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 ئىنجىل مەتتا
ئەيسا مەسىھنىڭ نەسەبنامىسى

1 ئەيسا مەسىھ ئىبن-داۋۇد ئىبن-ئىبراھىمنىڭ نەسەبنامە كىتابى.  1 

بىلەن  يەھۇدا  ياقۇبتىن  تۆرەلدى،  ياقۇب  ئىسھاقتىن  تۆرەلدى،  ئىسھاق  2 ئىبراھىمدىن 

تۆرەلدى،  زېراھ  بىلەن  پەرەز  يەھۇدادىن  بىلەن  ۋاسىتىسى  تۆرەلدى.  3 تامارنىڭ  بۇرادەرلىرى 
پەرەزدىن خەزرون تۆرەلدى، خەزروندىن رام تۆرەلدى.  4 رامدىن ئامىناداب تۆرەلدى، ئامىنادابتىن 
سالموندىن  بىلەن  ۋاسىتىسى  تۆرەلدى.  5 راھابنىڭ  سالمون  ناھشۇندىن  تۆرەلدى،  ناھشۇن 
بوئاز تۆرەلدى، رۇتنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن بوئازدىن ئوبەد تۆرەلدى، ئوبەدتىن يىشاي تۆرەلدى.  
سۇاليمان  داۋۇدتىن  بىلەن  ۋاسىتىسى  ئۇرىيانىڭكىنىڭ  تۆرەلدى،  پادىشاھ  داۋۇد  6 يىشايدىن 

تۆرەلدى.  
تۆرەلدى.   ئاسا  ئابىيادىن  تۆرەلدى،  ئابىيا  رېھابېئامدىن  تۆرەلدى،  رېھابېئام  7 سۇاليماندىن 

تۆرەلدى.   ئۇززىيا  يورامدىن  تۆرەلدى،  يورام  يەھوشافاتتىن  تۆرەلدى،  يەھوشافات  8 ئاسادىن 

تۆرەلدى.   خىزقىيا  ئاھازتىن  تۆرەلدى،  ئاھاز  يوتامدىن  تۆرەلدى،  يوتام  9 ئۇززىيادىن 

تۆرەلدى.   يوشىيا  ئاموندىن  تۆرەلدى،  ئامون  ماناسسەدىن  تۆرەلدى،  ماناسسە  10 خىزقىيادىن 

11 بابىلغا ئەسىرلىككە ئېلىنغان ۋاقىتتا يوشىيادىن يەكونيا بىلەن بۇرادەرلىرى تۆرەلدى.  

12 بابىلدىكى ئەسىرلىكتىن كېيىن يەكونيادىن شائالتىيەل تۆرەلدى، شائالتىيەلدىن زەرۇبابەل 

تۆرەلدى.  13 زەرۇبابەلدىن ئابىھۇد تۆرەلدى، ئابىھۇدتىن ئېلياقىم تۆرەلدى، ئېلياقىمدىن ئازور 
تۆرەلدى.  14 ئازوردىن سادوق تۆرەلدى، سادوقتىن ئاخىم تۆرەلدى، ئاخىمدىن ئېلىھۇد تۆرەلدى.  
تۆرەلدى.   ياقۇب  ماتاندىن  تۆرەلدى،  ماتان  ئېلىئازاردىن  تۆرەلدى،  ئېلىئازار  15 ئېلىھۇدتىن 

16 ياقۇبتىن مەريەمنىڭ ئېرى يۈسۈپ تۆرەلدى، مەريەمدىن مەسىھ دەپ ئاتالغان ئەيسا تۆرەلدى.  

17 نەسىللەرنىڭ ھەممىسى ئىبراھىمدىن داۋۇدكىغە ئون تۆت نەسىل، داۋۇدتىن بابىلغا 

ئەسىرلىككە ئېلىنىشىگىچە ئون تۆت نەسىل ۋە بابىلغا ئەسىرلىككە ئېلىنغاندىن كېيىن 
ئون تۆت نەسىلدۇر.  

ئەيسا مەسىھنىڭ تۇغۇلۇشى
18 ئەيسا مەسىھنىڭ تۇغۇلۇشى شۇنداق بولدى: ئۇنىڭ ئانىسى مەريەم يۈسۈپكە ياتلىق بولۇشقا 

ۋەدە قىلىنىپ، ئۇالر بىر يەردە بولماستا مۇقەددەس روھتىن ھامىلىدار بولغىنى مەلۇم بولدى.  
19 ئۇنىڭ ئېرى يۈسۈپ دۈرۈس ئادەم بولۇپ، ئۇنىڭغا بەدنام چاپالشنى خالىماي، پىنھان قويۇپ 

بەرمەكچى بولدى.  20 لېكىن بۇ خىيالنى قىلغاندا مانا خۇداۋەندىنىڭ بىر پەرىشتىسى ئۇنىڭغا 
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ئەمرىڭگە  ئۆز  مەريەمنى  خوتۇنۇڭ  ئىبن-داۋۇد،  يۈسۈپ  »ئەي  ئېيتتى:  كۆرۈنۈپ  چۈشىدە 
بىر  روھتىندۇر.  21 ئۇ  مۇقەددەس  بولغىنى  مەۋجۇت  ئۇنىڭدا  چۈنكى  قورقمىغىن،  ئالغىلى 
ئوغۇل تۇغىدۇ ۋە ئۇنىڭ ئىسمىنى ئەيسا دەپ ئاتايسەن، چۈنكى ئۇ ئۆز قوۋمىنى گۇناھلىرىدىن 

قۇتقۇزىدۇ«.  22 بۇنىڭ ھەممىسى خۇداۋەندە پەيغەمبەرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن: 
 

23 »مانا پاك قىز ھامىلىدار بولۇپ، بىر ئوغۇل تۇغىدۇ 

ۋە ئۇنىڭ ئىسمىنى ئىممانۇئەل، يەنى › خۇدا بىز بىالن بىللىدۇر‹ 
دەپ ئاتايدۇ«

دېگىنى بەجا كەلتۈرۈلمەك ئۈچۈن بولدى.  
قىلىپ،  بۇيرۇغاندەك  ئۇنىڭغا  پەرىشتىسى  خۇداۋەندىنىڭ  ئويغىنىپ،  ئۇيقۇدىن  24 يۈسۈپ 

خوتۇنىنى ئەمرىگە ئالدى.  25 لېكىن بىر ئوغۇل تۇغقۇچە ئۇنىڭغا يېقىنالشمىدى. ئۇ ئۇنىڭ 
ئىسمىنى ئەيسا دەپ ئاتىدى.  

دانىشمەنلەرنىڭ زىيارىتى

تۇغۇلغاندا، 2  بەيتلەھەمدە  يەھۇدىيەدىكى  كۈنلىرىدە  پادىشاھنىڭ  ھىرودەس  1 ئەيسا 

پادىشاھى  تۇغۇلغان  »يەھۇدىيالرنىڭ  2 ئېيتتىكى:  كېلىپ،   دانىشمەنلەر  شەرقتىن  مانا 
كەلدۇق«.   قىلغىلى  ئۇنىڭغا سەجدە  يۇلتۇزىنى شەرقتە كۆرۈپ،  ئۇنىڭ  قەيەردىدۇر؟ چۈنكى 
3 ئەمما ھىرودەس پادىشاھ بۇنى ئاڭالپ، ئۆزى ۋە بارچە يېرۇسالېم ئۇنىڭ بىلەن بىللە ھودۇقۇپ 

قەيەردە  »مەسىھ  قىلىپ:  جەم  كاتىپلىرىنى  قوۋمنىڭ  بىلەن  كاھىنالر  باش  4 ھەممە  قالدى.  
بەيتلەھەمدە  »يەھۇدىيەدىكى  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  5 ئۇالر  سورىدى.   ئۇالردىن  دەپ  تۇغۇلىدۇ؟« 

تۇغۇلىدۇ، چۈنكى پەيغەمبەرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن شۇنداق پۈتۈلگەنكى:  

6 › سەن ئەي يەھۇدا ۋىاليىتىدىكى بەيتلەھەم، 

يەھۇدا ئەمىرلىرى ئارىسىدا ئەسال كىچىك ئەمەسسەن، 
چۈنكى قوۋمىم ئىسرائىلنى باقىدىغان ئەمىر سەندىن چىقىدۇ‹.

  
7 ئۇ ۋاقىت ھىرودەس دانىشمەنلەرنى پىنھان قىچقىرىپ، يۇلتۇز كۆرۈنگەن ۋاقىتنى ئۇالردىن 

تەھقىقلەپ سورىدى.  8 ئاندىن ئۇالرنى بەيتلەھەمگە ئەۋەتىپ، ئېيتتى: »بېرىپ، بالىنى دىققەت 
بىلەن ئىزدەپ تېپىپ، ماڭا خەۋەر بېرىڭالر. مەن ھەم بېرىپ، ئۇنىڭغا سەجدە قىالي«.  9 ئۇالر 
ئۇالرنىڭ  يۇلتۇز  كۆرگەن  شەرقتە  ئۇالر  مانا،  ۋە  كەتتى.  چىقىپ  ئاڭالپ،  بۇنى  پادىشاھتىن 
كۆرگەندە  يۇلتۇزنى  توختىدى.  10 ئۇالر  كېلىپ  ئۈستىگىچە  يەرنىڭ  بار  باال  بېرىپ،  ئالدىدا 
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ناھايىتى چوڭ شادلىق بىلەن خۇشال بولدى.  11 ئۆيگە كىرىپ، بالىنى ئانىسى مەريەم بىلەن 
بىللە كۆرۈپ، ئېڭىشىپ بالىغا سەجدە قىلىپ، خەزىنىلىرىنى ئېچىپ، ئۇنىڭغا ھەدىيەلەر، يەنى 
ئالتۇن بىلەن مەستىكى ۋە مۇرمەككى كەلتۈردى.  12 ھىرودەسنىڭ ئالدىغا يېنىپ بارمىسۇن 

دەپ، چۈشىدە ئىلھام تاپقاندىن كېيىن باشقا يول بىلەن ئۆز يۇرتىغا قايتتى.  

مىسىرغا قېچىش

چۈشىدە  يۈسۈپكە  پەرىشتىسى  بىر  خۇداۋەندىنىڭ  مانا،  كېيىن،  كەتكەندىن  ئۇالر  13 ئەمما 

كۆرۈنۈپ ئېيتتى: »قوپۇپ، باال بىلەن ئانىسىنى ئېلىپ مىسىرغا قاچقىن. مەن ساڭا ئېيتقۇچە 
باال  كېچىدە  قوپۇپ،  يوقاتماقچى«.  14 ئۇ  ئىزداپ  بالىنى  ھىرودەس  چۈنكى  تۇرغىن،  ئاندا 
بىلەن ئانىسىنى ئېلىپ، مىسىرغا باردى.  15 ھىرودەس ئۆلگۈچە ئاندا تۇردى. شۇنىڭ بىلەن: 
»ئوغلۇمنى مىسىردىن قىچقاردىم« دەپ خۇداۋەندە پەيغەمبەرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئېيتقىنى 

بەجا كەلتۈرۈلدى.  

ھىرودەسنىڭ ئوغۇل بۇۋاقالرنى ئۆلتۈرۈشى

16 ھىرودەس بولسا دانىشمەنلەردىن گولالنغىنىنى كۆرگەندە توال ئاچچىقالندى. ئۇ ئادەملەرنى 

ۋاقىتقا  سورىغان  تەھقىقلەپ  دانىشمەنلەردىن  ئەتراپىدىكى  بارچە  بىلەن  بەيتلەھەم  ئەۋەتىپ، 
قاراپ ھەممە ئىككى ياشلىق ۋە ئاندىن تۆۋەن ئوغۇل بالىالرنى ئۆلتۈرگۈزدى.  17 ئۇ ۋاقىت 

يەرەمىيا پەيغەمبەرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئېيتىلغان سۆز بەجا كەلتۈرۈلدى، يەنى:  

18 »رامادا بىر ئاۋاز ئاڭالندى، يىغا ۋە توال پىغان. 

راھىلە ئۆز بالىلىرى ئۈچۈن يىغالپ تەسەللى تاپقىلى ئۇنىمىدى، چۈنكى ئۇالر قالمىدى«.
  

مىسىردىن قايتىپ كېلىش

يۈسۈپكە  مىسىردا  پەرىشتىسى  بىر  خۇداۋەندىنىڭ  مانا،  كېيىن،  ئۆلگەندىن  19 ھىرودەس 

چۈشىدە كۆرۈنۈپ،  20 ئېيتتى: »قوپۇپ، باال بىلەن ئانىسىنى ئېلىپ ئىسرائىل يۇرتىغا بارغىن، 
چۈنكى بالىنىڭ جېنىغا قەست قىلغۇچىالر ئۆلدى«.  21 ئۇ قوپۇپ، بالىنى ۋە ئۇنىڭ ئانىسىنى 
ئېلىپ ئىسرائىل يۇرتىغا باردى.  22 لېكىن ئارخېالئۇسنىڭ ئۆز ئاتىسى ھىرودەسنىڭ ئورنىدا 
تاپقاندىن  ئىلھام  چۈشىدە  قورقتى.  بارغىلى  يەرگە  ئۇ  ئاڭالپ،  تۇرغىنىنى  قىلىپ  سەلتەنەت 
كېيىن گالىلىيە تەرەپلىرىگە چىقتى.  23 ئۇ يەرگە بېرىپ، نازارەت دېگەن شەھەردە ماكانالشتى. 
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بۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەرلەر ۋاسىتىسى بىلەن: »ئۇ نازارەتلىك دەپ ئاتىلىدۇ« دەپ ئېيتىلغان 
سۆز بەجا كەلتۈرۈلدى.  

چۆمۈلدۈرگۈچى يۇھاننانىڭ ۋەز ئېيتىشى

1 ئۇ كۈنلەردە چۆمۈلدۈرگۈچى يۇھاننا كېلىپ، يەھۇدىيەنىڭ باياۋانىدا ۋەز ئېيتىپ:  2 »توۋا 3 

قىلىڭالر، چۈنكى ئاسمانالرنىڭ پادىشاھلىقى يېقىنالشتى«
 دەپ ئېيتتى.  3 چۈنكى يەشايا پەيغەمبەرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن:

 »باياۋاندا، خۇداۋەندىنىڭ يولىنى راستالپ، چىغىر يوللىرىنى تۈز قىلىڭالر، 
دېگەن قىچقارغۇچىنىڭ ئاۋازى ئاڭلىنىدۇ«

 دەپ ئۇنىڭ توغرىسىدىن ئېيتىلغان كىشى شۇدۇر.  
غىزاسى  ۋە  ئىدى  كۆندىن  كەمەر  بېلىدىكى  ۋە  ئىدى  يۇڭىدىن  تۆگە  كىيىمى  4 يۇھاننانىڭ 

بىلەن  يەھۇدىيە  بارچە  ۋە  يېرۇسالېم  ۋاقىت  ئىدى.  5 ئۇ  ھەسىلى  باياۋان  بىلەن  چېكەتكە 
ئىئورداننىڭ ئەتراپىدىكى ھەممە يۇرتالر ئۇنىڭ ئالدىغا چىقىپ،  6 گۇناھلىرىنى ئىقرار قىلىپ، 

ئىئورداندا ئۇنىڭدىن چۆمۈلدۈرۈلۈشىنى قوبۇل قىلىشتى.  
ۋە سادۇقىيالرنىڭ چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلغىلى كەلگىنىنى  پەرىسىيلەرنىڭ  توال  7 لېكىن 

كۆرگەندە ئۇالرغا ئېيتتى: »ئەي يىالنزادىلىرى، كېلىدىغان غەزەپتىن قېچىشنى سىلەرگە كىم 
ئىبراھىم  بىزنىڭ   ‹ توۋاغا اليىق مېۋە كەلتۈرۈڭالر.  9 ئۆز ئىچىڭالردا:  ئۆگەتتى؟  8 ئەمدى 
ئاتىمىز باردۇر‹ دەپ ئويلىماڭالر، چۈنكى سىلەرگە ئېيتىمەنكى، خۇدا بۇ تاشالردىن ئىبراھىمغا 
ياخشى مېۋە  قويۇلغان.  يىلتىزىغا  دەرەخلەرنىڭ  پالتا  قادىردۇر.  10 ئەمدى  قوپۇرغىلى  بالىالر 
سۇدا  ئۈچۈن  توۋا  سىلەرنى  تاشلىنىدۇ.  11 مەن  ئوتقا  كېسىلىپ  دەرەخ  ھەر  كەلتۈرمىگەن 
ئايىغىنى  ئۇنىڭ  قۇۋۋەتلىكتۇر.  مەندىن  كەلگۈچى  كېيىن  مەندىن  لېكىن  چۆمۈلدۈرىمەن، 
كۆتۈرگىلى اليىق ئەمەسمەن. ئۇ سىلەرنى مۇقەددەس روھقا ۋە ئوتقا چۆمۈلدۈرىدۇ.  12 كۈرەك 
يىغىپ  ساڭغا  بۇغدىيىنى  سورۇپ،  بىلەن  ئىنچىكىلىك  خامىنىنى  ئۆز  ۋە  قولىدىدۇر  ئۇنىڭ 

سامان ئۇچقۇنىنى ئۆچمەيدىغان ئوتتا كۆيدۈرىدۇ«.  

ئەيسا مەسىھنىڭ چۆمۈلدۈرۈلۈشى

چۆمۈلدۈرۈشنى  ئۇنىڭدىن  ئالدىغا  يۇھاننانىڭ  ئىئوردانغا  گالىلىيەدىن  ئەيسا  ۋاقىت  13 ئۇ 

قوبۇل قىلغىلى كەلدى.  14 لېكىن يۇھاننا ئۇنى توسۇپ ئېيتتى: »مەن سەندىن چۆمۈلدۈرۈشنى 
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قوبۇل قىلغىلى موھتاجدۇرمەن ۋە سەن ماڭا كېلەمسەن؟«  
15 ئەمما ئەيسا ئۇنىڭغا: »ئەمدى قويغىن، چۈنكى بارچە ئادالەتنى شۇنداق بەجا كەلتۈرمەك 

بەردى.  16 ئەيسا  ئىجازەت  ئۇنىڭغا  ئۇ  بىلەن  شۇنىڭ  بەردى.  جاۋاب  دەپ  كېرەكتۇر«  بىزگە 
خۇدانىڭ  ۋە  ئېچىلدى  ئاسمانالر  مانا  ۋە  چىقتى  سۇدىن  دەرھال  كېيىن  چۆمۈلدۈرۈلگەندىن 
ئاسمانالردىن:  مانا  كۆردى.  17 ۋە  كەلگىنىنى  ئۈستىگە  بولۇپ  نازىل  كەپتەردەك  روھىنىڭ 

»ئۇنىڭ بىلەن خۇش-رىزايىم بار، ئامراق ئوغلۇم بۇدۇر« دەپ بىر ئاۋاز چىقتى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ باياۋاندا سىنىلىشى

1 ئاندىن كېيىن ئەيسا ئىبلىستىن سىنالماق ئۈچۈن روھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن باياۋانغا 4 

قالدى.   ئاچ  كېيىن  تۇتقاندىن  روزا  كېچە  قىرىق  بىلەن  كۈن  قىرىق  2 ئۇ  چىقىرىلدى.  
3 سىنىغۇچى چىقىپ، ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەگەر ئىبن ئالال بولساڭ، › بۇ تاشالر نان بولسۇن‹ 

دەپ ئېيتقىن«.  4 لېكىن ئۇ جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »پۈتۈلگەنكى: › ئىنسان بولسا يالغۇز نان 
بىلەن ئەمەس، بەلكى خۇدانىڭ ئاغزىدىن چىققان ھەر سۆز بىلەن ياشايدۇ‹«.  

پەشتىقىدا  بەيت-مۇقەددەسنىڭ  كەلتۈرۈپ،  شەھەرگە  مۇقەددەس  ئۇنى  ئىبلىس  5 ئاندىن 

چۈنكى  تاشلىغىن،  تۆۋەنگە  ئۆزۈڭنى  بولساڭ،  ئالال  »ئىبن  ئېيتتى:  تۇرغۇزۇپ،  6 ئۇنىڭغا 
تەگمىسۇن  تاشقا  پۇتۇڭ  ۋە  قىلىدۇ  ئەمر  توغرۇلۇق  پەرىشتىلىرىگە سەن  ئۆز   ‹ پۈتۈلگەنكى: 
دەپ، قوللىرىنىڭ ئۈستىدە سېنى كۆتۈرىدۇ‹«.  7 ئەيسا ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ھەم پۈتۈلگەنكى: › 

رەب خۇدايىڭنى سىنىمىغىن‹«.  
8 ئاندىن ئىبلىس ئۇنى توال ئېگىز بىر تاغقا چىقىرىپ، ئۇنىڭغا دۇنيانىڭ ھەممە مەملىكەتلىرىنى 

سەجدە  ماڭا  چۈشۈپ  »ئەگەر  ئېيتتى:  كۆرسىتىپ،  9 ئۇنىڭغا  ئۇلۇغلۇقىنى  ئۇالرنىڭ  ۋە 
قىلساڭ، بۇنىڭ ھەممىسىنى ساڭا بېرىمەن«.  10 ئۇ ۋاقىت ئەيسا ئۇنىڭغا ئېيتتى: »كەت، ئەي 
ئىبلىس، چۈنكى پۈتۈلگەنكى: › رەب خۇدايىڭغا سەجدە قىلغايسەن ۋە خاس ئۇنىڭغا ئىبادەت 

قىلغايسەن‹«.  
11 ئۇ ۋاقىت ئىبلىس ئۇنى قويۇپ كەتتى. ۋە مانا پەرىشتىلەر چىقىپ كېلىپ، ئۇنىڭغا خىزمەت 

قىلدى.  

ئەيسا مەسىھ ۋەز ئېيتىشنى باشاليدۇ

12 ئەيسا يۇھاننانىڭ زىندانغا سېلىنغىنىنى ئاڭلىغاندا گالىلىيەگە باردى.  13 نازارەتنى قويۇپ، 

زەبۇلۇن بىلەن نافتالى يۇرتىدا دېڭىزنىڭ يېنىدىكى كاپەرناھۇمغا بېرىپ، ئاندا ماكانالشتى.  
14 بۇنىڭ بىلەن يەشايا پەيغەمبەرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئېيتىلغان سۆز بەجا كەلتۈرۈلدى، يەنى  
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15 »زەبۇلۇن بىلەن نافتالى يۇرتى، دېڭىز تەرىپى، 

 ئىئورداننىڭ ئۇ تەرىپى، تائىپىلەرنىڭ گالىلىيەسى،
  

16 قاراڭغۇلۇقتا ئولتۇرغان خەلق چوڭ بىر نۇر كۆردى 

ۋە ئۆلۈم يۇرتى بىلەن سايىسىدا ئولتۇرغانالرغا بىر نۇر چىقتى«.
  

17 ئۇ ۋاقىتتىن تارتىپ ئەيسا: »توۋا قىلىڭالر، چۈنكى ئاسمانالرنىڭ پادىشاھلىقى يېقىنالشتى« 

دەپ ۋەز ئېيتقىلى تۇردى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ دەسلەپكى شاگىرتلىرىنى قىچقىرىشى

18 ئۇ گالىلىيە دېڭىزىنىڭ يېنىدا مېڭىپ يۈرگىنىدە ئىككى بۇرادەر، يەنى پېترۇس دەپ ئاتالغان 

سىمون بىلەن بۇرادىرى ئاندرەياسنىڭ دېڭىزغا تور سالغىنىنى كۆردى، چۈنكى ئۇالر بېلىقچى 
قىلىمەن«.   تۇتىدىغان  ئادەم  سىلەرنى  ۋە  ئەگىشىڭالر  »ماڭا  ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئىدى.  19 ئۇ 

20 ئۇالر دەرھال تورالرنى قويۇپ، ئۇنىڭغا ئەگەشتى.  

21 ئاندىن ئۇ شۇ يەردىن ئۆتۈپ، باشقا ئىككى بۇرادەرنى، يەنى زەبەدىينىڭ ئوغلى ياقۇب ۋە بۇرادىرى 

ئۇالرنى  كۆرۈپ،  ئوڭلىغىنىنى  تورلىرىنى  ئولتۇرۇپ  كېمىدە  بىللە  بىلەن  زەبەدىي  ئاتىسى  يۇھاننا 
قىچقاردى.  22 ئۇالر دەرھال كېمىنى ۋە ئاتىسىنى قويۇپ، ئۇنىڭغا ئەگەشتى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ ۋەز ئېيتىشى ۋە شىپا بېرىشى

23 ئۇ بارچە گالىلىيەدە يۈرۈپ، ئۇالرنىڭ سىناگوگلىرىدا تەلىم بېرىپ، پادىشاھلىقنىڭ خۇش 

خەۋىرىنى ۋەز ئېيتىپ، خەلقتىكى ھەر كېسەللىك ۋە ھەر زەئىپلىكنى ساقايتتى.  24 ئۇنىڭ 
مۇپتىال  دەردلەرگە  ۋە  كېسەللىكلەرگە  خىل  ھەر  ئۇالر  يېيىلدى.  سۈرىيىگە  بارچە  شۆھرىتى 
بولغان ھەممە ئاغرىق تارتقانالرنى ۋە جىن چاپالشقانالر بىلەن تۇتقاقلىقالر ۋە پالەچلەرنى ئۇنىڭ 
يېرۇسالېم  ۋە  دېكاپولىستىن  بىلەن  ئۇ ئۇالرنى ساقايتتى.  25 گالىلىيە  ۋە  ئالدىغا كەلتۈردى 

بىلەن يەھۇدىيەدىن ۋە ئىئورداننىڭ ئۇ تەرىپىدىن توال خەلق ئۇنىڭغا ئەگەشتى.  

كىملەر مۇبارەك تاغدىكى تەلىم — 

1 خەلقنى كۆرۈپ، ئۇ بىر تاغقا چىقتى ۋە ئولتۇرغاندا شاگىرتلىرى ئۇنىڭ ئالدىغا كەلدى.  5 

2 ئاغزىنى ئېچىپ ئۇالرغا تەلىم بېرىپ ئېيتتى:  

3 »مۇبارەك روھتا پېقىرالر، چۈنكى ئاسمانالرنىڭ پادىشاھلىقى ئۇالرنىڭكىدۇر.  
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4 مۇبارەك غەمكىنلەر، چۈنكى ئۇالر تەسەللى تاپىدۇ.  

5 مۇبارەك ياۋاشالر، چۈنكى ئۇالر يەرنى مىراس ئالىدۇ.  

6 مۇبارەك ئادالەتكە ئاچ ۋە تەشناالر، چۈنكى ئۇالر تويىدۇ.  

7 مۇبارەك رەھىمدىللەر، چۈنكى ئۇالرغا رەھىم كۆرسىتىلىدۇ.  

8 مۇبارەك پاك كۆڭۈللۈكلەر، چۈنكى ئۇالر خۇدانى كۆرىدۇ.  

9 مۇبارەك تىنچلىق ئورناتقۇچىالر، چۈنكى ئۇالر خۇدانىڭ بالىلىرى دەپ ئاتىلىدۇ.  

10 مۇبارەك ئادالەت ئۈچۈن قوغالنغانالر، چۈنكى ئاسمانالرنىڭ پادىشاھلىقى ئۇالرنىڭكىدۇر.  

11 مۇبارەك سىلەر، قاچانكى سىلەرنى دەشنەم قىلىپ قوغالپ، مەن ئۈچۈن ھەر خىل يامانلىقنى 

يالغاندىن ئۈستۈڭالردىن ئېيتسا.  
ئۇالر  مانا  بولىدۇ.  توال  ئاسمانالردا  ئىنئامىڭالر  چۈنكى  قىلىڭالر،  شادلىق  بولۇپ  12 خۇشال 

سىلەردىن ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرنى شۇنداق قوغلىدى.  

دۇنيانىڭ تۇزى ۋە نۇرى

تۇزلىنىدۇ؟  بىلەن  نېمە  يىتتۈرسە،  تېتىقىنى  ئۆز  تۇز  لېكىن  تۇزىدۇرسىلەر  يەرنىڭ  13 سىلەر 

تاشقىرى تاشلىنىپ، ئادەملەرنىڭ ئاياغلىرىدا بېسىلماقتىن باشقا ھېچنېمىگە يارىمايدۇ.  
14 سىلەر دۇنيانىڭ نۇرىدۇرسىلەر. تاغ ئۈستىدىكى شەھەر يوشۇرۇنالمايدۇ.  15 چىراغ يېقىلىپ، 

قاچا ئاستىغا قويۇلمايدۇ، بەلكى چىراغدان ئۈستىگە قويۇلىدۇ ۋە ئۆيدىكىلەرنىڭ ھەممىسىگە 
ياخشى  بەرسۇنكى،  يورۇقلۇق  ئالدىدا  ئادەملەرنىڭ  نۇرۇڭالر  بېرىدۇ.  16 شۇنداق  يورۇقلۇق 

ئەمەللىرىڭالرنى كۆرۈپ، ئاسمانالردىكى ئاتاڭالرغا ھەمد ئېيتقايالر.  

تەۋرات قانۇنى توغرىسىدا

دەپ  كەلدى‹  قىلغىلى  ئىناۋەتسىز  تەلىماتلىرىنى  پەيغەمبەرلەرنىڭ  ياكى  تەۋراتنى   ‹ 17 مېنى 

گۇمان قىلماڭالر. ئىناۋەتسىز قىلغىلى كەلگەن ئەمەسمەن، بەلكى كامىل قىلغىلى كەلدىم.  
18 بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەن: ئاسمان بىلەن يەر يوقالمىغۇچە ھەممىسى بەجا كەلتۈرۈلمەستە 

تەۋراتتىن بىر ھەرپ ياكى بىر نۇقتا يوقالمايدۇ.  19 ئۇنىڭ ئۈچۈن كىمكى ئۇشبۇ ھەممىدىن 
كىچىك ئەمرلەرنىڭ بىرىنى بۇزۇپ، ئادەملەرگە شۇنداق ئۆگەتسە، ئاسمانالرنىڭ پادىشاھلىقىدا 
ئۆزى  ئۇ  ئۆگەتسە،  كەلتۈرۈپ  بەجا  بۇالرنى  كىمكى  لېكىن  سانىلىدۇ.  كىچىك  ھەممىدىن 
ئادالىتىڭالر  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  سانىلىدۇ.  20 چۈنكى  ئۇلۇغ  پادىشاھلىقىدا  ئاسمانالرنىڭ 
پادىشاھلىقىغا  ئاسمانالرنىڭ  ھەرگىز  ئاشمىسا،  پەرىسىيلەرنىڭكىدىن  بىلەن  كاتىپالر 

كىرمەيسىلەر.  
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خاپا بولۇش توغرىسىدا
بۇرۇنقىالرغا  دەپ  بولىدۇ‹  اليىق  ھۆكۈمگە  ئۆلتۈرسە،  ھەركىم  ۋە  ئۆلتۈرمىگىن   ‹ 21

بىكاردىن-بىكار  ھەركىم  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  مەن  ئاڭلىغانسىلەر.  22 لېكىن  ئېيتىلغاننى 
بۇرادىرىگە ئاچچىقالنسا، ھۆكۈمگە اليىق بولىدۇ ۋە كىمكى بۇرادىرىگە › دۆت-كالۋا‹ دېسە، 
دوزاخنىڭ  دېسە،  ئەخمەق‹  ئەي   ‹ كىمكى  ۋە  بولىدۇ  اليىق  ھۆكۈمىگە  كېڭەشنىڭ  ئالىي 
كەلتۈرسەڭ  ئالدىغا  قۇربانگاھنىڭ  قۇربانلىقىڭنى  ئۈچۈن  بولىدۇ.  23 ئۇنىڭ  اليىق  ئوتىغا 
ۋە ئاندا › بۇرادىرىمنىڭ مەندىن خاپىلىقى بار‹ دەپ يادىڭغا كەلسە،  24 ئاندا قۇربانلىقىڭنى 
قۇربانگاھنىڭ ئالدىدا قويۇپ، ئاۋۋال بېرىپ بۇرادىرىڭ بىلەن يارىشىپ، ئاندىن كېيىن كېلىپ 
قۇربانلىقىڭنى ئۆتكۈزگىن.  25 دەۋاگەرىڭ بىلەن تېخى يولدا كېتىپ بارغىنىڭدا ئۇنىڭ بىلەن 
ئەمەلدارغا  سېنى  ھاكىم  ۋە  ھاكىمغا  سېنى  دەۋاگەرىڭ  بولمىسا  ئالدىرىغىن.  رازىالشقىلى 
تۆلەپ  پۇلنى  ئاخىرقى  ئېيتىمەنكى،  ساڭا  سېلىنىسەن.  26 بەرھەق،  زىندانغا  ۋە  تاپشۇرىدۇ 

بەرمىگۈچە ھەرگىز شۇ يەردىن چىقمايسەن.  

زىنا توغرىسىدا
ئېيتىمەن:  سىلەرگە  مەن  ئاڭلىغانسىلەر.  28 لېكىن  ئېيتىلغاننى  دەپ  قىلمىغىن‹  زىنا   ‹ 27

قىلغان  زىنا  بىلەن  ئۇنىڭ  ئۆز كۆڭلىدە  قارىسا،  بىلەن  بىر خوتۇنغا شەھۋەت كۆزى  ھەركىم 
بولىدۇ.  29 ئەگەر ئوڭ كۆزۈڭ سېنى ئازدۇرسا، ئۇنى ئويۇپ ئۆزۈڭدىن تاشلىغىن، چۈنكى بارچە 
بەدىنىڭ دوزاخقا سېلىنىشىدىن ئەزالىرىڭدىن بىرىنىڭ يوقىلىشى ساڭا پايدىلىقتۇر.  30 ئوڭ 
دوزاخقا  بەدىنىڭ  بارچە  تاشلىغىن، چۈنكى  ئۆزۈڭدىن  ئۇنى كېسىپ  ئازدۇرسا،  قولۇڭ سېنى 

سېلىنمىقىدىن ئەزالىرىڭدىن بىرىنىڭ يوقالمىقى ساڭا پايدىلىقتۇر.  

تاالق قىلىش توغرىسىدا

31 › ئۆز خوتۇنىنى تاالق قىلغان كىشى ئۇنىڭغا تاالق خېتى بەرسۇن‹ دەپ ھەم ئېيتىلغان.  

32 لېكىن مەن سىلەرگە ئېيتىمەن: ھەركىم زىنادىن باشقا سەۋەب بىلەن ئۆز خوتۇنىنى تاالق 

قىلسا، ئۇنىڭغا زىنا قىلدۇرىدۇ ۋە تاالق قىلىنغاننى ئالغان كىشى زىنا قىلىدۇ.  

قەسەم قىلىش توغرىسىدا

33 › يالغان قەسەم قىلمىغىن، ئەمما قەسەملىرىڭنى خۇداۋەندىگە ۋاپا قىلغىن‹ دەپ بۇرۇنقىالرغا 

ئېيتىلغاننى ھەم ئاڭلىغانسىلەر.  34 لېكىن مەن سىلەرگە ئېيتىمەن: ئەسال قەسەم قىلماڭالر، 
نە ئاسماننىڭ ئۈستىدە، چۈنكى خۇدانىڭ تەختىدۇر،  35 نە يەرنىڭ ئۈستىدە، چۈنكى ئۇنىڭ 
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پادىشاھنىڭ  ئۇلۇغ  چۈنكى  ئۈستىدە،  يېرۇسالېمنىڭ  نە  قەدەمگاھىدۇر،  قويىدىغان  پۇت 
شەھىرىدۇر،  36 نە بېشىڭنىڭ ئۈستىدە قەسەم قىلمىغىن، چۈنكى بىر تال چاچنى ئاق ياكى 
قارا قىاللمايسەن.  37 بەلكى › ھەئە‹ دېگەن سۆزۈڭ › ھەئە‹، › ياق‹ دېگەن سۆزۈڭ › ياق‹ 

بولسۇن، بۇنىڭدىن ئوشۇقى يامان بولغۇچىدىن كېلىدۇ.  

 ئىنتىقام ئېلىش توغرىسىدا

38 › كۆز ئورنىغا كۆز ۋە چىش ئورنىغا چىش‹ دەپ ئېيتىلغاننى ئاڭلىغانسىلەر.  39 لېكىن مەن 

سىلەرگە ئېيتىمەن: يامانغا قارشى تۇرماڭالر، بەلكى ئوڭ يۈزۈڭگە ئۇرغانغا يەنە بىرىنى ھەم 
ئۆرۈگىن.  40 سەن بىلەن دەۋا قىلىپ، كۆينىكىڭنى تارتىۋالغىلى خالىغانغا چاپىنىڭنى ھەم 
بەرگىن.  41 بىر چاقىرىم ماڭغىلى سېنى زورلىغان كىشى بىلەن بىللە ئىككى چاقىرىم بارغىن.  

42 سەندىن تىلىگەنگە بەرگىن ۋە سەندىن قەرز سورىغۇچىدىن يۈز ئۆرۈمىگىن.  

دۈشمەنلەرنى دوست تۇتۇش توغرىسىدا

ئېيتىلغاننى  دەپ  كۆرگىن‹  يامان  دۈشمىنىڭنى  ۋە  تۇتقىن  دوست  ھەقەمسايەڭنى   ‹ 43

ۋە  تۇتۇڭالر  دوست  دۈشمەنلىرىڭالرنى  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  مەن  ئاڭلىغانسىلەر.  44 لېكىن 
ئاتاڭالرنىڭ  ئاسمانالردىكى  قىلغاندا  قىلىڭالر،  45 شۇنداق  دۇئا  ئۈچۈن  قوغلىغانالر  سىلەرنى 
باراۋەر  ئۈستىگە  ياخشىالرنىڭ  بىلەن  يامانالر  ئاپتىپىنى  ئۆز  ئۇ  چۈنكى  بولغايسىلەر،  بالىلىرى 
چىقىرىدۇ ۋە ئادىلالر بىلەن پاسىقالر ئۈستىگە باراۋەر يامغۇر ياغدۇرىدۇ.  46 چۈنكى ئۆزۈڭالرنى 
دوست تۇتقانالرنى دوست تۇتساڭالر، ئىنئامىڭالر نېمە بولىدۇ؟ باجگىرالر ھەم شۇنداق قىلمامدۇ؟  
47 يالغۇز بۇرادەرلىرىڭالرغا ساالم قىلساڭالر، پەزىلىتىڭالر نېمە بولىدۇ؟ بۇتپەرەسلەر ھەم شۇنداق 

قىلمامدۇ؟  48 ئەمما ساماۋى ئاتاڭالر كامىل بولغاندەك سىلەر ھەم كامىل بولۇڭالر.  

سەدىقە بېرىش توغرىسىدا

ئۈچۈن 6  كۆرۈنمەك  ئۇالرغا  ئالدىدا  ئادەملەرنىڭ  ئادالىتىڭالرنى  قىلىڭالركى،  1 ئېھتىيات 

قىلمىغايسىلەر. بولمىسا ئاسمانالردىكى ئاتاڭالرنىڭ ئالدىدا ئىنئامىڭالر بولمايدۇ.  2 ئۇنىڭ 
ئۈچۈن سىناگوگالردا  داڭالنماق  ئادەملەردىن  قىلغۇچىالر  رىيا  بەرگەندە  ئۈچۈن سەن سەدىقە 
ئۆز  ئۇالر  ئېيتىمەن:  بەرھەق، سىلەرگە  كاناي چالمىغىن.  ئالدىڭدا  قىلغاندەك  ۋە كوچىالردا 
ئىنئامىنى ئالغان بولىدۇ.  3 لېكىن سەن سەدىقە بەرگەندە سول قولۇڭ ئوڭ قولۇڭنىڭ نېمە 
پىنھاندا كۆرىدىغان  ۋە  بولىدۇ  پىنھان  بولغاندا سەدىقەڭ  4 شۇنداق  بىلمىسۇن.   قىلغىنىنى 

ئاتاڭ ساڭا بۇنى ياندۇرىدۇ.  
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دۇئا قىلىش توغرىسىدا
كۆرۈنمەك  ئادەملەرگە  ئۇالر  چۈنكى  ئوخشىماڭالر،  قىلغۇچىالرغا  رىيا  قىلغىنىڭالردا  5 دۇئا 

ئۈچۈن سىناگوگالردا ۋە كوچا باشلىرىدا تۇرۇپ دۇئا قىلىشنى ياخشى كۆرىدۇ. بەرھەق، سىلەرگە 
ئېيتىمەن: ئۇالر ئۆز ئىنئامىنى ئالغان بولىدۇ.  6 لېكىن سەن دۇئا قىلساڭ، ئۆيۈڭگە كىرىپ 
ئىشىكىڭنى ئېتىپ، پىنھاندىكى ئاتاڭغا دۇئا قىلغىن ۋە پىنھاندا كۆرىدىغان ئاتاڭ ساڭا بۇنى 
ئاشكارا ياندۇرىدۇ.  7 دۇئا قىلغىنىڭالردا بۇتپەرەسلەردەك سۆزنى بىھۇدە ئۇزارتماڭالر، چۈنكى 
ئۇالر، سۆزلىرىمىزنىڭ تولىلىقى ئۈچۈن ئىجابەت بولىدۇ، دەپ خىيال قىلىدۇ.  8 لېكىن ئۇالرغا 
تىلىمەستىن  بولغىنىڭالرنى سىلەر ئۇنىڭدىن  نېمىگە موھتاج  ئاتاڭالر  ئوخشىماڭالر، چۈنكى 
ئىلگىرى بىلىدۇ.  9 ئەمما سىلەر شۇنداق دۇئا قىلىڭالركى: › ئەي ئاسمانالردىكى ئاتىمىز! سېنىڭ 
ئاسماندا  ئىرادەڭ  سېنىڭ  كەلگەي.  پادىشاھلىقىڭ  بولغاي.  10 سېنىڭ  مۇقەددەس  ئىسمىڭ 
بەرگىن.  12 بىز  بىزگە  بۈگۈن  نېنىمىزنى  قىلىنغاي.  11 يەتكۈدەك  ھەم  يەردە  قىلىنغاندەك 
ھەم بىزدىن قەرزدار كىشىلەرنى كەچۈرگەندەك بىزنىڭ قەرزلىرىمىزنى كەچۈرگىن.  13 بىزنى 
ۋە  پادىشاھلىق  چۈنكى  قۇتقۇزغىن،  بولغۇچىدىن  يامان  بىزنى  لېكىن  سالمىغىن،  سىناققا 
قۇدرەت ۋە شان-شەرەپ ئەبەدكىچە سېنىڭكىدۇر. ئامىن‹.  14 چۈنكى ئادەملەرنىڭ خاتالىرىنى 
ئادەملەرنىڭ خاتالىرىنى  ئاتاڭالر ھەم سىلەرنى كەچۈرىدۇ.  15 لېكىن  كەچۈرسەڭالر، ساماۋى 

كەچۈرمىسەڭالر، ئاتاڭالر ھەم سىلەرنىڭ خاتالىرىڭالرنى كەچۈرمەيدۇ.  

روزا تۇتۇش توغرىسىدا

16 روزا تۇتقىنىڭالردا رىيا قىلغۇچىالرغا ئوخشاش چىرايىڭالرنى چۈشكۈنلەشتۈرمەڭالر، چۈنكى 

ئۇالر ئادەملەرگە: › روزا تۇتقاندەك كۆرۈنەيلى‹ دەپ يۈزلىرىنى تەبدىل قىلىدۇ. بەرھەق، سىلەرگە 
ئېيتىمەن: ئۇالر ئۆز ئىنئامىنى ئالغان بولىدۇ.  17 لېكىن سەن روزا تۇتقاندا بېشىڭنى ياغالپ، 
يۈزۈڭنى يۇغىن،  18 شۇنداق قىلىپ، ئادەملەرگە روزا تۇتقاندەك كۆرۈنمەي، بەلكى پىنھاندىكى 

ئاتاڭغا كۆرۈنىسەن ۋە پىنھاندا كۆرىدىغان ئاتاڭ ساڭا بۇنى ئاشكارا ياندۇرىدۇ.  

خەزىنە يىغىش توغرىسىدا

19 يەردە ئۆزۈڭالرغا خەزىنە يىغماڭالر. ئاندا كۈيە بىلەن دات چىرىتىپ بۇزىدۇ ۋە ئوغرىالر تام 

تېشىپ كىرىپ ئوغرىاليدۇ.  20 لېكىن ئاسماندا ئۆزۈڭالرغا خەزىنە يىغىڭالر. ئاندا كۈيە بىلەن 
دات چىرىتىپ بۇزمايدۇ ۋە ئوغرىالر تام تېشىپ كىرىپ ئوغرىلىمايدۇ.  21 چۈنكى خەزىنەڭ نە 
يەردە بولسا، كۆڭلۈڭ ھەم ئاندا بولىدۇ.  22 بەدەننىڭ چىرىغى كۆزدۇر. كۆزۈڭ ساپ بولسا، بارچە 
بەدىنىڭ يورۇق بولىدۇ.  23 لېكىن كۆزۈڭ خاراب بولسا، بارچە بەدىنىڭ قاراڭغۇ بولىدۇ. ئەگەر 
سەندىكى يورۇقلۇق قاراڭغۇلۇق بولسا، قاراڭغۇلۇق ئۆزى قانچە چوڭ بولىدۇ!  24 ھېچكىم 
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ئىككى خوجىغا خىزمەت قىاللمايدۇ. چۈنكى ياكى بىرىنى يامان كۆرۈپ، يەنە بىرىنى ياخشى 
دۇنياغا  ھەم  خۇداغا،  ھەم  قىلىدۇ.  تەھقىر  بىرىنى  يەنە  بولۇپ،  مايىل  بىرىگە  ياكى  كۆرىدۇ، 

خىزمەت قىاللمايسىلەر.  

 ئەندىشە قىلىش توغرىسىدا

نېمە   ‹ ياكى  يەيمىز؟‹  نېمە   ‹ ئۈچۈن  تىرىكلىكىڭالر  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  ئۈچۈن  25 ئۇنىڭ 

ئىچىمىز؟‹ ۋە بەدىنىڭالر ئۈچۈن › نېمە كىيىمىز؟‹ دەپ ئەندىشە قىلماڭالر. تىرىكلىك غىزادىن 
ۋە بەدەن لىباستىن ئەۋزەل ئەمەسمۇ؟  26 ھاۋادىكى ئۇچارقاناتالرغا قاراڭالر! ئۇالر نە تېرىمايدۇ، 
نە ئورمايدۇ ۋە نە ساڭغا يىغمايدۇ ۋە ساماۋى ئاتاڭالر ئۇالرغا رىسقىنى بېرىدۇ. سىلەر ئۇالردىن 
ئەۋزەل ئەمەسمۇ؟  27 قايسىڭالر ئۆز ئەندىشىسى بىلەن ئۆز ئۆمرىنى بىر گەز ئۇزۇنراق قىلىدۇ؟ 
نېمىشقا لىباس ئۈچۈن ئەندىشە قىلىسىلەر؟  28 سەھرادىكى ياۋا گۈللەرگە قاراڭالر. ئۇالر قانداق 
ئۆسىدۇ؟ ئۇالر ئىشلىمەيدۇ ۋە ئېگىرمەيدۇ.  29 لېكىن سىلەرگە ئېيتىمەن: سۇاليمان ھەم بارچە 
شان-شەرىپى بىلەن ئۇالرنىڭ بىرىدەك كىيگەن ئەمەس ئىدى.  30 ئەمما خۇدا سەھرادىكى بۇ كۈن 
بار، ئەتە تونۇرغا سېلىنىدىغان ئوتقا شۇنداق كىيدۈرسە، قانچە ئوشۇقراق سىلەرگە كىيدۈرمەمدۇ، 
ئەي ئېتىقادى كەم بولغانالر! › نېمە يەيمىز؟‹ يا › نېمە ئىچىمىز؟‹ ياكى › نېمە كىيىمىز؟‹ دەپ 
ئۆزى  ئاتاڭالر  ئىزدەيدۇ.  32 ساماۋى  تائىپىلەر  بۇنىڭ ھەممىسىنى  قىلماڭالر.  31 چۈنكى  ئەندىشە 
ۋە  پادىشاھلىقى  خۇدانىڭ  ئاۋۋال  بىلىدۇ.  33 لېكىن  بولغىنىڭالرنى  موھتاج  ھەممىسىگە  بۇنىڭ 
ئادالىتىنى ئىزدەڭالر ۋە بۇنىڭ ھەممىسى سىلەرگە بېرىلىدۇ.  34 ئەتە ئۈچۈن ھېچ ئەندىشە قىلماڭالر، 

چۈنكى ئەتە ئۆزى ئۆز ئەندىشىسى بار. ھەر كۈننىڭ ئۆز دەردى ئۆزىگە يېتىدۇ.  

ھۆكۈم قىلىش توغرىسىدا

ھۆكۈم 7  نە  ھەر  2 چۈنكى  قىلىنىسىلەر.   ھۆكۈم  سىلەرمۇ  بولمىسا  قىلماڭالر.  1 ھۆكۈم 

ئۆلچەم  نە  ھەر  ۋە  قىلىنىدۇ  ھۆكۈم  سىلەرگە  بىلەن  ئۇنىڭ  قىلساڭالر،  ھۆكۈم  بىلەن 
كۆزىدىكى  بۇرادىرىڭنىڭ  ئۈچۈن  3 نېمە  كەملىنىدۇ.   سىلەرگە  بەرسەڭالر،  كەملەپ  بىلەن 
 ‹ بۇرادىرىڭگە:  4 قانداقمۇ  تۇيمايسەن؟   خادىنى  كۆزۈڭدىكى  ئۆز  ئەمما  كۆرىسەن،  خەسنى 
مېنى قويغىن، كۆزۈڭدىكى خەسنى چىقىراي‹ دەپ ئېيتالىسەن؟ مانا ئۆز كۆزۈڭدە خادا بار!  
بۇرادىرىڭنىڭ  ئاندىن  چىقىرىۋەتكىن.  كۆزۈڭدىن  ئۆز  خادىنى  ئاۋۋال  قىلغۇچى،  رىيا  5 ئەي 

كۆزىدىن خەسنى چىقىرىۋەتكىلى روشەن كۆرىسەن.  6 مۇقەددەس نەرسىنى ئىتالرغا بەرمەڭالر 
ۋە مەرۋايىتلىرىڭالرنى توڭگۇزالرنىڭ ئالدىدا تاشلىماڭالر. بولمىسا ئۇالر بۇالرنى پۇتلىرى بىلەن 

دەسسەيدۇ ۋە بۇرۇلۇپ سىلەرنى يىرتىدۇ.  
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تىلەش ۋە ئىزدەش توغرىسىدا
ئېچىلىدۇ.   سىلەرگە  ۋە  قېقىڭالر  تاپىسىلەر.  ۋە  ئىزدەڭالر  بېرىلىدۇ.  سىلەرگە  ۋە  7 تىلەڭالر 

ئۇنىڭغا  قاقسا،  كىمكى  ۋە  تاپىدۇ  ئىزدىسە،  كىمكى  ۋە  ئالىدۇ  تىلىسە،  ھەركىم  8 چۈنكى 

ئېچىلىدۇ.  9 ئاراڭالردا قايسى ئادەم ئۆز ئوغلى ئۇنىڭدىن بىر نان تىلىسە، ئۇنىڭغا بىر تاش 
بېرىدۇ؟  10 ياكى بىر بېلىق تىلىسە، ئۇ ئۇنىڭغا بىر يىالن بېرامدۇ؟  11 ئەگەر سىلەر يامان 
ئوشۇقراق  قانچە  بىلسەڭالر،  بېرىشنى  ھەدىيەلەر  ياخشى  بالىلىرىڭالرغا  ئۆز  تۇرۇپ،  بولۇپ 
ئۈچۈن  بېرىدۇ.  12 ئۇنىڭ  نەرسىلەرنى  ياخشى  تىلىگەنلەرگە  ئۆزىدىن  ئاتاڭالر  ئاسمانالردىكى 
ئادەملەرنىڭ سىلەرگە ھەرنېمە قىلىشىنى خالىساڭالر، سىلەر ھەم ئۇالرغا شۇنداق قىلىڭالر، 

چۈنكى تەۋرات ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ تەلىماتلىرى شۇدۇر.  

تار ۋە كەڭ دەرۋازا

ۋە  كەڭرىدۇر  يول  ۋە  كەڭ  دەرۋازا  بارىدىغان  ھاالكەتكە  چۈنكى  كىرىڭالر،  دەرۋازىدىن  13 تار 

يول  ۋە  تار  دەرۋازا  بارىدىغان  ھاياتلىققا  تولىدۇر.  14 ئەمما  ماڭغۇچىالر  كىرىپ  ئۇنىڭدىن 
قىستىالڭ ۋە ئۇنى تاپقۇچىالر ئازدۇر.  

دەرەخ ۋە ئۇنىڭ مېۋىسى
پەيغەمبەرلەردىن  ساختا  بۆرىدەك  يىرتقۇچى  ئىچى  كېلىپ،  لىباسىدا  قوي  15 ئالدىڭالرغا 

يانتاقتىن  ياكى  ئۈزۈم  تىكەندىن  تونىسىلەر.  مېۋىلىرىدىن  قىلىڭالر.  16 ئۇالرنى  ئېھتىيات 
ئەنجۈر ئېلىنامدۇ؟  17 شۇنىڭغا ئوخشاش ھەر ياخشى دەرەخ ياخشى مېۋە كەلتۈرىدۇ، لېكىن 
يامان دەرەخ يامان مېۋە كەلتۈرىدۇ.  18 ياخشى دەرەخ يامان مېۋە كەلتۈرەلمەيدۇ ۋە يامان دەرەخ 
ئوتقا  كېسىلىپ  دەرەخ  ھەر  كەلتۈرمەيدىغان  مېۋە  كەلتۈرەلمەيدۇ.  19 ياخشى  مېۋە  ياخشى 

تاشلىنىدۇ.  20 شۇنىڭدەك ئۇالرنى مېۋىلىرىدىن تونۇيسىلەر.  

 ئاسمانالرنىڭ پادىشاھلىقىغا كىرىش

21 ماڭا: › ئەي خۇداۋەندە، ئەي خۇداۋەندە‹ دېگەنلەرنىڭ ھەممىسى ئاسمانالرنىڭ پادىشاھلىقىغا 

كىرىدۇ.  22 توال  كەلتۈرگۈچى  بەجا  ئىرادىسىنى  ئاتامنىڭ  ئاسمانالردىكى  بەلكى  كىرمەيدۇ، 
كىشى ئۇ كۈندە ماڭا كېلىپ ئېيتىدۇ: › ئەي خۇداۋەندە، ئەي خۇداۋەندە، سېنىڭ ئىسمىڭ بىلەن 
پەيغەمبەرلىك قىلمىدۇقمۇ؟‹، › سېنىڭ ئىسمىڭ بىلەن يامان روھالرنى چىقارمىدۇقمۇ؟‹ ۋە 
› سېنىڭ ئىسمىڭ بىلەن توال قۇۋۋەتلىك ئەمەللەر قىلمىدۇقمۇ؟‹  23 ئۇ ۋاقىت ئۇالرغا روشەن 
قىلىپ ئېيتىمەن: › سىلەرنى ئەسال تونۇمىدىم. مەندىن كېتىڭالر، ئەي يامانلىق قىلغۇچىالر‹.  
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قورام تاش ئۈستىدە قۇرۇلغان ئۆي
ئۆز  ئۇ  كەلتۈرسە،  ئەمەلگە  ئۇالرنى  ئاڭالپ  سۆزلىرىمنى  ئۇشبۇ  ھەركىم  ئۈچۈن  24 ئۇنىڭ 

ئۆيىنى قورام تاش ئۈستىدە ياسىغان بىر ئاقىل كىشىگە ئوخشايدۇ.  25 يامغۇر يېغىپ، سەللەر 
كېلىپ، بورانالر چىقىپ ئۇ ئۆيگە ئۇردى، ئەمما ئۇ يىقىلمىدى، چۈنكى قورام تاش ئۈستىدە بىنا 
قىلىنغانىدى.  26 ھەركىم ئۇشبۇ سۆزلىرىمنى ئاڭالپ ئۇالرنى ئەمەلگە كەلتۈرمىسە، ئۆز ئۆيىنى 
قۇم ئۈستىدە ياسىغان بىر ئەخمەق كىشىگە ئوخشايدۇ.  27 ۋە يامغۇر يېغىپ، سەللەر كېلىپ، 
ئىدى«.  28 ۋەقە  يىقىلىشى چوڭ  ئۇنىڭ  ۋە  يىقىلدى  ئۇ  ۋە  ئۇردى  ئۆيگە  ئۇ  بورانالر چىقىپ 
بولدىكى، ئەيسا بۇ سۆزلەرنى تامام قىلغاندا خەلق ئۇنىڭ تەلىمىگە ھەيران قالدى.  29 چۈنكى 

ئۇالرنىڭ كاتىپلىرىدەك ئەمەس، بەلكى قۇدرەت ۋە قۇۋۋەت بىلەن ئۇالرغا تەلىم بېرەتتى.  

پېسە كېسەلنىڭ ساقايتىلىشى

1 تاغدىن چۈشكەندە توال خەلق ئۇنىڭغا ئەگەشتى.  2 ۋە مانا بىر پېسە كېلىپ، ئۇنىڭغا 8 

سەجدە قىلىپ ئېيتتى: »ئەي خوجا، خالىساڭ، مېنى پاكىز قىالاليسەن«.  3 ئەيسا قولىنى 
ئۇزىتىپ، ئۇنىڭغا تەگكۈزۈپ ئېيتتى: »خااليمەن، پاكىز بولغىن«. دەرھال ئۇنىڭ پېسەلىكى 
پاكىز بولدى.  4 ئەيسا ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئاگاھ بولۇپ، ھېچكىمگە ئېيتماي بېرىپ، ئۆزۈڭنى 
ھەدىيەنى  قىلغان  ئەمر  مۇسا  ئۈچۈن  بولماق  گۇۋاھلىق  ئۇالرغا  كۆرسەتكىن.  كاھىنغا 

ئۆتكۈزگىن«.  

بىر ئەسكەر يۈزبېشىنىڭ ئېتىقادى

يالۋۇرۇپ،   ئۇنىڭغا  كېلىپ،  ئالدىغا  ئۇنىڭ  يۈزبېشى  ئەسكەر  بىر  كىرگەندە  5 كاپەرناھۇمغا 

6 ئېيتتى: »ئەي خوجا، غۇالمىم پالەچ بولۇپ، ئۆيدە قاتتىق ئازاب تارتىپ ياتىدۇ«.  7 ئۇ ئۇنىڭغا 

ئېيتتى: »مەن بېرىپ ئۇنى ساقايتاي«.  8 لېكىن ئەسكەر يۈزبېشى جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »ئەي 
ئېيتقىن  بىر سۆز  يالغۇز  بەلكى  تورۇسۇمنىڭ تېگىگە كىرىشىڭگە اليىق ئەمەسمەن.  خوجا، 
ۋە غۇالمىم ساقىيىدۇ.  9 چۈنكى مەن ھەم بۇيرۇق تېگىدىكى بىر ئادەم ئىكەنمەن ۋە مېنىڭ 
دېسەم،  كەلگىن‹   ‹ بىرىگە  يەنە  ۋە  بارىدۇ  دېسەم،  بارغىن‹   ‹ بىرىگە  ۋە  بار  ئەسكەر  قولۇمدا 
ئەجەبلىنىپ،  ئاڭالپ  بۇنى  قىلىدۇ«.  10 ئەيسا  دېسەم  قىلغىن‹  › شۇنى  قۇلۇمغا  ۋە  كېلىدۇ 
ئۆزىگە ئەگەشكەنلەرگە ئېيتتى: »بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەن: ئىسرائىلدا ھەم شۇنچە ئېتىقاد 
تاپمىدىم.  11 ئەمما سىلەرگە ئېيتىمەن: توال كىشى شەرقتىن ۋە غەربتىن كېلىپ، ئاسمانالرنىڭ 
ئولتۇرىدۇ.  12 لېكىن  داستىخاندا  بىلەن  ياقۇب  ۋە  ئىسھاق  ۋە  ئىبراھىم  پادىشاھلىقتا 
چىش  ۋە  يىغا  ئاندا  تاشلىنىدۇ.  قاراڭغۇلۇققا  تاشقىرىدىكى  ئوغۇللىرى  پادىشاھلىقنىڭ 
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ئىشەنگىنىڭدەك  »بارغىن،  ئېيتتى:  يۈزبېشىغا  ئەسكەر  بولىدۇ«.  13 ئەيسا  غۇچۇرالتماقلىق 
ساڭا بولسۇن«. مۇشۇ سائەت غۇالمى ساقايدى.  

توال كېسەللەر شىپا تاپىدۇ

كۆرۈپ،   ياتقىنىنى  بولۇپ  تەپ  قېينانىسىنىڭ  ئۇنىڭ  كىرىپ،  ئۆيىگە  پېترۇسنىڭ  14 ئەيسا 

15 ئۇنىڭ قولىغا تەگكۈزدى ۋە تەپ ئۇنى قويۇپ بەردى ۋە ئۇ قوپۇپ، ئۇنىڭغا خىزمەت قىلدى.  

سۆز  روھالرنى  ئۇ  كەلتۈرۈلدى.  ئالدىغا  ئۇنىڭ  چاپالشقانالرنى  جىن  توال  بولغاندا  16 ئاخشام 

ئۆزى  ئۇ   ‹ بىلەن:  بەردى،  17 بۇنىڭ  شىپالىق  بولغانالرغا  ئاغرىق  ھەممە  چىقىرىپ،  بىلەن 
بىزنىڭ زەئىپلىكلىرىمىزنى ئېلىپ، كېسەللىكلىرىمىزنى كۆتۈردى‹ دەپ يەشايا پەيغەمبەرنىڭ 

ۋاسىتىسى بىلەن ئېيتىلغىنى بەجا كەلتۈرۈلدى.  

