән униңда һеч бир гуна тапмидим».  
7 Йәһудийлар униңға җавап бәрдики: «Бизниң қанунимиз бар вә қанунимизгә 
мувапиқ униң өлмики ваҗиптур, чүнки өзини Худаниң Оғли қилди».  
8 Пилатус бу сөзни аңлап техиму қорқуп,  9 йәнә һекмәт ордисиға кирип, 
Әйсаға: «Сән нә йәрдинсән?» дәп ейтти. Лекин Әйса униңға һеч җавап 
бәрмиди.  10 Пилатус униңға ейтти: «Маңа гәп қилмамсән? Сени қоюп 
бәргили вә сени чапрас яғачқа тартқили қудритим бар екәнни билмәмсән?»  
11 Әйса җавап бәрдики: «Әгәр саңа жукиридин берилмигән болса, мениң 
үстүмдә һеч қудритиң болмайтти. Униң үчүн мени саңа тутуп бәргәнниң 
гунайи чоңрақтур».  12 У вақиттин тартип Пилатус уни қоюп бәргили бир 
илаҗ издәтти. Лекин йәһудийлар қичқирип ейтишти: «Әгәр бу адәмни қоюп 
бәрсәң, қәйсәрниң дости болмайсән. Һәр ким өзини падишаһ қилса, қәйсәргә 
зит қопқан болиду».  
13 Пилатус бу сөзләрни аңлиғанда Әйсани чиқирип, ибранийчә «Габбата» 
дегән таш ятқузулған һойлидики һөкүмәт тәхтигә олтарди.  14 Өтүп 
кетиш һейтиниң тәйярлиқ күни болуп, алтиничи сааткә йеқин еди. У өзи 
йәһудийларға ейтти: «Мана падишаһиңлар!»  15 Улар: «Елип кәт! Елип кәт! 
Уни чапрас яғачқа тартқин!» дәп қичқиришти. Пилатус уларға ейтти: 
«Падишаһиңларни чапрас яғачқа тартайму?» Баш каһинлар: «Қәйсәрдин 
башқа падишаһимиз йоқтур» дәп җавап бәрди.  16 У вақит Пилатус уни чапрас 
яғачқа тартқили уларға тапшурди. Улар Әйсани елип кәтти.  

Әйса Мәсиһниң чапрас яғачқа михлиниши

17 У өзи чапрас яғачини көтирип, ибранийчә «Голгота» дәп аталған, баш 
сөңики дегән йәргә чиқти.  18 Анда улар уни чапрас яғачқа тартти вә йәнә икки 
кишини униң билән икки йенида вә Әйсани оттурида чапрас яғачқа тартти.  
19 Амма Пилатус бир хәт пүтүп чапрас яғачниң үстигә қойдурди вә буниңда: 
«Йәһудийларниң падишаһи назарәтлик Әйса» дәп пүтүлгән еди.  20 Әйса 
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чапрас яғачқа тартилған йәр шәһәргә йеқин болғини үчүн тола йәһудийлар 
бу хәтни оқуди. У ибраний, латин вә юнаний тилида пүтүлгән еди.  21 У вақит 
йәһудийларниң баш каһинлири Пилатусқа: «Йәһудийларниң падишаһи 
пүтмәй, бәлки бу өзи: ‹ Мән йәһудийларниң падишаһидурмән дегән› дәп 
пүткин».  22 Пилатус: «Пүткиним пүттүм» дәп җавап бәрди.  
23 Сипаһлар Әйсани чапрас яғачқа тартқандин кейин, униң кийимини елип 
һәр сипаһқа бир һәссә тәккидәк төрт һәссә қилди. Көйникини һәм алди. 
Лекин көйнәк өзи улақсиз болуп, төписидин айиғиғичә пүтүн тоқулған 
еди.  24 Униң үчүн улар бир-биригә: «Уни кәсмәй, кимгә тәгсун дәп, униң 
үстигә чәк ташлайли» дейишти. «Кийимимни арилирида тәқсим қилип, 
либасимниң үстигә чәк ташлиди» дәп пүтүлгән сөз беҗа кәлтүрүлмики үчүн 
сипаһлар буни қилди.  
25 Әйсаниң чапрас яғачиниң йенида униң аниси, анисиниң һәмшириси, 
Клопаниң хотуни Мәрйәм вә магдалалик Мәрйәм турған еди.  26 Әйса өз 
анисини вә өз-өзи дост тутқан шагиртиниң униң йенида турғинини көргәндә, 
анисиға: «Әй ана, мана оғлуң!» дәп ейтти.  27 Андин шагиртқа: «Мана анаң!» 
деди. Шу сааттин тартип у шагирт уни өз өйигә алди.  

Әйса Мәсиһниң өлүми

28 Андин кейин Әйса һәр нәрсиниң тамам болғинини билип, пүтүлгәнниң 
беҗа кәлтүрүлмики үчүн: «Уссап кәттим» дәп ейтти.  29 Анда сиркә билән 
толған бир қача қоюлған еди. Улар бир булутни сиркигә чилап, бир зупа 
қомушиниң бешиға қоюп униң ағзиға тәңлиди.  30 Әйса сиркини елип: «Тамам 
болди» дәп бешини төвән қилип роһни тапшурди.  
31 У күн тәйярлиқ күни болғач вә әтиси улуқ шабат күни болғини үчүн 
йәһудийлар бәдәнләрниң шабат күнидә чапрас яғачта турушини халимай, 
Пилатустин: «Сүнәклири сундурулуп, өлүкләр елип етилсун» дәп тилиди.  
32 Шуниң билән сипаһлар келип, униң билән чапрас яғачқа тартилғанларниң 
авалқиси вә иккинчисиниң сүнәклирини сундурди.  33 Лекин Әйсаға кәлгәндә 
униң өлгинини көрүп, сүнәклирини сундурмиди.  34 Амма сипаһларниң 
бири нәйзә билән униң йенини сайди вә дәрһал қан билән су чиқти.  35 Силәр 
ишәнгәйсиләр дәп, буни көргүчи гувалиқ бәрди вә униң гувалиқи расттур 
вә у өзи раст ейтқинини билиду.  36 «Униңда бир сүнәк сундурулмайду» дәп 
пүтүлгән сөз беҗа кәлтүрүлмәк үчүн шу вәқә болди.  37 вә йәнә башқа бир 
пүтүлгән сөз: «Улар өзи тәшкән кишигә қарисун» дәп ейтиду.  
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Әйса Мәсиһ қәбиргә қоюлиду
38 Йәһудийлардин қорқуп мәхпий һалда Әйсаниң шагирти болған 

Араматиялиқ Йүсүп Пилатустин Әйсаниң бәдинини алғили иҗазәт тилиди 
вә Пилатус иҗазәт бәрди. Буниң билән у берип, Әйсаниң бәдинини алди.  
39 Әйсаниң қешиға авал кечидә кәлгән Никодимус һәм йүз җиң мурмәкки 
билән сәбрәдин иләштүрүлгән хушбуй дора-дәрмәкләрни көтирип кәлди.  
40 Улар Әйсаниң бәдинини елип, йәһудийларниң дәпнә қилидиған рәсмийчә 
уни хушбуй дора-дәрмәкләр билән кепәнләргә йөгәп қойди.  41 Униң чапрас 
яғачқа тартилған йериниң йенида бир бағ бар еди. У бағда һеч ким қоюлмиған 
бир қәбир бар еди.  42 Йәһудийларниң тәйярлиқ күни болуп у қәбир йеқин 
болғач, улар Әйсани анда қойди.  

Бош қәбир

20 1 Һәптиниң авалқи күни магдалалик Мәрйәм сәһәр вақти техи қараңғу 
екәндә қәбиргә келип, көрдики таш қәбирдин елинған еди.  2 У вақит 

у жүгүрүп Симон Петрусниң вә йәнә бир шагиртниң йәни Әйса дост тутқан 
шагиртниң қешиға берип, уларға: «Улар Худавәндини қәбирдин еливетипту 
вә уни нә йәрдә қойғинини билмәймиз» деди.  
3 У вақит Петрус билән һелиқи шагирт чиқип, қәбиргә барди.  4 Иккилиси 
биллә жүгүрди. Амма һелиқи шагирт Петрустин шитикрақ жүгүрүп қәбиргә 
илгири келип,  5 еңишип кепәнләрниң анда турғинини көрди лекин, өзи 
кирмиди.  6 Униң кәйнидин Симон Петрус келип қәбиргә кирип, көрдики 
кепәнләр анда қоюлупту  7 вә униң бешидики яғлиқ кепәнләр билән турмай, 
қатлинип бөләк йәрдә ялғуз қоюлупту.  8 Авал кәлгән һелиқи шагирт һәм 
қәбиргә кирип, көрүп ишәнди.  9 Чүнки улар «униң өлүкләр арисидин 
қопмиқи керәктур» дәп пүтүлгән сөзни техи уқмиған еди.  

Әйса Мәсиһниң магдалалиқ Мәрйәмгә көрүнүши

10 Андин шагиртлар өзиниңкигә йенип барди.  
11 Амма Мәрйәм қәбирниң алдида туруп йиғлиди. У йиғлап туруп, қәбиргә 
еңишип  12 қариса, ақ кийимлик икки пәриштә Әйсаниң бәдини қоюлған 
йеридә, бири бешиниң җайида вә бири аяқлириниң җайида олтаратти.  
13 Улар униңға ейтти: «Әй хотун, немишкә йиғлайсән?» У уларға ейтти: 
«Худавәндәмни елип кетипту вә уни нә йәрдә қойғинини билмәймән».  
14 Буни ейтип кәйнигә өрүлүп, Әйсаниң анда турғинини көрди, амма униң 
Әйса екәнликини билмиди.  15 Әйса униңға: «Әй хотун, немишкә йиғлайсән? 
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Кимни издәйсән?» деди. У уни бағвән дәп хиял қилип, униңға ейтти: «Әй хоҗа, 
уни сән елип кәткән болсаң, нә йәрдә қойғиниңни маңа ейтқин. Мән уни елип 
кетәй».  16 Әйса униңға: «Әй Мәрйәм» деди. У өрүлүп, униңға ибраний тилида: 
«Раббуни» йәни «Әй устаз» дәп ейтти.  17 Әйса униңға ейттики: «Маңа қол 
тәккүзмигин, чүнки техи Атамға чиқмидим. Лекин бурадәрлиримгә берип, 
уларға: ‹ Мениң Атам билән силәрниң Атаңлар болғанға, мениң Худайим билән 
силәрниң Худайиңлар болғанға чиқимән› дәп ейтқин» деди.  18 Магдалалик 
Мәрйәм берип, өзи Худавәндини көрүп, униң униңға мундақ ейтқинини 
шагиртларға хәвәр бәрди.  

Әйса Мәсиһниң шагиртлириға көрүнүши

19 Амма у күн, йәни һәптиниң авалқи күниниң ахшимида шагиртлар 
йәһудийлардин қорқуп ишиклири тақақлиқ өйдә җәм болғанда Әйса уларниң 
оттурисида туруп, уларға: «Аманлиқ болсун силәргә» дәп ейтти.  20 Буни 
ейтип, қоллирини вә йенини уларға көрсәтти. Шагиртлар Худавәндини 
көргәндә хуш болди.  21 Әйса йәнә уларға: «Аманлиқ болсун силәргә! Ата 
мени әвәткәндәк, мән һәм силәрни әвәтимән» деди.  22 У буни ейтип уларға 
пүвләп ейтти: «Муқәддәс Роһни қобул қилиңлар.  23 Кимниң гуналирини 
кәчүрсәңлар, униң гуналири кәчүрүлгән болиду вә кимниң гуналирини 
тутувалсаңлар, униң гуналири тутувелинған болиду».  

Әйса Мәсиһ Томасқа көрүниду

24 Лекин он иккиләрниң бири Қошкезәк дәп аталған Томас Әйса кәлгәндә 
улар билән әмәс еди.  25 вә башқа шагиртлар униңға: «Худавәндини көрдуқ» 
дегәндә, у уларға ейтти: «Әгәр униң қоллирида миқларниң орнини көрүп, 
бармиқимни миқларниң орниға тиқип, қолумни йениға тиқмисам, һәргиз 
ишәнмәймән».  
26 Амма сәккиз күндин кейин шагиртлири йәнә анда җәм болғанда Томас 
улар билән еди. Ишикләр тақақлиқ болғанда Әйса келипм оттурида туруп: 
«Аманлиқ болсун силәргә» дәп ейтти.  27 Андин кейин Томасқа ейтти: 
«Бармиқиңни бу йәргә кәлтүрүп, қоллиримни көргин. Қолуңни узитип, 
йенимға тиққин вә гуман қилмай ишәнгин».  28 Томас униңға җавап берип 
ейтти: «Әй Худавәндәм, әй Тәңрим».  29 Әйса униңға ейтти: «Сән мени көрүп 
ишәндиң. Лөрмәй ишәнгәнләр мубарәктур».  
30 Бу китапта пүтүлмигән тола башқа мөҗизиләр Әйса өз шагиртлириниң 
алдида қилди.  31 Лекин Әйсаниң Мәсиһ Ибн Алла екәнликигә иман кәлтүрүп 
ишинип, униң исми билән һаятлиқ тапқайсиләр дәп, бу вәқәләр йезилди.  
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Әйса Мәсиһ Тберийә деңизиниң канарида

21 1 Андин кейин Әйса Тиберийә деңизиниң канарида йәнә өзини 
шагиртлириға көрсәтти вә шу тәриқидә көрүнди:  2 Симон Петрус вә 

Қошкезәк дәп аталған Томас вә Галилийәдики Канадин болған Натанаәл вә 
Зәбәдийниң икки оғли билән шагиртлириниң йәнә иккиси бир йәрдә еди.  
3 Симон Петрус уларға ейтти: «Мән белиқ тутқили баримән». Улар униңға: 
«Биз һәм сән билән баримиз» дейишти. Улар чиқип кемигә кирди, лекин у 
кечә һеч нәрсә тутмиди.  4 Амма әтигән болғанда Әйса канарда туривәрди. 
Лекин шагиртлар униң Әйса екәнликини билмиди.  5 Әйса уларға ейтти: «Әй 
балилар, йегили бир нәрсәңлар барму?» Улар униңға: «Йоқ» дәп җавап бәрди.  
6 У уларға: «Торни кеминиң оң тәрипигә селиңлар. Ундақ қилип таписиләр» 
деди. Улар торни селип тутулған белиқниң толилиқидин уни тарталмиди.  
7 У вақит Әйса дост тутқан шагирт Петрусқа: «У Худавәндидур» деди. Симон 
Петрус униң Худавәндә екәнликини аңлиғанда ялаңғач болғини үчүн 
кийимини йепинип, өзини деңизға ташлиди.  8 Амма қалған шагиртлар кемә 
билән берип, белиқтин толған торни тартип кәлди. Чүнки улар қуруқлуқтин 
йирақ болмай, тәхминән йүз метир канардин нери еди.  

9 Улар қуруқлуққа чиққанда анда чоғ вә үстидә белиқ қоюқлуқ вә нан һәм 
көрди.  10 Әйса уларға ейтти: «Силәр әмди тутқан белиқтин елип келиңлар».  
11 Симон Петрус чиқип, бир йүз әллик үч чоң белиқ билән толған торни 
қуруқлуққа тартип чиқарди. Амма белиқ шунчә тола болғини билән 
тор житилмиди.  12 Әйса уларға ейтти: «Келип таам йәңлар». Шагиртлар 
униң Худавәндә екәнликини билип, уларниң һеч бири униңдин: «Сән 
ким екәнсән?» дәп сориғили җүрәт қилмиди.  13 Әйса қопуп, нанни вә һәм 
белиқлардин елип уларға бәрди.  14 Әйса өлүкләр арисидин қопқандин кейин 
өзини шагиртларға үчинчи мәртивә көрсәткини шу еди.  

Әйса Мәсиһниң Петрус билән сөзлишиши

15 Улар таам йегәндин кейин, Әйса Симон Петрусқа: «Әй Симон ибн-
Юханна, булардин ошуқрақ мени дост тутисәнму?» деди. У униңға ейтти: 
«Шундақ, әй Худавәндә, сени дост тутқинимни сән өзәң билисән». Әйса 
униңға: «Қозилиримни баққин» деди.  16 Йәнә иккинчи мәртивә униңға 
ейтти: «Әй Симон ибн-Юханна, мени дост тутисәнму?» У униңға ейтти: 
«Шундақ, әй Худавәндә, сени дост тутқинимни сән өзәң билисән». У униңға: 
«Қойлиримға падичи болғин» деди.  17 Үчинчи мәртивә униңға: «Әй Симон 
ибн-Юханна, мени дост тутисәнму?» деди. Петрус униң өзигә үчинчи 
мәртивә: «Мени дост тутисәнму?» дегини үчүн ғәмкин болуп униңға ейтти: 
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«Әй Худавәндә, сән һәр нәрсини билисән. Сени дост тутқинимни сән өзәң 
билисән». Әйса униңға ейтти: «Қойлиримни баққин.  18 Бәрһәқ, бәрһәқ, саңа 
ейтимәнки, сән яш екәнликиңдә өзәң белиңни бағлап, халиған йериңгә 
бараттиң. Лекин қериғиниңда қолуңни узитисән вә башқилар сени өзәң 
халимиған йәргә елип бариду» деди.  19 Амма буни униң қандақ өлүм билән 
өлүп, Худаға шан-шәрәп беридиғинини ишарәт қилип ейтти. Буни ейтип, у 
униңға: «Маңа әгәшкин» деди.  
20 Петрус бурулуп, Әйса дост тутқан шагиртниң, йәни ахшамлиқ тааминиң 
вақтида Әйсаниң мәйдисигә йөлинип: «Әй Худавәндә, сени тутуп бәргүчи 
ким екән?» дәп сориған шагиртниң әгәшкинини көрди.  21 Петрус у шагиртни 
көргәндә Әйсаға ейтти: «Әй Худавәндә, бу адәмгә қандақ болиду?»  22 Әйса 
униңға: «Мән кәлгичә униң қалидиғинини халисам, сениң немә кариң бар? 
Сән маңа әгәшкин» деди.  23 «Бу шагирт өлмәйду» дәп бурадәрләрниң арисида 
бир сөз чиқти. Лекин Әйса униңға: «У өлмәйду» демәй, бәлки мән кәлгичә 
униң қалидиғинини халисам, сениң немә кариң бар?» дегән еди.  

Хатимә

24 Буниң тоғрисида гувалиқ берип, буни пүткән шагирт бу өзидур вә униң 
гувалиқиниң раст болғинини билимиз.  25 Әйса башқа тола әмәлләр қилди. 
Әгәр бирдин-бирдин йезилса, пүтүлгән китаплар дунияға патмайтти дәп 
хиял қилимән.  
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Муқәддимә

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

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

Әйса Мәсиһниң асманға көтирилиши

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

Матияс расулларниң қатариға илғиниду

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

Муқәддәс Роһниң келиши

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

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

Петрусниң хәлиққә қилған нутқи

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

Ишәнгәнләрниң җәм болуши

42 Улар өзлинини һемишә расулларниң тәлимигә вә җәм болушқа вә нан 
уштушқа вә дуаға бағишлап турди.  
43 Һәр бириниң үстигә қорқунуч чүшти вә расулларниң васитиси билән 
тола мөҗизә вә аламәт қилинатти.  44 Ишәнгәнләрниң һәммиси җәм болуп 
туруп, һәрнемидә шерик болуп,  45 өз мүлүклирини вә маллирини сетип, 
һәр бириниң һаҗитигә қарап һәммисигә тәқсим қилип берәтти.  46 Улар 



 7 рАСУллАрнИң ПААлИЙӘТлИрИ

һәр күни бир җандәк бәйт-муқәддәстә болушуп, өйләрдә нан уштушуп, 
хушлуқ вә көңүл саддилиқи билән таам йәп Худаға шүкүр қилатти.  47 Улар 
һәммә хәлиқниң алдида илтипат тапқан еди. Худавәндә ниҗат тапқанларни 
җамаәткә күндин күнгә қошатти.  

Токур туғулған кишиниң шипа тепиши

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

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

Петрус Әйса Мәсиһ тоғрисида гувалиқ бериду

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

Петрус вә Юһанна йәһудийларниң алий кеңишидә сорақ қилиниду

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

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

Ишәнгәнләрниң дуа қилиши

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

Әйса Мәсиһниң җамаитиниң башлиниши

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

Ананийәс билән Сәпирә

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

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

Расуллар көрсәткән мөҗизиләр

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

Петрус вә Юһанна зиндандин чиқирилиду

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

Расуллар сорақ қилиниду

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

Хизмәткә илғанған йәттә киши

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

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

Истифанусниң тутқун қилиниши

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

Истифанус йәһудийларниң алий кеңишида гувалиқ бериду

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

атимиз Ибраһим Һаранға техи көчмәй, Аррам Месопотамийәдә турған 
вақтида униңға көрүнүп ейтти:  3 ‹ Өз вәтиниңдин вә җәмәтиңдин чиқип, 
мән саңа көрситидиған жутқа барғин› деди.  4 У вақит у калданийларниң 
жутидин чиқип, Һаранда олтарди. Атиси вапат болғандин кейин, Худа уни 
у йәрдин силәр әмди олтарған жутқа көчүрди.  5 Амма у бу йәрдә бир аяқ 
басқидәк йәрни һәм униңға мирас бәрмиди, лекин бу жутни өзиниң вә 
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униңдин кейинки уруқ-әвлатиға егилики болуш үчүн бәргили вәдә қилди. 
У вақитта Ибраһимниң балиси техи йоқ еди.  6 Худа мундақ ейттики: ‹ Униң 
уруқ-әвлати ят жутта мусапир болиду вә улар төрт йүз йил қул болуп, уларға 
зулум қилиниду.  7 Амма мән уларни қул қилидиған таипигә һөкүм қилимән. 
Андин кейин улар чиқип маңа бу йәрдә ибадәт қилиду› дәп Худа ейтти.  8 Худа 
униңға хәтниниң әһдисини бәрди. Ибраһимдин Исһақ төрәлип, сәккизинчи 
күнидә хәтнә қилинди. Исһақтин Яқуб вә Яқубтин он икки ата-бова төрәлди.  
9 Ата-бовилар болса Йүсүпкә һәсәт қилип, уни Мисирға сатти. Лекин Худа 
униң билән болуп,  10 уни һәммә тәңликтин қутқузуп, униңға Мисир падишаһи 
Фирәвнниң алдида илтипат таптуруп һекмәт бәрди. Фирәвн уни Мисир үстигә 
вә һәммә өз өйи үстигә хоҗа қилди.  11 Амма пүтүн Мисир билән Қанаан 
жутлирида ачарчилиқ вә чоң тәңлик вәқә болди вә ата-бовилиримиз йегили 
бир нәрсә тапалмиди.  12 Яқуб Мисирда ашлиқ бар екәнликини аңлиғанда 
ата-бовилиримизни авалқи мәртивә у йәргә әвәтти.  13 Иккинчи мәртивә 
Йүсүп бурадәрлиригә тонулди вә Йүсүпниң җәмәти Фирәвнгә мәлум болди.  
14 Шуниң билән Йүсүп киши әвәтип, атиси Яқубни вә йәтмиш бәш җан санлиқ 
һәммә җәмәтини өзигә қичқарди.  15 Яқуб Мисирға чүшти вә өзи билән ата-
бовилиримиз у йәрдә вапат болди.  16 Улар Шәкәмгә йөткилип, Ибраһим 
Шәкәмдә Хаморниң оғуллиридин пулға сетивалған қәбирдә дәпнә қилинди.  
17 Лекин Худаниң Ибраһимға қилған вәдисиниң вақти йеқинлишип 
турғинида, хәлиқ Мисирда өсүп тола болған еди.  18 У вақит Йүсүпни 
тонумайдиған йеңи бир падишаһ Мисирда қопти.  19 Шу падишаһ хәлқимизгә 
һейлә қилип, ата-бовилиримизға азар йәткүзүп, уларни өз балилирини, 
тирик қалмисун дәп, ташқири ташлиғили зорлиди.  
20 Шу вақитта Муса туғулди. У Худаниң алдида мәқбул болуп, өз атисиниң 
өйидә үч ай беқилди.  21 Амма у өзи өйдин чиқирилип ташланғанда Фирәвнниң 
қизи уни елип кәлтүрүп, өзигә бала қилип бақти  22 вә Муса мисирлиқларниң 
барчә һекмитидә тәрбийә қилинип, сөздә вә әмәлдә күчлүк болди.  
23 У қириқ яшқа киргәндә, өз бурадәрлирим бәни-Исраилни зиярәт қилай дәп, 
көңлигә чүшти.  24 У бир кишиниң зулум тартқинини көрүп, урулған кишигә 
ярдәм қилип, интиқамини елип мисирлиқни өлтүрди.  25 вә хиял қилдики: 
‹ Бурадәрлирим мени, Худа униң қоли билән бизни қутқузиду дәп билиду›. 
Амма улар буни уқмиди.  26 У күнниң әтиси улар талишип турғанда Муса 
чиқип келип, уларни яраштурғили халап: ‹ Әй кишиләр, силәр бурадәр болуп 
туруп, немишкә бир-бириңларға зулум қилисиләр?› дәп ейтти.  27 Амма өз 
хошнисиға зулум қилған киши уни силкиветип ейттики: ‹ Ким сени бизниң 
үстимизгә әмир вә һаким қипту?  28 Түнүгүн мисирлиқни өлтүргиниңдәк 
мени өлтүргили халайсәнму?›  29 Муса бу сөзни аңлап, қечип Мидиян жутида 
ғериб болуп турди. Анда униңға икки оғул туғулди.  
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30 Қириқ йил өткәндә Худавәндиниң бир пәриштиси Синай теғиниң 
баяванида бир көйүп турған тикәнлик чатқалниң от ялқунида униңға 
көрүнди.  31 Муса буни көргәндә көргинидин әҗәблинип, униңға қариғили 
йеқин барғанда Худавәндиниң авази келип:  32 ‹ Мән ата-бовилириңниң 
Тәңриси, йәни Ибраһимниң вә Исһақниң вә Яқубниң Тәңрисидурмән› дәп 
ейтти. Муса қорқунучта титрәп қариғили җүрәт қилмиди.  33 Амма Худавәндә 
униңға ейтти: ‹ Путлириңдики чоруқлириңни салғин, чүнки сән турған җай 
муқәддәс йәрдур,  34 Дәрвәқә Мисирдики хәлқимниң зулум тартқинини 
көрүп, уларниң аһ тартқинини аңлап, уларни қутқузғили назил болдум. 
Әмди кәлгин, сени Мисирға әвәтәй› деди.  
35 Улар уни инкар қилип, ‹ Ким сени әмир вә һаким қилди?› дегән шу Муса 
өзини Худа тикәнлик чатқаллиқта униңға көрүнгән пәриштиниң қоли 
билән әмир вә қутқузғучи қилип әвәтти.  36 У өзи уларни Мисирдин чиқирип, 
Мисир жутида вә қизил деңизда вә чөлдә қириқ йил давамида аламәт билән 
мөҗизиләр қилатти.  37 Бәни-Исраилға: ‹ Худа бурадәрлириңлардин мәндәк 
бир пәйғәмбәрни қопуриду› дәп ейтқан Муса шудур,  38 йәни җамаәт чөлдә 
болған вақтида Синай теғида өзигә сөз қилған пәриштә билән биллә болған 
вә ата-бовилиримиз билән биллә болған, силәргә йәткүзидиған тирик калам 
қобул қилған киши шу өзидур.  39 Ата-бовилиримиз униңға боюн сунғили 
халимай, бәлки уни рәт қилип, көңүллири билән Мисирға майил болуп,  
40 Һарунға ейтиштики: ‹ Алдимизда меңип башлайдиған тәңриләр бизгә ясап 
бәргин, чүнки бизни Мисир жутидин чиқарған бу Мусаға немә болғинини 
билмәймиз.  41 Улар шу күнләрдә бир мозай сүритини ясап, бутқа қурбанлиқ 
кәлтүрүп, өз қоллириниң ишлири билән хуш болушти.  42 Амма Худа улардин 
йүз өрүп, уларни асманниң қошуниға ибадәт қилғили тапшурди. Бу һәқтә 
пәйғәмбәрләрниң китапида: ‹ Әй бәйт-Исраил, баяванда қириқ йил маңа 
қурбанлиқ вә һәдийәләр тәқдим қилдиңларму?  
43 Мана Молохниң чедирини вә Рифан бутиниң юлтузини, йәни уларға сәҗдә 
қилмақ үчүн ясиған сүрәтләрни көтирип йүрдүңлар. Униң үчүн силәрни 
Бабилниң у бир тәрипигә елип баримән› дәп пүтүлгәндур.  
44 Баяванда шаһадәт чедири ата-бовилиримиз билән бар еди. Мусаға 
сөзлигүчи өзи: ‹ Чедирни өзәң көргән нәмунигә мувапиқ қилғин› дәп буйруған 
еди.  45 Андин кейин ата-бовилиримиз у чедирни тапшурувелип, Әйсадин 
башлинип уни Худа уларниң алдидин қоғлап чиқарған таипиләрдин өз 
егиликигә алған жутқа көчүрүп кәлди. У Давутниң вақтиғичә шундақ турди.  
46 Давут өзи Худаниң алдида мәқбул болуп, Яқубниң Тәңрисигә бир макан 
тапқили илтимас қилди.  47 Лекин Сулайман униңға бир бәйт бена қилди.  
48 Амма Һәқтаала адәмниң қоли билән ясалған бәйтләрдә макан тутмайду. 
Пәйғәмбәр шундақ ейтидуки:  
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49 ‹ «Асман мениң тәхтим вә йәр мениң қәдәмгаһимдур. Маңа қандақ өй 
салисиләр? Яки арамгаһим қайсидур?  
50 Буларниң һәммисини мениң қолум қилмидиму?» дәп Худавәндә ейтиду›.  
51 Әй бойни қаттиқ көңли вә қулақлири хәтнисиз болғанлар, силәр ата-
бовилириңларға охшаш һемишә Муқәддәс Роһқа ғаршилиқ қилисиләр.  
52 Ата-бовилириңлар пәйғәмбәрләрниң қайсисини қоғлимиди? Улар у 
адил болғучиниң келидиғинидин хәвәр бәргүчиләрни өлтүрди. Силәр 
әмди у адилни тутуп бәргүчи вә өлтүргүчи болдуңлар.  53 Силәр қанунни 
пәриштиләрниң түзмики билән тапшурувалғансиләр, амма тутмидиңлар».  

Истифанусниң чалма-кесәк қилиниши

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

Саулниң Әйса Мәсиһниң җамаитигә зиянкәшлик қилиши

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

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

Филиппус Самарийәдә Инҗилниң сөзини җакалайду

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

Филлиппус вә һәбәшлик вәзир

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

Саул Дәмәшиққә барғинида

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

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

Саул Дәмәшиқтә Әйса Мәсиһ тоғрисида гувалиқ бериду

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

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

Анеясниң сақайтилиши

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

Табита өлүмдин тирилдүрүлиду

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

Петрус вә әскәрләрниң йүзбеши Корнилиюс

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

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

Муқәддәс Роһниң йәдудий әмәсләргә ата қилинип төкүлүши

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

Петрусниң йәдудий әмәсләрниң чөмүлдүрүлүшини ақлиши

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

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

Антакядики мәсиһийләр

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

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

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

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

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

Антакядики җамаәт Барнабас билән Саулни йолға селип қойиду

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

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

Барнабас билән Саул Сипруста

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

Павлус вә Барнабас Писидиәдики Антакя шәһиридә

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

Павлус вә Барнабас Коня шәһиридә

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

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

Павлус Листра шәһиридә чалма-кесәк қилиниду

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

Павлус Антакяға йенип келиши

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

Йерусалимдики йиғин

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

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

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

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

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

Павлус вә Барнабасниң айрилип кетиши

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

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

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

Павлус Македонийә өлкисигә чиқиду

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

Сөсүн сатқучи Лидия Әйса Мәсиһкә ишиниду

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

 

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

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

Павлус билән Силас Тесалоника шәһиридә

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

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

Павлус билән Силас Берия шәһиригә бариду

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

Павлус Афени шәһиридә

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



 37 рАСУллАрнИң ПААлИЙӘТлИрИ

билән һәммиләргә шундақ екәнликигә испат бәрди» деди.  
32 Улар өлгәнләрниң тирилип қопмиқи тоғрисидин аңлиғанда бәзилири 
мәсқирә қилишти, лекин башқилири: «Буниң тоғрисида сәндин йәнә 
аңлайли» дәп ейтти.  33 Буниң билән Павлус уларниң арисидин чиқип кәтти.  
34 Лекин бир нәччә кишиләр униңға әгишип ишәнди. Уларниң арисида 
Ареопагус мәһкимисидин болған Дийонисиюс вә һәм Дамарис дегән бир 
хотун билән бир нәччә башқа кишиләр бар еди.  

Павлус Коринтус шәһиридә

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

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

Павлус валий Галийониң алдида

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

Павлус йәнә Антакяға яниду

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

Павлусниң үчинчи қетим Инҗилни җакалаш үчүн сәпәргә чиқиши

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

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

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

Искеваниң йәттә оғли

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

Әфәсустики топилаң

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

Павлус Македонийәдә вә Юнанда

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

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

Троаста Әвтикусниң өлүмдин тирилдүрүлүши

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

Павлусниң Әфәсустики ақсақаллар билән хошлишиши

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

Павлусниң Йерусалимға бериши

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

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



рАСУллАрнИң ПААлИЙӘТлИрИ 44

Павлус Йерусалимда бурадәрләр билән көрүшиду
17 Биз Йерусалимға кәлгәндә бурадәрләр хушлуқ билән бизни қобул 

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

Павлусниң бәйт-муқәддәстә тутқун қилиниши

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

Павлус өзини ақлайду

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

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

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

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

Йәһудийларниң Павлусни өлтүрүш сүйқәсти

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

Павлус Қәйсәрийәгә елип берилиду

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

Павлус валий Феликсниң алдида

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

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

Павлус валий Фестусниң алдида

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

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

Агриппас падишаһ Қәйсәрийәгә келиду

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

Павлус Агриппас падишаһ алдида өзини ақлайду

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

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

Павлусниң Рим шәһиригә қилған сәпири

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

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

Деңиздики боран

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

Павлус Малта арилида

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

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

Павлус Рим шәһиригә йетип келиду

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

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

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

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

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

Павлусниң Римға беришни арзу қилиши

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

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

Худаниң ғәзипи

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

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

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

Йәһудийлар вә Тәврат қануни

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

Йәһудийларға Тәврат қануниниң мәнпәити

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

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

Адил адәм йоқтур

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

Иманниң васитиси билән адил қилиниш

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

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

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

Әйса Мәсиһ васитиси билән Худаниң муһәббити көңглимиздә

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

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

Адәм ата вә Әйса Мәсиһ

12 Әмди шундақки, ялғуз бир адәмниң васитиси билән дунияға гуна кирди 
вә гунаниң васитиси билән өлүм кәлди вә һәммиси гуна қилғини үчүн 
өлүм һәммә адәмләргә йетиб кәлди.  13 Чүнки Тәврат қануни кәлмәстә гуна 
дунияда бар еди, лекин қанун болмиған йәрдә гуна саналмайду.  14 Лекин 
өлүм Адәмдин тартип Мусаниң вақтиғичә, у кәлгүчиниң нәмуниси болған 
Адәмниң қилған хилаплиқиға охшаш гуна қилмиғанларниң үстигә һәм 
сәлтәнәт қилип турди.  
15 Амма меһри-шәпқәт һәдийәси өзи хата қилмақлиққа охшимайду. Чүнки 
у бир адәмниң хилаплиқ қилғини билән тола киши өлүмниң астиға чүшкән 



рИМлИҚлАрғА ЙеЗИлғАн ХӘТ 10

болса, Худаниң меһри-шәпқити вә йәнә бир адәмниң, йәни Әйса Мәсиһниң 
васитиси билән кәлгән меһри-шәпқәт һәдийәси қанчә зиядилишип, тола 
кишигә берилгән.  16 вә меһри-шәпқәт һәдийәси өзи гуна қилған у бир адәм 
билән болған һаләткә охшимайду. Чүнки һөкүм бир адәмниң васитиси 
билән келип, һөкүм қилинишқа сәвәб болди, лекин меһри-шәпқәт һәдийәси 
тола хаталарниң җәһитидин келип, адил қилинишқа сәвәб болди.  17 Әгәр бир 
адәмниң хата қилғини билән өлүм келип, у адәмниң сәвәби билән сәлтәнәт 
қилған болса, мол меһри-шәпқәт билән адаләт һәдийәсини тапқанлар 
йәнә бир адәмниң, йәни Әйса Мәсиһниң васитиси билән тирикликтә қанчә 
зиядирәк сәлтәнәт қилиду.  
18 Демәк бир адәмниң хата қилғини билән болған һаләт һәммә адәмләрниң 
һөкүм қилинишқа сәвәб болғандәк, йәнә бир адәмниң адалити билән һәммә 
адәмләргә тириклик йәткүзидиған адил қилиниши һасил болиду.  19 Чүнки 
у бир адәмниң итаәтсизлики билән тола киши гунакар болғандәк йәнә 
бириниң итаити билән тола киши адил болиду.  20 Амма хатаниң ашмақлиқи 
үчүн Тәврат қануни оттуриға кирди. Лекин гуна зиядиләшкән йәрдә меһри-
шәпқәт техи зиядиләшти.  21 Демәк гуна өлүмдә сәлтәнәт қилғандәк, меһри-
шәпқәт өзи Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң васитиси билән әбәдий тириклик 
үчүн адаләт билән сәлтәнәт қилиду.  

Әйса Мәсиһ билән өлүп тирилғинимиз

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

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

Адаләтниң қули

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

Никаһ мунасивити тоғрисида мисал

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

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

Тәврат қануни вә гуна 

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

Муқәддәс Роһниң васитиси билән яшаш

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

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

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

Әйса Мәсиһниң муһәббити

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

Худаниң Исраил билән болған мунасивити

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

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

Исраилниң ишәнмәслики

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

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

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

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

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

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

Уланған шахлар

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

Исраилниң ниҗат тепиши

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

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

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

Бурадәрлик муһәббәт

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

Һөкүмәткә бойсунуш

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

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

Әмирләрниң маһийити

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

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

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

Аздурулушқа сәвәб болмаңлар

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

Күчлүк вә аҗиз болғанлар

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

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

Павлусниң хизмити - аңлимиғанларға Инҗилни йәткүзүш

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

Павлус Римға бармақчи

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

Ахирқи тәлим вә саламлар

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

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

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

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



 11 КорИнТУСлУҚлАрғА ЙеЗИлғАн 1-ХӘТ

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.  
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Муқәддәсләргә салам

1 1 Худаниң ирадиси билән Мәсиһ Әйсаниң расули болғили Павлустин 
вә бурадәр Тимотеустин Худаниң Коринтустики җамаитигә вә барчә 

Ахайәдики муқәддәсләргә салам.  2 Силәргә Атимиз Худадин вә Худавәндә 
Әйса Мәсиһтин меһри-шәпқәт вә аманлиқ болсун.  

Тәсәлли беридиған Худа

3 Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң Атиси, йәни мәрһәмәтниң Атиси вә һәр 
тәсәллиниң Тәңриси Худаға һәмдусана болсун.  4 У өзи һәммә тәңликимиздә 
бизгә тәсәлли бериду. Шундақки, Худа тәрипидин өзимизгә берилгән 
тәсәлли билән биз һәм һәр тәңликтә болғанларға тәсәлли берәләймиз.  
5 Чүнки Мәсиһниң зәхмәтлири бизниң үстимизгә зиядиләшкәндәк, 
Мәсиһниң васитиси билән тәсәллимиз һәм зиядилишиду.  6 Тәңлик 
тартсақму, силәрниң тәсәллиңлар вә ниҗатиңлар үчүн болиду. Тәсәлли 
тапсақму, силәрниң тәсәллиңлар үчүн болиду. Бу биз өзимиз тартип турған 
зәхмәтләргә охшаш зәхмәт тартқиниңларда чидамлиқ һасил қилидиған 
бир тәсәлли болиду. Силәрниң тоғраңларда үмүтүмиз шәксиздур.  7 Чүнки 
билимизки, зәхмәтлиримизгә шерик болғиниңлардәк, тәсәллимизгә һәм 
шерик болисиләр.  
8 Әй бурадәрләр, Асияда бизгә вәқә болған тәңликимиздин бехәвәр 
болмиқиңларни халимаймиз. Һәддидин зиядә тақәт қилалмиғидәк, дәрвәқә 
тирикликтин үмүтүмиз үзүлгидәк тәңлик тарттуқ.  9 өзимизгә таянмай, 
өлгәнләрни тирилдүридиған Худаға таянмиқимиз үчүн, өз ичимиздә өлүмгә 
һөкүм қилинғандәк болдуқ.  10 Худа өзи бизни ундақ өлүм тәңликидин 
қутқузди вә мундин кейин һәм бизни қутқузиду, дәрвәқә бизни мундин кейин 
қутқузиду дәп, униңға үмүтүмизни бағлидуқ.  11 Силәр һәм дуалириңлар 
билән бизгә ярдәм берип турисиләр. Шундақ қилип толиларниң васитиси 
билән бизгә көрситилгән илтипат үчүн, тола кишиләр тәрипидин бизниң 
җәһитимиздин шүкүр ейтилиду. 
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 Павлусниң зиярәт планини өзгәртиши

12 Чүнки пәхримиз шуки, биз җисманий һекмәт билән әмәс, Худаниң 
меһри-шәпқити билән вә Худадин болған диянәтлик вә паклиқ билән бу 
дунияда вә болупму силәрниң араңларда йүрдуқ. Буниңға виҗданимиз 
һәм гувалиқ бериду.  13 Биз силәрниң оқуялайдиғиниңлардин вә 
уқалайдиғиниңлардин башқа һеч нәрсә силәргә пүтмәймиз вә үмүтүмиз 
барки, бизни қисмән чүшүнгиниңлардәк тамамән чүшүнгәйсиләр.  14 Чүнки 
Худавәндимиз Әйсаниң күнидә биз силәрниң пәхриңлар вә силәр бизниң 
пәхримиз болисиләр.  
15 Шу үмүтни қилип, силәргә йәнә бир меһри-шәпқәт йәткүзмәк үчүн 
авал силәрниң қешиңларға келәй дәп,  16 Македонийәгә беришимда 
шәһириңлардин өтүп, андин Македонийәдин йәнә алдиңларға келип, 
силәр тәрипидин Йәһудийәгә йолға селип қоюлмиқимни нийәт қилдим.  
17 Шундақ нийәт қилғинимда йениклик билән қарар қилдимму? Яки 
ейтқиним бир йоли «бәрһәқ, бәрһәқ» вә «яқ, яқ» болғидәк қараримни 
җисимчә тохтитимәнму?  18 Лекин Худа өзи ишәшликтур вә силәргә ейтқан 
сөзимиз һәм «бәрһәқ» вә «яқ» әмәс.  19 Чүнки бизниң васитимиз билән, йәни 
мениң, Силvанусниң вә Тимотеусниң васитиси билән вәз ейтилған Мәсиһ 
Әйса Ибн Алла өзи «бәрһәқ» вә «яқ» болуп кәлмиди, бәлки униңда «бәрһәқ» 
еди.  20 Чүнки Худаниң вәдилириниң һәммиси униң билән «бәрһәқ»тур вә 
Худа бизниң васитимиз билән шан-шәрәп тапмиқи үчүн униң билән һәм 
аминдур.  21 Лекин һәм бизни, һәм силәрни Мәсиһтә мустәһкәм қилип, 
бизни мәсиһлиғучи Худа өзидур.  22 У һәм бизни мөһүрләп, көңүллиримизгә 
Роһини капалат қилип бәрди.  
23 Лекин мән өз җенимға Худани гува қичқиримәнки, силәрни айиғач 
техи Коринтусқа бармидим.  24 Биз силәрниң иманиңларниң үстидә хоҗа 
болғандәк әмәс, бәлки силәр иманда турғач, биз һәмкарлириңлар болуп 
хошаллиқиңлар үчүн шуни ейтимиз.  

2 1 Силәргә йәнә ғәмлик кәлтүрмәй дәп, өз ичимдә қарар қилдим.  2 Чүнки 
мән силәрни ғәмкин қилсам, ким өзәмни хуш қилиду? Өзәм ғәмкин 

қилған кишиләрмикин?  3 Мән кәлсәм, өзәмгә хушлуқ кәлтүридиғанлардин 
маңа ғәмлик болмисун дәп, пүткинимни пүттүм. Чүнки һәммәңлардин шу 
үмүтүм барки, мениң хушлуқум һәммәңларниң хушлуқи болиду.  4 Гәмкин 
болмиқиңлар үчүн әмәс, бәлки силәргә болған муһәббитимниң зиядиликини 
билмикиңлар үчүн тола ғәмлик вә көңлүмниң дәрди вә тола көз яшлири 
билән силәргә пүттүм.  
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Гунакарни әпу қилип қайтидин қобул қилиш

5 Лекин бир киши ғәмликкә сәвәб болған болса, мени ғәмкин қилмиди, 
бәлки мән ашурувәткили халимай, у һәммәңларни анчә-мунчә ғәмкин 
қилди дәймән.  6 Ундақ кишигә толилириңларниң тәрипидин болған 
җаза йетиду.  7 Шуниң орнида әмди уни әпу қилип, у киши зиядә чоң 
ғәмдин жутулуп кәтмисун дәп, униңға тәсәлли бәргәйсиләр.  8 Униң үчүн 
силәргә ялвуримәнки, униңға муһәббәт көрситишни араңларда қарар 
тохтитишқайсиләр.  9 Чүнки силәрниң мустәһкәм қәдәмлик болуп, һәр 
ишта итаәт қилғиңлар барму дәп билмәк үчүн һәм пүттүм.  10 Һәр кимгә әпу 
қилсаңлар, мән һәм уни әпу қилимән. Чүнки бир немә әпу қилған болсам, 
әпу қилғинимни Мәсиһниң алдида силәр үчүн қилдим.  11 Шәйтан өзи бизгә 
күчлүк кәлмисун, чүнки униң қәстлиридин бехәвәр әмәсмиз.  

Йеңи әһдниң хизмәткарлири

12 Мәсиһниң Инҗилини йәткүзгили Троасқа кәлгинимдә, маңа Худавәндә 
тәрипидин бир ишик ечилған еди.  13 Амма бурадирим Титусни тапмиғач 
роһумда беарам болуп, андакиләр билән хошлишип Македонийәгә чиқтим.  
14 Лекин Худаға шүкүр болғайки, у һемишә бизни Мәсиһ билән нусрәт 
дәбдәбисидә елип берип, бизниң васитимиз билән һәр йәрдә өз мәрипитиниң 
хуш буйини ашкарә қилиду.  15 Чүнки өзимиз ниҗат тапқучилар арисида 
вә һалак болғучилар арисида Худаниң алдида Мәсиһниң хуш буйидурмиз.  
16 Буларға өлүмдин өлүмгә вә уларға тирикликтин тирикликкә бир 
буйдурмиз. Лекин ким шу ишқа ярайду?  17 Чүнки биз өз мәнпәити үчүн 
Худаниң сөзини тәтүр толғиған тола кишиләрдәк әмәс, бәлки сап нийәттин, 
дәрвәқә Худа тәрипидин чиққандәк, Мәсиһтә Худаниң алдида сөз қилимиз.  

3 1 Әмди йәнә өз гепимизни қилғили туримизму? Яки бәзиләрдәк силәргә 
яки силәрдин тәвсийә хетини лазим қилимизму?  2 Бизниң хетимиз силәр 

өзәңлардурсиләр. Силәр көңлимизгә йезилип, һәммә адәмләрдин тонулуп 
оқулидиған бир хетимиздурсиләр.  3 Мана силәр сияһ билән таш тахтилириға 
пүтүлмәй, тирик Худаниң Роһи билән көңүлниң гөш тахтилириға пүтүлүп, 
Мәсиһниң бизниң хизмитимиз билән қилинған хети екәнликиңлар ашкарә 
болди.  
4 Мәсиһниң васитиси билән Худаға қилған етимадимиз шундақтур.  5 Лекин 
биз өзимиздин бир нәрсини қилалаймиз дәп хиял қилғидәк өзимиздә 
иқтидар йоқ. Бәлки бизниң иқтидаримиз Худадиндур.  6 У өзи бизни йеңи 
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әһдиниң хизмәткарлири болушқа, йәни һәрипниңки әмәс, бәлки Роһниң 
хизмәткарлири болушқа қабил қилди. Чүнки һәрип өзи өлтүриду амма Роһ 
тирилдүриду.  

Йеңи әһдниң шан-шәрипи

7 Лекин өлүмниң хизмити, йәни ташларға оюлған һәрипләрниң хизмити 
өзи шан-шәрәп билән кәлгән болса, шундақки, Мусаниң йүзидики йитип 
кетидиған шан-шәрипи үчүн бәни-Исраил униң чирайиға қариялмиғидәк 
болған болса,  8 Роһниң хизмити қанчә зиядирәк шан-шәрәп билән болмамду?  
9 Чүнки һөкүмниң хизмити шәрәплик болған болса, адаләтниң хизмити 
шан-шәрәптә қанчә зиядилишиду.  10 Буниңға қарап бу һәддидин улуқ шан-
шәрәп җәһитидин шәрәплик болған һәрнемә шәрәпсиздәк болиду.  11 Чүнки 
йоқилидиған хизмәт шәрәплик болған болса, бақий қалидиған хизмәтниң 
шан-шәрипи қанчә зиядирәк болиду.  
12 Шундақ үмүтүмиз бар болғандин кейин, ашкарә иш қилип ғәйрәтлик 
болимиз.  13 Муса: бәни-Исраил йүзүмдики шан-шәрәпниң йитип 
кетидиғинини көрмисун дәп, өз йүзигә пәрдә тутқандәк қилмаймиз.  
14 Амма уларниң зеһинлири қетип кәтти вә бу күнгичә кона әһдиниң 
китапи оқулғанда шу пәрдә ечилмай турмақта, лекин Мәсиһтә көтирилиду.  
15 Һәтта бу күнгичә Мусаниң китапи оқулғинида уларниң көңүллиригә бир 
пәрдә қоюқлуқтур.  16 Лекин улар Худавәндигә янидиған вақтида у пәрдә 
көтирилиду.  17 Худавәндә роһтур вә Худавәндиниң Роһи нә йәрдә болса, анда 
азатлиқ бардур.  18 Лекин биз пәрдисиз йүз билән бир әйнәккә қариғандәк 
Худавәндиниң улуқлукини көргәнләрниң һәммиси униң сүритигә 
өзгәртилип, роһ болған Худавәндә васитиси билән болғандәк шәрәптин 
шәрәпкә баримиз.  

Сапал қачидики ғәзинә

4 1 Әмди биз мәрһәмәт тепип, бу хизмәттә турғандин кейин җүрәтсиз 
болмаймиз  2 вә хиҗаләтниң пинһан ишлирини ташлап, һейлә билән 

йүрмәймиз. Худаниң сөзигә хиянәтчилик қилмай, һәқиқәтни баян 
қилмиқимиз билән өзимизни Худаниң алдида һәр адәмниң виҗданиға 
тәрип қилимиз.  
3 Лекин Инҗилимиз йошурулған болса, һалак болидиғанлардин 
йошурулғандур.  4 Худаниң сүрити болған Мәсиһниң шан-шәрипиниң 
Инҗилидики нур уларға йоруқлуқ бәрмисун дәп, бу заманниң тәңриси 
ишәнмигәнләрниң зеһинлирини кор қилип қойди.  
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5 Чүнки биз өзимизни вәз ейтмай, Мәсиһ Әйсани Худавәндә ейтип, өзимизни 
силәрниң хизмәткарлириңлар дәп вәз ейтимиз.  6 «Қараңғулуқтин бир нур 
чиқип йорусун» дәп буйруған Худа, Мәсиһниң йүзидин өз шан-шәрипиниң 
мәрипәт нури билән көңүллиримизни йорутти.  
7 Қудрәтниң пәзилити биздин болмай, Худа өзидин болмиқи үчүн, бу 
хәзинини сапал қачида сақлаймиз.  8 Һәр тәрипидин қистилимиз, лекин 
илаҗсиз әмәс, паракәндидурмиз лекин үмүтсиз әмәс,  9 қоғлинимиз лекин 
ташланған әмәс, йәргә йиқитилимиз лекин һалак әмәсмиз.  10 Әйсаниң 
тириклики бәдинимиздә ашкарә болмақ үчүн, һемишә Әйсаниң өлүмини 
бәдәндә көтирип йүримиз.  11 Чүнки Әйсаниң тириклики өлүмлүк 
җисмимиздә ашкарә болмиқи үчүн, биз тирик қалғанлар Әйса үчүн һемишә 
өлүмгә тапшурулимиз.  12 Әмди өлүм биздә ишләйду, амма силәрдә тириклик 
ишләйду.  13 Лекин «Ишәндим, униң үчүн сөз қилдим» дәп пүтүлгәндәк, биздә 
һәм у иманниң роһи болғини үчүн, өзимиз ишинип сөз қилимиз.  14 Чүнки 
билимизки, Худавәндә Әйсани тирилдүрүп қопурғучи бизни һәм Әйса 
билән тирилдүрүп қопуруп, силәр билән биллә һузуриға кәлтүриду.  15 Бу 
һәммә ишлар силәр үчүн болиду. Буниң билән меһри-шәпқәт өзи толиларға 
йәткүзүлгини билән ешип, Худаниң шан-шәрипи үчүн шүкүр етишниң 
зиядиләштүрүшигә сәвәб болсун.  
16 Шуниң үчүн җүрәтсиз болмаймиз, бәлки заһирдики адимимиз хараб болса 
һәм, ички адимимиз күндин-күнгә йеңиланмақта.  17 Чүнки бир дәмлик 
болуп йеник болған тәңликимиз бизгә, йәни көрүнгән нәрсиләрни көзлимәй, 
көрүнмигәнни көзлигүчиләргә, һәддидин зиядилишип миқдардин ошуқ 
болған дәриҗидә еғир вәзинлик әбәдий бир шан-шәрәп пәйда қилиду.  
18 Чүнки көрүнгән нәрсиләр бир вақитқичилик, амма көрүнмигән нәрсиләр 
әбәдкичә қалиду.  