ئەيسا مەسىھكە ئەگىشىش

18 ئەيسا ئۆز چۆرىسىدە توال خەلقنى كۆرۈپ، ئۇ تەرەپتىكى كانارغا ئۆتكىلى بۇيرۇدى.  19 بىر كاتىپ 

چىقىپ كېلىپ، ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي ئۇستاز، نە يەرگە بارساڭ، ساڭا ئەگىشەي«.  20 ئەيسا 
لېكىن  بار،  ئۇۋىلىرى  ئۇچارقاناتلىرىنىڭ  ئاسمان  ۋە  غارلىرى  »تۈلكىلەرنىڭ  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا 
ئۇنىڭغا  بىرى  يەنە  يوقتۇر«.  21 شاگىرتلىرىدىن  يېرى  قويىدىغان  باش  ئال-ئىنساننىڭ  ئىبن 
ئېيتتى: »ئەي خوجا، ئاۋۋال بېرىپ، ئاتامنى دەپنە قىلغىلى ماڭا ئىجازەت بەرگىن«.  22 ئەمما 

ئەيسا ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ماڭا ئەگەشكىن ۋە ئۆلۈك بولغانلەر ئۆزى ئۆلۈكلىرىنى كۆمسۇن«.  

ئەيسا مەسىھ بوراننى تىنچىتىدۇ
دولقۇنالردىن  كېمە  دېڭىزدا  مانا  ئەگەشتى.  24 ۋە  ئۇنىڭغا  شاگىرتلىرى  كىرگەندە  كېمىگە  23 ئۇ 

يېپىلغۇدەك بىر قاتتىق بوران چىقتى. لېكىن ئۇ ئۆزى ئۇخلىغانىدى.  25 ئۇالر كېلىپ، ئۇنى ئويغىتىپ 
ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندە، بىزنى قۇتقۇزغىن! ھاالك بولىمىز«.  26 ئۇ ئۇالرغا: »نېمە ئۈچۈن قورقىسىلەر، 
ئەي كەم ئېتىقادلىقالر« دەپ قوپۇپ، شامال بىلەن دېڭىزغا تەنبىھ بەردى ۋە تامام تىنچلىق بولدى.  
27 ئادەملەر ئەجەبلىنىپ ئېيتتى: »بۇ كىمدۇركى، شامال ۋە ھەم دېڭىز ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىدۇ؟«  

ئەيسا مەسىھ بىر ئادەمدىن توال يامان روھالر چىقىرىدۇ

28 ئۇ تەرەپتىكى كانارغا گەرگەسەنلىكلەرنىڭ يۇرتىغا يېتىپ بارغاندا جىن چاپالشقان ئىككى 

ھېچكىم  ئىدىكى،  زوراۋان  ئۇنداق  ئۇالر  كەلدى.  ئالدىغا  ئۇنىڭ  چىقىپ،  گۆرلەردىن  كىشى 
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ئىشىمىز  نېمە  بىلەن  ئالال، سەن  ئىبن  »ئەي  ئۇالر:  مانا  ئىدى.  29 ۋە  ئۆتەلمەس  يولدىن  ئۇ 
بار؟ ۋاقىت بولماستا بىزگە ئازاب بەرگىلى كەلدىڭمۇ؟« دەپ قىچقاردى.  30 ئۇالردىن نېرىراق 
ئوتالپ تۇرغان چوڭ بىر پادا توڭگۇز بار ئىدى.  31 يامان روھالر ئۇنىڭغا: »بىزنى چىقارساڭ، 
ئېيتتى.  دەپ  »بېرىڭالر«  ئۇالرغا:  يالۋۇردى.  32 ئۇ  دەپ  ئەۋەتكىن«  بىزنى  پادىسىغا  توڭگۇز 
ئۇالر چىقىپ، توڭگۇزالرغا كىردى ۋە مانا پۈتۈن پادا ياردىن ئۆزىنى دېڭىزغا تاشالپ، سۇالردا 
ھاالك بولدى.  33 باققۇچىالر قېچىپ شەھەرگە بېرىپ، ھەممىسىنى ۋە جىن چاپالشقانالرغا ۋەقە 
ئالدىغا چىقىپ، ئۇنى كۆرگەندە  بەردى.  34 ۋە مانا پۈتۈن شەھەر ئەيسانىڭ  بولغاننى خەۋەر 

ئۇالرنىڭ يەرلىرىدىن كەتسۇن دەپ يالۋۇردى.  

ئەيسا مەسىھ بىر پالەچنى ساقايتىدۇ

ئۈستىدە 9  ئورۇن  مانا كىشىلەر  2 ۋە  ئۆز شەھىرىگە كەلدى.   ئۆتۈپ،  1 ئۇ كېمىگە كىرىپ 

ياتقان بىر پالەچنى ئۇنىڭ ئالدىغا كەلتۈردى. ئەيسا ئۇالرنىڭ ئېتىقادىنى كۆرۈپ پالەچكە 
ئېيتتى: »ئەي باالم، كۆڭلۈڭنى خۇش تۇتقىن، سېنىڭ گۇناھلىرىڭ كەچۈرۈلدى«.  3 ئاندىن 
مانا، كاتىپالرنىڭ بەزىسى ئۆز ئىچىدە: »ئۇ كۇپۇر ئېيتىدۇ« دېيىشتى.  4 ئەمما ئەيسا ئۇالرنىڭ 
پىكىرلىرىنى بىلىپ ئېيتتى: »نېمە ئۈچۈن كۆڭۈللىرىڭالردا يامان پىكىر قىلىسىلەر؟  5 قايسى 
ئوڭايراقتۇر: › سېنىڭ گۇناھلىرىڭ كەچۈرۈلدى‹ دېيىشمۇ ياكى: › قوپۇپ ماڭغىن‹ دېيىشمۇ؟  
بولغىنىنى  بار  قۇدرىتى  كەچۈرگىلى  گۇناھالرنى  يۈزىدە  يەر  ئال-ئىنساننىڭ  ئىبن  6 لېكىن 

ئېيتتى.   دەپ  بارغىن«  ئۆيۈڭگە  كۆتۈرۈپ  ئورنۇڭنى  »قوپۇپ،  پالەچكە:  دەپ،  بىلگەيسىلەر« 
قۇدرەت  ئادەملەرگە شۇنداق  ئەجەبلىنىپ،  بۇنى كۆرۈپ  8 خەلق  باردى.   ئۆيىگە  قوپۇپ،  7 ئۇ 

بەرگەن خۇداغا ھەمد ئېيتتى.  

ئەيسا مەسىھ مەتتانى شاگىرتلىققا قىچقىرىدۇ

»ماڭا  كۆرۈپ:  ئولتۇرغىنىنى  باجخانىدا  ئادەمنىڭ  بىر  دېگەن  مەتتا  ئۆتۈپ،  ئاندىن  9 ئەيسا 

ئۆيدە  بولدىكى،  ئەگەشتى.  10 ۋەقە  ئۇنىڭغا  قوپۇپ،  ئۇ  ئېيتتى.  ئۇنىڭغا  دەپ  ئەگەشكىن« 
شاگىرتلىرى  ۋە  ئەيسا  كېلىپ،  گۇناھكارالر  بىلەن  باجگىر  توال  مانا  ئولتۇرغاندا  داستىخاندا 
ئۈچۈن  »نېمە  شاگىرتلىرىغا:  ئۇنىڭ  كۆرۈپ،  شۇنى  ئولتۇردى.  11 پەرىسىيلەر  بىللە  بىلەن 
شۇنى  ئېيتتى.  12 ئەيسا  دەپ  يەيدۇ؟«  تائام  بىلەن  گۇناھكارالر  ۋە  باجگىرالر  ئۇستازىڭالر 
ئاڭالپ ئېيتتى: »ساقالر تېۋىپقا موھتاج ئەمەس، بەلكى كېسەللەر.  13 › قۇربان ئەمەس، بەلكى 
قىچقارغىلى  ئادىلالرنى  چۈنكى  ئۆگىنىڭالر.  ئىكەننى  نېمە  دەپ  خااليمەن‹  رەھىمدىللىكنى 

ئەمەس، بەلكى گۇناھكارالرنى قىچقارغىلى كەلدىم«.  
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روزا تۇتۇش توغرىسىدا بىر سوئال
ۋە  بىزلەر  »نېمىشقا  ئېيتتى:  كېلىپ  ئالدىغا  ئۇنىڭ  شاگىرتلىرى  يۇھاننانىڭ  ۋاقىت  14 ئۇ 

پەرىسىيلەر روزا تۇتىمىز، لېكىن سېنىڭ شاگىرتلىرىڭ تۇتمايدۇ؟«  15 ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: 
»تويدىكى يىگىت قولداشلىرى توي يىگىتى ئۇالر بىلەن بار ۋاقتىدا ماتەم تۇتاالمدۇ؟ لېكىن 
توي يىگىتى ئۇالردىن ئېلىنىدىغان كۈنلەر كېلىدۇ. ئۇ ۋاقىت ئۇالر روزا تۇتىدۇ.  16 ھېچكىم 
كىرىشىپ كەتمىگەن يېڭى پارچىدىن كونا لىباسقا ياماق سالمايدۇ. چۈنكى سېلىنغان ياماق 
تۇلۇمالرغا  كونا  شاراب  بولىدۇ.  17 يېڭى  يامانراق  يىرتىق  ۋە  يىرتىۋېتىدۇ  تارتىپ  لىباسنى 
توشتۇرۇلمايدۇ. بولمىسا تۇلۇمالر يىرتىلىپ، شاراب تۆكۈلىدۇ ۋە تۇلۇمالر خاراب بولىدۇ. بەلكى 

يېڭى شاراب يېڭى تۇلۇمالرغا توشتۇرۇلىدۇ ۋە ھەر ئىككىلىسى ساق قالىدۇ«.  

تىرىلدۈرۈلگەن قىز ۋە ساقايتىلغان خوتۇن

18 ئۇالرغا بۇنى ئېيتقاندا مانا بىر سىناگوگنىڭ چوڭى كېلىپ، ئۇنىڭغا سەجدە قىلىپ ئېيتتى: 

»قىزىم ھازىر ئۆلدى، لېكىن سەن بېرىپ قولۇڭنى ئۇنىڭ ئۈستىگە قويغىن ۋە ئۇ تىرىلىدۇ«.  
ئىككى  ئون  مانا،  باردى.  20 ۋە  بىللە  بىلەن  ئۇنىڭ  قوپۇپ،  بىلەن  ئۆز شاگىرتلىرى  19 ئەيسا 

يىلدىن بېرى خۇن كېسىلى تارتقان بىر خوتۇن ئۇنىڭ كەينىدىن كېلىپ، لىباسىنىڭ ئېتىكىنى 
تۇتتى.  21 چۈنكى »ئۇنىڭ لىباسىغا قول تەگكۈزسەم، ساقىيىمەن« دەپ ئۆز ئىچىدە ئېيتتى.  
22 ئەمما ئەيسا كەينىگە بۇرۇلۇپ، ئۇنى كۆرۈپ ئېيتتى: »ئەي قىزىم، كۆڭلۈڭنى خۇش تۇتقىن، 

ئېتىقادىڭ سېنى قۇتقۇزدى«. شۇ سائەتتىن خوتۇن ساقىيغان بولدى.  23 ئەيسا ئۇ چوڭنىڭ 
ئۆيىگە كېلىپ، نەي چالغۇچىالر بىلەن غۇلغۇال قىلغان خەلقنى كۆرگەندە ئېيتتى:  24 »نېرى 
تۇرۇڭالر، چۈنكى قىز ئۆلگەن ئەمەس، بەلكى ئۇخالۋاتىدۇ«. ئەمما ئۇالر ئۇنى مەسخىرە قىلىپ 
قوپتى.   قىز  ۋە  تۇتتى  قولىنى  ئۇنىڭ  كىرىپ،  ئىچكىرى  چىقىرىلغاندا  كۈلدى.  25 خەلق 

26 شۇنىڭ خەۋىرى پۈتۈن ئۇ يۇرتقا چىقتى.  

 ئىككى كور ۋە بىر گاچا شىپا تاپىدۇ

رەھىم  بىزگە  ئىبن-داۋۇد،  »ئەي  ئەگىشىپ:  ئۇنىڭغا  كور  ئىككى  ئۆتكەندە  ئاندىن  27 ئەيسا 

كەلدى.  ئالدىغا  ئۇنىڭ  كورالر  كىرگەندە  ئۆيگە  ئېيتتى.  28 ئۇ  قىچقىرىپ  دەپ  قىلغىن« 
ئەيسا ئۇالرغا: »بۇنى قىالاليدىغىنىمغا ئىشىنىسىلەرمۇ؟« ئۇالر ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي خوجا، 
ئىشىنىمىز«.  29 ئۇ ۋاقىت ئۇ ئۇالرنىڭ كۆزلىرىگە قول تەگكۈزۈپ ئېيتتى: »ئىشەنگىنىڭالرغا 
مۇۋاپىق سىلەرگە بولسۇن«.  30 ئۇالرنىڭ كۆزلىرى ئېچىلدى. ئەيسا ئۇالرغا قاتتىق ئەمر قىلىپ: 
شۆھرىتىنى  ئۇنىڭ  چىقىپ،  ئۇالر  ئېيتتى.  31 لېكىن  دەپ  بىلمىسۇن«  ھېچكىم  »قاراڭالر، 
پۈتۈن ئۇ يۇرتقا تارقاتتى.  32 بۇالر چىققاندا، مانا، كىشىلەر بىر گاچا جىن چاپالشقان كىشىنى 
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ئۇنىڭ ئالدىغا كەلتۈردى.  33 يامان روھ چىقىرىلغاندا گاچا گەپ قىلدى. خەلق ئەجەبلىنىپ: 
پەرىسىيلەر  ئېيتتى.  34 لېكىن  دەپ  ئەمەس«  ئىسرائىلدا كۆرۈنگەن  »ھەرگىز مۇنداق ئىش 

ئېيتتى: »ئۇ يامان روھالرنى يامان روھالرنىڭ چوڭىنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن چىقىرىدۇ«.  

ئەيسا مېسىھنىڭ خەلققە رەھمى كېلىشى

تەلىم  سىناگوگلىرىدا  ئۇالرنىڭ  يۈرۈپ،  كېزىپ  كەنتلەرنى  ۋە  شەھەرلەرنى  ھەممە  35 ئەيسا 

ۋە ھەر خىل  ئېيتىپ، ھەر خىل كېسەللىكنى  ۋەز  پادىشاھلىقنىڭ خۇش خەۋىرىنى  بېرىپ، 
زەئىپلىكنى ساقايتتى.  36 ئۇ خەلقنى كۆرگەندە ئۇالرغا رەھمى كەلدى، چۈنكى ئۇالر پادىچىسى 
توال،  »ھوسۇل  ئېيتتى:  شاگىرتلىرىغا  ئۆز  ئىدى.  37 ئۇ  پەرىشان  قىينىلىپ  قويالردەك  يوق 
ئۆز  يالۋۇرۇڭالركى،  ئىگىسىگە  ھوسۇلنىڭ  ئۈچۈن  ئازدۇر.  38 ئۇنىڭ  ئورمىچىالر  لېكىن 

ھوسۇلىغا ئورمىچىالر ئەۋەتكەي«.  

ئەيسا مەسىھنىڭ ئون ئىككى شاگىرتىنى تاللىشى ۋە ئەۋەتىشى

ئۇالرنى 10  ئۈستىگە  روھالر  ناپاك  ئۇالرغا  قىچقىرىپ،  شاگىرتىنى  ئىككى  ئون  1 ئۇ 

چىقارغىلى ۋە ھەر كېسەللىك بىلەن ھەر زەئىپلىكنى ساقايتقىلى قۇدرەت بەردى.  2 ئون 
ئىككى روسۇلنىڭ ئىسىملىرى مۇنداق: ئاۋۋالقىسى پېترۇس دەپ ئاتالغان سىمون ۋە ئۇنىڭ 
بۇرادىرى ئاندرەياس ۋە زەبەدىينىڭ ئوغلى ياقۇب ۋە ئۇنىڭ بۇرادىرى يۇھاننا،  3 فىلىپپۇس ۋە 
بارتولومېئۇس، توماس ۋە باجگىر مەتتا، ئالپېئۇسنىڭ ئوغلى ياقۇب ۋە تادېئۇس،  4 قانائانلىق 
ئەۋەتىپ،  ئىككىنى  ئون  بۇ  5 ئەيسا  يەھۇدا.   ئىشقارىيوت  بەرگۈچى  تۇتۇپ  ئۇنى  ۋە  سىمون 
ئۇالرغا ئەمر قىلىپ ئېيتتى: »تائىپىلەرنىڭ يولىغا چىقماڭالر ۋە سامارىيەلىكلەرنىڭ شەھىرىگە 
كىرمەڭالر.  6 بەلكى بەيت-ئىسرائىلنىڭ يىتكەن قويلىرىغا بېرىڭالر.  7 كېتىپ بارغىنىڭالردا: 
ساقايتىڭالر،  8 كېسەللەرنى  ئېيتىڭالر.   ۋەز  دەپ  يېقىنالشتى!‹  پادىشاھلىقى  ئاسمانالرنىڭ   ‹
ئۆلگەنلەرنى تىرىلدۈرۈپ قوپۇرۇڭالر، پېسەلەرنى پاكىز قىلىڭالر، يامان روھالرنى چىقىرىڭالر. 
مىس  نە  كۈمۈش،  نە  ئالتۇن،  نە  9 بەلۋاغلىرىڭالردا  بېرىڭالر.   خالىس  ئالدىڭالر،  خالىس 
پۇلالرنى ئالماڭالر.  10 نە يولغا خۇرجۇن، نە ئىككى كىيىم، نە ئاياغ، نە ھاسا ئالماڭالر، چۈنكى 
مەدىكار رىسقىنى ئېلىشقا اليىقتۇر.  11 قايسى شەھەر ياكى كەنتكە كىرسەڭالر، ئاندا كىم اليىق 
بولغىنىنى تەھقىقلەپ، چىقىپ كەتكۈچە ئۇنىڭكىدە قېلىڭالر.  12 ئۆيگە كىرگىنىڭالردا ئۇنىڭغا 
ساالم ئېيتىڭالر.  13 ئۇ ئۆي اليىق بولسا، سالىمىڭالر ئۇنىڭغا كەلگەي، لېكىن اليىق بولمىسا، 
سالىمىڭالر سىلەرگە يانغاي.  14 ھەركىم سىلەرنى قوبۇل قىلمىسا ۋە سۆزلىرىڭالرنى ئاڭلىمىسا، 
ئۇ ئۆيدىن ياكى ئۇ شەھەردىن چىقىپ، پۇتلىرىڭالردىن توپىنى قېقىڭالر.  15 بەرھەق، سىلەرگە 
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ئېيتىمەنكى، ھۆكۈم كۈنىدە سودوم ۋە گوموررا يۇرتىغا بولىدىغان ھالەت ئۇ شەھەرنىڭكىدىن 
يېنىكرەك بولىدۇ.  

قوغلىنىشتا ئەيسا مەسىھكە قورقماي ئەگىشىش

16 مانا مەن سىلەرنى بۆرىلەر ئارىسىغا قويالردەك ئەۋەتىمەن. ئۇنىڭ ئۈچۈن يىالنالردەك دانا ۋە 

كەپتەرلەردەك ساددا بولۇڭالر.  
سىلەرنى  ۋە  بېرىدۇ  تاپشۇرۇپ  سوتقا  سىلەرنى  چۈنكى  قىلىڭالر،  ئېھتىيات  17 ئادەملەردىن 

ئۇالرغا  ئالدىغا،  پادىشاھالرنىڭ  بىلەن  ۋالىيالر  ئۈچۈن  قامچىاليدۇ.  18 مەن  سىناگوگلىرىدا 
بەرگەندە  تۇتۇپ  بېرىلىسىلەر.  19 سىلەرنى  ئېلىپ  بولماق ئۈچۈن  تائىپىلەرگە گۇۋاھلىق  ۋە 
قانداق ياكى نېمە ئېيتايلى دەپ، ئەندىشە قىلماڭالر، چۈنكى نېمە ئېيتىدىغىنىڭالر ئۇ سائەتتە 
ئاتاڭالرنىڭ روھى سىلەردە  بەلكى  ئەمەس،  بېرىلىدۇ.  20 مانا سۆز قىلغۇچى سىلەر  سىلەرگە 
سۆز قىلغۇچىدۇر.  21 بۇرادەر بۇرادەرنى ۋە ئاتا بالىنى ئۆلۈمگە تۇتۇپ بېرىدۇ ۋە بالىالر ئاتا-

ئانىغا قارشى قوپۇپ، ئۇالرنى ئۆلتۈرگۈزىدۇ.  22 مېنىڭ ئىسمىم ئۈچۈن ھەممىسىدىن يامان 
كۆرۈنىسىلەر. لېكىن ئاخىرغىچە سەۋر قىلىپ تۇرغۇچى ئۆزى قۇتۇلىدۇ.  23 ئۇالر بىر شەھەردە 
ئال- ئىبن  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  بەرھەق،  قېچىڭالر، چۈنكى  بىرىگە  يەنە  قوغلىسا،  سىلەرنى 

ئىنسان كەلگۈچە ئىسرائىلنىڭ ھەممە شەھەرلىرىدىن ئۆتۈپ بولمايسىلەر.  
ئۆز  ئەمەس.  25 شاگىرتقا  ئەۋزەل  خوجىسىدىن  ئۆز  قۇل  ۋە  ئۇستازىدىن  ئۆز  24 شاگىرت 

ئىگىسىنى  ئۆي  ئۇالر  ئەگەر  كۇپايىدۇر.  بولماق  خوجىسىدەك  ئۆز  قۇلغا  ۋە  ئۇستازىدەك 
بەئەلزابۇل دەپ ئاتىغان بولسا، قانچە ئوشۇقراق ئۇنىڭ ئۆيىدىكىلەرنى ئاتىمامدۇ؟  26 ئەمما 
مەخپىي  بىلىنمەيدىغان  ۋە  نەرسە  پىنھان  بولمايدىغان  ئاشكارا  قورقماڭالر، چۈنكى  ئۇالردىن 

نەرسە يوقتۇر.  
27 سىلەرگە قاراڭغۇلۇقتا ئېيتقىنىمنى يورۇقلۇقتا ئېيتىڭالر ۋە قۇالقلىرىڭالردا ئاڭلىغىنىڭالرنى 

ئۆگزىلەردە جاكارالڭالر.  28 بەدەننى ئۆلتۈرۈپ، جاننى ئۆلتۈرەلمەيدىغانالردىن قورقماڭالر، بەلكى 
قورقۇڭالر.  29 ئىككى  بولغۇچىدىن  قادىر  قىلىشقا  دوزاختا ھاالك  جاننى  بەدەننى، ھەم  ھەم 
قۇشقاچ بىر تىيىنگە سېتىلمامدۇ؟ ئۇالرنىڭ ھېچبىرى ئاتاڭالردىن بىخەۋەر يەرگە چۈشمەيدۇ.  
بېشىڭالردىكى چاچلىرىڭالرنىڭ ھەممىسى ھەم سانالغاندۇر.  31 قورقماڭالر سىلەر  30 لېكىن 

ئالدىدا  ئادەملەرنىڭ  مېنى  ھەركىم  ئۈچۈن  ئەۋزەلدۇرسىلەر.  32 ئۇنىڭ  قۇشقاچالردىن  توال 
ئېتىراپ قىلسا، مەن ھەم ئۇنى ئاسمانالردىكى ئاتامنىڭ ئالدىدا ئېتىراپ قىلىمەن.  33 لېكىن 
ئاتامنىڭ  ئاسمانالردىكى  ئۇنى  ھەم  مەن  قىلسا،  ئىنكار  ئالدىدا  ئادەملەرنىڭ  مېنى  ھەركىم 

ئالدىدا ئىنكار قىلىمەن.  
سالغىلى  تىنچلىق  قىلماڭالر.  خىيال  دەپ  كەلدى  سالغىلى  تىنچلىق  يۈزىگە  يەر  34 مېنى 

كەلمىدىم، بەلكى قىلىچ.  35 چۈنكى ئادەمنى ئۆز ئاتىسىغا ۋە قىزنى ئۆز ئانىسىغا ۋە كېلىننى 
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ئۆز قېينانىسىغا قارشى چىقىپ، بۆلگۈنچىلىك سالغىلى كەلدىم.  36 ئادەمنىڭ دۈشمەنلىرى 
ئۆز ئۆيىنىڭ خەلقى بولىدۇ.  37 كىمكى ئاتىسىنى ياكى ئانىسىنى مەندىن ئوشۇقراق دوست 
تۇتسا، ماڭا اليىق ئەمەس ۋە كىمكى ئوغلىنى ياكى قىزىنى مەندىن ئوشۇقراق دوست تۇتسا، 
ماڭا اليىق ئەمەس.  38 كىمكى ئۆز كرېستىنى كۆتۈرۈپ ماڭا ئەگەشمىسە، ماڭا اليىق ئەمەس.  
39 كىمكى ئۆز جېنىنى تاپسا، ئۇنى يىتتۈرىدۇ ۋە كىمكى مەن ئۈچۈن ئۆز جېنىنى يىتتۈرسە، 

ئۇنى تاپىدۇ.  
40 كىمكى سىلەرنى قوبۇل قىلسا، مېنى قوبۇل قىلىدۇ ۋە كىمكى مېنى قوبۇل قىلسا، مېنى 

ئەۋەتكۈچىنى قوبۇل قىلىدۇ.  
41 كىمكى بىر پەيغەمبەرنى پەيغەمبەر دەپ ئاتالغىنى ئۈچۈن قوبۇل قىلسا، پەيغەمبەر ئىنئامىنى 

ئالىدۇ ۋە كىمكى بىر ئادىلنى ئادىل دەپ ئاتالغىنى ئۈچۈن قوبۇل قىلسا، ئادىلنىڭ ئىنئامىنى 
ئالىدۇ.  42 كىمكى شۇ كىچىكلەردىن بىرىگە شاگىرت دەپ ئاتالغىنى ئۈچۈن يالغۇز بىر پىيالە 

سوغۇق سۇ ئىچۈرسە، بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەن، ئۇ ئۆز ئىنئامىنى يىتتۈرمەيدۇ«.  

ئەيسا مەسىھ چۆمۈلدۈرگۈچى يۇھاننا توغرىسىدا سۆزلەيدۇ

1 ۋەقە بولدىكى، ئەيسا ئون ئىككى شاگىرتىغا ئۆز ئەمرىنى تامام قىلغاندا ئۇ يەردىن 11 

ئۇالرنىڭ شەھەرلىرىدە تەلىم بېرىپ ۋەز ئېيتقىلى باردى.  
شاگىرتلىرىنىڭ  ئۆز  ئەۋەتىپ  كىشى  ئاڭالپ،  ئىشلىرىنى  مەسىھنىڭ  زىنداندا  2 يۇھاننا 

ۋاسىتىسى بىلەن  3 ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئۇ كېلىدىغان كىشى سەنمۇ ياكى باشقىسىغا مۇنتەزىر 
بواليلىمۇ؟«  

4 ئەيسا جاۋاب بېرىپ ئۇالرغا ئېيتتى: »بېرىپ ئاڭلىغان ۋە كۆرگىنىڭالرنى يۇھانناغا خەۋەر 

ئاڭاليدۇ،  گاسالر  قىلىنىدۇ،  پاكىز  پېسەلەر  ماڭىدۇ،  توكۇرالر  كۆرىدۇ،  بېرىڭالر:  5 كورالر 
ئۆلگەنلەر تىرىلىپ قوپۇرۇلىدۇ ۋە پېقىرالرغا ئىنجىل يەتكۈزۈلىدۇ.  6 كىمكى مەندىن تايمىسا، 

مۇبارەكتۇر«.  
»باياۋانغا  ئېيتتى:  باشالپ  قىلغىلى  سۆز  خەلققە  توغرىسىدا  يۇھاننا  ئەيسا  كەتكەندە  7 بۇالر 

چىقتىڭالر؟  قومۇشنىمۇ؟  8 نېمىشقا  بىر  تەۋرەنگەن  شامالدىن  چىقتىڭالر؟  كۆرگىلى  نېمە 
كىيگۈچىلەر  لىباس  زىننەتلىك  مانا  كۆرگىلىمۇ؟  ئادەمنى  بىر  كىيگەن  لىباس  زىننەتلىك 
كۆرگىلى  پەيغەمبەرنى  بىر  چىقتىڭالر؟  نېمىشقا  ئۆيلىرىدىدۇر.  9 ئەمدى  پادىشاھالرنىڭ 
ئالدىڭدا  مانا  ئەۋزەلنى.  10 ›  ھەم  پەيغەمبەردىن  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  دەرۋەقە  ئەمەسمۇ؟ 
توغرىسىدا  ئۇنىڭ  دەپ  ئەۋەتىمەن‹  ئالدىڭدا  مەن سېنىڭ  ئەلچىمنى  راستاليدىغان  يولۇڭنى 
ئارىسىدا  تۇغۇلغانالرنىڭ  خوتۇندىن  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  شۇدۇر.  11 بەرھەق،  پۈتۈلگىنى 
چۆمۈلدۈرگۈچى يۇھاننادىن ئۇلۇغراقى قوپۇرۇلمىغان. لېكىن ئاسمانالرنىڭ پادىشاھلىقىدىكى 
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بۇ  تارتىپ  كۈنلىرىدىن  يۇھاننانىڭ  ئۇلۇغدۇر.  12 چۆمۈلدۈرگۈچى  ئۇنىڭدىن  كىچىكرەكى 
چاغقىچە ئاسمانالرنىڭ پادىشاھلىقى زورلىنىدۇ ۋە زورلىغۇچىالر ئۇنى تارتىۋالىدۇ.  13 چۈنكى 
ھەممە پەيغەمبەرلەر ۋە تەۋرات يۇھانناغىچە پەيغەمبەرلىك قىلدى.  14 ئەگەر قوبۇل قىلغىلى 

خالىساڭالر، كېلىدىغان ئېلىياس ئۇدۇر.  15 قۇلىقى بارالر ئاڭلىسۇن.  
16 لېكىن بۇ نەسىلنى نېمىگە ئوخشىتاي؟ بازارالردا ئولتۇرۇپ، باشقا بالىالرغا قىچقىرىپ:  17 › 

ئەمما  ئوقۇدۇق،  مەرسىيە  سىلەرگە  چۈشمىدىڭالر.  ئۇسسۇلغا  ئەمما  چالدۇق،  نەي  سىلەرگە 
يىغلىمىدىڭالر‹ دەپ ئېيتىدىغان بالىالرغا ئوخشايدۇ.  

بار‹  روھ  يامان  ئۇنىڭدا   ‹ ئۇالر:  ۋە  ئىدى  ئىچمەس  ۋە  يېمەس  ئۇ  كەلدى.  يۇھاننا  18 چۈنكى 

ۋە  يېگۈچى  قانداق  مانا   ‹ ئۇالر:  ۋە  يەپ-ئىچىدۇ  ئۇ  كەلدى.  ئال-ئىنسان  دەيدۇ.  19 ئىبن 
شاراب ئىچكۈچى بىر ئادەم، باجگىر بىلەن گۇناھكارالرنىڭ دوستى‹ دەيدۇ. لېكىن ھېكمەت ئۆز 

بالىلىرىدىن تەستىقالنغان بولىدۇ«.  

توۋا قىلمىغان شەھەرلەر

توۋا  ئۇالر  شەھەرلەرنى  قىلىنغان  تولىسى  ئەمەللىرىنىڭ  قۇدرەتلىك  ئۆز  كېيىن  20 ئاندىن 

ئەي  ساڭا،  ۋاي  قورازىن!  ئەي  ساڭا،  باشلىدى:  21 »ۋاي  ئەيىبلىغىلى  ئۇ  ئۈچۈن  قىلمىغىنى 
بولسا  قىلىنغان  سىدوندا  ۋە  تىر  ئەمەللەر  قۇدرەتلىك  قىلىنغان  سىلەردە  ئەگەر  بەيتسايدا! 
ئېيتىمەن:  سىلەرگە  قىالتتى.  22 لېكىن  توۋا  كۈلدە  ۋە  جۇلدا  بېرى  ۋاقىتتىن  ئۇزۇن  ئىدى، 
بولىدۇ.  23 ۋە  يېنىكرەك  سىلەرنىڭكىدىن  ھالەت  بولىدىغان  ۋە سىدونغا  تىر  كۈندە  ھۆكۈم 
سەن، ئەي كاپەرناھۇم، ئاسمانغىچە كۆتۈرۈلەمسەن؟ مانا دوزاخقىچە چۈشۈرۈلىسەن، چۈنكى 
بۇ كۈنگىچە قاالتتى.   ئىدى،  بولسا  قىلىنغان  ئەمەللەر سودومدا  قىلىنغان قۇدرەتلىك  سەندە 
24 لېكىن سىلەرگە ئېيتىمەنكى، ھۆكۈم كۈنىدە سودوم يۇرتىغا بولىدىغان ھالەت سېنىڭكىدىن 

يېنىكرەك بولىدۇ«.  

ساددىالر، ھارغانالر ۋە ئېغىر يۈكلۈكلەر

25 ئۇ ۋاقىت ئەيسا سۆز قىلىپ ئېيتتى: »ئەي ئاتا، ئاسمان ۋە يەرنىڭ خۇداۋەندىسى، بۇنى دانا 

بىلەن ئاقىلالردىن پىنھان قىلىپ، ساددىالرغا ئاشكارا قىلغىنىڭ ئۈچۈن ساڭا ھەمد ئېيتىمەن.  
26 دەرۋەقە، ئەي ئاتا، ساڭا شۇنداق خۇش كۆرۈندى.  27 ھەرنېمە ئاتامدىن ماڭا بېرىلگەن ۋە 

ئاشكارا  ئۇنىڭغا  ئۆزى  ئوغۇل  ۋە  ئوغۇلدىن  ۋە  تونۇمايدۇ  ئوغۇلنى  ھېچكىم  باشقا  ئاتىدىن 
قىلغىلى خالىغاندىن باشقا ھېچكىم ئاتىنى تونۇمايدۇ.  28 ماڭا كېلىڭالر، ئەي ھەممە ھارغانالر 

ۋە ئېغىر يۈكلۈكلەر، ۋە مەن سىلەرگە ئارام بېرىمەن.  
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29 مېنىڭ بويۇنتۇرۇقۇمنى ئۈستۈڭالرغا ئېلىڭالر ۋە مەندىن ئۆگىنىڭالر، چۈنكى مېھرىبان ۋە 

تاپىسىلەر.  30 چۈنكى مېنىڭ بويۇنتۇرۇقۇم  كەمتەر كۆڭۈللۈكتۇرمەن ۋە جانلىرىڭالرغا ئارام 
ئاسان ۋە يۈكۈم يېنىكتۇر«.  

ئەيسا مەسىھ شاباتنىڭ خوجىسىدۇر

كېتىۋاتاتتى. 12  ئۆتۈپ  ئارىسىدىن  زىرائەتلەرنىڭ  كۈنىدە  شابات  بىر  ئەيسا  ۋاقىت  1 ئۇ 

شاگىرتلىرى ئاچ قېلىپ، زىرائەت باشلىرىدىن ئۈزۈپ يېگىلى تۇردى.  2 ئەمما پەرىسىيلەر 
بۇنى كۆرۈپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »مانا شاگىرتلىرىڭ شابات كۈنىدە قىلىشى جايىز ئەمەس ئىشنى 
قىلىۋاتىدۇ«.  3 لېكىن ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: »داۋۇد ئۆزى ۋە ئۇنىڭ بىلەن بولغانالر ئاچ قالغىنىدا 
كاھىنالردىن  كىرىپ،  بەيتىگە  خۇدانىڭ  ئۇ  4 قانداقكى،  ئوقۇمىدىڭالرمۇ؟   قىلغىنىنى  نېمە 
باشقىسىغا، نە ئۆزىگە، نە ئۆزى بىلەن بولغانالرغا يېگىلى جايىز بولمىغان تەقدىم نانالرنى يېدى.  
5 ياكى كاھىنالرنىڭ شابات كۈنلىرىدە بەيت-مۇقەددەستە شاباتنى بۇزۇپ گۇناھسىز قالغىنىنى 

تەۋراتتا ئوقۇمىدىڭالرمۇ؟  6 لېكىن سىلەرگە ئېيتىمەن: بەيت-مۇقەددەستىن ئۇلۇغراقى مۇندادۇر.  
ئىدى،  بىلسەڭالر  مەنىسىنى  دېگەننىڭ  خااليمەن‹  رەھىمدىللىكنى  بەلكى  ئەمەس،  قۇربان   ‹ 7

گۇناھسىزالرنى ھۆكۈم قىلمايتتىڭالر.  8 چۈنكى ئىبن ئال-ئىنسان شاباتنىڭ خوجىسىدۇر«.  

ئەيسا مەسىھ شابات كۈنىدە بىر ئادەم ساقايتىدۇ

9 ئاندىن ئۇ بېرىپ، ئۇالرنىڭ سىناگوگىغا كىردى.  10 ۋە مانا، ئاندا قولى قۇرۇغان بىر ئادەم 

بار ئىدى. ئۇالر ئەيسانىڭ ئۈستىدىن ئەرز قىلماق ئۈچۈن ئۇنىڭدىن سوراپ ئېيتتى: »شابات 
كۈنىدە ساقايتماق جايىزمۇ؟«  11 ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: »ئاراڭالردا قايسى ئادەمنىڭ بىر قويى 
چىقىرىۋالمامدۇ؟   تارتىپ  ئۇنى  كەتسە،  چۈشۈپ  ئورىغا  بىر  كۈنىدە  شابات  ئۆزى  شۇ  بولسا 
جايىزدۇر«.   قىلماق  ياخشىلىق  كۈنىدە  شابات  مانا  ئەۋزەلدۇر!  قانچە  قويدىن  ئۆزى  12 ئادەم 

13 ئاندىن كېيىن ئۇ شۇ ئادەمگە ئېيتتى: »قولۇڭنى ئۇزاتقىن«. ئۇ قولىنى ئۇزاتتى ۋە ئۇ يەنە 

بىرىدەك ساق بولدى.  14 ئۇ ۋاقىت پەرىسىيلەر چىقىپ: »ئۇنى قانداق يوقىتىمىز« دەپ ئۇنىڭ 
ئۈستىدىن مەسلىھەت قىلىشتى.  

ئەيسا مەسىھ خۇدانىڭ ئىلغىغان بەندىسى

15 لېكىن ئەيسا بۇنى بىلىپ، ئۇ يەردىن كەتتى ۋە توال خەلق ئۇنىڭغا ئەگەشتى ۋە ئۇالرنىڭ 

ھەممىسىنى ساقايتىپ:  16 »مېنى ئاشكارا قىلماڭالر« دەپ ئۇالرغا چىڭ ئەمر قىلدى.  17 بۇنىڭ 
بىلەن يەشايا پەيغەمبەرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئېيتىلغىنى بەجا كەلتۈرۈلدى، يەنى:  
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18 »مانا مەن ئىلغىغان بەندەم، 

يەنى ئۇنىڭ بىلەن جېنىمنىڭ خۇش-رىزايى بار سۆيۈنگىنىم! 
 ئۆز روھۇمنى ئۇنىڭ ئۈستىگە قويىمەن ۋە ھۆكۈمنى تائىپىلەرگە خەۋەر بېرىدۇ.

  
19 ئۇ تاالشمايدۇ ياكى توۋلىمايدۇ، كوچىالردىمۇ ھېچكىم ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىمايدۇ.

  
20 ئۇ ھۆكۈمنى نۇسرەتكە كەلتۈرمىگۈچە ئېزىلگەن قومۇشنى سۇندۇرمايدۇ ۋە تۇتۇپ تۇرغان 

پىلىكنى ئۆچۈرمەيدۇ.
  

21 تائىپىلەر ئۇنىڭ ئىسمىغا ئۈمىد باغاليدۇ«.

  
ئەيسا مەسىھ مۇقەددەس روھ توغرىسىدا سۆزلەيدۇ

كىشىنى  چاپالشقان  جىن  بىر  بولغان  گاس-گاچا  ۋە  كور  ئۇالر  ئالدىغا  ئۇنىڭ  ۋاقىت  22 ئۇ 

كەلتۈردى. ئۇ ئۇنى ساقايتتى، شۇنداقكى، گاس-گاچا گەپ قىلىپ كۆردى.  23 خەلقنىڭ ھەممىسى 
ئاڭالپ:  بۇنى  پەرىسىيلەر  ئېيتتى.  24 لېكىن  دەپ  ئەمەسمۇ؟«  شۇ  »ئىبن-داۋۇد  ئەجەبلىنىپ: 
»ئۇ پەقەت يامان روھالرنىڭ چوڭى بەئەلزابۇلنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن يامان روھالرنى چىقىرىدۇ« 
دەپ ئېيتتى.  25 ئەمما ئەيسا ئۇالرنىڭ پىكىرلىرىنى بىلىپ ئۇالرغا ئېيتتى: »ئۆز-ئۆزىگە قارشى 
ياكى  شەھەر  ھېچ  بۆلۈنگەن  قارشى  ئۆز-ئۆزىگە  ۋە  بولىدۇ  خاراب  پادىشاھلىق  ھەر  بۆلۈنگەن 
ئۆي تۇرۇپ قالمايدۇ.  26 ئەگەر شەيتان شەيتاننى چىقارسا، ئۆز-ئۆزىگە قارشى بۆلۈنگەن بولىدۇ. 
روھالرنى  يامان  مەن  قالىدۇ؟  27 ئەگەر  تۇرۇپ  قانداق  پادىشاھلىق  ئۇنىڭ  بولسا،  ئۇنداق 
بەئەلزابۇلنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن چىقارسام، سىلەرنىڭ ئوغۇللىرىڭالر كىمنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن 
ئۇالرنى چىقىرىدۇ؟ بۇنىڭ ئۈچۈن سىلەرنىڭ ھاكىملىرىڭالر ئۇالر بولىدۇ.  28 لېكىن ئەگەر مەن 
يامان روھالرنى خۇدانىڭ روھىنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن چىقارسام، خۇدانىڭ پادىشاھلىقى سىلەرگە 
كەلگەن بولىدۇ.  29 بىركىم، ئۇ كۈچلۈكنى باغلىمىسا، قانداق ئۇ كۈچلۈكنىڭ ئۆيىگە كىرىپ 
مال-جابدۇقلىرىنى بۇلىيااليدۇ؟ بەلكى باغلىغاندىن كېيىن ئۇنىڭ ئۆيىنى تالىيااليدۇ.  30 كىمكى 
مەن بىلەن بولمىسا، ماڭا قارشىدۇر ۋە كىمكى مەن بىلەن يىغمىسا، پاراكەندە قىلىدۇ.  31 ئۇنىڭ 
ئۈچۈن سىلەرگە ئېيتىمەن: ئاداملەرنىڭ ھەر گۇناھى ۋە كۇپۇرلۇقى كەچۈرۈلىدۇ، لېكىن روھقا 
قارشى ئېيتقان كۇپۇرلۇق كەچۈرۈلمەيدۇ.  32 بىركىم ئىبن ئال-ئىنسانغا قارشى بىر سۆز ئېيتسا، 
نە  ۋە  ئالەمدە  بۇ  نە  ئۇ  قىلسا،  سۆز  قارشى  روھقا  مۇقەددەس  كىمكى  لېكىن  كەچۈرۈلىدۇ.  ئۇ 

كېلىدىغان ئالەمدە كەچۈرۈلمەيدۇ.  
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ياخشى ۋە يامان دەرەخ
33 دەرەخنى ياخشى دەپ بىلساڭالر، مېۋىسىنى ھەم ياخشى دەپ بىلىڭالر ياكى دەرەخنى يامان 

دەپ بىلساڭالر، مېۋىسىنى ھەم يامان دەپ بىلىڭالر، چۈنكى دەرەخ ئۆز مېۋىسىدىن بىلىنىدۇ.  34 ئەي 
چۈنكى  سۆزلىيەلەيسىلەر؟  ياخشى  قانداق  تۇرۇپ،  بولۇپ  يامان  سىلەر  يىالنزادىلىرى،  زەھەرلىك 
خەزىنىسىدىن  ياخشى  ئادەم  چىقىدۇ.  35 ياخشى  شۇ  ئېغىزدىن  بولسا،  تولغان  نېمىگە  كۆڭۈل 
ياخشى نەرسىلەر چىقىرىدۇ ۋە يامان ئادەم يامان خەزىنىسىدىن يامان نەرسىلەر چىقىرىدۇ.  36 لېكىن 
سىلەرگە ئېيتىمەن: ئادەملەر ئېيتقان ھەر بىھۇدە سۆز ئۈچۈن ھۆكۈمدە ھېساب بېرىدۇ.  37 چۈنكى 

ئۆز سۆزلىرىڭدىن ئادىل قىلىنىسەن ۋە ئۆز سۆزلىرىڭدىن ھۆكۈم قىلىنىسەن«. 
 

يۇنۇس پەيغەمبەرنىڭ ئاالمىتى

»ئەي  ئۇنىڭغا:  بېرىپ  جاۋاب  بىرنەچچىسى  پەرىسىيلەرنىڭ  ۋە  كاتىپالرنىڭ  ۋاقىت  38 ئۇ 

ئۇالرغا  بېرىپ  ئېيتتى.  39 ئۇ جاۋاب  دەپ  ئاالمەت كۆرگىلى خااليمىز«  بىر  ئۇستاز، سەندىن 
ئېيتتى: »يامان ۋە بۇزۇق بىر نەسىل ئاالمەت ئىزدەيدۇ. لېكىن ئۇالرغا يۇنۇس پەيغەمبەرنىڭ 
ئاالمىتىدىن باشقا ھېچبىر ئاالمەت بېرىلمەيدۇ.  40 چۈنكى يۇنۇس ئۈچ كۈن ۋە ئۈچ كېچە چوڭ 
باغرىدا  يەرنىڭ  كېچە  ئۈچ  ۋە  ئۈچ كۈن  ئال-ئىنسان  ئىبن  قالغاندەك  قورسىقىدا  بېلىقنىڭ 
ھۆكۈم  ئۇالرنى  قوپۇپ،  بىلەن  نەسىل  بۇ  كۈنىدە  ھۆكۈم  كىشىلىرى  قالىدۇ.  41 نىنەۋەنىڭ 
ئۇلۇغراقى  يۇنۇستىن  مانا  ۋە  قىلدى.  توۋا  ئاڭالپ  ۋەزىنى  يۇنۇسنىڭ  ئۇالر  چۈنكى  قىلىدۇ. 
ھۆكۈم  ئۇالرنى  قوپۇپ،  بىلەن  نەسىل  بۇ  كۈنىدە  ھۆكۈم  مەلىكىسى  مۇندادۇر.  42 جەنۇب 
قىلىدۇ. چۈنكى ئۇ ئۆزى سۇاليماننىڭ ھېكمىتىنى ئاڭلىغىلى يەرنىڭ چەتلىرىدىن كەلدى ۋە 

مانا سۇاليماندىن ئۇلۇغراقى مۇندادۇر.  

ناپاك روھنىڭ قايتىپ كېلىشى

43 ناپاك روھ ئادەمدىن چىققاندا سۇيى يوق يەرلەردە يۈرۈپ، راھەت ئىزدەپ تاپمايدۇ.  44 ئۇ ۋاقىت: 

› ئۆزۈم چىققان ئۆيۈمگە ياناي‹ دەپ بېرىپ، ئۇنى خالىي ۋە سۈپۈرۈلگەن ۋە زىننەتلەندۈرۈلگەن 
تاپىدۇ.  45 ئاندىن ئۇ بېرىپ، ئۆزىدىن يامانراق يەنە يەتتە روھنى ئېلىپ كىرىپ، ئاندا قالىدۇ ۋە 
ئۇ ئادەمنىڭ ئاۋۋىلىدىن ئاخىرى يامانراق بولىدۇ. شۇ يامان نەسىلگە ھەم شۇنداق بولىدۇ«.  

ئەيسا مەسىھنىڭ ئانىسى ۋە بۇرادەرلىرى

ئۇنىڭ  تۇرۇپ،  تاشقىرىدا  بۇرادەرلىرى  ۋە  ئانىسى  مانا،  تۇرغىنىدا،  قىلىپ  سۆز  46 خەلققە 

تاشقىرىدا  بۇرادەرلىرىڭ  ۋە  ئاناڭ  »مانا،  ئېيتتى:  ئىزدىدى.  47 بىركىم  سۆزلەشكىلى  بىلەن 



26 ئىنجىل مەتتا 

تۇرۇپ، سەن بىلەن سۆزلەشكىلى ئىزدەيدۇ«.  48 لېكىن ئۇ جاۋاب بېرىپ ئۆزىگە خەۋەر بەرگەن 
كىشىگە: »ئانام كىمدۇر ۋە بۇرادەرلىرىم كىمدۇر؟« دەپ ئېيتتى.  49 قولىنى شاگىرتلىرىنىڭ 
ئاسمانالردىكى  ھەركىم  بۇرادەرلىرىم!  50 چۈنكى  ۋە  ئانام  »مانا  ئېيتتى:  ئۇزىتىپ  تەرىپىگە 

ئاتامنىڭ ئىرادىسىنى قىلسا، مېنىڭ بۇرادىرىم ۋە ھەمشىرەم ۋە ئانام ئۇدۇر«.  

 ئۇرۇق چاچقۇچى توغرىسىدىكى تەمسىل

1 ئۇ كۈندە ئەيسا ئۆيدىن چىقىپ، دېڭىزنىڭ بويىدا ئولتۇردى.  2 توال خەلق ئۇنىڭ 13 

كاناردا  خەلق  ھەممە  ۋە  ئولتۇردى  كىرىپ  كېمىگە  بىر  ئۆزى  يىغىلغاچ  ئالدىغا 
چاچقۇچى  ئۇرۇق  »مانا  ئېيتتى:  قىلىپ  سۆز  توال  بىلەن  تەمسىللەر  ئۇالرغا  3 ئۇ  تۇرۇشتى.  
ئۇرۇق چاچقىلى چىقتى.  4 چاچقىنىدا بەزىسى يولنىڭ يېنىغا چۈشتى ۋە ئۇچارقاناتالر كېلىپ 
ئۇنى يېدى.  5 ئەمما بەزىسى توپىسى جىق بولمىغان تاشلىق يەرگە چۈشتى ۋە توپىسى قېلىن 
بولمىغاچ پات ئۈنۈپ چىقىپ،  6 ئاپتاپ چىققىنىدا كۆيۈپ كېتىپ، يىلتىزى بولمىغىنى ئۈچۈن 
قۇرۇپ قالدى.  7 ئەمما بەزىسى تىكەنلەر ئارىسىغا چۈشتى ۋە تىكەنلەر ئۆسۈپ ئۇالرنى بوغدى.  
ئوتتۇز  بىرى  يەنە  ۋە  ئاتمىش  بىرى  يەنە  يۈز،  بىرى  يەرگە چۈشۈپ،  ياخشى  بەزىسى  8 لېكىن 

ھەسسە ھوسۇل بەردى.  9 قۇلىقى بارالر ئاڭلىسۇن«.  

تەمسىللەرنىڭ مەقسىتى

10 شاگىرتلىرى كېلىپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »نېمىشقا ئۇالرغا تەمسىللەر بىلەن سۆز قىلىسەن؟«  

سىلەرگە  بىلىش  سىرلىرىنى  پادىشاھلىقىنىڭ  »ئاسمانالرنىڭ  ئېيتتى:  بېرىپ  جاۋاب  11 ئۇ 

بېرىلىدۇ  ئۇنىڭغا  بولسا،  بار  كىمنىڭكى  بېرىلمەگەن.  12 چۈنكى  ئۇالرغا  لېكىن  بېرىلگەن. 
ۋە زىيادە بولغۇدەك بېرىلىدۇ. لېكىن كىمنىڭكى يوق بولسا، بارى ھەم ئۇنىڭدىن ئېلىنىدۇ.  
13 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرغا تەمسىللەر بىلەن سۆز قىلىمەن، چۈنكى ئۇالر كۆرۈپ تۇرۇپ كۆرمەيدۇ، 

ئىشىتىپ تۇرۇپ ئاڭلىمايدۇ ۋە ھېچنېمە ئۇقمايدۇ.  14 ئۇالردا يەشايانىڭ پەيغەمبەرلىكى بەجا 
كەلتۈرۈلدى يەنى › ئاڭلىماقلىق بىلەن ئاڭاليسىلەر، ئەمما ھېچ ئۇقمايسىلەر ۋە كۆرۈپ تۇرۇپ 
كۆرىسىلەر، ئەمما ھېچ سىڭدۈرۈۋالمايسىلەر.  15 چۈنكى بۇ قوۋمنىڭ كۆڭلى قېلىن بولدى ۋە 
قۇالقلىرى ئېغىر ئاڭاليدۇ ۋە ئۇالر كۆزلىرىنى يۇمغان. شۇنداق بولمىسا ئىدى، ئۇالر كۆزلىرى 
بىلەن كۆرۈپ، قۇالقلىرى بىلەن ئاڭالپ، كۆڭۈللىرى بىلەن چۈشىنىپ، يېنىپ مەندىن شىپا 
قۇالقلىرىڭالر  ۋە  كۆرىدۇ  چۈنكى  مۇبارەكتۇر،  كۆزلىرىڭالر  سىلەرنىڭ  تاپاتتى‹.  16 لېكىن 
مۇبارەكتۇر، چۈنكى ئاڭاليدۇ.  17 بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەنكى، توال پەيغەمبەرلەر ۋە ئادىلالر 
ئاڭلىغىلى خالىدى،  ئاڭلىغىنىڭالرنى  ۋە  ئەمما كۆرمىدى  كۆرگىنىڭالرنى كۆرگىلى خالىدى، 

ئەمما ئاڭلىمىدى.  
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 ئۇرۇق چاچقۇچى توغرىسىدىكى تەمسىلنىڭ چۈشەندۈرۈلۈشى
پادىشاھلىقنىڭ  بىرى  ئاڭالڭالر.  19 قاچانكى  تەمسىلىنى  چاچقۇچىنىڭ  ئۇرۇق  18 لېكىن 

سۆزىنى ئاڭالپ ئۇقمىسا، يامان بولغۇچى كېلىپ ئۇنىڭ كۆڭلىگە چېچىلغاننى ئېلىپ كېتىدۇ. 
شۇنداقكى،  بولسا  چېچىلغىنى  يەرلەرگە  شۇدۇر.  20 تاشلىق  چېچىلغىنى  يېنىدا  يولنىڭ 
سۆزنى ئاڭالپ ئۇنى خۇشاللىق بىلەن قوبۇل قىلىدۇ.  21 ئەمما ئۆزىدە يىلتىزى بولمىغاچ بىر 
دەرھال  بولسا  ۋەقە  قوغلىنىش  ياكى  تەڭلىك  بىر  جەھىتىدىن  سۆزنىڭ  قېلىپ،  ۋاقىتقىچە 
بۇ  ئەمما  ئاڭاليدۇ  سۆزنى  شۇنداقكى،  بولسا  چېچىلغىنى  ئارىسىدا  تايىدۇ.  22 تىكەنلەرنىڭ 
دۇنيانىڭ ئەندىشىسى ۋە دۆلەتنىڭ غۇرۇرى سۆزنى بوغىدۇ ۋە ھوسۇلسىز بولىدۇ.  23 لېكىن 
ياخشى يەرگە چېچىلغىنى بولسا شۇنداقكى، سۆزنى ئاڭالپ ئۇقۇپ، ھوسۇل بېرىدۇ ۋە بىرى 

يۈز، يەنە بىرى ئاتمىش ۋە يەنە بىرى ئوتتۇز ھەسسە ھوسۇل بېرىدۇ«.  

بۇغداي ئارىسىغا چېچىلغان ئوت ئۇرۇقى توغرىسىدىكى تەمسىل

24 ئۇالرغا باشقا بىر تەمسىل كەلتۈرۈپ ئېيتتى: »ئاسمانالرنىڭ پادىشاھلىقى ئۆز ئېكىن يېرىگە 

ياخشى ئۇرۇق چاچقان بىر ئادەمگە ئوخشايدۇ.  25 ئەمما خەلق ئۇخلىغاندا ئۇنىڭ دۈشمىنى 
باش  كۆكلەپ  كەتتى.  26 زىرائەت  قويۇپ  چېچىپ  ئۇرۇقى  ئوت  ئارىسىغا  بۇغداي  كېلىپ، 
چىقارغاندا ئوت ھەم كۆرۈندى.  27 ئۆي ئىگىسىنىڭ قۇللىرى كېلىپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: › ئەي 
خوجا ئېكىن يېرىڭگە ياخشى ئۇرۇق چاچقان ئەمەسمىدىڭ؟ بۇ ئوت نەدىن چىقىپ كەلدى؟‹  
28 ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: › بىر دۈشمەن كىشى بۇنى قىلغان‹. قۇلالر ئۇنىڭغا ئېيتتى: › بېرىپ، 

ئۇنى ئوتىشىمىزنى خاالمسەن؟‹  29 لېكىن ئۇ ئېيتتى: › ياق، ئوتنى يىغقاندا ئۇنىڭ بىلەن 
بۇغداينى ھەم يۇلۇشۇڭالر مۇمكىن.  30 ئىككىلىسىنى ئورمىغىچە بىرگە ئۆسكىلى قويۇڭالر. 
باغ قىلىپ  يىغىپ، كۆيدۈرمەك ئۈچۈن  ئاۋۋال ئوتنى   ‹ ئېيتاي:  ئورمىچىالرغا  ۋاقتىدا  ئورما 

باغالڭالر. ئەمما بۇغداينى ساڭىمغا يىغىڭالر‹«.  

قىچا ئۇرۇقى ۋە خېمىرتۇرۇچ توغرىسىدىكى تەمسىل

31 ئۇالرغا يەنە تەمسىل كەلتۈرۈپ ئېيتتى: »ئاسمانالرنىڭ پادىشاھلىقى بىر ئادەم ئۆز ئېكىن 

يېرىگە تېرىپ سالغان بىر قىچا ئۇرۇقىغا ئوخشايدۇ.  32 ئۇ ھەممە ئۇرۇقالرنىڭ كىچىكرەكى 
كېلىپ،  ئۇچارقاناتلىرى  ئاسمان  بولۇپ،  چوڭراقى  ئوتياشالرنىڭ  ئۆسكەندە  بىلەن  بولغىنى 
ئېيتتى:  تەمسىل  بىر  يەنە  بولىدۇ«.  33 ئۇالرغا  دەرەخ  بىر  قونالغۇدەك  شاخلىرىغا  ئۇنىڭ 
»ئاسمانالرنىڭ پادىشاھلىقى بىر خېمىرتۇرۇچقا ئوخشايدۇكى، بىر خوتۇن ئۇنى ئېلىپ، پۈتۈن 
خېمىرنى بولدۇرغۇچە ئۈچ قاچا ئۇنغا ئىلەشتۈرۈپ قويدى«.  34 بۇنىڭ ھەممىسىنى ئەيسا خەلققە 
تەمسىللەر بىلەن بايان قىلدى ۋە تەمسىل كەلتۈرمەي ئۇالرغا ھېچ سۆز قىلمىدى.  35 بۇنىڭ 
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»تەمسىللەرگە  يەنى  كەلتۈرۈلدى،  بەجا  ئېيتىلغىنى  بىلەن  ۋاسىتىسى  پەيغەمبەرنىڭ  بىلەن 
ئاغزىمنى ئېچىپ، دۇنيا بىنا قىلىنغىنىدىن بېرى پىنھان بولغان نەرسىلەرنى بايان قىلىمەن«.  

قىچا ئۇرۇقى ۋە خېمىرتۇرۇچ توغرىسىدىكى 
تەمسىلنىڭ چۈشەندۈرۈلۈشى

36 ئاندىن كېيىن ئۇ خەلقنى ياندۇرۇپ، ئۆيگە باردى. شاگىرتالر ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ ئېيتتى: 

ئېيتتى:  بېرىپ  جاۋاب  ئۇقتۇرغىن«.  37 ئۇ  بىزگە  تەمسىلىنى  ئوتنىڭ  يېرىدىكى  »ئېكىن 
»ياخشى ئۇرۇقنى چاچقۇچى ئىبن ئال-ئىنساندۇر.  38 ئېكىن يېرى دۇنيادۇر. ياخشى ئۇرۇق 
چېچىپ  بالىلىرىدۇر.  39 ئۇنى  بولغۇچىنىڭ  يامان  ئوت  ئەمما  بالىلىرىدۇر،  پادىشاھلىقنىڭ 
پەرىشتىلەردۇر.   ئورمىچىالر  ئاخىرىدۇر.  دۇنيانىڭ  ۋاقتى  ئورما  ئىبلىستۇر.  دۈشمەن  قويغان 
40 ئوت يىغىلىپ ئوتتا ئۆرتەلگىنىدەك بۇ دۇنيانىڭ ئاخىرىدا شۇنداق بولىدۇ.  41 ئىبن ئال-

ئىنسان ئۆز پەرىشتىلىرىنى ئەۋەتىدۇ ۋە ئۇالر ئۇنىڭ پادىشاھلىقىدىن ھەممە تايدۇرغۇچىالرنى 
ۋە يامانلىق قىلغۇچىالرنى يىغىپ،  42 ئوت تونۇرىغا تاشاليدۇ. ئاندا يىغا ۋە چىش غۇچۇرلىتىش 
بولىدۇ.  43 ئۇ ۋاقىت ئادىلالر ئۆز ئاتىسىنىڭ پادىشاھلىقىدا ئاپتاپتەك يورۇيدۇ. قۇلىقى بارالر 

ئاڭلىسۇن.  

 ئېكىن يېرىدىكى خەزىنە ۋە قىممەتلىك 
مەرۋايىت توغرىسىدىكى تەمسىل 

ئوخشايدۇكى،  خەزىنىگە  بىر  قىلىنغان  پىنھان  يېرىدە  ئېكىن  پادىشاھلىقى  44 ئاسمانالرنىڭ 

بىر ئادەم ئۇنى تېپىپ يوشۇرۇپ، خۇشلۇقىدىن بېرىپ، ھەر نەرسىسىنى سېتىپ شۇ ئېكىن 
بىر  ئىزدەيدىغان  مەرۋايىت  چىرايلىق  يەنە  پادىشاھلىقى  ئالىدۇ.  45 ئاسمانالرنىڭ  يېرىنى 
سودىگەر ئادەمگە ئوخشايدۇ.  46 ئۇ بىر توال قىممەت باھالىق مەرۋايىتنى تاپقاندا بېرىپ، ھەر 

نەرسىسىنى سېتىپ ئۇنى ئالدى.  

بېلىق يىغقان تور توغرىسىدىكى تەمسىل

تورغا  بىر  يىغقان  بېلىقتىن  يەنە دېڭىزغا سالىنىپ، ھەر خىل  پادىشاھلىقى  47 ئاسمانالرنىڭ 

قاچىالرغا  ياخشىلىرىنى  ئولتۇرۇپ،  چىقىرىپ  كانارغا  ئۇنى  ئادەملەر  ئوخشايدۇ.  48 تولغاندا 
يىغدى، لېكىن يارىماسلىرىنى تاشلىۋەتتى.  49 دۇنيانىڭ ئاخىرىدا شۇنداق بولىدۇ. پەرىشتىلەر 
چىقىپ، يامانالرنى ياخشىالرنىڭ ئارىسىدىن ئايرىپ،  50 ئوت تونۇرغا تاشاليدۇ. ئاندا يىغا ۋە 
ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  ئۇالر  ئۇقتۇڭالرمۇ؟«  ھەممىسىنى  بولىدۇ.  51 بۇنىڭ  غۇچۇرلىتىش  چىش 
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شاگىرت  پادىشاھلىقىغا  ئاسمانالرنىڭ  ئۈچۈن  »بۇنىڭ  ئېيتتى:  ئۇالرغا  »ئۇقتۇق«.  52 ئۇ 
ئۆي  بىر  چىقىرىدىغان  نەرسىلەر  كونا  ۋە  يېڭى  خەزىنىسىدىن  ئۆز  كاتىپ  ھەر  قىلىنغان 

ئىگىسىگە ئوخشايدۇ«.  

پەيغەمبەر ئۆز يۇرتى ۋە ئۆيىدە ھەرمەتلەنمەيدۇ

چىقىپ  يەردىن  ئۇ  كېيىن،  بولغاندىن  سۆزلەپ  تەمسىللەرنى  بۇ  ئەيسا  بولدىكى،  53 ۋەقە 

ئۇالر  شۇنداقكى،  بەردى.  تەلىم  سىناگوگىدا  ئۇالرنىڭ  كەلگەندە  يۇرتىغا  ئۆز  كەتتى.  54 ئۇ 
ئۆزى  يەردىندۇر؟  55 بۇ  نە  مۇنىڭغا  قۇۋۋەتلەر  بۇ  ۋە  ھېكمەت  »بۇ  ئېيتتى:  قېلىپ  ھەيران 
ياغاچچىنىڭ ئوغلى ئەمەسمۇ؟ ئانىسى مەريەم ۋە بۇرادەرلىرى ياقۇب ۋە يۈسۈپ ۋە سىمون ۋە 
يەھۇدا دەپ ئاتالمامدۇ؟  56 ئۇنىڭ ھەمشىرىلىرىنىڭ ھەممىسى بىزنىڭ ئارىمىزدا ئەمەسمۇ؟ 
شۇنىڭ ھەممىسى مۇنىڭغا نە يەردىندۇر؟«  57 ئۇالر ئۇنىڭغا ئاچچىقلىنىپ كەتتى. ئەمما ئەيسا 
ئۇالرغا ئېيتتى: »بىر پەيغەمبەر پەقەت ئۆز يۇرتى ۋە ئۆز ئۆيىدە ھۆرمەتكە سازاۋەر بولمايدۇ«.  

58 ئۇالرنىڭ ئېتىقادسىزلىقى ئۈچۈن ئۇ ئاندا توال قۇدرەتلىك ئەمەللەر قىلمىدى.  

چۆمۈلدۈرگۈچى يۇھاننانىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى

غۇالملىرىغا 14  2 ئۆز  ئاڭالپ،   شۆھرىتىنى  ئەيسانىڭ  ھىرودەس  ھاكىم  ۋاقىت  1 ئۇ 

ئېيتتى: »بۇ ئۆزى چۆمۈلدۈرگۈچى يۇھاننادۇر. ئۇ ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇرۇلۇپتۇ. 
ھىرودەس  3 چۈنكى  كېلىدۇ«.   ئەمەلگە  ئىشلەپ  ئۇنىڭدا  قۇۋۋەتلەر  مۇنداق  ئۈچۈن  ئۇنىڭ 
باغالپ،  تۇتۇپ  يۇھاننانى  جەھىتىدىن  ھىرودىيەسنىڭ  خوتۇنى  فىلىپپۇسنىڭ  بۇرادىرى  ئۆز 
زىندانغا سالدۇرغانىدى.  4 چۈنكى يۇھاننا ئۇنىڭغا: »ئۇنى ئۆزۈڭگە ئېلىشىڭ جايىز ئەمەس« 
ئۇالر  چۈنكى  قورقتى،  خەلقتىن  لېكىن  خالىدى،  ئۆلتۈرگىلى  ئۇنى  5 ئۇ  ئېيتقانىدى.   دەپ 
ئۇنى پەيغەمبەر دەپ بىلەتتى.  6 لېكىن ھىرودەسنىڭ تۇغۇلغان كۈنى بولغاندا ھىرودىيەسنىڭ 
ئۇنىڭغا:  7 ئۇ  قىلدىكى،   ئۇنداق خۇش  ئويناپ، ھىرودەسنى  ئالدىدا ئۇسسۇل  ئۇالرنىڭ  قىزى 
»ھەرنېمە تىلىسەڭ، ساڭا بېرەي« دەپ قەسەم بىلەن ۋەدە قىلدى.  8 ئۇ ئانىسىدىن ئۆگەنگىنىدەك: 
»چۆمۈلدۈرگۈچى يۇھاننانىڭ بېشىنى بىر تەخسىدە بۇ يەرگە ماڭا ئېلىپ بەرگىن« دەپ ئېيتتى.  
ئولتۇرغانالر  بىلەن داستىخاندا  ۋە ئۆزى  بولدى. لېكىن قەسەملىرى ئۈچۈن  9 پادىشاھ غەمكىن 

بېشىنى  يۇھاننانىڭ  زىنداندا  ئەۋەتىپ،  كىشى  10 ۋە  قىلدى   ئەمر  دەپ  »بېرىلسۇن«  ئۈچۈن: 
كەستۈردى.  11 ئۇنىڭ بېشى بىر تەخسىگە قويۇلۇپ، قىزغا بېرىلدى ۋە ئۇ ئۇنى ئانىسىغا ئېلىپ 
بېرىپ  ئاندىن  قىلىپ،  دەپنە  ئېلىپ  بەدىنىنى  ئۇنىڭ  كېلىپ،  شاگىرتلىرى  12 ئۇنىڭ  باردى.  

ئەيساغا خەۋەر بەردى.  



30 ئىنجىل مەتتا 

ئەيسا مەسىھ بەش مىڭ كىشىنى تويدۇرىدۇ
13 ئەمما ئەيسا بۇنى ئاڭلىغاندا ئۇ يەردىن بىر كېمە بىلەن تەنھا بىر خالىي يەرگە باردى. ھەلق 

كۆرۈپ  خەلقنى  توال  چىقىپ،  ئەگەشتى.  14 ئۇ  ئۇنىڭغا  پىيادە  شەھەرلەردىن  ئاڭالپ،  بۇنى 
ئۇالرغا رەھىم قىلىپ، كېسەللىرىنى ساقايتتى.  15 ئاخشام بولغاندا شاگىرتلىرى ئۇنىڭ ئالدىغا 
كېلىپ، ئېيتتى: »بۇ يەر چۆلدۇر ۋە ۋاقىت ئۆتتى. خەلقنى ياندۇرغىن. ئۇالر كەنتلەرگە بېرىپ، 
تائام سېتىۋالسۇن«.  16 ئەمما ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: »ئۇالرنىڭ كېتىشى الزىم ئەمەس،  ئۆزىگە 
ئۆزۈڭالر ئۇالرغا يېگىلى تائام بېرىڭالر«.  17 ئۇالر ئۇنىڭغا ئېيتتى: »مۇندا ئۆزىمىزدە بەش نان 
بىلەن ئىككى بېلىقتىن باشقا نەرسىمىز يوقتۇر«.  18 ئەمما ئۇ ئېيتتى: »بۇالرنى ماڭا ئېلىپ 
بېلىقنى  ئىككى  بىلەن  نان  بەش  بۇيرۇپ،  ئولتۇرغىلى  ئوتىدا  يەر  خەلققە  كېلىڭالر«.  19 ئۇ 
شاگىرتالر  ۋە  بەردى  شاگىرتلىرىغا  ئوشتۇپ  نانالرنى  ئوقۇپ،  دۇئا  قاراپ  ئاسمانغا  ئېلىپ، 
خەلققە بەردى.  20 ھەممىسى يەپ تويدى. ئۇالر ئاشقان پارچىالرنى يىغىپ، ئون ئىككى سېۋەت 

تولدۇرۇۋالدى.  21 يېگەنلەر خوتۇن بىلەن بالىالردىن باشقا بەش مىڭچە كىشى ئىدى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ سۇ ئۈستىدە مېڭىشى

22 ئەيسا خەلقنى ياندۇرغۇچە شاگىرتلىرىنى كېمىگە كىرىپ، ئۆزىدىن ئىلگىرى كارشى تەرەپكە 

ئۆتكىلى زورلىدى.  23 خەلقنى ياندۇرغاندىن كېيىن ئۇ ئۆزى دۇئا قىلغىلى تاغقا تەنھا چىقتى 
دېڭىزنىڭ  بولغاچ  زىت  بۇ چاغدا شامال  ئىدى.  24 ئەمما  يالغۇز  ئاندا  بولغاندا  ئاخشام  ۋە 
ھەسسىسىدە  تۆتىنچى  چايقىۋاتاتتى.  25 كېچىنىڭ  ئىچىدە  دولقۇنالر  كېمە  ئوتتۇرىسىدا 
ئۇنىڭ  كەلىۋاتاتتى.  26 شاگىرتلىرى  تەرىپىگە  ئۇالرنىڭ  مېڭىپ،  يۈزىدە  دېڭىزنىڭ  ئەيسا 
دېڭىزنىڭ يۈزىدە ماڭغىنىنى كۆرۈپ بىئارام بولۇپ: »ئالۋاستى ئىكەن!« دەپ قورقۇنچتىن 
مەن،  بۇ  بولۇڭالر،  »خاتىرجەم  قىلىپ:  سۆز  ئۇالرغا  دەرھال  ئەيسا  قىچقاردى.  27 ئەمما 
خۇداۋەندە،  »ئەي  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  بېرىپ  جاۋاب  ئېيتتى.  28 پېترۇس  دەپ  قورقماڭالر« 
بۇيرۇغىن«.  29 ئۇ:  ئالدىمغا كەلگىن‹ دەپ  يۈزىدە مېڭىپ،  › ماڭا سۇنىڭ  بولساڭ:  سەن 
»كەلگىن« دەپ ئېيتتى. پېترۇس كېمىدىن چۈشۈپ، سۇ يۈزىدە مېڭىپ ئەيسانىڭ ئالدىغا 
تۇرغىنىدا: »ئەي  كەلدى.  30 لېكىن شامالنىڭ شىددەتلىكىنى كۆرۈپ قورقۇپ، چۆككىلى 
ئۇنى  ئۇزىتىپ،  قولىنى  دەرھال  قىچقاردى.  31 ئەيسا  دەپ  قۇتقۇزغىن!«  مېنى  خۇداۋەندە، 
تۇتۇپ: »ئەي كەم ئېتىقادلىق، نېمىشقا شەك كەلتۈردىڭ؟« دەپ ئۇنىڭغا ئېيتتى.  32 ئۇالر 
قىلىپ:  سەجدە  ئۇنىڭغا  كېلىپ،  توختىدى.  33 كېمىدىكىلەر  شامال  كىرگەندە  كېمىگە 

»ھەقىقەتەن ئىبن ئالالدۇرسەن« دەپ ئېيتتى.  



ئىنجىل مەتتا  31 

ئەيسا مەسىھ توال كېسەللەرنى ساقايتىدۇ
34 ئۇالر ئۆتۈپ، گەننەسارەت يۇرتىغا كەلدى.  35 ئۇ يەرنىڭ ئادەملىرى ئۇنى تونۇپ، ئۇ يۇرتنىڭ بارچە 

ئەتراپىغا خەۋەر ئەۋەتىپ، ھەممە كېسەللەرنى ئۇنىڭ ئالدىغا كەلتۈرۈپ:  36 »يالغۇز لىباسىڭنىڭ 
ئېتىكىگە قول تەگكۈزگەي« دەپ ئۇنىڭغا يالۋۇردى. تەگكەنلەرنىڭ ھەممىسى ساقايدى.  

 ئادەمنى نېمە ناپاك قىلىدۇ

كېلىپ، 15  ئالدىغا  ئەيسانىڭ  يېرۇسالېمدىن  كاتىپالر  بىلەن  پەرىسىيلەر  ۋاقىت  1 ئۇ 

خىالپلىق  بۇيرۇقلىرىغا  قەدىمكىلەرنىڭ  شاگىرتلىرىڭ  سېنىڭ  2 »نېمىشقا  ئېيتتى:  
قىلىدۇ؟ چۈنكى ئۇالر نان يېسە، قول يۇمايدۇ«.  3 لېكىن ئۇ جاۋاب بېرىپ ئۇالرغا ئېيتتى: 
»سىلەر بولساڭالر، نېمىشقا ئۆز بۇيرۇقلىرىڭالر ئۈچۈن خۇدانىڭ ئەمرىگە خىالپلىق قىلىسىلەر؟  
4 چۈنكى خۇدا ئەمر قىلىپ ئېيتقانكى: ئاتاڭغا ۋە ئاناڭغا ھۆرمەت قىلغىن. كىمكى ئاتىغا ياكى 

ئانىغا دەشنەم بەرسە، ئۆلۈمگە مەھكۇم قىلىنسۇن.  5 لېكىن سىلەر: › كىمكى ئۆز ئاتىسىغا 
ياكى ئانىسىغا: »سەن مەندىن ئالىدىغان ياردەم ئۆزى قۇربان بولدى« دېسە، ئاتىسىغا ياكى 
بىلەن خۇدانىڭ  بۇيرۇقلىرىڭالر  6 ئۆز  ئېيتىسىلەر.   دەپ  بولىدۇ‹  قىلمىسا  ئانىسىغا ھۆرمەت 
ئەمرىنى ئىناۋەتسىز قىلدىڭالر.  7 ئەي رىيا قىلغۇچىالر، يەشايا سىلەرنىڭ توغراڭالردا ياخشى 
لەۋلىرى  يېقىنلىشىپ،  بىلەن  ئاغزى  ماڭا  قوۋم  بۇ   ‹ 8 ئېيتتىكى:   قىلىپ  پەيغەمبەرلىك 
بىلەن ماڭا ھۆرمەت قىلىدۇ، لېكىن كۆڭلى مەندىن يىراقتۇر.  9 ئەمما ئۆگىتىدىغان تەلىمى 

ئادەملەرنىڭ بۇيرۇقى بولغاچ، ئۇالر ماڭا بىھۇدە ئىبادەت قىلىدۇ‹«.  
10 ئۇ خەلقنى قىچقىرىپ ئۇالرغا ئېيتتى: »ئاڭالپ ئۇقۇڭالر.  11 ئېغىزغا كىرگەن نەرسە ئادەمنى 

ناپاك قىلمايدۇ، بەلكى ئېغىزدىن چىققان نەرسە ئادەمنى ناپاك قىلىدۇ«.  
12 ئۇ ۋاقىت شاگىرتلىرى ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ، ئۇنىڭغا ئېيتتى: »بىلەمسەنكى، پەرىسىيلەر 

بۇ سۆزنى ئاڭلىغاندا رەنجىدى؟«  13 ئەمما ئۇ جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »ساماۋى ئاتام سالمىغان 
ھەر كۆچەت قومۇرۇلىدۇ.  14 ئۇالرنى قويۇڭالر. ئۇالر كورالرنىڭ كور يېتەكلىگۈچىسىدۇر. ئەگەر 

كور كورنى يېتەكلىسە، ئىككىلىسى چوڭقۇرغا چۈشىدۇ«.  
15 پېترۇس جاۋاب بېرىپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »بۇ تەمسىلنى بىزگە ئۇقتۇرغىن«.  16 ئەيسا ئېيتتى: 

قورساققا  نەرسە  ھەر  كىرگەن  ئېغىزغا  پەمسىزمۇ؟  17 ئۇقمامسىلەركى،  تېخى  ھەم  »سىلەر 
كۆڭۈلدىن  نەرسە  چىققان  ئېغىزدىن  كېتىدۇ.  18 لېكىن  چىقىپ  بىلەن  يولى  ئۆز  بېرىپ، 
كېلىدۇ. شۇ ئۆزى ئادەمنى ناپاك قىلىدۇ.  19 چۈنكى يامان پىكىرلەر، قاتىللىق، زىنا، بۇزۇقلۇق، 
ئوغرىلىق، يالغان گۇۋاھلىق ۋە كۇپۇرلۇق كۆڭۈلدىن چىقىدۇ.  20 ئادەمنى ناپاك قىلىدىغان 

نەرسە شۇدۇر. لېكىن يۇمىغان قول بىلەن يېمەك ئادەمنى ناپاك قىلمايدۇ«.  



32 ئىنجىل مەتتا 

قانا'انلىق خوتۇننىڭ ئېتىقادى
21 ئەيسا ئاندىن چىقىپ، تىر ۋە سىدون تەرەپلىرىگە باردى.  22 ۋە مانا قانائانلىق بىر خوتۇن شۇ 

يەرلەردىن چىقىپ، قىچقىرىپ ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندە، ئىبن-داۋۇد، ماڭا رەھىم قىلغىن! قىزىم 
قاتتىق جىن چاپالشقان«.  23 لېكىن ئۇ ئۇنىڭغا ھېچبىر سۆز جاۋاب بەرمىدى. شاگىرتلىرى ئۇنىڭ 
قىچقىرىپ  كەينىمىزدىن  چۈنكى  ياندۇرغىن،  »ئۇنى  ئېيتتى:  يالۋۇرۇپ  ئۇنىڭغا  كېلىپ،  ئالدىغا 
تۇرىدۇ«.  24 ئەمما ئۇ جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »مەن پەقەت بەيت-ئىسرائىلنىڭ يىتكەن قويلىرىغا 
ئەۋەتىلگەنمەن«.  25 لېكىن ئۇ كېلىپ، ئۇنىڭغا سەجدە قىلىپ ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندە، ماڭا ياردەم 
بەرگىن«.  26 ئۇ جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »بالىالرنىڭ نېنىنى ئېلىپ، ئىتالرغا بەرمەك ياخشى ئەمەس«.  
27 لېكىن ئۇ ئېيتتى: »توغرا، ئەي خۇداۋەندە، لېكىن ئىتالر ھەم ئۆز ئىگىلىرىنىڭ داستىخىنىدىن 

چۈشكەن پارچىلىرىدىن يەيدۇ«.  28 ئۇ ۋاقىت ئەيسا جاۋاب بېرىپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي خوتۇن 
ئېتىقادىڭ چوڭدۇر. ساڭا خالىغىنىڭدەك بولسۇن«. شۇ سائەتتىن تارتىپ قىزى ساقايدى.  

توال كېسەللەرنىڭ شىپا تېپىشى

ئاندا  چىقىپ،  تاغقا  بىر  ئۇ  باردى.  تەرىپىگە  دېڭىزىنىڭ  گالىلىيە  چىقىپ،  ئاندىن  29 ئەيسا 

گاس-گاچىالرنى،  كورالرنى،  توكۇرالرنى،  كېلىپ،  ئالدىغا  ئۇنىڭ  خەلق  ئولتۇردى.  30 توال 
چوالقالرنى ۋە باشقا توال كىشىنى ئۆزى بىلەن بىللە ئېلىپ كېلىپ، ئۇالرنى ئەيسانىڭ پۇتلىرى 
ئالدىغا قويدى ۋە ئۇ ئۇالرنى ساقايتتى.  31 شۇنداقكى، خەلق گاچىالرنىڭ گەپ قىلغىنىنى، 
كۆرگەندە  كۆرگىنىنى  كورالرنىڭ  ۋە  ماڭغىنىنى  توكۇرالرنىڭ  بولغىنىنى،  چوالقالرنىڭ ساق 

ئەجەبلىنىپ، ئىسرائىلنىڭ تەڭرىسىگە ھەمد ئېيتتى.  

ئەيسا مەسىھ تۆت مىڭ كىشىنى تويدۇرىدۇ

32 ئەيسا شاگىرتلىرىنى ئۆز ئالدىغا قىچقىرىپ ئېيتتى: »خەلققە مېنىڭ رەھمىم كېلىدۇ. چۈنكى 

ئۇالر مەن بىلەن تۇرغىلى ئەمدى ئۈچ كۈن بولدى ۋە ئۇالرنىڭ يېگىلى ھېچ نەرسىسى يوقتۇر. 
ياندۇرغىلى خالىمايمەن«.  33 شاگىرتلىرى  ئاچ  قالمىسۇن دەپ، ئۇالرنى  ئۈزۈلۈپ  يولدا  ئۇالر 
ئۇنىڭغا ئېيتتى: »مۇنچە توال خەلقنى تويدۇرغىلى چۆلدە شۇنچە توال ناننى نە يەردىن تاپايلى؟«  
34 ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: »نەچچە نېنىڭالر بار؟« ئۇالر ئېيتىشتى: »يەتتە ۋە بىرنەچچە ئۇششاق 

بېلىقالرنى  بىلەن  نان  يەتتە  بۇيرۇپ،  36 ئۇ  ئولتۇرغىلى  يەردە  خەلققە  بار«.  35 ئۆزى  بېلىق 
بەردى.   خەلققە  شاگىرتالر  ۋە  بەردى  شاگىرتالرغا  ئوشتۇپ  ئۇالرنى  ئېيتىپ،  شۈكۈر  ئېلىپ، 
تولدۇرۇۋالدى.   سېۋەت  يەتتە  يىغىپ،  پارچىالرنى  ئاشقان  ئۇالر  ۋە  تويدى  يەپ  37 ھەممىسى 

38 يېگەنلەر خوتۇن بىلەن بالىالردىن باشقا تۆت مىڭ كىشى ئىدى.  39 ئۇ خەلقنى ياندۇرۇپ، 

كېمىگە كىرىپ، ماگداالنىڭ يەرلىرىگە باردى.  



ئىنجىل مەتتا  33 

پەرىسىيلەر ۋە سادۇقىيالر بىر ئاالمەت تىلەيدۇ

1 پەرىسىيلەر بىلەن سادۇقىيالر ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ، ئۇنى سىناپ، ئاسماندىن بىر 16 

بېرىپ ئۇالرغا ئېيتتى:  2 ئەمما ئۇ جاۋاب  تىلىدى.   ئاالمەت كۆرسىتىشنى ئۇنىڭدىن 
»ئاخشام بولغاندا: › ھاۋا ئوچۇق بولىدۇ، چۈنكى ئاسمان قىزىلدۇر‹ دەيسىلەر.  3 ئەتىگەندە: 
› بۇگۈن بوران بولىدۇ، چۈنكى ئاسمان قىزىل ۋە تۇتۇقتۇر‹ دەيسىلەر. ئاسمان يۈزىنى پەرق 
ئېتىشنى بىلىسىلەر. لېكىن زامانالرنىڭ ئاالمەتلىرىنى پەرق ئېتەلمەيسىلەر.  4 يامان ۋە بۇزۇق 
ئۇالرغا  ئاالمەت  ھېچبىر  باشقا  ئاالمىتىدىن  يۇنۇسنىڭ  ئەمما  ئىزدەيدۇ،  ئاالمەت  نەسىل  بىر 

بېرىلمەيدۇ« دەپ ئۇالرنى قويۇپ كەتتى.  

پەرىسىيلەر ۋە سادۇقىيالرنىڭ خېمىرتۇرۇچى

بارغاندا نان ئېلىشنى ئۇنتۇغانىدى.  6 ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى:  تەرەپكە يېتىپ  5 شاگىرتالر ئۇ 

قىلىڭالر«.   ئېھتىيات  خېمىرتۇرۇچىدىن  سادۇقىيالرنىڭ  بىلەن  پەرىسىيلەر  بولۇپ،  »ئاگاھ 
بىلىپ  بۇنى  ئېيتىشتى.  8 ئەيسا  دەپ  چىقتۇق«  ئېلىشماي  »نان  ئارىسىدا:  ئۆز  7 ئۇالر 

ئۈچۈن  چىققىنىڭالر  ئالماي  نان  ئاراڭالردا  ئۆز  نېمىشقا  ئېتىقادلىقالر،  كەم  »ئەي  ئېيتتى: 
دېيىشىسىلەر.  9 تېخى ئۇقمايسىلەرمۇ ۋە ياد قىلمايسىلەرمۇ؟ بەش ناننى بەش مىڭ كىشىگە 
نەچچە  بەرگەندە  تۆت مىڭ كىشىگە  ناننى  يىغىۋالدىڭالر؟  10 يەتتە  نەچچە سېۋەت  بەرگەندە 
سېۋەت يىغىۋالدىڭالر؟  11 نان توغرىسىدىن سىلەرگە ئېيتمىغىنىمنى نېمىشقا ئۇقمايسىلەر؟ 
لېكىن پەرىسىيلەر بىلەن سادۇقىيالرنىڭ خېمىرتۇرۇچىدىن ئېھتىيات قىلىڭالر«.  12 ئاندا ئۇالر 
بىلەن  پەرىسىيلەر  بەلكى  ئەمەس،  دېگەن  قىلىڭالر  ئېھتىيات  خېمىرتۇرۇچىدىن  نان  ئۇنىڭ 

سادۇقىيالرنىڭ تەلىمى توغرىسىدىن سۆز قىلغىنىنى ئۇقتى.  

پېترۇسنىڭ ئەيسا مەسىھ توغرىسىدىكى گۇۋاھلىقى

13 ئەيسا قەيسەرىيە فىلىپپى تەرەپلىرىگە كەلگەندە ئۆز شاگىرتلىرىدىن سوراپ ئېيتتى: »ئادەملەر 

ئىبن ئال-ئىنساننى كىم دەيدۇ؟«  14 ئۇالر ئېيتتى: »بەزىسى ئۇ ئۆزى چۆمۈلدۈرگۈچى يۇھاننا، 
ئۇالرغا  دەيدۇ«.  15 ئۇ  بىرىدۇر  پەيغەمبەرلەرنىڭ  ياكى  يەرەمىيا  بەزىسى  ۋە  ئېلىياس  بەزىسى 
ئېيتتى: »ئەمما سىلەر مېنى كىم دەيسىلەر؟«  16 سىمون پېترۇس جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »سەن 
مەسىھ، ئىبن ئالال ئال-ھايات«.  17 ئەيسا جاۋاب بېرىپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »مۇبارەكتۇرسەن، 
ئەي سىمون ئىبن-يۇنۇس، چۈنكى جىسىم ۋە قان ئىگىسى ئەمەس، بەلكى ئاسمانالردىكى ئاتام 
ساڭا بۇنى ئاشكارا قىلدى.  18 مەن ساڭا ئېيتىمەنكى، سەن پېترۇستۇرسەن ۋە بۇ قورام تاشنىڭ 
بواللمايدۇ.   غالىب  ئۇنىڭغا  دەرۋازىلىرى  دوزاخنىڭ  ئالەم  ۋە  قۇرىمەن  ئۈستىگە جامائىتىمنى 
باغلىساڭ،  يەردە  بېرىمەن. ھەرنېمىنى  پادىشاھلىقىنىڭ ئاچقۇچلىرىنى ساڭا  19 ئاسمانالرنىڭ 
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ئاسمانالردا باغلىنىدۇ ۋە ھەرنېمىنى يەردە يەشسەڭ، ئاسمانالردا يېشىلىدۇ«.  20 ئۇ ۋاقىت ئۇ 
شاگىرتلىرىغا ئۆزىنىڭ مەسىھ ئىكەنلىكىنى ھېچكىمگە ئېيتماسلىقنى بۇيرۇدى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ ئۆلۈپ تىرىلىدىغانلىقىنى ئالدىن ئېيتىشى

21 ئۇ ۋاقىتتىن تارتىپ ئەيسا ئۆزىنىڭ يېرۇسالېمغا بېرىپ، ئاقساقالالردىن ۋە باش كاھىنالردىن 

ۋە كاتىپالردىن توال زەخمەت تارتىپ ئۆلتۈرۈلۈپ، ئۈچىنچى كۈندە تىرىلىپ قوپۇرۇلمىكى كېرەك 
ئىكەنلىكىنى شاگىرتلىرىغا ئاشكارا قىلغىلى باشلىدى.  22 پېترۇس ئۇنى بىر تەرەپكە ئېلىپ 
بېرىپ: »خۇدا سېنى ساقلىسۇن، ئەي خۇداۋەندە، ساڭا ھەرگىز مۇنداق بولمىسۇن« دەپ ئۇنى 
ئەيىبلىگىلى تۇردى.  23 لېكىن ئۇ پېترۇسقا بۇرۇلۇپ ئېيتتى: »مەندىن كەتكىن، ئەي شەيتان. 
ئادەملەرنىڭكىنى كۆزلەيسەن«.   تايدۇرماقلىقتۇرسەن، چۈنكى خۇدانىڭكىنى كۆزلىمەي،  ماڭا 
24 ئاندىن كېيىن ئەيسا ئۆز شاگىرتلىرىغا ئېيتتى: »ئەگەر بىر كىشى كەينىمدىن ئەگەشكىلى 

خالىسا، ئۆزىدىن ۋاز كېچىپ، كرېستىنى كۆتۈرۈپ ماڭا ئەگەشسۇن.  25 چۈنكى ھەركىم ئۆز 
جېنىنى قۇتقۇزغىلى خالىسا، ئۇنى يىتتۈرىدۇ ۋە ھەركىم مەن ئۈچۈن ئۆز جېنىنى يىتتۈرسە، 
ئۇنى تاپىدۇ.  26 چۈنكى ئىنسان بارچە دۇنياغا ئىگە بولۇپ، ئۆز جېنىنى يىتتۈرسە، ئۇنىڭغا 
بېرىدۇ؟  27 چۈنكى ئىبن  تۆلەپ  نېمىنى  بولىدۇ؟ ئىنسان ئۆز جېنى ئۈچۈن  نېمە مەنپەئەت 
ۋاقىت  ئۇ  ۋە  كېلىدۇ  بىلەن  پەرىشتىلىرى  ئۆز  شان-شەرىپىدە  ئاتىسىنىڭ  ئۆز  ئال-ئىنسان 
ھەر ئادەمنىڭ ئۆز ئەمىلىگە قاراپ جاۋاب قايتۇرىدۇ.  28 بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەن: مۇندا 
ئۆلۈم  كۆرمىگۈچە  كەلگىنىنى  پادىشاھلىقىدا  ئۆز  ئال-ئىنسان  ئىبن  بەزىلىرى  تۇرغانالرنىڭ 

تېتىمايدۇ«.  

تاغدا ئېلىياس ۋە مۇسانىڭ ئەيسا مەسىھ بىلەن كۆرۈنۈشى

ئۆزى 17  يۇھاننانى  بۇرادىرى  بىلەن  ياقۇب  ۋە  پېترۇسنى  ئەيسا  كېيىن  كۈندىن  1 ئالتە 

بىلەن بىللە ئېلىپ، ئۇالرنى تەنھا بىر ئېگىز تاغقا باشالپ چىقتى.  2 ئۇالرنىڭ ئالدىدا 
ئۇنىڭ قىياپىتى ئۆزگەردى ۋە يۈزى ئاپتاپتەك يورۇدى ۋە لىباسلىرى نۇردەك ئاق بولدى.  3 ۋە 
مانا، مۇسا بىلەن ئېلىياس ئۇالرغا كۆرۈندى. ئۇالر ئۇنىڭ بىلەن سۆزلىشىۋاتقانىدى.  4 شۇندا 
پېترۇس سۆز باشالپ ئەيساغا ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندە، بىزنىڭ مۇندا تۇرۇشىمىز ياخشىدۇر. 
خالىساڭ، مۇندا ئۈچ سايىۋەن ياسايلى، بىرى ساڭا، بىرى مۇساغا ۋە بىرى ئېلىياسقا«.  5 ئۇ 
سۆز قىلىپ تۇرغىنىدا، مانا بىر يورۇق بۇلۇت ئۇالرغا سايە قىلدى ۋە مانا بۇلۇتتىن بىر ئاۋاز 
چىقىپ ئېيتتىكى: »ئۇنىڭ بىلەن خۇش-رىزايىم بار. ئامراق ئوغلۇم بۇدۇر، ئۇنى ئاڭالڭالر«.  
6 شاگىرتالر بۇنى ئاڭلىغاندا يۈز تۆۋەن يىقىلىپ، ناھايىتى قورقتى.  7 ئەيسا كېلىپ، ئۇالرغا 
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قول تەگكۈزۈپ ئېيتتى: »قوپۇپ قورقماڭالر«.  8 ئۇالر كۆزلىرىنى كۆتۈرۈپ قارىغاندا ئەيسادىن 
باشقا ھېچكىمنى كۆرمىدى.  

ئۆلۈكلەر  ئال-ئىنسان  ئىبن  »كۆرگىنىڭالرنى  ئۇالرغا:  ئەيسا  چۈشكىنىدە  تاغدىن  9 ئۇالر 

ئۇنىڭدىن  بۇيرۇدى.  10 شاگىرتالر  دەپ  ئېيتماڭالر«  ھېچكىمگە  قوپۇرۇلمىغۇچە  ئارىسىدىن 
دەيدۇ؟«   كېرەكتۇر‹  كېلىشى  ئېلىياسنىڭ  ئاۋۋال   ‹ كاتىپالر:  ئۈچۈن  »نېمە  ئېيتتى:  سوراپ 
11 ئۇ جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »ئېلىياس دەرۋەقە ئاۋۋال كېلىپ، ھەرنېمىنى جاياليدۇ.  12 ئەمما 

سىلەرگە ئېيتىمەنكى، ئېلىياس ئۆزى كەلدى. ئۇالر ئۇنى تونۇماي، ھەرنېمە خالىسا ئۇنىڭغا 
قىلدى. شۇنداق ھەم ئىبن ئال-ئىنسان ئۇالردىن زەخمەت تارتىدۇ«.  13 ئۇ ۋاقىت شاگىرتالر 

ئۇالرغا چۆمۈلدۈرگۈچى يۇھاننا توغرىسىدا ئېيتقىنىنى ئۇقتى.  

جىن چاپالشقان بالىنىڭ ساقايتىلىشى

14 ئۇالر خەلق يىغىلغان يەرگە يەتكەندە بىر كىشى ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ، تىز پۈكۈپ  15 ئېيتتى: 

»ئەي خۇداۋەندە، ئوغلۇمغا رەھىم قىلغىن، چۈنكى تۇتقاقلىق كېسەل بولۇپ قاتتىق زەخمەت 
تارتىدۇ. پات-پات ئوتقا ۋە پات-پات سۇغا چۈشىدۇ.  16 ئۇنى سېنىڭ شاگىرتلىرىڭنىڭ ئالدىغا 
كەلتۈردۈم، ئەمما ئۇالر ئۇنى ساقايتالمىدى«.  17 ئەيسا جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »ئەي ئىمانسىز 
قىالي؟  سەۋر-تاقەت  سىلەرگە  قاچانغىچە  تۇراي؟  بىلەن  سىلەر  قاچانغىچە  نەسىل،  تەتۈر  ۋە 
ئۇنى بۇ يەرگە كەلتۈرۈڭالر«.  18 ئەيسا يامان روھقا تەنبىھ بەردى ۋە ئۇ ئۇنىڭدىن چىقتى. ئۇ 

سائەتتىن تارتىپ ئوغۇل ساقايغانىدى.  
ئۇنى  بىز  »نېمىشقا  ئېيتتى:  كېلىپ  ئالدىغا  ئەيسانىڭ  ئۆزئارا  شاگىرتالر  ۋاقىت  19 ئۇ 

چىقىرالمىدۇق؟«  20 ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: »ئېتىقادىڭالر كەم بولغان ئۈچۈن، چۈنكى بەرھەق، 
يەرگە  ئۇ  مۇندىن   ‹ تاغقا  بۇ  بولسا،  ئېتىقادىڭالر  ئۇرۇقىچە  قىچا  ئەگەر  ئېيتىمەن:  سىلەرگە 
كۆچكىن‹ دېسەڭالر، كۆچىدۇ ۋە سىلەرگە مۈمكىن بولمايدىغان ھېچ ئىش بولمايدۇ.  21 ئەمما 

دۇئا ۋە روزا بىلەن بولمىسا، بۇنداقالر چىقمايدۇ«.  

ئەيسا مەسىھ يەنە ئۆلۈپ تىرىلىشى توغرىسىدا سۆزلەيدۇ

قولىغا  ئادەملەرنىڭ  ئال-ئىنسان  »ئىبن  ئۇالرغا:  ئەيسا  ۋاقىتتا  تۇرغان  گالىلىيەدە  22 ئۇالر 

تاپشۇرۇلىدۇ.  23 ئۇالر ئۇنى ئۆلتۈرىدۇ ۋە ئۇ ئۈچىنچى كۈنى تىرىلىپ قوپۇرۇلىدۇ« دېدى. ئۇالر 
ناھايىتى غەمكىن بولدى.  
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بەيت-مۇقەددەس بېجى بېرىش
ئالدىغا  پېترۇسنىڭ  يىغقۇچىالر  باجنى  دىرخاملىق  ئىككى  كەلگەندە  كاپەرناھۇمغا  24 ئۇالر 

ئېيتتى.  دەپ  بېرىدۇ‹   ‹ بېرەمدۇ؟«  25 ئۇ  دىرخامنى  ئىككى  »ئۇستازىڭالر  ئېيتتى:  كېلىپ 
قانداق  سەن  سىمون،  »ئەي  ئېيتتى:  توسۇپ  گېپىنى  ئۇنىڭ  ئەيسا  كىرگەندە  ئۆيگە  ئەمما 
ئوغۇللىرىدىنمۇ؟  ئۆز  ئالىدۇ؟  كىمدىن  باج-ئالۋاننى  پادىشاھلىرى  دۇنيانىڭ  بۇ  قارايسەن؟ 
»ئۇنداق  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  ئەيسا  »ياتالردىن«.  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  ياتالردىنمۇ؟«  26 ئۇ  ياكى 
قارمىقىڭنى  بېرىپ  دېڭىزغا  دەپ،  تايدۇرمايلى  ئۇالرنى  ئازادتۇر.  27 لېكىن  ئوغۇلالر  بولسا، 
سالغىن ۋە ئاۋۋال چىقىدىغان بېلىقنى ئېلىپ، ئاغزىنى ئاچقاندا تۆت دىرخاملىق بىر تەڭگە 

پۇل تاپىسەن. ئۇنى ئېلىپ، مېنىڭ ۋە سەن ئۈچۈن ئۇالرغا بەرگىن«.  

كىم ئاسمانالرنىڭ پادىشاھلىقىدا ئۇلۇغراق؟

پادىشاھلىقىدىكى 18  ئالدىغا كېلىپ: »ئاسمانالرنىڭ  ئەيسانىڭ  1 ئۇ سائەتتە شاگىرتالر 

ئۇلۇغراقى كىمدۇر؟« دەپ ئېيتتى.  2 ئەيسا بىر كىچىك بالىنى ئۆز ئالدىغا قىچقىرىپ 
يېنىپ،  ئەگەر  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  »بەرھەق،  3 ئېيتتى:  تۇرغۇزۇپ،   ئوتتۇرىسىدا  ئۇالرنىڭ 
كىچىك بالىالردەك بولمىساڭالر، ئاسمانالرنىڭ پادىشاھلىقىغا كىرمەيسىلەر.  4 چۈنكى ھەركىم 
ئۆزىنى شۇ كىچىك بالىدەك تۆۋەن تۇتسا، ئاسمانالرنىڭ پادىشاھلىقىدىكى ئۇلۇغراقى ئۇدۇر.  

5 كىمكى شۇنداق بىر كىچىك بالىنى مېنىڭ ئىسمىمدا قوبۇل قىلسا، مېنى قوبۇل قىلىدۇ.  

 توغرا يولدىن تايدۇرۇش توغرىسىدا

تۈگمەن  بىر  بوينىغا  ئۇنىڭ  تايدۇرسا،  بىرىنى  كىچىكلەردىن  شۇ  ئىشەنگەن  ماڭا  6 كىمكى 

بوالتتى.  7 ۋاي  ياخشى  ئۇنىڭغا  چۆكتۈرۈلسە،  چوڭقۇرىغا  دېڭىزنىڭ  ئېسىلىپ،  تېشى 
ۋاي  لېكىن  كېرەكتۇر،  كېلىشى  تايدۇرماقلىقالرنىڭ  چۈنكى  ئۈچۈن.  تايدۇرماقلىقالر  دۇنياغا 
ئۇنى  تايدۇرسا،  سېنى  پۇتۇڭ  ياكى  قولۇڭ  ئادەمگە.  8 ئەگەر  بولغان  ۋاسىتە  تايدۇرماقلىققا 
بولۇپ ھاياتلىققا كىرىشىڭ ئىككى قوللۇق  توكۇر  يا  تاشلىغىن. چوالق  ئۆزۈڭدىن  كېسىپ 
يا ئىككى پۇتلۇق بولۇپ دوزاخقا سېلىنىشىڭدىن ئەۋزەلدۇر.  9 ئەگەر كۆزۈڭ سېنى تايدۇرسا، 
ئۇنى ئويۇپ ئۆزۈڭدىن تاشلىغىن. بىر كۆزلۈك بولۇپ ھاياتلىققا كىرىشىڭ ئىككى كۆزلۈك 

بولۇپ ئوتنىڭ دوزىخىغا سېلىنىشىڭدىن ئەۋزەلدۇر.  
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 ئېزىققان قوي توغرىسىدىكى تەمسىل
سىلەرگە  چۈنكى  قىلمىغايسىلەر،  تەھقىر  بىرىنى  كىچىكلەردىن  شۇ  بولۇڭالركى،  10 ئاگاھ 

كۆرىدۇ.   ھەمىشە  يۈزىنى  ئاتامنىڭ  ساماۋى  ئاسمانالردا  پەرىشتىلىرى  ئۇالرنىڭ  ئېيتىمەن: 
11 چۈنكى ئىبن ئال-ئىنسان ھاالك بولغاننى ئىزدەپ قۇتقۇزغىلى كەلدى.  12 سىلەر قانداق 

توقسان  ئۇ  كەتسە،  ئېزىقىپ  بىرى  ئۇالردىن  ۋە  بولسا  قويى  يۈز  ئادەمنىڭ  بىر  قارايسىلەر؟ 
توققۇزنى تاغالردا قويۇپ، ئۇ ئېزىققاننى ئىزدەپ بارمامدۇ؟  13 ئەگەر مۇبادا ئۇنى تاپسا، بەرھەق 
سىلەرگە ئېيتىمەن: ئېزىقىپ كەتمىگەن توقسان توققۇزدىن شۇ قوي ئۈچۈن ئوشۇقراق خۇشال 
ئاتامنىڭ  ئاسمانالردىكى  بولۇشى  ھاالك  بىرىنىڭ  كىچىكلەردىن  شۇ  بولىدۇ.  14 شۇنداق 

خاھىشى ئەمەس.  

بۇرادىرىڭ گۇناھ قىلسا

بىر-بىرىڭالرنىڭ  يالغۇز  ئۇنىڭغا  بېرىپ،  قېشىغا  ئۇنىڭ  قىلسا،  گۇناھ  بۇرادىرىڭ  15 ئەگەر 

بولىسەن.  16 لېكىن  تاپقان  بۇرادىرىڭنى  ئاڭلىسا،  سېنى  قىلغىن.  نەسىھەت  ئارىسىدا 
سۆز  ھەر  بىلەن  شۇنىڭ  ئالغىن.  كىشىنى  ئىككى  ياكى  بىر  يەنە  بىلەن  ئۆزۈڭ  ئاڭلىمىسا، 
ئىككى ياكى ئۈچ گۇۋاھنىڭ ئاغزى بىلەن مەھكەم قىلىنغاي.  17 ئۇالرنى ئاڭلىمىسا، جامائەتكە 
ئېيتقىن. لېكىن جامائەتنى ئاڭلىمىسا، ئۇ ساڭا بۇتپەرەس ۋە باجگىردەك بولغاي.  18 بەرھەق، 
سىلەرگە ئېيتىمەنكى، ھەرنېمىنى يەردە باغلىساڭالر، ئاسماندا باغلىنىدۇ ۋە ھەرنېمىنى يەردە 
يەردە سىلەردىن ئىككى كىشى  ئېيتىمەن:  يېشىلىدۇ.  19 يەنە سىلەرگە  ئاسماندا  يەشسەڭالر، 
بىر بولۇپ ھەرنېمىنى تىلىسە، ئاسمانالردىكى ئاتام تەرىپىدىن ئۇالرغا بېرىلىدۇ.  20 چۈنكى ھەر 

يەردە ئىككى ياكى ئۈچ كىشى مېنىڭ نامىمدا جەم بولسا ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا بولىمەن«.  

يامان قۇل توغرىسىدىكى تەمسىل

21 ئۇ ۋاقىت پېترۇس ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندە، نەچچە مەرتىۋە بۇرادىرىم 

ماڭا گۇناھ قىلسا، ئۇنى كەچۈرەي؟ يەتتە مەرتىۋىگىچىمۇ؟«  22 ئەيسا ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ساڭا 
يەتتە مەرتىۋىگىچە، دېمەيمەن، بەلكى يەتمىش قېتىم يەتتە مەرتىۋىگىچىلىك.  23 ئۇنىڭ ئۈچۈن 
ئاسمانالرنىڭ پادىشاھلىقى ئۆز قۇللىرىدىن ھېساب خالىغان بىر پادىشاھ كىشىگە ئوخشايدۇ.  
24 ئۇ ھېساب قىلغىلى باشلىغاندا ئۇالر ئۇنىڭ ئالدىغا ئون مىڭ تاالنت قەرزى بار بىر كىشىنى 

كەلتۈردى.  25 ئەمما تۆلەپ بەرگىلى بىر نەرسىسى بولمىغاچ خوجىسى ئۇ ئۆزى بىلەن خوتۇنى 
ۋە بالىلىرى ۋە پۈتۈن بارلىقى سېتىلىپ، تۆلەپ بېرىشىنى ئەمر قىلدى.  26 ئۇ ۋاقىت قۇل يەرگە 
يىقىلىپ ئۇنىڭغا سەجدە قىلىپ ئېيتتى: › ماڭا مۆھلەت بەرگىن ۋە بارچىسىنى ساڭا تۆلەپ 

بەرەي‹.  27 ۋە ئۇ قۇلنىڭ خوجىسى رەھىم قىلىپ ئۇنى قويۇپ بېرىپ، قەرزىدىن ئۆتتى.  
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28 ئەمما ئۇ قۇل تاشقىرى چىققاندا ئۆز قۇل رەپىقلىرىدىن ئۇنىڭغا يۈز دىنار قەرزى بار بىرىنى 

تېپىپ، ئۇنى تۇتۇپ، گېلىنى سىقىپ: › قەرزىڭنى ماڭا تۆلەپ بەرگىن‹ دەپ ئېيتتى.  29 ئەمما 
يالۋۇرۇپ ئېيتتى: › ماڭا مۆھلەت  يىقىلىپ، ئۇنىڭغا  ئاياغلىرىغا  رەپىقى ئۇنىڭ  ئۇنىڭ قۇل 
بەرگۈچە ئۇنى  تۆلەپ  بېرىپ، قەرزنى  ئۇ ئۇنىماي  بەرەي‹.  30 لېكىن  تۆلەپ  بەرگىن ۋە ساڭا 

زىندانغا سالدۇردى.  
ماجىرانى  بارچە  بېرىپ،  بولۇپ  غەمكىن  توال  كۆرۈپ،  بولغاننى  ۋەقە  رەپىقلىرى  قۇل  31 ئۇنىڭ 

خوجىسىغا ئېيتىپ بەردى.  32 ئۇ ۋاقىت خوجىسى ئۇنى قىچقىرىپ، ئۇنىڭغا ئېيتتى: › ئەي يامان 
قۇل، ماڭا يالۋۇرغىنىڭ ئۈچۈن سېنىڭ ھەممە قەرزىڭدىن ئۆتتۈم.  33 مەن ساڭا رەھىم قىلغاندەك 
ئۆز قۇل رەپىقىڭگە رەھىم قىلىش ساڭا ھەم الزىم ئەمەسمىدى؟‹  34 خوجىسى ئاچچىقلىنىپ، 
ھەممە قەرزنى تۆلەپ بەرگۈچە ئۇنى ئازاب قىلغۇچىالرغا تاپشۇردى.  35 ئەگەر سىلەرنىڭ ھەربىرىڭالر 

كۆڭۈلدىن ئۆز بۇرادىرىنى كەچۈرمىسە، ساماۋى ئاتام ھەم سىلەرگە شۇنداق قىلىدۇ«.  

نىكاھلىق تۇرمۇش ۋە تاالق قىلىش توغرىسىدا

1 ۋەقە بولدىكى، ئەيسا بۇ سۆزلەرنى تامام قىلغاندا گالىلىيەدىن چىقىپ، ئىئورداننىڭ 19 

ئەگەشتى.  ئۇنىڭغا  2 توال خەلق  باردى.   يەرلىرىگە  يەھۇدىيەنىڭ  تەرىپىدىكى  بىر  ئۇ 
ئۇ ئاندا ئۇالرغا شىپا بەردى.  3 پەرىسىيلەر ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ، ئۇنى سىناپ ئېيتتى: »بىر 
جاۋاب  ئۇ  4 ئەمما  جايىزمۇ؟«   قىلماق  تاالق  خوتۇنىنى  ئۆز  بىلەن  سەۋەب  نە  ھەر  كىشىگە 
بۇنىڭ   ‹ 5 يارىتىپ:   خوتۇن  ۋە  ئەر  ئۇالرنى  تارتىپ  دەسلەپتىن  »ياراتقۇچى  ئېيتتى:  بېرىپ 
ئۈچۈن ئادەم ئاتا بىلەن ئانىسىنى قويۇپ ئۆز خوتۇنى بىلەن بىر بولسۇن ۋە ئىككىلىسى بىر 
ئەمەس،  ئىككى  ئۇالر  كېيىن  6 ئاندىن  ئوقۇمىدىڭالرمۇ؟   ئېيتقىنىنى  دېپ  بولسۇن‹  بەدەن 
ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  7 ئۇالر  ئايرىمىسۇن«.   ئىنسان  قوشقىنىنى  خۇدانىڭ  ئەمدى  بەدەندۇر.  بىر 
»ئۇنداق بولسا، نېمىشقا مۇسا تاالق خېتى بېرىشنى ۋە تاالق قىلماقنى ئەمر قىلدى؟«  8 ئۇ 
ئۇالرغا ئېيتتى: »كۆڭۈللىرىڭالرنىڭ قاتتىقلىقى ئۈچۈن مۇسا سىلەرگە خوتۇنلىرىڭالرنى تاالق 
ئېيتىمەن:  9 سىلەرگە  ئىدى.   ئەمەس  شۇنداق  دەسلەپتىن  لېكىن  بەردى.  ئىجازەت  قىلغىلى 
زىنا  ئالسا،  باشقىسىنى  قىلىپ  تاالق  خوتۇنىنى  ئۆز  بىلەن  سەۋەب  باشقا  زىنادىن  ھەركىم 

قىلىدۇ«.  
10 شاگىرتالر ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەگەر ئەر بىلەن خوتۇننىڭ ئارىسىدىكى ئەھۋال شۇنداق بولسا، 

كۆڭۈلگە  سۆزنى  بۇ  »ھەممىسى  ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئۇ  ئەمەس«.  11 ئەمما  ياخشى  ئۆيلەنمەك 
ئااللمايدۇ، لېكىن ئۆزىگە بېرىلگەنلەر كۆڭۈلگە ئالىدۇ.  12 چۈنكى ئانىسىنىڭ قورسىقىدىن 
ئاسمانالرنىڭ  ۋە  بار  قىلىنغانالر  ئاختا  ئادەملەردىن  ۋە  بار  ئاختىالر  تۇغۇلغان  شۇنداق 

پادىشاھلىقى ئۈچۈن ئۆزىنى ئاختا قىلغانالر باردۇر. ھەركىم كۆڭۈلگە ئااللسا، ئالسۇن«.  
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بالىالرنىڭ ئەيسا مەسىھ ئالدىغا كەلتۈرۈلۈشى
ئۇنىڭ  ئۇالر  دەپ،  قىلسۇن  دۇئا  قويۇپ  قوللىرىنى  ئۈستىگە  ئۇالرنىڭ  ئۇ  كېيىن  13 ئاندىن 

ئەيسا  ئەيىبلىدى.  14 لېكىن  ئۇالرنى  شاگىرتالر  ئەمما  كەلتۈردى.  بالىالرنى  كىچىك  ئالدىغا 
ئېيتتى: »كىچىك بالىالرنى قويۇڭالر ۋە ئۇالرنى ماڭا كەلگىلى توسماڭالر، چۈنكى ئاسمانالرنىڭ 
پادىشاھلىقى شۇنداقالرنىڭكىدۇر«.  15 ئۇ ئۇالرنىڭ ئۈستىگە قوللىرىنى قويغاندىن كېيىن ئۇ 

يەردىن كەتتى.  

ئەيسا مەسىھ ۋە باي يىگىت

16 ۋە مانا، بىر كىشى ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ، ئېيتتى: »ئەي ئۇستاز، ئەبەدىي ھاياتلىقنى تاپقىلى 

نېمە ياخشىلىق قىالي؟«  17 ئۇ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »نېمىشقا مەندىن ياخشىلىق توغرىسىدىن 
سورايسەن؟ ياخشى بولغۇچى ئۆزى بىردۇر. لېكىن ھاياتلىققا كىرگىلى خالىساڭ، ئەمرلەرنى 
تۇتقىن«.  18 ئۇ: »قايسى ئەمرلەرنى؟« دەپ سورىدى. ئەيسا ئېيتتى: »قاتىللىق قىلمىغىن، 
ئاناڭغا  ۋە  بەرمىگىن،  19 ئاتاڭغا  گۇۋاھلىق  يالغان  قىلمىغىن،  ئوغرىلىق  قىلمىغىن،  زىنا 
ھۆرمەت قىلغىن ۋە ھەقەمسايەڭنى ئۆزۈڭدەك دوست تۇتقىن«.  20 ئۇ يىگىت ئۇنىڭغا ئېيتتى: 
»بۇنىڭ ھەممىسىنى تۇتقانمەن. يەنە ماڭا نېمە كەمدۇر؟«  21 ئەيسا ئۇنىڭغا ئېيتتى: »كامىل 
خەزىنەڭ  ئاسمانالردا  ۋە  بەرگىن  پېقىرالرغا  سېتىپ،  مېلىڭنى  بېرىپ  خالىساڭ،  بولۇشنى 
بولىدۇ ۋە كېلىپ ماڭا ئەگەشكىن«.  22 لېكىن ئۇ يىگىت بۇنى ئاڭلىغاندا غەمكىن بولۇپ 

كەتتى، چۈنكى ئۇنىڭ توال مېلى بار ئىدى.  
23 شۇندا ئەيسا ئۆز شاگىرتلىرىغا ئېيتتى: »بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەن: بىر باي ئاسمانالرنىڭ 

پادىشاھلىقىغا تەسلىك بىلەن كىرىدۇ.  24 يەنە سىلەرگە ئېيتىمەنكى، بىر باينىڭ ئاسمانالرنىڭ 
پادىشاھلىقىغا كىرىشىدىن بىر تۆگىنىڭ يىڭنە تۆشۈكىدىن كىرىشى ئوڭايدۇر«.  25 شاگىرتالر 
بۇنى ئاڭلىغاندا توال ھەيران قېلىپ ئېيتتى: »ئۇنداق بولسا، كىم نىجات تاپااليدۇ؟«  26 ئەيسا 
خۇداغا  نەرسە  ھەر  لېكىن  ئەمەس،  مۈمكىن  ئۇشبۇ  »ئادەملەرگە  ئېيتتى:  قاراپ  ئۇالرغا 

مۈمكىندۇر«.  
27 ئۇ ۋاقىت پېترۇس سۆز باشالپ ئېيتتى: »مانا بىز ھەر نەرسىنى قويۇپ ساڭا ئەگەشتۇق. 

بىزگە نېمە بېرىلىدۇ؟«  28 ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: »بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەن: سىلەر ماڭا 
ئەگەشكەنلەر يېڭى تۇغۇلۇشتا ئىبن ئال-ئىنسان ئۆز شان-شەرىپىنىڭ تەختىدە ئولتۇرغاندا 
قەبىلىسىگە  ئىككى  ئون  ئىسرائىلنىڭ  ئولتۇرۇپ،  ئۈستىدە  تەخت  ئىككى  ئون  ھەم  سىلەر 
يا  بۇرادەرلىرىنى  يا  ئۆيلىرىنى  ئۈچۈن  ئىسمىم  مېنىڭ  قىلىسىلەر.  29 ھەركىم  ھۆكۈم 
قىلسا،  تەرك  يەرلىرىنى  ئېكىن  يا  بالىلىرىنى  يا  ئانىسىنى  يا  ئاتىسىنى  يا  ھەمشىرىلىرىنى 
ئاۋۋالقىالر  توال  ئالىدۇ.  30 لېكىن  مىراس  ھاياتلىقنى  ئەبەدىي  ئېلىپ،  مەرتىۋىسىنى  نەچچە 

ئاخىرقىالر ۋە ئاخىرقىالر ئاۋۋالقىالر بولىدۇ.  
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 ئۈزۈمزارلىقتىكى مەدىكارالر توغرىسىدىكى تەمسىل

ئالغىلى 20  مەدىكار  ئۈزۈمزارلىقىغا  ئۆز  سەھەردە  پادىشاھلىقى  ئاسمانالرنىڭ  1 چۈنكى 

چىققان بىر ئۆي خوجايىنىغا ئوخشايدۇ.  2 ئۇ مەدىكارالر بىلەن كۈنلۈكى بىر دىنارغا 
كېلىشىپ، ئۇالرنى ئۆز ئۈزۈمزارلىقىغا ئەۋەتتى.  3 ئۈچىنچى سائەتكە يېقىن چىقىپ، بازاردا 
بىكار تۇرغان باشقىالرنى كۆرۈپ،  4 ئۇالرغا ئېيتتى: › سىلەر ھەم تالىققا بېرىڭالر ۋە ھەققىڭالرنى 
سىلەرگە بېرەي‹. ئۇالر باردى.  5 ئالتىنچى ۋە توققۇزىنچى سائەتكە يېقىن چىقىپ، يەنە شۇنداق 
ئۇالرغا  تېپىپ،  باشقىالرنى  تۇرغان  بىكار  چىقىپ،  يېقىن  سائەتكە  بىرىنچى  6 ئون  قىلدى.  
ئېيتتى: › نېمىشقا پۈتۈن كۈن مۇندا بىكار تۇرىسىلەر؟‹  7 ئۇالر ئۇنىڭغا ئېيتتى: › ھېچكىم 
بىزنى ئىجارىگە ئالمىدى‹. ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: › سىلەر ھەم تالىققا بېرىڭالر‹.  8 ئاخشام بولغاندا 
ئۈزۈمزارلىقنىڭ ئىگىسى ئۆز ۋەكىلىگە ئېيتتى: › مەدىكارالرنى قىچقىرىپ، ئاخىرقىلىرىدىن 
كېلىپ،  سائەتتىكىلەر  بىرىنچى  9 ئون  بەرگىن‹.   ھەققىنى  ئىش  ئاۋۋالقىلىرىغىچە  باشالپ 
ھەربىرى بىر دىناردىن ئالدى.  10 ئاۋۋالقىالر كەلگەندە، ئوشۇقراق ئالىمىز، دەپ خىيال قىلدى. 
غوتۇلدىشىپ،   خوجايىنىغا  ئۆي  11 ئالغاندا  ئالدى.   دىناردىن  بىر  ھەربىرى  ھەم  ئۇالر  ئەمما 
ۋە  ئېغىرلىقىنى  كۈندۈزنىڭ  بىز  ۋە  ئىشلىگەن  سائەت  بىر  ئاخىرقىالر  بۇ   ‹ 12 ئېيتىشتى: 

ئۇالرنىڭ  بېرىپ  ئۇ جاۋاب  13 لېكىن  قىلدىڭ‹.   تەڭ  ئۇالرنى  تارتقانالرغا  ئىسسىقىنى  ئاپتاپ 
بىرىگە ئېيتتى: › ئەي دوستۇم، مەن ساڭا ناھەقلىق قىلمىدىم. سەن مەن بىلەن بىر دىنارغا 
كېلىشمىدىڭمۇ؟  14 ھەققىڭنى ئېلىپ كەتكىن. لېكىن بۇ ئاخىرقىغا ساڭا ئوخشاش بەرگىلى 
ياخشى  مېنىڭ  يوقمۇ؟  ھەققىم  قىلغىلى  خالىغىنىمدەك  15 ئۆزۈمنىڭكىنى  خااليمەن.  
ئىكەنلىكىمگە سېنىڭ كۆزۈڭ يامان بوالمدۇ؟‹  16 شۇنىڭغا ئوخشاش ئاخىرقىالر ئاۋۋالقىالر ۋە 

ئاۋۋالقىالر ئاخىرقىالر بولىدۇ«.  