Асмандики маканимиз

5 1 Билимизки, зиминий бәдән чедиримиз йиқитилса, Худа тәрипидин 
болуп, қол билән ясалмиған әбәдий бир маканимиз асманларда бардур.  

2 Униң үчүн у асмандин болған маканимизни үстимизгә кийгили арзу қилип 
аһ тартимиз.  3 Чүнки уни кийгән болсақ, ялаңғач болуп қалмаймиз.  4 Биз 
бу чедиримизда яшап турғинимизда сиқилип кетип аһ тартимиз, чүнки 
ялаңғачлинишни халимай, өлүмлүк өзи тирикликтин жутулуп кетилсун 
дәп, кийиндүрүлүшни халаймиз.  5 Лекин бизни шу һаләткә кәлтүрүп, бизгә 
өз Роһини капалат қилип бәргүчи Худадур.  
6 Униң үчүн һемишә хатирҗәмдурмиз. Амма билимизки, бәдәндә макан 
тутқинимизда Худавәндидин йирақ болуп ғериблиқтидурмиз.  7 Чүнки 
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көрүнүш билән йүрмәй, иман билән йүримиз.  8 Лекин бизләр хатирҗәм 
болуп, бәдәндин кетип Худавәндиниң алдиға берип, анда вәтән тутқили 
ошуқрақ халаймиз.  9 Униң үчүн бәдәндә һазир болсақ яки ғайип болсақ, 
униң алдида мәқбул болғили ғәйрәт қилимиз.  10 Чүнки һәр ким өмридә 
бәдини билән немә әмәл қилған болса, хаһи яхшилиқ болсун, хаһи яманлиқ 
болсун, барчиси өзигә яндурулсун дәп, һәммимиз Мәсиһниң сорақ тәхтиниң 
алдида ашкарә болмиқимиз лазимдур.  

Яраштуруш хизмити

11 Биз Худавәндиниң дәһшитини билип, адәмләрни унитимиз. 
Лекин Худаниң алдида ашкарә болдуқ вә үмүт қилимәнки, силәрниң 
виҗданлириңларда һәм ашкарә болдуқ.  12 Силәрниң алдиңларда йәнә 
өзимизни тәрип қилмаймиз, бәлки көңүлдики иш билән пәхирләнмәй, 
заһирдики ишлар билән пәхирләнгүчиләрниң алдида пәхирләнгили бир 
сәвәбиңлар болмақ үчүн буни ейтимиз.  13 Ич-ичимизгә сиғмай қалған 
болсақ, Худа үчүн шундақ болдуқ. Оң болсақ, силәр үчүн шундақ болдуқ.  
14 Мәсиһниң муһәббити бизни зорлайду. Чүнки бири һәммиси үчүн өлди. 
Униң үчүн һәммиси өлгәндур дәп санаймиз.  15 У өзи һәммиси үчүн өлдики, 
һаят болғанлар өз-өзи үчүн яшимай, бәлки уларниң өзи үчүн өлүп тирилип 
қопурулғучи үчүн яшисун.  
16 Мундин кейин һеч кимни бәдән һесабичә тонумаймиз, Мәсиһни бәдән 
һесабичә тонуған болсақму, мундин кейин уни ундақ тонумаймиз.  17 Униң 
үчүн бирким Мәсиһтә болса, у өзи йеңи яритилғучи болди. Кониси өтти, 
мана һәммә нәрсә йеңи болди.  18 Лекин һәммиси бизни Мәсиһниң васитиси 
билән өзи билән яраштуруп, бизгә яраштурмақлиқниң хизмитини бәргән 
Худадиндур.  19 Демәк, Худа өзи Мәсиһтә дунияни өзи билән яраштуруп, 
уларға хилаплиқлирини санимиди, шундақла яраштурмақлиқниң сөзини 
бизгә тапшурди.  
20 Мәсиһ үчүн әлчиләрдурмиз. Худа бизниң васитимиз билән несиһәт 
бериду: «Худа билән яришиңлар» дәп Мәсиһниң орнида ялвуримиз.  21 Биз 
униң билән Худаниң адиллири болғаймиз дәп, у гунани билмигән кишини 
биз үчүн гунаниң өзи қилди. 

6 1 Униң һәмкарлири болуп ялвуримизки, Худаниң меһри-шәпқитини 
бекар қобул қилмиғайсиләр.  2 Чүнки у «Мәқбул вақитта сени аңлап, 

ниҗат күнидә саңа ярдәм бәрдим. Мана әмди мәқбул вақиттур, мана әмди 
ниҗат вақтидур» дәп ейтиду.  
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Павлусниң тартқан җапа-мушәққити
3 Амма хизмәт дәшнәм берилмисун дәп, һеч ишта биркимгә тайиш сәвәби 

болмай,  4 һәммә ишта өзимизни Худаниң хизмәткарлиридәк көрситимиз. 
Дәрвәқә тола сәвирдә, зәхмәттә, тәңликтә, көңүл дәрдидә,  5 таяқ урулушта, 
солиништа, ғәлвиләрдә, әмгәкләрдә, уйқасизлиқта, роза тутушта,  
6 паклиқта, мәрипәттә, көңүл кәңликтә, меһриванлиқта, Муқәддәс Роһта, 
риясиз муһәббәттә,  7 һәқиқәт сөзидә, Худаниң қудритидә, оң билән чәп 
қолда адаләт яриғини тутушта,  8 иззәт билән һақарәттә, бәднам билән яхши 
сүпәтлиништә, тоғра болуп алдиғучидәк санилишта,  9 мәлум болуп намәлум 
болушта, мана тирик болуп өлүктәк санилишта, таяқ йәп өлтүрүлмигидәк 
турушта,  10 һемишә хошал болуп ғәмкиндәк турушта, толиларни ғәний 
қилип пеқирдәк турушта, һәр нәрсигә егә болуп һеч нәрсиси йоқ кишиләрдәк 
болуп, һәр ишта өзимизни Худаниң хизмәткарлиридәк көрситимиз.  
11 Әй коринтуслуқлар, ағзимизни ечип силәргә очуқ сөзләймиз, көңлимиз 
силәргә кәңрип туриду.  12 Бизниң көңлимиздә җайиңлар тар әмәс, лекин 
силәрниң көңлүңларда җай тардур.  13 Мән балиларға сөзлигәндәк силәргә: 
«Охшашқа охшашни яндап, силәр һәм көңүллириңларни кәңритиңлар» 
дәймән.  

Имансизлар билән бир боюнтуруқ тегигә кирмәңлар

14 Имансизлар билән биллә мунасип болмиған боюнтуруқ тегигә 
кирмәңлар. Адаләтниң һәқсизлиқ билән немә иши бар? Яки нурниң 
қараңғулуқ билән немә шериклики бар.  15 Мәсиһниң Бәлиал билән немә 
иттипақлиқи бар? Яки мөминниң имансиз киши билән немә ортақлиқи бар?  
16 Худаниң бәйтиниң бутлар билән немә арилишиши бар? Мана биз тирик 
Худаниң бәйтидурмиз, чүнки Худа шундақ ейтқанки: «Мән уларда макан 
тутуп, уларниң арисида йүрүп, уларниң Тәңриси болимән вә улар мениң 
хәлқим болиду.  
17 Униң үчүн Худавәндә ейтидуки: «Уларниң оттурисидин чиқип айриңлар 
вә напак нәрсигә тәгмәңлар. Шунда мән силәрни қобул қилимән  
18 вә мән силәргә Ата болимән вә силәр маңа оғуллар вә қизлар болисиләр» 
дәп Худавәндә Қадир-Мутләқ ейтиду.  

7 1 Әй амрақлар, шу вәдилиримиз бар болғандин кейин, җисимни вә 
роһни чиркин қилидиған һәр нәрсидин өзимизни пакиз қилип, Худаниң 

қорқунучида диянәтни камаләткә йәткүзәйли  
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Павлусниң хушлуқи
2 Бизгә көңүллириңларда җай бериңлар. Һеч кимгә зулум қилмидуқ, һеч 

кимгә зәрәр йәткүзмидуқ, һеч кимниң һәққини йемидуқ.  3 Силәрни һөкүм 
қилмақ үчүн буни ейтмаймән, чүнки: «Силәр билән өлүп, силәр билән 
яшиғидәк көңлимиздидурсиләр» дәп илгири силәргә ейттим.  4 Силәрниң 
җәһитиңлардин тола хатирҗәмликим бар. Силәрниң җәһитиңлардин тола 
пәхрим бар. Тәсәлли билән толғанмән. Һәммә тәңликимиздә хушлуқтин 
тешип кәткәнмән.  
5 Биз Македонийәгә кәлгәндә җисмимиздә һеч арам тапмай, һәр тәрипидин 
қистилип турдуқ, ташқиридин уруш билән вә көңлимиздин қорқунуч билән 
қисталдуқ.  6 Лекин кәмтәрләргә тәсәлли бәргүчи Худа Титусниң кәлгини 
билән бизгә тәсәлли бәрди.  7 Лекин ялғуз униң келиши билән әмәс, бәлки 
у өзи силәрдин тапқан тәсәлли билән тәскин таптуқ. Чүнки у силәрниң 
иштияқ бағлиғиниңларни, ғемиңларни вә мән үчүн ғәйрәт қилғиниңларни 
дәп бәргәндә, техи хуш болдум.  
8 Амма силәрни өз хетим билән ғәмкин қилған болсамму, әмди пушайман 
болмаймән. У хәт силәрни бир вақитқичә ғәмкин қилғинини көрүп, 
пушайман болған болсамму,  9 әмди хуштурмән. Гәмкин болғиниңлар үчүн 
әмәс, бәлки товва қилғидәк ғәмкин болғиниңлар үчүн хуш болдум. Биздин 
һеч зәрәр тартмай, бәлки Худаниң ирадисигә мувапиқ ғәмкин болдуңлар.  
10 Чүнки Худаниң ирадисигә мувапиқ болған ғәмкинлик өзи пушайман 
қилмайдиған ниҗатқа башлайдиған товини һасил қилиду, лекин дунияниң 
ғәмкинлики өлүм һасил қилиду.  11 Чүнки Худаниң ирадисигә мувапиқ 
ғәмкин болғиниңлар өзи қанчә чоң иҗтиһат араңларда пәйда қилди, қанчә 
өзрихәһлиқ, қанчә ғәзәп, қанчә қорқунуч, қанчә иштияқ, қанчә ғәйрәт, 
қанчә тәнбиһ пәйда қилди. Һәр тәриқә билән шу ишта өзәңларни пакиз 
көрсәттиңлар.  
12 Силәргә пүткинимдә наһәқлиқ қилған киши үчүн яки наһәқлиқ тартқан 
киши үчүн пүтмәй, бәлки биз үчүн болған араңлардики ғәйритиңлар Худаниң 
алдида ашкарә болсун дәп, силәргә пүттүм.  13 Униң үчүн тәсәлли таптуқ. 
амма тәсәллимизниң үстидә Титусниң хушлуқи билән техи чоңрақ хушлуқ 
таптуқ, чүнки униң роһи һәммәңлардин истираһәт тапти.  14 Әгәр униң 
алдида силәрниң җәһитиңлардин пәхирләнгән болсам, хиҗаләт болмидим. 
Бәлки силәргә ейтқинимизниң һәммиси раст болғандәк, Титусниң алдида 
қилған пәхримиз һәм раст чиқти.  15 У һәммәңларниң итаәт қилғиниңларни 
вә силәрниң әймәнгән вә титригән һалда уни қобул қилғиниңларни ядиға 
кәлтүргәндә, силәргә бар муһәббити техи ешиду.  16 Мән һәр ишта силәрниң 
тоғраңларда хатирҗәм болғиним үчүн хуштурмән.  
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Йәрусалимдики мәсиһийләргә ианә бериш тоғрисида

8 1 Лекин, әй бурадәрләр, Худаниң Македонийәдики җамаәтләргә бәргән 
меһри-шәпқитини силәргә билдүримиз.  2 Улар тола тәңликтин қистилип, 

өз чоң пеқирлиқида турсиму, хушлуқиниң зиядиликидин улар кәңричилик 
вә көңүл саддилиқи билән бәрди.  3 Чүнки улар өз имканийитичә бәрди, 
гувалиқ беримәнки, һәтта өз ихтияри билән имканийәтләрдин зиядирәк 
бәрди.  4 Муқәддәсләргә болидиған хизмәткә шерик болушиға биздин 
илтипат сорап тола ялвурди.  5 Улар үмүт қилғинимиздин ешип, Худаниң 
ирадиси билән өзини авал Худавәндигә, андин бизгә бәрди.  6 Шуңа, у өзи 
илгири башлиғандәк, силәрниң араңларда бу мәрһәмәт ишни һәм пүткүзсун 
дәп, Титустин тәләп қилдуқ.  7 Һәр ишта ашқиниңлардәк, йәни иманда, сөздә, 
мәрипәттә, һәммә ғәйрәттә, вә бизгә муһәббәт көрситиштә ашқиниңлардәк 
бу мәрһәмәт ишта һәм ешиңлар.  
8 Шуни бир буйруқтәк ейтмаймән, бәлки башқиларниң ғәйритини дәп 
бәргиним билән силәрниң муһәббитиңларниң растлиқини синап бақмақ 
үчүн һәм шуни ейтимән.  9 Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң меһри-шәпқитини 
билисиләр. У өзи ғәний еди, амма силәр униң пеқирлиқи билән ғәний 
болғайсиләр дәп, у силәр үчүн пеқир болди.  10 Буниң билән силәргә бир 
мәслиһәт көрситимән, чүнки бу иш силәргә пайдилиқтур. Өзәңлар өткән йил 
ялғуз шу ишни әмәлгә кәлтүргили башлимай, бәлки авал униң тоғрисидики 
мәслиһәтини тохтатқучиси едиңлар.  11 Бу ишқа мәйлиңлар болғандәк, әмди 
бу ишни қолуңлардин кәлгиничә әмәлгә кәлтүрүп пүткүзүңлар.  12 Әгәр 
кишиниң бәргүси бар болса, өзиниң йоқиға әмәс, бәлки өз бариға қарап 
бериши мәқбул болиду.  13 Чүнки башқиларға раһәт болуп, силәргә тәңлик 
болмақ үчүн әмәс, бәлки тәңшәлмәк үчүн шу вақитта силәрниң ошуқ 
нәрсәңлар уларниң кәмликини тәңшисун  14 вә уларниң ошуқ нәрсилири 
бир вақит силәрниң кәмликиңларни тәңшисун. Буниң билән баравәрлик 
болиду.  15 Худди: «Тола йиққучиға ешип қалмиди, амма аз йиққучиға кемип 
қалмиди» дәп пүтүлгәндәк болғай.  
16 Лекин силәр үчүн бу иҗтиһатни Титусниң көңлигә салған Худаға шүкүр 
болсун.  17 Чүнки тәлипимизгә раст мақул болди, дәрвәқә өзи ундақ қизғин 
екәнки, өз көңлиниң мәйли билән алдиңларға кәтти.  18 Униң билән биллә 
Инҗил үчүн иҗтиһат қилип, һәммә җамаәтләрдә даңланған бир бурадәрни 
әвәттуқ.  19 Буниңдин башқа у өзи Худаниң шан-шәрипи үчүн болуп, бизниң 
мәйлимизни мәлум қилидиған ианини елип беришимизда бизгә һәмраһ 
болғили җамаәтләрдин илғанған.  20 Бизниң хизмитимиз билән йиғилған 
ианиниң толилиқи үчүн һеч ким бизни әйиплигили сәвәб тапмисун 
дәп, еһтият қилдуқ.  21 Чүнки ялғуз Худавәндиниң алдида әмәс, бәлки 
адәмләрниң алдида һәм яхшилиқ қилғили тиришимиз.  22 Улар билән биллә 
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йәнә бир бурадәрни әвәттуқ. Униң тола ишларда ғәйрәтлик болғинини пат-
пат көрдуқ, амма әмди силәргә қилған чоң етимади билән техи зиядирәк 
ғәйрәтлик болди.  23 Титус болса, у мениң шериким вә хизмитиңларда болған 
һәмкаримдур. Башқа бурадәрлиримиз болса, улар Мәсиһниң шан-шәрипи 
үчүн җамаәтләрниң әлчилиридур.  24 Шуңа уларға өз муһәббитиңларниң вә 
тоғраңлардики пәхримизниң испатини җамаәтләрниң алдида көрситиңлар.  

9 1 Муқәддәсләргә берилидиған ианә тоғрисида силәргә пүтүшүм һаҗити 
йоқ  2 Чүнки мәйлиңларни билип, Ахайәдикиләр өткән йилдин тартип 

тәйяр екән вә силәрниң ғәйритиңлар толиларни ғәйрәткә кәлтүрди дәп, 
Македонийәликләрниң алдида силәрниң тоғраңларда пәхирлинимән.  
3 Силәрдин қилған пәхримиз бу ишта бекар болмисун дәп, өзәм ейтқандәк тәйяр 
болмиқиңлар үчүн шу бурадәрләрни әвәттим.  4 Болмиса Македонийәликләр 
мән билән келип, силәрни тәйярлиқсиз тапса, силәрни демисәмму, өзимиз 
бу етимадимизда хиҗаләт болимиз.  5 Силәрниң тәрипиңлардин илгиридин 
вәдә қилинған ианә тәйяр болуп, ачкөзлүк тәриқисидә болмай, бәрикәтлик 
тәриқисидә болсун дәп, бурадәрләргә мәндин илгири алдиңларға барғили 
буйрушни лазим көрдүм.  
6 Лекин шуни ейтимән: Кимки аяп аз териса, аз ориду вә кимки кәңричилик 
билән териса, кәңричилик билән ориду.  7 Һәр ким бәрсә, қийиқлиқ билән 
яки қийинлиқ билән бәрмәй, өз көңлиниң мәйличә бәрсун. Чүнки Худа хуш 
дил билән бәргүчини яхши көриду.  8 Худа өзи һемишә силәргә һәр тәриқидә 
һәммисини йәткидәк таптуруп, өзәңларни һәр яхши ишқа кәңричилик 
билән берәлигидәк қилип, силәргә меһри-шәпқәт тешип кәткидәк бәргили 
қадирдур.  9 Шундақ һәм: «У үләштүрүп, пеқирларға бәргән. Униң адалити 
әбәдкичә туриду» дәп пүтүлгәндур.  
10 Лекин териғучиға териғили уруқ вә йегили нан бәргүчи өзи уруқуңларни 
зиядиләштүрүп берип, адалитиңларниң мевисини ашурғини билән  
11 силәрни һәр ишта ғәний қилиду. Шундақки, бизниң васитимиз билән 
берилгән садда диллиқ ианиңлар өзи Худаниң һәмд-шүкригә сәвәб 
болғай.  12 Чүнки бу ярдәм бериш өзи ялғуз муқәддәсләрниң кәмликини 
толтармай, бәлки Худаға тола һәмд вә шүкүр ейтишини һасил қилғини 
билән ешип кетиду.  13 Улар хизмитиңларниң саддилиқини билип, өзәңлар 
Мәсиһниң Инҗилиға боюн сунуп етирап қилип, уларниң өзигә вә һәммисигә 
бериштә сахавәтлик болғиниңлар үчүн Худаға һәмд ейтиду.  14 Худа 
тәрипидин силәрниң үстүңларда болған чәксиз меһри-шәпқити үчүн, улар 
силәргә иштияқ бағлап, силәр үчүн дуа қилиду.  15 Худаға өз тил билән 
тәсвирлинәлмәйдиған һәдийәси үчүн шүкүр болсун.  
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Павлусниң расуллуқ һуқуқини ақлиши

10 1 Мән силәрниң араңларда йүзмуйүз болсам яваш туруп, нери болсам 
силәргә җүрәтлик болған Павлус өзәм Мәсиһниң мулайимлиқи вә 

меһриванлиқи билән несиһәт беримән.  2 Лекин силәргә ялвуримәнки, 
силәргә йүзмуйүз турғинимда җүрәт көрситиш маңа лазим кәлмисун. Мана 
бизни җисимчә йүриду дәп гуман қилған бәзи кишиләрдин қорқмай җүрәт 
көрсәткүм бар.  
3 Биз җисимчә йүрсәкму, җисимчә җәң қилмаймиз.  4 Чүнки җәң яриғимиз 
җисманий әмәс, бәлки Худаниң алдида қорғанларни йиқитишқа 
қудрәтликтур.  5 Худаниң мәрипитигә қарши тиклигән муназириләрни вә 
һәр егиз тосалғуни йиқитип, һәр пикирни әсир қилип Мәсиһниң итаитигә 
кәлтүримиз.  6 Силәрниң итаитиңлар камил болғанда, һәммә итаәтсизликниң 
җазасини бәргили тәйярдурмиз.  
7 Һәммисиниң көзи алдида ашкарә болған ишқа қараңлар! Бирким 
Мәсиһниңкидурмән дәп өзидә етимад болса, өзини Мәсиһниңки билгәндәк, 
бизни һәм Мәсиһниңкидур дәп өз көңлидә билсун.  8 Худавәндә силәрниң 
йиқитилмиқиңлар үчүн әмәс, бәлки йетилип мустәһкәмлинишиңлар үчүн 
бизгә бәргән қудритимиз билән азғина зиядирәк пәхирләнсәмму хиҗаләт 
болмаймән.  9 Хәтлирим билән силәрни қорқутқандәк көрүнмигәймән.  
10 Хәтлири еғир вә күчлүк екән, лекин өзи җисимчә һазир болса көрүнүши 
аҗиз вә сөзи етиварсиз» дәп ейтишиду әмәсму?  11 Шундақ хиял қилғучи 
билсунки, йирақта болуп хәтләр билән сөзимизчә қандақ болсақ, һазир 
болуп әмәл билән һәм шундақ болимиз.  
12 Биз өзимизни өз-өзини даңлиғучиларниң арисида санап, өзимизни улар 
билән тәңләштүргили җүрәт қилмаймиз. Лекин улар пәмсиз болуп, өзини 
өзи билән өлчәп, өзини өзи билән тәңләштүриду.  13 Амма биз өлчәмдин 
ташқири пәхирләнмәймиз. Бәлки Худа бизгә өлчәп берип тәқсим қилған 
миқдарниң һәддигә мувапиқ, силәргә һәм йетип пәхирлинимиз.  14 Силәргә 
йәткинимиз билән һәддимиздин ашмидуқ, чүнки Мәсиһниң Инҗилини 
йәткүзүп силәргичә йетип кәлдуқ.  15 Һәддидин ешип, башқиларниң 
әмгәклиридин пәхирләнмәймиз. Лекин иманиңлар өскән сери бизгә 
тәйинләнгән чәкләрниң ичидә араңларда ишләп кәңритилип раваҗлиқ 
болуп,  16 башқиларниң йеридә тәйяр болған ишлар билән пәхирләнмәй, 
силәрниң у тәрипиңлардики жутлардиму Инҗилни йәткүзгили үмүт 
қилимиз.  
17 Лекин пәхирләнгүчи Худавәндә билән пәхирләнсун.  18 Чүнки өзини 
даңлиғучи ярамлиқ әмәс, лекин Худавәндә даңлиған киши өзи ярамлик.  
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Павлусниң өзини сахта расуллар билән селиштуруши

11 1 Кашки әқилсизлиқимға азғина сәвир-тақәт қилсаңлар еди. Дәрвәқә 
маңа сәвир-тақәт қилисиләр.  2 Мана силәр үчүн Худаниң ғәйрити 

билән ғәйритим бар, чүнки силәрни Мәсиһниң алдида бир пак қиздәк 
турғузмақ үчүн силәрни бир әргә, йәни Мәсиһкә вәдиләштүрдүм.  
3 Лекин илан өз һейлиси билән Һавани алдиғандәк, зеһинлириңлар 
Мәсиһтики саддилиқтин кетип бузулидиғандин қорқимән.  4 Әгәр бир киши 
келип, биз вәз ейтқан Әйсадин башқа Әйсани я силәр қобул қилған Роһтин 
башқа бир роһни вә я силәр қобул қилған Инҗилдин башқа бир Инҗилни вәз 
ейтса, шуни көтирип турисиләр.  
5 Мана бу һәддисиз улуқ расуллардин һеч ишта өзәмни кам санимаймән.  6 Сөз 
қилишта хам болсамму, билиштә ундақ әмәсмән. Бәлки һәр тәриқидә вә һәр 
ишта өз билишимизни силәргә ашкарә қилдуқ.  7 Силәрниң көтирилмикиңлар 
үчүн өзәмни пәс тутуп, силәргә Худаниң Инҗилини халис йәткүзгинимдә 
гуна қилдимму?  
8 Силәргә хизмәт қилмақ үчүн башқа җамаәтләрни зорлап һәқ алдим.  
9 Араңларда туруп муһтаҗлиқ тартқинимда һәм һеч кишигә йүк болмидим. 
Чүнки бурадәрләр Македонийәдин кәлгәндә улар һаҗитимни түзәтти вә һәр 
тәриқидә өзәмни силәргә йүк болуштин еһтият қилдим вә еһтият қилғум 
бар.  10 Мәсиһниң һәқиқити мәндә раст болғандәк бу пәхрим Ахайәдики 
жутларда мәндин үзүлмисун.  11 Немишкә? Силәрни дост тутмаймәнмикин? 
Дост тутқинимни Худа өзи билиду.  
12 Лекин пәхир тоғрисида биз билән тәң болушқа пурсәт издигүчиләр бизгә 
охшаш болушқа пурсәт тапмисун дәп, қилғинимни мундин кейин һәм 
қилимән.  13 Чүнки мундақлар ялған расуллар вә һейлә билән ишлигүчиләр 
болуп, Мәсиһниң расуллириниң қияпитигә киривелип келиду.  14 Улар 
шундақ қилғини әҗайип әмәс, чүнки шәйтан өзи нур пәриштисиниң 
қияпитигә киривелип келиду.  15 Ундақ болса, униң хизмәткарлири һәм 
адаләтниң хизмәткарлириниң қияпитигә киривелип кәлсә, әҗайип әмәс. 
Амма уларниң ахири әмәллиригә мувапиқ болиду.  

Павлусниң тартқан азаблири

16 Йәнә ейтимәнки, һеч ким мени әқилсиз көрмисун. Мени шундақ 
көрсәңларму, мени әқилсиздәк болсиму қобул қилиңлар. Шуниң билән мән 
һәм азғина пәхирләнгәймән.  17 Өзәмни җүрәт билән даңлап, һазир ейтидиған 
сөзүмни Худавәндиниң илһами билән болғидәк ейтмай, бәлки әқилсиз 
кишидәк сөзләймән.  18 Тола киши җисимчә пәхирлинишкәндин кейин, мән 
һәм пәхирлинәй.  19 Чүнки өзәңлар ақил болуп, әқилсизларға сәвир-тақәт 
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қилисиләр.  20 Әгәр бир киши силәрни қул қилса, силәрниң мелиңларни йесә, 
силәрни әсир қилса, силәргә йоғанлиқ қилса яки силәрниң йүзиңларға урса, 
шуниңға сәвир-тақәт қилисиләр.  21 «Шундақ ишқа аҗиз кәлдуқ» дәп хиҗаләт 
билән ейтимән. Әқилсизлиқ тәриқисидә сөзләп шуни ейтимәнки, башқилар 
йоғанлиқ қилған һәр ишта мән һәм йоғанлиқ қилалаймән.  
22 Улар ибраний болса мән һәм шундақ, улар исраилий болса мән һәм 
шундақ, улар Ибраһимниң уруқ-әвлати болса мән һәм шундақтурмән.  
23 Улар Мәсиһниң хизмәткарлири болса, мән ахмақтәк сөзләп ейтимәнки, 
мән улардин зиядирәк Мәсиһниң хизмәткаридурмән. Зиядирәк ишлидим, 
толирақ соландим, ошуқрақ урулдум, пат-пат өлүм хәтиридә болдум.  
24 Йәһудийлардин бәш мәртивә бир кам қириқтин таяқ йедим,  25 үч мәртивә 
қамчиландим, бир мәртивә чалма-кесәк қилиндим, үч мәртивә кемәм парә 
болғини билән деңиз хәтиридә едим, бир кечә-күндүз деңиз чоңқурида 
қалдим.  26 Пат-пат сәпәрдә болуп, дәрияларда хәтәргә чүшүп булаңчилар 
арисида хәтәрдә болдум. Өз хәлқимдин хәтәр, бутпәрәсләрдин хәтәр, 
шәһәрләрдә хәтәр, баяванларда хәтәр, деңизда хәтәр, сахта бурадәрләрдин 
хәтәр үстүмгә чүшти.  27 Ишта вә әмгәктә, пат-пат уйқасизлиқта, ачлиқ билән 
уссузлиқта, пат-пат роза тутушта, соғуқта, вә ялаңғачлиқта туруп кәлдим.  
28 Буниңдин башқа һәммә җамаәтләрниң әндишилири һәр күн үстүмгә бесип 
туриду.  29 Бирким аҗиз болса, мән һәм аҗиз болмаймәнму? Бирким тайса, 
мениң ичим көймәмду?  
30 Пәхирләнмиким лазим кәлсә, зәипликим билән пәхирлинимән.  31 Бу 
ейтқинимниң ялған болмиғинини Худавәндә Әйсаниң Атиси Худа билиду. 
У өзи әбәдиләбәд мубарәктур.  32 Дәмәшиқтә Аретас падишаһниң валийси 
мени тутқили қәстләп, дәмәшиқлиқларниң шәһирини қаравулчилар билән 
сақлиғанда,  33 сепил үстидики бир кичик ишиктин бир севәттә төвәнгә 
чүшүрүлүп, униң қолидин қутулуп қачтим.  

Павлусниң роһий көрүнүши

12 1 Пәхирлинишим маңа мәнпәәтлик болмиса һәм, әмди Худавәндә 
тәрипидин маңа кәлгән роһий көрүнүш вә вәһийләр тоғрисида сөзләй.  

2 Мәсиһтики бир адәмни билимән, у өзи он төрт йил илгири бәдәндә едиму 
билмәймән, бәдәндин ташқири едиму билмәймән, Худа өзи билиду. У адәм 
үчинчи асманға көтирилди.  3 У адәмни билимән, амма бәдәндә едиму яки 
бәдәндин ташқири едиму мән билмәймән, Худа өзи билиду.  4 У өзи беһишкә 
елинип, ейтилалмайдиған вә ейтиши адәмгә җайиз болмайдиған сөзләр 
аңлиди.  5 Шу адәмниң җәһитидин пәхирлинимән. Лекин өз җәһитимдин 
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пәхирләнсәм, өз зәипликлиримдин башқа бир нәрсә билән пәхирләнмәймән  
6 вә әгәр пәхирлинәй десәм, әқилсиз болмай, растни ейтаттим. Лекин һеч ким 
мән тоғрилиқ өзи мәндә көрүп мәндин аңлиғинидин ошуқ хиял қилмисун 
дәп, өзәмни пәхирлиништин йиғдим.  7 Һәддисиз улуқ вәһийлирим 
җәһитидин тәкәббур қилмаслиқим үчүн бәдинимдә бир шоха вә өзәмни 
чоң тутмаслиқим үчүн мени качатлайдиған бир шәйтан пәриштиси маңа 
берилди.  8 Униң тоғрисида мәндин кәтсун дәп, үч мәртивә Худавәндигә 
ялвурдим.  9 Амма у маңа: «Мениң меһри-шәпқитим саңа йетиду, чүнки 
мениң қудритим зәипликтә камил болиду» дәп ейтти. Шуңа Мәсиһниң 
қудрити мениң үстүмдә қалсун дәп, чоң хушлуқ билән зәипликлиримдин 
техиму зиядә пәхирлинимән.  10 Шуниң үчүн Мәсиһ үчүн зәипликкә, 
дәшнәмгә, тәңликкә, қоғланмақлиққа вә тарлиққа разидурмән, чүнки қачан 
аҗиз болсам, күчлүктурмән.  

Павлусниң Коринтустики җамаәттин әндишә қилиши

11 Әмди пәхирлинип әқилсиздәк болдум. Силәр өзәңлар мени шуниңға 
зорлидиңлар. Өзәм һечнемә болмисамму, һеч ишта у һәддисиз улуқ 
расуллардин қелишмидим. Униң үчүн силәрдин даңлансам болатти.  
12 Аламәт вә мөҗизиләр вә қудрәтлик әмәлләр билән бир расулниң 
аламәтлири араңларда һәммә сәвир билән қилинған.  13 Башқа җамаәтләрдин 
силәрни немидә кәйнидә қойдум? Пәқәт силәргә йүк артип қоймидим. Шу 
һәқсизлиқимни маңа кәчүрүңлар.  
14 Мана үчинчи мәртивә силәргә кәлгили тәйярдурмән, амма силәргә йүк 
артмаймән. Чүнки силәрниңкини халимай, бәлки өзәңларни халаймән. Ата-
аниси үчүн ғәзинә йиғиш балиларға пәрз әмәс, бәлки балилири үчүн йиғиш 
ата-аниларға пәрздур.  15 Мән болсам, җанлириңлар үчүн һәммә йеримни 
вә өзәмни хушлуқ билән пида қилғум бар. Мән ошуқрақ муһәббәт қилсам, 
силәрдин кәмрәк муһәббәт көримәнму?  16 Лекин өзәм силәргә йүк артмиған 
болсамму, мән һейлигәрчилик қилип силәрни һейлә билән туттуммикин?  
17 Мән өзәм әвәткән кишиләрниң бири билән силәрдин бир пайда таптимму?  
18 Мән Титусқа илтимас қилип, униң билән бир бурадәрни әвәттим. Титус 
силәрдин бир пайда алдиму? Биз иккәйлән бир роһта йүрмидуқму, бир 
йолда йүрмидуқму?  
19 Йәнә бизни улар өзини бизниң алдимизда адил көрсәткили туриду дәп 
гуман қиларсиләрмикин. Мәсиһтә Худаниң алдида сөз қилимиз, лекин, әй 
амрақлар, һәммиси силәрниң йетилип мустәһкәмлинишиңлар үчүндур.  
20 Чүнки қорқимәнки, келишимдә силәрни халиғинимдәк тапмаймән вә 
мән өзәм силәргә халиғиниңлардәк көрүнмәймәнмикин? Җедәл, һәсәт, 
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аччиқлиқ, тәрәпдарлиқ, ғәйвәт, гәп тошумақлиқ, йоғанлиқ вә қаидисизлик 
араңларда тепилиду дәп қорқимән.  21 Силәргә йәнә кәлгинимдә Худайим 
мени силәрниң җәһитиңлардин хиҗаләт қилиду вә илгиридин гуна қилип, 
өз напаклиқидин вә зинасидин вә бузуқлуқидин товва қилмиған тола киши 
үчүн ғәм йәймән дәп қорқимән.  

Ахирқи агаһландуруш вә саламлар

13 1 Үчинчи мәртивә әмди силәрниң қешиңларға келимән. Һәр иш икки 
яки үч гуваниң ағзи билән тохтитилсун.  2 Илгири гуна қилғанларға 

вә қалғанларниң һәммисигә балдур иккинчи мәртивә қешиңларда турғанда 
ейтқинимдәк, әмди йәнә қешиңларға кәлмәстә йоқлиқимда ейтимәнки, 
йенип кәлсәм, һеч бирини айимаймән.  3 Мәсиһниң мәндә сөзлигининиң 
дәлилини издәйсиләр әмәсму? У өзи силәрниң араңларда аҗиз әмәс, бәлки 
қудрәтликтур.  4 Чүнки у өзи аҗизлиқтин чапрас яғачқа тартилған болсиму, 
йәнә Худаниң қудрити билән тириктур. Биз өзимиз униңда аҗиз болсақму, 
униң билән силәр үчүн Худаниң қудрити билән тирик қалимиз.  
5 Өзәңларни синап беқиңлар. Иманда туримизму дәп, өзәңларни синақ 
қилиңлар. Әйса Мәсиһ өзәңларда болғинини ениқ билмәмсиләр? Ундақ 
болмиғанда синақтин ярамлиқ чиқмайсиләр.  6 Лекин бизни синақтин 
ярамлиқ чиқмиған кишиләрдәк тапмиғайсиләр дәп, үмүт қилимән.  
7 Худаға дуа қилимизки, һеч бир яман иш қилмиғайсиләр. Бизниң мәқбул 
көрүнүшимиз үчүн әмәс, бәлки силәр яхшилиқни қилғайсиләр дәп, шуни 
ейтимән вә бизләр мәқбул көрүнмисәк һәм, разидурмиз.  8 Чүнки һәқиқәткә 
қарши бир ишни қилалмаймиз, лекин һәқиқәт үчүн бир немә қилалаймиз.  
9 Чүнки қачан өзимиз зәип болуп, силәр күчлүк болсаңлар, хуштурмиз. Камил 
болмиқиңлар үчүн дуа һәм қилимиз.  10 Униң үчүн буни йоқлиқимда язимән. 
Шундақ қилип, һазирлиқимда Худавәндиниң маңа йиқитиш үчүн әмәс, 
бәлки йетилдүрүп мустәһкәмләш үчүн бәргән қудритигә мувапиқ қаттиқлиқ 
ишлитиш лазим кәлмисун.  11 Ахири, әй бурадәрләр, хошал болуңлар, камил 
болуңлар, тәсәлли тепиңлар, иттипақ болушуңлар, аманлиқ билән яшаңлар 
вә муһәббәтниң вә аманлиқниң Тәңриси силәр билән болиду.  
12 Муқәддәс сөйүш билән бир-бириңларға салам қилиңлар.  
13 Муқәддәсләрниң һәммиси силәргә салам ейтиду.  
14 Худавәндә Әйса Мәсиһниң меһри-шәпқити вә Худаниң муһәббити вә 
Муқәддәс Роһниң шериклики һәммәңлар билән болғай.  



муқәддәс китап

Галатиялиқларға

йезилған хәт
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ГАлАТИЯлИҚлАрғА 
ЙеЗИлғАн ХӘТ

Саламлар

1 1 Адәмләрниң тәрипидин яки адәмләрниң васитиси билән әмәс, бәлки 
Әйса Мәсиһниң вә уни өлүкләр арисидин қопурған Худа Атиниң васитиси 

билән расул болған Павлустин  2 вә мән билән биллә болған бурадәрләрниң 
һәммисидин Галатиядики җамаәтләргә салам.  3 Силәргә Худа Атидин вә 
Худавәндимиз Әйса Мәсиһтин меһри-шәпқәт вә аманлиқ болғай.  4 У өзи 
Худа Атимизниң ирадисигә мувапиқ бизни шу яман дуниядин қутқузғили 
гуналиримиз үчүн өзини пида қилди.  5 Униңға әбәдләрниң әбәдигичә шан-
шәрәп болсун амин.  

Бәргән Инҗилдин башқа Инҗил йоқ

6 Мәсиһниң меһри-шәпқити билән қичқарғучидин йенип, башқа Инҗилға 
ундақ пат йөткәлгиниңларға әҗәблинимән.  7 Лекин шу әсла башқа Инҗил 
әмәстур. Амма силәрни езиқтуруп Мәсиһниң Инҗилини илишаңғу қилип 
турған бәзи кишиләр бар.  8 Лекин биз өзимиз яки асмандин бир пәриштә, 
биз силәргә йәткүзгән Инҗилдин башқисини вәз ейтса, мәлун болсун.  9 Мән 
илгири ейтқандәк әмди йәнә ейтимәнки, бир киши силәр қобул қилған 
Инҗилдин башқисини вәз ейтса, мәлун болсун.  
10 Әмди адәмләрниң ризайиғиму яки Худаниң ризайиға сөз қилимәнму? Яки 
техи адәмләргә мәқбул болғили тиришимәнму? Әгәр техи адәмләргә мәқбул 
болғили халисам, Мәсиһниң хизмәткари болмайттим.  

Худа өзи Павлусни расуллуқ хизмитигә қичқарған

11 Лекин, әй бурадәрлирим, мән силәргә йәткүзгән Инҗил инсанчә 
әмәс дәп, силәргә билдүримән.  12 Чүнки мән өзәм уни адәм тәрипидин 
қобул қилмидим яки үгәнмидим, лекин Әйса Мәсиһниң илһами васитиси 
билән маңа кәлди.  13 Мениң йәһудийлиқта қилған йүрүш-турушумниң 
тоғрисидин аңлап, мениң Худаниң җамаитини қандақ һәддидин зиядә 
қоғлап вәйран қилғинимни билисиләр.  14 Дәрвәқә йәһудийлиқта тәрәққий 
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қилип хәлқимдики тәңтушлиримниң толисидин өтүп, ата-бовилиримниң 
буйруқлирида ғәйрәт қилаттим.  
15 Лекин мени анамниң қосиқидики вақтидин бери илғап, өз меһри-шәпқити 
билән қичқарған Худа  16 таипиләргә Инҗилни йәткүзмиким үчүн, өз Оғлини 
мәндә ашкарә қилғили мунасип көргәндә, җисим вә қан билән мәслиһәт 
қилмидим.  17 вә Йерусалимға мәндин илгири расул болғанларниң қешиға 
чиқмай, Әрәбистанға берип, андин йәнә Дәмәшиққә йенип кәлдим.  
18 Үч йилдин кейин Кифас билән тонуш болмақ үчүн Йерусалимға чиқип, он 
бәш күн униң қешида қалдим.  19 Лекин Худавәндиниң бурадири Яқубтин 
башқа расулларниң һеч бирини көрмидим.  20 Мана силәргә бу пүткинимниң 
ялған болмиғини Худаниң алдида ашкаридур.  21 Андин кейин Сүрийә вә 
Киликийәниң әтраплириға кәлдим.  22 Лекин Йәһудийәдики җамаәтләр 
мени йүздин тонумайтти.  23 Улар «Бизни бир вақит қоғлиған киши өзи 
илгири йоқатқили қәстлигән иманниң Инҗилини әмди вәз ейтиду» дәп, мән 
тоғрилиқ ялғуз шу хәвәрни аңлап,  24 мениң җәһитимдин Худаға һәмд ейтти.  

Расулларниң Павлусни қобул қилиши

2 1 Он төрт йилдин кейин Титусни һәмраһ қилип, Барнабас билән 
Йерусалимға йәнә чиқтим.  2 Бир илһамға мувапиқ чиққан едим. 

Андакиләргә өзәм таипиләргә җакалиған Инҗилни дәп бәрдим, лекин 
мөтивәрләргә йүзмуйүз һәммисини баян қилип, һазирқи жүгүрүшүм яки 
илгәрки жүгүргиним бекар болмисун дәп, улар билән мәслиһәт қилиштим.  
3 Амма мән билән һәмраһ болған Титус юнаний болғини билән хәтнә 
қилинғили зорланмиди.  4 Болмиса бир нәччә сахта бурадәрләр җамаәткә 
қошулған еди. Улар бизни қул қилмақ үчүн Мәсиһ Әйсадики азатлиқимизни 
чарлиғили җамаәткә киривалған еди.  5 Лекин Инҗилниң һәқиқити 
араңларда қалсун дәп, бир саатчәму уларға итаәт қилғили унимидуқ.  
6 Лекин мөтивәр саналғанлар бир немә болған болса яки болмиса, буниң билән 
мениң карим йоқтур. Худа адәмгә йүз-хатирә қилмайду. Һәр қандақ болса, 
мөтивәрләр маңа бир немә буйрумиди.  7 Бәлки улар Петрусқа хәтниликләргә 
Инҗилниң йәткүзүши тапшурулғандәк, маңа хәтнисизләргә йәткүзүши 
тапшурулғинини көрди.  8 Чүнки Петрус хәтниликләр арисида расуллуқ қилип 
турғинида, униңға ярдәм бәргүчи өзи маңа һәм таипиләрниң арисида ярдәм 
бәргән еди.  9 Түврүкләрдәк саналған Яқуб вә Кифас вә Юһанна маңа берилгән 
меһри-шәпқәтни билип: «Биз хәтниликләргә вә силәр таипиләргә барғайсиләр» 
дәп маңа вә Барнабасқа шерикликкә оң қолини бәрди.  10 Лекин улар пеқирларни 
яд қилишимизни халиди вә мән шуни қилишип бәргили тириштим.  
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Павлусниң Кифасниң (йәни Петрусниң) әйиплиши
11 Лекин Кифас Антакяға кәлгәндә хата қилғини үчүн униңға йүзмуйүз 

қоптум.  12 Чүнки Яқубтин кишиләр кәлмәстә у таипиләр билән таам 
йеди. Лекин улар кәлгәндин кейин хәтниликләрдин қорқуп, өзини нери 
тартип таипиләрдин айрилди.  13 Қалған йәһудийлар һәм униң билән рия 
қилди. Шундақки, Барнабас һәм уларниң риясиға тартилди.  14 Лекин мән 
уларниң Инҗилниң һәқиқитигә мувапиқ түз иш қилмиғинини көргәндә, 
һәммисиниң алдида Кифасқа ейттимки: «Сән йәһудий болуп йәһудийдәк 
яшимай, таипиләрдәк яшисаң, немә үчүн таипиләрни йәһудийдәк яшиғили 
зорлайсән?  
15 Биз өзимиз йәһудий болуп, таипиләрниң тәриқисидә гунакар әмәсмиз.  
16 Һеч бир адәмниң қанун әмәллири билән адил болалмай, бәлки Мәсиһ 
Әйсаға иман кәлтүрмики билән адил қилинмиқини билип, биз һәм Мәсиһ 
Әйсаға ишәндуқ. Тәврат қануниға әмәл қилмақ билән әмәс, бәлки Мәсиһкә 
ишәнмикимиз билән адил қилинғаймиз. Чүнки һеч бир адәм Тәврат 
қануниниң әмәллири билән адил қилинмайду.  
17 Лекин әгәр биз Мәсиһтә адил болушни издәп, өзимизниң һәм гунакар 
екәнликимиз ениқ болса, Мәсиһ гунаниң хизмитидә болмидиму? Яқ һәргиз.  
18 Чүнки өз йиқитқинимни йәнә ясисам, өзәмни хилаплиқ қилғучидәк 
көрситимән.  19 Чүнки мән болсам Худа үчүн яшиғили Тәврат қануниниң 
васитиси билән Тәврат қануниға нисбәтән өлдүм. Мәсиһ билән биллә чапрас 
яғачқа тартилдим.  20 Лекин мундин кейин мән өзәм яшимаймән, бәлки Мәсиһ 
мәндә яшайду. Амма әмди җисимчә яшисамму, мени дост тутуп мән үчүн 
өзини пида қилған Ибн Алланиң имани билән яшаймән.  21 Худаниң меһри-
шәпқитини инавәтсиз қилмаймән, чүнки әгәр адаләт Тәврат қанунидин 
болса еди, Мәсиһ бекар өлгән еди.  

Иман вә Тәврат қануни

3 1 Әй әқилсиз галатиялиқлар, чапрас яғачқа тартилған Әйса Мәсиһ өз 
көзлириңларниң алдида баян қилинғандин кейин, ким силәрни алдиған 

екән?  2 Ялғуз шуни силәрдин билгили халаймән: Роһни Тәврат қануниға әмәл 
қилиш билән қобул қилдиңларму яки аңлап иман кәлтүрүш билән уни қобул 
қилдиңларму?  3 Шундақ әқилсиз болдуңларму? Роһ билән башлиғандин 
кейин, җисим билән тамам қилисиләрму?  4 Шу нәччә тола зәхмәтни бекар 
тарттиңларму? Дәрвәқә бекар болдиму? 5 Силәргә Роһни берип, араңларда 
қудрәтлик әмәл қилғучи шуни Тәврат қануниниң әмәллири үчүн қилдиму 
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яки аңлап иман кәлтүрүш үчүн қилдиму?  
6 Шундақ һәм Ибраһим Худаға ишәнди вә ишиниши униңға адаләттәк 
саналди.  7 Билиңларки, имандин болғанларниң өзи Ибраһимниң 
балилиридур.  8 Лекин муқәддәс язмилар Худаниң таипиләргә иман билән 
адил қилидиғинини илгиридин көргәч: «Сәндә һәммә таипиләр бәхит-
бәрикәт тапиду» дәп Ибраһимға илгиридин Инҗилни бешарәт бәрди.  9 Униң 
үчүн имандин болғанлар өзи ишәнгән Ибраһим билән биллә бәхит-бәрикәт 
тапиду.  
10 Амма Тәврат қануниниң әмәллиригә таянғанларниң һәммиси ләнәт 
тегидидур, чүнки һәр ким Тәврат қануниниң китапида пүтүлгәнниң 
һәммисини дайим тутмиса, мәлундур.  11 Һеч кимниң Тәврат қануни билән 
Худаниң алдида адил қилинмайдиғини ашкаридур, чүнки адил киши иман 
билән яшайду.  12 Амма Тәврат қануни имандин әмәс, бәлки уни тутқан киши 
униң билән тирик қалиду.  13 Мәсиһ биз үчүн ләнәт қилинип, бизни Тәврат 
қануниниң ләнәтидин азат қилди. Чүнки һәр ким яғачқа есилса, мәлундур» 
дәп пүтүлгәндур.  14 Ибраһимниң мубарәклики таипиләргә йетип, өзимиз 
иманниң васитиси билән вәдә қилинған Роһни қобул қилмиқимиз үчүн азат 
қилиндуқ.  

Тәврат қануни вә Худаниң вәдиси

15 Әй бурадәрләр, инсанчә сөзләп ейтимәнки, бир адәмниң вәсийити 
тәстиқ қилинғандин кейин, һеч ким уни инавәтсиз қилалмайду яки униңға 
бир немә қошалмайду.  16 Амма Ибраһимға вә униң уруқиға вәдиләр берилди. 
Толиға ейтқандәк «уруқлар» демиди, бәлки биргә ейтқандәк «уруқуң» дәйду 
вә у уруқ Мәсиһтур.  17 Лекин шуни ейтимәнки, Худа илгиридин тохтатқан 
әһдини төрт йүз оттуз йилдин кейин берилгән Тәврат қануни өзи вәдини 
йоқатқидәк инавәтсиз қилалмайду.  18 Әгәр мирас қанундин болса еди, 
вәдидин болмайтти. Лекин Худа уни Ибраһимға вәдә билән бәргән еди.  
19 Ундақ болса, Тәврат қануни немә үчүн берилди? У өзи вәдә қилинған уруқ 
кәлгичә хилаплиқниң ашкарә болуши үчүн қошулуп, пәриштиләр васитиси 
билән берилип, бир васитичиниң қолиға тапшурулди.  20 Лекин васитичи 
ялғуз бир тәрәпниң васитичиси әмәс, амма Худа бирдур.  21 Ундақта Тәврат 
қануни Худаниң вәдисигә зитму? Яқ ундақ әмәс. Чүнки һаятлиқ йәткүзидиған 
қанун берилгән болса еди, дәрвәқә адаләт қанундин болатти.  22 Лекин Әйса 
Мәсиһниң иманидин болған вәдә ишәнгәнләргә берилсун дәп, муқәддәс 
язмилар һәммисини гунаниң тегигә солап қойди.  
23 Амма иман кәлмәстә у ашкарә болидиған иманниң вақтиғичә биз 
Тәврат қануниниң тегидә сақланған едуқ.  24 Буниң билән иман билән 
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адил қилинмиқимиз үчүн Тәврат қануни бизни Мәсиһкә кәлтүридиған 
муәллимимиз болди.  25 Амма иман кәлгәндин кейин муәллимниң тегидә 
әмәсмиз.  

Худаниң оғуллири

26 Чүнки һәммәңлар Мәсиһ Әйсадики иман билән Худаниң 
оғуллиридурсиләр.  27 Чүнки Мәсиһкә чөмүлдүрүлгән һәммәңлар Мәсиһни 
кийивалған болдуңлар.  28 Мунда нә йәһудий вә нә юнаний, мунда нә қул вә 
нә һөр, мунда нә әр киши вә нә хотун киши, чүнки һәммәңлар Мәсиһ Әйсада 
бирдурсиләр.  29 Амма Мәсиһниңки болсаңлар, Ибраһимниң уруқ-әвлати 
болуп, вәдигә мувапиқ варистурсиләр.  