ئەيسا مەسىھ يەنە ئۆلۈپ تىرىلىشىنى ئالدىن ئېيتىدۇ
17 يېرۇسالېمغا بارغىلى چىققاندا ئەيسا ئون ئىككىلەرنى تەنھاغا ئېلىپ، يولدا ئۇالرغا 

ئېيتتى:  18 »مانا بىز يېرۇسالېمغا چىقىمىز ۋە ئىبن ئال-ئىنسان باش كاھىنالرغا ۋە 
كاتىپالرغا تاپشۇرۇلىدۇ ۋە ئۇالر ئۇنى ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىدۇ.  19 ئۇالر ئۇنى مەسخىرە 

قىلىپ، قامچىالپ، كرېستكە تارتقىلى تائىپىلەرگە تاپشۇرىدۇ ۋە ئۇ ئۈچىنچى كۈنى قوپىدۇ«.  

ياقۇب ۋە يۇھاننانىڭ ئانىسىنىڭ ئىلتىماسى
20 ئۇ ۋاقىت زەبەدىينىڭ ئوغۇللىرىنىڭ ئانىسى ئۆز ئوغۇللىرى بىلەن ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ 

ئېيتتى.  ئۇنىڭغا  دەپ  خااليسەن«  »نېمە  تىلىدى.  21 ئۇ:  نېمە  بىر  ئۇنىڭدىن  قىلىپ،  تەزىم 
ئۇ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئېيتقىنكى، سېنىڭ پادىشاھلىقىڭدا بۇ ئىككى ئوغلۇمنىڭ بىرى ئوڭ 
»نېمە  ئېيتتى:  بېرىپ  ئەيسا جاۋاب  ئولتۇرسۇن«.  22 ئەمما  يېنىڭدا  بىرى سول  ۋە  يېنىڭدا 
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تىلىگىنىڭالرنى بىلمەيسىلەر. مەن ئىچىدىغان پىيالىنى ئىچەلەمسىلەر؟« ئۇالر: »ئىچەلەيمىز« 
ئوڭ  لېكىن  ئىچىسىلەر،  پىيالەمنى  »مېنىڭ  ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئېيتتى.  23 ئۇ  ئۇنىڭغا  دەپ 
ئاتامدىن  ئەمما  ئەمەس،  مەندە  ئىختىيار  بەرگىلى  ئولتۇرۇشنى  يېنىمدا  سول  ۋە  يېنىمدا 

قايسىالرغا تايىن قىلىنغان بولسا، ئۇالرغا بېرىلىدۇ«.  
ئۆز  ئۇالرنى  بولدى.  25 ئەيسا  خاپا  بۇرادەردىن  ئىككى  بۇ  ئاڭلىغاندا  بۇنى  شاگىرت  24 ئون 

چوڭلۇق  ئۇالرغا  ئەمىرلىرى  تائىپىلەرنىڭ  »بىلىسىلەركى،  ئېيتتى:  قىچقىرىپ  ئالدىغا 
قىلىدۇ ۋە ئۇلۇغلىرى ئۇالرنىڭ ئۈستىگە سەلتەنەت قىلىدۇ.  26 سىلەرنىڭ ئاراڭالردا شۇنداق 
بولسۇن  27 ۋە  بولغىلى خالىسا، خىزمەتكارىڭالر  ئاراڭالردا چوڭ  بەلكى كىمكى  بولمىسۇن، 
ئال- ئىبن  بولسۇن.  28 شۇنداقكى،  قۇلۇڭالر  خالىسا،  بولغىلى  بىرىنچى  ئاراڭالردا  كىمكى 
ئىنسان ئۆزىگە خىزمەت قىلدۇرماق ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى خىزمەت قىلىپ، تولىالر ئۈچۈن 

ئۆز جېنىنى پىدا قىلغىلى كەلدى«.  

ئەيسا ئىككى كور كىشىنى ساقايتىدۇ

29 ئۇالر يېرىخودىن چىققاندا توال خەلق ئۇنىڭغا ئەگەشتى.  30 ۋە مانا يول ئۈستىدە ئولتۇرغان 

ئىككى كور كىشى ئەيسانىڭ ئۆتىدىغىنىنى ئاڭالپ: »ئەي خۇداۋەندە، ئىبن داۋۇد، بىزگە رەھىم 
قىلغىن« دەپ قىچقاردى.  31 ئەمما خەلق ئۇالرنى »شۈك تۇرۇڭالر« دەپ ئەيىبلىدى. لېكىن 
قىلغىن«.   رەھىم  بىزگە  داۋۇد،  ئىبن  خۇداۋەندە،  »ئەي  ئېيتتى:  قىچقىرىپ  ئوشۇقراق  ئۇالر 
خااليسىلەر؟«   قىلىشىمنى  نېمە  »سىلەرگە  ئېيتتى:  قىچقىرىپ  ئۇالرنى  توختاپ،  32 ئەيسا 

33 ئۇالر ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندە، كۆزلىرىمىز ئېچىلسا ئىدى«.  34 ئەيسا ئۇالرغا رەھىم 

قىلىپ، كۆزلىرىگە قول تەگكۈزدى ۋە ئۇالر دەرھال كۆرىدىغان بولدى ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشتى.  

ئەيسا مەسىھ تەخەيگە مىنىپ يېرۇسالېمغا كىرىدۇ

بەيتپاگەگە كەلگەندە 21  يېنىدىكى  تېغىنىڭ  زەيتۇن  يېقىنلىشىپ،  يېرۇسالېمغا  1 ئۇالر 

ئەيسا ئىككى شاگىرتنى ئەۋەتىپ،  2 ئۇالرغا ئېيتتى: »قېشىڭالردىكى كەنتكە بېرىڭالر 
ئېلىپ  ماڭا  يېشىپ،  ئۇالرنى  تاپىسىلەر.  بىلەن  تەخىيى  ئېشەكنى  باغالقلىق  بىر  دەرھال  ۋە 
ۋە  دەڭالر  الزىمدۇر‹  خۇداۋەندىگە  ئۇالر   ‹ دېسە،  نېمە  بىر  سىلەرگە  بىرى  3 ئەگەر  كېلىڭالر.  
بىلەن  ۋاسىتىسى  پەيغەمبەرنىڭ  ھەممىسى  4 بۇنىڭ  بېرىدۇ«.   قويۇپ  ئۇالرنى  دەرھال  ئۇ 

ئېيتىلغىنى بەجا كەلتۈرۈلمىكى ئۈچۈن ۋەقە بولدى، يەنى:  
ئېشەك  ئېشەككە،  كېلىپ،  بىلەن  ياۋاشلىق  پادىشاھىڭ  مانا  ئېيتىڭالر:  قىزىغا  5 »سى'ون 

ئۇالغنىڭ تەخىيىگە مىنىپ ساڭا كېلىدۇ«. 
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 6 شاگىرتالر بېرىپ، ئەيسا ئۇالرغا بۇيرۇغاندەك قىلىپ،  7 ئېشەكنى ۋە تەخەينى ئېلىپ كېلىپ، 
ئولتۇردى.  8 خەلقنىڭ  ئۈستىدە  ئۇنىڭ  ئۇ  ۋە  سالدى  ئۈستىگە  ئۇالرنىڭ  لىباسلىرىنى  ئۆز 
يولغا  دەرەخلەردىن شاخالر كېسىپ  باشقىالر  ۋە  يايدى  ئۈستىگە  يول  لىباسلىرىنى  تولىلىرى 
سالدى.  9 ئالدىدا ماڭغان ۋە كەينىدىن ئەگەشكەن خەلق قىچقىرىپ ئېيتىشتى: ھەمدۇسانا 
ئەرشىئەالدا!   ھەمدۇسانا  مۇبارەكتۇر،  كېلىدىغان  نامىدا  خۇداۋەندىنىڭ  ئىبن-داۋۇدقا، 
ئېيتىشتى.   دەپ  كىمدۇر«  »بۇ  كېتىپ:  تەۋرىنىپ  شەھەر  بارچە  كىرگەندە  10 يېرۇسالېمغا 

11 خەلق ئېيتتى: »بۇ ئۆزى گالىلىيەدىكى نازارەتتىن بولغان ئەيسا پەيغەمبەردۇر«.  

ئەيسا مەسىھنىڭ بەيت-مۇقەددەسنى تازىلىشى

ھەيدەپ  ساتقۇچىالرنى  ۋە  ئالغۇچى  ھەممە  بەيتتىكى  كىرىپ،  بەيت-مۇقەددەسكە  12 ئەيسا 

ئۆرۈۋېتىپ،   كۇرسىلىرىنى  ساتقۇچىالرنىڭ  كەپتەر  ۋە  جوزىلىرىنى  سەرراپالرنىڭ  چىقىرىپ، 
13 ئۇالرغا ئېيتتى: »پۈتۈلگەنكى › مېنىڭ ئۆيۈم دۇئا ئۆيى دەپ ئاتىلىدۇ‹، لېكىن سىلەر ئۇنى 

ئالدىغا  ئۇنىڭ  توكۇرالر  ۋە  كورالر  قىلدىڭالر«.  14 بەيت-مۇقەددەستە  غېرى  بۇالڭچىالرنىڭ 
كەلدى ۋە ئۇ ئۇالرنى ساقايتتى.  15 ئەمما باش كاھىنالر ۋە كاتىپالر ئۇنىڭ قىلغان ئاجايىپ 
بالىالرنى  قىچقارغان  دەپ  داۋۇدقا‹  ئىبن  ھەمدۇسانا   ‹ بەيت-مۇقەددەستە  ۋە  ئەمەللىرىنى 
كۆرگەندە ئاچچىقلىنىپ،  16 ئۇنىڭغا ئېيتتى: »بۇالرنىڭ نېمە ئېيتقىنىنى ئاڭالۋاتامسەن؟« 
ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: »ئاڭالۋاتىمەن، › كىچىك بالىالرنىڭ ۋە ئېمىدىغان بالىالرنىڭ ئاغزىدىن 
ئۆزۈڭگە ھەمد تەييار قىلدىڭ‹ دەپ ھېچ ئوقۇمىدىڭالرمۇ؟«  17 ئۇ ئۇالرنى قويۇپ شەھەردىن 

چىقىپ، بەيتانياغا بېرىپ ئاندا قوندى.  

قۇرۇپ كەتكەن ئەنجۈر دەرىخى

18 ئەتىگەندە شەھەرگە يانغىنىدا ئاچ قېلىپ،  19 يولدا بىر ئەنجۈر دەرىخىنى كۆرۈپ، ئۇنىڭ 

سەندە  ئەبەدكىچە  كېيىن  »مۇندىن  تاپماي:  نەرسە  ھېچ  باشقا  ياپراقتىن  ئاندا  باردى.  تۈۋىگە 
مېۋە بولمىسۇن« دەپ ئۇنىڭغا ئېيتتى. دەرھال ئەنجۈر دەرىخى قۇرۇپ كەتتى.  20 شاگىرتالر 
بۇنى كۆرۈپ، ئەجەبلىنىپ ئېيتتى: »ئەنجۈر دەرىخى قانداق دەرھال قۇرۇپ كەتتى؟«  21 ئەيسا 
جاۋاب بېرىپ ئۇالرغا ئېيتتى: »بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەن: ئەگەر ئېتىقادىڭالر بولسا ۋە شەك 
كەلتۈرمىسەڭالر، يالغۇز بۇ ئەنجۈر دەرىخىگە قىلىنغاننى قىلماي، بەلكى بۇ تاغنىڭ ئۆزىگە: › 
كۆچۈرۈلۈپ، دېڭىزغا تاشالنغىن‹ دەپ ئېيتساڭالر، ئۇنداق بولىدۇ.  22 دۇئادا ھەرنېمىنى تىلەپ 

ئىشەنسەڭالر ئالىسىلەر«.  
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ئەيسا مەسىھنىڭ ھوقۇقىنىڭ سۈرۈشتۈرۈلۈشى
ئاقساقاللىرى  قوۋمنىڭ  ۋە  كاھىنالر  باش  بەرگىنىدە  تەلىم  كىرىپ  بەيت-مۇقەددەسكە  23 ئۇ 

ساڭا  قۇدرەتنى  بۇ  ۋە  قىلىسەن  شۇنى  بىلەن  قۇدرەت  »نېمە  ئېيتتى:  كېلىپ  ئالدىغا  ئۇنىڭ 
كىم بەردى؟«  24 ئەيسا جاۋاب بېرىپ ئۇالرغا ئېيتتى: »مەن ھەم سىلەردىن بىر سۆز سوراي. 
سىلەرگە  قىلغىنىمنى  شۇنى  بىلەن  قۇدرەت  نېمە  ھەم  مەن  ئېيتساڭالر،  ماڭا  ئۇنى  ئەگەر 
ئادەملەردىنمۇ؟«  ئاسماندىنمۇ؟  ئىدى؟  قەيەردىن  چۆمۈلدۈرۈشى  ئېيتاي.  25 يۇھاننانىڭ 
ئۇالر ئۆز ئارىسىدا مەسلىھەت قىلىشىپ ئېيتتى: »ئەگەر ئاسماندىن دېسەك، بىزگە › ئۇنداق 
خەلقتىن  دېسەك،  ئادەملەردىن  دەيدۇ.  26 ئەگەر  ئىشەنمىدىڭالر؟‹  ئۇنىڭغا  نېمىشقا  بولسا، 
قورقىمىز، چۈنكى ھەممىسى يۇھاننانى پەيغەمبەر دەپ بىلىدۇ«.  27 بۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئەيساغا: 
قۇدرەت  نېمە  ھەم  مەن  »ئۇنداقتا  ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئۆزى  ئۇ  بەردى.  جاۋاب  دەپ  »بىلمەيمىز« 

بىلەن بۇنى قىلغىنىمنى سىلەرگە ئېيتمايمەن.  

 ئىككى ئوغۇل توغرىسىدىكى تەمسىل

بېرىپ  ئۇ  ئىدى.  بار  ئوغلى  ئىككى  ئادەمنىڭ  بىر  قارايسىلەر؟  قانداق  سىلەر  28 ئەمدى 

ئاۋۋالقىسىغا ئېيتتى: › ئەي ئوغلۇم، بېرىپ، بۇ كۈن ئۈزۈمزارلىقىمدا ئىشلىگىن‹.  29 ئەمما 
ئۇ: › خالىمايمەن‹ دەپ جاۋاب بەردى. كېيىن پۇشايمان بولۇپ باردى.  30 ھەم ئىككىنچىسىگە 
لېكىن  بەردى،  جاۋاب  دەپ  باراي‹  مەن  خوجام،  خوپ   ‹ ئۇ:  ئەمما  ئېيتتى.  شۇنداق  بېرىپ، 
بارمىدى.  31 بۇ ئىككىلىسىنىڭ قايسىسى ئاتىنىڭ خاھىشىنى قىلدى؟« ئۇالر: »ئاۋۋالقىسى« 
دەپ ئېيتتى. ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: »بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەنكى، باجگىرالر ۋە پاھىشىلەر 
ھەقىقەت  سىلەرگە  يۇھاننا  كىرىدۇ.  32 چۈنكى  پادىشاھلىقىغا  خۇدانىڭ  ئىلگىرى  سىلەردىن 
ئۇنىڭغا  پاھىشەلەر  ۋە  باجگىرالر  لېكىن  ئىشەنمىدىڭالر.  ئۇنىڭغا  سىلەر  ۋە  كەلدى  يولىدا 
ئىشەندى. ئەمما سىلەر بۇنى كۆرۈپ تۇرغاندىن كېيىن پۇشايمان بولماي ئۇنىڭغا ئىشەنمىدىڭالر.  

 ئۈزۈمزارلىق ۋە يامان باغۋەنلەر توغرىسىدىكى تەمسىل

33 باشقا بىر تەمسىل ئاڭالڭالر: بىر ئۆي خوجايىنى بار ئىدى. ئۇ ئۆزى بىر ئۈزۈمزارلىق سېلىپ، 

چۆرىسىنى چىتالپ، ئىچىدە بىر شىرنە كۆلچىكى كوالپ، بىر مۇنار ياساپ، ئۇنى باغۋەنلەرگە 
تاپشۇرۇپ، باشقا يۇرتقا سەپەر قىلدى.  34 مېۋە ۋاقتى يېقىنالشقاندا ئۆز قۇللىرىنى مېۋىسىنى 
تاپشۇرۇۋالغىلى باغۋەنلەرنىڭ قېشىغا ئەۋەتتى.  35 باغۋەنلەر ئۇنىڭ قۇللىرىنى تۇتۇپ، بىرىگە 
ئاۋۋالقىالردىن  قىلدى.  36 يەنە  چالما-كېسەك  بىرىنى  يەنە  ئۆلتۈرۈپ،  بىرىنى  ئۇرۇپ،  تاياق 
ئوشۇقراق باشقا قۇللىرىنى ئەۋەتتى. ئۇالر بۇالرغا ھەم شۇنداق قىلدى.  37 لېكىن ئاخىر: › 
ئۇالر ئۆز ئوغلۇمغا يۈز-خاتىرە قىلغاي‹ دەپ ئۇالرغا ئۆز ئوغلىنى ئەۋەتتى.  38 لېكىن باغۋەنلەر 
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ئوغۇلنى كۆرگەندە ئۆز ئارىلىرىدا: › بۇ ۋارىستۇر، كېلىڭالر، ئۇنى ئۆلتۈرۈپ مىراسىنى ئااليلى‹ 
دەپ مەسلىھەت قىلىشتى.  39 ئۇالر ئۇنى تۇتۇپ، ئۈزۈمزارلىقتىن تاشقىرى چىقىرىپ ئۆلتۈردى.  
40 ئۈزۈمزارلىقنىڭ ئىگىسى كەلگەندە ئۇ باغۋەنلەرگە نېمە قىلىدۇ؟«  41 ئۇالر ئۇنىڭغا ئېيتتى: 

»ئۇالر يامان بولغاچ يامان ھاالكەت بىلەن ئۇالرنى يوقىتىپ، ئۈزۈمزارلىقنى ئۆز ۋاقتىدا مېۋىنى 
تامچىالر   ‹« ئېيتتى:  ئۇالرغا  تاپشۇرىدۇ«.  42 ئەيسا  باغۋەنلەرگە  باشقا  بېرىدىغان  ئۇنىڭغا 
ۋە  بولدى  شۇنداق  تەرىپىدىن  خۇداۋەندىنىڭ  بولدى.  تېشى  بۇرجەك  ئۆزى  تاش  قىلغان  رەت 

كۆزلىرىمىزدە ئاجايىپتۇر‹ دەپ مۇقەددەس يازمىالردا ھېچ ئوقۇمىدىڭالرمۇ؟  
پادىشاھلىقى سىلەردىن ئېلىنىپ، مېۋىسىنى  43 بۇنىڭ ئۈچۈن سىلەرگە ئېيتىمەن: خۇدانىڭ 

بېرىدىغان بىر خەلققە بېرىلىدۇ.  44 ھەركىم بۇ تاشنىڭ ئۈستىگە چۈشسە، پارچىلىنىدۇ ۋە بۇ 
تاش كىمنىڭ ئۈستىگە چۈشسە، ئۇنى ئېزىدۇ«.  

45 باش كاھىنالر ۋە پەرىسىيلەر ئۇنىڭ تەمسىللىرىنى ئاڭلىغاندا ئۇالرنىڭ ئۆز توغرىسىدا سۆز 

قىلغىنىنى ئۇقتى.  46 لېكىن ئۇالر ئۇنى تۇتقىلى ئىزدىگەندە خەلقتىن قورقتى، چۈنكى ئۇالر 
ئۇنى پەيغەمبەر دەپ بىلەتتى.  

توي زىياپىتى توغرىسىدىكى تەمسىل

1 ئەيسا سۆز قىلىپ، يەنە تەمسىللەر بىلەن ئۇالرغا تەلىم بېرىپ ئېيتتى:  2 »ئاسمانالرنىڭ 22 

3 دەۋەت  ئوخشايدۇ.   كىشىگە  پادىشاھ  بىر  قىلغان  توي  ئوغلىغا  ئۆز  پادىشاھلىقى 
قىلىنغانالرنى قىچقارغىلى ئۆز قۇللىرىنى ئەۋەتتى، ئەمما ئۇالر كەلگىلى خالىمىدى.  

4 يەنە باشقا قۇللىرىنى ئەۋەتىپ ئېيتتى: › دەۋەت قىلىنغانالرغا ئېيتىڭالركى: › مانا چۈشلۈك 

تائامىمنى تەييار قىلدىم، بۇقىلىرىمنى ۋە بورداق ماللىرىمنى بوغۇزلىدىم، ھەر نەرسە تەيياردۇر، 
ئۆز  بىرى  يەنە  يېرىگە،  ئېكىن  ئۆز  بىرى  بەرمەي  ئېتىبار  ئۇالر  كېلىڭالر‹.  5 لېكىن  تويغا 
تىجارىتىگە باردى.  6 قالغانلىرى ئۇنىڭ قۇللىرىنى تۇتۇپ، دەشنەم قىلىپ قاتىللىق قىلدى.  

7 پادىشاھ ئاچچىقلىنىپ، ئۆز قوشۇنىنى ئەۋەتىپ، ئۇ قاتىللىق قىلغۇچىالرنى ھاالك قىلىپ، 

لېكىن  تەيياردۇر،  توي   ‹ ئېيتتى:  قۇللىرىغا  ئۆز  كېيىن  كۆيدۈردى.  8 ئاندىن  شەھىرىنى 
ھەممە  بېرىپ،  ئايرىشلىرىغا  يول  ئۈچۈن  ئىدى.  9 ئۇنىڭ  ئەمەس  اليىق  قىلىنغانالر  دەۋەت 

تاپقانلىرىڭالرنى تويغا قىچقىرىڭالر‹.  
ئۆيى  توي  ۋە  قىلدى  جەم  تاپقانلىرىنى  ھەممە  ياخشى-يامان  چىقىپ،  يولالرغا  قۇلالر  10 ئۇ 

داستىخاندا ئولتۇرغۇچىالر بىلەن تولدى.  11 ئەمما پادىشاھ داستىخاندا ئولتۇرغانالرنى كۆرگىلى 
ئەي   ‹ ئېيتتى:  كۆرۈپ،  12 ئۇنىڭغا  كىشىنى  بىر  كىيمىگەن  لىباسى  توي  ئاندا  كىرگەندە، 
دوستۇم، سېنىڭ توي لىباسىڭ بولمىسا، بۇ يەرگە قانداق كىردىڭ؟‹ ئۇنىڭ ئاغزى باغالقلىق 
قوللىرىنى  ۋە  پۇتلىرىنى  ئۇنىڭ   ‹ ئېيتتى:  خىزمەتكارالرغا  ئۇ  ۋاقىت  قالدى.  13 ئۇ  بولۇپ 
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غۇچۇرلىتىش  چىش  ۋە  يىغا  ئاندا  تاشالڭالر.  قاراڭغۇلۇققا  تاشقىرىقى  ئېلىپ  ئۇنى  باغالپ، 
بولىدۇ‹.  14 چۈنكى دەۋەت قىلىنغانالر توال، لېكىن ئىلغانغانالر ئازدۇر«.  

قەيسەرگە باج بېرىش توغرىسىدا بىر سوئال

15 ئۇ ۋاقىت پەرىسىيلەر بېرىپ، ئۇنى سۆز بىلەن تۇزاققا چۈشۈرگىلى مەسلىھەت قىلىشىپ،  

ئېيتقۇزدى: »ئەي  ئەۋەتىپ،  ئالدىغا  ئۇنىڭ  بىللە  بىلەن  16 ئۆز شاگىرتلىرىنى ھىرودەسىيلەر 

ئۇستاز، سېنىڭ سادىق بولۇپ، خۇدانىڭ يولىنى راستلىق بىلەن ئۆگىتىپ، ھېچكىمدىن پەرۋا 
قىلمىغىنىڭنى بىلىمىز، چۈنكى ئادەملەرگە يۈز-خاتىرە قىلمايسەن.  17 ئەمدى بىزگە ئېيتقىن، 
قانداق قارايسەن؟ قەيسەرگە باج بەرمەك جايىزمۇ ئەمەسمۇ؟«  18 ئەيسا ئۇالرنىڭ ھىيلىسىنى 
بىلىپ، ئۇالرغا ئېيتتى: »ئەي رىيا قىلغۇچىالر، نېمىشقا مېنى سىنايسىلەر؟  19 ماڭا باج پۇلىنى 
كۆرسىتىڭالر«. ئۇالر ئۇنىڭغا بىر دىنار كەلتۈردى.  20 ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: »بۇ سۈرەت ۋە 
خەت كىمنىڭكىدۇر؟«  21 ئۇالر ئۇنىڭغا ئېيتتى: »قەيسەرنىڭكى«. ئۇ ۋاقىت ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: 
»ئۇنداق بولسا، قەيسەرنىڭكىنى قەيسەرگە ۋە خۇدانىڭكىنى خۇداغا بېرىڭالر«.  22 ئۇالر بۇنى 

ئاڭلىغاندا ئەجەبلىنىپ، ئۇنى قويۇپ كەتتى.  

سادۇقىيالر ئۆلۈمدىن تىرىلىپ قوپۇش توغرىسىدا سوئال سورايدۇ

كېلىپ،  ئالدىغا  ئۇنىڭ  سادۇقىيالر  دېگەن  يوقتۇر  قوپۇش  تىرىلىپ  ئۆلۈمدىن  كۈندە  23 شۇ 

بالىسىز  كىشى  بىر  ئەگەر   ‹ ئېيتتىكى:  مۇسا  ئۇستاز،  »ئەي  سوراپ،  24 ئېيتتى:  ئۇنىڭدىن 
قوپۇرسۇن‹.  25 ئەمدى  نەسىل  بۇرادىرىگە  ئۆز  ئېلىپ،  خوتۇنىنى  ئۇنىڭ  بۇرادىرى  ئۆلسە، 
بىزنىڭ ئارىمىزدا يەتتە بۇرادەر بار ئىدى ۋە ئاۋۋالقىسى ئۆيلىنىپ ئۆلدى ۋە ئۇنىڭ ئۇرۇق-
ئەۋالدى بولمىغاچ خوتۇنىنى بۇرادىرىگە قويدى.  26 شۇنداق ئىككىنچىسى ۋە ئۈچىنچىسى تا 
يەتتىنچىسىغىچىلىك.  27 ھەممىدىن كېيىن ئۇ خوتۇن ھەم ئۆلدى.  28 ئەمدى قىيامەتتە بۇ 

يەتتىسىنىڭ قايسىسىنىڭ خوتۇنى بولىدۇ؟ چۈنكى ھەممىسىنىڭكى بولغانىدى«.  
قۇدرىتىنى  خۇدانىڭ  ۋە  يازمىالرنى  »مۇقەددەس  ئېيتتى:  ئۇالرغا  بېرىپ  جاۋاب  29 ئەيسا 

بىلمىگەچ ئېزىقىپ كەتكەنسىلەر.  30 چۈنكى قىيامەتتە ئۇالر خوتۇن ئالمايدۇ، ئەرگە تەگمەيدۇ، 
خۇدا  بولسا  توغرىسىدىن  قىيامەت  بولىدۇ.  31 ئەمما  پەرىشتىلەردەك  ئاسماندىكى  لېكىن 
تەرىپىدىن سىلەرگە ئېيتىلغىنىنى ئوقۇمىدىڭالرمۇ، يەنى:  32 › مەن ئىبراھىمنىڭ تەڭرىسى 
ۋە ئىسھاقنىڭ تەڭرىسى ۋە ياقۇبنىڭ تەڭرىسىدۇرمەن‹. خۇدا ئۆلۈكلەرنىڭ تەڭرىسى ئەمەس، 
بەلكى تىرىكلەرنىڭ تەڭرىسىدۇر«.  33 خەلق بۇنى ئاڭلىغاندا ئۇنىڭ تەلىمىگە ھەيران قالدى.  
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ھەممىدىن چوڭ ئەمر
جەم  يىغىلىپ  ئاڭلىغاندا  قىلغىنىنى  خامۇش  سادۇقىيالرنى  ئۇنىڭ  پەرىسىيلەر  34 لېكىن 

ئېيتتى:   ئۇنىڭدىن سوراپ  ئۈچۈن  ئۇنى سىنىماق  ئۇستازى  تەۋرات  بىر  بولدى.  35 ئۇالردىن 
36 »ئەي ئۇستاز تەۋراتتىكى ھەممىدىن چوڭ ئەمر قايسىدۇر؟«  37 ئۇ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »› رەب 

خۇدايىڭنى ھەممە كۆڭلۈڭ ۋە ھەممە جېنىڭ ۋە ھەممە ئەقلىڭ بىلەن دوست تۇتقىن‹ دەپ،  
38 ھەممىدىن ئىلگىرىكى ۋە چوڭ ئەمر شۇدۇر.  39 › ھەقەمسايەڭنى ئۆزۈڭدەك دوست تۇتقىن‹ 

دەپ ئىككىنچىسى مۇنىڭغا ئوخشاشتۇر.  40 بارچە تەۋرات ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ تەلىماتلىرى بۇ 
ئىككى ئەمرگە ئېسىلغاندۇر«.  

مەسىھ كىمنىڭ ئوغلىدۇر؟

41 پەرىسىيلەر جەم بولۇپ تۇرغاندا ئەيسا ئۇالردىن سوراپ،  42 ئېيتتى: »مەسىھ توغرىسىدىن 

نېمە ئوياليسىلەر؟ كىمنىڭ ئوغلىدۇر؟« ئۇالر ئۇنىڭغا ئېيتتى: »داۋۇدنىڭكى«.  43 ئۇ ئۇالرغا 
ئېيتتى: »ئۇنداق بولسا، داۋۇد روھتا قانداق ئۇنى خۇداۋەندە دەپ ئاتاپ، ئېيتتىكى:  44 › رەب 
قويغۇچە  تېگىگە  پۇتلىرىڭنىڭ  دۈشمەنلىرىڭنى  مەن سېنىڭ  ئېيتتى:  خۇداۋەندەمگە  مېنىڭ 
مېنىڭ ئوڭ يېنىمدا ئولتۇرغىن، دېدى‹؟  45 ئەمدى داۋۇد ئۇنى خۇداۋەندە دەپ ئاتىسا، قانداق 
ئۇنىڭ ئوغلى بولىدۇ؟«  46 ھېچكىم ئۇنىڭغا بىر سۆز جاۋاب بېرەلمىدى. شۇ كۈندىن تارتىپ 

ھېچكىم ئۇنىڭدىن بىر نەرسە سورىغىلى جۈرئەت قىلمىدى.  

ئەيسا مەسىھ رىيا قىلغۇچى كاتىپالر ۋە پەرىسىيلەرنى ئەيىبلەيدۇ

1 ئۇ ۋاقىت ئەيسا خەلققە ۋە ئۆز شاگىرتلىرىغا سۆز قىلىپ،  2 ئېيتتى: »كاتىپالر بىلەن 23 

پەرىسىيلەر مۇسانىڭ كۇرسىسىدا ئولتۇرىدۇ.  3 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر سىلەرگە ھەرنېمە 
دېسە، ئۇنى قىلىپ ساقالڭالر. لېكىن ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىدەك قىلماڭالر، چۈنكى ئۇالر ئېيتىدۇ، 
ئەمما قىلمايدۇ.  4 ئۇالر ئېغىر يۈكلەر باغالپ، ئادەملەرنىڭ مۈرىلىرىگە ئارتىپ قويىدۇ. لېكىن 
ئۆزى بىر بارمىقى بىلەن بۇالرنى لىڭشىتىشقا يارىمايدۇ.  5 ئۇالر ئادەملەرگە كۆرۈنىمىز دەپ، 
ھەممە ئەمەللىرىنى قىلىدۇ، چۈنكى ئايەت قېپىنىڭ بوغقۇچلىرىنى كەڭ ۋە ئېتەك پۆپۈكلىرىنى 
چوڭ قىلىدۇ.  6 ئۇالر زىياپەتلەردە تۆردە ئولتۇرۇشنى ۋە سىناگوگالردا ئاۋۋالقى ئورۇنالرنى  7 ۋە 
بازاردا ساالم ئېلىشى ۋە ئادەملەردىن خوجام دەپ ئاتىلىشنى ياخشى كۆرىدۇ.  8 لېكىن سىلەر 
9 يەر  بۇرادەرسىلەر.   ھەممەڭالر  ۋە  بىردۇر  مۇئەللىمىڭالر  چۈنكى  ئاتالماڭالر،  دەپ  خوجام‹   ‹
يۈزىدە ھېچكىمنى › ئاتا‹ دېمەڭالر، چۈنكى ئاتاڭالر بىردۇر ۋە ئۇ ئاسمانالردىدۇر.  10 ئۆزۈڭالرنى 
› ئۇستاز‹ دەپ ئاتالدۇرماڭالر، چۈنكى ئۇستازىڭالر بىردۇر، يەنى مەسىھ.  11 ئەمما ئاراڭالردىكى 
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چوڭراقى خىزمەتكارىڭالر بولسۇن.  12 كىمكى ئۆزىنى ئېگىز تۇتسا، تۆۋەن بولىدۇ ۋە كىمكى 
ئۆزىنى تۆۋەن تۇتسا، ئېگىز بولىدۇ.  

13 لېكىن ۋاي سىلەرگە، ئەي رىيا قىلغۇچى كاتىپالر ۋە پەرىسىيلەر. ئاسمانالرنىڭ پادىشاھلىقىنى 

كىرىدىغانالرنى  ۋە  كىرمەيسىلەر  ئۆزۈڭالر  چۈنكى  قويىسىلەر.  ئېتىپ  ئالدىدا  ئادەملەرنىڭ 
كىرگىلى قويمايسىلەر.  

14 ۋاي سىلەرگە، ئەي رىيا قىلغۇچى كاتىپالر ۋە پەرىسىيلەر. سىالر تۇل خوتۇنالرنىڭ ئۆيلىرىنى 

يەپ، نىقابلىنىپ ئۇزۇن دۇئاالر ئوقۇيدۇ. سىلەر قاتتىقراق ھۆكۈم تاپىسىز.  
ئىمانغا  كىشىنى  بىر  چۈنكى  پەرىسىيلەر،  ۋە  كاتىپالر  قىلغۇچى  رىيا  ئەي  سىلەرگە،  15 ۋاي 

كەلتۈرمەك ئۈچۈن دېڭىزنى ۋە قۇرۇقلۇقنى كېزىسىلەر. بىرى چىقىپ قالسا، ئۇنى ئۆزۈڭالردىن 
ئىككى مەرتىۋە ئوشۇق دوزاخنىڭ بالىسى قىلىسىلەر.  

قىلسا،  قەسەم  ئۈستىدە  بەيتنىڭ  بىركىم   ‹ يەنى  باشلىغۇچىالر،  كور  ئەي  سىلەرگە،  16 ۋاي 

ھېچنېمە ئەمەس، لېكىن بىركىم بەيتتىكى ئالتۇننىڭ ئۈستىدە قەسەم قىلسا، قەرزدار بولىدۇ‹ 
ئالتۇننى  ياكى  ئالتۇنمۇ  ئۇلۇغدۇر  قايسى  كورالر،  ۋە  ئەخمەق  ئېيتقۇچىالر.  17 ئەي  دەپ 
ھېچنېمە  قىلسا،  قەسەم  ئۈستىدە  قۇربانگاھنىڭ  بىركىم  بەيتمۇ؟  18 ›  قىلغان  مۇقەددەس 
قىلسا،  قەسەم  ئۈستىدە  قۇربانلىقنىڭ  ئۈستىدىكى  قۇربانگاھنىڭ  بىركىم  لېكىن  ئەمەس، 
قۇربانلىقنى  ياكى  قۇربانلىقمۇ  ئۇلۇغدۇر،  قايسى  كورالر،  دەيسىلەر.  19 ئەي  بولىدۇ‹  قەرزدار 
قەسەم  ئۈستىدە  قۇربانگاھنىڭ  كىمكى  ئۈچۈن  قۇربانگاھمۇ؟  20 ئۇنىڭ  قىلغان  مۇقەددەس 
ئۈستىدە  ھەممىسىنىڭ  ئۈستىدىكىنىڭ  ئۇنىڭ  ھەم  ۋە  ئۈستىدە  ئۆزىنىڭ  شۇنىڭ  قىلسا، 
ۋە  ئۈستىدە  ئۆزىنىڭ  شۇنىڭ  قىلسا،  قەسەم  ئۈستىدە  بەيتنىڭ  قىلىدۇ.  21 كىمكى  قەسەم 
ئۇنىڭ ئىچىدە ماكان تۇتقۇچىنىڭ ئۈستىدە قەسەم قىلىدۇ.  22 كىمكى ئاسماننىڭ ئۈستىدە 
ئۈستىدە  ئولتۇرغۇچىنىڭ  ئۈستىدە  ئۇنىڭ  ۋە  ئۈستىدە  تەختىنىڭ  خۇدانىڭ  قىلسا،  قەسەم 

قەسەم قىلىدۇ.  
ئارپىبەدىيان  ۋە  يالپۇز  چۈنكى  پەرىسىيلەر،  ۋە  كاتىپالر  قىلغۇچى  رىيا  ئەي  سىلەرگە،  23 ۋاي 

ۋە  ئادالەتنى  يەنى  زۆرۈرىنى،  تەۋراتنىڭ  ئەمما  بېرىسىلەر  ئۈلۈشىنى  بىر  ئوندىن  زىرىنىڭ  ۋە 
بولمايدۇ.   قىلماسلىق  بىرىنى  يەنە  قىلماق كېرەك،  بىرىنى  قويىسىلەر.  ئىماننى  ۋە  رەھىمنى 

24 ئەي پاشىنى سۈزۈپ، تۆگىنى يۇتىدىغان كور باشلىغۇچىالر!  

سىرتىنى  تاۋاقنىڭ  ۋە  پىيالىنىڭ  پەرىسىيلەر،  ۋە  كاتىپالر  قىلغۇچى  رىيا  ئەي  سىلەرگە،  25 ۋاي 

يۇيىسىلەر، ئەمما ئۇالرنىڭ ئىچى تالىماقلىق ۋە ھېرىسلىقنىڭ ئولجىسى بىلەن تولغاندۇر.  26 ئەي 
كور پەرىسىي، ئاۋۋال پىيالىنىڭ ئىچىنى پاكىز قىلغىن، شۇنداقتا سىرتى ھەم پاكىز بولىدۇ.  

27 ۋاي سىلەرگە، ئەي رىيا قىلغۇچى كاتىپالر ۋە پەرىسىيلەر، تاشقىرىدىن چىرايلىق كۆرۈنۈپ، 

ئاقارتىلغان  تولۇقلۇق  بىلەن  نىجاسەت  خىل  ھەر  ۋە  سۆڭەكلىرى  ئۆلۈك  ئىچكىرىدىن 
قەبرىلەرگە ئوخشايسىلەر.  28 شۇنداق سىلەر ھەم تاشقىرىدىن ئادەملەرگە ئادىل كۆرۈنىسىلەر، 

لېكىن ئىچكىرىدىن رىيا ۋە گۇناھ بىلەن تولغاندۇرسىلەر.  
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قەبرىلىرىنى  پەيغەمبەرلەرنىڭ  پەرىسىيلەر،  ۋە  كاتىپالر  قىلغۇچى  رىيا  ئەي  سىلەرگە،  29 ۋاي 

ئاتا-بوۋىلىرىمىزنىڭ  ئەگەر  زىننەتلەندۈرۈپ:  30 ›  گۆرىستانلىرىنى  سادىقالرنىڭ  ياساپ، 
كۈنلىرىدە بولغان بولساق، ئۇالر بىلەن پەيغەمبەرلەرنىڭ قېنىنى تۆكۈشلىرىگە شېرىك بولماس 
ئۆلتۈرگەنلەرنىڭ  پەيغەمبەرلەرنى  توغراڭالردا  ئۆز  بىلەن  ئېيتىسىلەر.  31 بۇنىڭ  دەپ  ئىدۇق‹ 
بالىلىرى بولغىنىڭالرغا گۇۋاھلىق بېرىسىلەر.  32 سىلەر ھەم ئۆز ئاتا-بوۋىلىرىڭالرنىڭ ئۆلچىمىنى 
تولدۇرۇڭالر.  33 ئەي يىالن ۋە زەھەرلىك يىالنزادىلىرى، دوزاخنىڭ ھۆكۈمىدىن قانداق قاچااليسىلەر؟  
34 مانا، ئۇنىڭ ئۈچۈن مەن سىلەرگە پەيغەمبەرلەر ۋە دانىشمەنلەر ۋە كاتىپالر ئەۋەتىمەن. بەزىلىرىنى 

ئۆلتۈرۈپ، كرېستكە تارتىسىلەر ۋە بەزىلىرىنى سىناگوگلىرىڭالردا قامچىالپ، شەھەردىن شەھەرگە 
قوغاليسىلەر،  35 شۇنداق قىلىپ، زېمىنگە تۆكۈلگەن ئاق كۆڭۈللەرنىڭ قېنىنىڭ ھەممىسى، سادىق 
ھابىلنىڭ قېنىدىن تارتىپ ئۆزۈڭالر بەيت بىلەن قۇربانگاھنىڭ ئارىسىدا قاتىللىق قىلغان زەكەرىيا 
ئېيتىمەن:  سىلەرگە  كېلىدۇ.  36 بەرھەق،  ئۈستۈڭالرغا  سىلەرنىڭ  قېنىغىچە  ئىبن-بەرەكيانىڭ 

بۇنىڭ ھەممىسى بۇ نەسىلنىڭ ئۈستىگە كېلىدۇ.  

ئەيسا مەسىھنىڭ يېرۇسالېم ئۈچۈن نالە قىلىشى

37 ئەي يېرۇسالېم، ئەي يېرۇسالېم، پەيغەمبەرلەرنى ئۆلتۈرۈپ، ساڭا ئەۋەتىلگەنلەرنى چالما-

مەرتىۋە  نەچچە  يىغقاندەك،  تېگىگە  قاناتلىرىنىڭ  ئۆز چۆجىلىرىنى  توخۇ  قىلغۇچى!  كېسەك 
بالىلىرىڭنى يىغقىلى خالىدىم. ئەمما سىلەر خالىمىدىڭالر.  38 مانا، ئۆيۈڭالر سىلەرگە ۋەيران 
نامىدا  خۇداۋەندىنىڭ   ‹ سىلەر  كېيىن:  مۇندىن  ئېيتىمەنكى،  سىلەرگە  قويۇلىدۇ.  39 چۈنكى 

كېلىدىغان مۇبارەكتۇر‹ دېمىگۈچە مېنى كۆرمەيسىلەر«.  

 ئاخىرقى زامانالردىكى ئاالمەتلەر

بەيت-مۇقەددەسنىڭ 24  شاگىرتلىرى  كەتتى.  چىقىپ  بەيت-مۇقەددەستىن  1 ئەيسا 

بېرىپ  جاۋاب  2 ئۇ  كەلدى.   ئالدىغا  ئۇنىڭ  كۆرسەتكىلى  ئۇنىڭغا  ئىمارەتلىرىنى 
مۇندا  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  بەرھەق،  كۆرمەيسىلەرمۇ؟  ھەممىسىنى  »بۇنىڭ  ئېيتتى:  ئۇالرغا 

يىقىتىلمايدىغان تاش تاشنىڭ ئۈستىدە قالمايدۇ«.  
3 ئۇ ئۆزى زەيتۇن تېغىنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرغاندا شاگىرتلىرى ئۆزئارا ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ، 

ئېيتتى: »بۇ نە ۋاقىت بولىدىغىنىنى ۋە كېلىشىڭنىڭ ۋە بۇ ئالەمنىڭ ئاخىرىنىڭ ئاالمىتى نېمە 
ئىكەنلىكىنى بىزگە ئېيتىپ بەرگىن«.  4 ئەيسا جاۋاب بېرىپ ئۇالرغا ئېيتتى: »ئاگاھ بولۇڭالر، 
ھېچكىم سىلەرنى ئازدۇرمىسۇن،  5 چۈنكى توال كىشى مېنىڭ ئىسمىم بىلەن كېلىپ › مەن 
بىلەن جەڭ خەۋەرلىرىنى  ئازدۇرىدۇ.  6 جەڭ شاۋقۇنلىرى  توال كىشىنى  دەپ  مەسىھتۇرمەن‹ 
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تېخى  لېكىن  كېرەكتۇر،  بولۇشى  بۇنىڭ  چۈنكى  قورقماڭالر،  بولۇپ  ئاگاھ  ئاڭاليسىلەر. 
ئاخىر ئەمەس.  7 چۈنكى تائىپە تائىپىگە ۋە مەملىكەت مەملىكەتكە قارشى قوپىدۇ ۋە يەردىن 
تولغاقالرنىڭ  بۇالرنىڭ ھەممىسى  بولىدۇ.  8 لېكىن  ۋەقە  زىلزىلىلەر  ۋە  ئاچارچىلىقالر  يەرگە 
ئىسمىم  ۋە مېنىڭ  ئۆلتۈرىدۇ  تەڭلىككە سېلىپ  ئۇالر سىلەرنى  ۋاقىت  باشلىنىشىدۇر.  9 ئۇ 
كېتىپ،  تايىپ  كىشى  توال  ۋاقىت  كۆرىدۇ.  10 ئۇ  يامان  سىلەرنى  تائىپىلەر  ھەممە  ئۈچۈن 
بىر-بىرىنى تۇتۇپ بېرىپ، بىر-بىرىنى يامان كۆرىدۇ.  11 توال ساختا پەيغەمبەرلەر قوپۇپ، توال 
كىشىنى ئازدۇرىدۇ.  12 ئىسياننىڭ ئاشماقلىقى بىلەن تولىالرنىڭ مۇھەببىتى سوۋۇپ كېتىدۇ.  
13 لېكىن كىمكى ئاخىرغىچە سەۋر قىلسا، ئۇ ئۆزى قۇتۇلىدۇ.  14 بۇ پادىشاھلىقنىڭ ئىنجىلى 

كېيىن  ئاندىن  ۋە  جاكارلىنىدۇ  دۇنيادا  بارچە  ئۈچۈن  بولماق  گۇۋاھلىق  تائىپىلەرگە  ھەممە 
ئاخىرى كېلىدۇ.  

يىرگىنچى‹نىڭ  خارابلىقنىڭ   ‹ بولغان  خەۋىرى  بىلەن  ۋاسىتىسى  پەيغەمبەرنىڭ  15 دانىيال 

پەملىسۇن —  16 ئۇ  شۇنى  ئوقۇغۇچى  كۆرگىنىڭالردا —  تۇرىدىغىنىنى  ماكاندا  مۇقەددەس 
ئالغىلى  نەرسە  بىر  ئۆيدىن  قاچسۇن.  17 ئۆگزىدىكىلەر  تاغالرغا  يەھۇدىيەدىكىلەر  ۋاقىت 
ئۇ  ۋاي  يانمىسۇن.  19 ئەمما  ئالغىلى  لىباسىنى  ئۆز  يېرىدىكىلەر  چۈشمىسۇن.  18 ئېكىن 
كۈنلەردە ھامىلىدار بولغانالرغا ۋە ئېمىتىدىغانالرغا!  20 لېكىن دۇئا قىلىڭالركى، قېچىشىڭالر 
تارتىپ  دەسلىپىدىن  دۇنيانىڭ  ۋاقىت  ئۇ  بولمىسۇن.  21 چۈنكى  كۈنىدە  شابات  ياكى  قىشتا 
بولىدۇ.  22 ئەگەر  تەڭلىك  بولمىغان ۋە كېيىن ھەم بولمايدىغان چوڭ  مۇشۇ چاغقىچە ۋەقە 
ئۇ كۈنلەر قىسقارتىلمىسا ئىدى، ھېچبىر ئادەم قۇتۇلماس ئىدى. لېكىن ئىلغانغانالر ئۈچۈن 
ئاندادۇر‹  ياكى  مۇندا  مەسىھ  مانا   ‹ سىلەرگە:  بىرى  ۋاقىت  قىسقارتىلىدۇ.  23 ئۇ  كۈنلەر  ئۇ 
دېسە، ئىشەنمەڭالر.  24 چۈنكى ساختا مەسىھلەر ۋە ساختا پەيغەمبەرلەر قوپۇپ چوڭ ئاالمەت 
ۋە مۆجىزىلەر قىلىدۇ. شۇنداق قىلىپ، ئەگەر مۈمكىن بولسا، ئىلغانغانالرنى ھەم ئازدۇرىدۇ.  
 ‹ باياۋاندىدۇر‹ دېسە، چىقماڭالر،  مانا   ‹ بەردىم.  26 ئۇالر  ئىلگىرىدىن سىلەرگە خەۋەر  25 مانا 

مانا خىلۋەت ئۆيلەردىدۇر‹ دېسە، ئىشەنمەڭالر.  27 چۈنكى چېقىن شەرقتىن چىقىپ، غەربكىچە 
كۆرۈنگەندەك ئىبن ئال-ئىنساننىڭ كېلىشى شۇنداق بولىدۇ.  28 ئۆلۈك بەدەن نە يەردە بولسا، 

قارىقۇشالر ئاندا يىغىلىدۇ.  
ئۆز  ئاي  ۋە  بولىدۇ  قاراڭغۇ  ئاپتاپ  ۋاقىتتا  كەتكەن  ئۆتۈپ  تەڭلىكى  كۈنلەرنىڭ  ئۇ  29 ئەمما 

يورۇقلۇقىنى بەرمەيدۇ ۋە يۇلتۇزالر كۆكتىن چۈشىدۇ ۋە ئاسمانالرنىڭ قۇۋۋەتلىرى تەۋرىنىدۇ.  
30 ئاندىن كېيىن ئاسماندا ئىبن ئال-ئىنساننىڭ ئاالمىتى كۆرۈنىدۇ ۋە ئۇ ۋاقىت يەر يۈزىدىكى 

ھەممە قەبىلىلەر پەرياد قىلىدۇ ۋە ئۇالر نەزەر سېلىپ باقسا، ئىبن ئال-ئىنسان توال قۇدرەت 
پەرىشتىلىرىنى چوڭ  ئۆز  ئۈستىدە كېلىدۇ.  31 ئۇ  بۇلۇتلىرى  ئاسمان  بىلەن  ۋە شان-شەرەپ 
كاناي ئۈنى بىلەن ئەۋەتىدۇ ۋە ئۇالر ئۇنىڭ ئىلغانغانلىرىنى ئاسماننىڭ بىر بېشىدىن يەنە بىر 
بېشىغىچە تۆت تەرىپىدىن يىغىدۇ.  32 ئەمدى ئەنجۈر دەرىخىدىن شۇ تەمسىلنى ئۆگىنىڭالر: 
بىلىسىلەر.   ئىكەنلىكىنى  يېقىن  يازنىڭ  چىقارغاندا  ياپراق  يۇمشاپ،  شاخلىرى  ئۇنىڭ 
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ئالدىدا  ئىشىكنىڭ  بولۇپ  يېقىن  بۇ  كۆرگەندە،  ھەممىسىنى  بۇنىڭ  سىلەر  ھەم  33 شۇنداق 

تۇرىدۇ دەپ بىلىڭالر.  34 بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەن: بۇنىڭ ھەممىسى ۋەقە بولمىغۇچە بۇ 
نەسىل ئۆتمەيدۇ.  35 ئاسمان ۋە يەر يوقىلىدۇ، لېكىن مېنىڭ سۆزلىرىم ھەرگىز يوقالمايدۇ.  

كۈننى ۋە سائەتنى پەكەت ئاتا بىلىدۇ

36 ئەمما ئۇ كۈننى ۋە ئۇ سائەتنى پەكەت مېنىڭ ئاتام بىلىدۇ. ئۇندىن باشقا، خاھى ئاسمانالرنىڭ 

پەرىشتىلىرى بولسا، خاھى ئوغۇل بولسا ھېچكىم بىلمەيدۇ.  37 لېكىن نۇھنىڭ كۈنلىرىدەك 
ئىبن ئال-ئىنساننىڭ كېلىشى ھەم شۇنداق بولىدۇ.  38 چۈنكى توپاننىڭ ئىلگىرىكى كۈنلىرىدە 
تۇرغاندەك   تېگىپ  ئەرگە  ئېلىپ  يەپ-ئىچىپ، خوتۇن  ئۇالر  كۈنگىچە  كىرگەن  كېمىگە  نۇھ 
ئىبن  بىلمىگەندەك  ھېچنېمە  ئۇالر  كەتكۈچە  بېسىۋېلىپ  ھەممىسىنى  كېلىپ،  توپان  39 ۋە 

ئال-ئىنساننىڭ كېلىشى ھەم شۇنداق بولىدۇ.  40 ئۇ ۋاقىت ئېكىن يەردىكى ئىككى كىشىنىڭ 
بىرى ئېلىنىدۇ، يەنە بىرى قويۇلىدۇ.  41 يارغۇنچاق تارتىپ تۇرىدىغان ئىككى خوتۇننىڭ بىرى 
ئېلىنىدۇ، يەنە بىرى قويۇلىدۇ.  42 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئويغاق تۇرۇڭالر، چۈنكى خۇداۋەندەڭالرنىڭ 

قايسى كۈندە كېلىدىغىنىنى بىلمەيسىلەر.  
43 ئەمما بۇنى بىلىڭالركى، ئۆي خوجايىنى كېچىسى قايسى جېسەكتە ئوغرىنىڭ كېلىدىغىنىنى 

بىلسە ئىدى، ئويغاق تۇرۇپ، ئۆز ئۆيىنى تەشكىلى قويماس ئىدى.  44 ئۇنىڭ ئۈچۈن سىلەر ھەم 
تەييار تۇرۇڭالر، چۈنكى سىلەر ئويلىمىغان سائەتتە ئىبن ئال-ئىنسان كېلىدۇ.  

 ئىشەنچلىك ۋە دانا قۇل

45 ئەمدى خوجىسى ئۆز ئۆي خەلقىنىڭ ئۈستىدە ۋاقتىدا ئۇالرغا غىزا بەرمەك ئۈچۈن قويغان 

ئىشەنچلىك ۋە دانا قۇل كىمدۇر؟  46 ئۇنىڭ خوجىسى كەلگەندە ئۇنى شۇنداق قىلىپ تۇرۇشىدا 
تەئەللۇقىنىڭ  ھەممە  ئۇنى  ئۇ  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  مۇبارەكتۇر!  47 بەرھەق،  قۇل  ئۇ  تاپسا، 
ئۇزۇندىراق كېلىدۇ‹  › خوجام  ئۆز كۆڭلىدە:  بولسا  يامان قۇل  قويىدۇ.  48 لېكىن  ئۈستىگە 
دەپ،  49 ئۆز قۇل رەپىقلىرىنى ئۇرۇپ، شارابخورالر بىلەن يەپ-ئىچكىلى تۇرسا،  50 ئۇ قۇلنىڭ 
قىلىپ،  پارە  كېلىپ،  51 ئۇنى  سائەتتە  بىلمىگەن  ۋە  كۈنى  بولمىغان  مۇنتەزىر  ئۇ  خوجىسى 
نېسىپىنى رىيا قىلغۇچىالر بىلەن توختىتىپ بېرىدۇ. ئاندا يىغا ۋە چىش غۇچۇرلىتىش بولىدۇ.  

تويغا چىققان ئون قىز توغرىسىدىكى تەمسىل

1 ئۇ ۋاقىت ئاسمانالرنىڭ پادىشاھلىقى ئۆز چىراغلىرىنى ئېلىپ، توي يىگىتىنىڭ ئالدىغا 25 

چىققان ئون قىزغا ئوخشايدۇ.  2 ئۇالرنىڭ بەشى نادان ۋە بەشى دانا ئىدى.  3 نادانالر ئۆز 
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چىراغلىرىنى ئېلىپ، ئۆزى بىلەن ياغ ئالمىدى.  4 لېكىن داناالر چىراغلىرى بىلەن ئۆز قاچىلىرىدا 
ياغ ئېلىپ چىقتى.  5 توي يىگىتى كەچ قالغاندا ھەممىسى مۈگدەپ ئۇخالپ قالدى.  

6 ئەمما كېچىنىڭ يېرىمىدا: › مانا توي يىگىتى كەلدى! ئالدىغا چىقىڭالر‹ دەپ بىر ئاۋاز چىقتى.  

7 ئۇ ۋاقىت قىزالرنىڭ ھەممىسى قوپۇپ، چىراغلىرىنى راستلىدى.  8 نادانالر داناالرغا ئېيتتى: 

› بىزگە يېغىڭالردىن بېرىڭالر، چۈنكى چىراغلىرىمىز پەسلەپ قالدى‹.  9 لېكىن داناالر جاۋاب 
بېرىپ ئېيتتى: › بىزگە ۋە سىلەرگە ھەرگىز يەتمەيدۇ، بەلكى بېرىپ، ساتقۇچىالردىن ئۆزۈڭالرغا 
سېتىۋېلىڭالر‹.  10 ئۇالر ئالغىلى بارغىنىدا توي يىگىتى كەلدى ۋە تەييار تۇرغانالر ئۇنىڭ بىلەن 
تويغا كىردى ۋە ئىشىك ئېتىلدى.  11 ئاندىن كېيىن قالغان قىزالر ھەم كېلىپ: › ئەي خوجا، 
سىلەرگە  بەرھەق،   ‹ ئۆزى:  ئۇ  ئېيتتى.  12 لېكىن  دەپ  بەرگىن‹  ئېچىپ  بىزگە  خوجا،  ئەي 
ئېيتىمەن: سىلەرنى تونۇمايمەن‹ دەپ جاۋاب بەردى.  13 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئويغاق تۇرۇڭالر، چۈنكى 

كۈن ۋە سائەتنى بىلمەيسىلەر.  

قۇلالر ۋە ئۇالرغا تاپشۇرۇلغان تاالنتالر توغرىسىدىكى تەمسىل

14 شۇنداق ھەم باشقا يۇرتقا سەپەر قىلماقچى بىر ئادەم ئۆز قۇللىرىنى قىچقىرىپ ئۆز مېلىنى 

ئۇالرغا تاپشۇرۇپ،  15 ھەربىرىگە ئۇنىڭ قابىلىيىتىگە قاراپ بىرىگە بەش تاالنت، بىرىگە ئىككى 
كىشى  ئالغان  تاالنتنى  چىقتى.  16 بەش  سەپەرگە  بېرىپ،  تاالنت  بىر  بىرىگە  يەنە  ۋە  تاالنت 
دەرھال بېرىپ، ئۇنىڭ بىلەن تىجارەت قىلىپ، يەنە بەش تاالنت پايدا تاپتى.  17 شۇنداق ھەم 
ئىككى تاالنتنى ئالغان كىشى يەنە ئىككى تاالنت پايدا تاپتى.  18 لېكىن بىر تاالنتنى ئالغان 
ئۇزۇن  قويدى.  19 ئەمما  يوشۇرۇپ  كۈمۈشىنى  خوجىسىنىڭ  كوالپ،  يەرنى  بېرىپ،  كىشى 
ۋاقىتتىن كېيىن ئۇ قۇلالرنىڭ خوجىسى كېلىپ، ئۇالردىن ھېساب سورىدى.  20 بەش تاالنتنى 
تاالنت  › ئەي خوجا، ماڭا بەش  ئېيتتى:  تاالنت كەلتۈرۈپ،  يەنە بەش  ئالغان كىشى كېلىپ، 
تاپشۇردۇڭ، مانا يەنە بەش تاالنت پايدا تاپتىم‹.  21 خوجىسى ئۇنىڭغا ئېيتتى: › ئاپىرىن، ئەي 
ياخشى ۋە ئىشەنچلىك قۇل، ئازدا ئىشەنچلىك بولدۇڭ، سېنى تولىسىنىڭ ئۈستىگە قويىمەن. 
خوجاڭنىڭ خۇشاللىقىغا كىرگىن‹.  22 ئىككى تاالنتنى ئالغان كىشى ھەم كېلىپ ئېيتتى: › 
ئەي خوجا، ماڭا ئىككى تاالنت تاپشۇردۇڭ. مانا يەنە ئىككى تاالنت پايدا تاپتىم‹.  23 خوجىسى 
ئۇنىڭغا ئېيتتى: › ئاپىرىن، ئەي ياخشى ۋە ئىشەنچلىك قۇل، ئازدا ئىشەنچلىك بولدۇڭ، سېنى 

تولىسىنىڭ ئۈستىگە قويىمەن. خوجاڭنىڭ خۇشاللىقىغا كىرگىن‹.  
24 لېكىن بىر تاالنتنى ئالغان كىشى ھەم كېلىپ ئېيتتى: › ئەي خوجا، سېنى قاتتىق ئادەم بولۇپ، 

ئۆزى تېرىمىغان يەردىن ئورۇپ، ئۆزى چاچمىغان يەردىن يىغقۇچى دەپ بىلىپ،  25 قورقۇپ، 
بېرىپ تاالنتىڭنى يەردە يوشۇرۇپ قويدۇم. مانا سېنىڭكى!‹  26 ئەمما خوجىسى جاۋاب بېرىپ 
ئۆزى  ئورۇپ،  يەردىن  تېرىمىغان  ئۆزى  مېنى  قۇل،  ھۇرۇن  ۋە  يامان  ئەي   ‹ ئېيتتى:  ئۇنىڭغا 
چاچمىغان يەردىن يىغقۇچى دەپ بىلدىڭمۇ؟  27 ئۇنداق بولسا، مېنىڭ كۈمۈشۈمنى سەرراپالرغا 
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تاپشۇرماقلىقىڭ كېرەك ئىدى. شۇنداق قىلساڭ ئىدى، مەن كەلگەندە مېنىڭكىنى پايدىسى 
بار كىشىگە  تاالنتى  ئون  ئېلىپ،  ئۇنىڭدىن  تاالنتنى  ئۈچۈن  بىلەن قوشۇۋاالتتىم.  28 ئۇنىڭ 
زىيادە بولغاي.  بېرىلىدۇ ۋە ئۇنىڭغا  بار بولسا، ئۇنىڭغا  بېرىڭالر.  29 چۈنكى ھەركىمنىڭكى 
ئەمما كىمنىڭكى يوق بولسا، بارى ھەم ئۇنىڭدىن ئېلىنغاي.  30 ئۇ پايدىسىز قۇلنى تاشقىرىقى 

قاراڭغۇلۇققا تاشالڭالر. ئاندا يىغا ۋە چىش غۇچۇرلىتىش بولىدۇ‹.  

قويالر ۋە ئۆچكىلەر ئۈستىدىكى ھۆكۈم

ئۆز  ۋاقىت  ئۇ  كەلگەندە  بىلەن  پەرىشتىلەر  ھەممە  شان-شەرىپىدە  ئۆز  ئال-ئىنسان  31 ئىبن 

ئۇ  ۋە  يىغىلىدۇ  ئالدىغا  ئۇنىڭ  تائىپىلەر  ئولتۇرىدۇ.  32 ھەممە  تەختىدە  شان-شەرىپىنىڭ 
ئوڭ  ئايرىپ،  33 قويالرنى  بىر-بىرىدىن  ئايرىغاندەك  ئۆچكىلەردىن  قويالرنى  پادىچى  ئۇالرنى 

يېنىدا ۋە ئۆچكىلەرنى سول يېنىدا تۇرغۇزىدۇ.  
34 ئۇ ۋاقىت پادىشاھ ئوڭ يېنىدىكىلەرگە ئېيتىدۇ: › كېلىڭالر، ئەي ئاتامنىڭ مۇبارەكلىرى، 

مىراس  پادىشاھلىقنى  قىلىنغان  تەييار  ئۈچۈن  سىلەر  بېرى  سېلىنغىنىدىن  ئۇلى  دۇنيانىڭ 
ئېلىڭالر.  35 چۈنكى مەن ئاچ قالدىم، ماڭا يېگۈزدىڭالر. ئۇسسىدىم ماڭا ئىچۈردۈڭالر. مۇساپىر 
مېنى  ئىدىم،  كېسەل  كىيدۈردۈڭالر.  ماڭا  ئىدىم  قوندۇردۇڭالر.  36 يالىڭاچ  مېنى  ئىدىم، 

يوقلىدىڭالر. زىنداندا ئىدىم، قېشىمغا كەلدىڭالر‹.  
37 ئۇ ۋاقىت ئادىلالر جاۋاب بېرىپ ئېيتىدۇ: › ئەي خۇداۋەندە، قاچان سېنى ئاچ كۆرۈ، ساڭا 

كۆرۈپ  مۇساپىر  سېنى  ئىچۈردۇق؟  38 قاچان  ساڭا  كۆرۈپ  ئۇسسىغان  ياكى  يېگۈزدۇق 
قوندۇردۇق ياكى يالىڭاچ كۆرۈپ ساڭا كىيدۈردۇق؟  39 قاچان سېنى كېسەل ياكى زىنداندا 
كۆرۈپ قېشىڭغا كەلدۇق؟‹  40 پادىشاھ جاۋاب بېرىپ ئۇالرغا ئېيتىدۇ: › بەرھەق، سىلەرگە 
ئېيتىمەن: ھەرنېمىكى شۇ ھەممىدىن كىچىك بۇرادەرلىرىمنىڭ بىرىگە قىلغان بولساڭالر، ماڭا 

قىلدىڭالر‹.  
41 ئاندىن كېيىن ئۇ سول يېنىدىكىلەرگە ئېيتىدۇ: › ئەي مەلئۇنالر، مېنىڭ ئالدىمدىن كېتىپ، 

بېرىڭالر.  42 چۈنكى  ئوتقا  ئەبەدىي  قىلىنغان  تەييار  ئۈچۈن  پەرىشتىلىرى  ئۇنىڭ  ۋە  شەيتان 
ئىدىم،  ئىچۈرمىدىڭالر.  43 مۇساپىر  ماڭا  ئۇسسىدىم،  يېگۈزمىدىڭالر.  ماڭا  قالدىم.  ئاچ  مەن 
مېنى قوندۇرمىدىڭالر. يالىڭاچ ئىدىم، ماڭا كىيدۈرمىدىڭالر. كېسەل ۋە زىنداندا ئىدىم، مېنى 

يوقلىمىدىڭالر‹.  
44 ئۇ ۋاقىت ئۇالر ھەم جاۋاب بېرىپ ئېيتىدۇ: › ئەي خۇداۋەندە، قاچان سېنى ئاچ يا ئۇسسىغان 

يا مۇساپىر يا يالىڭاچ يا كېسەل يا زىنداندا كۆرۈپ ساڭا خىزمەت قىلمىدۇق؟‹  45 ئۇ ۋاقىت 
ھەممىدىن  شۇ  ھەرنېمىكى  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  بەرھەق،   ‹ ئېيتىدۇ:  بېرىپ  جاۋاب  ئۇالرغا 
كىچىك بۇرادەرلىرىمنىڭ بىرىگە قىلمىغان بولساڭالر، ماڭا ھەم قىلمىدىڭالر‹.  46 بۇالر ئەبەدىي 

ئازابقا، لېكىن ئادىلالر ئەبەدىي ھاياتلىققا بارىدۇ«.  
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ئەيسا مەسىھنى ئۆلتۈرۈش سۇيىقەستى

1 ۋەقە بولدىكى، ئەيسا بۇ سۆزلەرنى تامام قىلغاندا شاگىرتلىرىغا ئېيتتى:  2 »ئىككى 26 

كۈندىن كېيىن پاسئخا ھېيتى بولىدۇ دەپ بىلىسىلەر. شۇ چاغدا ئىبن ئال-ئىنسان 
كرېستكە تارتىلماق ئۈچۈن تاپشۇرۇلىدۇ«.  3 ئۇ ۋاقىت باش كاھىنالر ۋە قوۋمنىڭ ئاقساقاللىرى 
تۇتۇپ  بىلەن  ھىيلە  4 ئەيسانى  يىغىلىپ،   ھويلىسىغا  كاھىننىڭ  ئۇلۇغ  ئىسىملىق  قاياپا 
ئۆلتۈرگىلى مەسلىھەت قىلىشتى.  5 »لېكىن ھېيتتا بولمىسۇن. بولمىسا خەلقنىڭ ئارىسىدا 

غەلۋە بولۇشى مۇمكىن« دەپ ئېيتىشتى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ قىممەت باھا ياغ بىلەن ياغلىنىشى

6 ئەيسا بەيتانيادا پېسە سىموننىڭ ئۆيىدە بولۇپ،  7 داستىخاندا ئولتۇرغاندا بىر خوتۇن بىر 

ئاق قاشتېشى شېشىدە قىممەت باھا ياغ بىلەن ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ، ئۇنى بېشىغا تۆكتى.  
8 شاگىرتالر بۇنى كۆرگەندە خاپا بولۇپ ئېيتتى: »نېمە ئۈچۈن بۇ ئىسراپ بولدى؟  9 چۈنكى 

بۇ ياغ قىممەت باھاغا سېتىلىپ پېقىرالرغا بېرىلسە بوالتتى«.  10 ئەيسا بۇنى بىلىپ ئۇالرغا 
بىر ئىش قىلدى.   ياخشى  ئۇ ماڭا  قىلىسىلەر؟ چۈنكى  ئېيتتى: »نېمىشقا خوتۇننى غەمكىن 
ئەمەسمەن.   بىلەن  سىلەر  ھەمىشە  مەن  لېكىن  بىلەندۇر،  سىلەر  ھەمىشە  پېقىرالر  11 مانا 

12 چۈنكى ئۇ بۇ خۇشبۇي ياغنى بەدىنىمنىڭ ئۈستىگە تۆككىنى بىلەن مېنى دەپنە قىلىنىشقا 

تەييار قىلدى.  13 بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەن: پۈتۈن دۇنيادا نە يەردە بۇ ئىنجىل جاكارالنسا، 
ئۇنىڭ شۇ قىلغىنى ھەم ئۇنىڭ خاتىرىسى ئۈچۈن تىلغا ئېلىنىدۇ«.  

يەھۇدانىڭ ئەيسا مەسىھكە ساتقۇنلۇق قىلىشى
كاھىنالرنىڭ  باش  يەھۇدا  ئاتالغان  دەپ  ئىشقارىيوت  بىرى  ئىككىلەرنىڭ  ئون  ۋاقىت  14 ئۇ 

ئۇالر  بېرىسىلەر؟«  نېمە  ماڭا  بەرسەم،  تۇتۇپ  سىلەرگە  »ئۇنى  بېرىپ،  15 ئېيتتى:  قېشىغا 
ئۇنىڭغا ئوتتۇز كۈمۈش تەڭگە تارتىپ بەردى.  16 شۇ ۋاقىتتىن تارتىپ ئۇ ئۇنى تۇتۇپ بەرگىلى 

مۇناسىپ پۇرسەت ئىزدىدى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ ئون ئىككىلەر بىلەن پاسئخا تائامىنى يېيىشى

17 پېتىر نان ھېيتىنىڭ ئاۋۋالقى كۈنى شاگىرتالر ئەيسانىڭ ئالدىغا بېرىپ ئېيتتى: »پاسئخا 

ئېيتتى:  خااليسەن؟«  18 ئۇ  قىلىشىمىزنى  تەييار  يەردە  نە  ئۈچۈن  سەن  يېگىلى  تائامىنى 
»شەھەرگە كىرىپ، پاالننىڭ قېشىغا بېرىپ ئۇنىڭغا ئېيتىڭالر: › ئۇستاز: ۋاقتىم يېقىنالشتى، 
شاگىرتلىرىم بىلەن سېنىڭكىدە پاسئخانى قىالي، دېپ ئېيتىدۇ‹«.  19 شاگىرتالر ئەيسا ئۇالرغا 
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بۇيرۇغاندەك قىلىپ، پاسئخا قوزىسىنى تەييار قىلدى.  20 ئاخشام بولغاندا ئۇ ئون ئىككىلەر 
ئېيتىمەن:  سىلەرگە  »بەرھەق،  ئېيتتى:  ئۇ  يېگىنىدە  ئولتۇردى.  21 ئۇالر  داستىخاندا  بىلەن 
سىلەردىن بىرى مېنى تۇتۇپ بېرىدۇ«.  22 ئۇالر توال غەمكىن بولۇپ ھەربىرى ئۇنىڭغا: »ئەي 
خۇداۋەندە، ئۇ مەن بوالمدىمەن؟« دېگىلى باشلىدى.  23 ئۇ جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »مەن بىلەن 
قاچىغا قولىنى تۆگۈرگەن كىشى مېنى تۇتۇپ بېرىدۇ.  24 ئىبن ئال-ئىنسان ئۆز توغرىسىدا 
ۋاسىتە  بېرىلىشىگە  تۇتۇپ  ئال-ئىنساننىڭ  ئىبن  ئەي  ۋاي،  لېكىن  كېتىدۇ،  پۈتۈلگەندەك 
بولغان ئادەمگە! ئۇ ئادەم تۇغۇلمىغان بولسا، ئۇنىڭغا ياخشى بوالتتى«.  25 ئۇ ۋاقىت ئۇنى 
تۇتۇپ بەرگۈچى يەھۇدا جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »ئەي ئۇستاز، ئۇ مەن بوالمدىمەن؟« ئۇ ئۇنىڭغا 

ئېيتتى: »سەن ئۆزۈڭ ئېيتتىڭ«.  

ئەيسا مەسىھنى ياد قىلماق ئۈچۈن ناندىن يېيىش 
ۋە پىيالىدىن ئىچىش 

26 ئۇالر تائام يېگىنىدە ئەيسا بىر ناننى ئېلىپ دۇئا ئوقۇپ، ئۇنى ئوشتۇپ شاگىرتالرغا بېرىپ 

ئېيتىپ،  ئېلىپ شۈكۈر  بىر جامنى  بەدىنىمدۇر«.  27 ئۇ  بۇ مېنىڭ  يەڭالر،  ئېيتتى: »ئېلىپ 
ئۇالرغا بېرىپ ئېيتتى: »ھەممەڭالر بۇنىڭدىن ئىچىڭالر.  28 چۈنكى تولىالر ئۈچۈن گۇناھالرنىڭ 
ئېيتىمەن:  سىلەرگە  بۇدۇر.  29 ئەمما  قېنى  ئەھدىنىڭ  يەنى  قېنىم،  تۆكۈلىدىغان  ئەپۇسىغا 
كۈنگىچە  ئىچىدىغان  يېڭىدىن  ئۇنى  بىلەن  سىلەر  پادىشاھلىقىدا  ئاتامنىڭ  كېيىن  مۇندىن 
ئۈزۈم تېلىنىڭ شۇ مېۋىسىدىن ھەرگىز ئىچمەيمەن«.  30 ئۇالر ھەمد شېئىرىنى ئوقۇغاندىن 

كېيىن زەيتۇن تېغىغا چىقتى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ پېترۇس ئۇنى ئىنكار قىلىشىنى ئالدىن ئېيتىشى

31 ئۇ ۋاقىت ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: »ھەممەڭالر بۇ كېچە مەندىن تايىسىلەر، چۈنكى › پادىچىنى 

تىرىلىپ  مەن  پۈتۈلگەندۇر.  32 لېكىن  دەپ  بولىدۇ‹  پاراكەندە  قويلىرى  پادىنىڭ  ۋە  ئۇرىمەن 
بېرىپ  جاۋاب  بارىمەن«.  33 پېترۇس  گالىلىيەگە  ئىلگىرى  سىلەردىن  كېيىن  قوپۇرۇلغاندىن 
ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ھەممىسى سەندىن تايسا ھەم، مەن ھەرگىز تايمايمەن«.  34 ئەيسا ئۇنىڭغا 
ئۈچ  مېنى  ئىلگىرى  چىللىماستىن  خوراز  كېچە  بۇ  ئېيتىمەنكى،  ساڭا  »بەرھەق،  ئېيتتى: 
ئۆلسەم ھەم، سېنى  بىلەن  ئېيتتى: »سەن  ئۇنىڭغا  قىلىسەن«.  35 پېترۇس  ئىنكار  مەرتىۋە 

ھەرگىز ئىنكار قىلمايمەن«. ھەممە شاگىرتالر شۇنداق ئېيتىشتى.  
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ئەيسا مەسىھنىڭ گېتسىمانەدە دۇئا قىلىشى
ئېيتتى:  شاگىرتالرغا  كېلىپ،  باغقا  بىر  دېگەن  گېتسىمانە  بىلەن  ئۇالر  ئەيسا  ۋاقىت  36 ئۇ 

»مەن ئۇ يەرگە بېرىپ دۇئا قىلىپ بولغۇچە مۇندا قېلىڭالر«.  37 ئۆزى بىلەن پېترۇسنى ۋە 
تۇردى.  38 ئۇ ئۇالرغا  بولغىلى  بىئارام  توال  ئېلىپ، غەم قىلىپ  زەبەدىينىڭ ئىككى ئوغلىنى 
تۇرۇڭالر«.   ئويغاق  بىلەن  مەن  قېلىپ  مۇندا  غەمكىندۇر.  توال  ئۆلگۈدەك  »جېنىم  ئېيتتى: 
39 ئاندىن ئىلگىرىرەك بېرىپ، يۈزى تۆۋەن يىقىلىپ دۇئا قىلىپ ئېيتتى: »ئەي ئاتا، مۈمكىن 

بولسا، بۇ پىيالە مەندىن ئۆتسۇن. لېكىن مەن خالىغاندەك ئەمەس، بەلكى سەن خالىغاندەك 
ئېيتتى:  پېترۇسقا  تېپىپ  ئۇخالغلىق  ئۇالرنى  يېنىپ كېلىپ،  بولسۇن«.  40 ئۇ شاگىرتالرغا 
تۇرۇپ دۇئا قىلىڭالركى،  تۇرالمىدىڭالرمۇ؟  41 ئويغاق  بىر سائەت ئويغاق  بىلەن  »مانا مەن 

سىناققا چۈشمىگەيسىلەر. روھ ھازىر لېكىن جىسىم زەئىپتۇر«.  
ئاتام، مەن ئۇنى ئىچمىگۈچە  ئېيتتى: »ئەي  بېرىپ، دۇئا قىلىپ  42 يەنە ئىككىنچى مەرتىۋە 

ئۇالرنى  يەنە  كېلىپ،  بولسۇن«.  43 ئۇ  ئىرادەڭدەك  سېنىڭ  ئۆتەلمىسە،  مەندىن  پىيالە  بۇ 
ئۇخالغلىق تاپتى، چۈنكى ئۇالرنىڭ كۆزلىرى ئېغىرالشقانىدى.  

ئېيتتى.   ئۇ سۆزلەرنى  يەنە  قىلىپ  دۇئا  مەرتىۋە  ئۈچىنچى  بېرىپ،  يەنە  قويۇپ  ئۇالرنى  44 ئۇ 

45 ئاندىن كېيىن شاگىرتالرغا يېنىپ كېلىپ ئۇالرغا ئېيتتى: »ئەمدى ئۇخالپ راھەت ئېلىڭالر. 

تاپشۇرۇلىدۇ.   قوللىرىغا  گۇناھكارالرنىڭ  ئال-ئىنسان  ئىبن  ۋە  يېقىنلىشتى  سائەت  مانا 
46 قوپۇڭالر كېتەيلى، مانا مېنى تۇتۇپ بەرگۈچى يېقىن كەلدى«.  

ئەيسا مەسىھنىڭ تۇتقۇن قىلىنىشى

47 ئۇ تېخى سۆز قىلىپ تۇرغىنىدا، مانا ئون ئىككىلەرنىڭ بىرى يەھۇدا ۋە ئۇنىڭ بىلەن باش 

كاھىنالردىن ۋە قوۋمنىڭ ئاقساقاللىرىدىن ئەۋەتىلگەن چوڭ بىر توپ خەلق قىلىچ ۋە ھاسا 
بىلەن كەلدى.  48 ئۇنى تۇتۇپ بەرگۈچى ئۇالرغا بىر بەلگە بېرىپ: › كىمنى سۆيسەم ئۇدۇر. ئۇنى 
تۇتۇڭالر‹ دەپ ئېيتقانىدى.  49 ئۇ دەرھال ئەيسانىڭ ئالدىغا بېرىپ »ئاسساالم، ئەي ئۇستاز« 
ۋاقىت  ئۇ  كەلدىڭ؟  نېمىشقا  دوستۇم،  »ئەي  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  ئۇنى سۆيدى.  50 ئەيسا  دەپ 
ئۇالر ئالدىغا بېرىپ، قوللىرىنى ئۇنىڭ ئۈستىگە سېلىپ ئۇنى تۇتتى.  51 ۋە مانا، ئەيسا بىلەن 
ئۇرۇپ  قۇلىنى  كاھىننىڭ  ئۇلۇغ  قىلىچىنى سۇغۇرۇپ،  ئۇزىتىپ  قولىنى  بىرى  بولغانالردىن 
سالغىن،  غىلىپىغا  »قىلىچىڭنى  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  ئەيسا  ۋاقىت  كەستى.  52 ئۇ  قۇلىقىنى 
چۈنكى قىلىچ تارتقانالرنىڭ ھەممىسى قىلىچ بىلەن ھاالك بولىدۇ.  53 ياكى ئەمدى ئۆز يېنىمدا 
تۇرغىلى ئون ئىككى تۈمەندىن زىيادە پەرىشتىلەر بېرىشنى ئۆز ئاتامدىن تىلىيەلەيدىغىنىمنى 
بەرگەن  خەۋەر  دەپ  كېرەكتۇر‹  بولۇشى  شۇنداق   ‹ بولسا،  ئۇنداق  بىلمەمسەن؟  54 لېكىن 

مۇقەددەس يازمىالر قانداق بەجا كەلتۈرۈلەتتى؟« 
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قىلىچ  تۇتقىلى  مېنى  چىققاندەك  ئۈستىگە  »بۇالڭچى  ئېيتتى:  خەلققە  ئەيسا  سائەتتە  55 شۇ 

مېنى  ۋە  بېرەتتىم  تەلىم  ئولتۇرۇپ  بەيت-مۇقەددەستە  ھەر كۈن  بىلەن چىقتىڭالر.  تاياق  ۋە 
بەجا  يازمىلىرى  مۇقەددەس  پەيغەمبەرلەرنىڭ  ھەممىسى  بۇنىڭ  تۇتمىدىڭالر.  56 لېكىن 

كەلتۈرۈلۈشى ئۈچۈن ۋەقە بولدى«. ئۇ ۋاقىت ھەممە شاگىرتالر ئۇنى قويۇپ قاچتى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ يەھۇدىيالرنىڭ ئالىي كېڭىشىدە سوتلىنىشى

ۋە  كاتىپالر  ئاندا  باردى.  ئېلىپ  ئالدىغا  قاياپانىڭ  كاھىن  ئۇلۇغ  ئۇنى  تۇتقانالر  57 ئەيسانى 

يىراقتىن  ھويلىسىغىچە  كاھىننىڭ  ئۇلۇغ  پېترۇس  يىغىلغانىدى.  58 لېكىن  ئاقساقالالر 
ئارىسىدا  خىزمەتكارالرنىڭ  دەپ،  كۆرەي  ئاخىرىنى  كىرىپ،  ئىچكىرى  ئەگىشىپ  ئۇنىڭغا 
ئۇنى  ئۈستىدىن  ئەيسانىڭ  ھەممىسى  كېڭەشنىڭ  ئالىي  ۋە  كاھىنالر  ئولتۇردى.  59 باش 
ئۆلتۈرگىلى يالغان گۇۋاھلىق ئىزدەيتتى.  60 توال يالغان گۇۋاھالر قوپسا ھەم، ئۇالر ھېچنېمە 
تاپمىدى. ئاخىر ئىككى يالغان گۇۋاھ قوپۇپ  61 ئېيتتى: »بۇ كىشى: › مەن خۇدانىڭ بەيتىنى 
ئۇنىڭغا  قوپۇپ  كاھىن  ئېيتتى.  62 ئۇلۇغ  دەپ  دېدى«  ياسىيااليمەن‹  كۈندە  ئۈچ  يىقىتىپ، 

ئېيتتى: »ھېچ جاۋاب بەرمەيسەنمۇ؟ بۇالر سېنىڭ ئۈستۈڭدىن نېمە گۇۋاھلىق بېرىدۇ؟«  
63 لېكىن ئەيسا شۈك تۇرىۋەردى. ئۇلۇغ كاھىن سۆز قىلىپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ساڭا تىرىك 

ئېيتقىن«.   بىزگە  بولساڭ،  ئالال  ئىبن  مەسىھ  سەن  قىلىمەنكى،  قەسەم  ئالدىدا  خۇدانىڭ 
64 ئەيسا ئۇنىڭغا ئېيتتى: »سەن ئۆزۈڭ ئېيتتىڭ. يەنە سىلەرگە ئېيتىمەنكى، مۇندىن كېيىن 

ئۈستىدە  بۇلۇتلىرى  ئاسماننىڭ  ئولتۇرۇپ  يېنىدا  ئوڭ  قۇدرەتنىڭ  ئال-ئىنساننىڭ  ئىبن 
كېلىدىغىنىنى كۆرىسىلەر«.  

65 ئۇ ۋاقىت ئۇلۇغ كاھىن ئۆز لىباسىنى يىرتىپ ئېيتتى: »ئۇ كۇپۇر ئېيتتى، گۇۋاھالرغا يەنە 

نېمە ھاجىتىمىز بار؟ مانا ئۆزۈڭالر كۇپۇر ئېيتقىنىنى ئاڭلىدىڭالر.  66 بۇنىڭغا نېمە دەيسىلەر؟« 
ئۇالر جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: ئۇ ئۆلۈمگە اليىقتۇر.  67 ئۇ ۋاقىت ئۇالر ئۇنىڭ يۈزىگە تۈكۈرۈپ 
پەيغەمبەرلىك  بىزگە  مەسىھ،  »ئەي  ئۇرۇپ  68 ئېيتتى:  كاچات  بەزىلەر  ۋە  مۇشتلىدى  ئۇنى 

قىلغىن. سېنى ئۇرغان كىم ئىكەن؟«  

پېترۇس ئەيسا مەسىھنى ئىنكار قىلىدۇ

كېلىپ  ئۇنىڭغا  دېدەك  بىر  ئولتۇرىۋەردى.  ھويلىدا  تاشقىرىدا  ئۆينىڭ  پېترۇس  69 لېكىن 

ئالدىدا  ئۇ ھەممىلەرنىڭ  ئىدىڭ«.  70 ئەمما  بىلەن  ئەيسا  گالىلىيەلىك  ئېيتتى: »سەن ھەم 
تېنىپ ئېيتتى: »سېنىڭ نېمە ئېيتقىنىڭنى ئۇقمايمەن«.  71 ئۇ داالنغا چىققىنىدا باشقا بىر 
دېدەك ئۇنى كۆرۈپ ئانداكىلەرگە ئېيتتى: »بۇ ئۆزى نازارەتلىك ئەيسا بىلەن ئىدى«.  72 ئۇ يەنە: 
»مەن ئۇ ئادەمنى تونۇمايمەن« دەپ قەسەم بىلەن ئىنكار قىلدى.  73 ئاز مۇددەتتىن كېيىن ئاندا 
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چۈنكى  بىرىدۇرسەن،  ئۇالردىن  ھەم  ئېيتتى: »شەكسىزكى سەن  پېترۇسقا  كېلىپ،  تۇرغانالر 
گەپ قىلىشىڭ ھەم سېنى ئاشكارا قىلىدۇ«.  74 ئۇ ۋاقىت ئۇ: »مەن ئۇ ئادەمنى تونۇمايمەن« 
دەپ ئۆز-ئۆزىگە لەنەت ئوقۇپ قەسەم قىلغىلى تۇردى ۋە دەرھال خوراز چىللىدى.  75 پېترۇس: 
»خوراز چىللىماستىن ئىلگىرى مېنى ئۈچ مەرتىۋە ئىنكار قىلىسەن« دەپ ئەيسا ئۆزىگە ئېيتقان 

سۆزنى يادىغا كەلتۈرۈپ، تاشقىرى چىقىپ ئاچچىق يىغا بىلەن يىغلىدى.  

يەھۇدانىڭ پۇشايمان بولۇشى ۋە ئۆلۈشى

1 ئەتىگەن بولغاندا باش كاھىنالرنىڭ ھەممىسى ۋە قوۋمنىڭ ئاقساقاللىرى ئەيساغا 27 

بېرىپ  ئېلىپ  باغالپ،  ئۇنى  2 ئۇالر  قىلىشتى.   مەسلىھەت  ئۆلتۈرگىلى  ئۇنى  قارشى 
پىالتۇس ۋالىيغا تاپشۇردى.  3 ئەمما ئۇنى تۇتۇپ بەرگەن يەھۇدا ئۇنىڭ ھۆكۈم قىلىنغىنىنى 
كۆرۈپ، پۇشايمان بولۇپ ئۇ ئوتتۇز كۈمۈش تەڭگىنى باش كاھىنالرغا ۋە ئاقساقالالرغا ياندۇرۇپ،  
4 ئېيتتى: »بىگۇناھ قاننى تۇتۇپ بەرگىنىمدە گۇناھ قىلدىم«. ئەمما ئۇالر ئېيتىشتى: »بىزنىڭ 

نېمە كارىمىز بار؟ ئۆز ئىشىڭنى بىل«.  5 ئۇ كۈمۈشنى بەيتتە تاشالپ، ئاندىن چىقىپ بېرىپ 
ئۆزىنى ئېسىپ بوغۇلۇپ ئۆلدى.  6 باش كاھىنالر كۈمۈشنى ئېلىپ: »ئۇنى مۇقەددەس-بەيت 
خەزىنىسىگە تاشلىماق جايىز ئەمەس، چۈنكى قان باھاسىدۇر« دەپ  7 مەسلىھەت قىلىشىپ، 
يېرىنى سېتىۋالدى.   ئېكىن  كوزىچىنىڭ  دەپ، شۇنىڭغا  بولسۇن  گۆرىستانلىق  مۇساپىرالرغا 

8 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ ئېكىن يېرى بۇ كۈنگىچە »قان ئېكىن يېرى« دەپ ئاتىلىدۇ.  

يەنى:  كەلتۈرۈلدى،  بەجا  ئېيتىلغىنى  بىلەن  ۋاسىتىسى  پەيغەمبەرنىڭ  يەرەمىيا  ۋاقىت  9 ئۇ 

بەنى- يەنى  باھاسىغا،  بەلگىلىگەن  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  ئېلىپ،  كۈمۈشنى  پارچە  ئوتتۇز  »ئۇالر 
ئىسرائىل ئۇنىڭ ئۈچۈن بەلگىلىگەن باھاسىغا  10 خۇداۋەندە ماڭا بۇيرۇغاندەك كوزىچىنىڭ 

ئېكىن يېرىنى سېتىۋالدى«.  

ۋالىي پىالتۇس ئەيسا مەسىھنى سوراق قىلىدۇ

11 ئەيسا ۋالىينىڭ ئالدىدا تۇرغۇزۇلدى ۋە ۋالىي ئۇنىڭدىن سوراپ ئېيتتى: »سەن يەھۇدىيالرنىڭ 

بىلەن  كاھىنالر  ئېيتىسەن«.  12 باش  ئۆزۈڭ  »سەن  ئېيتتى:  ئەيسا  پادىشاھىمۇسەن؟« 
ۋاقىت پىالتۇس  بەرمىدى.  13 ئۇ  ئەرز قىلغاندا ئۇ ھېچ جاۋاب  ئاقساقالالر ئۇنىڭ ئۈستىدىن 
ئاڭلىمامسەن؟«   بېرىشنى  گۇۋاھلىق  قانچە  ئۈستۈڭدىن  سېنىڭ  »ئۇالر  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا 

14 ئەمما ئۇ ھېچبىر سۆزىگە جاۋاب بەرمىدى، شۇنداقكى ۋالىي توال ھەيران قالدى.  
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پىالتۇس ئەيسا مەسىھنى ئازاد قىلماقچى
ۋالىينىڭ  قىلغىلى  ئازاد  خالىسا،  كىمنى  خەلق  يەنى  بىرىنى،  زىنداندىكىلەردىن  15 ھېيتتا 

رەسمى ئىدى.  16 شۇ ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ بارابباس دەپ ئاتالغان مەشھۇر بىر مەھبۇسى بار ئىدى.  
ئازاد قىلىشىمنى خااليسىلەر:  17 ئۇالر يىغىلغاندا پىالتۇس ئۇالرغا ئېيتتى: »سىلەرگە كىمنى 

ئۇنى  ئۇالرنىڭ ھەسەتتىن  ئەيسانىمۇ؟«  18 چۈنكى  ئاتالغان  دەپ  مەسىھ  ياكى  بارابباسنىمۇ 
خەۋەر  ئۇنىڭغا  خوتۇنى  ئولتۇرغىنىدا  تەختىدە  ھۆكۈم  بىلەتتى.  19 ئۇ  بەرگىنىنى  تۇتۇپ 
بۈگۈن  چۈنكى  بولمىسۇن،  ئىشىڭ  سېنىڭ  بىلەن  كىشى  ئادىل  »ئۇ  ئېيتقۇزدى:  ئەۋەتىپ 
ئاقساقالالر:  ۋە  كاھىنالر  باش  تارتتىم«.  20 لېكىن  زەخمەت  توال  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  چۈشۈمدە 
»بارابباسنى تىلەڭالر ۋە ئەيسانى ھاالك قىلدۇرۇڭالر« دەپ خەلققە ئۆگەتتى.  21 ۋالىي جاۋابەن 
بېرىشىمنى خااليسىلەر؟«  ئازاد  قايسىنى سىلەرگە  ئىككىلىسىدىن  »بۇ  ئېيتتى:  يەنە  ئۇالرغا 
دەپ  مەسىھ  بولسا،  »ئۇنداق  ئېيتتى:  ئۇالرغا  »بارابباسنى«.  22 پىالتۇس  ئېيتىشتى:  ئۇالر 
ئاتالغان ئەيسانى نېمە قىالي؟« ھەممىسى ئېيتتى: »ئۇ كرېستكە تارتىلسۇن«.  23 ئۇ ئېيتتى: 
»ئۇ نېمە يامانلىق قىلغان؟« لېكىن ئۇالر توۋالپ: »كرېستكە تارتىلسۇن« دەپ قىچقىرىشتى.  
ئېلىپ  سۇ  كۆرگەندە،  زىيادىلەشكىنىنى  غەلۋىنىڭ  قىاللماي،  نەرسە  ھېچ  ئۆزى  24 پىالتۇس 

خەلقنىڭ ئالدىدا ئۆز قوللىرىنى يۇيۇپ ئېيتتى: »بۇ ئادىلنىڭ قېنىغا جاۋابكار ئەمەسمەن. ئۆز 
ئىشىڭالرنى بىلىڭالر«.  25 خەلقنىڭ ھەممىسى جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »ئۇنىڭ قېنى بىزنىڭ 
ئازاد  بارابباسنى  ئۇالرغا  ئۇ  كەلگەي«.  26 ئاندىن  ئۈستىگە  بالىلىرىمىزنىڭ  ۋە  ئۈستىمىزگە 

قىلدى ۋە ئەيسانى قامچىلىتىپ، ئۇنى كرېستكە تارتىلماق ئۈچۈن تاپشۇردى.  

پىالتۇسنىڭ سىپاھلىرى ئەيسا مەسىھنى مەسخىرە قىلىدۇ

27 ئۇ ۋاقىت ۋالىينىڭ سىپاھلىرى ئەيسانى ئوردىغا ئېلىپ كىرىپ، پۈتۈن سىپاھالر توپىنى 

كىيدۈردى.   لىباس  قىزىل  بىر  ئۇنىڭغا  يالىڭاچالپ،  ئۇنى  يىغدى.  28 ئۇالر  ئەتراپىغا  ئۇنىڭ 
بېرىپ،  بىر قومۇشنى ئوڭ قولىغا  بېشىغا قويۇپ،  ئۇنىڭ  ئۆرۈپ  تاج  بىر  تىكەندىن  29 ئۇالر 

ئالدىدا تىز پۈكۈپ ئۇنى مەسخىرە قىلىپ: »ياشىسۇن، ئەي يەھۇدىيالرنىڭ پادىشاھى!« دەپ 
ئېيتىشتى.  30 ئۇالر ئۇنىڭغا تۈكۈرۈپ، قومۇشنى ئېلىپ بېشىغا ئۇرۇشتى.  31 ئۇنى مەسخىرە 
قىلغاندىن كېيىن، ئۇالر لىباسنى سالدۇرۇپ ئۇنىڭغا ئۆز كىيىمىنى كىيدۈرۈپ، ئۇنى كرېستكە 

تارتقىلى ئېلىپ باردى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ كرېستكە مىخلىنىشى

كرېستىنى  ئۇنى  تېپىپ،  ئادەمنى  بىر  ئىسىملىق  سىمون  كىرېنەلىك  چىققاندا  32 ئۇالر 

كۆتۈرگىلى زورلىدى.  33 ئۇالر گولگوتا دېگەن يەرگە، يەنى »باش سۆڭەك جايى« دەپ ئاتالغان 
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ئۇ  بەردى.  شاراب  ئىلەشتۈرۈلگەن  بىلەن  ئۆت  ئۈچۈن  ئىچىش  كەلگەندە،  34 ئۇنىڭغا  يەرگە 
ئۈستىگە چەك  لىباسىنىڭ  تارتىپ،  ئۇنى كرېستكە  ئۇنىمىدى.  35 ئۇالر  ئىچكىلى  تېتىغاندا 
تاشالپ تەقسىم قىلدى. بۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن: › كىيىمىمنى ئارىلىرىغا 
كەلتۈرۈلدى.   بەجا  ئېيتىلغىنى  دەپ  تاشلىدى‹  ئۈستىگە چەك  لىباسىمنىڭ  قىلىپ،  تەقسىم 
36 ئۇالر ئۇ يەردە ئۇنى ساقالپ ئولتۇردى.  37 ئۇنىڭ بېشىنىڭ ئۈستىگە ئۇالر: »يەھۇدىيالرنىڭ 

پادىشاھى ئەيسا شۇدۇر« دەپ ئۇنىڭ ئۈستىدىكى ئەرزنى پۈتۈپ قويدى.  38 ئاندىن ئۇالر ئۇنىڭ 
بىلەن بىللە ئىككى بۇالڭچىنى، بىرىنى ئۇنىڭ ئوڭ يېنىدا، يەنە بىرىنى سول يېنىدا، كرېستكە 
لىڭشىتىپ،  40 ئېيتىشتى:  باشلىرىنى  بېرىپ،  دەشنەم  ئۇنىڭغا  تۇرغانالر  تارتتى.  39 ئۆتۈپ 
ئۆزۈڭنى  بولساڭ،  ئالال  ئىبن  ئەگەر  ياسىغۇچى،  كۈندە  ئۈچ  ئۇنى  يىقىتىپ  بەيتنى  »ئەي 
قۇتقۇزۇپ كرېستتىن چۈشكىن«.  41 شۇنداق ھەم باش كاھىنالر بىلەن كاتىپالر ۋە ئاقساقالالر 
ئۇ  قۇتقۇزالمايدۇ.  ئۆزىنى  قۇتقۇزدى،  ئېيتىشتى:  42 »باشقىالرنى  قىلىپ  مەسخىرە  ئۇنى 
ئىشىنىمىز.   ئۇنىڭغا  ۋە  چۈشسۇن  كرېستتىن  ئەمدى  ئەمەسمۇ؟  پادىشاھى  ئىسرائىلنىڭ 
 ‹ ئۆزى:  ئۇ  چۈنكى  قۇتقۇزسۇن.  ئۇنى  ئەمدى  قەدىرلىسە،  ئۇنى  خۇدا  تاياندى.  خۇداغا  43 ئۇ 

ئىبن ئالالدۇرمەن‹ دېگەنىدى«.  44 شۇنداق ھەم ئۇنىڭ بىلەن كرېستكە تارتىلغان بۇالڭچىالر 
ئۇنىڭغا ھاقارەت قىلدى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ ئۆلۈمى

45 ئەمما ئالتىنچى سائەتتىن توققۇزىنچى سائەتكىچە پۈتۈن يەر ئۈستىدە قاراڭغۇلۇق بولدى.  

ئېلى،  ئېيتتى: »ئېلى،  بىلەن قىچقىرىپ  ئاۋاز  ئۈنلۈك  ئەيسا  يېقىن  46 توققۇزىنچى سائەتكە 

لەما شەۋاقتانى« يەنى »ئەي خۇدايىم، ئەي خۇدايىم، نېمە ئۈچۈن مېنى تاشلىدىڭ؟«  47 ئاندا 
ئېيتىشتى.   دەپ  قىچقىرىدۇ«  ئېلىياسنى  ئۆزى  »شۇ  ئاڭالپ:  بۇنى  بەزىسى  تۇرغانالرنىڭ 
قومۇشنىڭ  بىر  چىالپ،  سىركىگە  ئېلىپ  بۇلۇتنى  بىر  يۈگۈرۈپ،  بىرى  ئۇالرنىڭ  48 دەرھال 

ئۇنى  ئېلىياس  كۆرەيلى،  »قويغىن  باشقىالر:  ئىچۈردى.  49 ئەمما  ئۇنىڭغا  قويۇپ  بېشىغا 
قىچقىرىدى-دە،  بىلەن  ئاۋاز  ئۈنلۈك  يەنە  ئېيتىشتى.  50 ئەيسا  دەپ  كېلەرمۇ؟«  قۇتقۇزغىلى 

روھنى تاپشۇردى.  
51 ۋە مانا، بەيتنىڭ پەردىسى تۆپىسىدىن تېگىگىچە يىرتىلىپ، ئىككى پارە بولدى. يەر تەۋرەندى 

ۋە قورام تاشالر يېرىلدى.  52 قەبرىلەر ئېچىلدى ۋە راھەت قىلغان توال ئۆلۈمدە ئۇخالپ كەتكەن 
تىرىلىپ  ئەيسا  چىقىپ،  قوپۇرۇلۇپ،  53 گۆرلەردىن  تىرىلىپ  بەدەنلىرى  مۇقەددەسلەرنىڭ 
ئەسكەر  كۆرۈندى.  54 لېكىن  كىشىگە  توال  كىرىپ،  شەھەرگە  مۇقەددەس  كېيىن  قوپقاندىن 
يۈزبېشى ۋە ئۇنىڭ بىلەن ئەيسانى ساقالپ تۇرغۇچىالر زىلزىلىنى ۋە ۋەقە بولغاننى كۆرگەندە 
توال قورقۇپ: »ھەقىقەتەن شۇ ئۆزى بىر تەڭرىنىڭ ئوغلى ئىدى« دەپ ئېيتتى.  55 ئاندا ئەيساغا 
تۇرىۋەردى.   قاراپ  يىراقتىن  خوتۇنالر  توال  قىلغان  خىزمەت  ئۇنىڭغا  ئەگىشىپ  گالىلىيەدىن 
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ۋە  مەريەم  ئانىسى  يۈسۈپنىڭ  بىلەن  ياقۇب  ۋە  مەريەم  ماگدااللىك  ئارىسىدا  56 ئۇالرنىڭ 

زەبەدىينىڭ ئوغۇللىرىنىڭ ئانىسى بار ئىدى.  

ئەيسا مەسىھ قەبرىگە قويۇلىدۇ

57 ئاخشام بولغاندا ئاراماتىيالىق يۈسۈپ دەپ ئاتالغان بىر دۆلەتمەن كىشى كەلدى. ئۇ ھەم 

ئەيسانىڭ شاگىرتى ئىدى.  58 ئۇ ئۆزى پىالتۇسنىڭ قېشىغا بېرىپ، ئەيسانىڭ بەدىنىنى تىلىدى. 
ئۇ ۋاقىت پىالتۇس: »بېرىلسۇن« دەپ بۇيرۇدى.  59 يۈسۈپ بەدەننى ئېلىپ، پاكىز كاناپ رەخت 
بىلەن كېپەنلەپ،  60 ئۇنى قورام تاشتىن ئويدۇرغان ئۆز يېڭى قەبرىسىگە قويۇپ، بىر چوڭ 
تاشنى قەبرىنىڭ ئاغزىغا يۇمىلىتىپ قويۇپ كەتتى.  61 ماگدااللىك مەريەم ۋە يەنە بىر مەريەم 

ئاندا قەبرىنىڭ ئۇتتۇرىدا ئولتۇرۇشتى.  

كەبرىنىڭ ساقلىنىشى

يىغىلىپ   ئالدىغا  پىالتۇسنىڭ  پەرىسىيلەر  ۋە  كاھىنالر  باش  ئەتىسى  كۈنىنىڭ  62 تەييارلىق 

› مەن ئۈچ كۈندىن كېيىن  ئىكەنلىكىدە  تىرىك  ئازدۇرغۇچىنىڭ  ئۇ  63 ئېيتتى: »ئەي خوجا، 

تىرىلىپ قوپۇرۇلىمەن‹ دەپ ئېيتقىنىنى يادىمىزغا كەلتۈردۇق.  64 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۈچ كۈنگىچە 
قەبرىنى ساقلىغىلى بۇيرۇغىن. بولمىسا شاگىرتلىرى كېچىدە كېلىپ، ئۇنى ئوغرىالپ كېتىپ، 
خەلققە: › ئۇ ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇرۇلدى‹ دېيىشى مۇمكىن. ئۇ ئاخىرقى ئازدۇرماقلىق 
بېرىپ،  پاسىبانىڭالر!  »مانا  ئېيتتى:  ئۇالرغا  بولىدۇ«.  65 پىالتۇس  يامانراق  ئاۋۋالقىسىدىن 
پاسىبانالر  قەبرىنى  مۆھۈرلەپ،  تاشنى  بېرىپ  ساقالڭالر«.  66 ئۇالر  كېلىشىچە  قولۇڭالردىن 

بىلەن ساقلىدى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ تىرىلىشى

ۋە 28  مەريەم  ماگدااللىك  ئاتقىنىدا  تاڭ  كۈنى  ئاۋۋالقى  ھەپتىنىڭ  ئۆتكىنىدە  1 شابات 

يەنە بىر مەريەم قەبرىنى كۆرگىلى كەلدى.  2 ۋە مانا، بىر چوڭ زىلزىلە بولدى، چۈنكى 
خۇداۋەندىنىڭ بىر پەرىشتىسى ئاسماندىن نازىل بولۇپ كېلىپ، تاشنى بىر تەرەپكە يۇمىلىتىپ 
ئۈستىدە ئولتۇردى.  3 ئۇنىڭ كۆرۈنۈشى چېقىندەك ۋە لىباسى قاردەك ئاق ئىدى.  4 پاسىبانالر 
ئۇنىڭدىن قورقۇپ تىترەپ، ئۆلۈكتەك بولدى.  5 ئەمما پەرىشتە خوتۇنالرغا سۆز قىلىپ ئېيتتى: 
»سىلەر قورقماڭالر، بىلىمەنكى، كرېستكە تارتىلغان ئەيسانى ئىزدەيسىلەر.  6 ئۇ ئۆزى مۇندا 
ئەمەس، ئۆزى ئېيتقىنىدەك تىرىلىپ قوپۇرۇلدى. كېلىپ، ئۇ ياتقان يەرنى كۆرۈڭالر.  7 ئىلدام 
بېرىپ، شاگىرتلىرىغا ئۇنىڭ ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇرۇلغىنىنى ئېيتىڭالر. مانا ئۇ سىلەردىن 
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ئىلگىرى گالىلىيەگە بارىدۇ. ئاندا ئۇنى كۆرىسىلەر. مانا مەن سىلەرگە خەۋەر بەردىم«.  8 ئۇالر 
قەبرىدىن ئىلدام چىقىپ، قورقۇنچ ۋە چوڭ خۇشلۇق بىلەن ئۇنىڭ شاگىرتلىرىغا خەۋەر بەرگىلى 
يۈگۈردى.  9 ۋە مانا، ئەيسا ئۇالرغا ئۇچراپ ئېيتتى: »ساالم سىلەرگە!« ئۇالر كېلىپ، ئۇنىڭ 
»قورقماڭالر،  ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئەيسا  ۋاقىت  10 ئۇ  قىلدى.   ئۇنىڭغا سەجدە  تۇتۇپ  پۇتلىرىنى 

بېرىپ بۇرادەرلىرىمگە بۇنى ئېيتىڭالر. ئۇالر گالىلىيەگە بارسۇن ۋە ئاندا مېنى كۆرىدۇ«.  

پاسىبانالرنىڭ خەۋىرى

11 ئۇالر بارغاندا مانا پاسىبانالرنىڭ بەزىسى شەھەرگە كىرىپ، ۋەقە بولغاننىڭ ھەممىسىنى باش 

كاھىنالرغا خەۋەر بەردى.  12 ئۇالر ئاقساقالالر بىلەن يىغىلىپ مەسلىھەت قىلىشىپ، پاسىبانالرغا 
توال كۈمۈش پۇل بېرىپ،  13 ئېيتتى: »› كېچىدە بىز ئۇخلىغاندا ئۇنىڭ شاگىرتلىرى كېلىپ، 
ئۇنى ئوغرىالپ كەتتى‹ دەپ ئېيتىڭالر.  14 ئەگەر بۇ ئىش ۋالىيغا ئاڭلىنىپ قالسا، بىز ئۇنى 
رازى قىلىپ، سىلەرنى ئاۋارچىلىكتىن ساقاليمىز«.  15 ئۇالر پۇلنى ئېلىپ، ئۆگىتىلگىنىدەك 

قىلدى. شۇ گەپ بۇ كۈنگىچە يەھۇدىيالرنىڭ ئارىسىدا پۇر كەتتى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ شاگىرتلىرىغا كۆرۈنۈشى
16 ئون بىر شاگىرت گالىلىيەگە ئەيسا ئۇالرغا ئەمر قىلغان تاغقا باردى.  17 ئۇالر ئۇنى كۆرۈپ 

ئۇنىڭغا سەجدە قىلدى، لېكىن بەزىلىرى شەك كەلتۈردى.  18 ئەيسا چىقىپ كېلىپ، ئۇالرغا 
سۆز قىلىپ ئېيتتى: »ئاسماندا ۋە يەردە ھەممە قۇدرەت ماڭا بېرىلدى.  19 ئۇنىڭ ئۈچۈن بېرىپ، 
ئاتا ۋە ئوغۇل ۋە مۇقەددەس روھنىڭ ئىسمىغا  تائىپىلەرنى شاگىرت قىلىپ، ئۇالرنى  ھەممە 
چۆمۈلدۈرۈڭالر.  20 سىلەرگە ئەمر قىلغىنىمنىڭ ھەممىسىنى تۇتقىلى ئۇالرغا ئۆگىتىڭالر. ۋە 

مانا، مەن دۇنيانىڭ ئاخىرىغىچە ھەر كۈن سىلەر بىلەن بولىمەن.  
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 ئىنجىل ماركۇس
ئەيسا مەسىھنىڭ كېلىشى

1 ئەيسا مەسىھنىڭ ئىنجىلىنىڭ باشلىنىشى.  1 

2 يەشايا پەيغەمبەرنىڭ كىتابىدا: 

»مانا يولۇڭنى تەييار قىلىدىغان ئەلچىمنى سېنىڭ يۈزۈڭنىڭ ئالدىدا ئەۋەتىمەن.
3 باياۋاندا قىچقارغۇچىنىڭ ئاۋازى ئاڭلىنىدۇكى: خۇداۋەندىنىڭ يولىنى راستالپ، 

چىغىر يوللىرىنى تۈز قىلىڭالر«
 دەپ پۈتۈلگەندەك،  

توۋا  ئۈچۈن  كەچۈرۈلمىكى  گۇناھالرنىڭ  قوپۇپ،  يۇھاننا  چۆمۈلدۈرگۈچى  4 باياۋاندا 

يېرۇسالېمدىكىلەرنىڭ  ۋە  يۇرتى  ھەممە  ئېيتاتتى.  5 يەھۇدىيەنىڭ  ۋەز  چۆمۈلدۈرۈشىنى 
دەرياسىدا  ئىئوردان  قىلىپ،  ئىقرار  گۇناھلىرىنى  ئۆز  چىقىپ،  قېشىغا  ئۇنىڭ  ھەممىسى 

ئۇنىڭدىن چۆمۈلدۈرۈشىنى قوبۇل قىلىشتى.  
6 يۇھاننانىڭ كىيىمى تۆگە يۇڭىدىن ئىدى ۋە بېلىدىكى كەمەر كۆندىن ئىدى ۋە غىزاسى چېكەتكە 

مەندىن  قۇۋۋەتلىكرەكى  »مەندىن  ئېيتاتتى:  قىلىپ  ۋەز  ئىدى.  7 ئۇ  ھەسىلى  باياۋان  بىلەن 
ئەمەسمەن.   اليىق  يەشكىلى  بوغقۇچلىرىنى  ئاياغلىرىنىڭ  ئۇنىڭ  ئېڭىشىپ  كېلىدۇ،  كېيىن 

8 مەن سىلەرنى سۇدا چۆمۈلدۈردۈم، لېكىن ئۇ سىلەرنى مۇقەددەس روھتا چۆمۈلدۈرىدۇ«.  

ئەيسا مەسىھنىڭ چۆمۈلدۈرۈلۈشى

يۇھاننا  ئىئورداندا  كېلىپ،  نازارەتتىن  گالىلىيەدىكى  ئەيسا  بولدىكى،  ۋەقە  كۈنلەردە  9 ئۇ 

تەرىپىدىن چۆمۈلدۈرۈلدى.  10 ئۇ سۇدىن چىققىنىدا ئاسمانالرنىڭ ئېچىلغىنىنى ۋە روھنىڭ 
كەپتەردەك ئۆز ئۈستىگە نازىل بولغىنىنى كۆردى.  11 ئاندىن ئاسمانالردىن: »مېنىڭ ئامراق 

ئوغلۇم سەندۇرسەن، سەن بىلەن خۇش-رىزايىم بار« دەپ بىر ئاۋاز كەلدى.  

ئەيسا مەسىھ باياۋاندا سىنىلىدۇ

12 دەرھال روھ ئۇنى باياۋانغا چىقاردى.  13 ئۇ باياۋاندا قىرىق كۈن قېلىپ، شەيتاندىن سىنالدى 

ۋە ۋەھشىي ھايۋانالر بىلەن ئىدى ۋە پەرىشتىلەر ئۇنىڭغا خىزمەت قىلىۋاتاتتى.  
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دەسلەپكى شاگىرتالرنىڭ قىچقىرىلىشى
14 يۇھاننا زىندانغا سېلىنغاندىن كېيىن، ئەيسا گالىلىيەگە كېلىپ، خۇدانىڭ ئىنجىلىنى جاكارالپ،  

15 ئېيتقىلى باشلىدى: »ۋاقىت تامام بولدى، خۇدانىڭ پادىشاھلىقى يېقىنالشتى، توۋا قىلىپ ئىنجىلغا 

ئىشىنىڭالر«.  16 ئۇ گالىلىيە دېڭىزىنىڭ بويىدا مېڭىپ يۈرگىنىدە سىمون بىلەن سىموننىڭ بۇرادىرى 
ئاندرەياسنىڭ دېڭىزغا تور سالغىنىنى كۆردى، چۈنكى ئۇالر بېلىقچى ئىدى.  17 ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: 
ئادەم تۇتىدىغان قىلىمەن«.  18 ئۇالر دەرھال تورالرنى  »كېلىپ، ماڭا ئەگىشىڭالر ۋە مەن سىلەرنى 
بۇرادىرى  بىلەن  ياقۇب  ئوغلى  زەبەدىينىڭ  ئۆتۈپ،  ئازغىنا  ئاندىن  ئەگەشتى.  19 ئۇ  ئۇنىڭغا  قويۇپ، 
يۇھاننانىڭ ھەم كېمىدە تورلىرىنى ئوڭالپ تۇرغىنىنى كۆرۈپ،  20 دەرھال ئۇالرنى قىچقاردى. ئۇالر 

ئاتىسى زەبەدىينى مەدىكارالر بىلەن بىللە كېمىدە قالدۇرۇپ، ئۇنىڭغا ئەگەشتى.  

جىن چاپالشقان ئادەمنىڭ ساقايتىلىشى

بەردى.   تەلىم  كىرىپ  سىناگوگقا  كۈنىدە  شابات  دەرھال  ئۇ  ۋە  كىردى  كاپەرناھۇمغا  21 ئۇالر 

بەلكى  ئەمەس،  كاتىپالردەك  ئۇالرغا  ئۇ  چۈنكى  قېلىشتى،  ھەيران  تەلىمىگە  ئۇنىڭ  22 ئۇالر 

تۇتۇلغان  ناپاك روھتىن  بېرەتتى.  23 ئۇالرنىڭ سىناگوگىدا  تەلىم  بىلەن  ۋە قۇۋۋەت  قۇدرەت 
نېمە  بىلەن  سەن  ئەيسا،  نازارەتلىك  »ئەي  قىچقىرىپ،  24 ئېيتتى:  ئۇ  ئىدى.  بار  كىشى  بىر 
ئىشىمىز بار؟ بىزنى ھاالك قىلغىلى كەلدىڭمۇ؟ سېنىڭ كىم ئىكەنلىكىڭنى بىلىمىز. خۇدانىڭ 
مۇقەددەسىسەن«.  25 ئەيسا ئۇنىڭغا تەنبىھ بېرىپ ئېيتتى: »شۈك بولۇپ ئۇنىڭدىن چىققىن«.  
26 ناپاك روھ ئۇنى تەۋرىتىپ، ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن ۋارقىراپ ئۇنىڭدىن چىقتى.  27 ھەممىسى 

ھەيران قېلىپ، ئۆز ئارىلىرىدا مۇزاكىرىلىشىپ: »بۇ نېمىدۇر؟ بۇ يېڭى تەلىم ئەمەسمۇ؟ چۈنكى 
قۇدرەت بىلەن ناپاك روھالرغا ئەمر قىلىدۇ ۋە ئۇالر ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىدۇ« دەپ ئېيتىشتى.  

28 دەرھال ئۇنىڭ شۆھرىتى گالىلىيەنىڭ ئەتراپىدىكى بارچە يۇرتقا چىقتى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ توال كېسەللەرنى ساقايتىشى

29 ئۇالر سىناگوگدىن چىقىپ، دەرھال سىمون ۋە ئاندرەياسنىڭ ئۆيىگە باردى. ياقۇب ۋە يۇھاننا 

ئۇالر بىلەن ئىدى.  30 ئەمما سىموننىڭ قېينانىسى تەپ بولۇپ، كېسەل ياتاتتى. دەرھال ئۇنىڭ 
توغرىسىدىن ئۇنىڭغا خەۋەر بەرىلدى.  31 ئۇ ئالدىغا بېرىپ ئۇنىڭ قولىنى تۇتۇپ ئۇنى قوپۇردى 
ۋە تەپ ئۇنى قويدى ۋە ئۇ ئۇالرغا خىزمەت قىلدى.  32 كەچقۇرۇن بولغاندا كۈن پاتقان ۋاقىتتا 
ئۇالر ھەممە كېسەللەرنى ۋە جىن چاپالشقانالرنى ئۇنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىشتى.  33 ھەممە 
شەھەر ئىشىكنىڭ ئالدىدا يىغىلغانىدى.  34 ئۇ ھەر خىل كېسەللىككە مۇپتىال بولغانالرنىڭ 
قىلغىلى  گەپ  روھالرنى  يامان  ۋە  چىقاردى  روھالرنى  يامان  توال  ساقايتىپ،  كىشىنى  توال 

قويمىدى، چۈنكى ئۇالر ئۇنى تونۇيتتى.  



ئىنجىل ماركۇس  5 

ئەيسا مەسىھنىڭ دۇئا قىلىشى ۋە تەلىم بېرىشى
دۇئا  ئاندا  بېرىپ  يەرگە  خالىي  بىر  چىقىپ،  قوپۇپ  ئۇ  ئىكەندە  قاراڭغۇ  تېخى  35 ئەتىگەندە 

ئەگىشىپ،  37 ئۇنى  كەينىدىن  ئۇنىڭ  بولغانالر  بىلەن  ئۆزى  ۋە  تۇردى.  36 سىمون  قىلىپ 
تېپىپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ھەممىسى سېنى ئىزدەيدۇ«.  38 ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: »باشقا يەرگە، 
ئۈچۈن  بۇنىڭ  چۈنكى  كېرەك،  ئېيتىشىم  ۋەز  ھەم  ئاندا  بارايلى.  شەھەرلەرگە  ئەتراپىدىكى 
چىقتىم«.  39 ئاندىن ئۇ بېرىپ، بارچە گالىلىيەدە ئۇالرنىڭ سىناگوگلىرىدا ۋەز ئېيتىپ يامان 

روھالرنى چىقىراتتى.  

بىر پېسەنىڭ ساقايتىلىشى

40 بىر پېسە ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ، ئۇنىڭغا يالۋۇرۇپ تىز پۈكۈپ ئېيتتى: »خالىساڭ، مېنى 

ئېيتتى:  تەگكۈزۈپ  ئۇنىڭغا  ئۇزىتىپ،  قولىنى  قىلىپ  رەھىم  قىالاليسەن«.  41 ئەيسا  پاكىز 
»خااليمەن، پاكىز بولغىن«.  42 دەرھال پېسەلىكى ئۇنىڭدىن كەتتى ۋە ئۇ پاكىز بولدى.  43 ئەيسا 
چىڭ سۆز بىلەن ئۇنى دەرھال كەتكۈزۈپ،  44 ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئاگاھ بولۇپ، ھېچكىمگە بىر 
بولسۇن  گۇۋاھ  ئۇالرغا  كۆرسىتىپ،  كاھىنغا  ئۆزۈڭنى  بېرىپ،  لېكىن  ئېيتمىغايسەن.  نېمە 
دەپ، ئۆز پاكىزالنغىنىڭ ئۈچۈن مۇسا ئەمر قىلغىنىنى ئۆتكۈزگىن«.  45 لېكىن ئۇ چىققاندا 
بۇ خەۋەرنى زىيادە يايغىلى تۇردى، شۇنداقكى، ئەيسا بىر شەھەرگە ئاشكارا كىرەلمەي، بەلكى 

تاشقىرى خالىي يەرلەردە تۇرىدىغان بولدى. ئۇالر ھەر تەرەپتىن ئۇنىڭ ئالدىغا كېلەتتى.  

بىر پالەچ كىشىنىڭ ساقايتىلىشى

1 بىرنەچچە كۈندىن كېيىن ئۇ يەنە كاپەرناھۇمغا كىردى ۋە ئۇنىڭ ئۆيدە ئىكەنلىكى مەلۇم 2 

ئۇالرغا  ئۇ  يىغىلدى.  توال خەلق  يەرگە سىغمىغۇدەك  ئالدىدىكى  2 ئىشىكنىڭ  بولغاندا،  
ئالدىغا  ئۇنىڭ  پالەچ كىشىنى كۆتۈرۈپ،  بىر  تۆت كىشى  3 ئاندىن  تۇردى.   يەتكۈزۈپ  سۆزنى 
ئۆينىڭ  بار  ئۆزى  ئۇ  كېلەلمىگەچ،  قېشىغا  ئۇنىڭ  ئۇالر  سەۋەبىدىن  4 خەلقنىڭ  كەلتۈردى.  