4 1 Ейтмақчимәнки, варис бала екән вақтида һәммисиниң егиси болғини 
билән, униң билән бир қулниң арисида һеч бир пәриқи йоқтур.  2 Бәлки 

атиси тайин қилған вақитқичә у баққучилар вә вәкилләрниң тегидә 
туриду.  3 Шундақ биз һәм балағәткә йәтмәстә дунияниң қудрәтлириниң 
тегидә қуллуқ қилип турдуқ.  4 Лекин вақит тамам болғанда Худа өз Оғлини 
әвәтти.  5 Бизгә оғуллуқ һәққини таптуруп Тәврат қануниниң тегидикиләрни 
азатлиққа сетивалмақ үчүн у өзи хотундин туғулуп шТәврат қануниниң 
тегидә болуп кәлди.  
6 Лекин оғуллар болғинимиз үчүн, Худа көңүллиримизгә өз Оғлиниң 
«Абба, әй Ата» дәп қичқиридиған Роһини әвәтти.  7 Мундин кейин қул 
әмәс, бәлки оғулдурсән вә оғул болсаң, Худа тәрипидин варис болисән.  
8 Амма Худани тонумиған вақтиңларда әсли Тәңри болмиған тәңриләргә 
қуллуқ қилаттиңлар.  9 Лекин әмди Худани тонуп, дәрвәқә униң тәрипидин 
тонулғандин кейин, у аҗиз бечарә қудрәтләргә қандақ йенип, йәнә қуллуқ 
қилалайсиләр?  10 Тайин күнләр вә айлар вә вақитлар вә йилларни улуқ билип 
сақлайсиләр.  11 Силәрниң җәһитиңлардин тартқан зәхмитим бекармикин 
дәп, силәр үчүн қорқимән.  

Павлусниң галатиялиқлардин әндишә қилиши

12 Әй бурадәрләр, силәргә ялвуримәнки, мән силәрдәк болғандин кейин, 
силәр мәндәк болуңлар. Маңа һеч бир зәрәр йәткүзмигән едиңлар.  13 Лекин 
билисиләрки, бәдиним зәип болған сәвәбидин авалқи мәртивә силәргә 
Инҗилни вәз ейттим.  14 Бәдинимдики зәиплик силәргә синақ болунғидәк 
болған болсиму, мени тәһқир қилип йиргинчлик көрмәй, Худаниң бир 
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пәриштисидәк, дәрвәқә Әйса Мәсиһниң өзидәк мени қобул қилдиңлар.  
15 Әмди өзәңларни хошал ейтқиниңлар нә йәрдидур? Чүнки силәр тоғрилиқ 
гувалиқ беримәнки, әгәр мүмкин болса еди, өз көзлириңларни оюп маңа 
берәттиңлар.  16 Әмди силәргә растни ейтқиним үчүн дүшминиңлар 
болдумму?  17 Улар силәр үчүн ғәйрәт қилиду, лекин шуни яхши тәриқидә 
қилмай, бәлки силәрни өзигә ғәйрәтлик қилдурмақ үчүн силәрни биздин 
тосайду.  18 Ялғуз мән араңларда болған вақитта әмәс, бәлки яхши ишта 
һемишә ғәйрәт қилиниш әлвәттә яхши болатти.  19 Әй балилирим, Мәсиһ 
силәрдә сүрәтләнгичә силәр үчүн йәнә толғақ тартимән.  20 Әмди силәрниң 
араңларда болуп башқичә аваз билән сөзлигили халаттим, чүнки силәр үчүн 
илаҗсиздурмән.  

Һагар вә Сарәниң мисали

21 Әй Тәврат қануниниң тегидә турушни халиғучилар, маңа дәп 
бериңлар: Тәврат қанунини аңлимидиңларму?  22 Чүнки Ибраһимниң 
икки оғли бар еди. Бири дедәктин вә бири һөр хотундин еди дәп 
пүтүлгәндур  23 Лекин дедәкниң оғли җисимгә мувапиқ туғулди, амма 
һөр хотунниң оғли вәдигә мувапиқ туғулди.  24 Амма бу ишниң башқа 
мәниси бар, чүнки бу хотунлар икки әһдиниң мисали болиду. Уларниң 
бири Синай теғидин болуп, өз балилирини қуллуққа туғиду вә шуниң 
мисали Һагардур.  25 Чүнки Синай теғи Әрәбистанда Һагар дәп атилип, 
һазирқи Йерусалимниң мисалидур. Чүнки Йерусалим өз балилири билән 
қуллуқта туриду.  26 Лекин самави Йерусалим һөр болуп бизниң анимиз 
болиду.  27 Чүнки пүтүлгәнки: «Әй туғмайду болуп бала туғмиғучи, 
шатлиқ қилғин, әй толғақ тартмиғучи, хушлуқтин үнлүк аваз билән 
қичқарғин, чүнки ери болмиғанниң балилири ери болғанниңкидин тола 
болиду.  
28 Әмди силәр, әй бурадәрлирим, Исһақтәк вәдиниң балилиридурсиләр.  
29 Лекин у вақитта җисимгә мувапиқ туғулған өзи Роһқа мувапиқ туғулғанни 
қоғлиғандәк, әмди һәм шундақ болиду.  30 Амма муқәддәс язма немә ейтиду? 
Дедәкни вә оғлини чиқарғин. Дедәкниң оғли һөр хотунниң оғли билән мирас 
елишмисун» дәп ейтиду.  31 Униң үчүн, әй бурадәрлирим, бизләр дедәкниң 
балилири әмәс, бәлки һөр хотунниң балилиридурмиз.  
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Әйса Мәсиһтики азатлиқимиз

5 1 Азат болмиқимиз үчүн Мәсиһ бизни азат қилди. Униң үчүн чиң туруп, 
қуллуқ боюнтуруқниң астиға кирмәңлар.  

2 Мана мән Павлус силәргә ейтимәнки, әгәр өзәңларни хәтнә қилдурсаңлар, 
Мәсиһ силәргә һеч пайда қилмайду.  3 Өзини хәтнә қилдуридиған һәр адәмгә 
гувалиқ беримәнки, у барчә Тәврат қанунини тутқили қәриздар болиду.  4 Әй 
Тәврат қануни билән адил болғили халиғанлар, Мәсиһтин айрилип, меһри-
шәпқәттин чиқип чүшкәнсиләр.  5 Чүнки биз Роһ билән имандин болған 
адаләтниң үмүтигә мунтәзир туримиз.  6 Чүнки Мәсиһ Әйсада хәтниниңму 
пайдиси йоқ, хәтнисизликниңму пайдиси йоқ, бәлки муһәббәтни карға 
кәлтүридиған бир иман лазимдур.  
7 Яхши жүгүрүватқан едиңлар. Һәқиқәткә итаәт қилиштин ким силәрни 
тосиди?  8 Бу унитиш силәрни дәвәт қилғанниң тәрипидин кәлмиди.  
9 Кичиккина хемиртуруч хемирниң һәммисини ечитиду.  10 Мән Худавәндидә 
силәргә шу ишәшим барки, башқа пикиргә киришмигәйсиләр. Лекин силәрни 
езиқтурғучи өзи ким болса болсун, у өз һөкүмини тапиду.  
11 Амма мән болсам, әй бурадәрләр, техи хәтнини вәз ейтсам, немә үчүн 
қоғлинимән? Хәтнини вәз ейтсам, чапрас яғачтики путликашаң йоқ болуп 
кетәтти.  12 Кашки силәрни қутратқанлар өз-өзини ахта қилса еди.  
13 Әй бурадәрләр, силәр азатлиққа қичқирилдиңлар. Бирақ азатлиқиңларни 
җисим пурсәт тапқидәк ишләтмәңлар, лекин муһәббәт билән бир-
бириңларға хизмәт қилиңлар.  14 Чүнки Тәврат қануниниң һәммиси бир 
сөздә, йәни: «Хошнаңни өзәңдәк дост тутқин» дегән сөздә әмәл қилиниду.  
15 Лекин араңларда чишлишип бир-бириңларни йесәңлар, агаһ болуңларки, 
бир-бириңларни йәп кәтмигәйсиләр.  

Муқәддәс Роһниң васитиси билән яшаш

16 Шуни ейтмақчимәнки, Роһ билән йүрүңлар вә җисимниң шәһвитини 
беҗа кәлтүрмәңлар.  17 Чүнки җисим Роһқа зит вә Роһ җисимгә зит болған 
ишларни арзу қилиду вә буларниң иккилиси бир-биригә зит туриду. 
Нәтиҗидә, өз халиғиниңларни қилалмайсиләр.  18 Лекин Роһ билән 
йетәкләнсәңлар, Тәврат қануниниң тегидә әмәссиләр.  
19 Әмди җисимниң әмәллири ашкаридур вә улар өзи: Зинахорлуқ, напаклиқ, 
бузуқлуқ,  20 бутпәрәслик, сеһиргәрлик, адавәт, хусумәт, аччиқ, ғәзәп, 
мухалиплиқ, тәрәпдарлиқ, бөлгүнчилик,  21 һәсәт, қатиллиқ, шарабхорлуқ, 
һарақ мәҗлисләр вә буларға охшаш ишлар болиду. Шундақ ишлар тоғрисида 
илгири ейтқандәк йәнә ейтимәнки, ундақ ишларни қилғучилар Худаниң 
падишаһлиқиға варис болмайду.  
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22 Амма роһниң мевиси муһәббәт, хушлуқ, аманлиқ, көңүл кәңлики, 
меһриванлиқ, яхшилиқ, садақәтлик,  23 явашлиқ вә нәпс тартмақлиқтур. 
Ундақ ишларға қарши һеч қандақ қанун йоқтур.  24 Лекин Мәсиһ Әйсаниңки 
болғанлар җисимни хаһиши вә шәһвәтлири билән чапрас яғачқа тартқан 
болиду.  25 Әмди Роһниң васитиси билән тириклик тапқан болсақ, Роһқа 
мувапиқ йүрәйли.  26 Бир-биримизни ғәзәпкә кәлтүрүп, бир-биримизгә һәсәт 
қилип, бекар иззәт издимәйли.  

Бир-бириңларниң хизмитидә болуңлар

6 1 Әй бурадәрләр, әгәр бир киши хатаға чүшүп кәтсә, силәр роһий болғанлар 
шундақни яваш роһ билән оңлаңлар. Өзәңгә қариғинки, өзәң синаққа 

чүшмигәйсән.  
2 Бир-бириңларниң йүклирини көтирип, Шундақ қилсаңлар Мәсиһниң 
қануниға әмәл қилған болисиләр.  3 Бирким бир немә болмай, өзини бир 
немә хиял қилса, өз-өзини алдайду.  4 Лекин һәр ким өз ишини синақ қилсун. 
Шундақ қилса, башқиси тоғрисида пәхирләнмәй, ялғуз өз иши тоғрисида 
пәхир болиду.  5 Чүнки һәр кимниң көтиридиған өз йүки бардур.  
6 Худаниң сөзидә тәлим алғучи тәлим бәргүчисини һәр яхши немитигә 
шерик қилсун.  
7 Езиқмаңлар, Худа өзини мәсқирә қилғили қоймайду. Адәм немә териса, 
шуни һәм ориду.  8 Чүнки өз җисмигә териған киши җисимдин һалакәт ориду 
вә Роһқа териған киши Роһтин әбәдий тириклик ориду.  9 Лекин яхшилиқ 
қилғинимизда һармайли. Чүнки зерикмисәк, өз вақтида ораймиз.  
10 Шуниң үчүн пурситимиз бар вақитта һәммисигә, бәлки зиядирәк әһли 
иман болғанларға яхшилиқ қилайли.  

Ахирқи сөз вә салам

11 Өз қолум билән силәргә пүтүп шунчә чоң һәрипләр язғинимға қараңлар.  
12 Җисимчә мөтивәр болғили халиғанларниң һәммиси, өзимиз Мәсиһниң 
чапрас яғачи үчүн қоғланмаймиз дәп, силәрни хәтнә қилдурушқа зорлайду.  
13 Чүнки хәтнә қилинғанлар өзи Тәврат қанунини тутмай, силәрниң 
җисмиңлар билән пәхирләнгили халап, силәрни хәтнә қилдурғуси бар.  
14 Лекин мән болсам Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң чапрас яғачидин башқа 
нәрсә билән һәргиз пәхирләнмигәймән. У чапрас яғачниң васитиси билән 
дуния өзәмдин вә өзәм дуниядин чапрас яғачқа тартилған болиман.  15 Чүнки 
хәтниниңму пайдиси йоқ яки хәтнисизликниңму пайдиси йоқ, лекин 
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йеңи яритилғучи болмақ лазимдур.  16 Бу қаидигә мувапиқ йүргәнләрниң 
һәммисигә вә Худаниң Исраилиға аманлиқ вә меһри-шәпқәт болсун.  
17 Мундин кейин һеч ким мени беарам қилмисун, чүнки мениң өз бәдинимдә 
Әйсаниң бәлгүлири бардур.  18 Әй бурадәрләр, Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң 
меһри-шәпқити силәрниң роһуңлар билән болсун амин.  
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ӘФӘСУСлУҚлАрғА 
ЙеЗИлғАн ХӘТ

Муқәддәсләргә салам

1 1 Худаниң ирадиси билән Мәсиһ Әйсаниң расули болған Павлустин 
Әфәсустики муқәддәсләргә, йәни Мәсиһ Әйсада ишәнгәнләргә салам.  

2 Атимиз Худадин вә Худавәндимиз Әйса Мәсиһтин силәргә меһри-шәпқәт 
вә аманлиқ болсун.  

Әйса Мәсиһтики роһий бәрикәтләр

3 Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң Атиси Худаға һәмдусана болсун. У өзи 
бизни Мәсиһтә самави аләмниң һәммә роһий бәрикити билән бәрикәтлигән.  
4 Чүнки дунияниң ули селинғинидин илгири бизни өз алдида муқәддәс вә 
әйипсиз болғили униңда илғиди.  
5 У өз хаһишиниң хуш-ризайиға мувапиқ өз муһәббитидә бизни Әйса 
Мәсиһниң васитиси билән өзигә оғуллуққа тайин қилди.  6 Өз амриқида 
бизгә инам қилған меһри-шәпқәт шан-шәрипиниң һәмди үчүн шуни қилған.  
7 Униң өзидә қениниң васитиси билән қутқузулуп, меһри-шәпқитиниң 
ғәнийликигә мувапиқ гуналарниң мәғпиритини таптуқ.  8 Бу меһри-
шәпқитини һәр һекмәт вә пәм билән бизгә ашуруп,  9 өз хуш-ризайиға 
мувапиқ өз-өзидә тохтатқан ирадисиниң сирини бизгә билдүрүп,  10 заманлар 
тамам болғинида һәммисини хаһи асмандики хаһи йәрдики һәммә нәрсини 
Мәсиһтә бирликкә йиғидиған тәдбирини ашкарә қилибдур.  
11 Һәр нәрсини өз ирадисиниң ихтиярийчә қилғучиниң тәғдиригә мувапиқ 
Мәсиһтә мирас несипини елишқа илгиридин тәйинлиништуқ.  12 Буниң 
билән биз Мәсиһкә илгири үмүт бағлиғанлар униң шан-шәрипиниң һәмдигә 
сәвәб болайли.  
13 Униңда силәр һәм ниҗатиңларниң Инҗилниң һәқиқәт сөзини 
аңлиғиниңларда ишинип вәдә қилинған Муқәддәс Роһ билән 
мөһүрләндиңлар.  14 У өзи Худаниң шан-шәрипиниң һәмди вә өз хәлқиниң 
қутқузулғичә мирасимизниң капаләтлики болди.  
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Павлусниң мәсиһийләр үчүн қилған дуаси
15 Униң үчүн өзәм Худавәндә Әйсаға болған етиқатиңларни вә 

муқәддәсләрниң һәммисигә қилған муһәббитиңларни аңлап,  16 тохтимай 
силәрниң җәһитиңлардин шүкүр ейтип, силәрни дуалиримда яд қилимән.  
17 Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң Тәңриси, шан-шәрәпниң Атиси өзини 
тонутмақ үчүн силәргә һекмәтниң вә илһамниң Роһини берип,  18 өз дәвитиниң 
үмүти немә екәнликини вә муқәддәсләрниң арисида униң мирасиниң шан-
шәрипиниң ғәнийлики немә екәнликини  19 вә биз ишәнгәнләр үчүн болған 
күчиниң қуввитигә мувапиқ ишлигән қудритиниң һәддисиз улуқлуқиниң 
немә екәнликини билмикиңлар үчүн көңүллириңларниң көзлирини ачқай 
дәп, дуа қилимән.  20 У шу қудрәтни Мәсиһтә ашкарә қилип, уни өлүкләр 
арисидин қопуруп, асманларда өз оң йенида олтарғузуп,  21 һәр сәлтәнәт вә 
һәр һөкүмәт вә һәр қудрәт вә һәр хоҗилиқ үстигә, ялғуз бу дунияда әмәс, 
бәлки келидиған аләмдә һәм зикир қилинған һәр намниң үстигә қойди.  22 У 
һәммисини униң путлириниң тегигә қоюп, уни һәр ишта җамаәтниң беши 
қилип бәрди.  23 Җамаәт өзи униң бәдини болуп, һәммисини һәр немәт билән 
толтарғучи тәрипидин толуқланди.  

Худаниң меһри-шәпқити арқилиқ қутқузулдуңлар

2 1 Силәр хата вә гуналириңларда өлгәнләрни Худа тирилдүрди.  2 У ишларда 
силәр бир вақит бу дунияниң йоллирида йүрүп, һавадики һөкүмәтниң 

әмригә, йәни бугунки күндә итаәтсизликниң балилирида ишләп турған 
роһқа әгәштиңлар.  3 Биз болсақму һәммимиз бир вақит уларниң арисида 
җисмимизниң шәһвәтлиридә йүрүп, җисимниң вә хиялларниң хаһишидәк 
қилип, башқиларға охшаш тәбиәттә ғәзәпниң балилири едуқ.  
4 Лекин Худа мәрһәмитидә ғәний болуп, өз чоң муһәббити үчүн бизни дост 
тутуп,  5 һәтта гунахларда өлгинимиздә бизни Мәсиһ билән тирилдүрди. 
Меһри-шәпқәт билән қутқузулдуңлар!  6 Мана у бизни униң билән тирилдүрүп 
қопуруп, Мәсиһ Әйса билән асманларда орунлаштуруп олтарғузди.  
7 Меқсити шуки, келидиған дәвирләрдә Мәсиһ Әйсада бизгә меһриванлиқи 
билән өз пәзиләтлик шәпқитиниң ғәнийликини ашкарә қилиштур.  8 Чүнки 
меһри-шәпқәт арқилиқ иманниң васитиси билән қутқузулдуңлар. Лекин 
бу иш өзлүктин әмәс, бәлки Худаниң һәдийәсидур.  9 вә әмәлләрдин әмәс. 
Шуниң үчүн һеч ким пәхирләнмисун.  10 Чүнки биз униң иҗадийити болуп, 
яхши әмәлләр қилғили Мәсиһ Әйсада яритилғанмиз. Шундақ әмәлләрдә 
йүрмикимиз үчүн Худа уларни илгиридин тәйинлиди.  
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Әйса Мәсиһ арқилиқ бир бәдән болуш
11 Униң үчүн силәр бир вақит җисимчә таипиләр болуп, җисимдә қол билән 

қилинған хәтниси бар кишиләр тәрипидин хәтнисиз дәп аталғиниңларни 
ядиңларға кәлтүрүңлар.  12 У вақит Мәсиһсиз болуп, Исраилниң миллитидин 
ташқири туруп, вәдиниң әһдисидин ғериб болуп, дунияда үмүтсиз вә 
худасиз едиңлар.  13 Лекин әмди Мәсиһ Әйсадидурсиләр. Силәр бир вақит 
йирақ турғанлар Мәсиһниң қени билән йеқин кәлдиңлар.  
14 Бизниң аманлиқимиз удур. Чүнки у өзи иккилисини бирләштүрүп, 
оттуридики айрима тосуқни, йәни адавәтни йоқатти.  15 У өз җисмидә әмир-
пәрманлири өз ичигә алған Тәврат қанунини бекар қилиши билән у аманлиқ 
пәйда қилип, иккини өзидә йеңи бир адәм қилип яратти. 16 У чапрас яғач 
билән адавәтни өлтүрүп, иккилисини бир бәдәндә Худа билән яраштурди.  
17 У өзи келип силәр йирақтикиләргә вә йеқиндикиләргә аманлиқни 
җакалиди.  18 Чүнки униң васитиси билән иккилимиз Атиниң алдиға бир 
Роһта йол таптуқ.  19 Мундин кейин силәр мусапир вә меһман әмәс, бәлки 
муқәддәсләрниң милләтдашлири вә Худаниң әһли бәйтлиридурсиләр.  
20 Расулларниң вә пәйғәмбәрләрниң ули үстидә ясалдиңлар. У бенаниң 
бурҗәк теши Мәсиһ Әйса өзидур.  21 Униңда имарәтниң һәммиси қошулуп 
өсүп, Худавәндидә бир муқәддәс бәйт болиду.  22 Униңда силәр һәм Роһта 
Худаға бир макан болмақ үчүн башқилар билән қошулуп ясалғансиләр.  

Павлус ят таипиләргә Инҗилни җакалиғучи

3 1 Бу сәвәбтин силәр таипиләр үчүн мән Мәсиһ Әйсаниң мәһбуси болған 
Павлус өзәм тизлиримни пүкимән.  2 Силәр үчүн Худаниң маңа бәргән 

меһри-шәпқәт хизмити тоғрисидин аңлиғансиләр,  3 йәни мән илгири 
қисқа сөз билән пүткәндәк у сир илһам билән маңа билдүрүлди.  4 Буни 
оқуғиниңларда Мәсиһниң сири тоғрисидики билишликимни уқалайсиләр.  
5 У сир өткән нәсилләрниң вақитлирида адәм балилириға баян қилинмай, 
әмди Роһниң илһами билән униң муқәддәс расуллириға вә пәйғәмбәрлиригә 
ашкарә қилинди,  6 йәни у сирки, таипиләр Инҗилниң васитиси билән 
биз билән варисдаш вә бир бәдән болуп Мәсиһтики вәдигә шерик болди.  
7 Мән өзәм Худаниң қудрити васитиси билән маңа ата қилинған меһри-
шәпқитиниң һәдийәсигә мувапиқ у Инҗилниң хизмәткари болдум.  
8 Маңа, һәммә муқәддәсләрниң һәммидин төвән болған маңа меһри-
шәпқәт көрситилип, Мәсиһниң һеч әқил йетишәлмәйдиған ғәнийликини 
таипиләргә җакалиши ата қилинди.  9 Дәрвәқә һәммисини яратқучи Худаниң 
өзидә әзәлдин бери йошурунған сирниң мәслиһәти немә екәнликини 
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ашкарә қилиши маңа бәрди.  10 Чүнки Худа җамаәтниң васитиси билән өз 
һекмитиниң толилиқини асманлардики әмирләргә вә қудрәтликләргә 
ашкарә қилишни халиди.  11 Өзиниң әзәлдин бери тохтитип Худавәндимиз 
Мәсиһ Әйсада әмәлгә кәлтүргән мәслиһәти шундақ еди.  12 Чүнки Мәсиһниң 
васитиси билән җүрәт тепип, униңға ишәнгәндин кейин хатирҗәмлик билән 
Худаниң алдиға кирәләймиз.  
13 Бу вәҗидин өзәңлар үчүн тартқан зәхмәтлиримниң җәһитидин җүрәтсиз 
болмаңлар, чүнки булар силәрниң иззитиңлар болиду.  

Әйса Мәсиһниң муһәббити

14 Униң үчүн Атиға тизимни пүкимән.  15 Дәрвәқә асманда вә йәрдә ата дәп 
аталған һәммисигә нам бәргәнниң өзигә тиз пүкүп,  16 униң шан-шәрипиниң 
ғәнийликигә мувапиқ өз Роһиниң васитиси билән ички адимиңларниң 
қувәтлиниши үчүн силәргә илтипат қилсун дәп, дуа қилимән.  17 Шундақ 
қилип, Мәсиһ иманниң васитиси билән көңүллириңларда макан тутқай вә 
өзәңлар муһәббәттә йилтизлинип улдинип,  18 Мәсиһниң әқилдин үстүн болған 
муһәббитини билип, һәммә муқәддәсләр билән  19 у муһәббәтниң кәңлики вә 
узунлуқи вә чоңқурлуқи вә егизликиниң немә екәнликини уқушқа қудрәт 
тепип, Худаниң һәммә камалитигә толтирилғайсиләр» дәп дуайим бар.  
20 Әмди ичимиздә карға келип ишләйдиған қудритигә мувапиқ 
тилигинимиздин вә пикир қилғинимизниң һәммисидин қанчә зиядирәк 
қилишқа қадир болғучиға,  21 — униңға җамаәттә Мәсиһ Әйсаниң васитиси 
билән һәммә әсирләргичә әбәдиләбәд шан-шәрәп болсун. Амин.  

Әйса Мәсиһ арқилиқ роһий бирлик

4 1 Шуниң үчүн мән, Худавәндә үчүн мәһбус болуп, силәргә несиһәт 
беримәнки, қичқирилған дәвитиңларға лайиқ әмәл қилип,  2 һәммә 

кәмтәрлик вә явашлиқ вә сәвир билән муһәббәттә бир-бириңларға сәвир-
тақәт қилип,  3 Роһниң бирликини аманлиқниң риштиси билән сақлиғили 
тиришқайсиләр.  4 Қичқирилған дәвитиңларниң үмүти бир болғандәк, бир 
бәдәндурсиләр.  5 Роһ бир, Худавәндә бир, иман вә чөмүлдүрүш бирдур  6 вә 
һәммисиниң Атиси Худа бирдур. Өзи һәммисиниң үстидә вә һәммиси билән 
вә һәммисидидур.  
7 Лекин һәр биримизгә Мәсиһ бәргән һәдийәсиниң миқдариға мувапиқ 
меһри-шәпқәт ата қилинди.  8 Униң үчүн: «Егизликкә чиқип әсирләр елип, 
адәмләргә һәдийәләр бәрди» дәп ейтилған.  
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9 Лекин «У чиқти» дегән сөзниң мәниси немидур? У авал йәрдин төвәнрәк 
җайларға чүшкән еди әмәсму?  10 Дәрвәқә у чүшкән зат һәммисини қудрити 
билән толтармақ үчүн һәммә асманлардин егиз йәргә чиққанниң өзидур.  
11 У өзи бәзиләрни расул, бәзиләрни пәйғәмбәр, бәзиләрни Инҗилни 
йәткүзгүчи, бәзиләрни падичи вә муәллим қилип тәйинләп бәрди.  
12 Мәсиһниң бәдини йетилип мустәһкәмлиниши үчүн хизмәт қилишқа 
у муқәддәсләрни қабил қилғили халиди,  13 Шундақ қилип, һәммимиз 
иманниң бирликигә вә Ибн Алланиң мәрипитигә вә камил адәм болушиғичә, 
йәни Мәсиһниң камалитиниң өлчимигичә йетишкәймиз.  14 Мундин кейин 
адәмләрниң һейлиси вә микри билән езиқтулуқниң тузиқиға тутулуп, 
тәлимниң һәр шамал билән у янға бу янға чайқилип көтирилип, балилардәк 
болмиғаймиз.  15 Бәлки һәқиқәткә итаәт қилип, һәр ишта муһәббәт билән 
бешимиз болған Мәсиһкә бағлинип өскәймиз.  16 Униң өзидин пүтүн бәдән 
зич маслашқан һалда болуп шәкилгә келип, һәр бир әзаға берилгән иши 
билән вә һәр беғиш қилған ярдими билән муһәббәттә мустәһкәмлинип өсүп 
туриду.  

Йеңи адәм

17 Әмди буни ейтип, Худавәндидә силәргә несиһәт беримәнки, 
мундин кейин таипиләр өз зеһинлириниң инавәтсизликидә йүргәндәк 
йүрмигәйсиләр.  18 Чүнки улар өз көңүллириниң қаттиқлиқи билән 
җаһаләтликидә йүрүп, Худаниң тирикликидин мәһрум қалғини билән 
пикирлири қараңғу болуп қалғандур.  19 Улар гал болуп өзини бузуқлуққа 
ташлап, тәмәхорлуқта һәр напаклиқни қилип туриду.  20 Лекин силәр Мәсиһ 
тәрипидин ундақ тәлим алмидиңлар.  21 Әйсадики һәқиқәткә мувапиқ 
униң тоғрисидин аңлап, униңдин тәлим алдиңлар әмәсму?  22 Шундақки, 
бурунқи йүрүш-турушуңлардәк болған езиқтулуқниң шәһвәтлири билән 
бузулған кона адәмни селиветип,  23 зеһниңларниң роһи билән йеңилинип,  
24 адалитидә вә һәққиқий диянитидә Худаға мувапиқ яритилған йеңи адәмни 
кийиңлар.  
25 Униң үчүн ялғанни ташлап, һәр бириңлар өз хошниси билән раст сөзлисун. 
Чүнки бир-биримизниң әзалиридурмиз.  26 Гәзәплиниңлар, амма гуна 
қилмаңлар. Гәзипиңлар үстигә күн патмисун.  27 Шәйтанға җай бәрмәңлар.  
28 Оғрилиқ қилған киши мундин кейин оғрилимисун, бәлки муһтаҗқа 
бәргили бир нәрсә тапмақ үчүн өз қоллири билән яхши иш қилип ишлисун.  
29 Еғизлириңлардин һеч бир паскина гәп чиқмисун, бәлки аңлиғучиларға 
бәрикәт йәткүзүп, йетилип мустәһкәмлинишкә яриғидәк меһри-шәпқәтлик 
сөз қилиңлар.  30 Худаниң Муқәддәс Роһини ғәмкин қилмаңлар, чүнки 
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униң билән ниҗат күни үчүн мөһүрләндиңлар.  31 Һәр аччиқлиқ вә кәһр вә 
ғәзәп вә товлимақлиқ вә төһмәт вә һәр яманлиқни араңлардин чиқирип,  
32 бир-бириңларға мулайим вә рәһимдил болуп, Худа Мәсиһтә силәрни әпу 
қилғандәк бир-бириңларни әпу қилиңлар.  

5 1 Амрақ балилардәк Худаға охшап,  2 муһәббәттә йүрүңлар. Шундақки, 
Мәсиһ силәргә муһәббәт көрситип, өзини биз үчүн Худаға бир хушбуй 

һәдийә вә қурбанлиқтәк тапшурди.  
3 Лекин муқәддәсләргә ваҗип болғидәк араңларда зинаниң вә һеч 
паскинилиқниң вә я тәмәхорлукниң гепи һәм аңланмисун.  4 Келишмигидәк 
қәбиһ ишлар я әпсанә сөз вә я чакина гәп болмисун, бәлки орниға тәшәк-
күрләр аңлансун.  5 Чүнки шуни билисиләрки, һеч бир зинахор я напак 
киши я һеч бир тәмәхор, у өзи бутпәрәстәк болғач, Мәсиһниң вә Худаниң 
падишаһлиқида мирас тапмайду.  
6 Һеч ким силәрни беһудә сөзләр билән аздурмисун, чүнки ундақ ишларниң 
сәвәбидин Худаниң ғәзипи итаәтсизликниң оғуллириниң үстигә келиду.  
7 Униң үчүн уларға шерик болмаңлар.  8 Чүнки силәр бир вақит қараңғулуқ 
болуп, әмди Худавәндидә йоруқлуқ болдуңлар. Нурниң балилиридәк 
йүрүңлар.  9 Чүнки нурниң мевиси барчә яхшилиқта вә адаләттә вә 
һәқиқәттә ипадилиниду.  10 Немә Худавәндиниң алдида мәқбул екән дәп 
тәһқиқ қилиңлар.  11 Қараңғулуқниң мевисиз әмәллиригә шерик болмай, 
бәлки уларни паш қилиңлар.  12 Чүнки шундақларниң пинһанда қилған 
әмәллири тоғрисида сөзлимәк һәм әйиптур.  
13 Лекин паш қилинған һәр иш нур билән ашкарә болиду, чүнки ашкарә 
қилинған һәр иш йоруқтур.  14 Униң үчүн: «Әй ухлиғучи ойғинип, өлүкләр 
арисидин қопқин вә Мәсиһ саңа йоруқлуқ бериду» дәп ейтилиду.  
15 Униң үчүн йүрүшүңларға агаһ болуп, әқилсизлардәк әмәс, бәлки 
даналардәк йүрүңлар.  16 Пурсәттин пайдилиниңлар, чүнки күнләр 
ямандур.  17 Шу вәҗидин пәмсиз болмай, Худавәндиниң ирадиси немә 
екәнликини уқуңлар.  18 Шараб ичип мәст болмаңлар, чүнки шуниңдин 
бузуқлуқ чиқиду. Бәлки Роһ билән толтирилған болуңлар.  19 Бир-
бириңларға Зәбурниң күйлири вә мәдһийиләр вә роһий нахшилар билән 
сөз қилип, көңүллириңларда Худавәндини мәдһийиләп нахша ейтип, нәғмә 
қилиңлар.  20 Һәр вақит һәммә немәт үчүн Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң 
исми билән Худа Атиға шүкүр қилиңлар.  21 Мәсиһниң қорқунучи билән 
бир-бириңларға боюн сунуңлар.  
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Әр-хотунниң мунасивити

22 Әй хотунлар, Худавәндигә боюн сунғандәк әрлириңларға боюн сунуңлар.  
23 Мәсиһ өзи җамаәтниң беши вә бәдәнниң қутқузғучиси болғандәк, әр 
хотунниң беши болиду.  24 Шуниң үчүн җамаәт Мәсиһкә боюн сунғандәк, 
хотунлар һәр ишта өз әрлиригә боюн сунсун.  
25 Әй әрләр, силәр өз хотунлириңларни дост тутуңлар, худди Мәсиһ җамаәтни 
дост тутуп униң үчүн өзини пида қилғандәк.  26 У уни су жуюши билән пак 
қилип, сөзниң васитиси билән пак-муқәддәс қилиш үчүн шундақ қилди.  
27 Чүнки у җамаәтни дағдин вә әйиптин вә шуниңға охшаш нәрсиләрдин пак 
қилип, уни өз алдида муқәддәс вә хатасиз вә шәрәплик турғузғили халиди.  
28 Шуниңға охшаш әрләргә хотунлирини өз бәдәнлиридәк дост тутуш 
ваҗиптур. Өз хотунини дост тутқан киши өзини дост тутиду.  29 Чүнки һеч ким 
әсла өз җисмини яман көрмәйду, бәлки у уни беқип пәрвиш қилиду, Мәсиһ 
җамаәтни пәрвиш қилғандәк.  30 Чүнки биз униң бәдининиң әзалиридурмиз.  
31 Униң үчүн киши өз атисини вә анисини қоюп, хотуни билән бир болсун вә 
иккилиси бир җисим болсун.  32 Бу сир улуқдур, лекин буни Мәсиһ вә җамаәт 
тоғрисида ейтимән.  33 Лекин силәрниң һәр бириңларму өз хотунини өзидәк 
дост тутсун вә хотун өз еригә һөрмәт қилсун.  

Ата-анилар билән балилири

6 1 Әй балилар Худавәндидә ата-анилириңларға итаәт қилиңлар, чүнки 
шундақ қилмиқиңлар адаләткә мувапиқтур.  2 «Атаңға вә анаңға һөрмәт 

қилғин» дәп вәдиси бар авалқи әмирдур.  3 Йәни: «Шуниң билән саңа яхши 
болуп, йәрдә узун өмүр көрисән» дәп вәдиси бар.  
4 Силәр, әй атилар, өз балилириңларни аччиқландурмаңлар, бәлки 
Худавәндиниң тәлими вә несиһәти билән уларни тәрбийә қилиңлар.  

Хизмәткарлар билән хоҗилири

5 Әй хизмәткарлар, Мәсиһкә итаәт қилғиниңлардәк җисманий 
хоҗилириңларға көңүлниң саддилиқида әйминиш вә титрәш билән итаәт 
қилиңлар.  6 Көзгә көрүнүп адәмләрни рази қилмақ үчүн әмәс, бәлки Мәсиһниң 
хизмәткарлиридәк көңүлниң мәйли билән Худаниң ирадисини қилип,  
7 адәмләргә хизмәт қилғандәк әмәс, бәлки Худавәндиниң бәндилиридәк яхши 
нийәт билән хизмәт қилиңлар.  8 Билгәйсиләрки, һәр ким немә яхшилиқ 
қилса, хаһи қул болсун, хаһи һөр болсун өз қилғини Худавәндидин униңға 
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яндурулиду.  9 Силәр, әй хоҗилар, хизмәткарларға һәм шундақ қилип, 
асманларда йүз-хатирә қилмайдиған уларниң вә силәрниң хоҗаңлар бар 
екәнликини билип қаттиқ сөз ишлитишни ташлаңлар.  

Роһий савут-ярағлар

10 Ахири, әй бурадәрлирим, Худавәндидә вә униң улуқ қудритидә 
қувәтлиниңлар.  11 Иблисниң һейлә микригә зит туралмиқиңлар үчүн 
Худаниң пүтүн савут-яриғини кийиңлар.  12 Чүнки җеңимиз қан вә җисим 
билән әмәс, бәлки чоңлар билән вә сәлтәнәтләр билән вә қараңғулуқниң 
җаһангирлири билән вә асманлардики яманлиқниң роһ қошунлири билән 
җәң қилимиз.  13 Шу вәҗидин яманлиқ күнидә дүшмәнгә зит туруп, һәр ишни 
яхши пүткүзүп мустәһкәм турмиқиңлар үчүн Худаниң пүтүн савут-яриғини 
кийиңлар.  
14 Униң үчүн бәллириңларни һәқиқәт билән бағлап, адаләтниң көкрәк 
қалқинини кийип,  15 путлириңларға аманлиқниң Инҗилиниң тәйярлиқини 
сепип,  16 һәммисиниң үстигә иманниң сипирини көтириңлар, чүнки 
униң билән яман болғучиниң һәммә отлуқ оқлирини өчүрәләйсиләр.  17 вә 
ниҗатниң дубулғисини вә Роһниң қиличини, йәни Худаниң сөзини, қобул 
қилиңлар.  18 Һәр вақит дуада вә тәләптә туруп, һемишә Роһта дуа қилип, 
бидар болуп һәммә муқәддәсләр үчүн ғәйрәт билән дуа қилиңлар.  19 Мән 
үчүн һәм дуа қилиңларки, ағзимни ачсам, Инҗилниң сирини җүрәт билән 
баян қилғили маңа сөз берилгәй.  20 У Инҗилниң сири үчүн зәнҗирләрдә бир 
әлчидурмән. Дуа қилиңларки, җүрәтлинип униң тоғрисида лайиқида сөз 
қилалиғаймән.  

Ахирқи саламлар

21 Силәр мениң ишлирим тоғрисидин аңлап әһвалимни билмикиңлар 
үчүн Худавәндиниң садиқ хизмәткари болған амрақ Тикикус келип, 
силәргә һәммисини билдүриду.  22 Бу җәһитидин бизниң тоғримиздин 
хәвәр тапмиқиңлар үчүн вә у өзи көңүллириңларға тәсәлли бәрсун дәп уни 
қешиңларға әвәттим,.  
23 Худа Атидин вә Худавәндә Әйса Мәсиһтин бурадәрләргә аманлиқ вә 
муһәббәт билән иман болсун.  24 Худавәндимиз Әйса Мәсиһни дайим дост 
тутқанларниң һәммисигә меһри-шәпқәт болсун.  
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Муқәддәсләргә салам

1 1 Мәсиһ Әйсаниң бәндилири болған Павлустин вә Тимотеустин Мәсиһ 
Әйсаниң Филиппидики һәммә муқәддәслири вә йетәкчиләр вә җамаәт 

хизмәтчилиригә салам.  2 Силәргә Атимиз Худадин вә Худавәндә Әйса 
Мәсиһтин меһри-шәпқәт вә аманлиқ болсун.  

Шүкүр вә дуа

3 Силәрни қачан яд қилсам, Худайимға шүкүр ейтип,  4 һәр вақит һәммә 
дуалиримда хушлуқ билән һәммәңлар үчүн дуа қилимән.  5 Чүнки авалқи 
күндин тартип бу вақитқичә Инҗилниң ишиға шерик болуп кәлдиңлар. 
6 Тайин билимәнки, силәрдә бир яхши ишни башлиғучи Мәсиһ Әйсаниң 
күнигичә уни давамлаштуруп пүткүзиду.  7 Һәммәңлар тоғрисида шундақ 
ойлаш маңа лайиқтур, чүнки зәнҗирләрдә турсам яки Инҗилниң сөзини 
испат қилсам, силәр көңлүмдидурсиләр вә һәммәңлар меһри-шәпқәттә 
мениң шериклиримдурсиләр.  8 Чүнки Мәсиһ Әйсаниң муһәббити билән 
силәрни сеғинидиғинимға Худа өзи маңа гувадур.  
9 Шуни дуа қилимәнки, муһәббитиңлар мәрипәттә вә һәммә пәмдә техи 
ешип зиядиләшкәй.  10 Шундақки, немә һәқ екәнликини айрип, Мәсиһниң 
күнигичә сап вә әйипсиз болуп,  11 Худаниң шан-шәрипи вә һәмди үчүн Әйса 
Мәсиһниң васитиси билән болған мевә билән толғайсиләр.  

Павлус Әйса Мәсиһ үчүн зәнҗиргә тартилған

12 Лекин, әй бурадәрләр, халаймәнки, маңа вәқә болған ишларниң 
Инҗилниң раваҗиға сәвәб болғинини билгәйсиләр.  13 Шундақки, Мәсиһ үчүн 
зәнҗиргә тартилғиним һөкүмәт һойлисидикиләрниң һәммисигә вә һәммә 
башқиларға ашкарә болди.  14 Бурадәрләрниң толиси Худавәндигә тайинип, 
зәнҗирлирим билән җүрәт тепип, қорқмай Худаниң сөзини йәткүзиду.  
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15 Бәзиләр һәсәттин вә җедәлдин Мәсиһни вәз ейтиду. Амма бәзиләр хуш-
ризаликтин уни вәз ейтиду.  16 Булар Инҗилниң муһапизити үчүн мәһбус 
болғинимни билип, муһәббәттин Мәсиһни вәз ейтиду.  17 Амма башқилар өз 
зәнҗирлиримдә маңа ғәмлик йәткүзгили халап, хусумәттин Мәсиһни вәз 
ейтиду.  
18 Һәр қандақ болса, хаһи баһанә билән болсун, хаһи һәқиқәт билән болсун, 
Мәсиһ һәр тәриқидә вәз ейтилиду. Униң үчүн хуш болдум вә хуш болимән.  
19 Чүнки билимәнки, буниң һәммиси силәрниң дуайиңлар билән вә Әйса 
Мәсиһниң Роһиниң ярдими билән мениң ниҗатимға мәдәт болиду.  20 Мениң 
иштияқим вә үмүтүм шуки, һеч ишта хиҗаләт болмай, бәлки һемишә 
болғандәк, әмди һәм, хаһи тириклик билән, хаһи өлүм билән болса һәммә 
җүрәт билән Мәсиһ мениң бәдинимдә шан-шәрәп тапқай.  21 Чүнки маңа һаят 
екәнликим Мәсиһтур вә өлмиким маңа пайдидур.  22 Лекин бәдәндә тирик 
қалмиқим ишимға мевә кәлтүридиған болса, қайсини илғайдиғинимни 
билмәймән.  23 Амма бу иккисиниң арилиқида қалдим. Берип Мәсиһ билән 
болғили арзуюм бар, чүнки анда болмиқим тола яхширақ болатти.  24 Лекин 
бәдәндә қалмиқим силәр үчүн лазимдур.  25 Шуниңға ишанчим барки, 
иманда алға илгирилишиңлар вә хуш болушуңлар үчүн һәммәңлар билән 
биллә қалимән,  26 Шуңа алдиңларға йенип кәлмиким билән Мәсиһ Әйсада 
пәхриңлар мән үчүн ешип зиядиләшкәй.  
27 Пәқәт, Мәсиһниң Инҗилиға ярашқидәк әмәл қилиңларки, хаһи келип 
силәрни көрсәм, хаһи йирақта болсам, Инҗилниң имани үчүн биллә иҗтиһат 
қилишип, бир роһта бир җандәк чиң турушуңларни тоғраңлардин аңлиғаймән.  
28 вә зит турғучилардин һеч ишта қорқмиғайсиләр. Чүнки шундақ турушуңлар 
уларниң һалакәткә баридиғиниға бир аламәт, лекин силәрниң ниҗатқа 
баридиғиниңларға Худадин болған бир аламәттур.  29 Чүнки ялғуз Мәсиһкә 
ишәнмәк әмәс, бәлки униң үчүн зәхмәт тартмақ һәм силәргә берилғандур. 
30 Чүнки силәр илгири мәндә көрүп, әмди һәм қиливатқанлиқимни аңлиған 
күрәшни өзәңлар һәм қилисиләр.  

Әйса Мәсиһниң өзини кәмтәр тутуши

2 1 Әгәр Мәсиһтә несиһәт болса я муһәббәт тәсәллиси болса вә роһта 
шериклик болса я шәпқәт вә мәрһәмәт бар болса,  2 силәр бир пикирдә 

болуп, бир муһәббәттин толуп, бир җандәк бир райда турмиқиңлар билән 
хушлуқумни камил қилиңлар.  3 Һеч ишни тәрәпдарлиқ яки қуруқ пәхир 
үчүн қилмай, бәлки мулайимлиқ билән бир-бириңларни өзәңлардин әвзәл 
санаңлар.  4 Һәр бириңлар ялғуз өзиниңкини көзлимәй, һәр бириңлар 
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башқиларниңкини һәм көзлисун.  5 Мәсиһ Әйсадики пикир силәрдә һәм 
болсун.  6 У өзи Худаниң шәклидә болғини билән Худаға тәң болушини бир 
олҗидәк санап тутувалмай,  7 өзини халий қилип өзигә қулниң шәклини 
елип, адәмниң охшашлиқиға кирди.  8 У қияпәттә адәмдәк болуп, өзини 
төвән тутуп өлүмгича, һәтта чапрас яғачниң өлүмигича итаәт қилди.  9 Униң 
үчүн Худа уни наһайити улуқландуруп, униңға һәр исимдин улуқрақ бир 
исимни бәрдики,  10 асмандики вә йәрдики вә йәрниң тегидикиләр болса һәр 
тизи Әйсаниң исмиға пүкүлгәй.  11 вә һәр тил Әйса Мәсиһни «Худавәндә» дәп 
Худа Атиниң шан-шәрипи үчүн етирап қилғай.  

Самавий нурлардәк йоруңлар

12 Униң үчүн, әй амрақлирим, ялғуз мән һазир болғанда әмәс, бәлки 
һемишә итаәт қилғиниңлардәк, әмди техи зиядирәк йирақта болғинимда 
қорқунуч вә титрәк билән өз ниҗатиңларни әмәлгә ашуруңлар.  13 Чүнки 
өз хуш-ризайи үчүн силәрдә, һәм хаһиш, һәм әмәл пәйда қилғучи Худа 
өзидур.  14 Готулдаш вә талаш-тартиш қилмай һәр ишни қилиңлар.  15 Шуниң 
билән силәр әйипсиз вә сап болуп, тәтүр вә бузуқ бир нәсил арисида бу 
дунияда самави нурлардәк йоруп, Худаниң дағсиз балилири болғайсиләр.  
16 Тириклик сөзини мәһкәм тутуңлар. Бекар жүгүрмигинимгә вә беһудә 
ишлимигинимгә гува болуп, Мәсиһниң күнидә мениң пәхрим болуңлар.  
17 Лекин иманиңларниң қурбанлиқи вә хизмитидә өзәм қурбанлиқ 
қилинсамму, хуш болуп силәр билән хошаллиқ қилимән.  18 Силәр һәм хуш 
болуп,мән билән хошал болуңлар.  

Тимотеус вә Епафродитус

19 Лекин әһвалиңларни билип, өзәм хатирҗәм болмақ үчүн Тимотеусни 
пат алдиңларға әвәткили Худавәндә Әйсада үмүт қилимән.  20 Чүнки 
әһвалиңлардин сап көңүл билән әндишә қилидиған башқа пикирдишим 
йоқтур.  21 Һәммиси өзиниңкини издәйду, Мәсиһ Әйсаниңкини әмәс.  22 Силәр 
униң мустәһкәм қәдәмликини билип, бир бала атисиға хизмәт қилғандәк, 
Инҗил үчүн мән билән хизмәт қилғинини билисиләр.  23 Өз ишимниң немә 
болидиғинини көргәндин кейин, дәрһал уни әвәтәй дәп, үмүт қилимән.  
24 Өзәм һәм пат йеқинда қешиңларға барай дәп, Худавәндидә етимадим бар.  
25 Лекин мән билән һәмкар вә сәпдаш болуп, силәрниң әлчиңлар вә 
мениң һаҗитим үчүн хизмәт қилғучи болған бурадирим Епафродитусни 
қешиңларға әвәтишни лазим көрдүм.  26 Чүнки униң кесәл болғинини 
аңлиғиниңлар үчүн өзи әнсирәп, һәммәңларни сеғинип қалди.  27 Дәрвәқә 
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у өлүмгә йеқин кесәл болған еди. Амма Худа униңға мәрһәмәт қилди вә 
ялғуз униңға әмәс, лекин ғәм үстидә ғемим болмаслиқи үчүн Худа маңа һәм 
мәрһәмәт қилди.  28 Бу сәвәбтин силәр уни йәнә көрүп, хуш болмиқиңлар 
үчүн вә мениң ғемим кәмрәк болмиқи үчүн уни силәрниң қешиңларға 
әвәткили алдиридим.  29 Униң үчүн уни Худавәндидә һәммә хушлуқ билән 
қобул қилип, ундақ кишиләрни иззәтлик тутуңлар.  30 Чүнки силәрниң маңа 
қилидиған хизмитиңларниң кәмликини түзәтмәк үчүн у өз җенини хәтәргә 
селип, Мәсиһниң иши үчүн өлүм һалитигә йеқин болған еди.  

Әйса Мәсиһкә әгишиш һәммидин муһимдур

3 1 Ахири, әй бурадәрлирим, Худавәндидә хошал болуңлар. Силәргә йәнә бу 
ишлар тоғрисида пүтмиким маңа еғир әмәс вә силәргә аманлиқтур.  

2 У иштлардин еһтият қилиңлар, яман ишлигүчиләрдин еһтият қилиңлар, 
кесилиштин еһтият қилиңлар.  3 Чүнки биз җисимгә таянмай, Худаниң Роһи 
билән ибадәт қилип, Мәсиһ Әйса билән пәхирләнгәнләр болсақ, өзимиз әсли 
хәтниликләрдурмиз.  
4 Мән болсамму җисимгә тайиналаттим. Башқа кишиниң җисимгә таянғили 
һәққи болса мениң чоңрақ һәққим бар.  5 Сәккизинчи күнүмдә хәтнә қилинип, 
Исраил нәслидин Бәняминниң қәбилисидин болуп, ибранийлардин 
бир ибраний, Тәврат қануни җәһәттин пәрисий  6 ғәйрәт җәһитидин 
җамаәтни қоғлиғучи, Тәврат қанунидин болған адаләткә мувапиқ әйипсиз 
едим.  7 Лекин маңа пайда болғанни Мәсиһ үчүн зиян санидим.  8 Дәрвәқә 
Худавәндәм Мәсиһ Әйсаниң мәрипитиниң пәзилитигә тәңләштүрүп, һәр 
нәрсини зиян санаймән. Униң үчүн һәммисидин мәһрум қелип, Мәсиһни 
тапмақ үчүн һәммисини әхләттәк санаймәнки,  9 өзәм униңда тепилип, 
Тәврат қанунидин болған өз адалитим билән адил болмай, Мәсиһкә ишәнмәк 
билән Худаниң имандин болған адалитини тапқаймән.  10 Чүнки уни вә униң 
тирилип қопушиниң қудритини билип, зәхмәтлириниң шерикликини туюп, 
униң өлүми билән бирдәк болғили халаймән.  11 Шайәтки өлүкләр арисидин 
қопушиға йәткәймән.  
12 «Мән техи шуниңға йетип, камил болдум» демәймән, лекин мән өзәм 
Мәсиһтин тутулғандәк уни тапай дәп, мәхсәткә йәткили жүгүримән.  13 Әй 
бурадәрләр, өзәмни униңға йетип тутувалдим дәп санимаймән, лекин буни 
ейтимәнки, кәйнимдикини унтуп алдимдикигә йетиш үчүн тиришимән.  
14 Худаниң Мәсиһ Әйсаниң васитиси билән болған алий дәвитиниң нусрәт 
инамиға қарап нишанға жүгүримән.  
15 Әмди биз һәммә камил болғанлар шу пикирдә болғаймиз вә силәр бир ишта 
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башқа пикир қилсаңлар, Худа шуни һәм силәргә ашкарә қилиду.  16 Лекин биз 
алдиға маңғандәк, шундақ давам қилип, бир пикирдә болуп маңайли.  17 Әй 
бурадәрләр, мени үлгә қилиңлар вә биз силәргә көрсәткән нәмунә бойичә 
йүргәнләргә диқкәт билән қараңлар.  18 Мән тола киши тоғрисида силәргә 
тола мәртивә ейтқандәк, әмди йәнә йиғлап ейтимәнки, улар Мәсиһниң 
чапрас яғачиниң дүшмәнлиридәк йүриду.  19 Буларниң ахири һалакәт болиду. 
Уларниң тәңриси қосақлиридур, иззити уларниң хиҗалитидур вә уларниң 
пикирлири дунияви ишлар тоғрисидидур.  20 Амма бизниң вәтинимиз 
асмандидур вә андин қутқузғучи Худавәндә Әйса Мәсиһкә мунтәзирдурмиз.  
21 У өзи һәммә нәрсини өзигә итаәт қилдуридиған қудритигә мувапиқ, 
бизниң пәс бәдәнлиримизниң шәклини өз шәрәплик бәдининиң сүритигә 
өзгәртиду.  

4 1 Униң үчүн, әй амрақ вә сеғинишлиқ бурадәрлирим, әй мениң 
хошаллиқим вә таҗим болған амрақлирим, шу пикир билән Худавәндидә 

чиң туруңлар.  
2 «Худавәндидә бир пикирдә болуңлар» дәп, Евудиясқа несиһәт беримән, 
Синтихәгә һәм несиһәт беримән.  3 Саңа һәм, әй һәқиқий һәмраһим, 
Инҗилда мән билән күрәшкән бу хотунларға ярдәм бәргин» дәп ялвуримән. 
Мана булар Клемент билән вә исимлири тириклик китапида бар башқа 
һәмкарлирим билән тәңтуш туруп, иҗтиһат қилған.  
4 Худавәндидә һемишә шатлиқ қилиңлар, йәнә ейтимән: Шатлиқ қилиңлар.  
5 Явашлиқиңлар һәммә адәмләргә мәлум болсун. Худавәндә йеқиндур.  6 Һеч 
әндишә қилмаңлар, бәлки һәр ишта һәммә хаһишлириңлар ялвуруш вә дуа 
вә шүкүр билән Худаға мәлум қилиңлар.  7 Худаниң һәммә әқилдин үстүн 
болған аманлиқи силәрниң көңлүңларни вә пикирлириңларни Мәсиһ 
Әйсада сақлисун.  
8 Ахири, әй, бурадәрләр һәрнемә раст болса, һәрнемә һөрмәтлик болса, 
һәрнемә адил болса, һәрнемә пак болса, һәрнемә сөйүнгүлүк болса, һәрнемә 
яхши аңланғидәк болса, пәзиләтлик бир иш болса вә я даңланғидәк бир иш 
болса, униң тоғрисида пикир қилиңлар.  9 Һәрнемә үгинип, қобул қилип, 
аңлап, мәндә көргән болсаңлар, шуниңдәк қилиңлар вә аманлиқниң Тәңриси 
силәр билән болиду.  

Ахирқи сөз вә салам

10 Мениң әһвалимни йоқлиғили йәнә йәткидәк назу-немәт тапқиниңлар 
үчүн Худавәндидә хуш болдум. Илгири һәм йоқлиғили халаттиңлар амма 
пурситиңлар йоқ еди.  11 Йоқлуқ җәһитидин буни ейтмаймән, чүнки һәр нә 
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һалда болсам, шуниңда қанаәт қилғили үгинивалдим.  12 Пәс әһвалда турушни 
билимән вә һәм кәңричиликтә турушни билимән. Һәр ишта вә һәр әһвалда 
яшашни үгинивалдим. Тоқ туралаймән, ач туралаймән, кәңричиликтә 
туралаймән, муһтаҗлиқта туралаймән.  13 Маңа қудрәт бәргүчиниң васитиси 
билән һәрнемини қилалаймән.  14 Лекин тәңликимдә маңа шериклик 
қилғиниңлар билән яхши қилдиңлар.  
15 Амма, әй филиппиликләр, Инҗилни йәткүзүшниң башланғинида 
Македонийәдин чиққинимда силәрдин башқа һеч бир җамаәт бериштә вә 
елишта маңа шериклик қилмиди.  16 Чүнки Тесалоникада турғинимда бир 
икки мәртивә маңа зөрүр болғанни әвәттиңлар.  17 Совғиниң өзини халиғиним 
үчүн әмәс, бәлки силәрниң яхшилиқиңлар үчүн ешип туридиған мевисини 
халаймән.  
18 Лекин һәммисини тешип кәткидәк тапшурувалдим. Силәрдин 
Епафродитусниң қоли билән әвәткиниңларни қобул қилғандин кейин 
кәңричиликим бар. Бу бәргиниңлар бир хушбуй вә Худаниң алдида мәқбул вә 
ярашқидәк қурбанлиқтур.  
19 Худайим силәрниң һәммә һаҗәтликиңларни өз ғәнийликигә мувапиқ 
Мәсиһ Әйсаниң васитиси билән шан-шәрәптә толтариду.  20 Худа Атимизға 
әбәдләрниң әбәдигичә шан-шәрәп болсун. Амин.  
21 Мәсиһ Әйсадики һәммә муқәддәсләргә салам ейтиңлар. Мән билән болған 
бурадәрләр силәргә салам ейтиду.  
22 Һәммә муқәддәсләр вә толирақ қәйсәрниң өйидин болғанлар силәргә 
салам ейтиду.  
23 Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң меһри-шәпқити силәрниң роһуңлар билән 
болсун.  
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Муқәддәсләргә салам

1 1 Худаниң ирадиси билән Мәсиһ Әйсаниң расули болған Павлустин вә 
бурадәр Тимотеустин  2 Колоссидики муқәддәсләргә вә Мәсиһтә мөмин 

бурадәрләргә салам. Силәргә Атимиз Худадин меһри-шәпқәт вә аманлиқ 
болсун.  

Шүкүр вә дуа

3 Силәр үчүн Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң Атиси Худаға шүкүр 
ейтип, һемишә дуа қилип туримиз.  4 Чүнки Мәсиһ Әйсадики иманиңлар 
тоғрисидин вә һәммә муқәддәсләргә болған муһәббитиңлар тоғрисидин 
аңлидуқ.  5 Асманларда силәр үчүн сақланған үмүтниң җәһитидин Худаға 
шүкүр ейтимиз. Шу үмүт тоғрисидин Инҗилниң һәқиқәт сөзиниң васитиси 
билән илгиридин аңлиғансиләр.  6 Бу Инҗил барчә дунияға йейилғандәк, 
әмди силәргә һәм келип, өзәңлар аңлап Худаниң меһри-шәпқитини, һәқиқәт 
билән тонуған күндин тартип, араңларда мевә кәлтүрүп өскәндәк, пүтүн 
дунияда мевә кәлтүрүп өсиду.  7 Силәр үчүн Мәсиһниң садиқ хизмәткари 
болған амрақ хизмәтдишимиз Епафрастин һәм шундақ үгәнгәнсиләр.  8 У өзи 
силәрниң Роһтики муһәббитиңларни бизгә хәвәр бәрди.  
9 Бу сәвәбтин биз өзимиз аңлиған күндин тартип, тохтимай силәр үчүн дуа 
қилип, һәммә роһий һекмәттә вә пәмдә Худаниң ирадисиниң мәрипитидин 
толғайсиләр дәп тиләймиз.  10 Буниң билән Худавәндигә лайиқ һәммә ишта 
униң хуш-ризайиға мувапиқ маңип, Худаниң мәрипити билән өсүп, һәр 
яхши ишта мевә кәлтүргәйсиләр.  11 Униң улуқлукиниң қудритигә мувапиқ 
толуқ сәвир вә тақәт қилишқа һәммә қудрәт билән қувәтлинип, хушлуқ билән 
атиға шүкүр ейтқайсиләр.  12 У өзи силәрни нурда муқәддәсләрниң мирас 
несипигә һәссидар болушқа лайиқ қилди.  13 Чүнки у бизни қараңғулуқниң 
һөкүмитидин қутқузуп, өз амрақ Оғлиниң падишаһлиқиға йөткәп қойди.  
14 Униңда қутқузуш вә гуналарниң әпуси бизгә берилди.  
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Әйса Мәсиһ Худаниң образидур
15 У өзи көрүнмәс Худаниң сүритидур вә һәммә мәхлуқаттин илгири 

болуп, тунҗидур.  16 Чүнки асманлардики вә йәрдикиниң һәммиси униң 
васитиси билән яритилди. Хаһи көрүнгән нәрсиләр, хаһи көрүнмигән 
нәрсиләр болсун, хаһи асмандики тәхт пәриштилири я хоҗилиқлар я 
сәлтәнәтләр я һөкүмәтләр болсун, һәммиси униң васитиси билән вә униң 
өзигә яритилғандур.  17 У өзи һәммисидин илгиридур вә һәммиси униңда 
бир-биригә бағлинип мәвҗут болуп туриду  18 вә у өзи бәдәнниң беши, йәни 
җамаәтниң бешидур. У һәммисиниң биринчиси болмақ үчүн, өлүкләр 
арисидин қопқанларниң тунҗиси болди.  19 Чүнки һәммә камаләт униңда 
макан тутсун дәп Худаниң хуш-ризайи еди.  20 У униң чапрас яғачидики қени 
васитиси билән сүлһи тузғандин кейин һәммисини униң васитиси билән 
өзигә яраштуруп, дәрвәқә униң васитиси билән йәрдики вә асманлардикиниң 
һәммисини өзигә яраштурғили мунасип көрди.  
21 Бир вақит яман әмәлләр қилип, пикриңларда дүшмән болуп униңдин 
мәһрум қалған силәрниму, 22 у өз алдида муқәддәс, дағсиз вә әйипсиз 
турғузуш үчүн, җисманий бәдинидә өлүмниң васитиси билән өзигә йәнә 
яраштурди.  23 Әгәр сиз аңлиған Инҗилдики үмүттин мидирлимай, мәһкәм 
туруп улдинип, иманда чиң туруп қалсаңлар, силәргә шундақ болиду. Бу 
Инҗил асманниң тегидики пүтүн каинатқа җакаланған. Мән Павлусму шу 
Инҗилниң хизмәткари болдум. 

 Павлусниң мәсиһийләр җамаити үчүн қилған хизмити

24 Әмди мән силәр үчүн тартқан зәхмәтлиримдә шатлиқ қилип, Мәсиһниң 
зәхмәтлириниң кәмликини униң бәдини үчүн, йәни җамаәт үчүн өз 
җисмимдә толуқлаймән.  

25 Чүнки Худа силәр үчүн маңа бәргән вәкилликкә мувапиқ, һәр йәрдә 
Худаниң сөзигә әмәл қилиш үчүн өзәм җамаәтниң хизмәткаридурмән.  
26 Дәвирләрниң вә адәм нәсиллириниң иптидасидин бери йошурунған сир 
әмди униң муқәддәслиригә ашкарә қилинди.  27 Чүнки Худа уларға бу сирниң 
шан-шәрипи таипиләрниң арисида қандақ ғәний екәнликини билдүргили 
халиди. У сир силәрниң араңларда шан-шәрәпниң үмүти болған Мәсиһ 
өзидур.  28 Биз уни җакалап, һәр адәмни Мәсиһтә камил турғузайли дәп, 
һәммә һекмәт билән һәр адәмгә несиһәт қилип, һәр адәмгә тәлим беримиз.  
29 Униң үчүн мән һәм өзәмдә қудрәт билән ишлигүчиниң қилдурғиниға 
мувапиқ тиришип ишләймән.  
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2 1 Халаймәнки, силәр үчүн вә Лаодикиядикиләр үчүн вә җисимчә йүзүмни 
көрмигән башқиларниң һәммиси үчүн қандақ тола иҗтиһат қилғинимни 

билгәйсиләр.  2 Чүнки улар муһәббәттә бирләшкини билән өз көңүллиригә 
тәсәлли тепип, пәмниң һәммә билишиниң ғәнийликигә, дәрвәқә Худаниң 
сирини билмәкликкә йәткәй дәп арзуюм бар. У сир Мәсиһ өзидур.  3 Чүнки 
һекмәтниң вә мәрипәтниң һәммә хәзинилири униңда сақланғандур.  

Натоғра тәлимләрдин агаһландуруш

4 Һеч киши силәрни силиқ сөзләр билән алдимисун дәп, шуни ейтимән.  
5 Чүнки җисимчә йирақта болсамму, роһчә силәр билән болуп, силәрниң 
тәртипиңларни вә Мәсиһкә болған иманиңларниң мәһкәмликини көрүп 
хуштурмән.  
6 Худавәндә Мәсиһ Әйсани қобул қилғиниңлардәк, униңда йүрүп,  
7 йилтиз селип униңда йетилип мустәһкәмлинип, иманда мәһкәмлинип, 
үгәнгиниңлардәк, шүкүр қилишта ешиңлар.  8 Еһтият қилиңларки, Мәсиһкә 
мувапиқ болмай, бу дунияниң қаидә-қанунийәтлири бойичә, адәмләрниң 
рәсмигә мувапиқ болған пәлсәпә вә бемәнә алдамчилик билән һеч ким 
силәрни аздуруп әсир қилмисун.  9 Чүнки худалиқниң һәммә камалити 
җисимчә Мәсиһтә макан тутуп туриду  10 вә униңда камаләткә шерик 
болдуңлар. У өзи асмандики һәммә сәлтәнәт вә һөкүмәтләрниң бешидур.  
11 Униң өзидә қол билән болмиған бир хәтнә билән хәтнә қилинип, Мәсиһниң 
хәтниси билән өз җисманий гуна бәдиниңларни бир кийимдәк салдиңлар.  
12 Униң билән биллә чөмүлдүрүштә дәпнә қилинип, уни өлүкләр арисидин 
қопурған Худаниң қудритигә ишинип униң билән тирилдүрүлдүңлар.  13 У 
силәр гуналириңларниң вә җисмиңларниң хәтнисизликидә өлгәнләрни 
униң билән тирилдүрүп, һәммә гуналиримизни әпу қилди.  14 Бизгә зит болуп 
йолимизни тосайдиған қаидә хәтни йоқитип, уни чапрас яғачқа миқлап 
оттуридин көтәрди.  15 Сәлтәнәтләрни вә һөкүмранларни ярағсизландуруп, 
улар үстидин Мәсиһ билән ғалиб болуп, уларни ашкарә рәсва қилди.  
16 Һеч ким йемәк я ичмәк җәһитидин я һейт җәһитидин я йеңи ай я шабат 
җәһитидин силәрни һөкүм қилмисун.  17 Чүнки булар келидиғанниң сайиси 
болиду. Лекин һәқиқий җисим өзи Мәсиһтидур.  18 Һеч ким өзини кәмтәр 
көрситип пәриштиләргә ибадәт қилип, көргән роһий көрүнүшлири үчүн 
пәхирлинип, сәвәбсиз өз җисманий зеһнидә йоғанлиқ қилип туруп, нусрәт 
мукапатини силәрдин алмисун.  19 Шундақлар баш болған Мәсиһ өзигә 
бағлақлиқ әмәс. Мәсиһтин пүтүн бәдән беғишлар вә пәйләрниң ярдими 
билән бирлишип, Худа бәргән өсүши билән өсиду.  
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20 Мәсиһ билән дунияниң қаидә-қанунийәтләргә нисбәтән өлгән болсаңлар, 
немишкә техи дунияда яшиғандәк шундақ қаидиләргә,  21 йәни «тутмиғин», 
«тетимиғин» яки «тәгмигин» дәйдиған қаидиләргә боюн сунисиләр?  
22 Буниң һәммиси адәмләрниң әмирлири вә тәлимлиригә мувапиқ болуп, 
ишлитиштә бара-бара йоқилиду.  23 Бу қаидиләр өзлүктин болған ибадәт вә 
кәмтәрлик вә бәдәнни қийнимақлиқ билән болуп, «һекмәт» дәп атилиду. 
Лекин мундақ ишлар һеч нәрсигә әрзимәй, бәлки нәпсни тойдурмақ үчүн 
болиду.  

Әйса Мәсһтин кәлгән йеңи һаят

3 1 Мәсиһ билән тирилип қопқан болсаңлар, жукиридики нәрсиләрни 
издәңлар, чүнки анда Мәсиһ Худаниң оңида олтариду.  2 Йәрдики 

нәрсиләрни әмәс, амма жукиридики нәрсиләрни пикир қилиңлар.  3 Чүнки 
силәр өлгәнсиләр вә тирикликиңлар Худада Мәсиһ билән йошурулуп 
туриду.  4 Тирикликимиз болған Мәсиһ өзи ашкарә болидиған вақитта силәр 
һәм униң билән шан-шәрәптә ашкарә болисиләр.  
5 Униң үчүн зиминий әзалириңларни, йәни зинани, напаклиқни, һавайи-
һәвәсни, шәһвәтни вә бутпәрәсликтәк болған тәмәхорлуқни өлтүрүңлар.  
6 Чүнки шундақ ишлар сәвәбидин Худаниң ғәзипи келиду.  7 Силәр һәм 
илгири бу гуналарда яшиғиниңларда уларда йүрәттиңлар.  8 Лекин әмди 
өзәңлардин шуниң һәммисини, йәни ғәзәпни, аччиқни вә яманлиқни 
ташлап, һақарәт вә налайиқ гәптин ағзиңларни йиғиңлар.  9 Бир-бириңларға 
ялған сөзлимәңлар, чүнки кона адәмни әмәллири билән бир кийимдәк 
селип,  10 йеңи адәмни кийдиңлар. У өзи яратқучисиниң сүритигә мувапиқ 
мәрипәттә йеңилиниду.  11 Мунда нә юнаний вә нә йәһудий, нә хәтнилик вә 
нә хәтнисизлик, нә барбар нә Искит, нә қул нә һөр, бәлки Мәсиһ һәр нәрсә 
болуп, һәммисидидур.  
12 Униң үчүн Худаниң илғанған муқәддәс вә амрақлиридәк көңүл 
шәпқәтликини, мулайимлиқни, кәмтәрликни, явашлиқни вә сәвирни кийип,  
13 бир-бириңларға сәвир-тақәт қилип, бир-бириңларни әпу қилиңлар. Әгәр 
бириңларниң йәнә биригә шикайити бар болса, Мәсиһ силәрни кәчүргәндәк, 
силәр һәм кәчүрүңлар.  14 Амма буниң һәммисиниң үстигә камаләтниң 
риштиси болған муһәббәтни кийиңлар.  
15 Мәсиһниң аманлиқи көңүллириңларда сәлтәнәт қилсун, чүнки униң 
өзигә қичқирилип, бир бәдәндәк болдуңлар, вә шүкранилик болуңлар.  
16 Мәсиһниң сөзи ичиңларда кәңричилик билән макан тутсун, Зәбурниң 
күйлири вә мәдһийиләр вә роһий шеирлар билән бир-бириңларға һәммә 
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һекмәттә тәлим берип, несиһәт қилип, шүкранилик билән көңүллириңларда 
Худаға һәмд оқуңлар.  17 Һәрнемә қилсаңлар, хаһи сөз билән, хаһи әмәл 
билән қилсаңлар, һәммисини Худавәндә Әйсаниң исми билән қилип, униң 
васитиси билән Худа Атиға шүкүр қилиңлар.  

Өз-ара мунасивәтләр

18 Әй хотунлар, Худавәндидикиләргә лайиқ болғандәк өз әрлириңларға 
боюн сунуңлар.  
19 Әй әрләр, хотунлириңларни дост тутуп, уларға аччиқланмаңлар.  
20 Әй балилар, һәр ишта өз ата-анилириңларға итаәт қилиңлар, чүнки шундақ 
қилмиқиңлар Худавәндигә мәқбулдур.  
21 Әй атилар, җүрәтсиз болмисун дәп, өз балилириңларни аччиқландурмаңлар.  
22 Әй хизмәткарлар, һәр ишта өз җисманий хоҗилириңларға итаәт қилиңлар, 
көзгә көрүнүп адәмләрни рази қилмақ үчүн әмәс, бәлки көңүлниң мәйли вә 
Худавәндиниң қорқунучиси билән итаәт қилиңлар.  23 Һәрнемә қилсаңлар 
көңүлниң хушлуқи билән қилип, адәмләргә қилғандәк әмәс, бәлки Худавәндигә 
қилғандәк хизмәт қилип,  24 Худавәндидин мирас инамини алидиғиниңларни 
билиңлар. Силәр хизмәт қилидиған хоҗа Мәсиһ өзидур.  25 Яманлиқ қилған 
киши өзи қилған яманлиқни тапиду. Чүнки йүз-хатирә қилиш йоқтур.  

4 1 Әй хоҗилар, асманда силәрниң бир хоҗаңлар бар болғинини билип, 
хизмәткарлириңларға һәқлиқ вә инсап көрситиңлар.  

2 Тохтимай дуа қилип, дуада шүкүр билән ойғақ туруңлар.  3 Мәсиһниң 
сирини баян қилғили Худа бизгә сөзниң ишикини ачқай дәп, биз үчүн һәм 
дуа қилиңлар. У сир үчүн мән өзәм зәнҗирләр билән бағланғанмән. 4 Дуа 
қилиңларки, у сирни келишимлик сөз билән баян қилалиғаймән.  
5 Ташқиридикиләр билән йүрүштә пәмлик болуп, пурсәттин пайдилиниңлар.  
6 Сөз қилишиңлар йеқишлиқ болуп, туз билән тәңшәклик болсун. Һәр кишигә 
қандақ җавап беришиңларни билгәйсиләр.  

Ахирқи сөз вә салам

7 Амрақ бурадәр болуп ишәшлик хизмәткар вә Худавәндидә хизмәтдишим 
болған Тикикус мениң һәммә әһвалимни силәргә билдүриду.  8 Бу җәһитидин 
бизниң тоғримиздин хәвәр тапмиқиңлар үчүн уни қешиңларға әвәттим. У 
өзи көңүллириңларға тәсәлли бериду.  9 Силәрдин болған ишәшлик вә амрақ 
бурадәр Онесимусни һәм униң билән биргә әвәттим. Булар бу йәрдики 
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һәммә ишлар тоғрисидин хәвәр бериду.  
10 Мән билән һәм әсир болған Аристархус силәргә салам ейтиду вә 
Барнабасниң икки туққини Маркус салам ейтиду. Униң тоғрисидин илгири 
буйруқ таптиңлар, қешиңларға кәлсә, уни қобул қилиңлар.  11 Юстус дегән 
Әйса һәм салам ейтиду. Хәтниликләрдин ялғуз булар Худаниң падишаһлиқи 
үчүн мениң һәмкарлирим болуп, маңа тәсәлли кәлтүргәндур.  
12 Силәрдин болуп Мәсиһниң хизмәткари болған Епафрас силәргә салам 
ейтиду. У өзи силәрниң Худаниң һәммә ирадисини камил вә шәксиз билип, 
чиң турмиқиңлар үчүн силәрниң җәһитиңлардин һемишә дуада иҗтиһат 
қилип туриду.  13 Чүнки униң тоғрисида гувалиқ беримәнки, у силәр үчүн 
вә Лаодикиядикиләр үчүн вә Һейраполистикиләр үчүн тола ғәйрәт қилиду.  
14 Амрақ тевип Луқа вә Демас силәргә салам ейтиду.  
15 Лаодикиядики бурадәрләргә вә Нимфаға вә униң өйидики җамаәткә салам 
ейтиңлар.  
16 Бу хәт силәрниң араңларда оқулғандин кейин, уни Лаодикиядикиләрниң 
җамаитидә һәм оқутқузуңлар вә силәр һәм Лаодикиядикиләрниңкини 
оқуғайсиләр.  
17 Аркипусқа: «Сән Худавәндидә қобул қилған хизмитиңгә көңүл қоюп 
пүткүзгәйсән» дәп ейтиңлар.  
18 Мән Павлус өз қолум билән саламни пүттүм. Зәнҗирлиримни яд қилиңлар. 
Меһри-шәпқәт силәр билән болсун.  
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Җамаәткә салам

1 1 Павлустин вә Силvанустин вә Тимотеустин Худа Атида вә Худавәндә 
Әйса Мәсиһтики тесалоникалиқларниң җамаитигә салам. Силәргә меһри-

шәпқәт вә аманлиқ болсун.  
2 Силәрни дуалиримизда яд қилип, силәр үчүн һемишә Худаға шүкүр 
ейтимиз.  3 Биз тохтимай Худа Атимизниң алдида иманиңларниң 
әмәллирини вә муһәббитиңларниң әмгикини вә Худавәндимиз Әйса 
Мәсиһтики үмүтүңларниң сәвирини яд қилимиз.  
4 Әй Худаниң амрақлири болған бурадәрлиримиз, илғанғиниңларниң 
қандақ екәнликини билимиз.  5 Биз йәткүзгән Инҗил ялғуз сөз билән силәргә 
кәлмәй, бәлки қувәт билән вә Муқәддәс Роһ билән вә камил етиқат билән 
кәлди. Чүнки силәрниң мәнпәитиңлар үчүн араңларда қандақ турғинимизни 
билисиләр.  
6 Силәр сөзни тола тәңликтә Муқәддәс Роһниң хушлуқи билән қобул 
қилип, бизгә вә Худавәндигә әгәштиңлар.  7 Шундақки, Македонийәдики 
вә Ахайәдики ишәнгәнләрниң һәммисигә нәмунә болдуңлар.  8 Чүнки 
силәрниң тәрипиңлардин Худаниң сөзи ялғуз Македонийәдә вә Ахайәдә 
аңланмиди, бәлки Худаға болған етиқатиңлар һәр йәрдә мәшһур болди. 
Шундақки, униң тоғрисида сөз қилишимиз лазим кәлмәйду.  9 Чүнки улар 
өзи силәрниң араңларда қандақ қарши елинғанлиқимиз тоғрисидин вә 
силәрниң һәқиқий тирик Худаға хизмәт қилмақ үчүн бутлардин Худа 
тәрипигә янғиниңлар тоғрисидин хәвәр берип,  10 Улар Худаниң өзи өлүкләр 
арисидин қопурған Оғлиниң, йәни бизни келидиған ғәзәптин қутқузидиған 
Әйсаниң асманлардин келидиғиниға мунтәзир турушуңларни баян қилиду.  

Павлусниң Тесалоникадики хизмити

2 1 Әй бурадәрләр, араңларға киргинимизниң бекар болмиғинини өзәңлар 
билисиләр.  2 Чүнки силәр билгәндәк биз илгири Филиппидә зәхмәт 

тартип урулған болсақму, тола мушәққәт тартип Худайимизниң қудритидә 
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ғәйрәт қилип, силәргә Худаниң Инҗилини йәткүздуқ.  3 Несиһәтимиз 
езиқтулуқтин я напаклиқтин әмәс вә я һейлә билән әмәс,  4 лекин Худа бизни 
Инҗилни аманәт елишқа лайиқ көргән вәҗидин сөз қилимиз. Адәмләрни 
рази қилмақ үчүн әмәс, бәлки көңүллиримизни тәптиш қилидиған 
Худаниң ризайи үчүн сөз қилимиз.  5 Силәргә мәлум болғандәк, силиқ сөз 
билән кәлмидуқ яки тәмәхорлуққа баһанә қилмидуқ. Худа бизгә гувадур.  
6 Мәсиһниң расуллириға ярашқидәк өзимизни улуқ саниялисақму, хаһи 
силәрдин, хаһи башқалардин болсун, адәмләр тәрипидин иззәт издимидуқ.  
7 Бәлки бир ана өз балилирини пәрвиш қилғандәк, араңларда меһриванлиқ 
билән турдуқ.  8 Силәрни шундақ дост тутуп, ялғуз Худаниң сөзини әмәс, 
бәлки өз җанлиримизни һәм силәргә бәргили арзу қилдуқ, чүнки силәргә 
амрақ болған едуқ.  9 Әй бурадәрләр, тартқан әмгикимиз вә мушәққитимиз 
ядиңларда бар. Мана силәргә Худаниң Инҗилини җакалап, һеч бириңларға 
йүк болмай, кечә вә күндүз ишләттуқ.  
10 Силәр ишәнгәнләр алдида қандақ пак вә адил вә әйипсиз турушимизға 
Худа вә һәм өзәңлар гувадурсиләр.  11 Билисиләрки, бир ата өз балилириға 
несиһәт бәргәндәк, биз һәр бириңларға несиһәт вә тәсәлли берип,  12 силәрни 
өз падишаһлиқиға вә шан-шәрипигә қичқарған Худаға лайиқ болғидәк 
йүргәйсиләр дәп тәкитләп, силәрни җүрәтләндүрәттуқ.  
13 Бу вәҗидин биз өзимиз тохтимай Худаға шүкүр ейтимиз, чүнки биз вәз ейтқан 
Худаниң сөзини аңлиғиниңларда, уни адәмниң сөзидәк әмәс, бәлки һәқиқәттә 
Худаниң сөзи болғандәк, уни Худаниң сөзи екән дәп қобул қилдиңлар.  14 Әй 
бурадәрләр, силәр Худаниң Йәһудийәдә Мәсиһ Әйсада болған җамаәтлиригә 
охшаш болдуңлар, чүнки улар йәһудийлардин зәхмәт тартқандәк силәр һәм 
өз жутлуқ хәлқиңлардин зәхмәт тарттиңлар.  15 Йәһудийлар өзи Худавәндә 
Әйсани вә пәйғәмбәрләрни өлтүрүп, бизни һәм қоғлиди. Улар Худаға мәқбул 
болмай, һәммә адәмләрниң дүшмәнлири болуп,  16 бизни таипиләрниң ниҗати 
үчүн сөз қилиштин тосап, һемишә өз гуналириниң өлчимини толтариду. 
Амма ғәзәп һөкүми наһайити көтирилип уларға йетип кәлгән.  

Павлусниң Тесалоникалиқларни йоқлаш арзуси

17 Лекин, әй бурадәрләр, биз көңүл билән әмәс, бәлки дидар билән силәрдин 
бир аз вақит айрилған болуп, чоң иштияқ билән йүзүңларни көргили 
ошуқрақ тириштуқ.  18 Бу вәҗидин биз, болупму мән Павлус, бир икки қетим 
алдиңларға кәлгили халидуқ, лекин шәйтан бизни тосиди.  19 Худавәндимиз 
Әйсаниң алдида, униң келишидә, бизниң үмүтүмиз вә хушлуқимиз вә 
пәхримизниң таҗи ким екән? Силәр өзәңлар әмәсму?  20 Чүнки силәр бизниң 
иззитимиз вә хушлуқимиздурсиләр.  



 5 ТеСАлонИКАлИҚлАрғА ЙеЗИлғАн 1-ХӘТ

3 1 Униң үчүн биз узунрақ чидиялмиғанда, өзимиз Афинада ялғуз 
қелишимизни мунасип көрүп,  2 Мәсиһниң Инҗилида Худаниң 

хизмәткари вә һәмкаримиз болған бурадиримиз Тимотеусни силәрни 
иманда мустәһкәм қилип, тәсәлли бәрмәк үчүн қешиңларға әвәттуқ.  
3 Нәтиҗидә һеч ким бу тәңликләрдә таймиғай, чүнки шундақ тәңликләргә 
учрайдиғинимизни билисиләр.  4 Силәр билән болғинимизда шундақ тәңлик 
тартидиғинимизни силәргә илгиридин ейтип бәрдуқ вә шундақ вәқә һәм 
болди. Буни өзәңлар билисиләр.  5 Бу вәҗидин мән узунрақ чидиялмиғанда 
Тимотеусни әвәттим. Синиғучи силәрни синиғини билән ишимиз бекар 
болдимикин дәп қорқуп, иманиңларни билгили халидим.  

Тимотеустин алған хуш хәвәр

6 Лекин әмди Тимотеус силәрниң қешиңлардин бизниң алдимизға 
кәлгәндә, силәрниң иманиңларни вә муһәббитиңларни вә һемишә бизни 
яхшилиқ билән яд қилғиниңларни вә биз силәрни көргили арзу қилғандәк 
бизни көргили арзу қилғиниңлар тоғрисидики хуш хәвәр бизгә бәрди.  7 Бу 
җәһәттин, әй бурадәрләр, силәр үчүн һәммә тәңликимиздә вә зәхмитимиздә 
силәрниң иманиңлар билән тәсәлли таптуқ.  8 Чүнки силәр Худавәндидә чиң 
турғандин кейин, йеңидин тирилгәндәк болдуқ.  9 Силәрниң җәһитиңлардин 
Худайимизниң алдида силәрдин тапқан хушлуқимиз үчүн купайә шүкүр 
ейталаймизму?  10 Силәрниң йүзүңларни көрүп, иманиңларниң кәмликини 
түзәтмәк үчүн кечә вә күндүз тола тәләп қилип дуа қилимиз.  
11 Лекин Худа Атимиз өзи вә Худавәндимиз Әйса Мәсиһ йолимизни силәргә 
түз қилсун.  12 Бизниң силәргә болған муһәббитимиздәк, Худавәндә 
силәрниң бир-бириңларға вә һәммә адәмләргә болған муһәббитиңларни 
зиядиләштүрүп ашурсунки,  13 Худавәндимиз Әйса өз муқәддәслири билән 
кәлгәндә көңүллириңлар Худа Атимизниң алдида муқәддәсликтә әйипсиз 
болуп, мустәһкәм болуп қалғай.  

Худаға мәқбул болуп йүрүш

4 1 Йәнә, әй бурадәрләр, силәргә ялвуруп, Худавәндә Әйсада несиһәт 
беримизки, бу чаққичә йүрүп, биздин тәлим алғиниңлардәк, Худаға 

мәқбул болуп йүрүшта техи зиядирәк ашқайсиләр.  2 Чүнки Худавәндә 
Әйса тәрипидин силәргә қайси буйруқлар бәргинимизни билисиләр.  
3 Чүнки Худаниң ирадиси шуки, силәр муқәддәс болуп, өзәңларни зинадин 
йиққайсиләр.  4 Һәр бириңлар муқәддәслик вә иппәтлик билән өзигә бир 
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хотун алсун.  5 Амма Худани тонумиған таипиләрдәк шәһвәтниң һәвәс билән 
хотун алмисун.  6 Һеч ким бурадири билән қилған муамилидә һеч хилаплиқ 
қилип, униңға зәрәр йәткүзмисун, чүнки илгиридин тәкитләп, силәргә 
ейтқинимиздәк Худавәндә шуниң һәммиси үчүн интиқам алғучидур.  
7 Чүнки у бизни напаклиққа қичқармай, бәлки муқәддәсликкә қичқарди.  
8 Буни рәт қилған киши инсанни рәт қилмай, бәлки силәргә өз Муқәддәс 
Роһини бәргән Худани рәт қилиду.  
9 Бурадәрчилик муһәббәт тоғрисида силәргә пүтмиким лазим кәлмәйду. 
Өзәңлар бир-бириңларни дост тутушни Худадин үгәнгәнсиләр.  10 Чүнки 
шуни барчә Македонийәдики һәммә бурадәрләргә қилдиңлар, лекин, әй 
бурадәрләр, шуниңда техи ашқайсиләр дәп, силәргә несиһәт беримән.  
11 Силәргә буйруғинимиздәк тинич туруп, өз ишиңларни қилип қоллириңлар 
билән ишләп турушқа тиришқайсиләр,  12 Шундақ қилип, ташқириқилар 
билән әдәплик тәриқидә муамилә қилғайсиләр вә һеч кимдин бир немә 
тәләп қилишқа һаҗитиңлар болмисун.  

Әйса Мәсиһниң қайта келиши

13 Әй бурадәрләр, үмүти йоқ болғанлардәк ғәмкин болмайсиләр дәп, 
өлүмдә ухлап кәткәнләр тоғрисида бехәвәр болмиқиңларни халимаймиз.  
14 Чүнки Әйсаниң өлүп тирилип қопқиниға ишәнсәк, билимизки, Худа 
шуниңға охшаш Әйсада өлүмдә ухлап кәткәнләрни униң билән биллә елип 
келиду.  
15 Худавәндиниң сөзи билән силәргә шуни ейтимизки, биз Худавәндиниң 
келишигичә яшап тирик қалғанлар өлүмдә ухлап кәткәнләрдин илгири 
чиқмаймиз.  16 Чүнки Худавәндә өзи асмандин назил болуп вә бир буйруқ 
хитаби вә бир улуқ пәриштиниң авази вә Худаниң канийи аңлиниду, вә 
Мәсиһтә өлгәнләр авал қопиду.  17 Андин биз яшап тирик қалғанлар Худавәндә 
билән асманда көрүшүш үчүн улар билән булутларда көккә көтирилимиз вә 
андин һемишә Худавәндә билән болимиз.  
18 Униң үчүн бу сөзләр билән бир-бириңларға тәсәлли бериңлар.  

5 1 Амма, әй бурадәрләр, бу вәқәниң заманлири вә вақитлири тоғрисида 
силәргә пүткили лазим кәлмәйду.  2 Чүнки өзәңлар Худавәндиниң күни 

оғриниң кечидә кәлгинидәк келидиғинини тәһқиқ билисиләр.  3 Улар: 
«Әмди теч-аманлиқтур» дәп ейтқан вақитта, толғақ һамилдар хотунниң 
үстигә кәлгәндәк туюқсиз һалакәт уларниң үстигә келиду вә улар қечип 
қутулмайду.  4 Лекин силәр, әй бурадәрләр, у күн бир оғриға охшаш 
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үстүңларға кәлгидәк қараңғулуқта әмәссиләр.  5 Чүнки һәммәңлар нурниң 
балилири вә күндүзниң балилиридурсиләр. Биз кечидин вә қараңғулуқтин 
әмәсмиз.  6 Униң үчүн башқилардәк ухлимай, ойғақ туруп һошияр болайли.  
7 Чүнки ухлиғучилар кечидә ухлайду вә мәст болғучилар кечидә мәст болиду.  
8 Лекин биз күндүздин болғанлар һошияр болуп, иманниң вә муһәббәтниң 
көкрәк қалқинини вә ниҗат үмүтиниң дубулғисини кийәйли.  9 Чүнки 
Худа бизни ғәзәп үчүн әмәс, бәлки Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң васитиси 
билән ниҗат тапмаққа тәйинлиғандур.  10 Биз, хаһи ойғақ турсақ, хаһи 
ухлисақ, униң билән яшиғаймиз дәп, Мәсиһ биз үчүн өлди.  11 Униң үчүн бу 
чаққичә қилғиниңлардәк бир-бириңларға тәсәлли берип, бир-бириңларни 
йетилдүрүп мустәһкәмләңлар.  

Ахирқи тәлим вә салам

12 Лекин, әй бурадәрләр, силәргә ялвуримизки, араңларда ишлигүчиләрни 
вә силәргә рәһбәрлик қилип несиһәт бәргүчиләрни әтиварлап,  13 өз ишлири 
үчүн уларға тола муһәббәт көрситиңлар. Бир-бириңлар билән енақ өтүңлар.  
14 Әй бурадәрләр, тәртипсиз болғанларға несиһәт бериңлар, җени кичик 
болғанларни җүрәтләндүрүңлар, зәипләрни йөләңлар, һәммә адәмләргә 
көңүл кәңлик қилиңлар дәп, силәргә несиһәт беримиз.  15 Сәгәк болуңларки, 
бирким йәнә биригә яманлиқ орниға яманлиқ қилмисун, лекин һәр вақит 
бир-бириңларға вә һәммә адәмләргә яхшилиқ қилғили тиришиңлар.  
16 Һемишә хуш болуңлар.  17 Тохтимай дуа қилиңлар.  18 Һәр ишта шүкүр 
қилиңлар. Чүнки Мәсиһ Әйсада силәргә нисбәтән Худаниң ирадиси 
шундақтур.  
19 Роһни өчүрмәңлар.  20 Пәйғәмбәрлик қилишни тәһқир қилмаңлар.  21 Һәр 
нәрсини синақ қилип яхшини илғаңлар.  
22 Һәр қандақ яманлиқтин қечиңлар.  23 Амма аманлиқниң Тәңриси өзи 
силәрни тамам пак-муқәддәс қилғай вә Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң 
келишидә роһлириңлар вә җанлириңлар вә бәдәнлириңлар тамамән әйипсиз 
тепилғай.  24 Силәрни қичқарғучи ишәшлик болуп, өз ишини пүткүзиду.  
25 Әй бурадәрләр, биз үчүн дуа қилиңлар.  
26 Һәммә бурадәрләргә бир муқәддәс сөйүш билән салам қилиңлар.  
27 Худавәндә билән силәргә ялвуримәнки, бу хәт һәммә бурадәрләргә 
оқулсун.  
28 Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң меһри-шәпқити силәр билән болсун.  
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Җамаәткә салам

1 1 Павлустин вә Силvанустин вә Тимотеустин Атимиз Худада вә Худавәндә 
Әйса Мәсиһтики тесалоникалиқларниң җамаитигә салам.  2 Худа Атидин 

вә Худавәндә Әйса Мәсиһтин силәргә меһри-шәпқәт вә аманлиқ болсун.  

Шүкүр вә дуа

3 Әй бурадәрләр, силәрниң җәһитиңлардин һемишә лайиқ болғидәк шүкүр 
ейтмақ бизгә ваҗиптур, чүнки етиқатиңлар тола өсүп, һәр бириңларниң бир-
бириңларға болған муһәббити зиядә болмақта.  4 Униң үчүн биз өзимиз силәр 
чидиған һәммә қоғланмаклиқиңларда вә тәңликлириңларда қилған сәвир 
вә иманиңлар үчүн Худаниң җамаәтлиридә силәр билән пәхирлинәләймиз.  
5 Буниң һәммиси билән Худаниң һөкүми адил екәнлики ашкарә болиду. 
Буниң билән Худаниң падишаһлиқиға лайиқ саналғайсиләр. У падишаһлиқ 
үчүн зәхмәт һәм тартисиләр.  6 Чүнки силәргә тәңлик йәткүзгүчиләргә 
тарлиқ қайтурмиқи Худаниң адалитигә мувапиқтур.  7 Лекин силәр, зәхмәт 
тартқучилар, Худавәндә Әйса өз қудритиниң пәриштилири билән асмандин 
ашкарә болғанда биз билән арам таписиләр.  8 У өзи от ялқунида келип, 
Худани тонумиғанлардин вә Худавәндимиз Әйсаниң Инҗилиға итаәт 
қилмиғанлардин интиқам алиду.  9 У вақит булар Худавәндиниң йүзидин 
вә униң қудритиниң улуқлукидин мәһрум қелип, җаза тартип әбәдий 
һалакәткә гириптар болиду.  10 У күндә Худавәндә өз муқәддәслиридә шан-
шәрәп тапқили вә һәммә ишәнгәнләрдә өзини әҗайип көрсәткили келиду. 
Чүнки силәргә бәргән гувалиқимизға ишәндиңлар.  
11 Бу вәҗидин биз һемишә силәр үчүн дуа қилимизки, Худайимиз силәрни 
өз дәвитигә лайиқ санап, яхшилиқ қилишқа һәммә нийәтни вә етиқатниң 
һәммә ишини қудрәт билән әмәлгә ашуруп камил қилғай,  12 Буниң билән 
Худавәндимиз Әйсаниң исми силәрдә шан-шәрәп тапқай вә өзәңлар 
Худайимизниң вә Худавәндә Әйса Мәсиһниң меһри-шәпқитигә мувапиқ 
униңда шан-шәрәп тапқайсиләр.  
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Гуна адиминиң ашкарә болуши

2 1 Лекин, әй бурадәрләр, Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң келиши вә униң 
алдиға җәм қилинмиқимизниң җәһитидин силәргә ялвуримизки,  2 хаһи 

роһлар билән, хаһи бизниң тәрипимиздин кәлгәндәк болған бир сөз яки хәт 
билән Худавәндиниң күни кәлди дәп пат зеһниңлардин силкинип паракәндә 
вә пәришан болмаңлар.  3 Һеч ким силәрни һәр қандақ усул билән алдимисун, 
чүнки авал тайишниң кәлмики вә гуна адими, йәни һалакәт оғлиниң ашкарә 
болмиқи керәктур.  4 У өзи һәр тәңри яки мәбуд аталғанниң үстигә зит қопуп, 
Худаниң бәйтидә олтиривелип, өзини «Тәңри» дәп ейтиду.  
5 Мән силәрниң йениңларда болғанда буни силәргә ейтқинимни яд 
қилмидиңларму?  6 Әмди у өз вақтида ашкарә болғичилик уни тосайдиған 
немә екәнликини билисиләр.  7 Чүнки исянчилиқниң сири аллиқачан 
ишләп турмақта, лекин тосап турғучиниң оттуридин көтирилгәндин 
кейин.  8 исянчи өзи ашкарә болиду. Амма Худавәндә Әйса уни өз ағзиниң 
нәписи билән йоқитип, өз келишиниң ашкарә болмиқи билән уни һалак 
қилиду.  9 У исянчиниң келиши шәйтанниң қилдурғинидәк һәр хил қудрәт 
вә аламәт вә ялған мөҗизиләр билән болиду.  10 У һалак болидиғанлар 
ниҗат тапалғидәк һәқиқәтниң муһәббитигә җай бәрмигини үчүн, уларни 
алдатқили һәқсизлиқниң һәр һейлиси билән келиду.  11 Бу вәҗидин Худа өзи 
улар ялғанға ишәнсун дәп, уларға қаттиқ езиқтулуқ әвәтиду,  12 Нәтиҗидә 
һәқиқәткә ишәнмәй, һәқсизлиққа хуши бар болғанларниң һәммиси һөкүм 
қилинғай.  

Иманда чиң туруш

13 Лекин, әй Худавәндиниң амрақлири болған бурадәрлиримиз, силәр 
үчүн һемишә Худаға шүкүр қилмақ бизгә ваҗиптур, чүнки Худа дәсләптин 
Роһ тәрипидин пак-муқәддәс қилинмақ билән вә һәқиқәткә ишәнмәк билән 
ниҗат тапмиқиңлар үчүн силәрни илғиди.  14 Дәрвәқә Худавәндимиз Әйса 
Мәсиһниң шан-шәрипини тапмиқиңлар үчүн бизниң Инҗилимизниң 
васитиси билән силәрни ниҗатқа қичқарди.  
15 Униң үчүн, әй бурадәрләр, чиң туруп, хаһи сөз билән, хаһи бизниң хетимиз 
билән өзәңлар үгәнгән тәлимни мәһкәм тутуңлар.  
16 Худавәндимиз Әйса Мәсиһ өзи вә бизни дост тутуп меһри-шәпқәт 
билән бизгә әбәдий тәсәлли вә яхши үмүт ата қилған Атимиз Худа өзи  
17 көңүллириңларға тәсәлли берип, силәрни һәр яхши әмәлдә вә сөздә 
мустәһкәм қилғай.  
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Биз үчүн дуа қилиңлар

3 1 Ахири, әй бурадәрләр, биз үчүн дуа қилиңларки, Худавәндиниң сөзи 
силәрниң араңлардикидәк йейилип, шан-шәрәп тапқай  2 вә биз өзимиз 

һәм осал яман адәмләрдин қутулғаймиз, чүнки иман һәммә адәмдә 
болмайду.  
3 Лекин силәрни мустәһкәм қилип, яман болғучидин сақлиғучи Худавәндә 
өзи ишәшликтур.  4 Амма Худавәндидә силәргә ишәшимиз барки, силәргә 
буйруғинимизни қилисиләр вә мундин кейин һәм қилғиңлар бар.  
5 Худавәндә силәрниң көңүллириңларни Худаниң муһәббитигә вә Мәсиһниң 
сәвиригә башлиғай.  

Тәртипсизлик билән йүрүп ишлимәйдиған 

бурадәрләрдин агаһландуруш
6 Әй бурадәрлиримиз, Худавәндә Әйса Мәсиһниң исми билән силәргә 

буйруймизки, биздин алған тәлимгә мувапиқ йүрмәй, тәртипсизлик билән 
йүргән һәр бурадәрдин нери турғайсиләр.  7 Чүнки бизгә охшимиқиңлар 
өзәңларға ваҗип болғинини билисиләр. Өзимиз араңларда тәртипсизлик 
билән йүрмидуқ  8 вә һеч кимниң ненини пулсиз йемидуқ. Бәлки һеч 
бириңларға йүк болмиғаймиз дәп, кечә күндүз җәбир-җапа тартип 
ишләйттуқ.  9 Һәққимиз болмиған үчүн әмәс, амма бизгә охшимиқиңлар 
үчүн өзимизни силәргә бир нәмунә көрситип бәрдуқ.  10 Чүнки араңларда 
болғинимизда: «Бирким иш қилғили унимиса, нан һәм йемисун» дәп 
силәргә әмир қилдуқ.  11 Чүнки бәзилириңлар тәртипсизлик билән йүрүп, 
өзи иш қилмай, башқиларниң ишлириға арилишип йүргинини аңлаймиз.  
12 Амма шундақларға Худавәндә Әйса Мәсиһ нами билән буйруп, несиһәт 
беримизки, улар течлиқ билән иш қилип өз ненини йесун.  
13 Лекин, әй бурадәрләр, яхшилиқ қилиштин зерикмигәйсиләр.  14 Әгәр 
бирким бу хәттики сөзимизгә итаәт қилмиса, хиҗаләт болсун дәп, уни 
хәтләп қоюп, униң билән арилашмаңлар.  15 Лекин уни дүшмәндәк санимай, 
униңға бурадәрдәк несиһәт бериңлар.  

Ахирқи салам

16 Саламәтликниң Худавәндиси өзи һемишә һәр тәриқидә силәргә аманлиқ 
бәрсун. Худавәндә һәммәңлар билән болсун.  
17 Мән Павлус өз қолум билән салимимни пүттүм. Бу һәр хетимниң 
бәлгүсидур. Шундақ пүтимән.  
18 Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң меһри-шәпқити һәммәңлар билән болсун.  
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ТИМоТеУСҚА ЙеЗИлғАн 
бИрИнЧИ ХӘТ

Тимотеусқа салам

1 1 Қутқузғучимиз Худаниң вә үмүтүмиз Мәсиһ Әйсаниң әмригә мувапиқ 
Мәсиһ Әйсаниң расули болған Павлустин  2 иманда һәқиқий балам 

Тимотеусқа салам. Атимиз Худадин вә Худавәндимиз Мәсиһ Әйсадин меһри-
шәпқәт вә мәрһәмәт вә аманлиқ болсун.  

Сахта муәллимләр тоғрисида агаһландуруш

3 Македонийәгә барғинимда саңа буйруғандәк, әмди йәнә буйруймәнки, 
сән Әфәсуста қелип, бәзиләргә, ят тәлим үгәтмисун 4 вә Худаниң имандин 
болған йетилип мустәһкәмлинишкә мәнпәәт йәткүзмәй, музакирә қилишқа 
сәвәб болидиған әпсаниләргә вә һәддисиз нәсәбнамиләргә етивар қилмисун 
дәп, несиһәт бәргәйсән.  5 Әмди несиһәтниң муддиаси пак көңүлдин вә сап 
виҗдандин вә риясиз имандин болған муһәббәттур.  6 Буниңдин бәзиләр 
езиқип, беһудә сөзләргә майил болди.  7 Улар Тәврат қануниниң муәллимлири 
болғили халиғини билән, хаһи немә ейтқинини, хаһи җекилигән нәрсилири 
немә екәнликини уқмайду.  8 Тәврат қануни өзи Тәврат қануни тәриқисидә 
ишлитилсә, яхши болғинини билимиз.  9 Шуни билимизки, Тәврат қануни 
адиллар үчүн тохтитилған әмәс, бәлки асийлар вә итаәтсизләр үчүн, 
худасизлар вә гунакарлар үчүн, напаклар вә пасиқлар үчүн, атисини 
өлтүргүчиләр вә анисини өлтүргүчиләр вә қатиллиқ қилғучилар үчүн,  
10 зинахорлар вә бәччивазлар үчүн, адәм сатқучилар вә ялғанчилар вә ялған 
ант ичкүчиләр үчүн вә я сап тәлимгә қарши болған башқа бир иш болса 
шуниң үчүн Тәврат қануни тохтитилғандур.  11 Бу һәммиси, мубарәк Худаниң 
улуқлуки тоғрисида болған вә маңа аманәт берилгән Инҗилға мувапиқтур.  

Худаниң Павлусқа көрситилгән меһри-шәпқити

12 Маңа қудрәт бәргән Худавәндимиз Мәсиһ Әйсаға шүкүр қилимән, 
чүнки у мени ишәшлик санап, хизмәткә салған.  13 Мән илгири күпүрлүк 
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қилип җамаәтни қоғлап зулум қилғучи болған болсамму, у маңа мәрһәмәт 
берилди. Чүнки бу ишларни имансизлиқта туруп билмәй қилдим.  14 Амма 
Худавәндимизниң меһри-шәпқити, Мәсиһ Әйсадики муһәббәт вә иман 
билән тола зиядилашқандур.  15 Бу сөз садиқ вә һәр вәҗи билән қобул 
қилинғидәктурки, Мәсиһ Әйса гунакарларни қутқузғили дунияға кәлди 
вә уларниң биринчиси мәндурмән.  16 Лекин униң үчүн маңа мәрһәмәт 
берилдики, Әйса Мәсиһ һәммә көңүл кәңликини авал мәндә ашкарә қилип, 
мени әбәдий тириклик тапмақ үчүн өзигә ишәнгәнләрниң нәмуниси қилғай.  
17 Әзәлий вә әбәдий падишаһқа, йәни өзгәрмәйдиған вә көзгә көрүнмәйдиған 
йеганә Худаға әбәдләрниң әбәдигичә һәмд вә шан-шәрәп болсун. Амин.  
18 Әй балам Тимотеус, бу буйруқни саңа беримәнки, сән тоғрилиқ илгиридин 
ейтилған пәйғәмбәрлик сөзләргә мувапиқ яхши җәңдә күришип,  19 иманни 
вә пак виҗданни сақлиғайсән. Мана бәзиләр буни ташлап, имани кемидәк 
ғәриқ болди.  20 Һименеус вә Искәндәр булардиндур. Күпүрлүк қилмаслиқни 
үгәнсун дәп, уларни шәйтанға тапшурдум.  