ئۆگزىسىنى ئېچىپ تۆشۈك قىلىپ، پالەچ كىشى ئۆزى ياتقان ئورنىنى تۆۋەنگە چۈشۈردى.  
سېنىڭ  ئوغلۇم،  »ئەي  ئېيتتى:  كىشىگە  پالەچ  كۆرگەندە  ئېتىقادىنى  ئۇالرنىڭ  5 ئەيسا 

كۆڭۈللىرىدە  ئۆز  ئولتۇرۇپ،  كاتىپالر  بىرنەچچە  ئاندا  كەچۈرۈلدى«.  6 ئەمما  گۇناھلىرىڭ 
يېگانە  ئېيتىدۇ.  كۇپۇر  ئۇ  قىلىدۇ؟  سۆز  مۇنداق  كىشى  بۇ  قىلدىكى:  7 »نېمىشقا  پىكىر 
خۇدادىن باشقا كىم گۇناھالرنى كەچۈرەلەيدۇ؟«  8 ئەيسا ئۇالرنىڭ ئۆز ئىچىدە شۇنداق پىكىر 
شۇنداق  كۆڭۈللىرىڭالردا  »نېمىشقا  ئېيتتى:  ئۇالرغا  بىلىپ  روھىدا  ئۆز  شۇئان  قىلغىنىنى 
كەچۈرۈلدى‹  گۇناھلىرىڭ  سېنىڭ   ‹ پالەچكە:  ئوڭايراقتۇر،  قىلىسىلەر؟  9 قايسى  پىكىر 
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يۈزىدە  يەر  ئال-ئىنساننىڭ  ئىبن  دېمەكمۇ؟  10 لېكىن  ماڭغىن‹  قوپۇپ   ‹ ياكى  دېمەكمۇ 
گۇناھالرنى كەچۈرگىلى قۇدرىتى بارلىقىنى بىلگەيسىلەر« دەپ پالەچكە ئېيتتىكى:  11 »ساڭا 
ئورنىنى  دەرھال  قوپۇپ،  بارغىن«.  12 ئۇ  ئۆيۈڭگە  كۆتۈرۈپ  ئورنۇڭنى  قوپۇپ،  ئېيتىمەن: 
كۆتۈرۈپ ھەممىسىنىڭ ئالدىدا چىقىپ كەتتى. شۇنداقكى، ھەممىسى ھەيران قېلىپ، خۇداغا 

ھەمد ئېيتىپ: »ھەرگىز شۇنداق ئىشنى كۆرمىگەنىدۇق« دەپ ئېيتىشتى.  

ئەيسا مەسىھ الۋىينىڭ )يەنى مەتتانىڭ( قىچقىرىشى

13 ئۇ يەنە دېڭىزنىڭ بويىغا چىقتى. ھەممە خەلق ئۇنىڭ ئالدىغا كەلدى ۋە ئۇ ئۇالرغا تەلىم 

بەردى.  14 ئۆتۈپ بارغاندا ئۇ ئالپېئۇسنىڭ ئوغلى الۋىينىڭ باجخانىدا ئولتۇرغىنىنى كۆرۈپ، 
ئۆيىدە  ئۇنىڭ  ئەگەشتى.  15 ئۇ  ئۇنىڭغا  قوپۇپ،  ئۇ  ئەگەشكىن«.  »ماڭا  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا 
شاگىرتلىرى  ۋە  ئەيسا  كىشى  توال  گۇناھكارالردىن  ۋە  باجگىرالردىن  ئولتۇرغاندا  داستىخاندا 
ئەگەشكەنىدى.  16 ئەمما  ئۇنىڭغا  كىشى  توال  بۇالردىن  چۈنكى  ئولتۇراتتى،  بىللە  بىلەن 
كۆرۈپ،  يېگىنىنى  تائام  بىلەن  گۇناھكارالر  ۋە  باجگىرالر  ئۇنىڭ  كاتىپلىرى  پەرىسىيلەرنىڭ 
شاگىرتلىرىغا ئېيتىشتى: »ئۇنىڭ باجگىرالر ۋە گۇناھكارالر بىلەن يەپ-ئىچكىنى قانداق؟«  
كېسەللەر.  بەلكى  ئەمەس،  موھتاج  تېۋىپقا  »ساقالر  ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئاڭالپ  بۇنى  17 ئەيسا 

ئادىلالرنى ئەمەس، بەلكى گۇناھكارالرنى قىچقارغىلى كەلدىم«.  

روزا تۇتۇش توغرىسىدا بىر سوئال

ئېيتىشتى:  ئۇنىڭغا  كېلىپ،  ئۇالر  تۇتاتتى.  روزا  پەرىسىيلەر  ۋە  شاگىرتلىرى  18 يۇھاننانىڭ 

»نېمىشقا يۇھاننانىڭ شاگىرتلىرى ۋە پەرىسىيلەرنىڭ شاگىرتلىرى روزا تۇتىدۇ، لېكىن سېنىڭ 
شاگىرتلىرىڭ روزا تۇتمايدۇ؟«  19 ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: »تويدىكى يىگىت قولداشلىرى توي 
يىگىتى ئۇالر بىلەن بار ۋاقتىدا روزا تۇتاالمدۇ؟ توي يىگىتى ئۇالر بىلەن بىللە ئىكەنلىكىدە ئۇالر 
روزا تۇتالمايدۇ.  20 لېكىن توي يىگىتى ئۇالردىن ئېلىنىدىغان كۈنلەر كېلىدۇ. ئۇالر شۇ ۋاقىت، 
لىباسقا  كونا  پارچىدىن  يېڭى  كەتمىگەن  كىرىشىپ  تۇتىدۇ.  21 ھېچكىمەرسە  روزا  كۈنى  ئۇ 
ۋە  يىرتىدۇ  تارتىشتۇرۇپ  لىباسنى  كونا  پارچە  يېڭى  سېلىنغان  بولمىسا  سالمايدۇ،  ياماق 
يىرتىق يامانراق بولىدۇ.  22 شۇنىڭدەك ھېچكىم يېڭى شارابنى كونا تۇلۇمالرغا توشتۇرمايدۇ. 
يېڭى  لېكىن  بۇزۇلىدۇ.  تۇلۇمالر  بىلەن  شاراب  ۋە  يىرتىدۇ  تۇلۇمالرنى  شاراب  يېڭى  بولمىسا 

شاراب يېڭى تۇلۇمالرغا توشتۇرۇلىدۇ«.  
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ئەيسا مەسىھ شاباتنىڭ خوجىسىدۇر
23 ۋەقە بولدىكى، ئۇ بىر شابات كۈنىدە زىرائەتلەرنىڭ ئارىسىدىن ئۆتۈۋاتاتتى. شاگىرتلىرى 

ئۆتۈپ بارغىنىدا زىرائەت باشلىرىدىن ئۈزگىلى تۇردى.  24 پەرىسىيلەر ئۇنىڭغا ئېيتىشتى: 
»مانا، نېمىشقا ئۇالر شابات كۈنىدە جايىز ئەمەس ئىشنى قىلىدۇ؟«  25 ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: 
»داۋۇد موھتاج بولۇپ، ئۇ ئۆزى ۋە ئۇنىڭ بىلەن بولغانالر ئاچ قالغىنىدا نېمە قىلغىنىنى 
ھېچ ئوقۇمىدىڭالرمۇ؟  26 قانداقكى، ئۇ ئۆزى ئۇلۇغ كاھىن ئابياتارنىڭ كۈنلىرىدە خۇدانىڭ 
نانالرنى يەپ،  تەقدىم  بولمىغان  باشقىسىغا يېگىلى جايىز  بەيتىگە كىرىپ، كاھىنالردىن 
ئۆزى بىلەن بولغانالرغا ھەم بەردى؟«  27 ئۇ يەنە ئۇالرغا ئېيتتى: »شابات كۈنى ئىنسان 
ئۈچۈن بولغاندۇر ۋە ئىنسان شابات كۈنى ئۈچۈن ئەمەس.  28 شۇنىڭ ئۈچۈن ئىبن ئال-

ئىنسان شاباتنىڭ ھەم خوجىسىدۇر«.  

ئەيسا مەسىھ شابات كۈنىدا بىر ئادەم ساقايتىدۇ

1 ئۇ يەنە سىناگوگقا كىردى ۋە ئاندا قولى قۇرۇغان بىر ئادەم بار ئىدى.  2 ئۇالر ئۇنىڭ ئۈستىدىن 3 

ئەرز قىلماق ئۈچۈن، ئۇ شابات كۈنىدە شىپا بېرەرمىكىن دەپ، ئۇنى ماراپ تۇراتتى.  3 ئۇ ئۆزى 
قولى قۇرۇغان ئادەمگە ئېيتتى: »قوپۇپ، ئوتتۇرىدا تۇرغىن«.  4 ئاندىن ئۇ ئۇالرغا: »شابات كۈنى 
ياخشىلىق قىلماق جايىزمۇ ياكى يامانلىق قىلماق جايىزمۇ؟ بىر جاننى قۇتقۇزماق جايىزمۇ ياكى 
ئۆلتۈرمەك جايىزمۇ؟« دەپ ئېيتتى. ئەمما ئۇالر شۈك تۇردى.  5 ئۇ ئۆز چۆرىسىگە نەزەر سېلىپ، 
ئادەمگە:  ئۇ  بولۇپ،  ئۈچۈن غەمكىن  قاتتىقلىقى  ئۇالرنىڭ كۆڭۈل  قاراپ  ئۇالرغا  بىلەن  غەزەپ 
»قولۇڭنى ئۇزاتقىن« دەپ ئېيتتى. ئۇ ئۇنى ئۇزاتتى ۋە قولى ساق بولدى.  6 ئاندىن پەرىسىيلەر 

چىقىپ، دەرھال ھىرودەسىيلەر بىلەن، ئۇنى قانداق يوقىتىمىز دەپ، مەسلىھەت قىلىشتى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ ناپاك روھالر ئۈستىدىن قۇدرىتى بار

7 ئەيسا ئۆز شاگىرتلىرى بىلەن دېڭىزغا باردى ۋە گالىلىيەدىن توال خەلق ئۇنىڭغا ئەگەشتى.  

ۋە  تىر  ۋە  تەرىپىدىن  بىر  ئۇ  ئىئورداننىڭ  ۋە  ئىدۇمېيادىن  ۋە  يېرۇسالېمدىن  ۋە  8 يەھۇدىيە 

سىدوننىڭ ئەتراپىدىن توال خەلق ئۇنىڭ ئۇنداق چوڭ ئىشالر قىلغىنىنى ئىشىتىپ، ئۇنىڭ 
ئالدىغا كەلدى.  9 خەلقنىڭ تولىلىقىدىن ئۆزىنىڭ قىستىلىپ قالماسلىقى ئۈچۈن ئۆزىگە بىر 
كىچىك كېمە تەييار تۇرۇشنى شاگىرتلىرىغا بۇيرۇدى.  10 چۈنكى ئۇ توال كىشىنى ساقايتقىنى 
ئۈچۈن ئاغرىق بولغانالرنىڭ ھەممىسى، ئۇنىڭغا قول تەگكۈزەيلى دەپ، ئۇنى قىستاۋاتاتتى.  
11 ناپاك روھالر ئۇنى كۆرگىنىدە ئۇنىڭ ئالدىغا يىقىلىپ قىچقىرىپ: »سەن ئىبن ئالالدۇرسەن« 

دەپ ئېيتىشتى.  12 ئەمما ئۇ ئۆزىنى ئاشكارا قىلماسلىقنى ئۇالرغا جېكىلەپ بۇيرۇدى. 
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ئەيسا مەسىھ ئون ئىككى شاگىرتلىرىنى تالاليدۇ
13 ئۇ تاغقا چىقىپ، ئۆزى خالىغانالرنى قىچقاردى ۋە ئۇالر ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىشتى.  14 ئۇ ئون 

ئىككىنى تەيىنلىدىكى، ئۇالر ئۇنىڭ بىلەن بىللە بولغاي ۋە ئۇ ئۇالرنى ۋەز ئېيتقىلى ئەۋەتكەي  15 ۋە 
يامان روھالرنى چىقارغىلى ئۇالرنىڭ قۇدرىتى بولغاي.  16 ئۇ ئون ئىككىنى تەيىنلىدى، يەنى ئۆزى 
ئۇنىڭغا پېترۇس دەپ ئىسىم قويغان سىمون  17 ۋە ئۇالرغا بوئانېرگېس، يەنى گۈلدۈرلەشنىڭ 
ئوغۇللىرى دەپ ئىسىم قويغان زەبەدىينىڭ ئوغلى ياقۇب بىلەن ياقۇبنىڭ بۇرادىرى يۇھاننا  18 ۋە 
ئاندرەياس ۋە فىلىپپۇس ۋە بارتولومېئۇس ۋە مەتتا ۋە توماس ۋە ئالپېئۇسنىڭ ئوغلى ياقۇب ۋە 

تادېئۇس ۋە قانائانلىق سىمون  19 ۋە ئۇنى تۇتۇپ بەرگۈچى ئىشقارىيوت يەھۇدا.  

ئەيسا مەسىھ ۋە بەئەلزابۇل

پۇرسەت  ھەم  يېگىلى  نان  ئۇالر  يىغىلدىكى،  خەلق  توال  ئۇنداق  ۋە  كىردى  ئۆيگە  بىر  20 ئۇ 

دەپ،  قېلىپتۇ«  ئېلىشىپ  »ئۇ  ئاڭلىغاندا،  بۇنى  ئۇرۇق-تۇغقانلىرى  تاپالمىدى.  21 ئۇنىڭ 
ئۇنى تۇتقىلى چىقتى.  22 يېرۇسالېمدىن كەلگەن كاتىپالر »ئۇنىڭدا بەئەلزابۇل بار ۋە يامان 
قىچقىرىپ،  ئۇالرنى  دېيىشەتتى.  23 ئۇ  چىقىرىدۇ«  روھالرنى  يامان  بىلەن  چوڭى  روھالرنىڭ 
تەمسىل بىلەن ئۇالرغا ئېيتتى: »شەيتان شەيتاننى قانداق چىقىرااليدۇ؟  24 بىر پادىشاھلىق 
ئۆزىگە قارشى بۆلۈنسە، ئۇ پادىشاھلىق تۇرۇپ قااللمايدۇ.  25 بىر ئۆي ئۆزىگە قارشى بۆلۈنسە، 
ئۇ ئۆي تۇرۇپ قااللمايدۇ.  26 ئەگەر شەيتان ئۆزىگە قارشى قوپۇپ بۆلۈنسە، تۇرۇپ قااللمايدۇ، 
كۈچلۈكنىڭ  ئۇ  ھېچكىم  باغلىمىسا،  كىشىنى  كۈچلۈك  ئاۋۋال  يوقىلىدۇ.  27 ئەگەر  بەلكى 
ئۇنىڭ  كېيىن  باغلىغاندىن  ئۇنى  بەلكى  بۇلىۋااللمايدۇ،  مال-جابدۇقلىرىنى  كىرىپ،  ئۆيىگە 
ئۆيىنى تالىيااليدۇ.  28 بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەنكى، ئادەم ئوغۇللىرى قانچە كۇپۇر ئېيتسا 
ھەم، ئۇالرنىڭ ھەممە گۇناھلىرى ۋە كۇپۇر سۆزلىرى كەچۈرۈلىدۇ.  29 لېكىن كىمكى مۇقەددەس 
روھقا كۇپۇر ئېيتسا، ئۇ ئەبەدكىچە كەچۈرۈلمەيدۇ. بەلكى ئۇ ئادەم ئەبەدىي ھۆكۈمگە مەھكۇم 

بولىدۇ« دېدى.  30 چۈنكى ئۇالر: »ئۇنىڭدا ناپاك روھ بار« دېگەنىدى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ ئانىسى ۋە بۇرادەرلىرى

31 ئۇنىڭ ئانىسى ۋە بۇرادەرلىرى كېلىپ تاشقىرىدا تۇرۇپ، ئۇنى قىچقارغىلى كىشى ئەۋەتتى.  

ۋە  بۇرادەرلىرىڭ  ۋە  ئاناڭ  »مانا،  ئۇنىڭغا:  ئۇالر  ئولتۇراتتى.  خەلق  چۆرىسىدە  32 ئۇنىڭ 

ھەمشىرىلىرىڭ تاشقىرىدا تۇرۇپ، سېنى ئىزدىۋاتىدۇ« دەپ ئېيتتى.  33 ئۇ ئۇالرغا جاۋاب بېرىپ 
ئېيتتى: »ئانام ۋە بۇرادەرلىرىم كىمدۇر؟«  34 ئاندىن ئۇ ئۆز چۆرىسىدە ئولتۇرغانالرغا قاراپ 
ئېيتتى: »مانا، ئانام ۋە بۇرادەرلىرىم!  35 كىمكى خۇدانىڭ ئىرادىسىنى قىلسا، مېنىڭ بۇرادىرىم 

ۋە ھەمشىرەم ۋە ئانام ئۇدۇر«.  
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 ئۇرۇق چاچقۇچى توغرىسىدىكى تەمسىل

1 ئۇ يەنە دېڭىزنىڭ بويىدا تەلىم بەرگىلى باشلىدى. ئۇنىڭ ئالدىغا توال خەلق يىغىلدى. 4 

ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ بىر كېمىگە كىرىپ، دېڭىزدا ئولتۇردى ۋە خەلقنىڭ ھەممىسى دېڭىزنىڭ 
بويىدا قۇرۇقلۇقتا ئىدى.  2 ئۇ ئۇالرغا تەمسىللەر بىلەن توال تەلىم بېرىپ، ئۆز تەلىمىدە ئۇالرغا 
ئۇ  بولدىكى،  4 ۋەقە  ئۇرۇق چاچقىلى چىقتى.   ئۇرۇق چاچقۇچى  مانا  3 »ئاڭالڭالر،  ئېيتتى:  
چاچقىنىدا بەزىسى يولنىڭ يېنىغا چۈشتى ۋە ئۇچارقاناتالر كېلىپ، ئۇنى يەپ كەتتى.  5 بەزىسى 
توپىسى جىق بولمىغان تاشلىق يەرگە چۈشتى ۋە توپىسى قېلىن بولمىغاچ پات ئۈنۈپ چىقىپ،  
ئارىسىغا  تىكەنلەر  7 بەزىسى  قۇرۇدى.   بولمىغاچ  يىلتىزى  كېتىپ،  كۆيۈپ  چىققاندا  6 ئاپتاپ 

چۈشتى ۋە تىكەنلەر ئۆسۈپ ئۇنى بوغدى ۋە شۇالر ھوسۇل بەرمىدى.  8 بەزىسى ياخشى يەرگە 
يۈز  بىرى  يەنە  ۋە  ئاتمىش  بىرى  يەنە  ئوتتۇز،  بىرى  ئۆسۈپ،  ئۈنۈپ  بېرىپ،  چۈشۈپ ھوسۇل 
ھەسسىگىچىلىك ھوسۇل بەردى«.  9 ئۇ يەنە ئېيتتى: »ئاڭلىغىلى قۇلىقى بارالر ئاڭلىسۇن«.  

تەمسىللەرنىڭ مەقسىتى

10 ئۇ ئۆزى يالغۇز بولغاندا ئون ئىككىلەر بىلەن ئۇنىڭ چۆرىسىدىكىلەر بۇ تەمسىل توغرىسىدىن 

سىلەرگە  سىرى  پادىشاھلىقىنىڭ  »خۇدانىڭ  ئېيتتى:  ئۇالرغا  سوراشتى.  11 ئۇ  ئۇنىڭدىن 
بىلەن:  ئېيتىلىدۇ.  12 بۇنىڭ  بىلەن  تەمسىللەر  ھەممىسى  تاشقىرىقىالرغا  لېكىن  بېرىلدى. 
ئۇالر كۆرمەكلىك بىلەن كۆرۈپ سىڭدۈرۈۋالمايدۇ ۋە ئاڭلىماقلىق بىلەن ئاڭالپ ئۇقمايدۇ ۋە 

ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى كەچۈرۈلسۇن دەپ، توۋا قىلىپ يانمايدۇ«.  

 ئۇرۇق چاچقۇچى توغرىسىدىكى تەمسىلنىڭ چۈشەندۈرۈلۈشى

قانداق  تەمسىللەرنى  باشقا  ھەممە  ئۇقماي،  تەمسىلنى  »بۇ  ئېيتتى:  يەنە  ئۇالرغا  13 ئۇ 

ئۇقااليسىلەر؟  14 ئۇرۇق چاچقۇچى سۆزنى چاچىدۇ.  15 يولنىڭ يېنىدىكىلەر بولسا شۇنداقكى، 
كۆڭۈللىرىگە  كېلىپ  دەرھال شەيتان  كېيىن،  ئاڭلىغاندىن  ئۇالر  يەرگە چېچىلغاندا  ئۇ  سۆز 
ئۇالر سۆزنى  بولسا شۇنداقكى،  يەرگە چېچىلغانالر  ئېلىپ كېتىدۇ.  16 تاشلىق  چېچىلغاننى 
ئاڭلىغاندا ئاۋۋال خۇشلۇق بىلەن قوبۇل قىلىدۇ.  17 ئەمما ئۇالرنىڭ ئۆزىدە يىلتىزى بولمىغاچ 
بىر ۋاقتىغىچە قېلىپ، سۆزنىڭ جەھىتىدىن بىر تەڭلىك ياكى قوغالنماقلىق ۋەقە بولسا ئۇالر 
سۆزنى  ئۇالر  شۇنداققى،  بولسا  چېچىلغانالر  ئارىسىغا  تىكەنلەرنىڭ  تايىدۇ.  18 يەنە  دەرھال 
بۆلەك  نەپسنىڭ  ۋە  غۇرۇرى  دۆلەتنىڭ  ۋە  ئەندىشىسى  دۇنيانىڭ  كېيىن،  19 بۇ  ئاڭلىغاندىن 
شۆھرەتلىرى كىرىپ، سۆزنى بوغىدۇ ۋە ئۇالر ھوسۇلسىز بولىدۇ.  20 ياخشى يەرگە چېچىلغانالر 
بولسا شۇنداقكى، ئۇالر سۆزنى ئاڭالپ قوبۇل قىلىپ، بىرى ئوتتۇز، يەنە بىرى ئاتمىش ۋە يەنە 

بىرى يۈز ھەسسە ھوسۇل بېرىدۇ«.  
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چىراغ توغرىسىدىكى تەمسىل
قويغىلى  ئاستىغا  ئورۇننىڭ  ياكى  تېگىگە  قاچىسىنىڭ  »چىراغ  ئېيتتى:  يەنە  ئۇالرغا  21 ئۇ 

ئېلىپ كېلىنىدۇمۇ؟ چىراغدان ئۈستىگە قويغىلى ئەمەسمۇ؟  22 چۈنكى ئاشكارا بولمايدىغان 
يوشۇرۇن نەرسە يوقتۇر ۋە ئاشكارا بولمىغۇدەك ھېچبىر مەخپىي نەرسە يوقتۇر.  23 ئاڭلىغىلى 
قۇلىقى بارالر ئاڭلىسۇن«.  24 ئۇ يەنە ئۇالرغا ئېيتتى: »ئاڭلىغىنىڭالرغا سەپسېلىپ بېقىڭالر. 
زىيادە قىلىنىدۇ.   بەرسەڭالر، سىلەرگە كەملىنىدۇ ۋە سىلەرگە  بىلەن كەملەپ  نە ئۆلچەم  ھەر 
25 كىمنىڭكى بار بولسا، ئۇنىڭغا بېرىلىدۇ. لېكىن كىمنىڭكى يوق بولسا، بارى ھەم ئۇنىڭدىن 

ئېلىنىدۇ«.  
 ئۇرۇقنىڭ ئۈنۈشى توغرىسىدىكى تەمسىل

26 ئۇ ئېيتتى: »خۇدانىڭ پادىشاھلىقى بىر ئادەم يەرگە ئۇرۇق چېچىپ قويغىنىدەك بولىدۇ.  

ئۆزى  ئۇ  ئۆسكىنىنى  ئۈنۈپ  قانداق  ئۇرۇقنىڭ  قوپۇپ،  كۈندۈزى  ئۇخالپ،  كېچىسى  27 ئۇ 

باشتا  ئاندىن  باش،  ئاندىن  كۆك،  ئاۋۋال  ئۇ  كەلتۈرىدۇ.  ھوسۇل  ئۆزىدىن  بىلمەيدۇ.  28 يەر 
تولغان دان پەيدا قىلىدۇ.  29 دان پىشقاندا ئۇ دەرھال ئورغاق سالدۇرىدۇ، چۈنكى ئورما ۋاقتى 

كەلگەن بولىدۇ«.  

قىچا ئۇرۇقى توغرىسىدىكى تەمسىل

تەمسىل  قايسى  ئۇنى  ئوخشىتايلى؟  نېمىگە  پادىشاھلىقىنى  »خۇدانىڭ  ئېيتتى:  30 ئۇ 

بىلەن سۈرەتلەپ بېرەيلى؟  31 ئۇ قىچا ئۇرۇقىغا ئوخشايدۇ. ئۇ ئۆزى يەرگە چېچىلغاندا 
كېيىن  چېچىلغاندىن  بولىدۇ.  32 لېكىن  كىچىكرەكى  ئۇرۇقالرنىڭ  ھەممە  يەردىكى 
ئۈنۈپ ئۆسۈپ، ھەممە ئوتياشالرنىڭ چوڭراقى بولۇپ، ئاسمان ئۇچارقاناتلىرى سايىسىدا 
قونالغۇدەك چوڭ شاخالر چىقىرىدۇ«.  33 بۇنىڭغا ئوخشاش تەمسىللەر كەلتۈرۈپ، ئۇالر 
ئاڭالپ چۈشىنەلىگۈدەك ئۇ سۆزنى يەتكۈزەتتى.  34 ئۇ ئۇالرغا تەمسىل كەلتۈرمەي سۆز 

قىلماتتى، لېكىن تەنھادا ئۆز شاگىرتلىرىغا ھەممىسىنى ئۇقتۇرۇپ بېرەتتى.  

ئەيسا مەسىھ بوراننى تىنچىتىدۇ

خەلقنى  ئۆتەيلى«.  36 ئۇالر  كانارغا  »ئۇ  ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئۇ  بولغاندا  ئاخشام  كۈن  35 شۇ 

قويۇپ، ئۇنى ئۆزى بولغان كېمىدە ئېلىپ بېرىشتى. ئۇنىڭ بىلەن بىللە يەنە باشقا كېمىلەر بار 
ئىدى.  37 بىر قاتتىق بوران چىقتى ۋە كېمە سۇدىن تولۇپ كەتكۈدەك دولقۇنالر كېمىگە مەۋج 
ئۇخلىغانىدى.  يۆلىنىپ  تەكىيىگە  تەرىپىدە  ئاياغ  ئۆزى كېمىنىڭ  ئۇ  ئۇرۇۋاتاتتى.  38 لېكىن 
قىلمامسەن؟«   ئەندىشە  بولۇشىمىزدىن  ھاالك  ئۇستاز،  »ئەي  ئېيتتى:  ئويغىتىپ  ئۇنى  ئۇالر 
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ۋە  دېدى  بولغىن«  تىنچ  تۇرۇپ،  »شۈك  دېڭىزغا:  بېرىپ،  تەنبىھ  شامالغا  ئويغىنىپ،  39 ئۇ 

شامال توختىدى ۋە تامام تىنچلىق بولدى.  40 ئاندىن ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: »نېمىشقا مۇنداق 
قورقىسىلەر؟ تېخى ئېتىقادىڭالر يوقمۇ؟«  41 ئۇالر توال قورقۇپ: »بۇ كىمدۇركى، ھەم شامال، 

ھەم دېڭىز ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىدۇ« دەپ بىر-بىرىگە دېيىشتى.  

ئەيسا مەسىھ يامان روھالر چىقىرىدۇ

1 ئۇالر دېڭىزنىڭ ئۇ تەرىپىدىكى گېراسالىقالرنىڭ يۇرتىغا كەلدى.  2 ئۇ كېمىدىن چىققىنىدا 5 

3 ئۇنىڭ  ئۇچرىدى.   ئۇنىڭغا  چىقىپ،  گۆرلەردىن  كىشى  بىر  تۇتۇلغان  روھتىن  ناپاك 
تۇرىدىغان يېرى گۆرلەردە ئىدى ۋە ھېچكىم ئۇنى ھەتتا زەنجىر بىلەن ھەم باغالپ قويالمايتتى.  
4 چۈنكى توال مەرتىۋە ئىشكەل ۋە زەنجىرلەر بىلەن باغلىنىپ، زەنجىرلەرنى ئۈزۈپ ئىشكەلنى 

سۇندۇرغانىدى. ھېچكىم ئۇنى تىزگىنلىيەلمىغانىدى.  5 ئۇ ھەمىشە كېچە ۋە كۈندۈز گۆرلەردە 
ۋە تاغالردا يۈرۈپ، پەرياد قىلىپ، ئۆزىنى تاشالر بىلەن يارىالندۇراتتى.  

ئاۋاز  يىراقتىن كۆرگەندە يۈگۈرۈپ بېرىپ، ئۇنىڭغا سەجدە قىلىپ،  7 ئۈنلۈك  6 ئۇ ئەيسانى 

بىلەن قىچقىرىپ: »ئەي ئەيسا ئىبن ئالالتائاال، سەن بىلەن نېمە ئىشىم بار؟ ساڭا خۇدانىڭ 
ئۇنىڭغا:  ئۇ  ئېيتتى.  8 چۈنكى  دەپ  بەرمىگەيسەن«  ئازاب  ماڭا  قىلىمەنكى،  قەسەم  ئالدىدا 
»ئەي ناپاك روھ، ئۇ ئادەمدىن چىققىن« دەپ ئېيتقانىدى.  9 ئاندىن ئۇ ئۇنىڭدىن: »ئىسمىڭ 
نېمىدۇر؟« دەپ سورىدى. ئۇ ئۇنىڭغا: »ئىسمىم تۈمەندۇر، چۈنكى تولىدۇرمىز« دېدى  10 ۋە 
تاغنىڭ  يالۋۇردى.  11 ئاندا  توال  ئۇنىڭغا  ئەۋەتمەسلىككە  تاشقىرى  يۇرتتىن  ئۇ  ئۆزلىرىنى 
يېنىدا چوڭ بىر پادا توڭگۇز ئوتالۋاتاتتى.  12 ناپاك روھالر ئۇنىڭغا يالۋۇرۇپ ئېيتتى: »بىزنى 
ناپاك  ۋە  بەردى  ئىجازەت  ئۇالرغا  ئۇ  كىرگەيمىز«.  13 ئاندىن  ئۇالرغا  ئەۋەتكىن،  توڭگۇزالرغا 
لېۋىدىن  يارنىڭ  پادا  بولغان  مىڭچە  ئىككى  سانى  ۋە  كىردى  توڭگۇزالرغا  چىقىپ،  روھالر 

تۆكۈلۈپ، دېڭىزغا چۆكۈپ دىمىقىپ ئۆلۈپ كەتتى.  
14 توڭگۇز باققۇچىالر قېچىپ كېتىپ، شەھەردە ۋە كەنتلەردە خەۋەر بەردى. خەلقمۇ نېمە ۋەقە 

بولغاننى كۆرگىلى چىقتى.  15 ئۇالر ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ، ئۇ جىن چاپالشقان، يەنى ئىچىدە 
قورقتى.   كۆرۈپ  ئوڭالنغىنىنى  كىيىپ  ئېگىن  ئولتۇرۇپ،  كىشىنىڭ  بولغان  جىنالر  تۈمەن 
توغرىسىدىن  توڭگۇزالر  ۋە  بولغىنىدىن  نېمە  كىشىگە  چاپالشقان  جىن  كۆرگەنلەر  16 ۋەقەنى 

ئۇالرغا خەۋەر بەردى.  17 خەلق: »ئۆز زېمىنىمىزدىن كەتكىن« دەپ ئۇنىڭغا يالۋۇردى.  
بىللە  بىلەن  ئۇنىڭ  كىشى  بولغان  چاپالشقان  جىن  ئىلگىرى  كىرگىنىدە،  كېمىگە  18 ئۇ 

بېرىشنى ئۇنىڭدىن تىلىدى.  19 لېكىن ئەيسا ئۇنىڭغا ئىجازەت بەرمەي، ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئۆز 
ئۆيۈڭدىكى ئۇرۇق-تۇغقانلىرىڭغا بېرىپ، خۇداۋەندىنىڭ ساڭا قانداق چوڭ ئىش قىلغىنىنى 
ۋە ساڭا رەھىم كۆرسەتكىنىنى خەۋەر بەرگىن.  20 ئۇ كېتىپ، ئەيسانىڭ ئۇنىڭغا قانداق چوڭ 

ئىش قىلغىنىنى دېكاپولىستا يايغىلى تۇردى ۋە ھەممىسى ئەجەبلەندى.  
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تىرىلدۈرۈلگەن قىز ۋە ساقايتىلغان خوتۇن
ئۆزى  ئۇ  يىغىلدى.  ئالدىغا  ئۇنىڭ  خەلق  توال  كەلگەندە  يېنىپ  كانارغا  بىر  ئۇ  21 ئەيسا 

بىر  ئىسىملىق  يائىرۇس  چوڭلىرىدىن  سىناگوگنىڭ  چاغدا  ئىدى.  22 ئۇ  لېۋىدە  دېڭىزنىڭ 
»كىچىك  يالۋۇرۇپ:  توال  يىقىلىپ،  23 ئۇنىڭغا  ئاياغلىرىغا  كۆرگەندە  ئۇنى  كېلىپ،  كىشى 
قىزىم ئاخىرقى نەپىسىدىدۇر. كېلىپ، قولۇڭنى ئۇنىڭ ئۈستىگە قويغىن، شۇنىڭ بىلەن ئۇ 
ئۇنىڭغا  توال خەلق  ۋە  باردى  بىلەن  ئۇنىڭ  ئۇ  ئېيتتى.  24 ئاندىن  ياشىغاي« دەپ  ساقىيىپ 

ئەگىشىپ ئۇنى قىستاۋاتاتتى.  
25 ئاندا ئون ئىككى يىلدىن بېرى خۇن كېسىلى تارتقان بىر خوتۇن بار ئىدى.  26 ئۇ ئۆزى توال 

تېۋىپالردىن توال زەخمەت تارتىپ، ھەممە بارىنى سەرپ قىلىپ ھېچبىر پايدا كۆرمەي، يامانراق 
كەينىدىن  ئارىسىدا  خەلقنىڭ  ئاڭالپ،  توغرىسىدىن  ئەيسا  چۈشكەنىدى.  27 ئۇ  ئەھۋالغا 
تەگكۈزۈپ  بىر  لىباسىنى  »ئۇنىڭ  تەگكۈزدى.  28 چۈنكى  قول  لىباسىغا  ئۇنىڭ  كېلىپ، 
قويسام، ساقىيىمەن« دېدى.  29 شۇئان خۇنىنىڭ چەشمىسى قۇرۇدى ۋە ئۆز بەدىنىدە دەردىدىن 

ساقايغىنىنى تۇيدى.  
30 ئەيسا دەرھال ئۆز ئىچىدە ئۆزىدىن قۇۋۋەت چىققىنىنى بىلىپ، خەلقنىڭ ئارىسىدا كەينىگە 

ئېيتىشتى:  ئۇنىڭغا  دېدى.  31 شاگىرتلىرى  تەگكۈزدى؟«  قول  كىم  »لىباسىمغا  ئۆرۈلۈپ: 
دەيسەنمۇ؟«   تۇتتى؟‹  كىم  مېنى   ‹ يەنە  تۇرۇپ،  كۆرۈپ  قىستىغىنىنى  سېنى  »خەلقنىڭ 
32 ئەمما ئۇ بۇنى قىلغان كىشىنى كۆرگىلى ئۆز چۆرىسىگە قارىدى.  33 ئۇ خوتۇنمۇ ئۆزىگە نېمە 

بولغىنىنى بىلىپ قورقۇپ تىترەپ كېلىپ، ئۇنىڭ ئالدىدا يىقىلىپ، ھەممە راستلىقنى ئۇنىڭغا 
ئامانلىق  ئېتىقادىڭ سېنى ساقايتتى.  قىزىم،  ئېيتتى: »ئەي  ئۇنىڭغا  بەردى.  34 ئۇ  ئېيتىپ 

بىلەن بېرىپ، دەردىڭدىن ساقايغان بولۇپ تۇرغىن«.  
35 ئۇ تېخى سۆز قىلىپ تۇرغاندا، سىناگوگنىڭ چوڭىنىڭ ئۆيىدىن كىشىلەر كېلىپ ئېيتىشتى: 

سۆزنى  ئېيتىلغان  ئەيسا  كايىتىسەن؟«  36 ئەمما  تېخى  ئۇستازنى  نېمىشقا  ئۆلدى.  »قىزىڭ 
ئاڭالپ، سىناگوگنىڭ چوڭىغا: »قورقما پەقەت ئىشەنگىن« دەپ ئېيتتى.  37 ئۇ پېترۇستىن 
ۋە ياقۇبتىن ۋە ياقۇبنىڭ بۇرادىرى يۇھاننادىن باشقا ھېچكىمنى ئۆزىگە ئەگەشكىلى قويمىدى  
38 ۋە سىناگوگنىڭ چوڭىنىڭ ئۆيىگە يېتىپ كېلىپ، غۇلغۇلىنى ۋە يىغالپ شاۋقۇن سالغانالرنى 

باال  يىغاليسىلەر؟  قىلىپ  غۇلغۇال  »نېمىشقا  ئېيتتى:  ئۇالرغا  كىرىپ،  كۆرۈپ،  39 ئىچكىرى 
ئۆلگەن ئەمەس، بەلكى ئۇخالپ قالغاندۇر«.  40 ئەمما ئۇالر ئۇنى مەسخىرە قىلىپ كۈلىشتى. 
لېكىن ئۇ ھەممىسىنى تاشقىرىغا چىقىرىپ، بالىنىڭ ئاتىسىنى ۋە ئانىسىنى ۋە ئۆزى بىلەن 
بولغانالرنى ئېلىپ، باال بار يەرگە كىرىپ،  41 بالىنىڭ قولىنى تۇتۇپ »تالىتا كۇمى«، يەنى »ئەي 
قىز، ساڭا ئېيتىمەن: قوپقىن« دېدى.  42 دەرھال قىز قوپۇپ ماڭدى، چۈنكى ئۇ ئون ئىككى 
ياشتا ئىدى. ئۇالر ناھايىتى ھەيران قېلىشتى.  43 ئۇ ئۇالرغا »بۇنى ھېچكىم بىلمىسۇن« دەپ 

چىڭ ئەمر قىلدى ۋە »بالىغا يېگىلى بىر نېمە بېرىلسۇن« دېدى.  
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بىر پەيغەمبەر ئۆز يۇرتى ۋە ئۆيىدە ھەرمەتلەنمەيدۇ

1 ئۇ ئۇ يەردىن چىقىپ، ئۆز يۇرتىغا كەلدى ۋە شاگىرتلىرى ئۇنىڭغا ئەگەشتى.  2 شابات 6 

ھەيران  تولىلىرى  ئاڭلىغاندا  ئۇنى  تۇردى.  بەرگىلى  تەلىم  سىناگوگدا  بولغاندا  كۈنى 
نە يەردىندۇر؟ ئۇنىڭغا بېرىلگەن ھېكمەت قانداقكى،  قېلىپ ئېيتاتتى: »بۇ ئىشالر مۇنىڭغا 
ئۆزى  »بۇ  يەنە:  3 ئۇالر  قىلىنىدۇ؟«   ئەمەلالر  قۇدرەتلىك  شۇنداق  بىلەن  قوللىرى  ئۇنىڭ 
ياغاچچى ئەمەسمۇ؟ مەريەمنىڭ ئوغلى ۋە ياقۇبنىڭ ۋە يوسىنىڭ ۋە يەھۇدانىڭ ۋە سىموننىڭ 
بۇرادىرى ئەمەسمۇ؟ ئۇنىڭ ھەمشىرىلىرى مۇندا بىزنىڭ ئارىمىزدا ئەمەسمۇ؟« دەپ ئۇنىڭغا 
ئاچچىقالندى.  4 ئەمما ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: »بىر پەيغەمبەر پەكەت ئۆز يۇرتىدا ۋە ئۆز ئۇرۇق-
تۇغقانلىرى ئارىسىدا ۋە ئۆز ئۆيىدە ھۆرمەتكە سازاۋەر بولمايدۇ«.  5 ئۇ ئاندا بىرنەچچە كېسەللەرنىڭ 
ئۈستىگە قولىنى قويۇپ ساقايتىشتىن باشقا ھېچبىر قۇدرەتلىك ئەمەل قىاللمىدى.  6 ئۇ ئۇالرنىڭ 

ئىمانسىزلىقىغا تەئەججۈپ قىلدى. ئاندىن ئۇ ئەتراپىدىكى كەنتلەرنى ئايلىنىپ تەلىم بەردى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ ئون ئىككى شاگىرتىنى ئەۋەتىشى
ئۇالرغا  باشالپ  ئەۋەتكىلى  ئىككىدىن-ئىككىدىن  ئۇالرنى  قىچقىرىپ  ئىككىلەرنى  ئون  7 ئۇ 

ناپاك روھالرنىڭ ئۈستىگە قۇدرەت بەردى.  8 يولدا بىر ھاسىدىن باشقا ھېچ نەرسە، نە نان، نە 
خۇرجۇن ۋە نە بەلۋاغدا مىس پۇل كۆتۈرمەي،  9 بەلكى ئاياغ كىيىشنى ئۇالرغا بۇيرۇپ: »ئىككى 
كىيىم كىيمەڭالر« دېدى.  10 ئۇ يەنە ئۇالرغا ئېيتتى: »قايسى يەردە بىر ئۆيگە كىرسەڭالر، ئۇ 
يەردىن چىققۇچە ئاندا قېلىڭالر.  11 قايسى يەردە ئۇالر سىلەرنى قوبۇل قىلمىسا ۋە سىلەردىن 
ئاڭلىمىسا، ئۇ يەردىن چىقىپ، ئۇالرغا گۇۋاھلىق بولماق ئۈچۈن پۇتلىرىڭالرنىڭ تېگىدىكى 
توپىنى قېقىڭالر«.  12 شۇنداق قىلىپ، ئۇالر چىقىپ: »توۋا قىلىڭالر« دەپ ۋەز ئېيتىپ،  13 توال 

يامان روھالرنى چىقىرىپ، ياغ بىلەن ياغالپ توال كېسەللەرنى ساقايتتى.  

چۆمۈلدۈرگۈچى يۇھاننانىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى

ئېيتتى:  ئاڭالپ  توغرىسىدا  ئۇنىڭ  پادىشاھ  ھىرودەس  بولغاچ  مەشھۇر  نامى  14 ئۇنىڭ 

قۇدرەتلەر  بۇ  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  قوپۇرۇلغاندۇر،  ئارىسىدىن  ئۆلۈكلەر  يۇھاننا  »چۆمۈلدۈرگۈچى 
ئۇنىڭدا ئىشلەيدۇ«.  15 ئەمما باشقىالر ئېيتىشتى: »ئۇ ئۆزى ئېلىياس ئىكەن«. يەنە باشقىالر: 
ھىرودەس  ئېيتىشتى.  16 لېكىن  دەپ  ئىكەن«  پەيغەمبەر  بىر  بىرىدەك  »پەيغەمبەرلەرنىڭ 
قوپۇرۇلۇپتۇ«.   تىرىلىپ  ئۆزى  يۇھاننا  كەستۈرگەن  بېشىنى  »مەن  ئېيتتى:  ئاڭالپ  بۇالرنى 
17 چۈنكى ھىرودەس ئۆزى بۇرادىرى فىلىپپۇسنىڭ خوتۇنى ھىرودىيەسنىڭ جەھىتىدىن كىشى 

ئەۋەتىپ، يۇھاننانى تۇتتۇرۇپ باغلىتىپ زىندانغا سالغانىدى، چۈنكى ھىرودەس ئۇ خوتۇننى 
ئەمەس«  جايىز  ساڭا  ئېلىش  خوتۇنىنى  »بۇرادىرىڭنىڭ  ھىرودەسگە:  ئالغانىدى.  18 يۇھاننا 
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دېگەنىدى.  19 ئۇنىڭ ئۈچۈن ھىرودىيەس ئۇنىڭغا ئاداۋەت قىلىپ، ئۇنى ئۆلتۈرگىلى خالىدى، 
ئادەم  مۇقەددەس  ۋە  ئادىل  يۇھاننانىڭ  قىاللمىغانىدى.  20 چۈنكى ھىرودەس  ئەمما شۇنداق 
ئىكەنلىكىنى بىلىپ، ئۇنىڭدىن قورقۇپ ئۇنى ساقاليتتى ۋە ئۇنىڭدىن ئاڭلىغاندا توال ئىشتا 

ئىككى خىيال بولۇپ، يەنە ئۇنىڭدىن ئاڭالشقا مەيلى بوالتتى.  
ۋە  سەردارلىرىغا  ۋە  مەنسەپدارلىرىغا  ئۆز  بولغاندا  كۈنى  تۇغۇلغان  ئۆزىنىڭ  21 ھىرودەس 

ۋاقىت  كەلدى.  22 ئۇ  كۈن  بىر  مۇناسىپ  قىلغاندا  زىياپەت  بىر  چوڭلىرىغا  گالىلىيەنىڭ 
ھىرودىيەسنىڭ ئۆز قىزى كىرىپ، ئۇسسۇل ئويناپ ھىرودەسنى ۋە ئۇنىڭ بىلەن ئولتۇرغانالرنى 
تەلەپ قىلغىن. شۇنى  ئېيتتى: »ھەرنېمە خالىساڭ، مەندىن  پادىشاھ قىزغا  ۋە  خۇش قىلدى 
مەندىن  يېرىمىغىچە  »پادىشاھلىقىمنىڭ  قىلدىكى:  قەسەم  ئۇنىڭغا  بېرىمەن«.  23 ئۇ  ساڭا 
ھەرنېمە تەلەپ قىلساڭ، ساڭا بېرىمەن«.  24 ئۇ چىقىپ ئانىسىغا: »نېمە تەلەپ قىالي؟« دەپ 
سورىدى. ئۇ ئۆزى: »چۆمۈلدۈرگۈچى يۇھاننانىڭ بېشىنى تەلەپ قىلغىن« دەپ ئېيتتى.  25 قىز 
بېشىنى ھازىر  يۇھاننانىڭ  ئالدىغا كىرىپ: »چۆمۈلدۈرگۈچى  پادىشاھنىڭ  دەرھال  ئالدىراپ 
بىر تەخسىدە ماڭا بېرىشىڭنى خااليمەن« دەپ تەلەپ قىلدى.  26 پادىشاھ توال غەمكىن بولدى، 
لېكىن قەسەملەرنىڭ ۋە داستىخاندا ئولتۇرغانالرنىڭ جەھىتىدىن ئۇنى ياندۇرغىلى خالىمىدى.  
27 دەرھال پادىشاھ بىر جالالتنى ئەۋەتىپ، ئۇنىڭ بېشىنى ئېلىپ كەلگىلى بۇيرۇدى. ئۇ بېرىپ، 

قىزغا  كېلىپ  ئېلىپ  تەخسىدە  بىر  بېشىنى  ئۇنىڭ  كەستى.  28 ۋە  زىنداندا  بېشىنى  ئۇنىڭ 
بەردى ۋە قىز ئۇنى ئانىسىغا بەردى.  29 ئەمما ئۇنىڭ شاگىرتلىرى بۇنى ئاڭالپ، كېلىپ، ئۇنىڭ 

جەسىتىنى ئېلىپ بىر گۆرگە قويدى.  

ئەيسا مەسىھ بەش مىڭ كىشىنى تويدۇرىدۇ

30 روسۇلالر ئەيسانىڭ ئالدىغا يىغىلىپ، ئۆز قىلغىنىنىڭ ۋە تەلىم بەرگىنىنىڭ ھەممىسىنى 

بېرىپ،  يەرگە  باياۋان  بىر  تەنھا  ئۆزۈڭالر  »سىلەر  ئۇالرغا:  بېرىشتى.  31 ئۇ  خەۋەر  ئۇنىڭغا 
ئازغىنا راھەت ئېلىڭالر« دېدى. چۈنكى كېلىپ-كەتىۋاتقانلەر توال بولغاچ، غىزا يېگىلى ھەم 
ئۇالرغا پۇرسەت بولمىدى.  32 ئۇالر كېمىدە تەنھا بىر باياۋان يەرگە باردى.  33 خەلق ئۇالرنىڭ 
يۈگۈرۈپ،  يەرگە  ئۇ  پىيادە  شەھەرلەردىن  ھەممە  تونۇپ  ئۇنى  تولىالر  ۋە  كۆردى  كەتكىنىنى 

ئۇالردىن ئىلگىرى يېتىپ باردى.  
ئۈچۈن  بولغىنى  قويالردەك  يوق  پادىچىسى  ئۆز  ئۇالر  كۆرۈپ،  توال خەلقنى  34 ئەيسا چىقىپ 

ئۇالرغا رەھىم قىلىپ، توال تەلىم بەرگىلى قوپتى.  
ۋە  يەردۇر  چۆل  »بۇ  ئېيتتى:  كېلىپ  ئالدىغا  ئۇنىڭ  شاگىرتلىرى  بولغاندا  كەچ  35 كۈن 

غىزا  بېرىپ،  كەنتلەرگە  ۋە  يۇرت  ئەتراپتىكى  سېلىۋەتكىن!  يولغا  بولدى.  36 ئۇالرنى  كەچ 
سېتىۋالسۇن«.  37 ئەمما ئۇ جاۋاب بېرىپ ئۇالرغا ئېيتتى: »سىلەر ئۇالرغا تائام بېرىڭالر«. ئۇالر 
بېرەمدۇق؟«   يېگىلى  ئۇالرغا  ئېلىپ  نان  دىنارغا  يۈز  ئىككى  بېرىپ،  »بىز  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا 
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38 ئەمما ئۇ ئۇالرغا: »نەچچە نېنىڭالر بار؟ بېرىپ قاراڭالر« دەپ ئېيتتى. ئۇالر كۆرۈپ بېقىپ: 

»بەش نان بىلەن ئىككى بېلىق بار« دېدى.  
39 ئۇ ھەممىسىنى توپ-توپ يېشىل ئوتتا ئولتۇرغۇزغىلى بۇيرۇدى.  40 ئۇالر توپ-توپ بولۇپ، 

يۈزدىن-يۈزدىن ئەللىكتىن-ئەللىكتىن ئولتۇردى.  41 ئۇ بەش ناننى ۋە ئىككى بېلىقنى ئېلىپ، 
ئاسمان تەرىپىگە قاراپ دۇئا ئوقۇپ، نانالرنى ئوشتۇپ خەلقنىڭ ئالدىغا قويغىلى شاگىرتالرغا 
بېرىپ، ئىككى بېلىقنى ھەم ھەممىسىگە ئۈلەشتۈردى.  42 ھەممىسى يەپ تويدى.  43 ئۇالر نان 
بىلەن بېلىق پارچىلىرىنى يىغىپ، ئون ئىككى سېۋەت تولدۇرۇۋالدى.  44 ئۇ ناندىن يېگەنلەر 

بەش مىڭ كىشى ئىدى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ سۇ ئۈستىدە مەڭىشى

45 ئۇ ئۆزى خەلقنى ياندۇرغۇچە دەرھال شاگىرتلىرىنى كېمىگە كىرىپ، ئۆزىدىن ئىلگىرى ئۇ 

كېيىن،  خوشالشقاندىن  بىلەن  خەلق  زورلىدى.  46 ئۇ  بارغىلى  بەيتسايداغا  كانارىدىكى  بىر 
ئۇ  ۋە  ئىدى  ئوتتۇرىسىدا  دېڭىزنىڭ  كېمە  بولغاندا  چىقتى.  47 ئاخشام  تاغقا  قىلغىلى  دۇئا 
ئۆزى قۇرۇقلۇقتا يالغۇز قالغانىدى.  48 ئۇ ئۇالرنىڭ كېتىپ بېرىپ تەڭلىك تارتقىنىنى كۆردى، 
ئۆزى  ئۇ  تۆتىنچى ھەسسىسىدە  تەخمىنەن كېچىنىڭ  ئىدى.  زىتىغا  ئۇالرنىڭ  چۈنكى شامال 
ئۇنىڭ  تۇردى.  49 ئۇالر  ئۆتكىلى  ئۇالردىن  يېقىنلىشىپ  ئۇالرغا  مېڭىپ،  يۈزىدە  دېڭىزنىڭ 
دېڭىزنىڭ يۈزىدە ماڭغىنىنى كۆرۈپ: »بىر ئالۋاستى ئىكەن« دەپ گۇمان قىلىپ، بىر پەرياد 
ئۇ دەرھال ئۇالرغا  قىلدى.  50 چۈنكى ھەممىسى ئۇنى كۆرۈپ ھەيرەتكە چۈشكەنىدى. ئەمما 
سۆز قىلىپ ئۇالرغا ئېيتتى: »خاتىرجەم بولۇڭالر، بۇ مەن، قورقماڭالر«.  51 ئۇ ئۇالرنىڭ ئالدىغا 
قالدى.   ھەيران  ناھايىتى  ئىچىدە  ئۆز  ئۇالر  ۋە  توختىدى  بوران  ۋە  چىقتى  كېمىگە  كېلىپ، 
52 چۈنكى ئۇالرنىڭ كۆڭۈللىرى قېلىن بولغاچ نانالر بىلەن قىلغان مۆجىزىنى ئۇقمىغانىدى.  

ئەيسا مەسىھ گەننەسارەتتە توال كېسەللەرنى ساقايتىدۇ

53 ئۇالر ئۆتۈپ گەننەسارەتكە كېلىپ توختىدى.  54 ئۇالر كېمىدىن چىققاندا خەلق ئۇنى دەرھال 

تونۇپ،  55 شۇ يۇرتنىڭ ھەممىسىنى ئايلىنىپ يۈگۈرۈپ، ئۇنىڭ نە يەردە بولغىنىنى ئاڭلىسا، 
نە  تۇردى.  56 ئۇ  كەلگىلى  ئېلىپ  كۆتۈرۈشۈپ  يەرگە  ئۇ  ئۈستىدە  ئورۇنالرنىڭ  كېسەللەرنى 
يەردە بولسا، كەنتلەرگە يا شەھەرلەرگە يا يۇرتالرغا كىرسە، ئۇالر كېسەللەرنى بازارالرغا قويۇپ: 
يالۋۇراتتى. ئۇنى  ئۇنىڭغا  تۇتسا ئىدى« دەپ  بىر  بولسىمۇ،  ئېتىكىنى  لىباسىڭنىڭ  »يالغۇز 

تۇتقانالرنىڭ ھەممىسى ساقايدى.  
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خۇدانىڭ ئەمرىنى ۋە ئادەملەرنىڭ رەسىم-قا'ىدىلىرى

1 پەرىسىيلەر ۋە يېرۇسالېمدىن كەلگەن بىرنەچچە كاتىپالر ئۇنىڭ ئالدىغا يىغىلدى.  2 ئۇالر 7 

ئۇنىڭ شاگىرتلىرىنىڭ بەزىلىرى ناپاك، يەنى يۇمىغان قولالر بىلەن نان يەۋاتقانلىقىنى كۆردى.  
3 چۈنكى پەرىسىيلەر ۋە ھەممە يەھۇدىيالر قەدىمكىلەرنىڭ بۇيرۇقلىرىنى تۇتۇپ، قوللىرىنى تازا 

پىيالە  ۋە  يېمەيدۇ  تائام  يۇمىغۇچە  ئۆزىنى  بازاردىن كەلگەندە  4 ئۇالر  يېمەيدۇ.   تائام  يۇمىغۇچە 
بىلەن ئىۋرىق ۋە مىس قاچىالرنى يۇيۇش ۋە توال باشقا تۇتىدىغان رەسىملىرى باردۇر.  5 پەرىسىيلەر 
بۇيرۇقلىرىنى  قەدىمكىلەرنىڭ  شاگىرتلىرىڭ  ئۈچۈن  »نېمە  سورىدىكى:  ئۇنىڭدىن  كاتىپالر  ۋە 
تۇتماي، بەلكى ناپاك قولالر بىلەن نان يەيدۇ؟«  6 ئەمما ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: »ئەي رىيا قىلغۇچىالر، 

يەشايا سىلەرنىڭ توغراڭالردا ياخشى پەيغەمبەرلىك قىلدى، شۇنداقكى، 

› بۇ قوۋم لەۋلىرى بىلەن ماڭا ھۆرمەت قىلىدۇ، لېكىن كۆڭلى مەندىن يىراقتۇر.
  7 ئەمما ئۆگىتىدىغان تەلىمى ئادەملەرنىڭ بۇيرۇقلىرى بولغاچ، 

ۇالر ماڭا بىھۇدە ئىبادەت قىلىدۇ‹

 دەپ پۈتۈلگەن.  8 خۇدانىڭ ئەمرىنى تاشالپ ئادەملەرنىڭ بۇيرۇقلىرىنى تۇتىسىلەر«.  9 يەنە ئۇ 
ئۇالرغا ئېيتتى: »دەرۋەقە، ئۆز بۇيرۇقلىرىمىزنى تۇتىمىز دەپ، خۇدانىڭ ئەمرىنى ئىناۋەتسىز 
قىلىسىلەر.  10 چۈنكى مۇسا ئېيتتى: › ئاتاڭغا ۋە ئاناڭغا ھۆرمەت قىلغىن ۋە كىمكى ئاتىغا 
بىر  ئېيتىسىلەر:  ئۆلسۇن‹.  11 لېكىن سىلەر  بىلەن  ئۆلمەكلىك  بەرسە،  دەشنەم  ئانىغا  ياكى 
يەنى  قۇربان،  ئۆزى  ياردەم  ئالىدىغان  مەندىن  سەن   ‹ ئانىسىغا:  ياكى  ئاتىسىغا  ئۆز  كىشى 
ھەدىيە بولدى‹ دېسە،  12 ئۇنى ئاتىسىغا ياكى ئانىسىغا يەنە بىر نېمە قىلغىلى قويمايسىلەر.  
13 ئۆزۈڭالر توختاتقان بۇيرۇقلىرىڭالر بىلەن خۇدانىڭ سۆزىنى ئىناۋەتسىز قىلىسىلەر. بۇنىڭغا 

ئوخشاش توال نەرسىلەر قىلىسىلەر«.  

ئادەمنى نېمە ناپاك قىلىدۇ

چۈشىنىڭالر:   ئاڭالپ  مەندىن  »ھەممەڭالر  ئېيتتى:  ئۇالرغا  قىچقىرىپ  يەنە  خەلقنى  14 ئۇ 

لېكىن  يوقتۇر،  نەرسە  قىلىدىغان  ناپاك  ئۇنى  كىرىپ  ئىچىگە  سىرتىدىن  15 ئىنساننىڭ 

ئىنساندىن چىققان نەرسە ئۆزى ئۇنى ناپاك قىلىدۇ.  16 ئاڭلىغىلى قۇلىقى بارالر ئاڭلىسۇن«.  
17 ئۇ خەلقتىن كېتىپ ئۆيگە كىرگەندە، شاگىرتلىرى تەمسىل توغرىسىدا ئۇنىڭدىن سورىدى.  

ئادەمگە سىرتىدىن  ئۇقمامسىلەركى،  پەمسىزمۇ؟  ئۇنداق  ئېيتتى: »سىلەر ھەم  18 ئۇ ئۇالرغا 

قورساققا  كىرمەي،  كۆڭلىگە  بۇ  قىاللمايدۇ؟  19 چۈنكى  ناپاك  ئۇنى  نەرسە  ھېچ  كىرگەن 
بېرىپ ئۆز يولى بىلەن چىقىپ كېتىدۇ«. ئۇ شۇنى ئېيتىپ، ھەممە تائامنى پاك ئىكەنلىكىنى 
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قىلىدۇ.   ناپاك  ئادەمنى  نەرسە  چىققان  ئۆزىدىن  »ئادەمنىڭ  ئېيتتى:  يەنە  بىلدۈردى.  20 ئۇ 
21 چۈنكى ئىچىدىن، يەنى ئادەملەرنىڭ كۆڭۈللىرىدىن يامان پىكىرلەر، بۇزۇقلۇق، ئوغرىلىق، 

دەشنەم،  ھەسەت،  شەھۋەتپەرەسلىك،  ھىيلە،  يامانلىق،  تەمەخورلۇق،  قاتىللىق،  22 زىنا، 
تەكەببۇرلۇق ۋە جاھىللىق چىقىدۇ.  23 بۇ يامان نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى ئىچىدىن چىقىپ، 

ئادەمنى ناپاك قىلىدۇ«.  

يەھۇدىي ئېمەس بىر خوتۇننىڭ ئېتىقادى

24 ئۇ قوپۇپ ئاندىن چىقىپ، تىر ۋە سىدوننىڭ يەرلىرىگە باردى. ئۇ بىر ئۆيگە كىرىپ، ھېچكىم 

بىلمىسۇن دەپ، خالىدى ئەمما يوشۇرۇاللمىدى.  25 چۈنكى ئۇنىڭ قىزى ناپاك روھتىن تۇتۇلغان 
بىر خوتۇن ئۇنىڭ توغرىسىدىكى خەۋەرنى ئاڭالپ، دەرھال كېلىپ كىرىپ ئۇنىڭ ئاياغلىرىغا 
يىقىلدى.  26 ئۇ خوتۇن يۇنانىي بولۇپ سۈرىيىلىك فەنىكىيەلىك جىنسىدىن ئىدى. ئۇ يامان 
بالىالر  »ئاۋۋال  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  تىلىدى.  27 ئەيسا  ئۇنىڭدىن  چىقىرىشنى  قىزىدىن  روھنى 
خوتۇن  ئەمەس«.  28 ئەمما  ياخشى  تاشلىماق  ئىتالرغا  ئېلىپ،  نېنىنى  بالىالرنىڭ  تويسۇن. 
جاۋاب بېرىپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »شۇنداق، ئەي خۇداۋەندە، ئەمما ئىتالر ھەم جوزىنىڭ تېگىدە 
بالىالردىن ئاشقان ئۇۋاقالرنى يەيدۇ«.  29 ئۇ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »بۇ سۆز ئۈچۈن بارغىن، يامان 
روھ  يامان  ۋە  ياتىدۇ  ئورۇندا  باال  كۆردىكى،  بېرىپ  ئۆيىگە  چىقتى«.  30 ئۇ  قىزىڭدىن  روھ 

چىقىپ كەتكەنىدى.  