Дуа вә ибадәт

2 1 Һәммидин авал несиһәт берәрмәнки, һәммә адәмләр үчүн, падишаһлар 
вә мәнсипи бар һәммиси үчүн мураҗиәт вә дуа-тилавәт қилинип, 

шүкүр ейтилсунки,  2 толуқ тәқвадарлиқта вә әдәпликтә теч-аманлиқ 
билән өмүр өткүзгәймиз.  3 Шундақ қилмиқимиз қутқузғучимиз Худаниң 
алдида яхши вә мәқбулдур.  4 Чүнки у һәммә адәмләрниң ниҗат тепип, 
һәқиқәтниң мәрипитигә йетишини халайду.  5 Ялғуз бир Худа бардур 
вә Худа билән адәмләрниң арисида ялғуз бир васитичи, йәни у адәм 
Мәсиһ Әйса бардур.  6 Өз тәйинлик вақтида гувалиқ берилгәндәк, у өзини 
һәммиләр үчүн пида қилди.  7 Мән өзәм шуниңға Инҗилни йәткүзгүчи вә 
расул болуп тәйинләндим, иманда вә һәқиқәттә таипиләрниң муәллими 
болдум. Шуни дәп, ялған ейтмай һәқиқәтни ейтимән.  
8 Униң үчүн халаймәнки, әр кишиләр аччиқлиқ вә талаш-тартиш қилмай, 
һәр йәрдә пак қоллар көтирип дуа қилсун.  
9 Шуниңға охшаш халаймәнки, хотунлар мунасип кийимләр кийип, өзини 
әдәп вә иппәт билән зиннәтләндүрүп, чач өрүмлири, алтун я мәрвайитлар 
я қиймәт баһа кийимләр билән әмәс,  10 бәлки өзини тәқвадар саниған 
хотунларға келишкидәк яхши әмәлләр билән өзини зиннәтләндүрсун.  
11 Хотун өзи толуқ итаәт вә течлиқ билән тәлим алсун.  12 Лекин хотунларни 
тәлим бәргили вә әр кишиләр үстигә һөкүм йүргили қоймаймән, лекин 
өзи течлиқ билән турсун.  13 Чүнки авал Адәм, андин кейин Һава яритилди  
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14 вә Адәм өзи алданмиди, лекин Һава алдинип хилаплиққа чүшти.  
15 Амма хотун иманда, муһәббәттә вә пак-диянәтликтә иппәтлик билән 
мустәһкәм туруп қалса, өзи бала туғуп, ниҗат тапиду.  

Мәсиһийләр җамаитиниң йетәкчилири вә хизмәтчилири

3 1 Бу сөз расттурки, бирким йетәкчи мәнсипини тәләп қилса, у өзи яхши 
бир ишни халайду.  2 Йетәкчи әйипсиз болсун. Өзи бир хотунниң ери 

болуп, салмақ, һошияр, әдәплик, меһмандост вә яхши тәлим берәләйдиған 
болсун.  3 Шарабқа майил болмисун вә урушқақ болмай, бәлки мулайим 
болсун. Җедәлчи вә тәмәхор болмай,  4 өз өйини убдан беқип, чиңлиқ билән 
өз балилирини итаәттә тәрбийә қилсун.  5 Чүнки өз өйини беқишни билмигән 
киши Худаниң җамаитини қандақ бақалайду?  6 Йетәкчи өзи йоғанлиқ қилип, 
шәйтанниң һөкүмигә чүшмисун дәп, иманға йеңи кәлгән киши болмисун.  
7 Лекин ташқириқилар тәрипидин униң яхши гувалиқи болсун. Болмиса у 
һақарәткә вә шәйтанниң тузиқиға чүшүши мүмкин.  
8 Шундақ һәм җамаәт хизмәтчилири йосунлуқ болсун. Улар икки тиллиқ 
болмисун, шараб ичишкә мәйли болмисун вә қәбиһ пайдиға тәмәхор 
болмай,  9 пак виҗдан билән иманниң сирини сақлисун.  10 Амма булар авал 
синақ қилинип, әйипсиз тепилса, хизмәт қилсун.  11 Шундақ һәм уларниң 
хотунлири ғәйвәт қилмай, әдәплик туруп, салмақ вә һәр ишта ишәшлик 
болсун.  12 Җамаәт хизмәтчилириниң һәр бири ялғуз бир хотунниң ери болуп, 
өз балилирини вә өйини яхши бақсун.  13 Чүнки убдан хизмәт қилғанлар 
өзигә яхши мәртивә тепип, Мәсиһ Әйсаниң иманида тола җүрәт қилалайду.  
14 Пат йеқинда сениң қешиңға кәлгили үмүт қилип, буни саңа пүттүм.  
15 Лекин һаял болсам, Худаниң өйидә өзәңни қандақ тутуш керәк болғинини 
билгәйсән. Мана у өзи тирик Худаниң җамаити болуп, һәқиқәтниң түврүки 
вә улидур.  16 Тәқвадарлиқниң сири һәқиқәтән улуқ екәнлики мәлумдур: У 
өзи җисимдә ашкарә болуп, Роһта адиллиқини испатлинип, пәриштиләргә 
көрүнүп, хәлиқләрниң арисида вәз ейтилип, дунияда ишинилип, шан-
шәрәпкә көтирилди.  

Сахта муәллимләр

4 1 Лекин Роһ рошән ейтидуки: «Кейинки вақитларда бәзиләр имандин 
езиқип, аздурғучи роһларға вә яман роһларниң тәлимигә әгишиду.  

2 Виҗданлири дағлинип, ялған вәз ейтқучиларниң рияси билән шундақ болуп,  



ТИМоТеУСҚА ЙеЗИлғАн 1-ХӘТ 6

3 адәмләрни өйләнмәктин тосап, Худа өзи ишәнгәнләрниң вә һәқиқәтни 
тонуғанларниң шүкүр билән қобул қилмиқи үчүн яратқан таамдин пәрһиз 
қилишни буйруйду.  4 Худа яратқан һәр нәрсә өзи яхшидур вә шүкүр билән 
қобул қилинса, һеч нәрсә рәт қилинғидәк әмәс,  5 чүнки Худаниң сөзи вә дуа 
билән пак-муқәддәс қилиниду.  

Әйса Мәсиһниң яхши хизмәткари

6 Буни бурадәрләрниң хатирисигә салсаң, Мәсиһ Әйсаниң яхши 
хизмәткари болуп, өзәң диққәт билән әгәшкән иманниң вә яхши тәлимниң 
сөзи билән қувәтлинип, тәрбийә тапқайсән.  7 Лекин кәмпирләрниң беһудә 
әпсанилирини рәт қилип, өзәңни тәқвадарлиққа көндүргин.  8 Чүнки 
бәдәнниң көндүрүлүши аз ишқа пайдилиқтур, лекин тәқвадарлиқ һәр ишқа 
пайдилиқ болуп, һазирқи вә келидиған һаят үчүн вәдиси бар.  
9 Бу садиқ сөз вә һәр вәҗи билән қобул қилинғидәктур.  10 Һәммә адәмләрниң, 
болупму мөминләрниң қутқузғучиси болған тирик Худаға үмүтүмизни 
бағлап, шу сөзниң җәһитидин ишләп күришимиз.  11 Буни буйруп тәлим 
бәргин.  
12 Һеч ким сени яш дәп саңа сәл қаримисун, бәлки сөздә, йүрүш-турушуңда, 
муһәббәттә, иманда вә паклиқта мөминләргә нәмунә болғин.  13 Мән кәлгичә, 
оқуп бәргили, несиһәт бәргили, вә тәлим бәргили көңүл қойғин.  14 Сәндә 
болуп җамаәт ақсақаллири үстүңгә қол қойғинида пәйғәмбәрлик сөз билән 
саңа берилгән меһри-шәпқәт һәдийәсидин ғапил болмиғин.  15 Тәрәққий 
қилишиң һәммигә ашкарә болмақ үчүн, бу ишларни ойлап, көңүл қоюп 
қилғин. туруп яшиғин.  16 Өзәңгә вә тәлимиңгә диққәт қилип, бу ишларни 
тохтимай қилип турғин. Чүнки шундақ қилсаң, өзәңни вә сени аңлиғанларни 
қутқузисән.  

Тул хотунлар

5 1 Қерирақ кишигә қаттиқлиқ қилмай, бир атиға сөзлигәндәк униңға 
несиһәт бәргин. Йигитләргә бурадәрләргә сөзлигәндәк несиһәт бәргин.  

2 Қерирақ хотунларға аниларға сөзлигәндәк вә яш хотунларға һәмшириләргә 
сөзлигәндәк паклиқ билән несиһәт бәргин.  
3 Қара тул хотунларға һөрмәт қилғин.  4 Лекин бир тул хотунниң балилири 
яки нәврилири болса, булар авал өз өй хәлқигә һөрмәт қилип, ата-анилириға 
яхшилиқ яндурушни билсун Чүнки шундақ қилиш Худаниң алдида 
мәқбулдур.  5 Лекин ялғуз қалған һәқиқий тул хотун болса өз үмүтини Худаға 
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бағлап, кечә-күндүз дуа вә тәләптә туриду.  6 Амма өзини әйш вә ишрәтгә 
бәргән тул хотун тирик турғини билән өлүктәктур.  7 Улар әйипсиз болмақ 
үчүн, шундақ тәлим берип буйруғин.  8 Бирким өзиниңкиләрни, болупму өз 
өй хәлқини бақмиса, у киши өз иманини инкар қилип, имансиз кишидин 
яманрақтур.  
9 Бир тул хотун атмиш яштин төвән болмиса вә ялғуз бир әрниң хотуни 
болған болса,  10 вә яхши әмәллири үчүн мәшһур болуп, өзи балилар тәрбийә 
қилип, мусапирларни қондуруп, муқәддәсләрниң путлирини жуюп, тәңлик 
тартқанларға ярдәм берип, һәр яхши әмәлгә әгәшкән болса, хәтләнсун.  
11 Лекин яш тул хотунларни қобул қилмиғин, чүнки уларниң өз шәһвәтлиригә 
мәйли болғанда, Мәсиһтин тартилип кәтсә, әргә тәккили халайду.  12 вә 
улар авалқи садақәтликини ташлиғини үчүн һөкүмгә гириптар болиду.  
13 Буниңдин башқа улар һорунлуқни үгинип, өйдин өйгә кирип йүриду. 
Улар ялғуз бекар йүрмәй, бәлки гәп тошуп, сухәнчилик қилип налайиқ сөз 
қилиду.  14 Униң үчүн халаймәнки, яш тул хотунлар әргә тегип, бала туғуп, 
өйни беқип, зит турғучиниң дәшнәм қилишиға бир баһанә бәрмисун  15 Мана 
бәзиләр йенип, шәйтанниң кәйнидин барди.  
16 Әгәр ишәнгән әр кишиниңкидә яки ишәнгән хотун кишиниңкидә туллар 
бар болса, уларни җамаәткә йүк қилмай бақсун вә җамаәт ялғуз һәқиқий тул 
хотунлардин хәвәр алсун.  

Йетәкчиләр һөрмәткә сазавәр

17 Яхши пишивалиқ қилған ақсақаллар, болупму сөздә вә тәлимдә 
ишлигүчиләр һөрмәтниң икки һәссисигә лайиқ саналсун.  18 Чүнки: «Хаманға 
қошқан калиниң ағзини боғмиғин» вә: «Ишлигүчи өз һәччигә лайиқтур» дәп 
муқәддәс язмиларда ейтилиду.  19 Икки яки үч гувайи болмиса, җамаәтниң 
бир ақсақалиниң үстидики әрзни қобул қилмиғин.  20 Қалғанлар қорқсун 
дәп, гуна қилғанларға һәммисиниң алдида тәнбиһ бәргин.  21 Худаниң вә 
Мәсиһ Әйсаниң алдида вә илғанған пәриштиләрниң алдида саңа чиң несиһәт 
беримәнки, буни һеч кишигә йүз-хатирә қилмай, ян басмай қилғайсән.  
22 Алдирап бир кишиниң үстигә қол қоймиғин. Башқиларниң гуналириға 
шерик болмиғин. Өзәңни пак сақлиғин.  
23 Мундин кейин ялғуз су ичмигин, бәлки мәйдәң үчүн вә пат-пат ағриқ 
болғиниң үчүн азғина шараб ишләткин.  
24 Бәзи адәмләрниң гуналири ашкарә болуп, қилғучилиридин илгири 
һөкүмгә бариду. Бәзиләрниңки кейинрәк ашкарә болиду.  25 Шуниңға охшаш 
яхши әмәлләр һәм ашкаридур вә ашкарә болмисиму, пинһан қалалмайду.  
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Хизмәткарлар вә хоҗилири

6 1 Боюнтуруқ тегидики хизмәткарлар, Худаниң исми вә тәлими 
һақарәтлинмисун дәп, өз хоҗилирини һәммә иззәткә лайиқ санисун.  

2 Хоҗилири мөмин болса, хизмәткарлар уларға бурадәр дәп сәл қаримай, 
бәлки яхшилиқ қилғили тиришип, амрақ мөминләр болғини үчүн, уларға 
убданрақ хизмәт қилсун. Шундақ тәлим берип несиһәт қилғин.  

Ялған тәлим вә пулпәрәсликниң ақивити

3 Бирким Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң сап сөзигә вә тәқвадарлиққа 
мувапиқ болған тәлимгә итаәт қилмай, ят тәлим үгәтсә,  4 у өзи һечнемә 
уқмай, мутәкәббур болғандур. У һәсәт, җедәл, дәшнәм вә яман гуманлар пәйда 
қилидиған бәс-муназирә вә сөз талаштурмақлиққа һерис болуп, әқилдин езип,  
5 адәмләрниң арисида урушмақлиқ чиқириду. Шундақ адәмләр зеһинлирини 
бузуп, һәқиқәттин мәһрум қелип, тәқвадарлиқ җисманий пайда үчүндур дәп 
хиял қилиду.  6 Дәрвәқә, қанаәт билән болған тәқвадарлиқ тола пайдилиқтур.  
7 Чүнки биз дунияға һеч нәрсә елип келәлмидуқ вә һәқиқәтән униңдин һеч 
нәрсә елип кетәлмәймиз.  8 Лекин рисқимиз вә кийимимиз болса, униң билән 
қанаәт қилайли.  9 Амма бай болушни халиғанлар өзи адәмләрни вәйранлиққа 
вә һалакәткә гириптар қилидиған синақларға вә тузақларға вә тола ахмақ вә 
зәрәрлик шәһвәтләргә чүшиду.  
10 Чүнки һәммә яманлиқниң йилтизи пулни дост тутмақлиқтур вә бәзиләр 
буниңға һерис болуп имандин езиқип, өзигә тола дәрд йәткүзгән.  
11 Лекин сән, әй Худаниң адими, шундақ ишлардин қечип, адаләткә, 
тәқвалиққа, иманға, муһәббәткә, сәвиргә вә мулайимлиққа әгәшкин.  
12 Иманниң яхши җеңини қилип, әбәдий тирикликни тапқили күрәшқин. 
Униң өзигә қичқирилип, яхши етирапни тола гуваларниң алдида етирап 
қилдиң.  13 Һәммисини тирилдүргүчи Худаниң алдида вә Понтиюс 
Пилатусниң қешида яхши гувалиқни бәргән Мәсиһ Әйсаниң алдида саңа 
буйруймәнки,  14 Худавәндимиз Әйса Мәсиһ заһир болғичилик, әмирни 
дағсиз вә әйипсиз сақлиғайсән.  15 Униң өзини мубарәк йеганә сәлтәнәт 
қилғучи, йәни падишаһларниң падишаһи вә Худавәндиләрниң Худавәндиси, 
өз вақтида бизгә көрситиду.  16 У өлүмсизликниң йеганә егиси болуп, һеч 
ким йеқин келәлмәйдиған нур ичидә яшап, һеч бир адәмгә көрүнмигән вә 
көрүнәлмәйдиған Худа өзигә иззәт вә әбәдий қудрәт болсун. Амин.  
17 Бу дунияда дөләтмән болғанларға буйруғинки, мутәкәббур болмисун вә 
бақий қалмайдиған дөләткә үмүт бағлимай, бәлки ишлитип сөйүнмикимиз 
үчүн бизгә берилгән һәр немәтни кәңричилик билән бәргән Худаға үмүтини 
бағлисун.  18 Улар яхшилиқ қилип, яхши әмәлләргә дөләтмән болуп, 
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үләштүрүшкә майил болуп, көңли кәң болсун.  19 Шундақ қилип, һәқиқий 
тирикликни тапқили, келидиған вақит үчүн өзигә яхши бир ул селип, ғәзинә 
йиғсун.  
20 Әй Тимотеус, саңа тапшурулғанни сақлап, ялғандин илим аталған 
хияллардин чиққан напак вә беһудә сөзләрдин вә мухалип ишлардин йүз 
өрүгин.  21 Бәзиләр шундақ ишларға қайил болуп, имандин езиқип кәтти. 
Меһри-шәпқәт силәр билән болсун.  
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Тимотеусқа салам

1 1 Мәсиһ Әйсадики тирикликниң вәдисигә мувапиқ Худаниң ирадиси 
билән Мәсиһ Әйсаниң расули болған Павлустин амрақ балам Тимотеусқа 

салам.  2 Худа Атидин вә Худавәндимиз Мәсиһ Әйсадин меһри-шәпқәт, 
мәрһәмәт вә аманлиқ болсун.  

Шүкүр вә несиһәт

3 Ата-бовилиримдин тартип пак виҗдан билән өзәм ибадәт қилған Худаға 
шүкүр қилип, тохтимай кечә-күндүз сени өз дуалиримда яд қилимән.  
4 Сениң көз яшлириңни ядимға кәлтүрүп, хушлуқтин толуп сени көргили 
сеғинимән.  5 Авал чоң анаң Лоистә вә анаң Әвникәдә бар болған риясиз 
иманиңни яд қилип, сәндә һәм бар екәнликини билип хатирҗәмдурмән.  
6 Бу сәвәбтин ядиңға салимәнки, қоллиримниң сениң үстүңгә қоюлғини 
билән Худадин сәндә болған меһри-шәпқәт һәдийәсини ялқунлитип җари 
қилғайсән.  
7 Чүнки Худа бизгә қорқунучақ роһини бәрмиди, бәлки қудрәтниң, 
муһәббәтниң вә интизамниң роһини бәрди.  8 Униң үчүн Худавәндимизниң 
шаһадитидин вә мән униң әсиридин уятмиғин, бәлки сән һәм Худаниң 
қудритигә мувапиқ Инҗил үчүн мушәққәт тартқин.  9 Худа өзи, бизниң 
әмәллиримизгә қаримай өз тәғдиригә мувапиқ, әзәлий вақитлардин илгири 
Мәсиһ Әйсада бизгә ата қилинған меһри-шәпқәткә қарап, бизни муқәддәс 
дәвәт билән қичқирип қутқузди.  10 Худаниң тәғдири қутқузғучимиз Мәсиһ 
Әйса заһир болғини билән әмди ашкарә болди. Чүнки у өзи өлүмни йоқитип, 
Инҗилниң васитиси билән һаятлиқ вә чиримәксизликни йоруқлуққа 
кәлтүрди.  
11 Мән өзәм у Инҗилниң әлчиси вә расули вә муәллими болушқа 
тәйинләндим.  12 Униң үчүн бу зәхмәтни тартимән. Лекин уятмаймән, 
чүнки кимгә ишәнгинимни билип, униң өзәмгә тапшурулғинини у күнгичә 
сақлиғили қадир болғиниға хатирҗәмдурмән.  13 Мәсиһ Әйсада болған 
муһәббәт вә иман билән, мәндин аңлиған сағлам сөзләрни нәмунидәк 
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чиң тутқин.  14 Биздә макан тутқан Муқәддәс Роһниң васитиси билән саңа 
тапшурулған яхши аманәтни сақлиғин.  
15 Асиядикиләрниң һәммиси мәндин йүз өрүгинини билисән. Уларниң 
арисида Фигелус вә Ермогенес бар.  16 Худавәндә Онесифорусниң өйигә 
мәрһәмәт қилғай, чүнки у пат-пат мени раһәтләндүрүп, зәнҗирлиримдин 
уятмай,  17 бәлки Римға кәлгәндә мени иҗтиһат билән издәп тапти.  
18 Худавәндә униңға у күндә Рәб тәрипидин мәрһәмәт таптурғай. Униң 
Әфәсуста қилған хизмитини өзәң яхши билисән.  

Мәсиһ Әйсаниң ишәшлик әскири

2 1 Сән, әй балам, Мәсиһ Әйсадики меһри-шәпқәт билән қувәтлинип,  
2 тола гуваларниң алдида мәндин аңлиғиниңни башқиларға тәлим 

берәләйдиған ишәшлик кишиләргә тапшурғин.  
3 Сән һәм Мәсиһ Әйсаниң яхши сипаһидәк мушәққәт тартқин.  4 Әскәрлик 
қилғучи болса: Өз сәрдаримни рази қилай дәп, һеч бири тирикчиликниң 
әндишилиригә арилашмайду  5 вә челишқучи қаидә билән челишмиса, 
таҗланмайду.  6 Иш қилған деханниң авал мевидин һәссидар болмиқи 
керәктур.  
7 Немә ейтқинимни яхши ойлиғин вә Худавәндә саңа һәр ишта пәм бериду.  
8 Давутниң уруқ-әвлатидин болуп, өзәм йәткүзгән Инҗилға мувапиқ өлүкләр 
арисидин қопурулған Әйса Мәсиһни яд қилғин.  9 Инҗилниң хизмитидә 
гунакардәк зәхмәт тартип, зәнҗирдә туримән. Лекин Худаниң сөзи бағлақлиқ 
әмәс.  10 Бу вәҗидин илғанғанлар үчүн, улар һәм Мәсиһ Әйсадики ниҗатни 
вә әбәдий шан-шәрәпни тапқай дәп, һәр нәрсигә сәвир-тақәт қилимән.  
11 Бу сөз садиқтур, чүнки Мәсиһ билән өлгән болсақ, униң билән биллә һәм 
тирик туримиз.  12 Сәвир қилсақ, униң билән һөкүмранлиқ һәм қилимиз. 
Инкар қилсақ, у һәм бизни инкар қилиду.  13 Әгәр биз садақәтсиз болсақ, у 
садақәтлик болуп қалиду, чүнки у өз-өзини инкар қилалмайду.  

Беһудә талаш-тартишлар тоғрисида агаһландуруш

14 Буни уларниң ядиға селип, Худаниң алдида уларға чиң несиһәт бәргинки, 
сөз тоғрисида талашмисун. Чүнки шундақ ишлар һеч мәнпәәт йәткүзмәй, 
аңлиғучиларниң һалак болушиға сәвәб болиду.  15 Уятмай һәқиқәтниң 
сөзини растлиқ билән чүшәндүридиған ишлигүчидәк өзәң Худаниң алдида 
мәқбул болушқа тиришқин.  
16 Напак беһудә сөзләрдин нери турғин, чүнки шундақ сөзлигүчиләр 
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барғансери пасиқрақ болиду  17 вә уларниң сөзлири мәрәздәк чөрисини 
йәйду. Шундақ адәмләрниң арисида Һименеус вә Филетус бар.  
18 Булар, өлүмдин тирилиш болуп өтти дәп, бәзиләрниң иманини хараб 
қилиду.  
19 Лекин Худаниң мәһкәм ули муқим туриду вә униң мөһүри шудурки, 
Худавәндә өзиниңкиләрни тонуйду вә һәр ким Худавәндиниң исмини 
қичқарса, яманлиқтин қол үзсун. 20 Лекин бир чоң өйдә ялғуз алтун вә күмүч 
қачилири болмай, бәлки яғачтин вә сапалдин қачилар һәм бардур, бәзилири 
иззәт үчүн, бәзилири һақарәт үчүндур.  21 Әгәр бирким өзини шундақ 
ишлардин пак сақлиса, у өзи муқәддәс, иззәтлик бир қачидәк, өз хоҗисиға 
мәнпәәтлик вә һәр яхши ишқа яриғидәк болиду.  
22 Яшлиқниң шәһвәтлиридин қечип, Худавәндини пак көңүл билән 
қичқарғанларниң һәммиси билән адаләткә, иманға, муһәббәткә вә 
аманлиққа әгәшкин.  
23 Лекин ахмақ вә бемәнә муназириләр җедәл пәйда қилидиғинини билип, 
уларни рәт қилғин.  24 Худавәндиниң бир бәндиси җедәл қилмай, бәлки 
һәммисигә мулайимлиқ болуп, тәлим беришкә ярап, зулум тартишта 
сәвир қилип,  25 зит турғучиларға явашлиқ билән несиһәт бәрсун, шайәтки 
Худа уларға һәқиқәтни тонуғили товини несип қилғай.  26 Шундақки, улар 
һошияр болуп, иблисниң тузиқидин қутулғай. Чүнки улар униңдин тутулуп, 
хаһишини қилиду.  

Ахир замандики һамақәт кишиләр

3 1 Лекин буни билгинки, ахирқи күнләрдә тәс вақитлар келиду.  2 Чүнки 
адәмләр өзини дост тутқучи, пулни дост тутқучи, йоған гәп қилғучи, 

тәкәббурлуқ қилғучи, күпүрлүк қилғучи болуп, ата-аниға итаәт қилмай, 
нашүкүр вә напак болуп,  3 муһәббәтсиз, вапасиз, ғәйвәт қилғучи, нәпсини 
тартмайдиған, өзини тохтатмайдиған, яхшилиқни дост тутмайдиған болуп,  
4 хиянәт қилғучи, бепәрвалиқ қилғучи, йоғанлиқ қилғучи вә Худани дост 
тутуштин ләззәтни зиядирәк дост тутқучи болиду.  5 Улар сиртқи қияпәттә 
тәқвадарлиқ болуп, униң қудритини инкар қилиду. Шундақлардин йүз 
өрүгин.  
6 Чүнки өйләргә киривелип,  7 гуналар билән йүклинип хилмухил 
шәһвәтләргә муптила болуп, һемишә тәлим елип һәргиз һәқиқәтниң 
мәрипитигә йетәлмәйдиған хотунларни әсир қилғучилар шундақлардур.  
8 Яннис билән Ямбрис Мусаға зит турғандәк, булар һәм һәқиқәткә зит туриду. 
Улар иманда ярамлиқ болмай, зеһинлири бузуқ адәмләрдур.  9 Лекин улар 
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йәнә илгири баралмайду. Мәзкурларниң һамақәтлики ашкарә болғандәк, 
буларниң һамақәтлики һәммиләргә ашкарә болиду.  

Павлусниң вәсийәтлири вә Худаниң сөзиниң әһмийити

10 Лекин сән мениң тәлимгә, йүрүш-турушумға, мәхситимгә, иманимға, 
сәвиримгә, муһәббитимгә, тақитимгә,  11 қоғланмақлиқлиримға, 
зәхмәтлиримгә, болупму Антакяда, Коняда вә Листрада тартқан 
зәхмәтлиримгә охшаш зәхмәтләргә әгәштиң. Мана шундақ зәхмәтләр 
тартқанмән. амма һәммисидин Худавәндә мени қутқузди.  12 Лекин Мәсиһ 
Әйсада тәқвадарлиқ билән өмүр өткүзидиғанларниң һәммиси қоғлиниду.  
13 Чүнки яман адәмләр вә сәхтипәзләр барғансери яманрақ болуп, өзлири 
езиқип кетип, башқиларни аздуриду.  
14 Лекин сән болсаң кимдин тәлим алғиниңни билип, үгәнгиниңдә вә етиқат 
қилғиниңда чиң туруп қалғин.  15 Мәсиһ Әйсаға болған иманиң билән сени 
ниҗатқа дана қилидиған муқәддәс язмиларни кичикликиңдин бери билисән.  
16 Худаниң илһами билән болған пүтүн муқәддәс язма тәлим бәргили, тәнбиһ 
бәргили, түзәткили вә адаләттики әдәпни үгәткили пайдилиқтур,  17 Шулар 
арқилиқ Худаниң адими тәйярлинип, һәр яхши ишқа яриғидәк болғай.  

4 1 Худаниң алдида вә тирикләр билән өлгәнләрни һөкүм қилидиған 
Мәсиһ Әйсаниң алдида, дәрвәқә униң ашкарә болуши үстидә вә униң 

падишаһлиқи үстидә саңа чиң несиһәт беримәнки,  2 сөзни вәз ейтип, 
мунасип вақитта вә мунасип әмәс вақитта чиқип пәнд берип несиһәт қилип, 
һәммә сәвир-тақәт билән тәнбиһ берип тәлим бәргәйсән.  
3 Адәмләр сап тәлимгә сәвир-тақәт қилмай, өз қулақлири қимирлишичә өз 
шәһвәтлиригә мувапиқ өзигә муәллимләр йиғидиған вақит келиду.  4 Улар 
қулақлирини һәқиқәттин тосап, әпсаниләргә майил болиду.  
5 Лекин сән һәр ишта ойғақ турғин. Мушәққәткә сәвир-тақәт қилғин. Бир 
Инҗилни йәткүзгүчиниң ишини қилғин. Хизмитиңни пүткүзгин.  
6 Чүнки мән әмди бир қурбанлиқтәк тәқдим қилиниватимән вә әҗилимниң 
вақти йетип кәлди.  7 Мән яхши күрәшни қилип болуп, сәпиримни пүткүзүп, 
иманни сақлидим.  8 Әмди мән үчүн адаләтниң таҗи тәйяр туруп сақланмақта. 
Униң өзини у күндә адил һөкүм қилғучи Худавәндә маңа бериду. Амма ялғуз 
маңа әмәс, бәлки униң ашкарә болушиға хошал болғанларниң һәммисигә һәм 
бериду.  
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Ахирқи сөз вә саламлар
9 Алдирап пат қешимға кәлгин.  10 Чүнки Демас бу дунияни дост тутуп, 

мени ташлап Тесалоникаға кәтти вә Крескинс Галатияға вә Титус Далматияға 
кәтти.  
11 Ялғуз Луқа мән биләндур. Маркусни өзәң билән елип кәлгин. Чүнки у өзи 
хизмәткә маңа пайдилиқтур.  12 Тикикусни Әфәсусқа әвәттим.  
13 Келишиңдә мән Троастики Карпусниң йенида қоюп кәткән йепинчини вә 
китапларни, болупму орам терә язмиларни алғач кәлгин.  
14 Мискәр Искәндәр маңа тола яманлиқ қилди. Худавәндә униңға өз 
қилғиниға мувапиқ яндуриду.  15 Сән һәм униңдин еһтият қилғин, чүнки у 
бизниң сөзлиримизгә тола зитлиқ қилди.  
16 Авалқи сорақта һеч ким мениң ярдимимгә кәлмәй, һәммиси мени 
ташлиди. Бу әйип уларға саналмисун.  17 Лекин Худавәндә йенимда туруп, 
мени қувәтләндүрди. Нәтиҗидә һәммә таипиләрниң аңлимиқи үчүн 
Инҗилниң җакари мениң васитәм билән һәр йәрдә толуқ аңланғай. Униң 
үчүн ширниң ағзидин қутулдум.  18 Дәрвәқә Худавәндә мени һәр яман иштин 
қутқузуп, өз самави падишаһлиқиға йәткүзүп маңа ниҗат бериду. Униңға 
әбәдләрниң әбәдигичә шан-шәрәп болсун. Амин.  
19 Прискаға вә Аквилаға вә Онесифорусниң өйигә салам ейтқин.  
20 Арастус Коринтуста қалди. Трофимусни Милетуста кесәл қойдум.  
21 Қиш болмаста алдирап кәлгин. Аполлос вә Пуденс вә Линус вә Клавдия вә 
бурадәрләрниң һәммиси саңа салам ейтиду.  
22 Худавәндә сениң роһуң билән болсун. Меһри-шәпқәт силәр билән болсун.  
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ТИТУСҚА ЙеЗИлғАн ХӘТ
Титусқа салам

1 1 Худаниң илғанғанлириниң имани үчүн вә тәқвадарлиққа мувапиқ 
болған һәқиқәтниң мәрипити үчүн Худаниң бәндиси вә Әйса Мәсиһниң 

расули болған Павлустин  2 — Бу иман вә һәқиқәткә асасән әбәдий 
тирикликкә бағланған үмүт пәйда болиду. Ялған ейталмайдиған Худа 
әзәлий вақитлардин илгири бу әбәдий тирикликни вәдә қилған.  3 Лекин 
Худа өз вақтида җакалаш арқилиқ өз сөзини ашкарә қилди. Қутқузғучимиз 
Худаниң буйруқиға мувапиқ маңа бу җакалаш хизмити тапшурулған —  
4 ортақ иманимизға мувапиқ һәқиқий балам Титусқа салам. Худа атидин вә 
қутқузғучимиз Мәсиһ Әйсадин меһри-шәпқәт вә аманлиқ болсун.  

Титусниң Криттә арилидики хизмити

5 Сени Криттә қоюп кәткинимниң сәвәби шу едики, җайида болмиған 
ишларни тоғрилап, саңа буйруғинимдәк һәр шәһәрдә җамаәт ақсақаллири 
тәйинлигәйсән.  6 Әгәр бирким әйипсиз болса, өзи ялғуз бир хотунниң ери 
болса, бузуқлуқ вә итаәтсизлик җәһитидин бәднами болмиған мөмин 
балилири болса, уни тәйинлигәйсән.  
7 Чүнки йетәкчи өзи Худаниң вәкилидәк әйипсиз болуп, өзини чоң 
тутмайдиған, пат аччиқланмайдиған, шарабқа мәйли болмайдиған, 
урушмайдиған, қәбиһ пайдиға тәмә қилмайдиған киши болсун.  8 бәлки 
меһмандост болуп, яхшилиқни дост тутқучи, һошияр, адил, муқәддәс, салмақ,  
9 тәлимгә мувапиқ садиқ сөзни мәһкәм тутидиған киши болсун. Шундақ 
киши болуп, у сап тәлимгә мувапиқ несиһәт бәргили вә зит турғучиларға 
әдәп бәргили қадир болғай.  
10 Чүнки тола итаәтсизлик қилғучилар вә беһудә сөзлигүчиләр вә алдиғучилар 
бардур, болупму хәтниликтин болғанлар шундақ екән.  11 Шундақларниң 
ағзини тувақлимақ керәктур, чүнки қәбиһ пайда үчүн беһудә тәлимләр 
үгитип, өйләр тамамән хараб қилиду.  
12 Улардин бири, йәни өз пәйғәмбәрлириниң бири: «Критликләр һемишә 
ялғанчи вә яман һайван болиду. Улар һурун йетип, қеринлирини тоштуриду» 
дәп ейтқан.  
13 Шу гувалиқ расттур. Бу вәҗидин уларға қаттиқ тәнбиһ бәргинки, улар 
иманда сағлам болуп,  14 йәһудийларниң әпсанилиригә вә һәқиқәттин йүз 
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өрүгән адәмләрниң буйруқлириға қулақ салмиғай.  

15 Пак болғанларға һәр нәрсә пактур, лекин напак болғанларға вә имансизларға 
һеч нәрсә пак әмәс, бәлки һәм зеһинлири, һәм виҗданлири булғинип кәткән.  
16 Улар: «Худани тонуймиз» дәп етирап қилиду, лекин әмәллири билән буни 
инкар қилиду. Чүнки улар йиргинчлик вә итаәтсиз болуп, һеч яхши ишқа 
яримайду.  

Сап тәлимгә лайиқ яшаш

2 1 Лекин сән сап тәлимгә лайиқ болғанни сөзлигин.  
2 Қери адәмләргә: «Салмақ, әдәплик, һошияр болуп, иманда вә муһәббәттә 

вә сәвирдә сағлам болуп туруңлар» дәп несиһәт бәргин.  3 Шундақ һәм 
қери хотунларға: «Муқәддәсләргә лайиқ йүрүп, ғәйвәт қилғучи вә тола 
шарабхорлуққа қул болмай, яхшилиқниң муәллимлири болуңлар» дәп 
несиһәт бәргин,  4 Буниң билән, улар яш хотунларға өз әр вә балилирини дост 
тутуп,  5 Худаниң сөзигә дәшнәм берилмисун дәп, һошияр вә иппәтлик болуп 
өз өйидин убдан хәвәр елип, өз еригә итаәт қилғили несиһәт бәрсун.  
6 Шундақ һәм йигитләргә: «Һәр ишта һошияр болуңлар» дәп несиһәт 
берип,  7 һәр тәриқидә яхши әмәлләрдә өзәңни бир нәмунидәк көрсәткин. 
Тәлимиң халис паклиқ, әдәплик вә растчиллиқ билән болсун,  8 Бизгә зит 
турғучи үстимиздә яман сөз ейталмай, хиҗаләт болғай дәп, һеч ким қусур 
тапалмайдиған сағлам сөзләрни йәткүзгин. 
9 Хизмәткарларға несиһәт бәргинки, улар өз хоҗилириға боюн сунуп, уларни 
һәр ишта рази қилип, сөз яндурмисун.  10 Шуниңдәк улар хиянәт қилмай, 
бәлки һәр ишта өзиниң садақәтлик екәнликини көрситип, қутқузғучимиз 
Худаниң тәлимигә һәр нәрсидә зиннәт бәргәй.  
11 Чүнки Худаниң һәммә адәмләргә ниҗат йәткүзидиған меһри-шәпқити 
ашкарә болуп,  12 бизни тәрбийә қилип, тәлим беридуки, биз пасиқлиқни 
вә дунияви шәһвәтләрни рәт қилип, бу дунияда һошиярлиқ вә адаләт 
вә тәқвадарлиқ билән яшап,  13 мубарәк үмүтүмизгә вә әзим Худаниң вә 
қутқузғучимиз Мәсиһ Әйсаниң шан-шәрипиниң ашкарә болушиға мунтәзир 
болғаймиз.  14 Бизни һәммә һәқсизлиқтин қутқузуп, өзигә яхши әмәлләрдә 
ғәйрәтлик хас бир хәлиқ пак қилиш үчүн, У өзини биз үчүн пида қилди.  
15 Буни сөз қилип, несиһәт берип, һәммә қудрәт билән тәнбиһ бәргин. Һеч 
киши сени тәһқир қилмисун.  
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3 1 Уларниң ядиға кәлтүргинки, улар сәлтәнәт вә һөкүмәтләргә боюн сунуп, 
һәр яхши ишқа тәйяр болғай,  2 шуниңдәк улар һеч кимни дәшнәм қилмай, 

тинич туруп, яваш болуп, һәммә адәмләргә мулайимлиқ көрсәткәй.  3 Биз 
болсақ һәм бир вақит җаһил, итаәтсиз, езиқип кетип, хилмухил шәһвәтләргә 
вә ләззәтләргә қулчилиқ қилип, яманлиқта вә һәсәттә яшап, өчмән болуп, 
бир-биримизни яман көрәттуқ.  
4 Лекин қутқузғучимиз Худаниң меһриванлиқи вә инсанға болған муһәббити 
ашкарә болғанда бизни қутқузди.  5 Өзимиз қилған адаләт әмәллиримизниң 
җәһитидин әмәс, бәлки у өз мәрһәмитигә мувапиқ йеңидин туғулушниң 
жуюши билән вә Муқәддәс Роһта йеңиланмиқимиз билән бизни қутқузди.  6 У 
Роһни қутқузғучимиз Әйса Мәсиһниң васитиси билән үстимизгә кәңричилик 
билән төкти.  7 Буниң билән әбәдий тирикликниң үмүтигә мувапиқ униң 
меһри-шәпқити васитиси билән адил қилинип, варис болдуқ.  
8 Бу сөз садиқтур вә халаймәнки, Худаға ишәнгәнләр өзини яхши әмәлләргә 
көндүрсун дәп, уларға чиңлиқ билән җекилигәйсән. Бу ишлар адәмләргә 
яхши вә пайдилиқтур.  9 Ахмақ бәс-муназириләрдин вә нәсәбнамиләрдин вә 
Тәврат қануни тоғрисида җедәл қилиш вә урушмақтин нери турғин, чүнки 
шу ишлар пайдисиз вә бекардур.  10 Лекин бөлгүнчилик пәйда қилғучи болса, 
униңға бир яки икки қетим несиһәт қилғандин кейин уни рәт қилғин.  
11 Шундақ адәмниң езиқип гуна қилип, өзигә һөкүм кәлтүргинини билисән.  

Ахирқи сөз вә саламлар

12 Артемасни яки Тикикусни сениң қешиңға әвәткинимдә алдирап 
Никополисгә берип, мениң алдимға кәлгин, чүнки қишни анда өткүзүшни 
қарар қилдим.  
13 Қанун устази Зенасниң вә Аполлосниң сәпәр җабдуқини һеч нәрсиси кам 
болмиғидәк тәйяр қилғили тиришип, уларни йолға салғин.  
14 Бурадәрлиримиз өзи мевисиз қалмаслиқи үчүн лазим болған йәрдә яхши 
әмәлләр қилишни үгәнсун.  
15 Мән билән болғанларниң һәммиси саңа салам ейтиду. Иманда бизни дост 
тутқанларниң һәммисигә салам ейтқин. Меһри-шәпқәт һәммәңлар билән 
болсун.  
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Саламлар

1 1 Мәсиһ Әйсаниң мәһбуси Павлустин вә бурадәр Тимотеустин амрақ 
һәмкаримиз Филемонға  2 вә һәмширимиз Афияға вә сәпдаш рәпиқимиз 

Аркипусқа вә сениң өйүңдики җамаәткә салам.  3 Атимиз Худадин вә 
Худавәндә Әйса Мәсиһтин силәргә меһри-шәпқәт вә аманлиқ болсун.  

Шүкүр вә дуа

4 Дуалиримда сени яд қилип, һемишә Худайимға шүкүр қилимән.  5 Чүнки 
сениң Мәсиһ Әйсаға вә һәммә муқәддәсләргә болған муһәббитиңниң 
вә садақәтликиң тоғрисидин аңлиғанмән.  6 Дуа қилимәнки, Мәсиһтә 
бизгә берилгән һәммә яхшилиқни билмикиң үчүн сиздә болған иманиң 
қувәтлинип әмәлгә кәлтүрүлгәй.  7 Әй бурадирим, сениң муһәббитиңдин 
тола хушлуқ вә тәсәлли таптим. Чүнки муқәддәсләрниң көңүллири сениң 
васитәң билән сөйүнүп, раһәт тапқан.  

Филемонниң қули Онесимус тоғрисида илтимас

8 Униң үчүн лайиқ болғанни саңа буйруғили Мәсиһтә һәққим болсиму,  
9 муһәббәт җәһитидин ялвуримән, дәрвәқә мән әмди Мәсиһ Әйсаниң 
мәһбуси болуп қерип кәткән Павлус  10 мениң зәнҗирлиримдә туққан 
балам Онесимус үчүн саңа ялвуримән.  11 У өзи бир вақит саңа пайдисиз 
еди, лекин әмди һәм саңа, һәм маңа пайдилиқ болди.  12 Уни сениң қешиңға 
яндуруп әвәтсәм, өз көңлүмни әвәткәндәк болди.  13 Мән өзәм Инҗил үчүн 
зәнҗирләрдә турсам, сениң орнуңда маңа хизмәт қилмиқи үчүн уни өз 
йенимда елип қалғили халаттим.  14 Лекин, қилған яхшилиқиң начарлиқтин 
болмай, көңүл хушлуқидин болғай дәп. сәндин соримай һечнемә қилғили 
халимидим.  15 Әбәдкичә сениңки болмиқи үчүн у бир аз вақит сәндин 
айрилди.  16 У мундин кейин өзәңгә қулдәк әмәс, бәлки қулдин әвзәл болғай. 
У маңа интайин амрақ бурадәр болғандин кейин, қанчә зиядирәк саңа һәм 
җисимдә, һәм Худавәндидә шундақ болғай.  
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17 Әгәр мени өзәңгә бурадәрдәк санисаң, уни өзәмдәк қобул қилғин.  
18 Саңа бир наһәқлиқ қилған болса яки сәндин қәризи болса, шуни мениң 
һесабимға пүткин.  19 Мән Павлус өз қолум билән яздим. Мән өзәм төләп 
беримән. Сән болсаң өзәңни һәм маңа бәргили қәриздардурсән.  20 Шуңа, әй 
бурадирим, Худавәндидә сәндин маңа мәнпәәт болсун. Мәсиһтә көңлүмни 
раһәтләндүргин.  

Ахирқи сөз вә саламлар

21 Итаитиңгә ишинип, ейтқинимдин ошуқрақ қилидиғиниңни билип саңа 
пүттүм.  22 Буниңдин башқа маңа бир чүшидиған өй тәйяр қилғин. Чүнки 
дуалириңларниң васитиси билән силәргә берилидиғинимни үмүт қилимән.  
23 Мәсиһ Әйсада мениң түрмидишим болған Епафрас  24 вә мениң һәмкарлирим 
болған Маркус, Аристархус, Демас вә Луқа саңа салам ейтиду.  
25 Худавәндә Әйса Мәсиһниң меһри-шәпқити роһуңлар билән болсун.  
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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 



ИбрАнИЙлАрғА ЙеЗИлғАн ХӘТ 12

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.  
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ЯҚУб ЯЗғАн ХӘТ
Он икки қәбилигә салам

1 1 Худаниң вә Худавәндә Әйса Мәсиһниң бәндиси Яқубтин тарилип кәткән 
он икки қәбилигә салам.  

Етиқат вә синақ

2 Әй бурадәрлирим, хилмухил синақларға чүшкиниңларни чоң хошаллиқ 
санаңлар.  3 Билиңларки, иманиңларниң синиши сәвир һасил қилиду.  
4 Лекин, силәр камил вә әйипсиз болуп, һеч ишта кәмликиңлар болмисун 
дәп, сәвирниң әмили камил болсун. 
5 Силәрдин бирким һекмәттә өксүгән болса, әйиплимәй, хуш-риза билән 
һекмәт беридиған Худадин тилисун вә униңға берилиду.  6 Лекин һеч 
шәк кәлтүрмәй, етиқат билән тилисун, чүнки шәк қәлтүргүчи деңизниң 
шамалдин урулуп чайқалған долқуниға охшайду.  7 Шундақ адәм Худадин бир 
нәрсә тапай дәп, үмүт қилмисун.  8 Икки пикирлик киши һәммә йоллирида 
турақсиздур.  

9 Намрат болған бурадәр өзиниң көтирилгини билән пәхирләнсун.  10 Лекин 
дөләтмән болған бурадәр өзиниң төвән қилинғини билән пәхирләнсун, 
чүнки у отниң гүлидәк тозуп кетиду.  11 Мана аптап иссиқлиқ билән чиқип, 
йәр отини қурутиду вә гүли чүшүп гүзәллики йоқилиду. Дөләтмән шундақ 
өз йоллирида солишиду.  
12 Синаққа сәвир-тақәт қилған киши мубарәктур. Чүнки синақтин сап чиқса, 
Худавәндә өзини дост тутқучиларға вәдә қилған тириклик таҗини тапиду.  
13 Бирким синақ қилинғанда: «Худа тәрипидин синақ қилинимән» дәп 
ейтмисун, чүнки Худа яманлиқтин синақ қилинмайду вә өзи һеч кимни 
синақ қилмайду.  14 Лекин бирким өз шәһвитидин тартилип езиқтурса, синақ 
қилиниду.  15 вә шәһвәт һамилдар болғандин кейин, гуна туғиду. Амма гуна 
пишқандин кейин өлүм туғиду.  16 Әй амрақ бурадәрлирим, азмаңлар.  
17 Һәр яхши һәдийә вә һәр камил инам жукиридин нурларниң Атиси 
тәрипидин назил болиду. Униң өзидә өзгириш вә тәбдилликниң сайиси 
йоқтур.  18 У бизни худди өз мәхлуқатиниң тунҗи мевиси болсун дәп, өз 
ирадисигә мувапиқ бизни һәқиқәтниң сөзи билән туғдурди. 
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Худаниң сөзини әмәлгә кәлтүрүш
19 Әй амрақ бурадәрлирим, шуни билиңларки, һәр адәм аңлимақта шитик, 

сөз қилишта еғир вә ғәзәплиништә сус болсун.  20 Чүнки адәмниң ғәзипии 
Худаниң алдида адил болғанни әмәлгә кәлтүрмәйду.  21 Бу вәҗидин һәр 
паскинилиқ вә яманлиқниң қалдуқлирини ташлап, силәрдә терилип 
җанлириңларни қутқузалайдиған сөзни явашлиқ билән қобул қилиңлар.  
22 Амма сөзни әмәлгә кәлтүргүчи болуңлар. Өз өзәңларни алдап, ялғуз 
аңлиғучи болмаңлар.  23 Чүнки бирәв аңлиғучи болуп қилғучи болмиса, 
бир әйнәктә өзиниң йүзигә қарайдиған кишигә охшайду.  24 Чүнки у өзигә 
қарап қоюп, кетип дәрһал өзиниң қандақ болғинини унтуп қалиду.  25 Лекин 
азатлиқниң камил қануниға нәзәр селип қарап, униңға давамлиқ қарап, 
унитидиған аңлиғучи болмай, бәлки әмәл қилғучи болған киши өз ишида 
мубарәк болиду.  
26 Бирким өзини диндар десә вә өз тилиға йүгән салмай, өз көңлини алдатса, 
ундақниң диндарлиқи инавәтсиздур.  27 Худа Атиниң алдида пак вә әйипсиз 
болған ибадәт йетимләрни вә тулларни өз тәңликлиридә йоқлап, өзини 
дуниядин дағсиз сақлимақтур.  

Айримичилиқ қилмаслиқ

2 1 Әй бурадәрләр, шан-шәрәпниң егиси Худавәндимиз Әйса Мәсиһкә болған 
иманиңлар йүз-хатирә қилиш билән болмисун.  2 Чүнки җәмләшкән 

йериңларға алтун бағ үзүклүк вә чирайлиқ кийимлик адәм киргәндә, кир 
кийимлик пеқир бир киши һәм кирсә,  3 силәр у чирайлиқ кийимлик кишигә 
қарап униңға: «Сән төргә чиқип олтарғин» дәп, пеқирға: «Сән анда турғин» 
яки «Айиғимда олтарғин» десәңлар,  4 өз ичиңларда йүз-хатирә қилип, наһәқ 
һөкүм қилидиған һакимлар болмидиңларму?  
5 Әй амрақ бурадәрлирим, аңлаңлар. Худа бу дунияниң пеқирлирини иманда 
дөләтмән болуп, униң өзини дост тутқанларға вәдә қилған падишаһлиққа 
варис болғили илғимиғанму?  6 Лекин силәр пеқирларни тәһқир қилдиңлар. 
Силәргә зулум қилип, силәрни мәһкимиләргә сөригүчи байлар әмәсму?  
7 Силәрниң үстүңларға аталған яхши исимға күпүрлүк қилғучи улар әмәсму?  
8 Әгәр силәр муқәддәс язма буйруғандәк: «Хошнаңни өзәңдәк дост тутқин» 
дегән падишаһлиқ әмирни тутсаңлар, яхши қилисиләр.  9 Лекин йүз-хатирә 
қилсаңлар, гуна қилип, Тәврат қануни тәрипидин хилаплиқ қилғучилардәк 
әйиплинисиләр.  
10 Чүнки кимки барчә Тәврат қанунини тутуп, бир ишта гуна қилса, һәммисигә 
қәриздар болған болиду.  11 Чүнки «Зина қилмиғин» дәп ейтқучи һәм 
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қатиллиқ қилмиғин дегәндур. Лекин зина қилмай қатиллиқ қилсаң, Тәврат 
қануниға хилаплиқ қилғучи болдуң.  12 Азатлиқниң қануниға мувапиқ һөкүм 
қилинидиғанларға тоғра кәлгидәк сөз қилип әмәл қилиңлар.  13 Чүнки һөкүм 
мәрһәмәт қилмиғанларға мәрһәмәтсиз болиду вә мәрһәмәт өзи һөкүмниң 
үстигә пәхирлиниду.  

Иман вә яхши әмәлләр

14 Әй бурадәрлирим, биркимниң имани болуп әмәллири болмиса, немә 
пайда болиду? Иман уни қутқузамду?  15 Әгәр бир бурадәр яки һәмширә 
ялаңғач болуп, күндилик таамға муһтаҗ болса,  16 силәрдин бири уларға: 
«Аманлиқ билән берип, иссиғидәк кийип, тойғидәк йәңлар» десә, лекин 
уларға бәдәнлиригә лазим болғанни бәрмисә, немә пайда болиду?  17 Шуниңға 
охшаш, иманниң әмәллири болмиса, өзи ялғуз болғач өлгәндур.  
18 Еһтималки бирким: «Сәндә иман бар вә мәндә әмәл бар. Сениң әмәлсиз 
иманиңни маңа көрсәткин вә мән әмәллирим билән өз иманимни саңа 
көрситәй» дәп ейтиду.  19 Сән Худа бирдур дәп ишинисән. Буниң билән 
раст қилисән. Яман роһлар һәм шуниңға ишинип титрәйду.  20 Лекин, әй 
инавәтсиз адәм, иман әмәлсиз болса қудрәтсиздур дәп билгәйсән.  21 Атимиз 
Ибраһим өз оғли Исһақни қурбангаһқа чиқарғанда әмәлләр билән адил 
қилинмидиму?  22 Көрисәнки, иман әмәллири билән ишлишип берип, иман 
өзи әмәлләр билән камаләткә йәткүзүлди.  23 Буниң билән муқәддәс язминиң 
сөзи, йәни: «Ибраһим Худаға ишәнди вә бу униңға адаләттәк саналди вә у өзи 
Худаниң дости дәп аталди» дәп ейтилған сөз беҗа кәлтүрүлди.  
24 Көрисиләрки, адәм ялғуз иман билән әмәс, әмәлләр билән адил қилиниду.  
25 Шундақ һәм паһишә Раһаб җасусларни қобул қилип башқа йол билән 
чиқарғанда, әмәлләр билән адил қилинмидиму?  26 Чүнки бәдән роһсиз болса 
өлүк болғандәк, иман һәм әмәлсиз болса өлүктур.  