تىلى ئېغىر بىر گاسنىڭ شىپا تېپىشى

31 ئۇ يەنە تىرنىڭ يەرلىرىدىن چىقىپ، سىدوندىن ئۆتۈپ دېكاپولىس يۇرتىنىڭ ئوتتۇرىسىدىن 

گاسنى  بىر  ئېغىر  تىلى  ئالدىغا  ئۇنىڭ  كەلدى.  32 ئۇالر  دېڭىزىغا  گالىلىيەنىڭ  مېڭىپ، 
خەلقنىڭ  ئۇنى  يالۋۇردى.  33 ئۇ  ئۇنىڭغا  قويۇشقا  قولىنى  ئۈستىگە  ئۇنىڭ  كېلىپ،  ئېلىپ 
ئارىسىدىن بىر تەرەپكە ئېلىپ، ئۆز بارماقلىرىنى ئۇنىڭ قۇالقلىرىغا تىقىپ، تۈكۈرۈپ، ئۇنىڭ 
تىلىنى تۇتۇپ،  34 ئاسمان تەرىپىگە قاراپ ئاھ تارتىپ ئۇنىڭغا: »ئەففاتا«، يەنى »ئېچىلغىن« 
دەپ ئېيتتى.  35 دەرھال ئۇنىڭ قۇالقلىرى ئېچىلدى ۋە تىلىنىڭ باغالقلىقى يېشىلدى ۋە ئۇ 
ئوچۇق سۆزلىدى.  36 ئەيسا: »ھېچكىمگە ئېيتماڭالر« دەپ ئۇالرغا بۇيرۇدى. لېكىن ھەرقانچە 
ئۇالرغا بۇيرۇسا، ئۇالر ئوشۇقراق خەۋەرنى يايغىلى تۇراتتى.  37 ئۇالر ئىنتايىن ھەيران قېلىپ 
ئېيتىشتى: »ئۇ ھەر نەرسىنى ياخشى قىلدى، گاسالرنى ئاڭاليدىغان ۋە گاچىالرنى سۆزلەيدىغان 

قىلدى.  
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ئەيسا مەسىھ تۆت مىڭ كىشىنى تويدۇرىدۇ

1 شۇ كۈنلەردە يەنە توال خەلق يىغىلغاندا ئۇالرنىڭ يېگىلى ھېچ نەرسىسى بولمىغاچ، ئەيسا 8 

ئۆز شاگىرتلىرىنى قىچقىرىپ ئۇالرغا ئېيتتى:  2 »خەلققە مېنىڭ رەھمىم كەلدى، چۈنكى 
ئۇالر مەن بىلەن تۇرغىلى ئەمدى ئۈچ كۈن بولدى ۋە ئۇالرنىڭ يېگىلى ھېچ نەرسىسى يوقتۇر.  
3 ئۇالرنى ئۆز ئۆيلىرىگە ئاچ ياندۇرسام، ئۇالر يولدا ئۈزۈلۈپ كېتىدۇ. ئۇالرنىڭ بەزىسى يىراقتىن 

بۇالرنى  يەردە  چۆل  »بۇ  بەردىكى:  جاۋاب  ئۇنىڭغا  شاگىرتلىرى  4 ئۇنىڭ  ئىكەن«.   كەلگەن 
تويدۇرغىلى كىشى قەيەردىن نان تاپااليدۇ؟«  5 ئۇ ئۇالردىن سورىدىكى: »نەچچە نېنىڭالر بار؟« 
ئۇالر: »يەتتە« دېيىشتى.  6 ئۇ خەلقنى يەردە ئولتۇرغىلى بۇيرۇدى ۋە يەتتە ناننى ئېلىپ، شۈكۈر 
قويدى.   ئالدىدا  خەلقنىڭ  ئۇالر  ۋە  بەردى  شاگىرتلىرىغا  قويغىلى  ئالدىغا  ئوشتۇپ،  ئېيتىپ 
خەلقنىڭ  شۇالرنى  قىلىپ،  دۇئا  ئۇ  ۋە  ئىدى  بار  بېلىقلىرى  ئۇششاق  بىرنەچچە  7 ئۇالرنىڭ 

ئالدىغا قويغىلى بۇيرۇدى.  8 ئۇالر يەپ تويدى ۋە ئاشقان پارچىالردىن يەتتە سېۋەت يىغىۋالدى.  
9 ئۇالر تۆت مىڭچە كىشى ئىدى. ئاندىن كېيىن ئۇ ئۇالرنى ياندۇرۇپ،  10 دەرھال شاگىرتلىرى 

بىلەن كېمىگە كىرىپ، دالمانۇتا تەرەپلىرىگە باردى.  

پەرىسىيلەر بىر ئاالمەت تىلەيدۇ

11 پەرىسىيلەر چىقىپ كېلىپ، مۇزاكىرە قىلغىلى باشالپ، ئۇنى سىناپ ئاسماندىن بىر ئاالمەت 

ئۇنىڭدىن تىلىدى.  12 ئۇ ئۆز روھىدا ئاھ تارتىپ ئېيتتى: »بۇ نەسىل نېمىشقا ئاالمەت ئىزدەيدۇ؟ 
بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەن: بۇ نەسىلگە ھېچبىر ئاالمەت بېرىلمەيدۇ«.  13 ئۇ ئۇالرنى قويۇپ، 

يەنە كېمىگە كىرىپ ئۇ بىر كانارىغا باردى.  

پەرىسىيلەرنىڭ خېمىرتۇرۇچى

14 ئۇالر نان ئېلىشنى ئۇنتۇغانىدى ۋە كېمىدە بىر ناندىن باشقا ئۇالرنىڭ ھېچ نەرسىسى يوق 

ۋە  خېمىرتۇرۇچىدىن  پەرىسىيلەرنىڭ  بولۇپ،  »ئاگاھ  ئېيتتى:  بۇيرۇپ  ئۇالرغا  ئىدى.  15 ئۇ 
ھىرودەسنىڭ خېمىرتۇرۇچىدىن ئېھتىيات قىلىڭالر«.  16 ئۇالر »نېنىمىز يوق« دەپ بىر-بىرى 
دەپ  يوق‹  نېنىمىز   ‹ »نېمىشقا:  ئېيتتى:  ئۇالرغا  بىلىپ،  بۇنى  سۆزلەشتى.  17 ئەيسا  بىلەن 
سۆزلىشىسىلەر؟ تېخى بىلمەيسىلەرمۇ ياكى ئۇقمايسىلەرمۇ؟ كۆڭۈللىرىڭالر ئۇنداق قېلىنمۇ؟  
قىلمايسىلەرمۇ؟   ياد  ئاڭلىمامسىلەر؟  بار،  قۇالقلىرىڭالر  كۆرمەمسىلەر؟  بار،  18 كۆزلىرىڭالر 

19 بەش ناننى بەش مىڭ كىشىگە ئوشتۇغىنىمدا ئاشقان پارچىالردىن نەچچە سېۋەت تولدۇرۇپ 

تۆت مىڭ  ناننى  ئېيتىشتى.  20 »يەتتە  دەپ  ئىككى«  ئۇنىڭغا: »ئون  ئۇالر  يىغىۋالدىڭالر؟« 
كىشىگە ئوشتۇغىنىمدا پارچىالردىن نەچچە سېۋەت تولدۇرۇپ يىغىۋالدىڭالر؟« ئۇالر: »يەتتە« 

دەپ ئېيتىشتى.  21 ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: »تېخى ئۇقمايسىلەرمۇ؟«  
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بەيتسايدادىكى بىر كورنىڭ شىپا تېپىشى
ئۇنىڭغا:  ئېلىپ كېلىپ،  ئالدىغا  ئۇنىڭ  بىر كورنى  ۋە كىشىلەر  بەيتسايداغا كەلدى  22 ئۇالر 

ئۇنى  تۇتۇپ  قولىدىن  كورنىڭ  تىلىدى.  23 ئۇ  ئۇنىڭدىن  دەپ  قويغىن«  تەگكۈزۈپ  »قول 
قويۇپ:  ئۈستىگە  ئۇنىڭ  قوللىرىنى  ئۆز  تۈكۈرۈپ،  كۆزلىرىگە  چىقىرىپ،  تاشقىرى  كەنتتىن 
»بىر نەرسە كۆرىسەنمۇ؟« دەپ ئۇنىڭدىن سورىدى.  24 ئۇ قاراپ: »ئادەملەرنى دەرەختەك پەرق 
قوللىرىنى  يەنە  ئۇ  كېيىن  ئېيتتى.  25 ئاندىن  دەپ  ماڭغىنىنى كۆرىمەن«  ئۇالرنىڭ  ئېتىپ، 
ئۇنىڭ كۆزىگە قويدى. ئۇ تىكىلىپ قاراپ ساقىيىپ، ھەر نەرسىنى روشەن كۆردى.  26 ئۇ ئۇنى 

ئۆيىگە ئەۋەتىپ: »كەنتكە كىرمىگىن« دەپ ئېيتتى.  

پېترۇسنىڭ ئەيسا مەسىھ توغرىسىدىكى گۇۋاھلىقى

27 ئەيسا شاگىرتلىرى بىلەن قەيسەرىيە فىلىپپى كەنتلىرىگە چىقتى ۋە يولدا ئۆز شاگىرتلىرىدىن 

سوراپ ئېيتتى: »ئادەملەر مېنى كىم دەيدۇ؟«  28 ئۇالر ئۇنىڭغا سۆز قىلىپ ئېيتتى: »ئۇالر 
دەيدۇ«.   بىرىدۇر  پەيغەمبەرلەرنىڭ  بەزىسى  ۋە  ئېلىياس  بەزىسى  ۋە  يۇھاننا  چۆمۈلدۈرگۈچى 
دەيسىلەر؟«  كىم  مېنى  بولساڭالر  سىلەر  »ئەمما  ئېيتتى:  سوراپ  ئۆزىدىن  ئۇالرنىڭ  29 ئۇ 

ھېچكىمگە  توغرىسىدىن  بۇنىڭ  بەردى.  30 ئۇ  جاۋاب  دەپ  مەسىھتۇرسەن«  »سەن  پېترۇس: 
شۇنى ئېيتماسلىققا چىڭ ئەمر قىلدى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ ئۆلۈپ تىرىلىدىغانلىقىنى ئالدىن ئېيتىشى

ۋە  كاھىنالردىن  باش  ۋە  ئاقساقالالردىن  تارتىپ،  زەخمەت  توال  ئال-ئىنساننىڭ  ئىبن  31 ئۇ 

كاتىپالردىن رەت قىلىنىپ ئۆلتۈرۈلۈپ، ئۈچ كۈندىن كېيىن قوپمىقى كېرەك بولىدىغىنىنى 
ئۇالرغا ئۇقتۇرغىلى باشلىدى.  32 ئۇ شۇنى ئاشكارا سۆز بىلەن ئېيتتى. بۇنىڭ بىلەن پېترۇس 
ئۇنى ئۆزىگە ئېلىپ ئۇنى ئەيىبلىگىلى تۇردى.  33 ئۇ ئۆرۈلۈپ شاگىرتلىرىغا قاراپ، پېترۇسنى 
كۆزلىمەي،  خۇدانىڭكىنى  چۈنكى  كەتكىن،  مەندىن  شەيتان،  »ئەي  ئېيتتى:  ئەيىبلەپ 
ئېيتتى:  ئۇالرغا  قىچقىرىپ  بىلەن شاگىرتلىرىنى  ئادەمنىڭكىنى كۆزلەيسەن«.  34 ئۇ خەلق 
ماڭا  كۆتۈرۈپ  كرېستىنى  كېچىپ،  ۋاز  ئۆزىدىن  خالىسا،  ئەگەشكىلى  كەينىمدىن  »كىمكى 
ئەگەشسۇن.  35 چۈنكى ھەركىم ئۆز جېنىنى قۇتقۇزغىلى خالىسا، ئۇنى يىتتۈرىدۇ ۋە ھەركىم 
مەن ئۈچۈن ۋە ئىنجىل ئۈچۈن ئۆز جېنىنى يىتتۈرسە، ئۇنى قۇتقۇزىدۇ.  36 چۈنكى ئىنسان 
بارچە دۇنياغا ئىگە بولۇپ، ئۆز جېنىنى يىتتۈرسە، نېمە مەنپەئەت بولىدۇ؟  37 يا ئىنسان ئۆز 
جېنى ئۈچۈن نېمىنى تۆلەپ بېرەلەيدۇ؟  38 چۈنكى ھەركىم بۇ بۇزۇق ۋە يامان نەسىلدە مەندىن 
شان-شەرىپىدە  ئاتىسىنىڭ  ئۆز  ھەم  ئال-ئىنسان  ئىبن  ئۇياتسا،  سۆزلىرىمدىن  مېنىڭ  ۋە 

مۇقەددەس پەرىشتىلەر بىلەن كەلگەندە ئۇنىڭدىن ئۇياتىدۇ«.  
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تاغدا ئېلىياس ۋە مۇسانىڭ ئەيسا مەسىھ بىلەن كۆرۈنۈشى

بەزىلىرى 9  تۇرغانالرنىڭ  مۇندا  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  »بەرھەق،  ئېيتتى:  ئۇالرغا  1 ئۇ 

تېتىمايدۇ«.   ئۆلۈمنى  بىلەن كەلگىنىنى كۆرمىگۈچە  قۇدرەت  پادىشاھلىقى  خۇدانىڭ 
ئېلىپ،  بىلەن  ئۆزى  يۇھاننانى  ۋە  ياقۇبنى  ۋە  پېترۇسنى  ئەيسا  كېيىن  كۈندىن  2 ئالتە 

ئۇالرنى تەنھا بىر ئېگىز تاغقا ئېلىپ چىقتى. ئۇالرنىڭ ئالدىدا ئۇنىڭ چىرايى ئۆزگەردى.  
ئاق  ناھايىتى  پارقىراپ  ئاقارتالمىغۇدەك  ئاقارتقۇچى  ھېچبىر  يۈزىدىكى  يەر  3 لىباسى 

بولدى.  4 ئېلىياس بىلەن مۇسا ئۇالرغا كۆرۈندى. ئۇالر ئەيسا بىلەن سۆزلىشىۋاتكانىدى.  
5 پېترۇس سۆز باشالپ ئەيساغا ئېيتتى: »ئەي ئۇستاز، بىزنىڭ مۇندا تۇرۇشىمىز ياخشىدۇر. 

ئۈچ سايىۋەن ياسايلى، بىرى ساڭا ۋە بىرى مۇساغا ۋە بىرى ئېلىياسقا« دەپ،  6 ئۆزى نېمە 
دېيىشىنى بىلمىدى، چۈنكى ئۇالر توال قورقۇپ كەتكەنىدى.  7 ئۇ چاغدا بىر بۇلۇت كېلىپ 
ئوغلۇم  ئامراق  »مېنىڭ  ئېيتتىكى:  چىقىپ  ئاۋاز  بىر  بۇلۇتتىن  ۋە  قىلدى  سايە  ئۇالرغا 
بۇدۇر، ئۇنى ئاڭالڭالر«.  8 ۋە مانا، ئۇالر ئۆز چۆرىسىگە قاراپ ئۇالرنىڭ ئۆزى بىلەن يالغۇز 

ئەيسادىن باشقا ھېچكىمنى كۆرمىدى.  
9 ئۇالر تاغدىن چۈشكىنىدە ئۇ ئۇالرغا: »ئىبن ئال-ئىنسان ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپمىغۇچە 

كۆرگىنىڭالرنى ھېچكىمگە ئېيتماڭالر« دەپ بۇيرۇدى.  10 ئۇالر ئۇ سۆزنى كۆڭۈلدە ساقالپ 
سورىشاتتى.   دەپ  نېمە؟«  مەنىسى  قوپماقنىڭ  ئارىسىدىن  »ئۆلۈكلەر  ئارىلىرىدا:  ئۆز 
ئېلىياسنىڭ  ئاۋۋال   ‹ كاتىپالر:  ئۈچۈن  »نېمە  ئېيتىشتى:  سوراپ  ئۇنىڭدىن  11 ئۇالر 

ئېلىياس  »دەرۋەقە  ئېيتتى:  ئۇالرغا  بېرىپ  جاۋاب  دەيدۇ؟«  12 ئۇ  كېرەكتۇر‹  كەلمىكى 
ئاۋۋال كېلىپ، ھەرنېمىنى جاياليدۇ، ئەمما ئۇنداق بولسا، ئىبن ئال-ئىنسان توغرىسىدا 
› توال زەخمەت تارتىپ خار قىلىنىدۇ‹ دەپ پۈتۈلگىنى قانداق بولىدۇ؟  13 لېكىن سىلەرگە 
ئېيتىمەنكى، ئېلىياس ھەم كەلدى. ئەمما ئۇنىڭ توغرىسىدا پۈتۈلگەندەك ئۇالر ھەرنېمە 

خالىسا، ئۇنىڭغا قىلدى«.  

جىن چاپالشقان بالىنىڭ ساقايتىلىشى

ۋە  يىغىلغانىدى  خەلق  توال  چۆرىسىدە  ئۇالرنىڭ  كۆردىكى،  كەلگەندە  شاگىرتالرغا  14 ئۇالر 

ھەيران  كۆرگىنىدە  ئۇنى  خەلق  مۇزاكىرىلىشىۋاتقانىدى.  15 ھەممە  بىلەن  ئۇالر  كاتىپالر 
بىلەن  »ئۇالر  سورىدىكى:  ئۇالردىن  قىلدى  16 ئۇ  ساالم  ئۇنىڭغا  كېلىپ،  يۈگۈرۈپ  قېلىپ 
نېمە بەس-مۇنازىرە قىلىسىلەر؟«  17 خەلقتىن بىرى ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ ئېيتتىكى: »ئەي 
ئۇنى  ھەرقەيەردە  كەلدىم.  18 ئۇ  ئېلىپ  ساڭا  ئوغلۇمنى  تۇتۇلغان  روھتىن  گاچا  ئۇستاز، 
ۋە  غۇچۇرلىتىدۇ  چىشلىرىنى  ۋە  كېلىدۇ  كۆپۈك  ئاغزىدىن  ئۇنىڭ  يىقىتىدۇ،  ئۇنى  تۇتسا، 
بەدىنى سۇسلىشىپ كېتىدۇ. مەن شاگىرتلىرىڭغا: › ئۇنى چىقىرىڭالر‹ دېدىم، ئەمما ئۇالر 
بۇنى قىاللمىدى«.  19 ئۇ جاۋاب بېرىپ ئۇالرغا ئېيتتى: »ئەي ئىمانسىز نەسىل، قاچانغىچە 
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سىلەر بىلەن بوالي؟ قاچانغىچە سىلەرگە سەۋر-تاقەت قىالي؟ ئۇنى مېنىڭ ئالدىمغا ئېلىپ 
كېلىڭالر«. 20 ئۇالر ئۇنى ئۇنىڭغا ئېلىپ كەلدى. روھ ئۇنى كۆرگەندە دەرھال ئۇنى تەۋرەتتى 
ئاتىسىدىن:  ئۇنىڭ  كەلدى.  21 ئۇ  كۆپۈك  ئاغزىدىن  ۋە  يۇمىالندى  يىقىلىپ  يەرگە  ئۇ  ۋە 
»كىچىكلىكىدىن  ئېيتتى:  ئۇ  سورىدى.  دەپ  بولدى؟«  ۋاقىت  قانچە  بولغىنىغا  »شۇنداق 
بېرى.  22 روھ ئۇنى يوقاتماق ئۈچۈن پات-پات ھەم ئوتقا، ھەم سۇغا تاشلىدى. لېكىن بىر 
ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  ئەيسا  قىلغىن«.  23 ئەمما  ياردەم  قىلىپ  رەھىم  بىزگە  قىاللىساڭ،  نېمە 
ئاتىسى  بالىنىڭ  مۈمكىندۇر«.  24 دەرھال  نەرسە  ھەر  ئىشەنگەنگە  دەيسەن!  »قىاللىساڭ 
قىچقىرىپ ئېيتتى: »ئىشىنىمەن، ئېتىقادسىزلىقىمغا ياردەم بەرگىن!«  25 ئەيسا خەلقنىڭ 
ۋە  گاس  »ئەي  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  بېرىپ  تەنبىھ  روھقا  ناپاك  كۆرۈپ،  كەلگىنىنى  يۈگۈرۈپ 
گاچا روھ، مەن ساڭا ئەمر قىلىمەن: ئۇنىڭدىن چىققىن ۋە يەنە ئۇنىڭغا كىرمىگىن«.  26 ئۇ 
ۋارقىراپ ئۇنى قاتتىق تەۋرىتىپ چىقتى ۋە باال ئۆلۈكتەك بولدى. شۇنداقكى، تولىلىرى: »ئۇ 
ئۆلدى« دەپ ئېيتىشتى.  27 ئەمما ئەيسا ئۇنىڭ قولىنى تۇتۇپ ئۇنى قوپۇردى ۋە ئۇ قوپتى.  
ئۇنى  ئۈچۈن  نېمە  »بىز  ئۇالر:  قالغاندا  يالغۇز  بىلەن  شاگىرتلىرى  كىرىپ،  ئۆيگە  28 ئۇ 

بىلەن  نەرسە  باشقا  روزىدىن  ۋە  دۇئا  »بۇ جىنس  ئېيتتى:  ئۇالرغا  چىقىرالمىدۇق؟«  29 ئۇ 
چىقىرىلمايدۇ«.  

ئەيسا مەسىھ يەنە ئۆلۈپ تىرىلىشى توغرىسىدا سۆزلەيدۇ

قېلىشىنى  بىلىپ  بۇنى  بىركىمنىڭ  ئۇ  ئەمما  ئۆتتى،  گالىلىيەدىن  چىقىپ،  ئاندىن  30 ئۇالر 

خالىمىدى.  31 چۈنكى شاگىرتلىرىغا تەلىم بېرىپ، ئۇالرغا ئېيتىۋاتاتتىكى: »ئىبن ئال-ئىنسان 
كۈندىن  ئۈچ  ئۆلتۈرۈلۈپ  ئۇ  ۋە  ئۆلتۈرىدۇ  ئۇنى  ئۇالر  ۋە  تاپشۇرۇلىدۇ  قوللىرىغا  ئادەملەرنىڭ 

كېيىن قوپىدۇ«.  32 لېكىن ئۇالر بۇ سۆزنى ئۇقمىدى ۋە ئۇنىڭدىن سورىغىلى قورقتى.  

كىم ئۇلۇغراق؟

33 ئۇالر كاپەرناھۇمغا كەلدى ۋە ئۆيگە كىرگەندە ئۇ: »يولدا نېمە توغرىسىدا سۆزلەشتىڭالر؟« 

دەپ ئۇالردىن سورىدى.  34 ئەمما ئۇالر شۈك تۇردى، چۈنكى ئۇالر يولدا: »قايسىمىز ئۇلۇغراقتۇر« 
ئېيتتى:  ئۇالرغا  قىچقىرىپ،  ئىككىلەرنى  ئون  ئولتۇرۇپ  .  35 ئۇ  تالىشىۋاتقانىدى  سۆز  دەپ 
»كىمكى بىرىنچى بولغىلى خالىسا، ھەممىلەرنىڭ ئاخىرقىسى ۋە ھەممىسىنىڭ خىزمەتكارى 
بولسۇن«.  36 ئۇ كىچىك بىر بالىنى ئېلىپ ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرغۇزۇپ، ئۇنى قۇچىقىغا 
ئىسمىمدا  مېنىڭ  بىرىنى  بالىالردىن  كىچىك  شۇنداق  ئېيتتى:  37 »ھەركىم  ئۇالرغا  ئېلىپ 
قوبۇل قىلسا، مېنى قوبۇل قىلىدۇ ۋە ھەركىم مېنى قوبۇل قىلسا، مېنى ئەمەس، بەلكى مېنى 

ئەۋەتكەننى قوبۇل قىلىدۇ«.  
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كىمكى بىزگە قارشى بولمىسا، بىز بىلەندۇر
38 يۇھاننا ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي ئۇستاز، بىزگە ئەگەشمىگەن بىر كىشىنىڭ سېنىڭ ئىسمىڭ 

بىلەن يامان روھالرنى چىقارغىنىنى كۆردۇق ۋە بىزگە ئەگەشمىگىنى ئۈچۈن ئۇنى توستۇق«.  
39 ئەمما ئەيسا ئېيتتى: »ئۇنى توسماڭالر، چۈنكى ھېچكىم مېنىڭ ئىسمىم بىلەن قۇدرەتلىك 

بىزگە  يامان سۆزلىيەلمەيدۇ.  40 چۈنكى كىمكى  دەرھال مېنىڭ ئۈستۈمدىن  ئەمەل قىلىپ، 
زىت بولمىسا، بىز بىلەندۇر.  41 شۇنداقال ھەركىم سىلەرگە مەسىھنىڭكى بولغىنىڭالر ئۈچۈن 
ئىنئامىنى  ئۆز  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  بەرھەق،  ئىچۈرسە،  سۇ  پىيالە  بىر  ئىسمىمدا  مېنىڭ 

يىتتۈرمەيدۇ.  

توغرا يولدىن تايدۇرۇش توغرىسىدا
42 كىمكى ماڭا ئىشەنگەن شۇ كىچىكلەردىن بىرىنى تايدۇرسا، ئۇنىڭ بوينىغا بىر تۈگمەن تېشى 

تايدۇرسا،  قولۇڭ سېنى  بوالتتى.  43 ئەگەر  ياخشىراق  ئۇنىڭغا  تاشالنسا،  دېڭىزغا  ئېسىلىپ 
دوزاختىكى  بولۇپ  قوللۇق  ئىككى  كىرىشىڭ  ھاياتلىققا  بولۇپ  چوالق  كەسكىن.  ئۇنى 
ئوت  ۋە  ئۆلمەيدۇ  قۇرتى  ئۇالرنىڭ  ئەۋزەلدۇر.  44 ئاندا  كېتىشىڭدىن  ئوتقا  ئۆچمەيدىگەن 
ئۆچمەيدۇ.  45 ئەگەر پۇتۇڭ سېنى تايدۇرسا، ئۇنى كەسكىن. توكۇر بولۇپ ھاياتلىققا كىرىشىڭ 
ئىككى پۇتلۇق بولۇپ دوزاخقا سېلىنىشىڭدىن ئەۋزەلدۇر.  46 ئاندا ئۇالرنىڭ قۇرتى ئۆلمەيدۇ 
ۋە ئوت ئۆچمەيدۇ.  47 ئەگەر كۆزۈڭ سېنى تايدۇرسا، ئۇنى ئويۇپ تاشلىغىن. بىر كۆزلۈك بولۇپ 
خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كىرىشىڭ ئىككى كۆزلۈك بولۇپ دوزاخقا سېلىنىشىڭدىن ئەۋزەلدۇر.  
48 ئاندا ئۇالرنىڭ قۇرتى ئۆلمەيدۇ ۋە ئوت ئۆچمەيدۇ.  49 چۈنكى ھەركىم ئوت بىلەن تۇزالنىدۇ.  

50 تۇز ياخشىدۇر. لېكىن تۇز ئۆز تېتىقىنى يىتتۈرسە، ئۇنى نېمە بىلەن ئوڭاليسىلەر؟ ئۆزۈڭالردا 

تۇزۇڭالر بولسۇن ۋە ئاراڭالردا تىنچلىق ساقالڭالر. 

نىكاھلىق تۇرمۇش ۋە تاالق قىلىش توغرىسىدا

تەرىپىگە 10  ئۇ  ئىئورداننىڭ  ۋە  يەرلىرىگە  يەھۇدىيەنىڭ  كېتىپ،  ئاندىن  قوپۇپ  1 ئۇ 

كەلدى. يەنە ئۇنىڭ ئالدىغا توال خەلق يىغىلدى ۋە ئۇ ئۆز ئادىتىدەك يەنە ئۇالرغا تەلىم 
بەردى.  2 پەرىسىيلەر ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ، ئۇنى سىناپ ئۇنىڭدىن سورىدىكى: »بىر كىشىگە 
ئۆز خوتۇنىنى تاالق قىلىش جايىزمۇ؟«  3 ئۇ جاۋاب بېرىپ ئۇالرغا ئېيتتى: »مۇسا سىلەرگە 
نېمە بۇيرۇدى؟«  4 ئۇالر ئېيتىشتى: »مۇسا تاالق خېتى پۈتۈپ تاالق قىلغىلى ئىجازەت بەردى.  
5 ئەمما ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: »سىلەرنىڭ كۆڭۈللىرىڭالرنىڭ قاتتىقلىقى ئۈچۈن سىلەرگە شۇ 

ئەمرنى پۈتكەن.  6 لېكىن دەسلەپتىن تارتىپ يارىتىلغان ۋاقتىدا خۇدا ئۇالرنى ئەر ۋە خوتۇن 
ياراتتى.  7 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئادەم ئاتا بىلەن ئانىسىنى قويۇپ، ئۆز خوتۇنى بىلەن بىر بولسۇن  
8 ۋە ئىككىلىسى بىر بەدەن بولسۇن. ئاندىن كېيىن ئۇالر ئىككى ئەمەس، لېكىن بىر بەدەندۇر.  
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9 ئەمدى خۇدانىڭ قوشقىنىنى ئىنسان ئايرىمىسۇن«.  

ئېيتتى:  ئۇالرغا  سورىدى.  11 ئۇ  ئۇنىڭدىن  توغرىسىدا  بۇنىڭ  يەنە  شاگىرتلىرى  10 ئۆيدە 

»ھەركىم ئۆز خوتۇنىنى تاالق قىلىپ باشقىسىنى ئالسا، ئۇنىڭغا زىنا قىلىدۇ.  12 ئەگەر خوتۇن 
ئۆز ئېرىدىن ئۈزۈلۈشۈپ باشقىسىغا تەگسە، ئۇ ھەم زىنا قىلىدۇ«.  

بالىالرنىڭ ئەيسا مەسىھ ئالدىغا كەلتۈرۈلۈشى

كەلدى.  ئېلىپ  بالىالرنى  كىچىك  ئالدىغا  ئۇنىڭ  ئۇالر  دەپ،  تەگكۈزگەي  قول  13 ئۇالرغا 

نارازى  بالىالرنى ئېلىپ كەلگەنلەرنى ئەيىبلىدى.  14 ئەيسا بۇنى كۆرگەندە  لېكىن شاگىرتالر 
بولۇپ ئۇالرغا ئېيتتى: »كىچىك بالىالرنى ماڭا كەلگىلى قويۇپ، ئۇالرنى توسماڭالر، چۈنكى 
خۇدانىڭ پادىشاھلىقى شۇنداقالرنىڭكىدۇر.  15 بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەن: ھەركىم خۇدانىڭ 
پادىشاھلىقىنى بىر كىچىك بالىدەك قوبۇل قىلمىسا، ئەسال ئۇنىڭغا كىرمەيدۇ«.  16 ئۇ ئۇالرنى 

ئۆز قۇچىقىغا ئېلىپ، قوللىرىنى ئۇالرنىڭ ئۈستىگە قويۇپ، ئۇالرنى مۇبارەكلىدى.  

ئەيسا مەسىھ ۋە باي يىگىت

17 ئۇ يولغا چىققاندا بىر كىشى يۈگۈرۈپ كېلىپ، ئۇنىڭغا تىز پۈكۈپ: »ئەي ياخشى ئۇستاز، ئەبەدىي 

ھاياتلىققا ۋارىس بولماق ئۈچۈن نېمە قىالي؟« دەپ ئۇنىڭدىن سورىدى.  18 ئەيسا ئۇنىڭغا ئېيتتى: 
»نېمە ئۈچۈن مېنى ياخشى دەيسەن؟ يېگانە خۇدادىن باشقا ھېچكىم ياخشى ئەمەس.  19 ئەمرلەرنى 
بەرمىگىن،  گۇۋاھلىق  يالغان  قىلمىغىن،  ئوغرىلىق  قىلمىغىن،  زىنا  قىلمىغىن،  قاتىل  بىلىسەن: 
بىر كىمەرسىنىڭ ھەققىنى يېمىگىن، ئاتاڭغا ۋە ئاناڭغا ھۆرمەت قىلغىن«.  20 ئەمما ئۇ ئۇنىڭغا 
ئېيتتى: »ئەي ئۇستاز، بۇنىڭ ھەممىسىنى ياشلىقىمدىن تارتىپ ساقلىدىم«.  21 ئەيسا ئۇنىڭغا قاراپ 
بارىڭنى سېتىپ  ھەممە  بېرىپ،  كەمدۇر.  نەرسە  بىر  ئېيتتى: »ساڭا  ئۇنىڭغا  تۇتۇپ،  دوست  ئۇنى 
پېقىرالرغا بەرگىن ۋە ئاسماندا خەزىنەڭ بولىدۇ ۋە كېلىپ ماڭا ئەگەشكىن«.  22 ئەمما ئۇ بۇ سۆز 

ئۈچۈن دومسىيىپ، غەمكىن بولۇپ ئالدىدىن كەتتى، چۈنكى ئۇنىڭ توال مېلى بار ئىدى.  
23 ئەيسا ئۆز چۆرىسىگە قاراپ شاگىرتلىرىغا ئېيتتى: »دۆلەتمەنلەرنىڭ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا 

كىرىشى قانداق مۈشكۈلدۇر«.  24 شاگىرتالر ئۇنىڭ سۆزىگە ھەيران قالدى. ئەيسا يەنە سۆز 
مۈشكۈلدۇر.   قانداق  كىرىش  پادىشاھلىقىغا  خۇدانىڭ  بالىالر،  »ئەي  ئېيتتى:  ئۇالرغا  قىلىپ 
25 بىر باينىڭ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كىرىشىدىن بىر تۆگىنىڭ يىڭنە تۆشۈكىدىن ئۆتۈشى 

ئوڭايراقتۇر«.  26 ئەمما ئۇالر ناھايىتى ھەيران قېلىپ، بىر-بىرىگە دېيىشتى: »ئۇنداق بولسا، 
بولمايدىغان  مۈمكىن  »ئادەملەرگە  ئېيتتى:  قاراپ  ئۇالرغا  تاپااليدۇ؟«  27 ئەيسا  نىجات  كىم 

ئىش، لېكىن خۇداغا ئەمەس، چۈنكى خۇداغا ھەر نەرسە مۈمكىندۇر«.  
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ئەيسا مەسىھكە ئەگىشىش ئۈچۈن ئاتا قىلىنغان ئىنائم
28 پېترۇس سۆز باشالپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »مانا بىز ھەر نەرسىنى قويۇپ، ساڭا ئەگەشتۇق«.  29 ئەيسا 

ئېيتتى: »بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەن: مەن ئۈچۈن ۋە ئىنجىل ئۈچۈن ئۆينى يا بۇرادەرلەرنى يا 
ھەمشىرىلەرنى يا ئانىنى يا ئاتىنى يا بالىالرنى ياكى ئېكىن يەرلەرنى قويۇپ،  30 ئەمدى شۇ زاماندا 
قوغالنماقلىق ۋاقىتلىرىدا ئۆيلەرنى ۋە بۇرادەرلەرنى ۋە ھەمشىرىلەرنى ۋە ئانىالرنى ۋە بالىالرنى ۋە 
ئېكىن يەرلەرنى يۈز ھەسسىچە ۋە كېلىدىغان ئالەمدە ئەبەدىي ھاياتنى تاپمايدىغان ھېچكىم يوقتۇر.  

31 لېكىن توال ئاۋۋالقىالر ئاخىرقىالر ۋە ئاخىرقىالر ئاۋۋالقىالر بولىدۇ«.  

ئەيسا مەسىھنىڭ ئۈچىنچى قېتىم ئۆلۈپ تىرىلىشىنى ئالدىن ئېيتىشى

كېتىۋاتاتتى.  ئالدىدا  ئۇالرنىڭ  ئەيسا  بارغاندا  كېتىپ  يولدا  چىققىلى  يېرۇسالېمغا  32 ئۇالر 

ئون  يەنە  ئۇ  كېتىۋاتاتتى.  قورقۇپ  ئەگەشكەنلەر  كەينىدىن  ۋە  ئىدى  ھەيران  شاگىرتالر 
ئىككىلەرنى قىچقىرىپ، ئۆزىگە نېمە ۋەقە بولىدىغىنىنى ئۇالرغا ئېيتقىلى باشلىدى:  33 »مانا 
يېرۇسالېمغا چىقىمىز ۋە ئىبن ئال-ئىنسان باش كاھىنالرغا ۋە كاتىپالرغا تاپشۇرۇلىدۇ. ئۇالر 
ئۇنى ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىپ، تائىپىلەرگە تاپشۇرىدۇ.  34 بۇالر ئۇنى مەسخىرە قىلىپ، ئۇنىڭغا 

تۈكۈرىدۇ ۋە قامچىاليدۇ ۋە ئۇنى ئۆلتۈرىدۇ. ئەمما ئۇ ئۈچ كۈندىن كېيىن قوپىدۇ«.  

ياقۇب بىلەن يۇھاننانىڭ ئىلتىماسى

ئېيتىشتى:  ئۇنىڭغا  كېلىپ،  ئالدىغا  ئۇنىڭ  يۇھاننا  بىلەن  ياقۇب  ئوغۇللىرى  35 زەبەدىينىڭ 

»ئەي ئۇستاز، خااليمىزكى، سەندىن ھەرنېمە تىلىسەك، بىزگە قىلىپ بەرگەيسەن«.  36 ئەمما ئۇ 
ئۇالرغا ئېيتتى: »سىلەرگە نېمە قىلىپ بېرىشىمنى خااليسىلەر؟«  37 ئۇالر ئۇنىڭغا ئېيتىشتى: 
ئولتۇرۇشنى  يېنىڭدا  سول  بىرىمىز  ۋە  يېنىڭدا  ئوڭ  بىرىمىز  شان-شەرىپىڭدە  »سېنىڭ 
بىزگە بەرگىن«.  38 ئەيسا ئۇالرغا: »تىلىگىنىڭالرنى بىلمەيسىلەر. مەن ئىچىدىغان پىيالىنى 
ئىچەلەمسىلەر ۋە مەن ئالىدىغان چۆمۈلدۈرۈش بىلەن چۆمۈلدۈرۈلەلەمسىلەر؟« دەپ ئېيتتى.  
ئىچىدىغان  »مەن  ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئەيسا  ئەمما  »قىالاليمىز«.  ئېيتىشتى:  ئۇنىڭغا  39 ئۇالر 

پىيالىنى ئىچىسىلەر ۋە مەن ئالىدىغان چۆمۈلدۈرۈش بىلەن چۆمۈلدۈرۈلىسىلەر.  40 لېكىن 
ئوڭ يېنىمدا ۋە سول يېنىمدا ئولتۇرۇشنى بەرگىلى ئىختىيار مەندە ئەمەس. ئەمما قايسىالرغا 

تايىن قىلىنغان بولسا، شۇالرغا بېرىلىدۇ«.  
41 ئون شاگىرت بۇنى ئاڭلىغاندا ياقۇب بىلەن يۇھاننادىن خاپا بولدى.  42 ئەيسا ئۇالرنى ئۆز 

ئالدىغا قىچقىرىپ، ئۇالرغا ئېيتتى: »بىلىسىلەركى، تائىپىلەرنىڭ ئەمىرلىرى دەپ ئاتالغانالر 
قىلىدۇ.  43 لېكىن  سەلتەنەت  ئۈستىگە  ئۇالرنىڭ  ئۇلۇغلىرى  ۋە  قىلىدۇ  چوڭلۇق  ئۇالرغا 
خالىسا،  بولغىلى  چوڭ  ئاراڭالردا  كىمكى  بەلكى  ئەمەس،  ئۇنداق  ئاراڭالردا  سىلەرنىڭ 
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خىزمەتكارىڭالر بولسۇن.  44 كىمكى ئاراڭالردا بىرىنچى بولغىلى خالىسا، ھەممىسىنىڭ قۇلى 
بولسۇن.  45 چۈنكى ئىبن ئال-ئىنسان ھەم ئۆزىگە خىزمەت قىلدۇرماق ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى 

خىزمەت قىلىپ، تولىالر ئۈچۈن ئۆز جېنىنى پىدا قىلغىلى كەلدى.  

كۆزى كور بارتىمېۇئسنىڭ شىپا تېپىشى

46 ئۇالر يېرىخوغا كەلدى. ئۇ ئۆز شاگىرتلىرى ۋە توال خەلق بىلەن يېرىخودىن چىققاندا تىمېئۇسنىڭ 

ئوغلى بارتىمېئۇس دېگەن بىر كور گاداي يولنىڭ بويىدا ئولتۇراتتى.  47 ئۇ ئۇنىڭ نازارەتلىك ئەيسا 
ئىكەنلىكىنى ئاڭالپ: »ئەي ئەيسا ئىبن-داۋۇد، ماڭا رەھىم قىلغىن« دەپ قىچقارغىلى باشلىدى.  
48 توال كىشى ئۇنى »شۈك تۇرغىن« دەپ ئەيىبلىدى. لېكىن ئۇ: »ئەي ئىبن-داۋۇد، ماڭا رەھىم 

ئېيتتى.  قىلغىن« دەپ ئوشۇقراق قىچقىردى.  49 ئەيسا توختاپ: »ئۇنى قىچقىرىڭالر« دەپ 
ئۇالر كورنى قىچقىرىپ، ئۇنىڭغا ئېيتتى: »خاتىرجەم بولۇپ قوپقىن! ئۇ سېنى قىچقىرىدۇ«.  
50 ئۇ يېپىنچىسىنى تاشالپ، ئىتتىك قوپۇپ، ئەيسانىڭ ئالدىغا كەلدى.  51 ئەيسا سۆز قىلىپ 

راببۇنى،  ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ساڭا نېمە قىلىشىمنى خااليسەن؟« كور ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي 
كۆرىدىغان بولسام ئىدى«.  52 ئەيسا ئۇنىڭغا ئېيتتى: »بارغىن، ئىمانىڭ سېنى ساقايتتى«. ئۇ 

دەرھال كۆرىدىغان بولۇپ، يولدا ئۇنىڭغا ئەگەشتى.  

ئەيسا مەسىھ تەخەيگە مىنىپ يېرۇسالېمغا كىرىدۇ

1 ئۇالر يېرۇسالېمغا يېقىنلىشىپ، زەيتۇن تېغىنىڭ يېنىدىكى بەيتپاگە ۋە بەيتانياغا 11 

ئېيتتى:  2 ئۇالرغا  ئەۋەتىپ،   ئىككىنى  شاگىرتلىرىدىن  ئۆز  ئۇ  كەلگەندە  يېقىن 
بارغاندا دەرھال ھېچ كىشى تېخى مىنمىگەن  يەرگە  بېرىڭالر ۋە ئۇ  »قېشىڭالردىكى كەنتكە 
بىر باغالقلىق تەخەينى تاپىسىلەر. ئۇنى يېشىپ، ئېلىپ كېلىڭالر.  3 ئەگەر بىرى سىلەرگە: › 
نېمىشقا بۇنى قىلىسىلەر‹ دېسە، › خۇداۋەندىگە الزىمدۇر. ئەمما پات بۇ يەرگە ياندۇرۇپ ئەۋەتىدۇ‹ 
دەپ ئېيتىڭالر«.  4 ئۇالر بېرىپ، يولنىڭ يېنىدىكى بىر دەرۋازىنىڭ سىرتىدا باغالقلىق تەخەينى 
تېپىپ، ئۇنى يەشتى.  5 ئۇ يەردە تۇرغانالردىن بەزىسى ئۇالرغا ئېيتتى: »تەخەينى يېشىپ نېمە 
قىلىسىلەر؟«  6 ئۇالر ئەيسا ئۇالرغا بۇيرۇغاندەك جاۋاب بەرگەندە، ئۇالر ئۇالرنى يەشكىلى قويدى.  
7 ئۇالر تەخەينى ئەيسانىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىپ، ئۆز لىباسلىرىنى تەخەينىڭ ئۈستىگە سالدى 

ۋە ئۇ ئۇنىڭ ئۈستىدە ئولتۇردى.  8 توال كىشى لىباسلىرىنى يول ئۈستىگە يايدى ۋە باشقىالر 
ئېكىن يەرلەردىن شاخالر كېسىپ يولغا سالدى.  9 ئالدىدا ماڭغانالر ۋە كەينىدىن ئەگەشكەنلەر 
قىچقىرىپ ئېيتىشاتتى: »ھەمدۇسانا! خۇداۋەندىنىڭ نامىدا كېلىدىغان مۇبارەكتۇر!  10 ئاتىمىز 
يېرۇسالېمغا  11 ئۇ  ئەرشىئەالدا!«   پادىشاھلىقى مۇبارەكتۇر! ھەمدۇسانا  داۋۇدنىڭ كېلىدىغان 
كەچ  كۈن  كەچۈرۈپ،  كۆزدىن  نەرسىنى  ھەر  ئايلىنىپ  كىرىپ  بەيت-مۇقەددەسكە  كېلىپ، 

بولغاندا ئون ئىككىلەر بىلەن بەيتانياغا چىقتى.  
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 ئەنجۈر دەرىخىنىڭ لەنەت قىلىنىشى

12 ئەتىسى بەيتانيادىن چىققاندا ئاچ قېلىپ،  13 يىراقتىن ياپرىقى بار بىر ئەنجۈر دەرىخىنى كۆرۈپ، 

ئۇنىڭدا بىر نەرسە تاپايمىكىن دەپ، تۈۋىگە باردى ۋە ئۇ يەرگە بارغاندا ياپراقتىن باشقا ھېچ نەرسە 
كېيىن  »مۇندىن  قىلىپ:  سۆز  دەرەخكە  ئىدى.  14 ئۇ  ئەمەس  ۋاقتى  ئەنجۈر  چۈنكى  تاپمىدى، 
ئەبەدكىچە ھېچكىم سەندىن مېۋە يېمىسۇن« دەپ ئېيتتى. ئۇنىڭ شاگىرتلىرى بۇنى ئاڭلىدى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ بەيت-مۇقەددەسنى تازىلىشى

15 ئۇالر يېرۇسالېمغا كەلدى ۋە ئۇ بەيت-مۇقەددەسكە كىرىپ، بەيتتە ساتقۇچى ۋە ئالغۇچىالرنى 

ھەيدەپ چىقارغىلى باشالپ، سەرراپالرنىڭ جوزىلىرىنى ۋە كەپتەر ساتقۇچىالرنىڭ كۇرسىلىرىنى 
قويمىدى.   ئۆتكىلى  كۆتۈرۈپ  نەرسىنى  بىر  بەيت-مۇقەددەستىن  ئۆرۈۋېتىپ،  16 ھېچكىمنى 
17 ئۇ تەلىم بېرىپ ئېيتتى: »› مېنىڭ ئۆيۈم ھەممە تائىپىلەر ئۈچۈن دۇئا ئۆيى دەپ ئاتىلىدۇ‹ 

دەپ پۈتۈلگەن ئەمەسمۇ؟ ئەمما سىلەر ئۇنى بۇالڭچىالرنىڭ غېرى قىلدىڭالر«.  

ئۇنىڭدىن  لېكىن  ئىزدىدى،  يوقاتقىلى  ئۇنى  ئاڭالپ  بۇنى  كاتىپالر  بىلەن  كاھىنالر  18 باش 

قورقتى. چۈنكى خەلقنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ تەلىمىگە ھەيران ئىدى.  19 ئاخشام بولغاندا ئۇ 
شەھەرنىڭ سىرتىغا چىقتى.  

قۇرۇپ كەتكەن ئەنجۈر دەرىخى

قۇرۇپ  تارتىپ  يىلتىزىدىن  دەرىخى  ئەنجۈر  ئۇالر  بارغاندا،  كېتىپ  ئۆتۈپ  ئەتىگەندە  20 ئەمما 

كەتكىنىنى كۆردى.  21 پېترۇس بولغان ۋەقەنى ياد قىلىپ، ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي ئۇستاز، 
ئۇالرغا  بېرىپ  قۇرۇپ كېتىپتۇ«.  22 ئەيسا جاۋاب  دەرىخى  ئەنجۈر  قىلغان  لەنەت  مانا سەن 
تاغقا:  شۇ  ھەركىم  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  بولسۇن.  23 بەرھەق،  ئىمانىڭالر  »خۇداغا  ئېيتتى: 
ئېيتقىنىنىڭ  كەلتۈرمەي  شەك  كۆڭلىدە  ئۆز  ۋە  دېسە  تاشالنغىن‹  دېڭىزغا  كۆچۈرۈلۈپ،   ‹
ئېيتىمەن:  سىلەرگە  ئۈچۈن  بولىدۇ.  24 ئۇنىڭ  شۇنداق  ئۇنىڭغا  ئىشەنسە،  بولىدىغىنىغا 
بولىدۇ.   سىلەرگە  ۋە  ئىشىنىڭالر  دەپ  تاپتىم‹   ‹ تىلىسەڭالر:  ھەرنېمە  قىلغىنىڭالردا  دۇئا 
شۇ  كەچۈرۈڭالر.  بولسا،  ئاغرىقىڭالر  كۆڭۈل  كىشىدىن  بىر  تۇرغىنىڭالردا  قىلىپ  25 دۇئا 

سىلەر  كەچۈرىدۇ.  26 لېكىن  خاتالىرىڭالرنى  سىلەرگە  ھەم  ئاتاڭالر  ئاسمانالردىكى  چاغدا 
كەچۈرمىسەڭالر، ئاسمانالردىكى ئاتام ھەم سىلەرنىڭ خاتالىرىڭالرنى كەچۈرمەيدۇ.  
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ئەيسا مەسىھنىڭ ھوقۇقىنىڭ سۈرۈشتۈرۈلۈشى

باش  يۈرگىنىدە  ئايلىنىپ  بەيت-مۇقەددەستە  ئۆزى  ئۇ  كەلدى.  يېرۇسالېمغا  يەنە  27 ئۇالر 

قۇدرەت  »نېمە  ئېيتتى:  كېلىپ،  28 ئۇنىڭغا  ئالدىغا  ئۇنىڭ  ئاقساقالالر  ۋە  كاتىپالر  ۋە  كاھىنالر 
بىلەن شۇنى قىلىسەن ياكى شۇنى قىلغىلى ساڭا كىم قۇدرەت بەردى؟«  29 ئەيسا جاۋاب بېرىپ 
نېمە  ۋە مەن شۇنى  بېرىڭالر  ماڭا جاۋاب  بىر سۆز سوراي،  ئېيتتى: »مەن ھەم سىلەردىن  ئۇالرغا 
قۇدرەت بىلەن قىلغىنىمنى سىلەرگە ئېيتاي.  30 يۇھاننانىڭ چۆمۈلدۈرۈشى ئاسماندىن ئىدىمۇ ياكى 
ئادەملەردىنمۇ؟ ماڭا جاۋاب بېرىڭالر«.  31 ئۇالر ئۆز ئارىسىدا مەسلىھەت قىلىشىپ ئېيتىشتى: »ئەگەر 
دەيدۇ.  32 لېكىن  ئىشەنمىدىڭالر‹  ئۇنىڭغا  نېمىشقا  بولسا،  ئۇنداق   ‹ بىزگە:  ئاسماندىن دېسەك، 
ئەگەر ئادەملەردىن دېسەك بولمايدۇ« دەپ قوۋمدىن قورقتى، چۈنكى ھەممىسى يۇھاننانى بىر ھەق 
پەيغەمبەر دەپ بىلەتتى.  33 ئۇالر جاۋاب بېرىپ ئەيساغا ئېيتتى: »بىلمەيمىز«. ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: 

»ئۇنداقتا، مەن ھەم نېمە قۇدرەت بىلەن شۇنى قىلغىنىمنى سىلەرگە ئېيتمايمەن«.  

 ئۈزۈمزارلىق ۋە يامان باغۋەنلەر توغرىسىدىكى تەمسىل

1 ئۇ ئۇالرغا تەمسىللەر بىلەن سۆز قىلغىلى باشلىدى: »بىر ئادەم بىر ئۈزۈمزارلىق سېلىپ، 12 

باغۋەنلەرگە  ئۇنى  ياساپ،  مۇنار  بىر  كوالپ،  كۆلچىكى  شىرنە  بىر  چىتالپ،  چۆرىسىنى 
تاپشۇرۇپ، باشقا يۇرتقا سەپەر قىلدى.  2 ۋاقىت بولغاندا باغۋەنلەردىن ئۈزۈمزارلىقنىڭ مېۋىسىدىن 
ئالغىلى باغۋەنلەرنىڭ ئالدىغا بىر قۇل ئەۋەتتى.  3 ئۇالر ئۇنى تۇتۇپ ئۇنىڭغا تاياق ئۇرۇپ، قۇرۇق 
ياندۇردى.  4 ئۇ ئۇالرغا يەنە باشقا بىر قۇلنى ئەۋەتتى. ئۇالر ئۇنى ئۇرۇپ بېشىنى يېرىپ، ھاقارەت 
قىلدى.  5 ئۇ يەنە باشقىسىنى ئەۋەتتى، ئەمما ئۇالر ئۇنى ئۆلتۈردى. ئۇالر توال باشقىالرنى شۇنداق 
قىلىپ بەزىسىگە تاياق ئۇرۇپ، بەزىسىنى ئۆلتۈردى.  6 ئۇنىڭ ئامراق بىر ئوغلى ھەم بار ئىدى. › ئۇالر 
ئوغلۇمغا يۈز-خاتىرە قىلغاي‹ دەپ ئۇ ئاخىر ئۇالرغا ئۇنى ئەۋەتتى.  7 لېكىن باغۋەنلەر ئۆز ئارىلىرىدا: 
› بۇ ۋارىستۇر. كېلىڭالر ئۇنى ئۆلتۈرەيلى ۋە مىراس بىزنىڭكى بولىدۇ‹ دەپ ئېيتىشتى.  8 شۇنداق 
قىلىپ ئۇالر ئۇنى تۇتۇپ ئۆلتۈرۈپ، ئۈزۈمزارلىقتىن تاشقىرى تاشلىدى.  9 ئەمدى ئۈزۈمزارلىقنىڭ 
ئىگىسى نېمە قىلىدۇ؟ ئۇ كېلىپ، باغۋەنلەرنى يوقىتىپ، ئۈزۈمزارلىقنى باشقىالرغا تاپشۇرىدۇ.  10 › 

تامچىالر رەت قىلغان تاش ئۆزى بۇرجەك تېشى بولدى.  
ھېچ  پۈتۈلگەننى  دەپ  ئاجايىپتۇر‹  كۆزلىرىمىزدە  ۋە  بولدى  شۇنداق  تەرىپىدىن  11 خۇداۋەندە 

ئوقۇمىدىڭالرمۇ؟«  
12 ئۇالر ئۇنى تۇتقىلى ئىزدىدى، لېكىن خەلقتىن قورقتى، چۈنكى بۇ تەمسىلنى ئۇالرنىڭ ئۆز 

توغرىسىدا ئېيتقىنىنى ئۇقتى. شۇڭا ئۇالر ئۇنى قويۇپ كەتتى.  
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قەيسەرگە باج بېرىش توغرىسىدا بىر سوئال
13 ئۇالر ئۇنى سۆز بىلەن تۇتقىلى پەرىسىيلەردىن ۋە ھىرودەسىيلەردىن بىرنەچچىسىنى ئۇنىڭ 

بولۇپ،  سادىق  سېنىڭ  ئۇستاز،  »ئەي  ئېيتت:  ئۇنىڭغا  كېلىپ،  ئەۋەتتى.  14 ئۇالر  ئالدىغا 
بەلكى  قىلماي،  يۈز-خاتىرە  ئادەملەرگە  چۈنكى  بىلىمىز،  قىلمىغىنىڭنى  پەرۋا  ھېچكىمدىن 
ئەمەسمۇ؟  جايىزمۇ،  بەرمەك  باج  قەيسەرگە  ئۆگىتىسەن.  بىلەن  راستلىق  يولىنى  خۇدانىڭ 
بېرەيلىمۇ ياكى بەرمەيلىمۇ؟«  15 ئۇ ئۇالرنىڭ رىياسىنى بىلىپ ئۇالرغا ئېيتتى: »نېمىشقا مېنى 
ئۇ  ئېلىپ كەلگەندە  باقاي«.  16 ئۇالر  ئېلىپ كېلىڭالر، كۆرۈپ  دىنار  بىر  سىنايسىلەر؟ ماڭا 
ئۇالرغا ئېيتتى: »بۇ سۈرەت ۋە خەت كىمنىڭكىدۇر؟ ئۇالر ئۇنىڭغا ئېيتىشتى: »قەيسەرنىڭكى«.  
17 ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: »قەيسەرنىڭكىنى قەيسەرگە ۋە خۇدانىڭكىنى خۇداغا بېرىڭالر«. ئۇالر 

ئۇنىڭغا ئەجەبلەندى.  

سادۇقىيالر ئۆلۈمدىن تىرىلىپ قوپۇش توغرىسىدا سوئال سورايدۇ

تىرىلىپ قوپۇش يوق دېگەن سادۇقىيالر كېلىپ، ئۇنىڭدىن سوراپ ئېيتىشتى:   18 ئۆلۈمدىن 

19 »ئەي ئۇستاز، مۇسا بىزگە پۈتكەنكى، ئەگەر بىر كىشىنىڭ بۇرادىرى ئۆلۈپ خوتۇنىنى تۇل 

قوپۇرسۇن.   نەسىل  بۇرادىرىگە  ئۆز  ئېلىپ،  بۇرادىرى  خوتۇنىنى  بولمىسا،  بالىسى  ۋە  قويسا 
20 يەتتە بۇرادەر بار ئىدى ۋە ئاۋۋالقىسى خوتۇن ئېلىپ، ئۇرۇق-ئەۋالد قويماي ئۆلدى.  21 ئۇنى 

قىلدى.   شۇنداق  ھەم  ئۈچىنچىسى  ۋە  ئۆلدى  قويماي  ئۇرۇق-ئەۋالد  ئېلىپ،  ئىككىنچىسى 
22 يەتتىسىنىڭ ھېچبىرى ئۇرۇق-ئەۋالد قويمىدى. ھەممىسىدىن كېيىن خوتۇن ھەم ئۆلدى.  

خوتۇنلۇققا  ئۇنى  يەتتىلىسى  چۈنكى  بولىدۇ؟  خوتۇنى  قايسىسىنىڭ  ئۇالرنىڭ  23 قىيامەتتە 

قۇدرىتىنى  خۇدانىڭ  ۋە  يازمىالرنى  »مۇقەددەس  ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئالغانىدى«.  24 ئەيسا 
بىلمىگەچ ئېزىقىپ كەتكەن ئەمەسمۇسىلەر؟  25 چۈنكى ئۇالر ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپقاندىن 
بولىدۇ.   پەرىشتىلەردەك  ئاسمانالردىكى  لېكىن  تېگمەيدۇ،  ئەرگە  ئالمايدۇ،  خوتۇن  كېيىن 
تىكەن  بولسا مۇسانىڭ كىتابىدا  توغرىسىدىن  قوپۇرۇلمىقى  تىرىلىپ  ئۆلگەنلەرنىڭ  26 ئەمما 

تەڭرىسى  ئىبراھىمنىڭ  مەن   ‹ ئۇنىڭغا:  قىلىپ  سۆز  قانداق  خۇدا  بۆلۈمىدە  توغرىسىدىكى 
ئوقۇمىدىڭالرمۇ؟   ئېيتقىنىنى  دەپ  تەڭرىسىدۇرمەن‹  ياقۇبنىڭ  ۋە  تەڭرىسى  ئىسھاقنىڭ  ۋە 

27 خۇدا ئۆلۈكلەرنىڭ تەڭرىسى ئەمەس، بەلكى تىرىكلەرنىڭكىدۇر. توال ئېزىقىپسىلەر«. 

 
ھەممىدىن چوڭ ئەمر

جاۋاب  ياخشى  ئۇالرغا  ئۇنىڭ  ئاڭالپ،  تاالشقىنىنى  سۆز  ئۇالرنىڭ  بىرى  28 كاتىپالردىن 

بەرگىنىنى بىلىپ كېلىپ: »قايسى ئەمر ھەممىدىن ئاۋۋالقىدۇر« دەپ ئۇنىڭدىن سورىدى.  
تەڭرىمىز  ئىسرائىل،  ئەي  ئاڭلىغىن،   ‹ بۇدۇر:  »ئاۋۋالقىسى  بەردىكى:  جاۋاب  29 ئەيسا 
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جېنىڭ  پۈتۈن  ۋە  كۆڭلۈڭ  پۈتۈن  خۇدايىڭنى  خۇداۋەندىدۇر.  30 رەب  يېگانە  خۇداۋەندە 
بۇدۇركى،  تۇتقىن‹.  31 ئىككىنچىسى  دوست  بىلەن  پۈتۈن كۈچۈڭ  ۋە  ئەقلىڭ  پۈتۈن  ۋە 
› ھەقەمسايەڭنى ئۆزۈڭدەك دوست تۇتقىن‹. بۇالردىن چوڭراق ئەمر يوقتۇر«.  32 كاتىپ 
ئۇنىڭدىن  ۋە  بىر  خۇدا  راست.  ھەقىقەتەن  ئېيتقىنىڭ  ئۇستاز،  »ئەي  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا 
باشقىسى يوقتۇر.  33 ئۇنى ھەممە كۆڭۈلدىن ۋە ھەممە پەمدىن ۋە ھەممە جاندىن ۋە ھەممە 
تۇتماق ھەممە كۆيدۈرىدىغان  ئۆزىدەك دوست  تۇتماق ۋە ھەقەمسايىنى  كۈچتىن دوست 
بىلەن  ئەقىللىق  ئۇنىڭ  ئەۋزەلدۇر«.  34 ئەيسا  قۇربانلىقالردىن  باشقا  ۋە  قۇربانلىقالردىن 
جاۋاب بەرگىنىنى ئاڭالپ، ئۇنىڭغا: »خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدىن يىراق ئەمەسسەن« دەپ 

ئېيتتى. شۇنىڭدىن كېيىن ھېچكىم ئۇنىڭدىن يەنە سورىغىلى جۈرئەت قىلمىدى.  

مەسىھ كىمنىڭ ئوغلىدۇر؟

35 ئەيسا بەيت-مۇقەددەستە تەلىم بېرىپ تۇرغىنىدا سۆز قىلىپ ئېيتتى: »كاتىپالر مەسىھنى 

داۋۇدنىڭ ئوغلى دەپ قانداق دېيەلەيدۇ؟  36 داۋۇد ئۆزى مۇقەددەس روھ بىلەن ئېيتتىكى: › 
رەب مېنىڭ خۇداۋەندەمگە ئېيتتى: مەن دۈشمەنلىرىڭنى قەدەمگاھىڭ قىلغۇچە مېنىڭ ئوڭ 

يېنىمدا ئولتۇرغىن‹.  