Тилни тизгинләш

3 1 Әй бурадәрлирим, силәрдин тола кишиләр муәллим болмисун. Биз 
муәллимләр қаттиқрақ һөкүм тапидиғинимизни билиңлар.  2 Һәммимиз 

тола ишларда хата қилимиз. Бир киши һеч бир сөздә хата қилмиса, у өзи барчә 
бәдинигә йүгән салған камил бир кишидур.  3 Атларни бизгә итаәт қилдурмақ 
үчүн еғизлириға йүгән селип, пүтүн бәдәнлирини қайтуралаймиз.  
4 Мана қаттиқ шамал билән һайдилип маңдурулған чоң кемиләр болса 
шунчә йоған болғини билән, чөрүгүчи халиған тәрәпкә кичиккина бир рол 
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билән қайрилиду.  5 Шуниңға охшаш тил өзи кичик бир әза болуп, тола йоған 
сөзләйду. Мана шунчә кичик от қанчә чоң җаңгални туташтуриду.  6 Тил 
һәм бир отдур. Тил бир зулум алимидәк әзалиримизниң арисида туруп, 
пүтүн бәдәнни дағландуруп, өзи дозақтин туташтурулуп, мәвҗудатниң 
чақини туташтуриду.  7 Чүнки барчә һайванат, чарва вә учарқанатлар болса, 
өмиләйдиған җанивар вә суда йүридиған җаниварлар болса һәммиси 
адәмләрдин бесилип тизгинлимәктә, һәмдә тизгинлигән.  8 Лекин һеч 
бир адәм тилни тизгинлийәлмәйду. Өзи тохтавсиз яман бир немә болуп, 
өлтүридиған зәһәр билән толғандур.  9 Тил билән Худавәндигә вә Атиға 
һәмдусана ейтип, униң билән Худаниң охшашлиқида яритилған адәмләргә 
ләнәт оқуймиз.  10 Бир еғиздин һәмд вә ләнәт чиқиду. Әй бурадәрләр, ундақ 
болмисун.  
11 Булақниң бир көзидин чиққан су һәм татлиқ, һәм аччиқ болаламду?  12 Әй 
бурадәрлирим, әнҗир дәриғи зәйтун яки үзүм тели әнҗир кәлтүрәләмду? 
Шундақ һәм шор булақ татлиқ су чиқиралмайду.  

Жуқиридин болған һекмәт

13 Араңларда ақил вә дана ким бар? Шундақ киши һекмәтниң явашлиқида 
яхши йүрүш-туруши билән әмәллирини көрсәтсун.  14 Лекин көңүллириңларда 
аччиқ, һәсәт вә мухалиплиқ болса, һәқиқәткә қарши ялған сөзләп йоғанлиқ 
қилмаңлар.  15 Чүнки ундақ һекмәт жукиридин назил болмай, бәлки дунияви 
вә нәпсаний болуп, яман роһлардиндур.  16 Мана һәсәт вә мухалиплиқ нә йәрдә 
болса, тәртипсизлик вә һәр яманлиқ андадур.  17 Лекин жукиридин болған 
һекмәт әң авал пактур, андин тинич, мулайим, яваш болуп, мәрһәмәт вә яхши 
мевә билән толуп, шәксиз вә риясиз болиду.  18 Адаләтниң мевиси аманлиқта 
терилип, течлиқ орнатқучиларниң несипи болиду.  

Йоғанчилиқ қилмаслиқ

4 1 Араңлардики урушлар вә җедәлләр қәйәрдиндур? Әзалириңларда җәң 
қилип турған шәһвәтлириңлардин әмәсму?  2 Тәмә қилип, егә болмайсиләр. 

Өлтүрүп һәсәт қилип утувалмайсиләр. Җедәл қилип урушисиләр. Дуа 
қилмиғиниңлар үчүн бир нәрсә тапалмайсиләр.  3 Дуа қилғиниңларда яман 
тәриқидә дуа қилғиниңлар үчүн бир немә тапмайсиләр. Сәвәб шуки, өз 
шәһвәтлириңларға уни сәрп қилғиңлар бар.  4 Әй бевапа асийлар, дунияниң 
достлуқи Худаға дүшмәнликтур дәп билмәмсиләр? Кимки дунияниң дости 
болғили халиса, Худаниң дүшмини болиду.  5 Яки: «Силәрдә макан тутқан 
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Роһ күчлүк муһәббәт билән иштияқ бағлайду» дәп муқәддәс язма ейтқан 
сөзни бекар дәйсиләрму?  6 Лекин у ата қилған меһри-шәпқәт чоңрақтур. 
Униң үчүн муғәддәс язмилар: «Худа мутәкәббурларға зит туриду, лекин 
кәмтәрләргә меһри-шәпқәт ата қилиду» дәп ейтиду.  
7 Бу вәҗидин Худаға боюн сунуңлар, амма иблисқа зит туруңлар вә у 
силәрдин қачиду.  8 Худаға йеқин келиңлар вә у силәргә йеқин келиду. 
Әй гунакарлар, қоллириңларни пакиз қилиңлар. Әй икки пикирликләр, 
көңүллириңларни пакиз қилиңлар.  9 Өз пәришанлиқиңларни билип, ғәмкин 
болуп йиғлаңлар. Күлүшүңлар йиғлимақлиққа вә хушлуқуңлар ғәмкинликкә 
айландурулсун.  10 Худавәндиниң алдида өзәңларни төвән тутуңлар вә у 
силәрни егизләндүриду.  
11 Әй бурадәрләр, бир-бириңларниң үстидин ғәйвәт қилмаңлар. Бир 
бурадәрниң ғәйвитини қилип, өз бурадирини һөкүм қилғучи Тәврат 
қануниниң ғәйвитини қилип, Тәврат қанунини һөкүм қилиду. Лекин Тәврат 
қанунини һөкүм қилсаң, Тәврат қанунини тутқучи болмай, униң үстидин 
һөкүм қилғучи болисән.  12 Қутқузушқа вә һалак қилишқа қадир болғучи, 
йәни Тәврат қанунини берип һөкүм қилғучи бирдур. Өз хошнаңни һөкүм 
қилидиған кимсән?  
13 Әмди, әй силәр, бүгүн яки әтә палан шәһәргә берип, анда бир йил туруп, сода 
қилип пайда тапайли» дәп ейтқанлар аңлаңлар.  14 Әтә немә вәқә болидиғинини 
билмәйсиләр әмәсму? Һаятиңлар немидур? Мана азғина вақит көрүнүп, кейин 
йоқилидиған бир түтүндурсиләр.  15 Худавәндә халиса вә өмүр көрсәк, уни яки 
буни қилайли десәңлар, яхши болмамти?  16 Лекин әмди өз йоғанлиқиңлар 
билән пәхирлинисиләр. Һәммә шундақ пәхир ямандур.  17 Униң үчүн кимки 
яхшилиқ қилишни билип қилмиса, униңға гуна болиду.  

Байларға агаһландуруш

5 1 Әмди, әй байлар, аңлаңлар. Үстүңларға келидиған балалар үчүн пиған 
қилип йиғлаңлар.  2 Дөлитиңлар чирип, либаслириңлар күйидин 

йейилгән.  3 Алтун вә күмүчүңлар датлишип бузулған вә улардики дат силәргә 
қарши бир гувалиқ болуп, оттәк гөшүңларни йәйду. Ахирқи күнләрдә ғәзинә 
йиғдиңларғу!  4 Мана екин йәрлириңларни орған мәдикарларниң берилмәй 
елип қелинған иш һәчлири қичқириду вә ормичиларниң авази самави 
қошунларниң сәрдари болған Худавәндиниң қулиқиға йәтти.  5 Йәр йүзидә 
әйш-ишрәт қилип раһәт билән күн өткүзүп, йүрәклириңларни қурбанлиқ 
күнидикидәк бордидиңлар.  6 Адилни һөкүм қилип өлтүрдүңлар. У силәргә 
зит турмиди.  
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Сәвир қилиш
7 Әй бурадәрләр, Худавәндиниң келишигичә сәвир қилиңлар. Мана 

дехан йәрниң яхши мевисигә сақлап туруп, күз вақтиниң вә әтә язниң 
ямғуриға сәвир билән мунтәзир болиду.  8 Униң үчүн силәр һәм сәвир қилип 
көңүллириңларни мустәһкәм қилиңлар, чүнки Худавәндиниң келиши 
йеқинлашти.  9 Әй бурадәрләр, бир-бириңларниң үстидин шикайәт қилмаңлар. 
Болмиса һөкүм қилинисиләр. Мана һаким ишикниң алдида туриду.  10 Әй 
бурадәрләр, Худавәндиниң исми билән сөз қилған пәйғәмбәрләрни зәхмәт 
тартишта вә сәвир қилишта нәмунә қилиңлар.  11 Мана, сәвир қилғучиларни 
мубарәк дәймиз. Аюбниң сәвирини аңлап, Худавәндә униңға бәргән илаҗни 
көрдүңлар, чүнки Худавәндә тола мәрһәмәтлик вә меһриванлиқтур.  

Ахирқи несиһәтләр

12 Лекин һәммидин муһим, әй бурадәрләр, я асман билән я йәр билән вә 
я башқа бир ант билән қәсәм қилмаңлар. Лекин «бәрһәқ» дегиниң «бәрһәқ» 
болсун, вә «яқ» дегиниң «яқ» болсун. Болмиса һөкүмниң тегигә чүшисиләр.  
13 Араңларда бирким зәхмәт тартса, дуа қилсун. Бирким хошал болса, 
һәмд-мәдһийә оқусун.  14 Араңларда бирким кесәл болса, җамаәтниң 
ақсақаллирини қичқарсун вә улар Худавәндиниң исми билән уни яғ билән 
яғлап, униң үстидә дуа қилсун.  15 Иманниң дуаси кесәлни қутқузиду вә 
Худавәндә уни қопуриду. Гуна қилған болса һәм, у кәчүрүлиду.  16 Гуналарни 
бир-бириңларға иқрар қилип, бир-бириңлар үчүн дуа қилиңларки, шипа 
тапқайсиләр. Бир адилниң дуаси үнүмлүк болуп, тола ишқа қадирдур.  
17 Елияс бизгә охшаш бир адәм еди. У ямғур яғмисун дәп бир дуа қилди вә 
үч йил алтә айғичә йәр йүзигә ямғур яғмиди.  18 У йәнә дуа қилди вә асман 
ямғур бәрди вә йәр өз мевисини кәлтүрди.  
19 Әй бурадәрлирим, араңларда бирким һәқиқәттин езиқип кәтсә вә бир киши 
уни яндурса,  20 у өзи билсунки, бир гунакарни йолиниң езиқтулуқидин 
яндурған киши униң җенини өлүмдин қутқузуп, тола гуналарни йепип 
қойған болиду.  
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Илғанғанларға салам

1 1 Әйса Мәсиһниң расули Петрустин Худа атиниң әзәлий билишигә 
мувапиқ, Роһ тәрипидин пак-муқәддәс қилинип, итаәт қилишқа вә Әйса 

Мәсиһниң қениниң үстүңларға чечилишиға илғинип,  2 Понтуста, Галатияда, 
Кападокияда, Асияда вә Битинийәдә тарилип кәткән мусапирларға салам. 
Силәргә меһри-шәпқәт вә аманлиқ зиядиләшкәй.  

Һаятлиқ үмүтүмиз

3 Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң Атиси Худаға һәмдусана болсун. У өзи 
чоң мәрһәмитигә мувапиқ Әйса Мәсиһниң өлүкләр арисидин қопурулмиқи 
билән  4 силәр үчүн асманларда сақлинип, зайә болмайдиған дағсиз болуп 
бузулмайдиған мирас тепишимизға бизни тирик үмүткә йеңидин туғдурди.  
5 Дәрвәқә силәргә, йәни ахирқи заманда ашкарә қилинмаққа тәйяр болған 
ниҗатқа Худаниң қудрити билән иман арқилиқ қоғдалғанларға, шу мирас 
сақлинип қоюлғандур.  6 Әгәр лазим болса әмди башқа-башқа синақлар 
билән азғина вақит ғәмкин болсаңларму, ахири шатлиқ қилисиләр.  7 Буниң 
билән иманиңларниң синиши от билән синақ қилинидиған алтундин 
тола әвзәлрәк болуп, Әйса Мәсиһниң ашкарә болушида һәмд, шан-шәрәп вә 
иззәткә сәвәб болиду.  
8 Униң өзини көрмигән болсаңларму, дост тутисиләр. Уни әмди 
көрмисәңларму, униңға ишинисиләр вә ейталмайдиған вә шәрәплик 
болған хушлуқ билән шатлиқ қилип,  9 иманиңларниң мәхситигә, йәни 
җанлириңларниң ниҗатиға йетишисиләр.  
10 Силәргә тәйинләнгән меһри-шәпқәт тоғрисида вәһий билән сөзлигән 
пәйғәмбәрләр өзи шу ниҗат тоғрисида тәптиш қилип, иҗтиһат билән ойлап 
турған еди.  11 Улар Мәсиһниң уларда макан тутқан Роһи Мәсиһниң өзигә 
болидиған зәхмәтләр вә андин кейин келидиған шан-шәрипи тоғрисида 
хәвәр берип, ашкарә қилип көрсәткән вақитниң қачан болуп, қандақ 
екәнликини тәптиш қилип туратти.  12 Буниң билән уларниң өз-өзигә хизмәт 
қилмай, бәлки силәргә хизмәт қилғини уларға мәлум болди. Бу ишлар өзи 
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асмандин әвәтилгән Роһ билән силәргә Инҗилни вәз ейтқан кишиләрниң 
васитиси билән әмди силәргә йәткүзүлди. Шу нәрсиләргә пәриштиләр һәм 
нәзәр салғили арзу қилиду.  

Пак-муқәддәс яшаңлар

13 Буниң үчүн зеһинлириңларниң бәллирини бағлап салмақ болуп, 
Әйса Мәсиһниң ашкарә қилинишида силәргә тегидиған меһри-шәпқәткә 
камил үмүт бағлаңлар.  14 Итаәтлик балилардәк болуп, җаһалитиңлардики 
илгәрки шәһвәтләргә әгәшмәңлар.  15 Бәлки силәрни қичқарған муқәддәс 
затқа әгишип, өзәңлар һәммә йүрүш-турушуңларда муқәддәс болуңлар.  
16 Чүнки: «Мән өзәм муқәддәстурмән, униң үчүн муқәддәс болуңлар» дәп 
пүтүлгәндур.  17 Әгәр йүз-хатирә қилмай, һәр кимниң әмилигә қарап һөкүм 
қилғучиға Ата дәп илтиҗа қилсаңлар, ғерибчилиқ вақтиңларда қорқунуч 
билән йүрүңлар.  18 Билиңларки, ата-бовилардин қалған инавәтсиз йүрүш-
турушуңлардин паний нәрсиләр билән, йәни күмүч яки алтун билән халас 
қилинмидиңлар.  19 Бәлки дағсиз вә әйипсиз қозиниңкидәк бир қан билән, 
йәни Мәсиһниң қиймәт баһа қени билән халас қилиндиңлар.  20 У өзи 
дунияниң ули селинғинидин илгири тәғдир қилинип, вақитларниң ахирида 
силәр үчүн ашкарә қилинди.  21 Иманиңлар вә үмүтүңлар Худаға болсун 
дәп, уни өлүкләр арисидин қопуруп, униңға шан-шәрәп бәргән Худаға униң 
васитиси билән ишәндиңлар.  
22 Өз җанлириңларни риясиз бурадәрчилик муһәббитигә мувапиқ 
һәқиқәтниң итаити билән пакиз қилип, сап көңүлдин бир-бириңларни чин 
муһәббәт билән дост тутуңлар.  23 Мана паний уруқтин әмәс, бәлки Худаниң 
паний болмай, бақий қалидиған тирик сөзидин йеңидин туғулдуңлар.  
24 Һәммә адәм йәр отидәктур вә униң һәммә шан-шәрипи отниң гүлидәктур. 
Йәр оти қуруйду вә гүл тозуп кетиду.  25 Лекин Худавәндиниң сөзи әбәдкичә 
туриду. Силәргә бир хуш хәвәрдәк йәткүзүлгән сөз шудур.  

Бир роһий өйниң қурушида ишлитилидиған тирик ташлар

2 1 Униң үчүн һәр яманлиқни вә һәр һейлини вә рияни вә һәсәтни вә һәр 
ғәйвәтни ташлап,  2 йеңи туғулған балилардәк роһий вә сап сүткә арзумән 

болуңларки, униң билән ниҗатқа йетип өскәйсиләр.  3 Чүнки Худавәндиниң 
яхши екәнликини тетип баққан әмәсмусиләр?  4 Силәр адәмләрдин рәт 
қилинип Худа тәрипидин илғанған әвзәл вә тирик таш болған затқа келип,  
5 өзәңлар һәм Әйса Мәсиһниң васитиси билән Худаниң алдида мәқбул 
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қурбанлиқлар өткүзидиған бир муқәддәс каһинлиқ болуп, бир роһий өйниң 
қурушида тирик ташлардәк ясалғайсиләр.  6 Униң үчүн муқәддәс язмида: 
«Мана Си'онда илғанған бир қиймәт баһа бурҗәк теши қойимән вә кимки 
униңға ишәнсә, хиҗаләт болмайду» дәп пүтгәндур.  

 7 Силәр ишәнгәнләргә әвзәлдур, лекин ишәнмигәнләргә тамчилар рәт қилған 
таш өзи бурҗәк теши вә путликашаң вә тайдурмақлиқ қорам теши болди.  
8 Чүнки улар тоғрисидин тәйинләнгәндәк, сөзгә итаәт қилмиғини үчүн 
өзини ташқа путлишиду.  
9 Лекин силәрни қараңғулуқтин өз әҗайип нуриға қичқарғанниң 
пәзиләтлирини баян қилмиқиңлар үчүн, өзәңлар илғанған бир нәсил, бир 
падишаһлиқ каһинлиқи вә муқәддәс бир милләт вә хас бир хәлиқтурсиләр.  
10 Силәр илгири бир хәлиқ болмай, әмди Худаниң хәлқи болдуңлар. Силәр 
илгири мәрһәмәт тапмай, әмди мәрһәмәт таптиңлар.  
11 Әй амрақлар, силәргә несиһәт беримәнки, силәр меһман вә мусапирлар 
болуп, җанға қарши җәң қилған җисманий шәһвәтләрдин өзәңларни 
йиққайсиләр.  12 Йүрүш-турушуң таипиләрниң арисида яхши болсунки, 
улар бир немидә үстүңларда ғәйвәт қилса, силәрниң яхши әмәллириңларға 
қарап, буларниң сәвәбидин Худа уларни йоқлайдиған күнидә униңға һәмд 
ейтқайлар.  

Адәмләрниң һәр бир түзүмигә бойсунуш

13 Адәмләрниң һәр түзүмигә Худавәндә үчүн боюн сунуңлар, хаһи һәммидин 
улуқи падишаһ өзи болсун,  14 хаһи униң тәрипидин яманлиқ қилғучилардин 
интиқам алғили вә яхшилиқ қилғучиларни даңлиғили әвәтилгән һакимлар 
болсун, һәммисигә боюн сунуңлар.  15 Чүнки Худаниң ирадиси шундақки, 
силәр яхши әмәлләр қилип, надан вә җаһил адәмләрниң еғизлирини 
тувақлиғайсиләр.  16 Азат болғиниңлар билән азатлиқни яманлиққа пәрдидәк 
тутмай, Худаниң қуллиридәк болуңлар.  17 Һәммисигә һөрмәт қилиңлар, 
бурадәрләрни дост тутуңлар, Худадин қорқуңлар, падишаһқа иззәт қилиңлар.  
18 Әй хизмәткарлар, өз хоҗилириңларға толуқ һөрмәт вә әйминиш билән боюн 
сунуңлар. Ялғуз яхшиларға вә явашларға әмәс, бәлки бәдхуй болғанларға һәм 
боюн сунуңлар.  19 Чүнки бирким Худа алдида өз виҗдани үчүн наһәқ тартқан 
ғәмлик вә зәхмәтләргә сәвир-тақәт қилса, Худаниң алдида мәқбулдур.  20 Әгәр 
гуна қилип, урулғиниңларға сәвир-тақәт қилсаңлар, немә иззәт болиду? 
Амма әгәр яхшилиқ қилип, зәхмәт тартқиниңларда сәвир-тақәт қилсаңлар, 
Худаниң алдида мәқбулдур.  21 Чүнки буниңға қичқирилдиңлар вә Мәсиһ һәм 
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өз излириға әгәшмикиңлар үчүн силәргә бир нәмунә берип, өзәңлар үчүн 
зәхмәт тартти.  22 Амма у өзи гуна қилмиди вә ағзида һеч һейлә тепилмиди.  
23 Өзи дәшнәм қилинип орниға дәшнәм қилмайтти. Өзи зәхмәт тартип тәһдит 
салмай, адил һөкүм қилғучиға өзини тапшуратти.  24 У, биз гуналардин 
өлүп адаләт үчүн яшимиқимиз үчүн, гуналиримизни өз бәдинидә чапрас 
яғачниң яғичиға көтәрди. Униң зәхмәтлири билән шипа таптиңлар.  25 Чүнки 
азған қойлардәк едиңлар, лекин әмди өз җанлириңларниң падичисиға вә 
йетәкчисигә яндурулдуңлар.  

Әр-хотунниң мунасивити

3 1 Шундақ һәм, әй хотунлар, өз әрлириңларға боюн сунуңлар. Шуниң 
билән сөзгә итаәт қилмиған әрләр хотунларниң йүрүш-туруши билән 

иманға сөзсиз тартилғай.  2 Улар һөрмәт қилишиңларни вә иппәтлик йүрүш-
турушуңларни көрсә, шундақ болиду.  3 Зиннитиңлар заһирқи чач өрүмлири 
вә алтун зиннәтлири вә чирайлиқ кийимләр кийиш билән болмисун,  4 бәлки 
көңүлниң йошурун адими вә яваш вә тинич роһниң паний болмайдиған 
зиннити билән болсун. Чүнки шундақ зиннәт Худаниң алдида әвзәлдур.  
5 Худаға үмүтини бағлиған қедимки муқәддәс хотунлар өз әрлиригә боюн 
сунуп, өзини шундақ зиннәтләндүрди.  6 Сарә өзи Ибраһимни хоҗа дәп 
униңға итаәт қилатти. Әгәр силәр һеч зулумдин қорқмай яхшилиқ қилип 
турсаңлар, униң балилири болисиләр.  
7 Шундақ һәм, әй әрләр, хотун зәип қачидәк болғач хотунлириңлар билән 
әқиллиқ тәриқидә турушуп, силәр билән тириклик меһри-шәпқитигә 
варисдаш болғандин кейин, уларға иззәт бериңлар. Шундақ қилип, 
дуалириңлар тосалмиғай.  

Адаләт вә Әйса Мәсиһниң исми үчүн зәхмәт тартиш

8 Ахири һәммәңлар пикирдаш вә һәмдәрд болуп, бурадәрләргә муһәббәт 
көрситип, рәһимдил вә кәмтәр болуңлар.  9 Яманлиқ орниға яманлиқ 
яндурмаңлар, дәшнәм орниға дәшнәм яндурмаңлар, бәлки өзәңлар бәхит-
бәрикәткә варис болушқа қичқирилғандин кейин, бәхит-бәрикәт тиләңлар.  
10 Чүнки кимки һаятини яхши көрүп, хуш күнләр көргили халиса, тилини 
ямандин вә ләвлирини һейлә сөзләштин сақлисун.  
11 У ямандин өрүлүп яхшилиқ қилсун, аманлиқ издәп уни тапқили иҗтиһат 
қилсун.  
12 Худавәндиниң көзлири адилларниң тәрипигә вә қулақлири уларниң 
дуасиғидур. Лекин Худавәндиниң йүзи яманлиқ қилғучиларға зиттур.  
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13 Әгәр яхшилиқ үчүн ғәйрәт қилсаңлар, ким силәргә яманлиқ қилалайду?  
14 Лекин адаләт үчүн зәхмәт тартсаңларму мубарәктурсиләр. Улардин 
һеч қорқмаңлар вә һодуқмаңлар,  15 бәлки көңүллириңларда Худавәндә 
Мәсиһни муқәддәс тутуңлар. Силәрдә болған үмүтниң сәвәбини сориған 
һәр кишигә явашлиқ вә һөрмәт билән җавап бәргили һемишә тәйяр 
болуңлар.  16 Виҗданиңлар пак болсун. Шуниң билән Мәсиһтики йүрүш-
турушуңларни дәшнәм қилғучилар үстүңларда төһмәт қилған нәрсиләрдә 
өзи хиҗаләт болғай.  17 Чүнки Худаниң ирадиси шундақ болса, яманлиқ 
қилғиниңлар үчүн зәхмәт тартқиниңлардин, яхшилиқ қилғиниңлар үчүн 
зәхмәт тартқиниңлар яхширақтур.  
18 Чүнки Мәсиһ өзи бир мәртивә гуналар үчүн өлди. У адил зат болуп асийлар 
үчүн, бизни Худаға кәлтүрүш үчүн өлди. Җисимчә өлтүрүлгән болса һәм, 
роһчә тирилдүрүлди.  19 У роһта һәм берип, зиндандики роһларға вәз ейтти,  
20 йәни бир вақит Нуһниң күнлиридә кемә ясалғинида Худаниң сәвири 
уларға мөһләт бәргән вақитта итаәтсиз болғанларға вәз ейтти. У вақит аран 
бир нәччә, йәни сәккиз җан су билән қутқузулди.  
21 Шуниңға охшаш су әмди чөмүлдүрүштә силәрни қутқузиду. Чөмүлдүрүш 
өзи җисимниң напаклиқиниң жуюлмиқи әмәс, бәлки бир пак виҗдан үчүн 
Әйса Мәсиһниң тирилип қопмиқи билән Худаға бир тиләктур.  22 Мәсиһ 
өзи асманға чиқип, пәриштиләр вә сәлтәнәтләр вә қудрәтләр униңға боюн 
сунғандин кейин, Худаниң оң йенидидур.  

4 1 Униң үчүн Мәсиһ җисимчә зәхмәт тартқандин кейин, силәр һәм шу нийәт 
билән өзәңларни қуралландуруңлар. Чүнки җисимчә зәхмәт тартқан киши 

гуна қилиштин өзини тохтатқан болиду.  2 Шундақки, у җисимдә яшиғили 
қалған вақтида адәмләрниң шәһвәтлиригә мувапиқ яшимай, Худаниң 
ирадисигә мувапиқ яшайду.  3 Чүнки өткән вақитта таипиләрниң ирадисини 
қилип бузуқлуқта, шәһвәтләрдә, шараб ичиштә, әйш вә ишрәттә, мәстликтә 
вә һарам болған бутпәрәсликтә йүргиниңлар купайидур.  4 Бу вәҗидин силәр 
шу бузуқлуқниң дәриясиға улар билән биллә йәнә жүгүрмигиниңлар үчүн 
улар әҗәблинип дәшнәм бериду.  5 Амма уларниң тирикләрни вә өлгәнләрни 
һөкүм қилғили тәйяр болғанниң өзигә һесаб бериши техи болиду.  
6 Шуниң үчүн Инҗил һәм өлгәнләргә йәткүзүлдики, улар адәм һесабичә 
җисимчә һөкүм қилинғай, лекин Худа һесабичә роһчә тирик қалғай.  
7 Амма һәр нәрсиниң ахири йеқинлашти. Униң үчүн һошияр болуп, дуада 
ойғақ туруңлар.  8 Һәммидин муһими шуки бир-бириңларға муһәббәт 
көрсәткәйсиләр, чүнки муһәббәт тола гуналарни йошуриду.  9 Гудуримай 
бир-бириңларға меһман достлуқ қилиңлар.  10 Һәр бириңларға берилгән 
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меһри-шәпқәт һәдийәсигә мувапиқ, Худаниң хилмухил меһри-шәпқити 
үстигә яхши вәкилләр болуп, бир-бириңларға хизмәт қилиңлар.  11 Ким вәз 
ейтса, Худаниң сөзигә мувапиқ болғидәк сөз ейтсун. Ким хизмәт қилса, 
Худадин күч тапқинидәқ қилсун. Буниң билән Худа өзи Әйса Мәсиһниң 
васитиси билән һәр ишта улуқланғай. Униңға әбәдләрниң әбәдигичә шан-
шәрәп вә қудрәт болсун. Амин.  
12 Әй амрақлар, синалмиқиңлар үчүн араңлардики синақ оти тоғрисида, 
силәргә әҗайип бир вәқә болғандәк әҗәбләнмәңлар.  13 Бәлки қанчики 
Мәсиһниң зәхмәтлиригә шерик болсаңлар, шунчә хушлуқ қилиңлар. 
Шундақ қилип, униң шан-шәрипиниң ашкарә қилинишидиму шатлиқ 
қилип хошал болғайсиләр.  14 Әгәр Мәсиһниң исми үчүн һақарәт тартсаңлар, 
мубарәктурсиләр. Чүнки шан-шәрәпниң вә Худаниң Роһи үстүңларда 
тохтайду. 
 
15 Лекин һеч бириңлар қатиллиқ қилғучидәк я оғридәк я яманлиқ қилғучидәк 
я башқиларниң ишиға арилашқучидәк зәхмәт тартмисун.  16 Лекин бирким 
мәсиһий болғини үчүн зәхмәт тартса, хиҗаләт болмай, шу исим үчүн Худаға 
һәмд ейтсун.  17 Чүнки һөкүм Худаниң өйи билән башлинидиған вақти 
кәлди. Әгәр биз билән башланса, Худаниң Инҗилиға итаәт қилмиғанларниң 
ахири қандақ болиду?  18 Әгәр адил адәм қийинлиқ билән ниҗат тапса, пасиқ 
вә гунакарға қандақ болиду?  19 Униң үчүн Худаниң ирадисигә мувапиқ 
зәхмәт тартқанлар яхши әмәлләр қилип, өз җанлирини ишәшлик яратқучиға 
тапшурсун.  

Йетәкчиләр вә яшларға несиһәт 

5 1 Араңлардики ақсақалларға несиһәт беримән, чүнки мән һәм бир ақсақал 
вә Мәсиһниң зәхмәтлиригә гува болуп, ашкарә болидиған шан-шәрәпкә 

шериктурмән.  2 Худаниң өз қолуңлардики падисиға падичилар болуңлар, 
зорланғандәк әмәс, бәлки Худаниң ирадисигә мувапиқ өз мәйлиңлар 
билән, наһәқ пайда үчүн әмәс, бәлки көңүл хушлуқидин падини беқиңлар.  
3 Җамаәтләрниң үстигә хоҗидәк болмай, бәлки падиға нәмунә болуңлар  
4 вә баш падичи ашкарә болғанда шан-шәрәпниң солашмайдиған таҗини 
таписиләр.  
5 Шундақ һәм, әй яшлар, қериларға боюн сунуңлар вә һәммәңлар бир-
бириңлар билән муамилә қилғиниңларда кәмтәрлик билән бәл бағлаңлар. 
Чүнки Худа мутәкәббурларға зит туриду, лекин кәмтәрләргә меһри-шәпқәт 
ата қилиду.  6 Униң үчүн Худаниң қудрәт қолиниң астида өзәңларни төвән 
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тутуңларки, у өз вақтида силәрни егизләндүргәй.  7 Һәммә әндишәңларни 
униңға селиңлар, чүнки у силәрдин хәвәр алиду.  
8 Һошияр болуп ойғақ туруңлар. Мана силәргә зит турғучи болған иблис 
бир һувлайдиған ширдәк айлинип йүрүп, кимки учриса, уни жутай дәп, 
издәп йүриду.  9 Иманда мустәһкәм болуп униңға зит туруп, дуниядики 
бурадәрлириңларниң охшаш зәхмәтләр тартқинини билиңлар.  
10 Амма Мәсиһ билән силәрни өз әбәдий шан-шәрәпкә қичқарған пүтүн 
меһри-шәпқәтниң Тәңриси өзи бир аз вақитқичә зәхмәт тартқиниңлардин 
кейин, силәрни камил қилип, йөләп, қувәтләндүрүп, мустәһкәм қилғай.  
11 Униңға әбәдләрниң әбәдигичә қудрәт болғай. Амин.  

Ахирқи саламлар

12 Мән ишәшлик бурадириңлар саниған Силvанусниң васитиси билән 
қисқа сөз билән пүтүп несиһәт берип, шу өзи Худаниң һәқ меһри-шәпқәттур 
дәп гувалиқ бәрдим. Шу меһри-шәпқәттә туруңлар.  
13 Бабилда бар, силәр билән илғанған җамаәт вә оғлум Маркус силәргә салам 
ейтиду.  
14 Муһәббәтлик сөйүш билән бир-бириңларға салам қилиңлар. Мәсиһтә 
болған һәммәңларға аманлиқ болсун.  
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Иман тапқанларға салам

1 1 Әйса Мәсиһниң бәндиси вә расул болған Симон Петрустин Худайимизниң 
вә қутқузғучимиз Әйса Мәсиһниң адалити билән бизниңкидәк әвзәл иман 

тапқанларға салам.  2 Худаниң вә Худавәндимиз Әйса тоғрисидики мәрипити 
билән меһри-шәпқәт вә аманлиқ араңларда зиядиләшкәй.  

 Худаниң улуқ дәвитигә мувапиқ яшаш

3 Униң худалиқ қудрити өз шан-шәрипи вә пәзилитигә мувапиқ бизни 
қичқарғучи тоғрисидики мәрипити билән тириклик вә тәқвадарлиққа 
тәәллуқ болған һәммисини бизгә бәргән.  4 Бу шан-шәрәп вә пәзилити билән 
у әвзәл вә наһайити улуқ вәдиләрни бизгә ата қилди. Буларниң васитиси 
билән силәр яман шәһвәтләрниң сәвәбидин дунияда болған бузуқчилиқтин 
қечип қутулуп, худалиқ тәбиәттин һәссидар болғайсиләр.  
5 Буниң үчүн һәммә иҗтиһат билән иманиңларға пәзиләт, вә пәзиләткә 
билиш,  6 вә билишкә нәпс йиғмақлиқ, вә нәпс тартмақлиққа сәвир, вә сәвиргә 
тәқвадарлиқ,  7 вә тәқвадарлиққа бурадәрлик муһәббәт, вә бурадәрлик 
муһәббәткә умумий муһәббәт қошуп көрситиңлар.  8 Чүнки бу ишлар 
араңларда болуп ешип турса, Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң мәрипитидә 
силәрни әмәлсиз вә мевисиз қоймайду.  
9 Лекин бу ишлар биркимдә болмиса, у өзи кор болуп көрәлмәйду вә өз 
илгәрки гуналиридин пак қилинғинини унтуған болиду.  10 Униң үчүн, әй 
бурадәрләр, өз дәвитиңларни вә илғинишиңларни мустәһкәм қилишқа техи 
зиядә тиришиңлар, чүнки шундақ қилсаңлар, һеч вақит әсла таймайсиләр.  
11 Буниң билән Худавәндимиз вә қутқузғучимиз Әйса Мәсиһниң әбәдий 
падишаһлиқиға киришиңлар кәңричилик билән силәргә берилиду.  

Әйса Мәсиһ тоғрисидики сөзләрниң ишәшлики

12 Бу вәҗидин, шуни билип өзәңларда бар һәқиқәттә мустәһкәмләнгән 
болсаңларму, һемишә шуни ядиңларға кәлтүрмәкчимән.  13 Бу бәдинимниң 
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чедирида бар екәнликимдә, яд қилдурмақ билән силәрни бидар қилишни 
лайиқ көрдүм.  14 Чүнки Худавәндимиз Әйса Мәсиһ маңа мәлум қилғандәк, 
шу бәдинимниң чедирини пат йеқинда салидиғинимни билимән.  15 Иҗтиһат 
қилимәнки, мән аләмдин кәткәндин кейин бу ишларни һемишә ядиңларға 
кәлтүргәйсиләр.  
16 Чүнки Худавәндимиз Әйса Мәсиһниң қудритини вә келишини силәргә 
билдүргинимиздә пәм билән ойдуруп чиқилған чөчәкләргә әгәшмидуқ, 
бәлки өз көзимиз билән униң улуқлуқини көргән гувалардурмиз.  17 Чүнки 
һәммидин әзим затниң тәрипидин униңға бир аваз келип: «Униң билән хуш-
ризайим бар. Амрақ Оғлум будур» дәп ейтқанда, Худа Атидин униңға иззәт 
вә шан-шәрәп берилди.  18 Биз униң билән муқәддәс тағда екәнликимиздә бу 
авазниң асмандин кәлгинини аңлидуқ.  
19 Шуниң билән, пәйғәмбәрлик сөзи әмди бизгә техи мустәһкәмрәк туриду. 
Таң етип сәһәр юлтузи көңүллириңларда чиққичилик, қараңғу йәрдики 
йоруйдиған бир чираққа қариғандәк, у сөзгә зеһин қойсаңлар, яхши 
қилисиләр.  20 Лекин авал билгәйсиләрки муқәддәс язмиларниң һеч бир 
пәйғәмбәрлик сөзи адәмниң өз қуввити билән баян қилинмайду.  21 Чүнки 
һеч бир пәйғәмбәрлик сөз инсанниң хаһиши билән әсла кәлмигәндур, бәлки 
адәмләр Муқәддәс Роһтин башлинип Худа тәрипидин илһам тепип сөз қилған.  

Сахта пәйғәмбәрләр

2 1 Лекин хәлиқниң арисида сахта пәйғәмбәрләр һәм қопқан еди вә 
шуниңдәк силәрниң араңларда һәм сахта муәллимләр қопуп, уларни 

сетивалған Худавәндә өзини инкар қилип, һалакәткә сәвәб болидиған 
бөлгүнчиликләр астиртин киргүзүп, туюқсиз өз үстигә һалакәт кәлтүриду.  
2 Толилар уларниң бузуқлуқиға әгишиду вә уларниң сәвәбидин һәқиқәтниң 
йоли дәшнәм қилиниду.  3 Улар тәмәхорлуқ қилип, һейлә сөз билән силәрдин 
өзигә пайда таптуриду. Лекин узундин бери уларға тәйинләнгән һөкүм тәхир 
қилмай йеқинлишиду вә уларниң һалакити ухлап ятмайду.  
4 Худа гуна қилған пәриштиләрни айимай, уларни дозаққа чүшүрүп һөкүмгә 
сақланмақ үчүн қараңғулуқниң зәнҗирлиригә тапшурди әмәсму?  5 Шундақ 
һәм у топанни пасиқларниң алимигә әвәткинидә адаләт җакалиғучи Нуһни 
йәттә киши билән сақлиған болсиму, қедимки дунияни айимиди.  6 вә у 
йәнә Содом билән Гоморра шәһәрлирини күл қилип уларни йоқитилишқа 
тәйинләп, келидиған вақшитики пасиқларға ибрәт қилип қойди.  7 Лекин 
у яманларниң бузуқ йүрүш-турушидин қийналған адил Лотни қутқузди.  
8 Чүнки у адил киши уларниң арисида олтирип аңлап көрүп, өз адил көңлидә 
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күндин күнгә уларниң пасиқ ишлардин қийнилатти.  9 Шуниңға охшаш 
Худавәндә тәқвадарларни синақлардин қутқузуп, һәқсизләргә җаза берип 
һөкүм күнигә сақлашни билиду.  10 Улар напак шәһвәтләрдә җисимгә мувапиқ 
йүрүп, роһий хоҗилиқни тәһқир қилиду. Улар бепәрва болуп, өзини чоң 
тутуп, әрваһ алиминиң улуқлирини дәшнәм қилиштин қорқмайду.  11 Лекин 
улардин қудрәт вә қувәттә улуқрақ болған пәриштиләр Худавәндиниң 
алдида уларниң үстигә бир дәшнәмниң һөкүмини қилмайду.  12 Лекин бу 
дәшнәм қилғучилар тәбиитигә мувапиқ шикар вә һалак қилинмақ үчүн 
туғулған әқилсиз һайванларға охшаш өз билмигинигә дәшнәм қилип, уларға 
охшаш һалак болуп,  13 һәқсизлиқиға мувапиқ уларға яндурулиду. Күндә 
әйш-ишрәтни ләззәт санап, өзәңлар билән қилған зияпәтләрдә олтарғанда 
улар йиргинчлик дағлар вә хиҗаләтниң дағлири болуп өз һейлилири 
билән сөйүниду.  14 Уларниң көзлири зина билән толғандур. Улар һемишә 
гунаға қарайду вә мустәһкәм болмиған җанларни езиқтуриду. Көңүллири 
тәмәхорлуққа көнгәч, ләнәтниң балилиридур.  
15 Улар түз йолдин кетип, һәқсизлиқ билән тапқан һәқни дост тутқан Беорниң 
оғли Биламниң йолиға чиқип езиқип кәткән.  16 Лекин у өзи, бир зувансиз 
улағ адәм авази билән сөзләп, уни һамақәтликтин тосиғинида, өз хилаплиқи 
җәһитидин әдәп йеди.  
17 Шундақ адәмләр сусиз булақлардәк, борандин һайдилип кәткән 
булутлардәктур. Уларға қоюқ қараңғулуқ сақлинип туриду.  18 Чүнки 
улар инавәтсизликниң һәддисиз йоған сөзлирини қилип, езиқтулуқта 
йүргәнләрдин аран қутулғанларни җисим шәһвәтлириниң вә бузуқлуқниң 
тузиқиға алдап тартиду  19 вә уларға азатлиқни вәдә қилип, өзи бузуқчилиқниң 
қуллиридур. Чүнки адәм ким тәрипидин бойсундурулған болса, шуниң қули 
болиду.  
20 Худавәндә қутқузғучимиз Әйса Мәсиһниң мәрипитиниң васитиси билән 
дунияниң напаклиқидин қутулғандин кейин, шуниңдин йәнә тутулуп 
бесилса, уларниң ахири авалқисидин яманрақ болиду.  21 Улар адаләтниң 
йолини билип, андин өзигә тапшурулған муқәддәс әмирдин йүз өрүмәктин 
уни әсла тонумиғини уларға яхширақ болатти.  22 «Ишт өз қусуқиға йенип 
келиду» вә «Жуюлған тоңғуз йәнә лайда жуймилиниду» дәп тәмсилдә раст 
ейтилғандәк уларға вәқә болди.  

Худаниң күни

3 1 Әй амрақлар, силәргә пүткән иккинчи хетим будур. Бу хәтләрдә есиңларға 
салған сөзләр билән сап зеһинлириңларни ойғанғили халидимки, 
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2 муқәддәс пәйғәмбәрләрниң илгиридин ейтқан сөзлирини вә Худавәндә 
қутқузғучиниң тәрипидин өз расуллириңларниң васитиси билән аңлиған 
әмирни яд қилғайсиләр.  3 Авал шуни билгәйсиләрки, ахирқи күнләрдә 
мәсқирә қилғучилар мәсқирә сөзләр билән келип, өз шәһвәтлиригә мувапиқ 
йүрүп:  4 «Униң келишиниң вәдиси қени? Чүнки ата-бовилар өлүп кәткәндин 
тартип, дәрвәқә мәвҗудатниң иптидасидин болғандәк, һәммә нәрсиләр 
бир хил болуп қалмақта» дәп ейтиду.  5 Улар буни ейтқанда унтуйдуки, 
асманлар муқәддәм вақиттин тартип бар еди вә йәр Худаниң сөзи васитиси 
билән судин вә су билән пәйда болди  6 вә у вақшитики аләм судин бесилип 
йоқалди.  7 Лекин һазирқи асманлар вә йәр у сөзгә мувапиқ отқа сақлинип, 
пасиқ адәмләрниң һөкүми вә һалакитиниң күнигичә сақлиниду.  
8 Лекин, әй амрақлар, бир немә силәрдин пинһан болмисун, йәни шуки, 
Худавәндиниң алдида бир күн миң йилдәк вә миң йил бир күндәктур.  
9 Бәзиләр у һаял болиду дегинидәк Худавәндә өз вәдисидин һаял болмайду. 
Лекин һеч кимниң һалак болушини халимай, һәммисиниң товваға келишини 
халиғач, силәргә көңүл кәңлики көрситиду.  10 Лекин Худавәндиниң күни 
кечидә кәлгән оғридәк келиду. У вақит асманлар гүлдүрлигән аваз билән 
йоқилиду вә җаһанлар иссиқлиқтин ерип кетиду. Йәр вә андаки ишлар 
көйдүрүлиду.  
11 Буниң һәммиси ерип кәтсә, силәр пак-муқәддәс йүрүш-турушта вә 
тәқвадарлиқта қандақ болмиқиңлар керәктур?  12 Дәрвәқә Худаниң күнигә 
мунтәзир туруп, уни алдиратқиниңларда қандақ болмиқиңлар керәктур? 
Мана у күндә асманлар от билән тозуп кетиду вә җаһанлар иссиқлиқтин 
ерип кетиду.  13 Лекин униң вәдисигә мувапиқ йеңи асманларға вә йеңи бир 
йәргә мунтәзирдурмиз. Уларда адаләт макан тутиду.  
14 Униң үчүн, әй амрақлар, буниңға мунтәзир болғандин кейин униң 
алдида аманлиқта дағсиз вә әйипсиз болушқа иҗтиһат қилиңлар  15 вә 
Худавәндимизниң сәвири ниҗатқа сәвәб болиду дәп санаңлар. Шуниңға 
охшаш амрақ бурадиримиз Павлус өзигә берилгән һекмәткә мувапиқ силәргә 
пүткән.  16 Шу нәрсиләр тоғрисида пүткәндә һәммә хәтлиридә шундақ язиду. 
Шу хәтләрдә тәслик билән уқалайдиған нәрсиләр бардур. Шуни вә һәм башқа 
муқәддәс язмилирини надан вә турақсиз адәмләр өз һалакитигә тәтүр 
толғайду.  
17 Әй амрақлар, силәр буни илгиридин билгәч агаһ болуңларки, 
әхлақсизларниң езиқтулуқиға әгишип, өз мустәһкәмлиқиңдин чүшүп 
кәтмигәйсиләр.  18 Лекин меһри-шәпқәттә вә Худавәндә қутқузғучимиз Әйса 
Мәсиһниң мәрипитидә өсүңлар. Униңға һазир вә әбәдий күнгичә шан-шәрәп 
болғай амин.  
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ЮҺАннА ЯЗғАн 
бИрИнЧИ ХӘТ

Һаят сөзи

1 1 Дәсләптин болған сөздин хәвәр берип, өзимиз аңлап, өз көзлиримиз 
билән көрүп күзитип, қоллиримиз билән тутқинимиз тоғрисидин, дәрвәқә 

тирикликниң сөзи тоғрисидин сөзләймиз.  2 Чүнки тириклик ашкарә болди 
вә биз көрүп гувалиқ берип, Ата билән болуп бизгә ашкарә болған әбәдий 
тирикликни силәргә баян қилимиз.  3 Биз билән шерикликиңлар болғай дәп, 
көрүп аңлиғинимизни силәргә һәм йәткүзимиз вә бизниң шерикликимиз 
Ата вә униң Оғли Әйса Мәсиһ биләндур.  4 Хушлуқимиз камил болмақ үчүн 
буни пүтимиз.

  Худаниң нурида йүрүш

5 Биз униңдин аңлап силәргә йәткүзидиған хәвиримиз шудурки, 
Худа нурдур вә униңда әсла қараңғулуқ йоқтур.  6 Әгәр: «Униң билән 
шерикликимиз бар» дәп қараңғулуқта йүрсәк, ялған ейтип һәқиқәтни 
қилмаймиз.  7 Лекин у өзи нурда болғандәк өзимиз нурда йүрсәк, бир-
биримиз билән шерикликимиз болуп, униң Оғли Әйсаниң қени бизни һәр 
гунадин пакиз қилиду.  
8 Әгәр гунайимиз йоқтур десәк, өз-өзимизни алдаймиз вә биздә һәқиқәт 
йоқтур.  9 Гуналиримизни иқрар қилсақ, у бизниң гуналиримизни кәчүргили 
вә бизни барчә һәқсизлиқтин пакиз қилғили ишәшлик вә адилдур.  10 Әгәр 
гуна қилмидуқ десәк, уни ялғанчи қилимиз вә униң сөзи биздә йоқтур.  

2 1 Әй балилирим, гуна қилмиғайсиләр дәп, силәргә шуни пүттүм. Вә әгәр 
бирким гуна қилған болса, Атиниң алдида бир шапаәт қилғучимиз, 

йәни адил болған Әйса Мәсиһ бардур.  2 У өзи бизниң гуналиримиз үчүн 
капарәттур вә ялғуз бизниң гуналиримиз үчүн әмәс, бәлки пүтүн дунияниң 
гуналири үчүн капарәттур.  
3 Әгәр униң әмирлирини тутсақ, уни тонуғинимизни шуниң билән билимиз.  
4 Һәр ким уни тонуймән десә, лекин униң әмирлирини тутмиса, у өзи 
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ялғанчи болуп униңда һәқиқәт йоқтур.  5 Лекин кимки униң сөзини сақлиса, 
бәрһәқ, униңда Худаниң муһәббити камаләткә йәткән болиду вә буниң билән 
униңда болғинимизни билимиз.  6 Униңда туруп яшаймән дегән кишиниң у 
өзи йүргәндәк йүрмики керәктур.  
7 Әй амрақлар, силәргә бир йеңи әмир пүтмидим, лекин дәсләптин силәрдә 
бар болған кона әмирни пүттүм. Шу кона әмир силәр аңлиған сөздур.  
8 Лекин йеңи бир әмирни һәм силәргә пүтимән вә бу өзи униңда вә силәрдә 
һәқтур, чүнки қараңғулуқ өтти вә һәқиқий нур әмди йоруйду.  9 Һәр ким: 
«Мән нурдидурмән» десә, лекин өз бурадирини яман көрсә, у өзи бу чаққичә 
қараңғулуқтидур.  10 Кимки өз бурадирини дост тутса, нурда туруп қелип, 
униңда тайдуруш сәвәби йоқтур.  11 Лекин кимки өз бурадирини яман көрсә, 
қараңғулуқтидур вә қараңғулуқта йүрүп, нә йәргә баридиғинини билмәйду. 
Чүнки қараңғулуқ униң көзлирини кор қилған.  

12 Әй балилирим, силәргә пүтимән, чүнки силәрниң гуналириңлар униң 
исми үчүн кәчүрүлгән.  
13 Әй атилар, силәргә пүтимән, чүнки дәсләптин бар болғучини тонудуңлар. 
Әй йигитләр, силәргә пүтимән, чүнки яман болғучини бастиңлар.  14 Әй 
балилирим, силәргә пүттүм, чүнки Атини тонудуңлар.
 Әй атилар, силәргә пүттүм, чүнки дәсләптин бар болғучини тонудуңлар.
 Әй йигитләр, силәргә пүттүм, чүнки күчлүктурсиләр вә Худаниң сөзи 
силәрдә туруп қалиду вә яман болғучини бастиңлар.  
15 Дунияни вә дунияда бар нәрсиләрни дост тутмаңлар. Әгәр бир адәм дунияни 
дост тутса, униңда Атиниң муһәббити йоқтур.  16 Чүнки дуниядикиниң 
һәммиси, йәни җисимниң шәһвити вә көзләрниң шәһвити вә дөләтниң 
кибир-һәвиси Атидин әмәс, бәлки дуниядиндур.  17 Амма дуния вә униң 
шәһвәтлири йоқилиду, лекин Худаниң ирадисини қилғучи әбәдкичә туруп 
қалиду.  

Дәҗҗал Атини вә Оғулни инкар қилиду

18 Әй балилирим, ахирқи вақит болуп қалди вә дәҗҗалниң келидиғинини 
аңлиғиниңлардәк әмди тола дәҗҗаллар қопти. Буниңдин ахирқи вақитниң 
кәлгинини билимиз.  19 Улар бизниң аримиздин чиқти, лекин биздин әмәс 
еди. Әгәр биздин болған болса, биз билән қалатти. Лекин биздикиләрниң 
һәммиси әсли биздин болмиғини ашкарә болмақ үчүн булар биздин чиқип 
кәтти.  20 Амма силәрдә муқәддәс болғучиниң тәрипидин мәсиһләш йеғи 
болуп, һәммәңларниң билиши бар.  21 Һәқиқәтни билмигиниңлар үчүн әмәс, 
бәлки уни билип, һеч ялғанчилиқниң һәқиқәттин болмиғинини билгиниңлар 
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үчүн силәргә пүттүм.  22 Ялғанчи кимдур? Әйсаниң Мәсиһ екәнликини инкар 
қилған киши әмәсму? Атини вә Оғулни инкар қилған киши өзи дәҗҗалдур.  
23 Оғулни инкар қилған кишидә Ата өзи һәм болмайду. Оғулни етирап қилған 
кишидә Ата өзи һәм болиду.  24 Дәсләптин өз аңлиғиниңлар силәрдә туруп 
қалсун. Әгәр дәсләптин аңлиғиниңлар силәрдә туруп қалса, силәр һәм 
Оғулда вә Атида туруп қалисиләр  25 вә у өзи бизгә қилған вәдә шу, йәни 
әбәдий тирикликтур.  
26 Силәрни аздурғучилар җәһитидин буни силәргә пүттүм.  27 Силәр болсаңлар 
униң тәрипидин қобул қилған мәсиһлинишиңлар силәрдә туруп қалиду вә 
һеч кимниң силәргә үгитишигә муһтаҗ әмәссиләр, бәлки шу мәсиһләш өзи 
силәргә үгәткән һәр нәрсә ялған болмай, һәқиқәттур. У силәргә үгәткәндәк 
униңда туруп қелиңлар.  

Худаниң балилири

28 Әмди, әй балилирим, униңда туруп қелиңлар. Шундақ қилип, у өзи 
ашкарә болғанда хатирҗәмликимиз болғай вә униң келишидә униң алдида 
хиҗаләт болуп қалмиғаймиз.  29 Униң адил екәнликини билсәңлар, һәр ким 
адаләт қилса, униңдин туғулғандур дәп билиңлар.  

3 1 Атиниң бизгә қанчә муһәббәт көрсәткинигә қараңлар. Мана Худаниң 
балилири дәп атилимиз вә шундақтурмиз. Шу вәҗидин дуния 

бизни тонумайду, чүнки уни тонумиди.  2 Әй амрақлар, һазир Худаниң 
балилиридурмиз вә мундин кейин немә болидиғинимиз техи ашкарә әмәс. 
Лекин билимизки, у өзи ашкарә болғанда, биз униңға охшаш болимиз, чүнки 
уни өзидикидәк көримиз.  3 Кимдә униңға шу үмүт болса, Мәсиһ пак екәндәк 
өзини пакиз қилиду.  4 Һәр ким гуна қилса, қанунға хилаплиқ қилиду вә гуна 
өзи қанунға хилаплиқ.  5 Билимизки, у бизниң гуналиримизни көтәрмәк 
үчүн ашкарә болди вә униңда һеч гуна йоқтур.  6 Һәр ким униңда туруп қалса, 
гуна қилмайду вә һәр кимки гуна қилса, уни көрмигән вә уни тонумиған 
болиду.  7 Әй балилирим, һеч ким силәрни аздурмисун. Адаләт қилғучи 
Мәсиһ өзи адил болғандәк адилдур.  
8 Гуна қилғучи иблистиндур, чүнки иблис дәсләптин тартип гуна қилиду. Бу 
җәһәттин Худаниң Оғли ашкарә болдики, иблисниң ишлирини йоқатқай.  
9 Һәр ким Худадин туғулған болса, гуна қилмайду. Чүнки униң уруқи униңда 
туруп қалиду вә Худадин туғулғини үчүн гуна қилалмайду.  10 Шуниң билән 
Худаниң балилири вә иблисниң балилири пәриқ етилиду. Кимки адаләт 
қилмиса вә өз бурадирини дост тутмиса, Худадин әмәс.  
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Бир-биримизни дост тутайли
11 Чүнки өзимиз дәсләптин аңлиған әмир шуки, бир-биримизни дост 

тутқаймиз.  12 Ямандин болуп, өз бурадирини қатиллиқ қилған Қайинға 
охшимиғаймиз. Немишкә уни қатиллиқ қилди? Өз әмәллири яман вә 
бурадириниң әмәллири адил болғини үчүн уни қатиллиқ қилди әмәсму?  
13 Әй бурадәрләр, дуния силәрни яман көрсә, әҗәбләнмәңлар.  14 Өлүмдин 
тирикликкә өткинимизни билимиз, чүнки бурадәрләрни дост тутимиз. 
Муһәббәт қилмайдиған киши өлүмдә қалиду.  15 Һәр ким өз бурадирини 
яман көрсә, адәм өлтүргүчидур вә һеч бир адәм өлтүргүчидә әбәдий 
тирикликниң болмиғинини билисиләр.  16 Мәсиһ өз җенини бизгә қойғини 
билән муһәббәтниң немә екәнликини билимиз. Биз һәм бурадәрләр үчүн 
өз җанлиримизни қойғили қәриздардурмиз.  17 Амма биркимниң дунияви 
дөлити болса вә өз бурадириниң муһтаҗ тартқинини көрүп көңлини 
униңдин йиғса, Худаниң муһәббити униңда қандақ туруп қалиду?  
18 Әй балилирим, сөз билән яки тил билән әмәс, әмәл билән вә һәқиқәт билән 
дост тутайли.  19 Буниң билән һәқиқәттин болғинимизни билимиз вә униң 
алдида көңүллиримизни униталаймиз.  20 Амма көңлимиз бизни әйиплисә, 
Худа көңүллиримиздин улуқ болуп һәр нәрсини билиду.  21 Әй амрақлар, әгәр 
көңлимиз бизни әйиплимисә, Худаниң алдида җүритимиз болиду  22 вә һәрнемә 
тилисәк униңдин тапимиз, чүнки әмирлирини тутуп, униң алдида мәқбул 
болғинини қилимиз.  23 Униң әмри шудурки, униң Оғли Әйса Мәсиһниң исмиға 
ишинип, бизгә әмир бәргинидәк бир-биримизни дост тутишимиздин ибарәттур.  
24 Униң әмирлирини тутқан киши Худада вә Худа униңда туруп қалиду. Униң 
биздә туруп қалғинини бизгә бәргән Роһидин билимиз.  

Роһларни синақ қилиш

4 1 Әй амрақлар, һәр роһқа ишәнмәңлар, бәлки роһларни Худадинму дәп 
синақ қилиңлар. Чүнки тола сахта пәйғәмбәрләр дунияға чиққандур.  

2 Худаниң Роһини шуниңдин билисиләрки, һәр роһ Әйса Мәсиһниң җисимдә 
кәлгинини етирап қилса, Худадиндур  3 вә Әйсани етирап қилмиған роһ 
Худадин әмәс, бәлки у өзи дәҗҗалниң роһидур. Униң келидиғинини аңлиған 
едиңлар вә у һазирму дунияда бардур.  4 Әй балилирим, силәр Худадин 
болуп, уларға ғалиб болдуңлар. Чүнки силәрдә болғучи дунияда болғучидин 
улуқрақтур.  5 Улар дуниядиндур. Бу вәҗидин улар дуниядин сөзләйду вә 
дуния уларни аңлайду.  6 Бизләр Худадиндурмиз. Кимки Худани тонуса, 
бизни аңлайду вә кимки Худадин болмиса, бизни аңлимайду. Буниң билән 
һәқиқәтниң Роһини вә езиқтулуқниң роһини пәриқ етәләймиз.  
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Муһәббәт Худадиндур
7 Әй амрақлар, бир-биримизни дост тутайли, чүнки муһәббәт Худадиндур. 

Һәр ким муһәббәт қилса, Худадин туғулған болиду вә Худани тонуйду.  
8 Кимки муһәббәт қилмиса, Худани тонумиған болиду, чүнки Худа өзи 
муһәббәттур.  9 Худаниң бизгә болған муһәббити шуниң билән ашкарә 
болдики, биз униң васитиси билән тириклик тапқаймиз дәп, Худа өз ялғуз 
Оғлини дунияға әвәтти.  10 Муһәббәт шуниңдидур, йәни бизләр Худани дост 
тутқинимиз билән әмәс, бәлки у өзи бизни дост тутуп, гуналиримизниң 
капарити үчүн өз Оғлини әвәткини билән муһәббәт бәрқарардур.  11 Әй 
амрақлар, Худа бизни шундақ дост тутқан болса, биз һәм бир-биримизни 
дост тутқили қәриздардурмиз.  12 Худани әсла һеч ким көргән әмәс. Бир-
биримизни дост тутсақ, Худа биздә туруп қалиду вә униң муһәббити биздә 
камаләткә йәткән болиду.  
13 Биз униңда вә у биздә туруп қелишни өз Роһидин бизгә бәргинидин 
билимиз.  14 Биз көрүп гувалиқ бәрдуқки, Ата өзи Оғулни дунияниң 
қутқузғучиси болғили әвәтти.  15 Әйса Худаниң Оғли дәп етирап қилған 
кишидә Худа туруп қалиду вә у өзи Худада туруп қалиду.  16 Биз Худаниң 
бизгә болған муһәббитини билип униңға ишәндуқ. Худа муһәббәттур. Вә 
кимки муһәббәттә туруп қалса, Худада туруп қалиду вә Худа униңда туруп 
қалиду.  
17 Шуниң билән муһәббәт биздә камаләткә йәткән болиду. Шуниң билән 
һөкүм күнидә җүритимиз болиду. Чүнки у болғандәк, бизму дуниядидурмиз.  
18 Муһәббәттә қорқунуч йоқтур, бәлки камил муһәббәт қорқунучни 
чиқириветиду. Чүнки қорқунучта җазаниң әнсизлики бар вә қорқидиған 
киши муһәббәттә камаләткә йәтмигән болиду.  19 Биз дост тутимиз, чүнки 
авал у бизни дост тутти.  20 Бирким: «Худани дост тутимән» десә, лекин өз 
бурадирини яман көрсә, ялғанчидур. Чүнки бирким өзи көргән бурадирини 
дост тутмиса, өзи көрмигән Худани қандақ дост туталайду?  21 Кимки Худани 
дост тутса, өз бурадирини һәм дост тутсун дәп, шу әмир униңдин бизгә кәлди.  

Худаниң Оғли тоғрисидики гувалиқ

5 1 Һәр ким Әйсаниң Мәсиһ екәнликигә ишәнсә, Худадин туғулған болиду вә 
һәр ким туғдурғучини дост тутса, униңдин туғулғанни һәм дост тутиду.  

2 Униң үчүн Худани дост тутуп әмирлирини сақлисақ, Худаниң балилирини 
дост тутқинимизни билимиз.  3 Худаға қилған муһәббәт шуниңдидурки, 
биз униң әмирлирини тутимиз вә униң әмирлири еғир әмәстур.  4 Чүнки 
Худадин туғулғанниң һәммиси дунияниң үстигә ғалиб болиду вә дунияни 
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мәғлуп қилған нусрәт өз иманимиздур.  5 Дунияни мәғлуп қилидиған 
кимдур? Әйсаниң Ибн Алла екәнликигә ишәнгән киши әмәсму?  
6 У өзи, йәни Әйса Мәсиһ, су вә қан билән кәлди. У ялғуз су билән әмәс, бәлки 
һәм су билән, һәм қан билән кәлди. Буниңға гувалиқ бәргүчи Роһтур, чүнки 
Роһ өзи һәқиқәттур.  7 Чүнки гувалиқ бәргүчиләр үч:  8 йәни Роһ, су вә қандур 
вә бу үч бирдур.  
9 Адәмләрниң гувалиқини қобул қилсақ, Худаниң гувалиқи чоңрақ әмәсму? 
Чүнки Худаниң гувалиқи шудурки, у өз Оғли тоғрисида гувалиқ бәргән.  
10 Худаниң Оғлиға ишәнгән киши өз ичидә шу шаһадәтни тапиду. Лекин 
Худаға ишәнмигән киши уни ялғанчи қилған болиду, чүнки Худаниң өз Оғли 
тоғрисида бәргән шаһадитигә ишәнмигән болиду.  11 Шаһадәт шудурки, Худа 
бизгә әбәдий тириклик бәрди вә бу тириклик униң Оғлидидур.  12 Оғул өзи 
кимдә болса, униңда тириклик бар, Худаниң Оғли кимдә болмиса, униңда 
тириклик йоқтур.  

Ахирқи тәлим

13 Силәр Худаниң Оғлиға ишәнгәнләргә, өзәңларда әбәдий тириклик бар 
екәнни билгәйсиләр дәп, буни пүттүм.  
14 Униңға болған етимадимиз шуки, униң ирадисигә мувапиқ бир немини 
тилисәк, у бизни аңлайду.  15 Һәрнемә тилигинимизни аңлайду дәп билсәк, 
дуайимизда униңдин тилигинимизни таптуқ дәп билимиз.  
16 Бир киши өз бурадириниң өлүмгә сәвәб болмайдиған шәрт билән гуна 
қилғинини көрсә, дуа қилсун вә өлүмгә сәвәб болидиған гуна болмиса, 
Худа униңға тириклик бериду. Өлүмгә сәвәб болидиған гуна бардур. Шуниң 
тоғрисидин дуа қилиңлар дәп ейтмаймән.  17 Һәммә һәқсизлиқ гунадур, 
амма өлүмгә сәвәб болмайдиған гуна бардур.  
18 Худадин туғулған һәр бириниң гуна қилмиғинини билимиз, бәлки Худадин 
туғулған киши өзини сақлайду вә яман болғучи өзи униңға тәгмәйду.  
19 Худадин болғинимизни билимиз, амма пүтүн дуния яман болғучиниң 
һоқуқи астидидур.  20 Амма билимизки, Ибн Алла келип, һәқ болғучиниң 
өзини тонуғили бизгә әқил бәрди. Вә биз һәқ болғучиниң өзидә, дәрвәқә униң 
Оғли Әйса Мәсиһтидурмиз. Бу өзи һәқиқий Худа вә әбәдий тирикликтур.  
21 Әй балилар, өзәңларни бутлардин сақлаңлар.  
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Ханимға вә балилириға салам

1 1 Мән, ақсақалдин, илғанған ханимға вә балилириға салам. Силәрни ялғуз 
мән әмәс, бәлки һәқиқәтни билгәнләрниң һәммиси дост тутиду.  2 Дәрвәқә 

биздә туруп қелип, әбәдкичә биз билән болидиған һәқиқәт үчүн силәрни 
дост тутимиз.  3 Худа Атидин вә Атиниң Оғли Әйса Мәсиһтин һәқиқәттә вә 
муһәббәттә меһри-шәпқәт, мәрһәмәт вә аманлиқ бизләр билән болсун.  

Һәқиқәт вә муһәббәт
4 Балилириңниң арисида өзимиз Атиниң тәрипидин қобул қилған әмиргә 

мувапиқ һәқиқәттә йүргәнләрни тапқиним үчүн тола хуш болдум.  5 Әмди, 
әй ханим, сәндин бир тиликим бар. Саңа йеңи әмир пүткәндәк әмәс, бәлки 
дәсләптин биздә бар әмирни йәни: «Бир-биримизни дост тутайли» дәп 
пүтимән.  6 Муһәббәт шудурки, униң әмирлиригә мувапиқ йүргәймиз. 
Дәсләптин аңлиғинимиздәк әмир шудурки, муһәббәттә йүргәйсиләр.  

Аздурғучилардин агаһландуруш
7 Чүнки тола аздурғучилар, йәни Әйса Мәсиһниң җисимдә кәлгинини 

етирап қилмайдиғанлар дунияға кәлгәндур. Шундақ киши аздурғучи вә 
дәҗҗалдур.  8 Өзәңларға қарап агаһ болуңларки, қилған ишиңлар зайә болмай, 
толуқ инам тапқайсиләр.  9 Илгири чиқип кетип Мәсиһниң тәлимидә туруп 
қалмиған кишидә Худа йоқтур. Һәр кимки тәлимдә туруп қалса, униңда һәм 
Ата өзи, һәм Оғул өзи бардур.  10 Бирким бу тәлимни кәлтүрмәй, силәргә 
кәлсә, өз өйлириңларда уни қобул қилмаңлар вә униңға салам ейтмаңлар.  
11 Чүнки униңға салам ейтқан киши униң яман әмәллиригә шерик болиду.

  
Ахирқи саламлар

12 Силәргә пүтидиған тола нәрсилирим бар, лекин қәғәз вә сияһ билән 
пүткили халимидим. Хушлуқимиз камил болғай дәп, силәргә келип еғиздин 
еғизға сөзләшкили үмүт қилимән.  
13 Илғанған һәмширәңниң балилири саңа салам ейтиду.  
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ҮЧИнЧИ ХӘТ

Гаюсқа салам

1 1 Мән, ақсақалдин, өзәм һәқиқәттә дост тутқан амрақ Гаюсқа салам.  
2 Әй амриқим, җениң саадәтлик һалда болғандәк тинич вә сағлам 

турушуңни арзу қилимән.  3 Бурадәрләр келип сәндики һәқиқәт тоғрисидин 
хәвәр бәргәндә, тола хуш болдум, чүнки һәқиқәттә йүрисән.  4 Балилиримниң 
һәқиқәттә йүргинини аңлимақтин чоңрақ хушлуқум йоқтур.  

Худаниң хизмәткарлирини қобул қилиш
5 Әй амриқим, бурадәрләргә һәрнемә қилсаң садақәтлик билән қилисән. 

Улар ғериб болсиму, уларға шундақ қилисән.  6 Улар җамаәтниң алдида сениң 
муһәббитиң тоғрисида гувалиқ бәрди. Уларни Худаға лайиқ болғидәк сәпиригә 
узитип қойсаң, яхши қилған болисән.  7 Чүнки улар таипиләрдин һечнемә 
алмай, униң исми үчүн йолға чиқти.  8 Шуңа, шундақлар билән һәқиқәт йолида 
һәмкарлиқ қилиш үчүн, уларни қобул қилмақ бизгә ваҗиптур.  

Диотрипес вә Димитриюс
9 Җамаәткә хәт пүттүм. Лекин уларниң арисида биринчи болмақни 

халиған Диотрипес бизни қобул қилмайду.  10 Униң үчүн мән кәлсәм, униң 
бизгә қарши әмәлләр қилип үстимиздә яман сөз билән ғәйвәт қилғинини 
көрситәй. У өзи бурадәрләрни қобул қилмиғини билән тохтимай, бәлки 
қобул қилғили халиғанларни тосап, уларни җамаәттин чиқириду.  
11 Әй амриқим, яманлиққа әгәшмәй, яхшилиққа әгәшкин. Кимки яхшилиқ 
қилса, Худадиндур вә кимки яманлиқ қилса, Худани көрмигәндур.  
12 Димитриюс һәммиләрдин вә һәқиқәт өзидин һәм яхши гувалиқ тапқан вә 
биз һәм гувалиқ беримиз вә гувалиқимизниң раст екәнликини билисән.  

Ахирқи саламлар
13 Саңа пүткили тола нәрсәм бар еди, лекин саңа сияһ вә қәләм билән 

пүткили халимидим.  14 Лекин үмүт қилимәнки, өзәм пат пурсәттә сени 
көрүп, еғиздин еғизға сөзләшкәймиз.  15 Саңа аманлиқ болғай. Достлириң 
саңа салам ейтиду. Достларға өз исимлири бойичә салам ейтқин.  
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ЙӘҺУДА 
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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.  
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вӘҺИЙ
Муқәддимә

1 1 Әйса Мәсиһниң вәһийси, йәни Худа пат болидиған вәқәләрни өз 
бәндилиригә көрсәтмәк үчүн униңға бәргән вәһий будур. У өзи әвәткән 

пәриштиси арқилиқ бәндиси Юһаннаға хәвәр берип буни билдүргән.  
2 Юһанна өзи Худаниң сөзи вә Әйса Мәсиһниң шаһадити тоғрисидин өзи 
көргиничә гувалиқ бәрди.  3 Бу пәйғәмбәрликниң сөзини оқуғучи вә аңлап 
униңда пүтүлгәнни сақлиғучилар мубарәктур, чүнки вақит йеқин кәлди.  

Мәсиһийләрниң йәттә җамаитигә салам

4 Юһаннадин Асия жутидики йәттә җамаәткә салам. Һазир бар вә бар 
болған вә келидиған зат өзидин вә униң тәхтиниң алдидики йәттә роһтин  5 вә 
өлүкләрниң арисидин тирик болғанларниң тунҗиси болуп, йәр йүзидики 
падишаһларниң үстидә сәлтәнәт қилғучи болған ишәшлик гувадин, йәни 
Әйса Мәсиһтин силәргә меһри-шәпқәт вә аманлиқ болсун. У өзи бизни дост 
тутуп, өз қени билән бизни гуналиримиздин жуюп,  6 бизни бир падишаһлиқ 
қилип, Худа Атиға каһинлар қилди. Униң өзигә әбәдләрниң әбәдигичә шан-
шәрәп вә сәлтәнәт болсун. Амин.  
7 Мана у булутлар билән келиду вә һәр көз, уни санчиғанларму уни көриду вә 
йәрниң һәммә қәбилилири уни көрүп йиғлишиду. Дәрвәқә шундақ болиду. 
Амин.  
8 «Мән ‹ Алфа› вә ‹ Омега›дурмән» дәп у һазир бар вә бар болған вә келидиған 
Қадир-Мутләқ Рәб Худа өзи ейтиду.  

Әйса Мәсиһниң Патмос арилида Юһаннаға көрүнүши

9 Мән тәңликтә, падишаһлиқта вә Әйсадики сәвирдә силәрниң 
һәмшерикиңлар болған бурадириңлар Юһанна Худаниң сөзи үчүн вә 
Әйсаниң шаһадити үчүн Патмос дегән аралда едим.  10 Худавәндиниң күнидә 
роһта көтирилгән һаләттә болуп, кәйнимдин канай авазидәк бир күчлүк 
авазни аңлидим.  11 У ейттики: «Көргиниңни бир китапқа пүтүп, йәттә 
җамаәткә, йәни Әфәсусқа вә Измиргә вә Пәргамосқа вә Тиятираға вә Сардискә 
вә Филаделфийәгә вә Лаодикияға әвәткин».  
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12 Маңа сөз қилған аваз кимниңки дәп көргили бурулдум. Бурулуп қарисам, 
йәттә алтун шамдан туриду  13 вә шамданларниң оттурисида адәм оғлиға 
охшаш бири туриду. Путлирини япқидәк бир кийим кийип, көксигә бир 
алтун кәмәр бағлиған еди.  14 Униң беши вә чачлири ақ жуңдәк вә қардәк ақ 
еди вә көзлири от ялқунидәк еди.  15 Путлири очақта қизитилған сап мистәк 
вә униң авази тола суларниң гүлдүрлишидәк еди.  16 Униң оң қолида йәттә 
юлтуз бар еди вә униң ағзидин икки бислиқ шитик бир қилич чиқип турди. 
Униң көрүнүши аптапниң толуқ күчидә шолисини бәргинидәк ярқин еди.  
17 Мән уни көргәндә униң аяқлириға өлүктәк йиқилип чүштүм. Амма у өз 
оң қолини мениң үстүмгә қоюп ейттики: «Қорқмиғин, авалқи вә ахирқи 
мәндурмән.  18 Мән тириктурмән, амма өлгән едим вә мана әбәдләрниң 
әбәдигичә тириктурмән вә өлүм билән дозақниң ачқучлири мәндидур.  
19 Униң үчүн көргиниңни вә һазир бар вә мундин кейин келидиған вәқәләрни 
йезип қойғин.  20 Сән мениң оң қолумда көргән йәттә юлтузниң вә йәттә 
шамданниң сирини пүткин. Йәттә юлтуз йәттә җамаәтниң пәриштилири вә 
йәттә шамдан йәттә җамаәттур.  

Әфәсустики җамаәткә йезилған хәт

2 1 Әфәсустики җамаәтниң пәриштисигә пүткинки,
 йәттә юлтузни оң қолида тутуп йәттә алтун шамданниң оттурисида 

йүргүчи буни ейтиду:  
2 Мән сениң әмәллириңни вә әмгикиңни вә сәвириңни вә яманларға сәвир-
тақәт қилалмайдиғиниңни билимән. Расул болмай, өзини расул дегәнләрни 
синақ қилип, ялғанчи таптиң.  3 Сән сәвирлик болуп зерикмәй, мениң исмим 
үчүн сәвир-тақәт қилғансән.  
4 Лекин сәндә шуни яман көримәнки, авалқи муһәббитиңни ташлиғансән.  
5 Униң үчүн нә йәрдин чүшкиниңни билип, товва қилип авалқи әмәлләрни 
қилғин. Болмиса пат йеқинда сениң үстүңгә келимән вә товва қилмисаң, 
шамданиңни өз җайидин йөткәймән.  
6 Лекин сәндә шу иш барки, мән өзәм яман көргән Николаитларниң 
әмәллирини яман көрисән.  
7 Һәр кимниң қулиқи бар болса, Роһниң җамаәтләргә немә ейтқинини 
аңлисун.
 Галиб болғучиларға Худаниң беһишидики тириклик дәриғидин йегили 
беримән.  
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Измирдики җамаәткә йезилған хәт
8 Измирдики җамаәтниң пәриштисигә пүткинки,

 авалқи вә ахирқи, йәни өлүп тирилип қопқучи буни ейтиду:  
9 Мән сениң тәңликиңни вә пеқирлиқиңни билимән — бирақ дөләтмәнсән 
— вә өзи йәһудий болмай, бәлки шәйтанниң синагогидин болуп, өзини 
йәһудий дәп атиғанлар тәрипидин тартқан һақаритиңни билимән.  
10 Сән тартидиған зәхмәттин қорқмиғин. Мана синақ қилинмиқиңлар үчүн 
иблис бәзилириңларни зинданға салиду вә он күнгичә тәңлик тартисиләр. 
Өлүмгича ишәшлик болғин вә мән саңа тирикликниң таҗини беримән.  
11 Һәр кимниң қулиқи бар болса, Роһниң җамаәтләргә немә ейтқинини 
аңлисун.
 Галиб болғучи иккинчи өлүмдин зәрәр тартмайду.  

Пәргамостики җамаәткә йезилған хәт

12 Пәргамостики җамаәтниң пәриштисигә пүткинки,
 икки бислиқ шитик қиличи бар болғучи буни ейтиду:  
13 Мән сениң олтарған йериңни билимән. Мана шәйтанниң тәхти андадур. 
Сән мениң исмимни мәһкәм тутуп, ишәшлик болған шеһитим Антипас 
араңларда, йәни шәйтан макан тутқан йәрдә өлтүрүлгән күнләрдә маңа 
кәлтүргән иманиңни инкар қилмидиң.  
14 Лекин сәндә бир нәччә ишларни яман көримән: Бәни-Исраилни езиқтуруп 
бутларға қурбанлиқ қилинған гөшни йәп зина қилишқа уларни алдатқили 
Балаққа үгәткән Биламниң тәлимигә әгәшкән бир нәччә кишиләр сәндә 
бардур.  
15 Шуниңға охшаш Николаитларниң тәлимини тутқан бир нәччә кишиләр 
һәм сәндә бардур.  16 Товва қилғин. Болмиса пат йеқинда сениң үстүңгә 
келип, ағзимниң қиличи билән уларға қарши җәң қилимән.  
17 Һәр кимниң қулиқи бар болса, Роһниң җамаәтләргә немә ейтқинини аңлисун.
 Галиб болғучиға йошурулған маннадин берип, униңға ақ бир таш ата 
қилимән вә у ташта йеңи бир исим пүтүклүк туриду. Шу исимни уни қобул 
қилған кишидин башқа һеч ким билмәйду.  

Тиятирадики җамаәткә йезилған хәт

18 Тиятирадики җамаәтниң пәриштисигә пүткинки,
 көзлири от ялқунидәк вә путлири сап мистәк болған Ибн Алла буни ейтиду:  
19 Мән әмәллириңни вә муһәббитиңни вә иманиңни вә хизмитиңни вә сәвириңни 
вә ахирқи әмәллириңниң авалқилардин зиядирәк болғинини билимән.  
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20 Лекин сәндә буни яман көримәнки, өзини аял пәйғәмбәр дәп атиған Изабәл 
дегән хотунға сәвир-тақәт қилисән. У өзи тәлим берип, бәндилиримни зина 
қилғили вә бутларға қурбанлиқ қилинған гөшни йегили аздуриду әмәсму?  
21 Мән униңға товва қилғили мөһләт бәрдим, амма у өз зинасидин товва 
қилғили унимиди.  22 Мана уни орунға кесәл қойимән вә униң билән зина 
қилғанлар униң әмәллиридин товва қилмиса, уларға чоң тәңлик йәткүзимән.  
23 Униң балилирини өлтүрүп һалак қилимән вә һәммә җамаәтләр билсунки, 
бөрәкләрни вә көңүлләрни тәптиш қилғучи мәндурмән вә силәрниң һәр 
биригә өз әмәллиригә мувапиқ яндуримән.  
24 Амма, әй Тиятирадики башқилар, йәни бу тәлимни қобул қилмиған 
вә аталмиш ‹ шәйтанниң чоңқурлири›ни биливалмигәнләр, силәргә 
ейтимәнки, силәргә башқа бир йүк қоймаймән.  25 Амма мән кәлгичә силәрдә 
бар болғиниңларни мәһкәм тутуңлар.  
26 Галиб болуп ахирғичә әмәллиримни тутқучиға таипиләр үстигә қудрәт 
беримән.  27 Сапал қачилири сундурулғандәк, у төмүр һаса билән уларниң 
үстигә сәлтәнәт қилиду. Мән Атамдин қобул қилғандәк униңға беримән  28 вә 
униңға таң юлтузини беримән.  
29 Һәр кимниң қулиқи бар болса, Роһниң җамаәтләргә немә ейтқинини 
аңлисун.  

Сардистики җамаәткә йезилған хәт

3 1 Сардистики җамаәтниң пәриштисигә пүткинки,
 Худаниң йәттә роһиниң вә йәттә юлтузниң егиси буни ейтиду: Мән сениң 

әмәллириңни вә тирик атилип өлүк болғиниңни билимән.  
2 Ойғақ болғин, өләй дәп қалған қисимлирини қувәтләндүргин, чүнки 
сениң әмәллириңни Худайимниң алдида камил тапмидим.  3 Униң үчүн 
сөзни қандақ қобул қилип аңлиғиниңни ядиңға кәлтүрүп, уни сақлап 
товва қилғин. Лекин ойғанмисаң, оғридәк келимән вә қайси сааттә үстүңгә 
келидиғинимни билмәйсән.  
4 Лекин Сардистә өз кийимлирини напак қилмиған бир нәччә кишилириң 
бар. Улар ақ кийим кийип мән билән йүриду, чүнки улар буниңға лайиқтур.  
5 Галиб болғучи өзи ақ кийим кийиду вә униң исмини тириклик китапидин 
өчүрмәй, униң исмини Атамниң алдида вә униң пәриштилириниң алдида 
етирап қилимән.  
6 Һәр кимниң қулиқи бар болса, Роһниң җамаәтләргә немә ейтқинини 
аңлисун.  
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Филаделфийәдики җамаәткә йезилған хәт
7 Филаделфийәдики җамаәтниң пәриштисигә пүткинки,

 муқәддәс вә һәқ болуп Давутниң ачқучиға егә болғучи, йәни: ‹ У ачса, һеч 
ким әтмәйду вә у әтсә, һеч ким ачмайду› дәп униң тоғрисида ейтилған зат 
буни ейтиду:  
8 Мән сениң әмәллириңни билимән. Мана сениң алдиңда һеч ким 
етәлмәйдиған бир очуқ ишик қойғанмән. Чүнки сениң қудритиң аздур, амма 
мениң сөзүмни сақлап, исмимни инкар қилмидиң.  9 Мана йәһудий болмай, 
бәлки ялған ейтип өзини йәһудий дәйдиған бирнәччисини шәйтанниң 
синагогидин саңа беримән. Шундақ қилимәнки, улар келип, сениң 
путлириңниң алдида сәҗдә қилип, мән сени дост тутқинимни билиду.  
10 Сән мениң сәвир қилиш тоғрисидики сөзүмни сақлиғиниң үчүн, мән һәм 
йәр йүзидә макан тутқанларниң синалмиқи үчүн һәммә дунияниң үстигә 
келидиған синақ күнидә сени сақлаймән.  11 Мана пат келимән. Сәндә бар 
болғанни мәһкәм тутқинки, һеч ким таҗиңни алмиғай.  
12 Галиб болғучини Худайимниң бәйтидә бир түврүк қилимән вә у һеч вақит 
йәнә чиқип кәтмәйду вә Худайимниң исмини вә Худайимниң шәһириниң 
исмини, йәни асмандин Худайимниң тәрипидин назил болидиған йеңи 
Йерусалимниң исмини вә мениң йеңи исмимни униң үстигә язимән.  
13 Һәр кимниң қулиқи бар болса, Роһниң җамаәтләргә немә ейтқинини 
аңлисун.  

Лаодикиядики җамаәткә йезилған хәт

14 Лаодикиядики җамаәтниң пәриштисигә пүткинки,
 амин аталған, йәни Худаниң яратқан мәвҗудитиниң иптидаси болған 
ишәшлик вә садиқ гува өзи буни ейтиду.  
15 Мән сениң әмәллириңни билимән. Соғуқму әмәс, иссиқму әмәссән. Кашки 
я соғуқ, я иссиқ болсаң еди.  16 Әмди сән я иссиқ, я соғуқ болмай, илман 
болғиниң үчүн сени ағзимдин қәй қилимән.  17 Сән: ‹ Бай екәнмән, дөләтмән 
болдум, һеч нәрсигә муһтаҗ әмәсмән› дәп өзәңниң мискин вә бечарә вә 
пеқир вә кор вә ялаңғач болғинини билмигәндин кейин,  
18 ‹ бай болмиқиң үчүн, отта сақланған алтун, вә ялаңғачлиқиңниң хиҗалити 
көрүнмисун дәп, кийгили ақ кийим, вә көрмәкликиң үчүн көзлириңгә 
сүрткили көз мәлһими мәндин сетивалғин› дәп саңа мәслиһәт көрситимән.  
19 Мән дост тутқанларниң һәммисигә тәнбиһ берип тәрбийиләймән. Униң 
үчүн ғәйрәтлик болуп, товва қилғин.  
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20 Мана ишикниң алдида туруп қақимән. Бирким мениң авазимни аңлап 
ишикни ачса, мән униң алдиға кирип, униң билән таам йәймән вә у мән 
билән йәйду.  
21 Галиб болғучиға болса, мән өзәм ғалиб болуп, Атам билән биллә униң 
тәхтидә олтарғинимдәк, униңға өз тәхтимдә мән билән олтарғили несип 
беримән.  
22 Һәр кимниң қулиқи бар болса, Роһниң җамаәтләргә немә ейтқинини 
аңлисун.  

Асмандики тәхт

4 1 Андин кейин қарисам, мана асманда бир ишик ечилған еди вә мән авал 
аңлиған канай авазидәк болған аваз маңа сөзләп ейтти: «Бу йәргә чиққин 

вә мундин кейин болидиған вәқәләрни саңа көрситәй».  
2 вә дәрһал роһта көтирилдүм вә мана асманда бир тәхт қоюлған еди вә 
тәхтниң үстидә бир зат олтаратти.  3 Олтарған затниң көрүнүши йешил 
қашташ вә қизил һеқиқ тешидәк еди вә тәхтниң чөрисидә көрүнүши зумрәткә 
охшаш бир һәсән-һүсән бар еди.  
4 Тәхтниң чөрисидә йигирмә төрт тәхт бар еди вә бу тәхтләрниң үстидә 
йигирмә төрт ақсақал олтаратти вә улар ақ кийим кийип, башлириға алтун 
таҗлар кийиклик еди.  
5 Тәхттин чеқинлар вә авазлар вә гүлдүрмама чиқип туратти. Тәхтниң алдида 
йәттә отлуқ чирағ көйүп турди вә булар Худаниң йәттә роһи болиду.  
6 Тәхтниң алдида кристалға охшаш әйнәктәк бир деңиз бар еди вә тәхтниң 
оттурида вә чөрисидә алди вә кәйни тәрипи көзләр билән толған төрт тирик 
зат бар еди.  7 Авалқи зат ширға охшаш вә иккинчи зат яш буқиға охшаш 
вә үчинчи затниң йүзи адәм йүзигә охшаш вә төртиничи зат учидиған 
қариқушқа охшаш еди.  8 Төрт тирик затниң һәр бириниң алтидин қанити 
бар еди. Уларниң чөриси вә қанатлириниң теги көзләр билән толған еди. 
Улар кечә күндүз тохтимай ейтаттики: «Муқәддәс муқәддәс муқәддәс һәр 
ишқа қадир болған Рәб Худа. У өзи бар еди вә бардур вә келиду» деди.  
9 Қачан тирик затлар у әбәдләрниң әбәдигичә тирик болуп тәхтниң үстидә 
олтарғанға шан-шәрәп вә иззәт вә шүкүр бәрсә,  10 йигирмә төрт ақсақал 
тәхтниң үстидә олтарғанниң алдида чүшүп, әбәдләрниң әбәдигичә тирик 
болғанға сәҗдә қилип, өз таҗлирини тәхтниң алдида ташлап ейтидуки:  
11 «Сән, әй Тәңри Худавәндимиз, шан-шәрәп вә иззәт вә қудрәт алғили 
лайиқтурсән. Чүнки һәммә нәрсиләрни сән яраттиң вә сениң хаһишиң билән 
вуҗудқа келип яритилди».  
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Орам язма вә Қоза

5 1 Андин тәхттә олтарғучиниң оң қолида ич вә таш тәрипи пүтүлүп йәттә 
мөһүр билән мөһүрләнгән бир орам язмини көрдүм.  2 «Орам язмини 

ечип, униң мөһүрлирини аҗратқили ким лайиқтур» дәп үнлүк аваз билән 
қичқарған бир қудрәтлик пәриштини көрдүм.  3 Лекин нә асманда вә нә йәрдә 
вә нә йәрниң тегидә һеч ким орам язмини ечип ичигә қариғили лайиқ әмәс 
еди.  4 Орам язмини ечип униң ичигә қариғили һеч ким лайиқ тепилмиғини 
үчүн тола йиғлидим.  5 Амма ақсақалларниң бири маңа ейтти: «Йиғлимиғин! 
Мана Йәһуданиң қәбилисидин болған шир, йәни Давутниң йилтиз нотиси 
өзи ғалиб болуп, орам язмини ечип йәттә мөһүрини аҗратқили лайиқ 
болди».  
6 Қарисам, мана төрт тирик затниң вә ақсақалларниң оттурисида гояки 
боғузланғандәк бир қоза туриду. Униң йәттә мүңгүзи вә йәттә көзи бар еди. 
Булар Худаниң һәммә йәр йүзигә әвәтилгән йәттә роһи болиду.  7 Қоза келип, 
тәхттә олтарғучиниң оң қолидин орам язмини алди.  
8 У орам язмини алғанда төрт тирик зат вә йигирмә төрт ақсақал қозиниң 
алдида чүшти. Буларниң һәр бириниң чеңи вә хушбуй исриқ билән толған 
алтун қачилири бар еди. Бу хушбуй исриқ муқәддәсләрниң дуалири болиду.  
9 Улар йеңи бир шеир оқуп ейтиштики: «Сән орам язмини елип мөһүрлирини 
аҗратқили лайиқтурсән, чүнки боғузлинип, өз қениң билән һәр қәбилидин 
вә һәр тилдин вә һәр милләттин вә һәр таипидин Худаға адәмләр сетивалдиң  
10 вә уларни Худайимизға бир падишаһлиқ вә каһинлар қилдиң вә улар йәр 
йүзидә падишаһлар болиду» деди.  
11 Көрсәм, мана тәхтниң вә тирик затларниң вә ақсақалларниң чөрисидә 
тола пәриштиләрниң авазини аңлидим вә уларниң сани түмәнләрниң 
түмәнлиричә вә миңларниң миңлиричә еди.  12 Улар: «Боғузланған қоза 
қудрәт вә дөләт вә һекмәт вә қувәт вә иззәт вә шан-шәрәп вә һәмд алғили 
лайиқтур» дәп үнлүк аваз билән ейтишти.  
13 Йәнә асманда вә йәрдә вә йәр тегидики вә деңиздики һәр мәхлуқ вә уларниң 
ичидә бар болғанниң һәммиси: «Тәхттә олтарғучиға вә қозиға әбәдләрниң 
әбәдигичә һәмд вә иззәт вә шан-шәрәп вә сәлтәнәт болғай» дәп ейтқинини 
аңлидим.  
14 Төрт тирик зат «Амин» дәп ейтти вә ақсақаллар чүшүп сәҗдә қилди.  

Йәттә мөһүр

6 1 Қоза у йәттә мөһүрниң бирини аҗратқинини көрдүм вә төрт тирик 
затниң бири гүлдүрмамиға охшаш бир аваз билән: «Кәл» дәп ейтқинини 
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аңлидим.  2 Қарисам, мана бир ақ ат туриду. Униң үстигә мингүчиниң бир оқ 
яси бар екән. Униңға бир таҗ берилди вә у нусрәтлик болуп ғалиб болғили 
чиқти.  
3 У иккинчи мөһүрни аҗратқанда, иккинчи тирик затниң: «Кәл» дәп 
ейтқинини аңлидим.  4 Йәнә башқа бир ат чиқти. Униң рәңи қизил еди вә 
униң үстигә мингүчигә йәр йүзидин течлиқни алғили қудрәт берилди. 
Шундақки, адәмләр бир-бирини өлтүргәй, вә униңға чоң бир қилич берилди.  
5 Үчинчи мөһүрни аҗратқанда үчинчи тирик затниң: «Кәл» дәп ейтқинини 
аңлидим. Қарисам, мана бир қара ат туриду вә униң үстигә мингүчиниң 
қолида бир тараза бар екән.  6 Төрт тирик затниң арисидин бир аваз: «Бир 
қача буғдай бир динарға вә үч қача арпа бир динарға, амма зәйтун йеғиға вә 
шарабқа зәрәр йәткүзмигин» дәп ейтқинини аңлидим.  
7 Төртиничи мөһүрни аҗратқанда төртиничи тирик затниң авазиниң: «Кәл» 
дәп ейтқинини аңлидим.  8 Қарисам, мана бир сарғуч ат туриду. Униң үстигә 
мингүчиниң исми өлүм еди вә дозақ униңға әгишип турди. Уларға қилич вә 
ачарчилиқ вә өлүм билән вә йәрниң вәһший һайванлири билән өлтүргили 
йәрниң төрттин бири үстигә қудрәт берилди.  
9 бәшинчи мөһүрни аҗратқанда Худаниң сөзи үчүн вә уларниң өзигә 
тапшурулған шаһадити үчүн өлтүрүлгәнләрниң җанлирини қурбангаһниң 
тегидә көрдүм.  10 Улар товлап ейтти: «Әй муқәддәс вә һәқ Худавәндә, 
қачанғичә бизниң қенимизниң интиқамини йәр йүзидә олтарғучилардин 
алмай, һөкүм қилғили тәхир қилисән?»  11 Уларниң һәр биригә бир ақ кийим 
берилип, уларға ейтилдики, өз хизмәтдашлири вә бурадәрлири уларниң 
өзидәк өлтүрүлүп сани толғичилик азғина вақит сәвир қилип раһәт алсун.  
12 Қоза алтиничи мөһүрни аҗратқанда көрдүмки, чоң бир зил-зилә вәқә болуп, 
аптап бир қил тағардәк қара вә пүтүн ай қандәк болуп қалди  13 вә асманниң 
юлтузлири әнҗир дәриғи қаттиқ шамалдин ирғитилғанда хам мевилирини 
төккәндәк йәргә чүшти.  14 Асман бир орам язма йөгәлгәндәк йөгилип ғайип 
болуп кәтти вә һәр тағ вә һәр арал өз җайидин йөткәлди.  15 Дунияниң 
падишаһлири вә чоңлири вә сәрдарлири вә байлири вә қувәтликлири, 
дәрвәқә һәр қул вә һөр өзини өңкүрләрдә вә тағ қорам ташлириниң арисида 
йошуруп,  16 тағларға вә қорам ташларға ейттики: «Бизниң үстимизгә чүшүп, 
бизни тәхттә олтарғучиниң йүзидин вә қозиниң ғәзипидин йошуруңлар.  
17 Чүнки уларниң ғәзипиниң чоң күни кәлди вә ким туралисун?  
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Бәни-Исраилдин бир йүз қириқ төрт миң киши мөһүрлиниду

7 1 Андин кейин йәрниң төрт чәтлиридә турған төрт пәриштини көрдүм. 
Улар йәрниң төрт шамилини тутуп, йәр я деңизниң үстидә вә я һеч 

бир дәрәққә уруп козғалмиғай дәп шамалларни тосап турди.  2 Башқа бир 
пәриштиниң күн чиқар йеридин пәйда болуп кәлгинини көрдүм. Униңда 
тирик Худаниң мөһүри бар еди вә үнлүк аваз билән қичқирип, йәргә вә 
деңизға зәрәр йәткүзидиған у төрт пәриштигә:  3 «Биз Худайимизниң 
бәндилириниң пешанилириға мөһүр басмиғичә йәргә я деңизға я дәрәқләргә 
зәрәр йәткүзмәңлар» дәп ейтти.  
4 Мөһүрләнгәнләрниң санини аңлидим. Бәни-Исраилниң һәммә 
қәбилилиридин мөһүрләнгәнләр бир йүз қириқ төрт миң еди.  
5 Йәһуда қәбилисидин он икки миң мөһүрләнди. Рубән қәбилисидин он икки 
миң, Гад қәбилисидин он икки миң,  
6 Ашәр қәбилисидин он икки миң, Нафтали қәбилисидин он икки миң, 
Манассә қәбилисидин он икки миң,  
7 Шимон қәбилисидин он икки миң, Лавий қәбилисидин он икки миң, 
Иссакар қәбилисидин он икки миң,  
8 Зәбулун қәбилисидин он икки миң, Йүсүп қәбилисидин он икки миң вә 
Бәнямин қәбилисидин он икки миң мөһүрләнди.  

Һәр милләттин кәлгән халайиқ

9 Андин кейин қарисам, мана һәр таипидин вә һәр қәбилидин вә һәр 
милләттин вә һәр тилдин һеч ким саналмайдиған чоң бир топ халайиқ ақ 
кийим кийип, қоллирида хорма шахлири тутуп, тәхтниң алдида вә қозиниң 
алдида туратти.  10 Улар үнлүк аваз билән қичқирип: «Ниҗат тәхттә 
олтарақлиқ Худайимизниң вә қозиниңкидур».  
11 Пәриштиләрниң һәммиси тәхтниң чөрисидә вә ақсақалларниң вә 
төрт тирик затниң чөрисидә туратти вә улар өз йүзлириниң үстигә 
йиқилип Худаға сәҗдә қилип,  12 ейттики: «Амин. Һәмд вә шан-шәрәп 
вә һекмәт вә шүкүр вә иззәт вә қудрәт вә қувәт әбәдләрниң әбәдигичә 
Худайимизниңкидур. Амин».  
13 Ақсақалларниң бири сөз қилип маңа ейтти: «Бу ақ кийим кийгәнләр 
кимдур вә нә йәрдин кәлди?»  14 Униңға ейттим: «Әй хоҗам, сән өзәң 
билисән» вә у маңа ейтти: «Булар чоң тәңликтин кәлгәнләрдур вә улар өз 
кийимлирини жуюп қозиниң қенида ақ қилған.  15 Униң үчүн улар Худаниң 
тәхтиниң алдида туруп, кечә вә күндүз Худаға униң бәйтидә ибадәт қилиду, 
вә тәхттә олтарғучи уларниң үстигә чедирини сайивән қилиду.  16 Улар йәнә 
ач қалмайду вә йәнә уссимайду вә аптап вә я башқа бир иссиқлиқ уларниң 
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үстини басмайду.  17 Чүнки тәхтниң оттуридики қоза уларға падичи болуп, 
уларни тирик су булақлириға башлайду вә Худа уларниң көзлиридин һәр 
яшни ертиду».  

Йәттиничи мөһүр

8 1 Қоза йәттиничи мөһүрни аҗратқанда асманда йерим саатчә сүкүтлүк 
болди.  

2 Худаниң алдида туридиған йәттә пәриштини көрдүм вә уларға йәттә канай 
берилди.  

3 Башқа бир пәриштә келип қурбангаһниң алдида турди. Униң бир алтун 
исриқдени бар еди вә муқәддәсләрниң дуалириға қошуп тәхтниң алдидики 
алтун қурбангаһниң үстидә тәқдим қилиш үчүн униңға тола хушбуй исриқ 
берилди.  4 Исриқниң хушбуй түтүни муқәддәсләрниң дуалири билән 
пәриштиниң қолидин Худаниң алдиға чиқти.  
5 Андин Пәриштә исриқданни елип, қурбангаһниң отидин толтирип йәргә 
ташлиди вә гүлдүрмама вә авазлар вә чеқинлар вә зил-зилиләр вәқә болди.  

Йәттә канай

6 Андин Канай тутуқлуқ йәттә пәриштә канай чалғили қопти.  
7 Авалқиси канай чалди вә қан вә от билән арилаш тула пәйда болуп, йәргә 
ташланди вә йәрниң үчтин бири көйдүрүлди вә дәрәқләрниң үчтин бири 
көйдүрүлди вә һәммә йешил от көйдүрүлди.  
8 Иккинчи пәриштә канай чалди вә гояки от билән туташқан чоң бир тағ 
деңизға ташланди вә деңизниң үчтин бири қанға айланди.  9 Деңиздики тирик 
җаниварларниң үчтин бири өлди вә кемиләрниң үчтин бири йоқитилди.  
10 Үчинчи пәриштә канай чалди вә асмандин чирағдәк көйидиған чоң бир 
юлтуз чүшүп, дәрияларниң үчтин биригә вә су булақлириниң үстигә чүшти.  
11 Бу юлтузниң исми кәкрә дәп атилиду вә суларниң үчтин бири аччиқ болуп 
қалди вә су аччиқ болғини үчүн тола адәмләр судин өлди.  
12 Төртиничи пәриштә канай чалди вә аптапниң үчтин бири вә айниң үчтин 
бири вә юлтузларниң үчтин бири урулди. Шундақки, уларниң үчтин бири 
қараңғу болди вә күндүзниң үчтин бири йоруқлуқ бәрмиди вә кечә һәм 
шундақ болди.  
13 Мән асманниң оттурисида учидиған бир қариқушни көрүп, униң үнлүк 
аваз билән: «Вай, вай, вай, йәр йүзидә олтарғучиларға, техи канай чалидиған 



 13 вӘҺИЙ

үч пәриштиниң канай челиши җәһитидин вай уларға!» дәп ейтқинини 
аңлидим.  

9 1 бәшинчи пәриштә канай чалди вә асмандин чүшкән бир юлтузни 
көрдүм вә униңға һаң қудуқиниң ачқучи берилди.  2 У һаңниң қудуқини 

ачти вә қудуқтин чоң хумдандин чиққан түтүндәк бир түтүн чиқти вә 
аптап билән көк қудуқниң түтүнидин қараңғу болди  3 вә түтүндин чекәткә 
чиқип йәргә чүшти вә уларға йәрдики чаянниң қудритидәк қудрәт берилди.  
4 Уларға: «Йәрниң отиға вә һеч бир йешиллиққа вә һеч бир дәрәққә зәрәр 
йәткүзмәңлар. Ялғуз пешанилирида Худаниң мөһүри болмиған адәмләргә 
зәрәр қилиңлар» дәп ейтилди.  5 Уларға адәмләрни өлтүргили әмәс, бәлки 
бәш айғичә азаб қилишқа қудрәт берилди вә азаби чаян чаққинидин болған 
азабидәк еди.  
6 Шу күнләрдә адәмләр өлүмни издәйду, лекин уни тапмайду, өлгили халайду, 
лекин өлүм улардин қачиду.  7 Чекәткиләрниң шәкли җәңгә тәйяр қилинған 
атларниңкидәк еди вә башлирида алтун таҗларға охшаш нәрсиләр бар еди 
вә йүзлири адәм йүзидәк еди  8 вә чачлири хотун чачлиридәк вә чишлири 
шир чишлиридәк еди  9 вә төмүр көкрәк қалқанлиридәк көкрәк қалқанлири 
бар еди. Қанатлириниң шәписи соқушқа чапқан тола ат һарвулириниң 
авазидәк еди.  10 Чаянниңкигә охшаш қуйруқлири вә нәштәрлири бар еди вә 
адәмләргә бәш айғичә азаб беридиған күчи қуйруқлирида бар еди.  11 Һаңниң 
пәриштиси уларниң үстидә падишаһ еди. Униң исми ибранийчә Аваддон вә 
юнанчә униң исми Аполйон болиду.  

12 Бир вай өтүп кәтти. Мана мундин кейин йәнә икки вай келиду.  

13 Алтиничи пәриштә канай чалди вә Худаниң алдидики алтун қурбангаһниң 
төрт мүңгүзидин бир аваз аңлидим.  14 У аваз канай тутуқлуқ алтиничи 
пәриштигә: «Чоң Фират дәриясиниң бойида бағлақлиқ төрт пәриштини 
йешип қойғин» дәп ейтти  15 вә бу төрт пәриштә йешилди. Булар адәмләрниң 
үчтин бирини өлтүргили тайин қилинған саат вә күн вә ай вә йилғичә тәйяр 
қилинған еди.  16 Атлиқ қошунниң сани икки мәртивә он миң мәртивә он 
миң еди. Уларниң санини аңлидим.  17 Роһий көрүнүштә атларни вә уларниң 
үстидә мингүчиләрни шундақ көрдүмки, уларниң отқаштәк қизил вә көк 
яқут вә гуңгурт рәңлик көкрәк қалқанлири бар еди. Атларниң башлири 
шир башлардәк болуп, еғизлиридин от вә түтүн вә гуңгурт чиқатти.  18 Бу 
үч баладин, йәни атларниң ағзидин чиққан от вә түтүн вә гуңгурттин 
адәмләрниң үчтин бири өлтүрүлди.  19 Чүнки атларниң күчи еғизлирида вә 
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қуйруқлирида еди вә уларниң қуйруқлири иланға охшап, башлири бар еди. 
Булар билән зәрәр йәткүзәтти.  
20 Лекин бу баладин өлмәй қалған адәмләр қоллириниң ишлиридин 
товва қилмиди вә яман роһларға вә көрмәйдиған вә аңлимайдиған вә 
маңмайдиған алтундин вә күмүчтин вә мистин вә таштин вә яғачтин ясалған 
бутсүрәтлиригә баш егиштин тохтимиди  21 вә өз қатиллиқ қилишидин вә 
сеһиргәрликидин вә зина қилишидин вә оғрилиқидин товва қилмиди.  

Күчлүк пәриштә вә кичик орам язма

10 1 Йәнә бир күчлүк пәриштиниң асмандин назил болғинини көрдүм. У 
бир булутни кийгән еди вә бешиниң үстидә бир һәсән-һүсән бар еди 

вә йүзи аптаптәк вә путлири от түврүклиридәк еди.  2 Униң қолида кичик 
бир очуқ орам язма бар еди. У оң путини деңизға вә сол путини қуруқлуққа 
қоюп,  3 шир һувлиғандәк үнлүк аваз билән қичқарди. У қичқарғанда йәттә 
гүлдүрмама өз авазлирини аңлитип сөз қилди.  
4 Йәттә гүлдүрмама сөз қилғандин кейин пүтмәкчи болдум. Амма асмандин 
бир аваз аңлидим. У маңа ейттики: «Йәттә гүлдүрмама ейтқан сөзни пүтмәй 
мөһүрлигин».  
5 Деңизда вә қуруқлуқта турған, мән көргән у пәриштә оң қолини асман 
тәрипигә көтирип,  6 у әбәдләрниң әбәдигичә тирик болуп асманни вә андаки 
нәрсиләрни вә йәрни вә андаки нәрсиләрни вә деңизни вә андаки нәрсиләрни 
яратқучиниң өзи билән қәсәм қилип: «Мана йәнә вақит болмайду,  7 бәлки 
йәттиничи пәриштә канай челип авазини аңлитидиған күнләрдә Худаниң 
сири өз бәндилири пәйғәмбәрләргә бәргән бешаритигә мувапиқ тамам 
болиду» дәп ейтти.  
8 Мән асмандин аңлиған аваз йәнә маңа сөз қилип ейттики: «Берип, деңизда 
вә қуруқлуқта турған пәриштиниң қолидики кичик очуқ орам язмини 
алғин».  9 Мән пәриштиниң алдиға берип, униңға ейттимки: «У кичик орам 
язмини маңа бәргин» вә у маңа ейтти: «Уни елип йегин. Сениң қосиқиңни 
ечиштуриду, лекин ағзиңда һәсәлдәк шерин болиду».  10 Мән у кичик орам 
язмини пәриштиниң қолидин елип йедим. Ағзимда һәсәлдәк шерин болди, 
амма мән уни йегәндин кейин қосиқим ечишти.  11 Андин маңа ейтилдики: 
«Тола хәлиқләр вә таипиләр вә тиллар вә падишаһларниң үстидә йәнә 
пәйғәмбәрлик қилмиқиң керәктур»  
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Икки шаһит

11 1 Һасиға охшаш бир қомуш маңа берилди вә ейтилдики: «Қопуп, 
Худаниң бәйтини вә қурбангаһни вә анда сәҗдә қилғучиларни 

өлчигин.  2 Лекин бәйтниң ташқиридики һойлини қоюп уни өлчимигин, 
чүнки у таипиләргә берилди. Улар муқәддәс шәһәрни қириқ икки айғичә 
дәпсәндә қилиду  3 вә мән икки шаһитимға бир миң икки йүз атмиш күн 
палас кийип пәйғәмбәрлик қилишқа қудрәт беримән».  
4 Булар йәрниң Худавәндисиниң алдида туридиған у икки зәйтун дәриғи вә 
икки шамдан болиду.  5 Бирким уларға зәрәр йәткүзгили халиса, уларниң 
ағзидин от чиқип дүшмәнлирини йоқитиду вә әгәр бирким уларға зәрәр 
йәткүзгили халиса, шундақ өлтүрүлмики керәктур.  6 Буларниң пәйғәмбәрлик 
күнлиридә ямғур яғмисун дәп, асманни бағлиғили қудрити бар вә суларниң 
үстигә уларни қанға айландурғили қудрити бар вә қачан халиса йәрни һәр 
бала билән урғили қудрити бар.  
7 Улар өз шаһадитини қилип болғанда, һаңдин чиққан вәһший һайван улар 
билән җәң қилип уларни бесип өлтүриду  8 вә уларниң өлүклири роһийчә 
Содом вә Мисир дәп аталған чоң шәһәрниң кочисида ятиду. Анда уларниң 
Худавәндиси өзи чапрас яғачқа тартилди.  9 Хәлиқләрниң вә қәбилиләрниң 
вә тилларниң вә таипиләрниң адәмлири уларниң өлүклирини үч йерим 
күнгичилик көрүп, уларниң өлүклирини гөргә салғили қоймайду.  10 Йәр 
йүзидә олтарғучилар уларниң үстидә хуш болуп шатлиқ қилип, бир-биригә 
төһпә әвәтиду. Чүнки бу икки пәйғәмбәр йәр йүзидә олтарғучиларға азаб 
бәргән еди.  
11 Үч йерим күндин кейин Худа тәрипидин бир тириклик Роһи уларға кирип, 
орнидин пут тирәп турди. Уларни көргәнләрниң үстигә чоң бир қорқунуч 
чүшти.  12 «Бу йәргә чиқиңлар» дәп асмандин бир үнлүк аваз уларға аңланди 
вә улар дүшмәнлириниң көз алдида бир булутта асманға чиқти.  
13 Шу сааттә чоң бир зил-зилә вәқә болди вә шәһәрниң ондин бири йиқилди 
вә зил-зилидин йәттә миң адәм өлтүрүлди вә қалғанлар қорқуп, асманниң 
Худайиға шан-шәрәп бәрди.  

14 Иккинчи вай өтүп кәтти. Мана үчинчи вай пат келиду.  

Йәттиничи канай

15 Йәттиничи пәриштә канай чалди вә асманда үнлүк авазлар аңлинип 
ейттики: «Дунияниң падишаһлиқлири Худавәндимизниңки вә униң 
Мәсиһиниңки болди вә у әбәдләрниң әбәдигичә падишаһлиқ қилиду».  
16 Худаниң алдида өз тәхтлириниң үстидә олтарақлиқ йигирмә төрт ақсақал 
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йүз төвән йиқилип Худаға сәҗдә қилип,  
17 ейтти: «Саңа шүкүр ейтимиз, әй Қадир-Мутләқ Рәб Худа, сән бардурсән вә 
бар едиң. Өз чоң қудритиңни қолуңға елип, падишаһ болдуң.  
18 Хәлиқләр аччиқланди вә сениң ғәзипиң йетип кәлди. Өлгәнләрниң 
һөкүм қилинишиниң вә бәндилириң пәйғәмбәрләргә вә муқәддәсләргә вә 
исмиңдин қорққучиларниң кичик билән чоңлириға инам беришиңниң вә 
йәрни хараб қилғучиларни хараб қилишиңниң вақти кәлди».  
19 Андин асманда Худаниң бәйти ечилди вә униң бәйтидики әһдә сандуқи 
көрүнди вә чеқинлар вә авазлар вә гүлдүрмама вә зил-зилә вә чоң тула йеғиш 
вәқә болди  

Хотун вә әҗдиһа

12 1 Асманда чоң бир аламәт көрүнди. Бир хотун күнни кийгән еди вә 
путлириниң тегидә ай вә бешиниң үстидә он икки юлтуздин бир таҗ 

бар еди.  2 У һамилдар болуп толғақ тартип, туғуш дәрдидә қичқиратти.  
3 Асманда йәнә бир аламәт көрүнди. Мана чоң отқаштәк қизил бир әҗдиһа 
пәйда болди вә униң йәттә беши вә он мүңгүзи болуп, башлирида йәттә таҗ 
бар еди.  4 Униң қуйруқи асман юлтузлириниң үчтин бирини тартип йәргә 
ташлиди. Әҗдиһа туғидиған хотунниң алдида туруп, у туққинида балисини 
жутувалай дәп, сақлап турди.  
5 Хотун бир оғул балини туғди вә у бала һәммә таипиләрниң үстидә төмүр 
һаса билән сәлтәнәт қилғучи болиду. Униң балиси Худаға вә униң тәхтиниң 
алдиға көтирилди.  6 Хотун баяванға қачти. У йәрдә уни бир миң икки йүз 
атмиш күнгичә пәрвиш қилиш үчүн Худа тәрипидин униңға тәйяр қилинған 
бир җай бар еди .  
7 Асманда бир җәң вәқә болди. Микаил вә униң пәриштилири әҗдиһаға 
қарши җәң қилди вә әҗдиһа вә униң пәриштилири һәм җәң қилип турди.  
8 Амма улар аҗиз кәлди вә асманда уларға җай йәнә тепилмиди.  9 Барчә 
дунияни аздурғучи иблис вә шәйтан дегән қедимки илан болған чоң әҗдиһа 
асмандин чүшүрүлүп, йәргә ташланди вә униң пәриштилири униң билән 
биллә ташланди.  10 Андин асманда күчлүк бир аваз аңлидим. У ейттики: 
«Әмди ниҗат вә қудрәт вә падишаһлиқ Худайимизниңки вә сәлтәнәт 
униң Мәсиһиниңки болди. Чүнки кечә-күндүз Худайимизниң алдида 
бурадәрлиримизниң үстидин шикайәт қилип турған шикайәт қилғучи 
ташланди.  
11 Улар қозиниң қени билән вә өз шаһадитиниң сөзи билән униңға ғалиб 
болуп, өлүмгича өз җенини аяп дост тутмиди.  
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12 Униң үчүн, әй асманлар вә анда макан тутқанлар хошал болуңлар. Вай 
йәргә вә деңизға, чүнки иблис силәргә чүшүп, вақтиниң аз екәнликини 
билип, чоң ғәзәп билән кәлди».  
13 Әҗдиһа өзиниң йәргә ташланғинини көрүп, оғул балини туққан хотунни 
қоғлиди.  14 Хотунға, иланниң йүзидин баявандики җайиға учуп, анда бир 
заман вә икки заман вә йерим заман пәрвиш тепиш үчүн, чоң қариқушниң 
икки қанити берилди.  15 Илан хотунниң кәйнидин ағзидин дәриядәк су 
чиқирип дәрия билән уни еқитип йоқатқили турди.  16 Амма йәр хотунға 
ярдәм бәрди вә йәр өз ағзини ечип, илан өз ағзидин еқитқан дәрияни 
ичивалди.  17 Буниң билән әҗдиһа хотунға аччиқлинип, униң қалған уруқ-
әвлати, йәни Худаниң әмирлирини сақлап, Әйсаниң шаһадитини тутқанлар 
билән җәң қилғили барди вә әҗдиһа деңизниң бойидики қумниң үстидә 
турди.  

Деңиздин чиққан вәһший һайван

13 1 Андин деңиздин бир вәһший һайванниң чиққинини көрдүм. Униң 
он мүңгүзи вә йәттә беши бар еди вә мүңгүзлиридә он таҗи бар еди 

вә башлирида күпүр исимлири пүтүклүк еди.  2 Мән көргән вәһший һайван 
йилпизниң охшашлиқида еди, амма путлири ейиқ путидәк вә ағзи шир 
ағзидәк еди. Әҗдиһа униңға өз қудритини вә тәхтини вә чоң сәлтәнәт бәрди.  
3 Башлириниң бири өлгичилик яриланғандәк еди вә униң әҗәллик яриси 
сақайди вә йәрниң һәммиси әҗәблинип вәһший һайванға әгәшти  4 вә вәһший 
һайванға қудрәт бәргән әҗдиһаға сәҗдә қилди вә вәһший һайванға һәм сәҗдә 
қилип: «Вәһший һайванға охшаш ким бар вә униң билән җәң қилғили кимниң 
күчи йетиду» дейишти.  5 Вәһшийгә йоған сөзләр вә күпүр ейтидиған бир еғиз 
берилди вә қириқ икки ай иш қилғили униңға қудрәт берилди.  6 У Худаға вә 
униң исмиға күпүр ейтқили вә униң маканиға вә асманда макан тутқанларға 
күпүр ейтқили ағзини ачти.  7 Муқәддәсләр билән җәң қилип, уларни мәғлуп 
қилғили униңға қудрәт берилди. Униңға һәр қәбилә вә һәр хәлиқ вә һәр тил 
вә һәр таипә үстигә қудрәт берилди.  8 Йәр йүзидә олтарғучиларниң һәммиси, 
йәни дунияниң ули селинғинидин бери у боғузланған қозиниң тириклик 
китапида пүтүлмигәнләр униңға сәҗдә қилди.  
9 Биркимниң қулиқи бар болса, аңлисун.  
10 Әгәр биркимниң әсирликкә елиниши бекитилгән болса, әсирликкә кетиду, 
әгәр бирким қилич билән өлтүрүлүши бекитилгән болса, қилич билән 
өлтүрүлмики керәктур. Муқәддәсләрниң сәвири вә имани мунда мәлум 
болиду.  
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Йәрдин чиққан вәһший һайван
11 Андин йәрдин чиққан башқа бир вәһший һайванни көрдүм. Униң 

бир қозиниңкигә охшаш икки мүңгүзи бар еди вә бир әҗдиһадәк сөзләп,  
12 авалқи вәһший һайванниң пүтүн һөкүмитини униң алдида қилип, йәрни 
вә андаки олтарғучиларни у әҗәллик ярисидин сақайған вәһший һайванға 
сәҗдә қилдуриду.  13 У адәмләрниң алдида асмандин от чүшүргичилик чоң 
аламәтләр қилиду  14 вә авалқи вәһший һайванниң алдида қилғили өзигә 
берилгән аламәтләр билән йәрдә олтарғучиларни аздуруп: «Қилич билән 
ярилинип сақайған вәһший һайванға бир һәйкәл қилиңлар» дәп йәрдә 
олтарғучиларға ейтиду.  15 Униңға вәһший һайванниң һәйкилигә бир роһ 
бәргили қудрәт берилди. Шундақки, вәһший һайванниң һәйкили сөз қилип, 
вәһший һайванниң һәйкилигә баш әгмигәнләрниң һәммисини өлтүргүзгили 
қудрәт тапти.  16 У кичикләр билән чоңлар вә байлар билән пеқирлар вә 
һөр билән қулларниң һәммисини оң қоллириға яки пешанилириға тамға 
басқили унитиду.  17 Шундақки, вәһший һайванниң исми яки исминиң 
рәқиминиң тамғиси билән бәлгүләнгән кишидин башқа һеч ким елип сетиш 
қилалмайтти.  
18 Һекмәт мундадур. Әқли барлар вәһший һайванниң рәқимини санисун, 
чүнки инсанниң санидур. Униң рәқими алтә йүз атмиш алтә болиду.  

Қоза вә бир йүз қириқ төрт миң киши Сийон теғи үстидә

14 1 Көрсәм, мана Си'он теғи үстидә қоза туриду вә униң билән өз 
пешанилирида униң исми вә униң Атисиниң исми пүтүклүк бир йүз 

қириқ төрт миң киши бар еди.  
2 Асмандин тола суларниң авазидәк вә чоң гүлдүрмаминиң авазидәк бир аваз 
аңлидим. Мән аңлиған аваз чаң чалидиған чаң чалғучиларниң авазидәк еди.  
3 Улар тәхтниң алдида вә төрт тирик затниң вә ақсақалларниң алдида йеңи 
бир шеир оқуп турди. Йәрдин сетивелинған у бир йүз қириқ төрт миңдин 
башқа һеч ким у шеирни үгинәлмиди.  4 Булар хотунлар билән напак болмай, 
пак болуп. қоза нә йәргә барса улар униңға әгишиду. Булар Худаға вә қозиға 
тунҗи һосул болмақ үчүн адәмләрниң арисидин сетивелинғандур.  5 Улар 
әйипсиз болуп, уларниң ағзидин һеч ялғанчилиқ тепилмиди.  

Үч пәриштә елип кәлгән хәвәрләр

6 Андин асманниң оттурисида учидиған башқа бир пәриштини көрдүм. 
Йәр йүзидә олтарғучиларға, йәни һәр таипигә вә һәр қәбилигә вә һәр тилға 
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вә һәр хәлиққә йәткүзгили униң әбәдий бир Инҗили бар еди.  7 У үнлүк аваз 
билән ейттики: «Худадин қорқуңлар вә униңға шан-шәрәп бериңлар, чүнки 
униң һөкүм қилишиниң саити кәлди вә асманни вә йәрни вә деңизни вә 
суниң булақлирини яратқучиға сәҗдә қилиңлар».  
8 Йәнә башқа бир пәриштә униңға әгишип ейтти: «Чүшти, у чоң Бабил чүшти, 
чүнки һәммә хәлиқләргә өз зинасиниң ғәзәп шарабидин ичүргән еди».  
9 Йәнә бир үчинчи пәриштә уларға әгишип, үнлүк аваз билән ейттики: «Әгәр 
бирким вәһший һайванға вә униң һәйкилигә сәҗдә қилип униң бәлгүсини өз 
пешанисиға яки қолиға алса,  10 өзи Худаниң ғәзипиниң пиялисигә қуюлған 
ғәзипиниң сап қилинған шарабидин ичип, муқәддәс пәриштиләрниң алдида 
вә қозиниң алдида от вә гуңгурт билән азаб қилиниду  11 вә азаблириниң 
түтүни әбәдләрниң әбәдигичә чиқип туриду. Вәһший һайванға вә һәйкилигә 
сәҗдә қилип униң бәлгүсини алған һәр ким кечә вә күндүз раһәт тапмайду.  
12 Худаниң әмри вә Әйсаниң иманини сақлиған муқәддәсләрниң сәвири 
мунда мәлум болиду».  13 Асмандин йәнә бир аваз аңлидим. У ейтти: «Пүткин! 
Мундин кейин Худавәндидә вапат болуп өлгәнләр мубарәктур. Дәрвәқә Роһ 
ейтидуки: Улар өз ишлиридин раһәт тапиду, чүнки өз әмәллири уларға 
әгишиду».  

Йәрниң һосули

14 Қарисам, мана бир ақ булут вә булутниң үстидә адәм оғлиға охшаш 
бири олтариду вә беши үстидә бир алтун таҗ вә қолида бир шитик оғақ бар 
екән.  15 Бәйттин башқа бир пәриштә чиқип, булут үстидә олтарғучиға ейтти: 
«Орғиқиңни селип орғин, мана орма вақти кәлди вә йәрниң һосули пишип 
йетилди».  16 Булут үстидә олтарғучи орғиқини йәргә салди вә йәр оралди.  
17 Асмандики бәйттин йәнә башқа бир пәриштә чиқти вә униңда һәм бир 
шитик оғақ бар еди.  18 Қурбангаһтин отниң үстигә қудрити болған башқа 
бир пәриштә чиқип, шитик орғиқи бар пәриштигә үнлүк аваз билән ейтти: 
«Шитик орғиқиңни селип, йәрдики үзүм таллириниң сапақлирини йиққин, 
чүнки үзүмлири пишип йетилди».  19 Пәриштә өз орғиқини йәргә селип үзүм 
таллириниң мевисини қиривелип, Худаниң чоң ғәзипиниң үзүм сиққучиға 
ташлиди.  20 Үзүм сиққучи шәһәрниң ташқирисида дәссәлди вә сиққучтин 
қан атларниң йүгәнлиригичилик бир миң алтә йүз стадионға йәтти.  
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Галиб болғанларниң мәдһийә нахшиси

15 1 Андин асманда башқа чоң вә әҗайип бир аламәт көрдүм. Йәттә 
ахирқи балани тутуп турған йәттә пәриштини көрдүм. Бу балалар 

билән Худаниң ғәзипи тамам болиду.  
2 От билән арилишип әйнәктин болған деңиздәк бир җай көрдүм. Вәһший 
һайванға вә униң һәйкилигә вә исминиң рәқимигә ғалиб болғанлар әйнәк 
деңизниң үстидә туруп, Худаниң чаңлирини тутатти.  3 Улар Худаниң 
бәндиси Мусаниң вә қозиниң шеирини оқуп ейттики: «Әй Қадир-Мутләқ 
Рәб Худа сениң әмәллириң улуқ вә әҗайиптур. Әй хәлиқләрниң падишаһи, 
сениң йоллириң адаләт вә һәқиқәттур.  
4 Әй Худавәндә, сәндин ким қорқмайду вә исмиңға шан-шәрәп бәрмәйду? 
Чүнки муқәддәс ялғуз сәндурсән вә адил һөкүмлириң ашкарә болғач, һәммә 
таипиләр келип сениң алдиңда сәҗдә қилиду».  
5 Андин кейин көрдүмки, асмандики шаһадәт чедириниң бәйти ечилди.  
6 Бәйттин пакиз вә пақирайдиған канап рәхт кийип, көкслиригә алтун кәмири 
билән бағлинип йәттә ахирқи балаларни тутқан йәттә пәриштә чиқти.  7 Төрт 
тирик затниң бири у йәттә пәриштигә әбәдләрниң әбәдигичә тирик болған 
Худаниң ғәзипидин толған йәттә алтун қачиларни бәрди.  8 Бәйт Худаниң 
улуқлуқидин вә қудритидин түтүн билән толди вә йәттә пәриштиниң йәттә 
балалири тамам болғичә һеч ким бәйткә кирәлмиди.  

Худаниң ғәзипи билән толған йәттә қача

16 1 Андин бәйттин бир үнлүк аваз аңлидим. У йәттә пәриштигә ейттики: 
«Берип, Худаниң ғәзипиниң йәттә қачилирини йәр үстигә төкүңлар».  

2 Авалқиси берип, өз қачисини йәр үстигә төкти вә вәһший һайванниң 
тамғиси билән бәлгүлинип, униң һәйкилигә сәҗдә қилған адәмләргә яман 
вә йиргинч ярилар чиқти.  
3 Иккинчи пәриштә өз қачисини деңизниң үстигә төкти вә суйи өлүк қенидәк 
қан болди вә деңиздики һәр тирик җан өлди.  
4 Үчинчи пәриштә өз қачисини дәрияларниң вә суларниң булақлири үстигә 
төкти вә суйи қан болди.  
5 Суларниң пәриштисиниң сөз қилғинини аңлидим. У ейттики: «Әй сән бар 
вә бар болған муқәддәс Худавәндә, өзәң адил болуп шундақ һөкүм қилдиң.  
6 Улар муқәддәсләрниң вә пәйғәмбәрләрниң қенини төккәч, уларға қан 
ичкили бәрдиң. Улар шуниңға лайиқ еди».  7 Мән қурбангаһниң: «Дәрвәқә, әй 
Қадир-Мутләқ Рәб Худа сениң һөкүмлириң һәқ вә адилдур» дәп ейтқинини 
аңлидим.  
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8 Төртиничи пәриштә өз қачисини аптапниң үстигә төкти вә униңға 
адәмләрни от билән көйдүргили қудрәт берилди.  9 Адәмләр қаттиқ 
иссиқлиқтин көйдүрүлүп, у балаларниң үстигә қудрити болған Худаға 
күпүрлүк қилди вә униңға шан-шәрәп бәргидәк товва қилмиди.  
10 бәшинчи пәриштә өз қачисини вәһший һайванниң тәхти үстигә төкти 
вә униң мәмликити қараңғу болди. Адәмләр дәрдлиридин өз тиллирини 
чайнап туратти.  11 Улар өз дәрди вә ярилири җәһитидин асманниң Тәңрисигә 
күпүрлүк қилип, өз ишлиридин товва қилмиди.  
12 Алтиничи пәриштә өз қачисини чоң Фират дәриясиниң үстигә төкти вә 
шәриқтики падишаһларға йол болмақ үчүн дәрияниң суйи қуруди.  

13 Андин әҗдиһаниң ағзидин вә вәһший һайванниң ағзидин вә сахта 
пәйғәмбәрниң ағзидин пақа шәкиллик үч напак роһниң чиққинини көрдүм.  
14 Улар яман роһлар болуп аламәтләр қилип, пүтүн дуниядики падишаһларға 
чиқип, уларни Қадир-Мутләқ Худаниң чоң күниниң җеңигә җәм қилиду.  
15 — «Мана бир оғридәк келимән. Униң әврити көрүнгидәк ялаңғачлиққа 
гириптар болмай, өз кийимлирини сақлап ойғақ турған киши мубарәктур» 
—  16 вә улар ибранийчә Армагедон дегән йәргә җәм қилди.  

17 Йәттиничи пәриштә өз қачисини һава үстигә төкти вә асман бәйтидики 
тәхттин бир үнлүк аваз чиқип: «Тамам болди» дәп ейтти.  

18 Андин чеқинлар вә авазлар вә гүлдүрмама болуп, чоң бир зил-зилә вәқә 
болди. Шундақки, адәмләр йәр йүзидә вуҗудқа кәлгәндин тартип ундақ 
чоң зил-зилә вәқә болған әмәс.  19 Чоң шәһәр үч һәссигә парә болди вә 
таипиләрниң шәһәрлири йиқилди вә Худа чоң Бабилни яд қилип, униңға өз 
шиддәтлик ғәзипи шарабиниң пиялисини бәрди.  20 Һәр арал қечип, тағлар 
йәнә тепилмиди.  21 Бир талант вәзинлик тула асмандин адәмләрниң үстигә 
яғди. Адәмләр тула баласиниң җәһитидин Худаға күпүрлүк қилди, чүнки у 
бала тола қаттиқ еди.  

Паһиша хотун вә вәһший һайван

17 1 Йәттә қача тутқан йәттә пәриштиниң бири келип, маңа сөзләп 
ейтти: «Бу йәргә кәлгин. Мән тола суларниң үстидә олтарақлиқ чоң 

паһишиниң һөкүм қилинишини саңа көрситәй.  2 Униң билән йәрниң 
падишаһлири зина қилди вә йәр йүзидә олтарғучилар униң зинасиниң 
шарабидин мәст болди» деди.  
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3 У мени роһ билән бир баяванға елип барди. Мән тоқ қизил рәңлик бир 
вәһший һайванниң үстидә олтарақлиқ бир хотунни көрдүм. У вәһший 
һайван күпүр исимлар билән толуп, йәттә башлиқ вә он мүңгүзлүк еди.  
4 У хотун сөсүн вә тоқ қизил кийим кийип, алтун вә қиймәт баһа ташлар 
вә мәрвайитлар билән зиннәтлинип, қолида йиргинчлик нәрсиләр вә өз 
зинасиниң паскинилиқидин толған бир алтун пиялә тутуп олтаратти.  
5 Униң пешанисида сири бар бир исим, йәни: «Йәр йүзидики паһишиләрниң 
вә йиргинчликләрниң аниси болған чоң Бабил» дәп пүтүклүк еди.  6 Көрсәм, 
хотун муқәддәсләрниң қенидин вә Әйсаниң шеһитлириниң қенидин мәст 
болған еди. Уни көрүп тола әҗәблинип һәйран қалдим.  
7 Пәриштә маңа ейтти: «Немишкә әҗәбләндиң? Хотунниң вә уни көтәргән 
йәттә башлиқ вә он мүңгүзлүк вәһший һайванниң сирини саңа ейтип берәй.  
8 Сән көргән вәһший һайван өзи бар еди вә һазир йоқ екән, лекин йәнә һаңдин 
чиқип һалакәткә бариду. Йәр йүзидә олтирип дунияниң ули селинғинидин 
бери исимлири тирикликниң китапида пүтүлмигәнләр вәһший һайванни 
көргәндә әҗәблиниду. Чүнки у бар еди вә һазир йоқ екән, лекин йәнә келиду.  
9 Мунда һекмити бар бир әқил лазим болиду. Йәттә баш өзи хотун уларниң 
үстидә олтарақлиқ йәттә тағ болиду.  10 Булар һәм йәттә падишаһ болиду. 
Бәши чүшкән, бири һазир бар вә йәнә бири техи кәлмиди вә кәлгәндә аз бир 
вақит туриду.  
11 Бар болуп, һазир йоқ болған вәһший һайван өзи сәккизинчи падишаһ 
болиду, лекин өзи йәттисиниң бири болуп, һалакәткә бариду.  
12 Сән көргән он мүңгүз он падишаһ болиду. Буларниң падишаһлиқи техи 
йоқ, лекин улар бир аз вақит вәһший һайван билән биллә падишаһ болуп 
қудрәт тапиду.  13 Буларниң һәммиси бир пикирдә болуп, өз қудритини вә 
сәлтәнитини вәһший һайванға бериду.  14 Улар қоза билән җәң қилиду вә 
қоза вә өзи билән болуп қичқирилип илғинип мөмин болғанлар уларға ғалиб 
болиду. Чүнки қоза өзи Худавәндиләрниң Худавәндиси вә падишаһларниң 
падишаһидур».  
15 У маңа йәнә ейтти: «Сән көргән сулар, йәни паһишә уларниң үстидә 
олтарған сулар өзи хәлиқләр вә халайиқлар вә таипиләр вә тиллар болиду.  
16 Сән көргән он мүңгүз вә вәһший һайван өзи паһишини яман көрүп, уни 
вәйран қилип ялаңғачлап гөшини йәп, уни отта көйдүриду.  17 Чүнки Худаниң 
сөзлири беҗа кәлтүрүлгичә униң мәхситини қилип, бир пикирдә болуп өз 
сәлтәнәтлирини вәһший һайванға беришни Худа уларниң көңүллиригә 
қойған.  
18 Сән көргән хотун йәрниң падишаһлириниң үстигә сәлтәнәт қилған у чоң 
шәһәрдур».  
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Бабилниң вәйран болуши

18 1 Андин кейин чоң қудрити бар башқа бир пәриштиниң асмандин назил 
болғинини көрдүм вә йәр униң шан-шәрипидин йорутулди.  2 У үнлүк 

аваз билән қичқирип ейтти: «Чүшти, у чоң Бабил чүшти! Өзи яман роһларға 
макан болуп, һәр напак роһқа солақхана вә һәр хил напак вә йиргинчлик 
қушларға қәпәз болди.  3 Чүнки һәммә таипиләр униң зинасиниң ғәзәп 
шарабидин ичти вә йәрниң падишаһлири униң билән зина қилди вә йәрниң 
содигәрлири униң әйш-ишритиниң зиядиликидин дөләтмән болди».  
4 Йәнә башқа бир аваз аңлидим. У ейттики: «Әй хәлқим, гуналириға шерик 
болуп униң балалириға гириптар болмаслиқиңлар үчүн, униңдин чиқиңлар.  
5 Чүнки униң гуналири асманғичә йетишти вә Худа униң һәқсизлиқини 
яд қилди.  6 Өзи қилғиниға мувапиқ униңға яндуруңлар, өзи қилғининиң 
икки һәссисини униңға яндуруңлар. Өзи иләштүргән пиялигә униңға икки 
баравәрни қуюңлар.  7 Өзигә қанчә шан-шәрәп берип әйш вә ишрәт қилған 
болса, униңға шунчә азаб вә ғәмкинлик бериңлар, чүнки өз көңлидә ейттики: 
‹ Мән тул болмай, мәликиликтә олтаримән вә һеч ғәм көрмәймән›.  8 Бу 
вәҗидин униң балалири, йәни өлүм вә ғәм вә ачарчилиқ бир күндә келиду вә 
өзи от билән көйдүрүлиду. Чүнки уни һөкүм қилғучи Рәб Худа қудрәтликтур.  
9 Униң билән зина қилип әйш-ишрәттә турған йәрниң падишаһлири униң 
көйүшиниң түтүнини көргәндә униң үстигә пәряд қилиду.  10 Улар униң 
азабидин қорқуп нерида туруп: ‹ Вай, вай саңа, әй чоң шәһәр Бабил, әй күчлүк 
шәһәр! Чүнки һөкүмүң бир сааттә үстүңгә кәлди› дәп ейтиду.  
11 Униң үстигә йәрниң содигәрлириму матәм тутуп йиғлайду, чүнки әмди һеч 
ким кемиләргә бесип, елип кәлгән маллирини алмайду.  12 Дәрвәқә улар елип 
кәлгән алтун вә күмүч вә қиймәт баһа таш вә мәрвайит вә нәпис канап рәхт 
вә сөсүн вә шайи вә тоқ қизил рәхт вә һәр хил хушбуй яғач вә пил чишидин вә 
һәммидин қиймәт яғачтин вә мистин вә төмүрдин вә мәрмәртин болған һәр 
хил нәқиш қачилири  13 вә қовзақдарчин вә хушпурақ яғ вә исриқ вә әтирмай 
вә мәстики вә шараб вә зәйтун яғ вә әвзәл ун вә буғдай вә кала вә қой вә атлар 
вә һарвулар вә қуллар вә адәм җанлирини һеч ким алмайду.  14 Сениң җениң 
арзу қилған мевә сәндин кәтти. Һәр әвзәл вә яхши нәрсә сәндин йитип кәтти 
вә йәнә тепилмайду.  
15 Бу нәрсиләр билән сода қилип, униң билән бай болғанлар униң баласидин 
қорқуп, нерида туруп йиғлап матәм тутуп,  16 ейтидуки: ‹ Вай, вай, у чоң 
шәһәргә! У өзи нәпис канап рәхт вә сөсүн вә қирмиз кийип, алтун вә қиймәт 
баһа таш вә мәрвайит билән зиннәтләнгән еди. Амма бир сааттә шунчә 
чоң дөләт вәйран болди›».  17 Һәммә кемә егилири вә кемә билән сәпәр 
қилғучиларниң һәммиси вә һәммә кемичиләр вә деңизда оқәт қилғанларниң 
һәммиси йирақта туруп,  18 көйүшиниң түтүнини көрүп: «У чоң шәһәргә ким 
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охшайду» дәп қичқарди.  19 вә башлириға топа чечип қичқирип йиғлап матәм 
тутуп: «Вай, вай, у чоң шәһәргә! Униң билән деңизда кемә егилири болған 
һәммиси униң дөлитидин бай болди. Мана бир сааттә вәйран болди» дәп 
ейтти.  
20 Әй асман вә әй муқәддәсләр вә әй расуллар вә әй пәйғәмбәрләр, униң үстидә 
шатлиқ қилиңлар. Чүнки Худа уни һөкүм қилип, униңдин интиқамиңларни 
алди.  
21 Андин бир күчлүк пәриштә чоң түгмән тешиға охшаш бир ташни деңизға 
ташлап, ейтти: «У чоң шәһәр Бабил шундақ қаттиқ ташлинип, йәнә 
һәргиз тепилмайду  22 вә чаң чалғучиларниң вә нәғмичиләрниң вә нәй 
чалғучиларниң вә канай чалғучиларниң үни йәнә сәндә ишитилмәйду. Һеч 
бир һүнәрниң һүнәрвәни йәнә сәндә тепилмайду вә түгмән тешиниң үни 
сәндә йәнә һеч ишитилмәйду.  23 Чирағниң йоруқи йәнә сәндә йорумайду 
вә той йигитиниң вә қизниң авази сәндә йәнә аңланмайду. Чүнки сениң 
содигәрлириң йәрниң чоңлири болди вә өз сеһиргәрликиң билән һәммә 
таипиләр аздурулди.  24 вә униңда пәйғәмбәрләрниң вә муқәддәсләрниң вә 
йәр йүзидә өлтүрүлгәнләрниң һәммисиниң қени тепилди».  

Асмандики һәмдусаналар

19 1 Андин кейин асманда тола хәлиқтин бир үнлүк аваз аңлидим 
вә у ейттики: «Һаллелуя! Ниҗат вә шан-шәрәп вә қудрәт 

Худайимизниңкидур.  
2 Униң һөкүмлири һәқ вә адилдур. Чүнки өз зинаси билән йәрни бузған 
чоң паһишини һөкүм қилип өз бәндилириниң қениниң интиқамини униң 
қолидин алди».  
3 Улар иккинчи мәртивә: «Һаллелуя! Униң түтүни әбәдләрниң әбәдигичә 
жукириға чиқиду» дәп ейтти.  4 Йигирмә төрт ақсақал вә төрт тирик зат 
чүшүп, тәхттә олтарақлиқ Худаға сәҗдә қилип: «Амин, һаллелуя» дәп ейтти.  
5 Тәхттин бир аваз чиқип ейттики: «Әй униңдин қорққан кичик вә чоңлар, әй 
униң һәммә бәндилири, Худайимизға һәмд ейтиңлар».  

Қозиниң той зияпити

6 Андин чоң бир топ хәлиқниң авазидәк вә тола суларниң авазидәк вә 
қаттиқ гүлдүрмаминиң авазидәк: «Һаллелуя, чүнки Қадир-Мутләқ Рәб 
Худайимиз падишаһ болди» дәп ейтқан бир аваз аңлидим.  
7 «Хошал болуп шатлиқ қилип, униңға шан-шәрәп берәйли, чүнки қозиниң 
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той вақти кәлди вә келини өзини тәйяр қилди.  
8 вә униңға пақирайдиған пак вә нәпис канап кийгили берилди. Чүнки нәпис 
канап муқәддәсләрниң адалити болиду».  
9 У маңа ейтти: «Пүткин! Қозиниң той зияпитигә қичқирилғанлар 
мубарәктур». Йәнә маңа ейтти: «Бу сөзләр Худаниң раст сөзидур».  10 Мән 
униңға сәҗдә қилғили униң путлириниң алдиға чүштүм. Амма у маңа 
ейттики: «Еһтият қилип, буни қилмиғин. Мән сениң хизмәтдишиң вә 
Әйсаниң шаһадити бар бурадәрлириңниң хизмәтдишидурмән. Худаға сәҗдә 
қилғин. Чүнки Әйсаниң шаһадити пәйғәмбәрлик сөзиниң роһидур».  

Ақ атқа мингүчи

11 Көрсәм, асман ечилған еди вә мана бир ақ ат туриду. Униң үстидә 
олтарғучи ишәшлик вә һәқ дәп атилип адаләт билән һөкүм қилип җәң 
қилатти.  12 Униң көзлири от ялқунидәк еди вә униң беши үстидә тола таҗлар 
бар еди вә униңдин башқа һеч ким билмигән бир исим униңда пүтүклүк еди.  
13 У қандин боялған бир либас кийгән еди вә униң исми «Худаниң сөзи» дәп 
атилиду.  14 Самави қошунлар ақ, пак вә нәпис канап кийип ақ атларға минип 
униңға әгәшти.  15 Униң ағзидин шитик бир қилич чиқип турди. У униң билән 
таипиләрни уриду вә төмүр һасиси билән уларниң үстигә сәлтәнәт қилиду. 
У өзи Қадир-Мутләқ Худаниң шиддәтлик ғәзипиниң шараб сиққучини 
дәссәйду.  16 Униң либасида вә йотиси үстидә: «Падишаһларниң падишаһи вә 
Худавәндиләрниң Худавәндиси» дәп бир исим пүтүклүк еди.  
17 Андин күнниң даирисидә турған бир пәриштини көрдүм. У үнлүк аваз 
билән асманниң оттурисида учидиған һәммә қушларға қичқирип ейттики: 
«Худаниң чоң зияпитигә бу йәргә келип йиғилиңлар  18 вә падишаһларниң вә 
җәң сәрдарлириниң гөшини вә палванларниң гөшини вә атларниң вә уларға 
мингүчиләрниң гөшини вә һөр билән қулларниң вә кичик билән чоңларниң 
гөшини йәңлар».  
19 Андин вәһший һайванниң вә йәр йүзидики падишаһларниң вә уларниң 
қошунлириниң атқа мингүчи билән вә униң қошуни билән җәң қилғили 
йиғилғинини көрдүм.  20 Вәһший һайван өзи вә униң алдида аламәтләр 
қилип вәһший һайванниң бәлгүсини елип униң һәйкилигә баш әккәнләрни 
алдатқан сахта пәйғәмбәр билән биллә тутулди. Иккилиси гуңгурт билән 
көйүп турған от деңизиға тирик ташланди.  21 Қалғанлар атқа мингүчиниң 
ағзидин чиқип турған қилич билән өлтүрүлди вә һәммә қушлар уларниң 
гөшидин йәп тойди.  
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Миң йиллиқ сәлтәнәт

20 1 Андин асмандин бир пәриштиниң назил болғинини көрдүм. Униңда 
һаңниң ачқучи болуп, қолида чоң бир зәнҗир бар еди.  2 У әҗдиһани, 

йәни иблис вә шәйтан болған қедимки иланни тутуп, миң йилғичә бағлиди.  
3 Миң йил тамам болғичә таипиләрни йәнә аздурмисун дәп, уни һаңға ташлап 
солап, үстигә мөһүр басти. Миң йилдин кейин аз вақитқа азат болиду.  
4 Андин тәхтләр көрдүм вә кишиләр уларниң үстидә олтарди вә уларға 
һөкүм қилиш берилди. Әйсаниң шаһадити үчүн вә Худаниң сөзи үчүн 
өлтүрүлгәнләрниң җанлирини вә вәһший һайванға вә униң һәйкилигә 
сәҗдә қилмиғанларниң вә бәлгүсини пешанилириға вә қоллириға қобул 
қилмиғанларниң җанлирини көрдүм вә улар тирик болуп миң йилғичә 
Мәсиһ билән падишаһлиқ қилди.  
5 Лекин қалған өлгәнләр миң йил тамам болмиғичә тирилдүрүлмиди. 
Авалқи қиямәт будур.  6 Авалқи қиямитигә несипи болғанлар мубарәк вә 
муқәддәстур. Уларниң үстигә иккинчи өлүмниң қудрити болмайду, бәлки 
улар Худаниң вә Мәсиһниң каһинлири болуп, униң билән миң йилғичә 
падишаһлиқ қилиду.  

Иблис от вә гуңгурт деңизиға ташлиниду

7 У миң йил тамам болғанда, шәйтан өз зинданидин йешилип,  8 йәрниң 
төрт четидики таипиләрни аздуруп, Гог вә Магогни җәңгә йиққили чиқиду. 
Уларниң сани деңизниң қум данилиридәк болиду.  9 Улар йәр йүзигә чиқип, 
муқәддәсләрниң чүшкән йерини, йәни амрақ шәһәрни қоршиди вә асмандин 
от чүшүп уларни йоқатти.  10 Уларни аздурған иблис өзи вәһший һайван 
билән сахта пәйғәмбәр илгири ташланған от вә гуңгурт деңизиға ташланди 
вә улар кечә күндүз әбәдләрниң әбәдигичә азаб тартиду.  

Ахирқи һөкүм

11 Андин бир чоң ақ тәхт көрдүм вә униң үстидә олтарғучиниң йүзидин йәр вә 
асман қечип, уларға җай тепилмиди.  12 Өлгәнләр, хаһи чоң болсун, хаһи кичик 
болсун тәхтниң алдида турғинини көрдүм вә китаплар ечилди. Башқа бир 
китапму, йәни тириклик китапи ечилди. Өлгәнләр китапларда пүтүлгәндәк 
өз әмәллиригә мувапиқ һөкүм қилинди.  13 Деңиз өз ичидики өлгәнләрни 
тапшурди вә өлүм вә аләм дозақ өз ичидики өлгәнләрни тапшурди вә уларниң 
һәр бири өз әмәллиригә мувапиқ һөкүм қилинди.  14 Өлүм вә аләм дозақ от 
деңизиға ташланди вә бу өлүм, йәни от деңизи, иккинчи өлүмдур.  15 Әгәр 
бирким тириклик китапида пүтүклүк тепилмиса, от деңизиға ташланди.  
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Йеңи асман вә йеңи йәр

21 1 Андин йеңи бир асман вә йеңи бир йәр көрдүм, чүнки авалқи асман 
вә авалқи йәр өтти вә деңиз йәнә йоқтур.  2 вә мән муқәддәс шәһәрниң, 

йәни йеңи бир Йерусалимниң өз ери үчүн зиннәтләнгән қиздәк тәйяр болуп, 
асмандин Худа тәрипидин назил болғинини көрдүм.  3 Тәхттин бир үнлүк 
аваз аңлидим. У ейттики: «Мана Худаниң макани адәмләрниң арисида 
туриду. У уларниң арисида макан тутиду вә улар униң хәлқи болиду вә Худа 
өзи уларниң арисида болиду.  4 У өзи уларниң көзлиридин һәр яшни ертиду 
вә өлүм йәнә болмайду вә ғәм я пәряд вә я ағриқ йәнә болмайду, чүнки 
авалқиси өтти».  
5 Андин тәхттә олтарғучи ейтти: «Мана һәр нәрсини йеңи қилимән». У йәнә 
ейтти: «Пүткин, чүнки бу сөзләр ишәшлик вә расттур».  6 У маңа ейтти: «Тамам 
болди. Мән ‹ Алфа› вә ‹ Омега›, йәни иптида вә ахирдурмән. Уссиғанларға 
тириклик су булиқидин халис беримән.  
7 Кимки ғалиб болса, буниң һәммисини мирас алиду вә мән униң Тәңриси 
болимән вә у мениң Оғлум болиду.  
8 Лекин қорқунучақлар вә имансизлар вә напаклар вә қатиллиқ қилғучилар 
вә зина қилғучилар вә сәһиргәрләр вә бутпәрәсләр вә һәммә ялғанчиларниң 
несипи от вә гуңгурт билән көйидиған деңизда болиду. Иккинчи өлүм 
шудур».  

Йеңи Йерусалим

9 Андин йәттә ахирқи балалардин толған йәттә қачини тутқан йәттә 
пәриштиниң бири келип, маңа сөзләп ейттики: «Кәлгин. Келинни, йәни 
қозиниң җорисини саңа көрситәй».  
10 У мени роһта чоң вә егиз бир таққа елип берип, муқәддәс Йерусалим 
шәһириниң асмандин Худа тәрипидин назил болғинини маңа көрсәтти.  
11 Униңда Худаниң шан-шәрипи бар еди. Униң җуласи һәммидин қиймәт баһа 
таштәк вә кристалдәк, дәрвәқә сүзүк йешил қашташтәк еди.  12 Шәһәрниң чоң 
егиз сепили вә он икки дәрвазиси бар еди. Дәрвазиларда он икки пәриштә 
туратти. Дәрвазиларниң үстидә исимлар, йәни бәни-Исраилниң он икки 
қәбилисиниң исимлири пүтүклүк турди.  13 Шәриқ тәрипидә үч дәрваза, 
шимал тәрипидә үч дәрваза, җәнуб тәрипидә үч дәрваза вә ғәрб тәрипидә үч 
дәрваза бар еди.  14 Сепилниң он икки ул теши бар еди вә уларда он икки исим 
йәни қозиниң он икки расулиниң исимлири пүтүклүк турди.  
15 Маңа сөз қилғучиниң шәһәрни вә дәрвазилирини вә сепилини өлчигили 
бир алтун қомуши бар еди.  16 Шәһәр өзи төрт часа болуп, узунлуқи вә 
кәңлики баравәр еди. У шәһәрни у қомуш билән өлчиди вә миқдари он икки 
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стадион еди, вә униң узунлуқи вә кәңлики вә егизлики баравәр еди.  17 У униң 
сепилиниму өлчиди вә миқдари адәмләрниң вә пәриштиләрниң өлчимигә 
мувапиқ бир йүз қириқ төрт гәз кәлди.  18 Сепил йешил қашташтин еди, амма 
шәһәр өзи сап әйнәккә охшаш сап алтундин еди.  19 Шәһәр сепилиниң уллири 
зиннәтлик ясилип, һәр хил қиймәт баһа таштин еди. Авалқи ул теши бир 
йешил қашташ еди, иккинчиси көк яқут, үчинчиси ақ һеқиқ, төртиничиси 
зумрәт,  20 бәшинчиси қизил һеқиқ, алтиничиси қизил яқут, йәттиничиси 
хризолит, сәккизинчиси көк зумрәт. Тоққузинчиси топаз, онинчиси йешил 
һеқиқ, он биринчиси сөсүн яқут, вә он иккинчи ул теши бир сөсүн квартс 
еди.  21 Он икки дәрваза он икки мәрвайиттин болуп, һәр бир дәрваза бир 
мәрвайиттин еди. Шәһәрниң кочиси сүзүк әйнәктәк сап алтундин еди.  
22 Шәһәрдә бәйт көрмидим, чүнки Қадир-Мутләқ Рәб Худа вә қоза униң 
бәйтидур.  23 Шәһәр өз йорутулуши үчүн аптапқа вә айға муһтаҗ әмәс, чүнки 
Худаниң шан-шәрипи уни йорутиду вә қоза униң нури болиду.  24 Таипиләр 
шәһәрниң нурида йүриду вә йәрниң падишаһлири өз шанушәвкитини униң 
ичигә елип келиду.  25 Униң дәрвазилири күндүздә етилип қалмайду, чүнки 
анда кечә болмайду.  26 Таипиләрниң шанушәвкитини вә иззитини униңға 
киргүзүлиду.  27 Һеч бир напак вә һеч бир йиргинчлик вә ялғанчилиқ қилғучи 
униңға кирмәйду. Ялғуз қозиниң тириклик китапида хәтләнгәнләр кириду.  

Һаят дәрияси

22 1 Андин у маңа кристалдәк сүзүк тириклик суйи еқиғлиқ бир дәрияни 
көрсәтти вә у дәрия Худаниң вә қозиниң тәхтидин чиқип,  2 шәһәрниң 

кочисиниң оттурисидин еқип, икки йенида тириклик дәриғи бар еди. 
Дәрәқләр йилда он икки мәртивә мевә кәлтүрүп, һәр айда бир қетим мевә 
берәтти. Дәрәқләрниң яприқи таипиләрниң шипалиқиға ишлитиләтти.  
3 Йәнә һеч бир ләнәтлик нәрсә болмайду. Бәлки Худаниң вә қозиниң тәхти 
анда болиду вә униң бәндилири униңға ибадәт қилиду.  4 Улар униң йүзини 
көриду вә униң исми уларниң пешанилирида болиду.  5 Йәнә кечә болмайду 
вә улар чирағниң нуриға вә күнниң нуриға муһтаҗ әмәс, чүнки Рәб Худа 
уларниң үстигә йоруқлуқ бериду вә улар әбәдләрниң әбәдигичә падишаһлиқ 
қилиду.  
6 Андин у маңа ейтти: «Бу сөзләр ишәшлик вә расттур вә пәйғәмбәрләрниң 
роһлириниң Тәңриси Худавәндә пат вәқә болидиғанни өз бәндилиригә 
көрсәтмәк үчүн өз пәриштисини әвәтти.  
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Әйса Мәсиһниң пат келиши
7 вә мана пат келимән. Бу китапниң пәйғәмбәрлик сөзини сақлиғучи 

мубарәктур».  
8 Мән, Юһанна бу нәрсиләрни көрүп аңлиғанмән. Мән аңлап көргәндин 
кейин, маңа буни көрсәткән пәриштиниң путлириға сәҗдә қилғили 
чүштүм.  9 Лекин у маңа ейттики: «Еһтият қилип, буни қилмиғин, мән сениң 
хизмәтдишиң вә бурадәрлириң болған пәйғәмбәрләрниң вә бу китапниң 
сөзини сақлиғучиларниң хизмәтдишидурмән. Худаға сәҗдә қилғин».  10 У 
йәнә маңа ейтти: «Шу китапниң пәйғәмбәрлик сөзлирини мөһүрлимигин, 
чүнки вақит йеқин кәлди.  11 Һәқсизлик қилғучи һәқсизлиқ қилип турсун, 
напак болғучи өзини напак қилип турсун, адил болғучи адаләт қилип турсун, 
муқәддәс болғучи өзини муқәддәс қилип турсун».  
12 «Мана пат келимән һәр кимгә өз әмәллиригә мувапиқ яндурмақ үчүн 
беридиғиним мән биләндур.  13 Мән ‹ Алфа› вә ‹ Омега›, авалқи вә ахирқи, 
иптида вә ахирдурмән.  14 Тириклик дәриғигә һәққи болуп, дәрвазилардин 
шәһәргә кирмәк үчүн өз кийимлирини жуйғанлар мубарәктур.  15 Лекин 
иштлар вә сәһиргәрләр вә зина қилғучилар вә қатиллиқ қилғучилар вә 
бутпәрәсләр вә ялғанчилиқни қилип дост тутқан һәр ким ташқирида қалиду.  
16 Мән Әйса җамаәтләр тоғрисида буни силәргә гувалиқ бәргили өз 
пәриштәмни әвәттим. Мән Давутниң йилтизи вә нәсли болуп, таң 
юлтузидурмән».  
17 Роһ вә келин: «Кәлгин» дәйду вә кимки аңлиса: «Кәлгин!» десун вә кимки 
уссиса, кәлсун вә кимки халиса, тириклик судин халис алсун.  

18 Мән бу китапниң пәйғәмбәрлик сөзини һәр аңлиғучиға гувалиқ беримәнки, 
бирким шуниңға бир немә қошса, Худа униң үстигә бу китапта йезилған 
балаларни қойиду  19 вә әгәр бирким мушу пәйғәмбәрлик китапида пүтүлгән 
сөзләрниң бирини кемәйтсә, Худа униң несипини бу китапта зикир қилинған 
тириклик дәриғидин вә муқәддәс шәһәрдин кемәйтиду.  

20 Буни гувалиқ бәргүчи: «Дәрвәқә пат келимән» дәп ейтиду. 
Амин, Әй Худавәндә Әйса, кәлгин!  
21 Худавәндә Әйсаниң меһри-шәпқити һәммиләр билән болсун. Амин.  