37 داۋۇد ئۆزى ئۇنى خۇداۋەندە دېسە، ئۇ قانداق ئۇنىڭ ئوغلى بولىدۇ؟« خەلقنىڭ كۆپچىلىكلىرى 

خۇشلۇق بىلەن ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭاليتتىى.  

ئەيسا مەسىھ رىيا قىلغۇچى كاتىپالرنى ئەيىبلەيدۇ

38 ئۇ ئۆز تەلىمىدە ئېيتتى: »ئۇزۇن تونالر كىيىپ يۈرۈپ، بازارالردا ساالم ئېلىپ،  39 سىناگوگالردا 

ئاۋۋالقى ئورۇنالرنى ۋە زىياپەتلەردە تۆردە ئولتۇرۇشنى ياخشى كۆرگەن كاتىپالردىن ئېھتىيات 
قىلىڭالر.  40 ئۇالر تۇل خوتۇنالرنىڭ ئۆيلىرىنى يەپ، نىقابلىنىپ ئۇزۇن دۇئاالر ئوقۇيدۇ. بۇالر 

قاتتىقراق ھۆكۈم تاپىدۇ«.  

پېكىر تۇل خوتۇننىڭ ئىائنىسى

41 ئەيسا خەزىنىنىڭ ئۇتتۇرىدا ئولتۇرۇپ خەلقنىڭ خەزىنىگە پۇل سالغىنىغا قارىۋاتاتتى. توال 

بايالر جىق سالدى.  42 بىر پېقىر تۇل خوتۇن كېلىپ، ئىككى مىس تىيىن، يەنى پۇلنىڭ تۆتتىن 
بىرى باھاسىدىكى پۇل سالدى.  43 ئۇ ئۆز شاگىرتلىرىنى قىچقىرىپ ئۇالرغا ئېيتتى: »بەرھەق، 
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ھەممىسىدىن  سالغانالرنىڭ  پۇل  خەزىنىگە  خوتۇن  تۇل  پېقىر  ئۇشبۇ  ئېيتىمەن:  سىلەرگە 
ئوشۇقراق سالدى.  44 چۈنكى ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئۆز زىيادىلىكىدىن سالدى، لېكىن ئۇ ئۆز 

يوقلۇقىدىن ئۆزىنىڭ بارچە بارىنى، تىرىكچىلىكىنىڭ ھەممىسىنى سالدى«.  

 ئاخىرقى زامانالردىكى ئاالمەتلەر

1 ئۇ ئۆزى بەيت-مۇقەددەستىن چىققاندا شاگىرتالردىن بىرى ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي 13 

»شۇ  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  2 ئەيسا  ئىكەن!«   ئىمارەتلەر  ۋە  تاشالر  قانداق  مانا  ئۇستاز، 
ئىمارەتلەرنى كۆرىسەنمۇ؟ تاش ئۈستىدە تاش يىقىلماي قالمايدۇ«.  

ۋە  ياقۇب  ۋە  پېترۇس  ئولتۇرغاندا  ئۇتتۇرىدا  بەيت-مۇقەددەسنىڭ  تېغىدا  زەيتۇن  ئۆزى  3 ئۇ 

يۇھاننا ۋە ئاندرەياس تەنھادا ئۇنىڭدىن سورىدىكى:  4 »بىزگە ئېيتىپ بەرگىن، ئۇشبۇ ۋەقەلەر 
قاچان بولىدۇ ۋە بۇ ھەممىسىنىڭ بەجا كەلتۈرۈلۈشىنىڭ ئاالمىتى نېمىدۇر؟«  5 ئەيسا سۆز 

باشالپ ئۇالرغا ئېيتتى: »ئاگاھ بولۇڭالر، ھېچكىم سىلەرنى ئازدۇرمىسۇن.  
6 توال كىشى مېنىڭ نامىمدا كېلىپ: › مەن ئۇدۇرمەن‹ دەپ توال كىشىنى ئازدۇرىدۇ.  7 ئەمما 

بولۇشى  بۇنىڭ  قورقماڭالر.  ئاڭلىغىنىڭالردا  خەۋەرلىرىنى  جەڭ  بىلەن  شاۋقۇنلىرى  جەڭ 
كېرەكتۇر، لېكىن تېخى ئاخىرى ئەمەس.  8 چۈنكى تائىپە تائىپىگە ۋە مەملىكەت مەملىكەتكە 
تولغاقالرنىڭ  بولىدۇ.  ۋەقە  ئاچارچىلىقالر  بولۇپ،  زىلزىلىلەر  يەرگە  يەردىن  قوپىدۇ.  قارشى 

باشلىنىشى شۇدۇر.  
سىناگوگالردا  بېرىدۇ.  تاپشۇرۇپ  سوتقا  سىلەرنى  ئۇالر  بولۇڭالر.  ئاگاھ  ئۆزۈڭالر  9 ئەمما 

بولماق  ئۇالرغا گۇۋاھلىق  ئالدىغا  پادىشاھالرنىڭ  بىلەن  ۋالىيالر  ئۈچۈن  قامچىلىنىپ، مەن 
جاكارلىنىدۇ.  11 ئۇالر  تائىپىلەرگە  ھەممە  ئىنجىل  بېرىلىسىلەر.  10 ئاۋۋال  ئېلىپ  ئۈچۈن 
سىلەرنى تۇتۇپ بەرگىلى ئېلىپ بارغىنىدا، نېمە ئېيتىدىغىنىڭالرنى ئىلگىرىدىن ئەندىشە 
سۆز  چۈنكى  ئېيتىڭالر،  شۇنى  بېرىلسە،  نېمە  سىلەرگە  سائەتتە  شۇ  لېكىن  قىلماڭالر. 
بالىنى  ئاتا  قىلغۇچى سىلەر ئەمەس، بەلكى مۇقەددەس روھتۇر.  12 بۇرادەر بۇرادەرنى ۋە 
ئۆلتۈرگۈزىدۇ.   ئۇالرنى  قوپۇپ  قارشى  ئاتا-ئانىغا  بالىالر  ۋە  بېرىدۇ  تۇتۇپ  ئۆلۈمگە 
سەۋر  ئاخىرغىچە  لېكىن  كۆرۈلىسىلەر.  يامان  ھەممىسىدىن  ئۈچۈن  ئىسمىم  13 مېنىڭ 

قىلىپ تۇرغۇچى ئۆزى قۇتۇلىدۇ.  
كۆرگىنىڭالردا  تۇرغىنىنى  يەردە  ئەمەس  جايىز  يىرگىنچىنىڭ‹  خارابلىقنىڭ   ‹ 14 ئەمما 

قاچسۇن.   تاغالرغا  يەھۇدىيەدىكىلەر  ۋاقىت  ئۇ   — پەملىسۇن  شۇنى  ئوقۇغۇچى   —
15 ئۆگزىدىكىلەر چۈشۈپ ئۆيىدىن بىر نەرسە ئالغىلى كىرمىسۇن.  16 ئېكىن يېرىدىكىلەر 

ۋە  بولغانالرغا  ھامىلىدار  كۈنلەردە  ئۇ  ۋاي  يانمىسۇن.  17 ئەمما  ئالغىلى  لىباسىنى  ئۆز 
ئېمىتىدىغانالرغا!  18 لېكىن دۇئا قىلىڭالركى، قېچىشىڭالر قىشتا بولمىسۇن.  19 چۈنكى خۇدا 
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ياراتقان دۇنيانىڭ دەسلىپىدىن مۇشۇ چاغقىچە ۋەقە بولمىغان ۋە ئەسال بولمايدىغان تەڭلىك ئۇ 
كۈنلەردە بولىدۇ.  20 ئەگەر خۇداۋەندە ئۇ كۈنلەرنى قىسقارتمىسا ئىدى، ھېچبىر ئادەم قۇتۇلماس 

ئىدى. لېكىن ئۇ ئۆزى ئىختىيار قىلغان ئىلغانغانالر ئۈچۈن ئۇ كۈنلەرنى قىسقارتقان.  
ئىشەنمەڭالر.   دېسە،  ئاندادۇر‹  مانا  مۇندادۇر،  مەسىھ  مانا   ‹ بىرى سىلەرگە:  ۋاقىت  21 ئۇ 

22 چۈنكى ساختا مەسىھلەر ۋە ساختا پەيغەمبەرلەر قوپۇپ، ئاالمەتلەر ۋە مۆجىزىلەر قىلىدۇ. 

شۇنىڭ بىلەن، مۈمكىن بولسا، ئۇالر ئىلغانغانالرنى ھەم ئازدۇرىدۇ.  23 ئەمما سىلەر ئاگاھ 
بولۇڭالر. مانا ھەر نەرسىنى ئىلگىرىدىن سىلەرگە خەۋەر بەردىم.  

24 ئەمما ئۇ كۈنلەردە شۇ تەڭلىكتىن كېيىن، ئاپتاپ قاراڭغۇ بولىدۇ ۋە ئاي ئۆز يورۇقلۇقىنى 

تەۋرىنىدۇ.  26 ئۇ  قۇۋۋەتلەر  ئاسمانالردىكى  ۋە  چۈشىدۇ  كۆكتىن  بەرمەيدۇ.  25 يۇلتۇزالر 
ۋاقىت ئۇالر ئىبن ئال-ئىنسان توال قۇدرەت ۋە شان-شەرەپ بىلەن بۇلۇتالرنىڭ ئۈستىدە 
بېشىدىن  يەرنىڭ  ئەۋەتىپ،  پەرىشتىلىرىنى  ئۇ  ۋاقىت  كۆرىدۇ.  27 ئۇ  كېلىۋاتقانلىقىنى 

ئاسماننىڭ بېشىغىچە تۆت تەرەپتىن ئۆز ئىلغانغانلىرىنى يىغىدۇ.  
يۇمشاپ  شاخلىرى  ئۇنىڭ  ئۆگىنىڭالر.  تەمسىلنى  شۇ  دەرىخىدىن  ئەنجۈر  28 ئەمدى 

سىلەر  ھەم  بىلىسىلەر.  29 شۇنداق  ئىكەنلىكىنى  يېقىن  يازنىڭ  چىقارغاندا  ياپراق 
بۇنىڭ ھەممىسىنى كۆرگەندە، بۇ يېقىن بولۇپ ئىشىكنىڭ ئالدىدا تۇرىدۇ دەپ بىلىڭالر.  
ئۆتمەيدۇ.   نەسىل  بۇ  بولمىغۇچە  ھەممىسى  بۇنىڭ  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  30 بەرھەق، 

ئۇ  يوقالمايدۇ.  32 ئەمما  ھەرگىز  سۆزلىرىم  مېنىڭ  لېكىن  يوقىلىدۇ،  يەر  ۋە  31 ئاسمان 

خاھى  بولسا،  پەرىشتىلەر  ئاسمانالردىكى  خاھى  باشقا،  ئاتىدىن  سائەتنى  ئۇ  ۋە  كۈننى 
ۋاقىت  ئۇ  چۈنكى  تۇرۇڭالر،  ئويغاق  بولۇپ  بىلمەيدۇ.  33 ئاگاھ  ھېچكىم  بولسا  ئوغۇل 

قاچان بولىدىغىنىنى بىلمەيسىلەر.  
بېرىپ،  ھوقۇقىنى  باشقۇرۇش  قۇللىرىغا  ئۆز  قويۇپ،  ئۆيىنى  قىلىپ  سەپەر  ئادەم  34 بىر 

بۇيرۇغاندەك،  35 سىلەرگە  تۇرغىلى  ئويغاق  دەرۋازىۋەنگە  تەيىنلەپ،  ئىشىنى  ئۆز  ھەربىرىگە 
خوراز  يا  كېچىدىمۇ  يېرىم  يا  ئاخشامدىمۇ  خوجىسى  ئۆي  تۇرۇڭالر.  ئويغاق  بۇيرۇيمەنكى، 
بىلمەيسىلەر.  36 تۇيۇقسىز كەلسە،  كېلىدىغىنىنى  ئاتقاندىمۇ  تاڭ  يا  ۋاقىتتىمۇ  چىللىغان 
سىلەرنى ئۇخالغلىق تاپمىسۇن.  37 سىلەرگە ئېيتقىنىمنى ھەممەڭالرغا ئېيتىمەن: ئويغاق 

تۇرۇڭالر«.  

ئەيسا مەسىھنى ئۆلتۈرۈش سۇيىقەستى

كاتىپالر 14  ۋە  كاھىنالر  باش  قالغانىدى.  ئىككى كۈن  نان ھېيتىگە  پېتىر  ۋە  1 پاسئخا 

ئۇنى ھىيلە بىلەن تۇتۇپ ئۆلتۈرگىلى ئىزدەيتتى.  2 ئەمما ئۇالر: »ھېيتتا بولمىسۇن. 
بولمىسا خەلقنىڭ ئارىسىدا غەلۋە بولۇشى مۇمكىن« دەپ ئېيتىشتى.  
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ئەيسا مەسىھنىڭ قىممەت باھالىق ياغ بىلەن ياغلىنىشى

ئاق  بىر  بىر خوتۇن  ئولتۇرغاندا  داستىخاندا  ئۆيىدە  پېسە سىموننىڭ  بولۇپ،  بەيتانيادا  3 ئۇ 

قاشتېشى شېشىدە قىممەت باھا خۇشبۇي ساپ سۇمبۇل يېغىنى ئېلىپ كېلىپ، ئاق قاشتېشى 
خۇشبۇي  بۇ  »نېمىشقا  بولۇپ:  خاپا  تۆكتى.  4 بەزىلەر  بېشىغا  ئۇنىڭ  سۇندۇرۇپ،  شېشىنى 
ياغ ئىسراپ بولدى؟  5 چۈنكى بۇ خۇشبۇي ياغ ئۈچ يۈز دىناردىن ئوشۇقراق پۇلغا سېتىلىپ 
تاپا قىلغىلى تۇردى.  6 لېكىن ئەيسا  پېقىرالرغا بېرىلسە بوالتتى« دەپ ئېيتىشىپ، ئۇنىڭغا 
ئۇالرغا ئېيتتى: »ئۇنى قويۇڭالر، نېمىشقا ئۇنى غەمكىن قىلىسىلەر؟ ئۇ ماڭا ياخشى بىر ئىش 
ياخشىلىق  ئۇالرغا  خالىسىڭالر  قاچان  ۋە  بىلەندۇر  سىلەر  ھەمىشە  پېقىرالر  قىلدى.  7 مانا 
قىالاليسىلەر. لېكىن مەن ھەمىشە سىلەر بىلەن ئەمەسمەن.  8 ئۇ ئۆزى قولىدىن كېلىشىچە 
قىلدى ۋە ئىلگىرىدىن بەدىنىمنى دەپنە قىلىنماققا ياغلىدى.  9 بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەنكى، 
خاتىرىسى  ئۇنىڭ  ھەم  قىلغىنى  شۇ  ئۇنىڭ  جاكارالنسا،  ئىنجىل  بۇ  يەردە  نە  دۇنيادا  پۈتۈن 

ئۈچۈن خەۋەر بېرىلىدۇ«.  

يەھۇدانىڭ ئەيسا مەسىھكە ساتقۇنلۇق قىلىشى

باش  بەرگىلى  تۇتۇپ  ئۇالرغا  ئۇنى  يەھۇدا  ئىشقارىيوت  يەنى  بىرى،  ئىككىلەرنىڭ  10 ئون 

كاھىنالرنىڭ ئالدىغا باردى.  11 ئۇالر بۇنى ئاڭلىغاندا خۇش بولۇپ، ئۇنىڭغا كۈمۈش بەرگىلى 
ۋەدە قىلىشتى ۋە ئۇ ئۇنى ئۇالرغا تۇتۇپ بەرگىلى مۇناسىپ پۇرسەت ئىزدەتتى.  

پاسئخا تائامىغا تەييارلىق كۆرۈش

ئۇنىڭ  قىلغاندا  قۇربانلىق  قوزىسىنى  پاسئخا  ئۇالر  كۈنى  ئاۋۋالقى  ھېيتىنىڭ  نان  12 پېتىر 

شاگىرتلىرى ئۇنىڭغا ئېيتتى: »قەيەرگە بېرىپ، ساڭا پاسئخا قوزىسىنى يېگىلى تەييار قىلىشىمىزنى 
خااليسەن؟«  13 ئۇ شاگىرتلىرىدىن ئىككىسىنى ئەۋەتىپ، ئۇالرغا ئېيتتى: »شەھەرگە كىرىڭالر. 
ئۇ يەردە بىر سۇ كوزىسى كۆتۈرگەن بىر ئادەم سىلەرگە ئۇچرايدۇ. ئۇنىڭغا ئەگىشىڭالر.  14 ئۇ 
پاسئخا  بىلەن  شاگىرتلىرىم  مەن  ئېيتىدۇكى،  ئۇستاز   ‹ ئېيتىڭالر:  ئۇلۇغىغا  ئۆينىڭ  كىرگەن 
قوزىسىنى يەيدىغان مېھمانخانا نە يەردىدۇر؟‹  15 ئۇ ئۆزى سىلەرگە بىسات سېلىقلىق تەييارالنغان 
چوڭ بىر بالىخانا كۆرسىتىدۇ. بىزگە ئاندا تەييارلىق قىلىڭالر«.  16 شاگىرتالر چىقىپ شەھەرگە 

كىرىپ، ھەممىسى ئۇ ئۇالرغا ئېيتقاندەك تاپىپ، پاسئخا قوزىسىنى تەييار قىلىشتى.
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ئەيسا مەسىھ يەنە ئۆلۈپ تىرىلىشىنى ئالدىن ئېيتىدۇ
ئولتۇرۇپ  داستىخاندا  كەلدى.  18 ئۇالر  بىلەن  ئىككىلەر  ئون  ئۇ  بولغاندا  17 ئاخشام 

يېگىنىدە، ئەيسا ئېيتتى: »بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەن: سىلەردىن بىرى، يەنى مەن بىلەن 
تائام يەيدىغان ئۆزى مېنى تۇتۇپ بېرىدۇ«.  19 ئۇالر غەمكىن بولۇپ بىردى- بىردىن ئۇنىڭغا: 
»ئۇ مەن بوالمدىمەن؟« دېگىلى باشلىدى.  20 ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: »ئون ئىككىلەردىن بىرى، 
يەنى مەن بىلەن قاچىغا تۆگۈرگەن ئۆزى ئۇدۇر.  21 دەرۋەقە ئىبن ئال-ئىنسان ئۆز توغرىسىدا 
پۈتۈلگەندەك كېتىدۇ. لېكىن ۋاي ئىبن ئال-ئىنساننىڭ تۇتۇپ بېرىلىشىگە ۋاسىتە بولغان 

ئادەمگە! ئۇ ئادەم تۇغۇلمىغان بولسا، ئۇنىڭغا ياخشى بوالتتى«.  

پاسئخا تائامى

ناننى ئېلىپ دۇئا ئوقۇپ، ئۇنى ئوشتۇپ ئۇالرغا بېرىپ  بىر  تائام يېگىنىدە ئەيسا  22 ئۇالر 

ئېيتتى: »ئېلىپ يەڭالر، بۇ مېنىڭ بەدىنىمدۇر«.  23 ئۇ بىر جامنى ئېلىپ شۈكۈر ئېيتىپ، 
ئۈچۈن  »تولىالر  ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئىچتى.  24 ئۇ  ئۇنىڭدىن  ھەممىسى  ۋە  بەردى  ئۇالرغا 
تۆكۈلىدىغان قېنىم، يەنى ئەھدىنىڭ قېنى بۇدۇر.  25 بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەن: خۇدانىڭ 
پادىشاھلىقىدا ئۇنى يېڭىدىن ئىچىدىغان كۈنگىچە ئۈزۈم تېلىنىڭ مېۋىسىدىن يەنە ئەسال 

ئىچمەيمەن«.  26 ئۇالر ھەمد شېئىرىنى ئوقۇغاندىن كېيىن زەيتۇن تېغىغا چىقتى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ پېترۇس ئۇنى ئىنكار قىلىشىنى ئالدىن ئېيتىشى

27 ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: »ھەممەڭالر تايىسىلەر، چۈنكى › پادىچىنى ئۇرىمەن ۋە قويالر پاراكەندە 

بولىدۇ‹ دەپ پۈتۈلگەندۇر.  28 لېكىن مەن تىرىلىپ قوپۇرۇلغاندىن كېيىن سىلەردىن ئىلگىرى 
ھەرگىز  مەن  ھەم،  تايسا  ھەممىسى  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  بارىمەن«.  29 پېترۇس  گالىلىيەگە 
تايمايمەن«.  30 ئەيسا ئۇنىڭغا ئېيتتى: »بەرھەق، ساڭا ئېيتىمەن: بۈگۈن كېچە خوراز ئىككى 
مەرتىۋە چىللىماستىن ئىلگىرى سەن مېنى ئۈچ مەرتىۋە ئىنكار قىلىسەن«.  31 لېكىن ئۇ تېخى 
چىڭ سۆز قىلىپ: »ئەگەر سەن بىلەن ئۆلسەم ھەم، سېنى ھەرگىز ئىنكار قىلمايمەن« دەپ 

ئېيتتى ۋە ھەممىسى ھەم شۇنداق ئېيتىشتى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ گېتسىمانەدە دۇئا قىلىشى

32 ئۇالر گېتسىمانە دېگەن بىر باغقا كەلدى ۋە ئۇ ئۆز شاگىرتلىرىغا ئېيتتى: »مەن دۇئا قىلىپ 

بولغۇچە مۇندا ئولتۇرۇڭالر«.  33 ئۇ پېترۇسنى ۋە ياقۇبنى ۋە يۇھاننانى ئۆزى بىلەن ئېلىپ، 
توال  ئېيتتى: »جېنىم ئۆلگۈدەك  تۇرۇپ،  34 ئۇالرغا  بولغىلى  بىئارام  توال  دەھشەتكە چۈشۈپ 
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يەرگە چۈشۈپ:  بېرىپ،  ئىلگىرى  ئازغىنا  تۇرۇڭالر.  35 ئۇ  ئويغاق  قېلىپ  غەمكىندۇر، مۇندا 
»مۈمكىن بولسا، بۇ سائەت مەندىن ئۆتسۇن« دەپ دۇئا قىلدى.  36 ئۇ يەنە ئېيتتى: »ئەي ئاببا 
ئاتا، ساڭا ھەر نەرسە مۈمكىندۇر. بۇ پىيالىنى مەندىن ئۆتكۈزگىن. لېكىن مەن خالىغاندەك 
تېپىپ  ئۇخالغلىق  ئۇالرنى  كېلىپ،  يېنىپ  37 ئۇ  بولسۇن«.  خالىغاندەك  سەن  ئەمەس، 
پېترۇسقا ئېيتتى: »ئەي سىمون، ئۇخالمسەن؟ بىر سائەت ئويغاق تۇرالمىدىڭمۇ؟  38 ئويغاق 
زەئىپتۇر«.   جىسىم  لېكىن  ھازىر،  روھ  چۈشمىگەيسىلەر.  سىناققا  قىلىڭالركى،  دۇئا  تۇرۇپ، 
يەنە  كېلىپ،  يېنىپ  ئېيتتى.  40 ئۇ  سۆزلەرنى  ئىلگىرىكى  قىلىپ  دۇئا  بېرىپ،  يەنە  39 ئۇ 

نېمە  ئۇنىڭغا  ئۇالر  ئېغىرالشقانىدى.  كۆزلىرى  ئۇالرنىڭ  چۈنكى  تاپتى،  ئۇخالغلىق  ئۇالرنى 
جاۋاب بېرىشىنى بىلمىدى.  41 ئۇ ئۈچىنچى مەرتىۋە كېلىپ، ئۇالرغا ئېيتتى: »ئەمدى ئۇخالپ 
راھەت ئېلىڭالر، ئەمدى بولدى! سائەت كەلدى. مانا ئىبن ئال-ئىنسان گۇناھكارالرنىڭ قولىغا 

تاپشۇرۇلىدۇ.  42 قوپۇڭالر كېتەيلى، مانا مېنى تۇتۇپ بەرگۈچى يېقىن كەلدى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ تۇتقۇن قىلىنىشى

43 ئۇ تېخى سۆز قىلىپ تۇرغىنىدا دەرھال ئون ئىككىلەرنىڭ بىرى، يەنى يەھۇدا ۋە ئۇنىڭ بىلەن 

باش كاھىنالردىن ۋە كاتىپالردىن ۋە ئاقساقالالردىن چوڭ بىر توپ خەلق قىلىچ ۋە ھاسا بىلەن 
كەلدى.  44 ئۇنى تۇتۇپ بەرگۈچى ئۇالر بىلەن مەسلىھەت قىلىپ بىر بەلگە بېرىپ ئېيتقانىدىكى: 
»كىمنى سۆيسەم ئۇدۇر. ئۇنى تۇتۇپ، ياالپ ئېلىپ بېرىڭالر«.  45 ئۇ يېتىپ كەلگەندە دەرھال 
ئۇنىڭ ئالدىغا بېرىپ: »ئەي ئۇستاز« دەپ ئۇنى سۆيدى.  46 ئۇالر قوللىرىنى ئۇنىڭ ئۈستىگە 
كاھىننىڭ  ئۇلۇغ  سۇغۇرۇپ،  قىلىچنى  بىرى  تۇرغانالردىن  يەردە  تۇتتى.  47 ئۇ  ئۇنى  سېلىپ 
قۇلىنى ئۇرۇپ، قۇلىقىنى كەستى.  48 ئەيسا سۆز قىلىپ ئۇالرغا ئېيتتى: »بۇالڭچى ئۈستىگە 
چىققاندەك مېنى تۇتقىلى قىلىچ ۋە ھاسا ئېلىپ چىقتىڭالر.  49 ھەر كۈن بەيت-مۇقەددەستە 
سىلەر بىلەن بولۇپ تەلىم بېرەتتىم ۋە مېنى تۇتمىدىڭالر. لېكىن مۇقەددەس يازمىالرنىڭ بەجا 
كەلتۈرۈلۈشى ئۈچۈن شۇنداق بولدى.«  50 ئۇ ۋاقىت شاگىرتالرنىڭ ھەممىسى ئۇنى قويۇپ 
قاچتى.  51 ئۆز يالىڭاچ بەدىنىگە بىر كاناپ رەخت ياپقان بىر يىگىت ئۇنىڭغا ئەگەشتى ۋە ئۇالر 

ئۇنى تۇتۇۋالدى.  52 ئەمما ئۇ كاناپ رەختنى قويۇپ، يالىڭاچ قېچىپ كەتتى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ يەھۇدىيالرنىڭ ئالىي كېڭىشىدە سوتلىنىشى

53 ئۇالر ئەيسانى ئۇلۇغ كاھىننىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىشتى. ھەممە باش كاھىنالر ۋە ئاقساقالالر 

ھويلىسىنىڭ  كاھىننىڭ  ئۇلۇغ  يىراقتىن  بولۇشتى.  54 پېترۇس  جەم  يەردە  ئۇ  كاتىپالر  ۋە 
ئوتسىنىپ  يورۇقىدا  ئوت  ئارىسىدا  خىزمەتكارالرنىڭ  ئەگىشىپ،  ئۇنىڭغا  سەھنىسىگىچە 
ئۇنى  ئۈستىدىن  ئەيسانىڭ  ھەممىسى  كېڭەشنىڭ  ئالىي  ۋە  كاھىنالر  ئولتۇردى.  55 باش 
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تاپمىدى.  56 چۈنكى توال كىشى ئۇنىڭ ئۈستىدىن  ئۆلتۈرگىلى گۇۋاھلىق ئىزدەيتتى، ئەمما 
يالغان گۇۋاھلىق بەردى، لېكىن گۇۋاھلىقلىرى بىر-بىرىگە توغرا كەلمەيتتى.  

57 بىرنەچچىسى قوپۇپ، ئۇنىڭ ئۈستىدىن يالغان گۇۋاھلىق بېرىپ ئېيتتى:  58 »قول بىلەن 

ياسالغان بۇ بەيتنى يىقىتىپ، قول بىلەن ياسالمىغان باشقىسىنى ئۈچ كۈندە ياسايمەن‹ دەپ 
ئېيتقىنىنى ئاڭلىدۇق«.  59 بۇنىڭدا ھەم گۇۋاھلىقلىرى بىر-بىرىگە توغرا كەلمىدى.  

60 ئاندىن ئۇلۇغ كاھىن ئوتتۇرىدا قوپۇپ، ئەيسادىن سوراپ ئېيتتى: »ھېچ جاۋاب بەرمەمسەن؟ 

جاۋاب  ھېچ  تۇرۇپ  شۈك  ئۇ  بېرىدۇ؟«  61 لېكىن  گۇۋاھلىق  نېمە  ئۈستۈڭدىن  سېنىڭ  بۇالر 
ئال- ئىبن  مەسىھ  »سەن  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  سوراپ  ئۇنىڭدىن  يەنە  كاھىن  ئۇلۇغ  بەرمىدى. 
بولغۇچىنىڭ  قۇدرەت  ئال-ئىنسان  ئىبن  ۋە  »مەندۇرمەن  ئېيتتى:  مۇبارەكمۇسەن؟«  62 ئەيسا 
ئوڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ، ئاسماننىڭ بۇلۇتلىرىدا كېلىدىغىنىنى كۆرىسىلەر«.  63 ئۇ ۋاقىت ئۇلۇغ 
كاھىن كىيىمىنى يىرتىپ ئېيتتى: »گۇۋاھالرغا يەنە نېمە ھاجىتىمىز بار؟  64 كۇپۇر ئېيتقىنىنى 
ئاڭلىدىڭالر. سىلەرگە قانداق كۆرۈنىدۇ؟« ئاندىن ھەممىسى: »ئۇ ئۆلۈمگە اليىقتۇر« دەپ ھۆكۈم 
قىلىشتى.  65 بەزىلىرى قوپۇپ، ئۇنىڭغا تۈكۈرۈپ، يۈزىنى يېپىپ مۇشت ئۇرۇپ: »پەيغەمبەرلىك 

قىلغىن« دەپ ئۇنىڭغا ئېيتىشتى. خىزمەتكارالرمۇ ئۇنى كاچاتلىغىلى تۇردى.  

پېترۇس ئەيسا مەسىھنى ئىنكار قىلىدۇ

66 پېترۇس تۆۋەن ھويلىدا تۇرغاندا ئۇلۇغ كاھىننىڭ دېدەكلىرىدىن بىرى كېلىپ،  67 پېترۇسنىڭ 

ئوتسىنغىنىنى كۆرۈپ، ئۇنىڭغا قاراپ ئېيتتى: »سەن ھەم نازارەتلىك ئەيسا بىلەن ئىدىڭ«.  
داالنغا  دەپ  ئۇقمايمەن«  ھەم  بىلمەيمەن،  دېگىنىڭنى  نېمە  »سېنىڭ  تېنىپ:  ئۇ  68 ئەمما 

چىقتى. شۇ چاغدا خوراز چىللىدى.  69 دېدەك ئۇنى يەنە كۆرۈپ، ئاندا تۇرغانالرغا: »بۇ ئۆزى 
ئۇالرنىڭ بىرىدۇر« دەپ ئېيتقىلى تۇردى.  70 ئەمما ئۇ يەنە تاندى. ئاز مۇددەتتىن كېيىن ئاندا 
تۇرغانالر پېترۇسقا يەنە ئېيتىشتى: »شەكسىزكى سەن ئۇالردىن بىرىدۇرسەن، چۈنكى سەن ھەم 
گالىلىيەلىكتۇرسەن«.  71 لېكىن ئۇ ئۆزى: »سىلەر ئېيتقان ئادەمنى تونۇمايمەن« دەپ ئۆز-

ئۆزىگە لەنەت ئوقۇپ قەسەم قىلغىلى تۇردى.  72 دەرھال خوراز ئىككىنچى مەرتىۋە چىللىدى. 
پېترۇس ئەيسانىڭ ئۇنىڭغا: › خوراز ئىككى مەرتىۋە چىللىماستىن ئىلگىرى مېنى ئۈچ مەرتىۋە 

ئىنكار قىلىسەن‹ دېگەن سۆزىنى يادىغا كەلتۈردى ۋە ئۇ يىغالپ كەتتى.  

ۋالىي پىالتۇس ئەيسا مەسىھنى سوراق قىلىدۇ

1 دەرھال ئەتىگەندە باش كاھىنالر بىلەن ئاقساقالالر ۋە كاتىپالر ۋە ئالىي كېڭەشنىڭ 15 

بېرىپ  ئېلىپ  باغالپ،  ئەيسانى  كېيىن  قىلغاندىن  تايىن  مەسلىھەتنى  ھەممىسى 
ئۇنىڭدىن  دەپ  پادىشاھىمۇسەن؟«  يەھۇدىيالرنىڭ  »سەن  2 پىالتۇس:  تاپشۇردى.   پىالتۇسقا 
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سورىدى. ئۇ جاۋاب بېرىپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »سەن ئۆزۈڭ ئېيتىسەن«.  3 باش كاھىنالر ئۇنىڭ 
يەنە ئۇنىڭدىن سوراپ ئېيتتى: »ھېچ جاۋاب  4 پىالتۇس  ئۈستىدىن توال شىكايەت قىلىشتى.  
بەرمەمسەن؟ مانا ئۇالر سېنىڭ ئۈستۈڭدىن شۇنچە توال شىكايەت قىلىدۇ«.  5 ئەمما ئەيسا يەنە 

ھېچ جاۋاب بەرمىدى شۇنداقكى، پىالتۇس ئەجەبلەندى.  

ئەيسا مەسىھ ۋە بارابباس

ئازاد قىلىپ بېرەتتى.   6 ئۇ ئۆزى ھېيتتا زىنداندىكىلەردىن بىرىنى، ئۇالر ھەركىمنى تىلىسە، 

7 قوزغىالڭدا قاتىللىق قىلغان توپىالڭچىالر بىلەن بىللە باغالقلىق بارابباس دېگەن بىر ئادەم بار 

ئىدى.  8 خەلق قوپۇپ، ۋالىي ئىلگىرى ھەمىشە ئۇالرغا قىلغىنىدەك يەنە شۇنداق قىلىشىنى 
»يەھۇدىيالرنىڭ  ئېيتتى:  ئۇالرغا  بېرىپ  جاۋاب  تۇردى.  9 پىالتۇس  تىلىگىلى  ئۇنىڭدىن 
پادىشاھىنى سىلەرگە ئازاد قىلىشىمنى خااليسىلەرمۇ؟«  10 چۈنكى ئۇ باش كاھىنالر ھەسەتتىن 
ئۇالرغا  قىلىپ،  ئازاد  بارابباسنىڭ  كاھىنالر  باش  بىلەتتى.  11 ئەمما  بەرگىنىنى  تۇتۇپ  ئۇنى 
ئېيتتى:  ئۇالرغا  بېرىپ  جاۋاب  يەنە  قىزىقتۇردى.  12 پىالتۇس  خەلقنى  تىلىگىلى  بېرىشىنى 
خااليسىلەر؟«   قىلىشىمنى  نېمە  دېگىنىڭالرغا  پادىشاھى  يەھۇدىيالرنىڭ  بولسا،  »ئۇنداق 
13 ئۇالر يەنە قىچقىرىشىپ ئېيتىشتى: »ئۇنى كرېستكە تارتقىن!«  14 ئاندىن پىالتۇس ئۇالرغا 

ئېيتتى: »نېمە يامانلىق قىلىپتۇ؟« لېكىن ئۇالر تېخىمۇ قاتتىق: »ئۇنى كرېستكە تارتقىن!« 
قىلىپ  ئازاد  ئۇالرغا  بارابباسنى  خاالپ  قىلغىلى  خۇش  خەلقنى  توۋالشتى.  15 پىالتۇس  دەپ 

بەردى، ئەمما ئەيسانى قامچىلىتىپ، كرېستكە تارتقىلى تاپشۇردى.  

پىالتۇسنىڭ سىپاھلىرى ئەيسا مەسىھنى مەسخىرە قىلىدۇ

16 سىپاھالر ئۇنى ئېلىپ بېرىپ، ئوردىدىكى ئىدارە سەھنىسىگە كىرگۈزۈپ، پۈتۈن سىپاھالرنىڭ 

توپىنى يىغدى.  17 ۋە ئۇالر ئۇنىڭغا بىر قىزىل لىباس كىيدۈرۈپ، تىكەندىن بىر تاج ئۆرۈپ 
ئۇنىڭ بېشىغا قويدى.  18 ئۇالر ئۇنىڭغا ساالم قىلغىلى قوپۇپ: »ياشىسۇن، ئەي يەھۇدىيالرنىڭ 
پۈكۈپ  تىز  تۈكۈرۈپ،  ئۇنىڭغا  ئۇرۇپ،  بىلەن  قومۇش  بېشىغا  دەپ،  19 ئۇنىڭ  پادىشاھى!« 
لىباسنى  قىزىل  كېيىن،  قىلغاندىن  مەسخىرە  ئۇنى  قىلىشتى.  20 ئۇالر  سەجدە  ئۇنىڭغا 

سالدۇرۇپ ئۇنىڭغا ئۆز كىيىمىنى كىيدۈرۈپ، ئۇنى كرېستكە تارتقىلى چىقاردى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ كرېستكە مىخلىنىشى

21 ئۇالر سەھرادىن كېلىپ ئۆتۈپ بارغان بىر كىشىنى، يەنى ئىسكەندەر بىلەن رۇفۇسنىڭ ئاتىسى 

كىرېنەلىك سىموننى ئۇنىڭ كرېستىنى كۆتۈرگىلى زورلىدى.  22 ئۇالر ئۇنى گولگوتا يەرگە، 
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يەنى »باش سۆڭىكى« جايىغا ئېلىپ باردى.  23 ئۇالر ئۇنىڭغا مۇرمەككى بىلەن ئىلەشتۈرۈلگەن 
شاراب تەڭلىدى، لېكىن ئۇ ئالغىلى ئۇنىمىدى.  24 ئۇالر ئۇنى كرېستكە تارتىپ، لىباسىنىڭ 
ئۈستىگە ھەربىرىنىڭ نېمە ئېلىشىغا چەك تاشالپ، تەقسىم قىلدى.  25 ئۇالر ئۇنى كرېستكە 
تارتقان ۋاقىت كۈننىڭ ئۈچىنچى سائىتى ئىدى.  26 ئۇنىڭ ئۈستىدىكى ئەرز: »يەھۇدىيالرنىڭ 
بۇالڭچىنى،  ئىككى  بىلەن  ئۇنىڭ  پۈتۈلگەنىدى.  27 ئۇالر  ئۈستىدە  ئۇنىڭ  دەپ  پادىشاھى« 
بىرىنى ئوڭ يېنىدا ۋە يەنە بىرىنى سول يېنىدا كرېستكە تارتتى.  28 ئۆتۈپ تۇرغانالر ئۇنىڭغا 

دەشنەم بېرىپ، باشلىرىنى لىڭشىتىپ ئېيتىشتى:  
كرېستتىن  قۇتقۇزۇپ  ياسىغۇچى!  30 ئۆزۈڭنى  كۈندە  ئۈچ  يىقىتىپ  بەيتنى  ئەي  29 »ھە، 

چۈشكىن«.  31 شۇنداق باش كاھىنالر كاتىپالر بىلەن ھەم ئۇنى مەسخىرە قىلىشىپ ئېيتىشتى: 
ئەمدى  مەسىھ  پادىشاھى  قۇتقۇزالمايدۇ.  32 ئىسرائىلنىڭ  ئۆزىنى  قۇتقۇزدى،  »باشقىالرنى 
كرېستتىن چۈشسۇن ۋە بىز كۆرۈپ ئىشىنەيلى« دېيىشتى. ئۇنىڭ بىلەن كرېستكە تارتىلغانالر 

ھەم ئۇنىڭغا ھاقارەت قىلدى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ ئۆلۈمى

33 ئالتىنچى سائەتتىن باشالپ توققۇزىنچى سائەتكىچە ھەممە يەر يۈزىدە قاراڭغۇلۇق بولدى.  

لەما  ئېلى،  »ئېلى،  ئېيتتى:  قىچقىرىپ  بىلەن  ئاۋاز  ئۈنلۈك  ئەيسا  سائەتتە  34 توققۇزىنچى 

شەۋاقتانى«. يەنى »ئەي خۇدايىم، ئەي خۇدايىم، نېمە ئۈچۈن مېنى تاشلىدىڭ؟«  
35 ئاندا تۇرغانالرنىڭ بەزىسى بۇنى ئاڭالپ: »مانا ئېلىياسنى قىچقىرىدۇ« دەپ ئېيتتى.  36 شۇندا 

بىرى يۈگۈرۈپ، بىر بۇلۇتنى سىركىگە چىالپ بىر قومۇشقا قاداپ ئۇنىڭغا ئىچۈرۈپ ئېيتتى: 
»ئۇنى قويۇڭالر! كۆرەيلى! ئېلىياس ئۇنى چۈشۈرگىلى كېلەرمىكىن؟«  37 ئەيسا ئۈنلۈك ئاۋاز 
تېگىگىچە  تۆپىسىدىن  پەردىسى  بەيتنىڭ  ۋاقىت  تاپشۇردى.  38 ئۇ  روھنى  قىچقىرىپ  بىلەن 
يىرتىلىپ، ئىككى پارە بولدى.  39 ئەيسانىڭ ئۇتتۇرىدا تۇرغان ئەسكەر يۈزبېشى ئۇنىڭ روھنى 
شۇنداق تاپشۇرغىنىنى كۆرگەندە ئېيتتى: »ھەقىقەتەن بۇ ئادەم بىر تەڭرىنىڭ ئوغلى ئىدى«.  
40 يىراقتىن قاراپ تۇرغان خوتۇنالر بار ئىدى. ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ماگدااللىك مەريەم ۋە كىچىك 

ياقۇبنىڭ ۋە يوسىنىڭ ئانىسى مەريەم ۋە سالومە بار ئىدى.  41 ئەيسا گالىلىيەدە ئىكەنلىكىدە 
ئۇالر ئۇنىڭغا ئەگىشىپ خىزمەت قىلىۋاتقانىدى. ئۇنىڭ بىلەن يېرۇسالېمغا چىققان باشقا توال 

خوتۇنالر ھەم بار ئىدى.  

ئەيسا مەسىھ قەبرىگە قويۇلىدۇ

42 تەييارلىق كۈنى، يەنى شابات كۈنىدىن ئىلگىرىكى كۈنى ئىدى ۋە ئاخشام بولغاندا  43 ئالىي 

تۇرغان  مۇنتەزىر  پادىشاھلىقىغا  ئۆزى ھەم خۇدانىڭ  بىر مەسلىھەتچى  مۆتىۋەر  كېڭەشتىكى 
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ئاراماتىيالىق يۈسۈپ دېگەن بىر كىشى كېلىپ، جۈرئەت قىلىپ پىالتۇسنىڭ ئالدىغا كىرىپ، 
بولۇپ،  ھەيران  ئۆلگىنىگە  پات  شۇنداق  ئۇنىڭ  تىلىدى.  44 پىالتۇس  بەدىنىنى  ئەيسانىڭ 
ئەسكەر يۈزبېشىنى قىچقىرىپ: »ئۇنىڭ ئۆلگىنىگە خېلى ۋاقىت بولدىمۇ؟« دەپ ئۇنىڭدىن 
بەردى.   يۈسۈپكە  بەدەننى  ئاڭلىغاندا  ئىكەنلىكىنى  قانداق  يۈزبېشىدىن  سورىدى.  45 ئەسكەر 
46 ئۇ نەپىس كاناپ رەخت سېتىۋېلىپ، ئۇنى چۈشۈرۈپ كاناپ رەخت بىلەن كېپەنلەپ، ئۇنى 

قورام تاشتىن ئويۇلغان بىر قەبرىگە قويۇپ، قەبرىنىڭ ئاغزىغا بىر تاشنى يۇمىلىتىپ قويدى.  
47 ماگدااللىك مەريەم ۋە يوسىنىڭ ئانىسى مەريەم ئۇنىڭ نە يەردە قويۇلغىنىغا قاراپ تۇردى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ تىرىلىشى

1 شابات كۈنى ئۆتكەندىن كېيىن ماگدااللىك مەريەم ۋە ياقۇبنىڭ ئانىسى مەريەم ۋە 16 

سالومە ئەتىرلەر سېتىۋېلىپ، ئۇنى ياغلىغىلى كەلدى.  2 ھەپتىنىڭ ئاۋۋالقى كۈنىدە 
قەبرىنىڭ  »بىزگە  ئارىلىرىدا:  3 ئۆز  بېرىپ،   قەبرىگە  چىققىنىدا  كۈن  ۋاقىت  سەھەر  توال 
ئاغزىدىن تاشنى كىم يۇمىلىتىپ بېرىدۇ؟« دەپ ئېيتىشتى.  4 ئەمما ئۇالر قاراپ باقسا، تاش 
يۇمىلىتىپ ئېتىلغان تۇرىدۇ. ئۇ بولسا توال يوغان ئىدى.  5 ئۇالر قەبرىگە كىرىپ كۆرۈپ قارىسا، 
چۈشتى.   دەھشەتكە  ئۇالر  ئولتۇرىدۇ.  تەرىپىدە  ئوڭ  يىگىت  بىر  كىيگەن  كىيىم  ئاق  ئۇزۇن 
6 ئەمما ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: »قورقماڭالر، كرېستكە تارتىلغان نازارەتلىك ئەيسانى ئىزدەيسىلەر. 

ئۇ تىرىلىپ قوپۇرۇلدى. ئۇ مۇندا ئەمەس. مانا ئۇالر ئۇنى قويغان يەر شۇدۇر.  7 لېكىن بېرىپ، 
ئۇنىڭ شاگىرتلىرىغا ۋە پېترۇسقا ئېيتىڭالركى: › ئۇ سىلەردىن ئىلگىرى گالىلىيەگە بارىدۇ. 
ئۆزى سىلەرگە ئېيتقاندەك ئۇنى ئاندا كۆرىسىلەر«.  8 ئۇالر چىقىپ، قەبرىدىن قېچىپ كەتتى. 
چۈنكى قورقۇنچ ۋە ھەيرەت ئۇالرنى باسقانىدى ۋە توال قورققىنى ئۈچۈن ھېچكىمگە بىر نېمە 

دېمىدى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ شاگىرتلىرىغا كۆرۈنۈشى

ئۇ ئۆزى ئۇنىڭدىن  تىرىلىپ قوپقاندىن كېيىن  ئەيسا  ئەتىگەندە  ئاۋۋالقى كۈنى  9 ھەپتىنىڭ 

يەتتە يامان روھ چىقارغان ماگدااللىك مەريەمگە ئاۋۋال كۆرۈندى.  10 ئۇ بېرىپ، ئۇنىڭ بىلەن 
ئىلگىرى بولۇپ ئەمدى ماتەم تۇتۇپ يىغلىغانالرغا خەۋەر بەردى.  11 ئەمما بۇالر ئۇنىڭ تىرىك 
كېتىپ  كېيىن سەھراغا  ئىشەنمىدى.  12 ئاندىن  ئاڭلىغاندا  كۆرۈنگىنىنى  مەريەمگە  بولۇپ، 
بارغان ئىككىسىگە باشقا بىر سۈرەتتە كۆرۈندى.  13 ئۇالر بېرىپ قالغانالرغا خەۋەر بەردى، ئەمما 

ئۇالر بۇالرغا ھەم ئىشەنمىدى.  
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 ئىنجىلنى پۈتۈن دۇنيادا ۋەز ئېيتىش توغرىسىدىكى بۇيرۇق
ئىمانسىزلىقى  ئۇالرنىڭ  كۆرۈنۈپ،  ئولتۇرغىنىدا  داستىخاندا  ئۇالر  بىرلەرگە  ئون  14 ئاخىرى 

قوپقىنىنى  تىرىلىپ  ئۇنىڭ  ئۇالر  چۈنكى  ئەيىبلىدى،  ئۇالرنى  ئۈچۈن  قاتتىقلىقى  كۆڭۈل  ۋە 
كۆرگەنلەرگە ئىشەنمىگەنىدى.  15 ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: »بارچە دۇنياغا بېرىپ، ھەممە مەخلۇقاتقا 
تاپىدۇ،  نىجات  ئادەم  قىلغان  قوبۇل  ئېيتىڭالر.  16 ئىشىنىپ چۆمۈلدۈرۈشنى  ۋەز  ئىنجىلنى 
ئەمما كىمكى ئىشەنمىسە، ھۆكۈم قىلىنىدۇ.  17 ئىشەنگەنلەرگە ئۇشبۇ ئاالمەتلەر ئەگىشىدۇ، 
يەنى: ئۇالر مېنىڭ ئىسمىم بىلەن يامان روھالرنى چىقىرىدۇ ۋە يېڭى تىلالر بىلەن سۆزلىشىدۇ.  
18 ئۇالر يىالنالرنى كۆتۈرىدۇ ۋە ئەگەر ئۆلتۈرىدىغان زەھەر ئىچسە، ئۇالرغا ھېچ زەرەر قىلمايدۇ. 

قولالرنى كېسەللەرنىڭ ئۈستىگە قويىدۇ ۋە ئۇالر ساقىيىدۇ«.  

ئەيسا مەسىھنىڭ ئاسمانغا كۆتۈرۈلۈشى

يېنىدا  ئوڭ  خۇدانىڭ  كۆتۈرۈلۈپ  ئاسمانغا  كېيىن،  قىلغاندىن  سۆز  ئۇالرغا  19 خۇداۋەندە 

بىلەن  ئۇالر  ۋە خۇداۋەندە  يۈردى  ئېيتىپ  ۋەز  يەردە  ئولتۇردى.  20 لېكىن ئۇالر چىقىپ، ھەر 
بىللە ئىشلەپ، ئەگەشكەن ئاالمەتلەر بىلەن سۆزنى تەستىقلىدى. 
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 ئىنجىل لۇقا
مۇقەددىمە

بىزگە 1  بولغانالر  خىزمەتكارلىرى  سۆزنىڭ  كۆرۈپ  بىلەن  كۆزلىرى  ئۆز  2،1 باشتىن 

ئىشالرنىڭ  قارالغان  دەپ  ئىشەنچلىك  ئارىمىزدا چوقۇم  بىزنىڭ  تولىالر  بىلدۈرگىنىدەك، 
بايانىنى پۈتۈشكە كىرىشكەچ،   3 مەن ھەم باشتىن بارچىسىنى دىققەت بىلەن تەپتىش قىلىپ، 
بېرىلگەن  تەلىم  4 ساڭا  تېئوفىلوس.   ئەزىز  ئەي  كۆردۈم،  مۇناسىپ  پۈتۈشنى  بىلەن  تەرتىپ 

سۆزنىڭ راستلىقىنى بىلگەيسەن دەپ شۇنداق قىلدىم. 

زاكارىيا ۋە ئېلىزابېت

5 يەھۇدىيەنىڭ پادىشاھى ھىرودەسنىڭ كۈنلىرىدە ئابىيانىڭ قىسمىدىن زەكەرىيا دەپ ئاتالغان 

بىر كاھىن بار ئىدى. ئۇنىڭ خوتۇنى ھارۇننىڭ قىزلىرىدىن بولۇپ، ئېلىزابېت دەپ ئاتالغانىدى.  
6 ھەر ئىككىلىسى خۇدانىڭ ئالدىدا ئادىل بولۇپ، خۇدانىڭ ھەممە ئەمرلىرىدە ۋە ئەھكامىدا 

ئەيىبسىز يۈرەتتى.  7 ئۇالرنىڭ بالىلىرى يوق ئىدى، چۈنكى ئېلىزابېت تۇغماس ئىدى ۋە ھەر 
ئىككىلىسىنىڭ يېشى بىر يەرگە بېرىپ قالغانىدى.  

قىلغىنىدا،   كاھىنلىق  ھوزۇرىدا  خۇدانىڭ  نۆۋىتىدە  قىسمىنىڭ  ئۆز  ئۇ  بولدىكى،  8 ۋەقە 

9 كاھىنلىق رەسمىيچە خۇداۋەندىنىڭ بەيتىگە كىرىپ خۇشبۇي ئىسرىق كۆيدۈرمەك چېكى 

ۋاقتىدا  قۇربانلىقىنىڭ  ئىسرىق  خۇشبۇي  جامائىتى  بارچە  چىقتى.  10 قوۋمنىڭ  ئۇنىڭغا 
ئىسرىق  خۇشبۇي  پەرىشتىسى  بىر  قىلىۋاتاتتى. 11 خۇداۋەندىنىڭ  دۇئا  تۇرۇپ  تاشقىرى 
كۆرگەندە  ئۇنى  كۆرۈندى.  12 زەكەرىيا  ئۇنىڭغا  تۇرغىنى  تەرىپىدە  ئوڭ  قۇربانگاھىنىڭ 
خودۇقۇپ قورقۇنچقا چۈشتى.  13 ئەمما پەرىشتە ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي زەكەرىيا، قورقمىغىن، 
ۋە  تۇغىدۇ  ئوغۇل  بىر  ساڭا  ئېلىزابېت  خوتۇنۇڭ  ۋە  قىلىندى  ئىجابەت  دۇئايىڭ  چۈنكى 
توال  ۋە  بولىدۇ  خۇشاللىق  ۋە  خۇشلۇق  ئاتايسەن.  14 ساڭا  دەپ  يۇھاننا  ئىسمىنى  ئۇنىڭ 
كىشى ئۇنىڭ تۇغۇلۇشىغا خۇش بولىدۇ.  15 چۈنكى ئۇ ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا ئۇلۇغ 
بولۇپ، شاراب ۋە مەست ئىچكۈلۈك ئىچمەي، ئانىسىنىڭ قورسىقىدىكى ۋاقتىدىن تارتىپ 
مۇقەددەس روھتىن تولدۇرۇلىدۇ.  16 ئۇ بەنى-ئىسرائىلدىن توال كىشىنى ئۇالرنىڭ تەڭرىسى 
خۇداۋەندىگە ياندۇرۇپ،  17 ئاتىالرنىڭ كۆڭۈللىرىنى بالىالرغا ۋە ئىسيانچىالرنى ئادىلالرنىڭ 
ئېلىياسنىڭ  قىلغىلى  تەييار  قوۋم  بىر  تۇرغۇدەك  ھازىر  خۇداۋەندىگە  ياندۇرۇپ،  پىكرىگە 
»بۇنى  ئېيتتى:  پەرىشتىگە  بارىدۇ«.  18 زەكەرىيا  ئالدىدا  ئۇنىڭ  بىلەن  قۇۋۋىتى  ۋە  روھى 
قەيەردىن بىلەي، چۈنكى مەن ئۆزۈم قېرىدۇرمەن ۋە خوتۇنۇمنىڭ يېشىمۇ بىر يەرگە بېرىپ 
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تۇرىدىغان  ئالدىدا  خۇدانىڭ  »مەن  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  بېرىپ  جاۋاب  قالغان«.  19 پەرىشتە 
جەبرائىلدۇرمەن ۋە ساڭا سۆز قىلىپ بۇ خۇش خەۋەرنى ساڭا بەرگىلى ئەۋەتىلدىم.  20 مانا 
ئۆز ۋاقتىدا بەجا كەلتۈرۈلىدىغان سۆزلىرىمگە ئىشەنمىگىنىڭ ئۈچۈن تىلىڭ تۇتۇلۇپ، بۇ 
بەيتتە  تۇرۇپ،  زەكەرىيانى كۈتۈپ  بولىدىغان كۈنگىچە سۆزلىيەلمەيسەن«.  21 خەلق  ۋەقە 
ھايال بولغىنىغا ھەيران بولدى.  22 ئەمما ئۇ چىققاندا ئۇالرغا سۆزلىيەلمىدى ۋە ئۇالر ئۇنىڭ 
گاچا  قىلىپ،  ئىشارەت  ئۇالرغا  ئۆزى  ئۇ  ئۇقتى.  كۆرگىنىنى  كۆرۈنۈش  روھىي  بىر  بەيتتە 

بولۇپ قالدى.  23 خىزمىتىنىڭ كۈنلىرى تامام بولغاندا ئۇ ئۆز ئۆيىگە باردى.  

24 شۇ كۈنلەردىن كېيىن خوتۇنى ئېلىزابېت ھامىلىدار بولۇپ، بەش ئايغىچە ئۆزىنى پىنھان 

قىلىپ،  25 »خۇداۋەندە خەلقنىڭ ئالدىدىكى ھاقارىتىمنى كۆتۈرگىلى قارىغاندا ماڭا شۇنداق 
قىلدى« دەپ ئېيتتى.  

پەرىشتە جەبرائىل مەريەمگە كۆرۈنىدۇ

شەھەرگە   بىر  ئاتلىق  نازارەت  گالىلىيەدىكى  خۇدادىن  پەرىشتە  جەبرائىل  ئايدا  26 ئالتىنچى 

27 بەيت-داۋۇدتىن بولغان يۈسۈپ دېگەن بىر كىشىگە ۋەدىلەشكەن بىر پاك قىزنىڭ ئالدىغا 

ئەۋەتىلدى. پاك قىزنىڭ ئېتى مەريەم ئىدى.  28 پەرىشتە ئۇنىڭ ئالدىغا كىرىپ: »ساالم ساڭا، 
ئەي شەپقەت تاپقان قىز. خۇداۋەندە ساڭا ياردۇر« دەپ ئېيتتى.  29 لېكىن ئۇ ئۇنىڭ سۆزىدىن 
توال ھودۇقۇپ: »بۇ قانداق ساالم ئىكەن« دەپ ئويلىدى.  30 پەرىشتە ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي 
مەريەم، قورقمىغىن، چۈنكى سەن خۇدانىڭ ئالدىدا شەپقەت تاپتىڭ.  31 ۋە مانا، سەن ھامىلىدار 
بولۇپ بىر ئوغۇل تۇغىسەن ۋە ئىسمىنى ئەيسا دەپ ئاتايسەن.  32 ئۇ ئۇلۇغ بولۇپ ئىبن مۇتەئال 
دەپ ئاتىلىدۇ ۋە رەب خۇدا ئۇنىڭغا ئاتىسى داۋۇدنىڭ تەختىنى بېرىدۇ.  33 ئۇ بەيت-ياقۇبنىڭ 
بولمايدۇ«.  34 مەريەم  ئاخىرى  پادىشاھلىقىنىڭ  ۋە  بولىدۇ  پادىشاھ  ئەبەدكىچە  ئۈستىگە 
پەرىشتىگە ئېيتتى: »مەن بىر ئەر كىشىنى بىلمىسەم، بۇ قانداق بوالاليدۇ؟«  35 پەرىشتە جاۋاب 
بېرىپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »مۇقەددەس روھ سېنىڭ ئۈستۈڭگە كېلىپ مۇتەئالنىڭ قۇدرىتى ساڭا 
سايە قىلىدۇ. ئۇنىڭ ئۈچۈن تۇغۇلىدىغان مۇقەددەس بولغۇچى ئۆزى ئىبن ئالال دەپ ئاتىلىدۇ.  
36 ۋە مانا تۇغقىنىڭ ئېلىزابېت قېرىلىقىدا بىر ئوغۇلغا ھامىلىدار بولۇپ قالدى. ئۇ »تۇغماس« 

ئاتالغانغا ھازىر ئالتە ئاي بولدى.  37 چۈنكى خۇداغا مۇمكىن بولمايدىغان ھېچ ئىش يوقتۇر«.  
ئېيتتى.  دەپ  بولغاي«  ماڭا  ئېيتقىنىڭدەك  دېدىكىدۇرمەن.  خۇداۋەندىنىڭ  »مانا  38 مەريەم: 

شۇنىڭ بىلەن پەرىشتە ئۇنىڭ ئالدىدىن كەتتى.  
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مەريەم ئېلىزابېتنى يوقلىشى
39 مەريەم شۇ كۈنلەردە قوپۇپ، ئىلدام يەھۇدىيەنىڭ تاغلىرىدىكى بىر شەھەرگە باردى.  

40 ئۇ زەكەرىيانىڭ ئۆيىگە كىرىپ، ئېلىزابېتقا ساالم قىلدى.  41 ۋەقە بولدىكى، ئېلىزابېت 

مەريەمنىڭ سالىمىنى ئاڭلىغىنىدا باال قورسىقىدا تەۋرەندى. ئېلىزابېت مۇقەددەس 
روھتىن تولۇپ،  42 ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن قىچقىرىپ ئېيتتى: »سەن خوتۇنالرنىڭ ئارىسىدا 

مۇبارەكتۇرسەن ۋە قورسىقىڭنىڭ مېۋىسى مۇبارەكتۇر.  43 نېمىشقا بۇ ئىززەت ماڭا بولدى؟ 
مانا خۇداۋەندەمنىڭ ئانىسى ماڭا كەلىپتۇ.  44 چۈنكى سالىمىڭنىڭ ئاۋازى قۇالقلىرىمغا 
يەتكەندە باال قورسىقىمدا خۇشلۇقتىن تەۋرەندى.  45 سەن، ئەي ئىشەنگەن، مۇبارەكسەن! 

چۈنكى خۇداۋەندە تەرىپىدىن ساڭا ئېيتىلغان سۆز بەجا كەلتۈرۈلىدۇ«.

  مەريەمنىڭ خۇداغا ئېيتقان مەدھىيىسى
46 مەريەم ئېيتتى: 

»جېنىم خۇداۋەندىنى ئۇلۇغالندۇرىدۇ.  
47 ۋە روھۇم قۇتقۇزغۇچىم خۇدا بىلەن شادلىق قىلدى.  

48 چۈنكى ئۇ ئۆز دېدىكىنىڭ مىسكىنلىكىگە نەزەر سالدى. 

ۋە مانا مۇندىن كېيىن ھەممە نەسىللەر مېنى مۇبارەك ئېيتىدۇ.  
49 چۈنكى قادىر-مۇتلەق خۇدا ماڭا چوڭ ئەمەللەر قىلدى ۋە ئۇنىڭ ئىسمى مۇقەددەستۇر.  

50 ئۇنىڭ مەرھەمىتى نەسىلدىن نەسىلگە ئۆزىدىن قورققۇچىالرنىڭ ئۈستىدىدۇر.  

51 ئۆز بىلىكى بىلەن ئەزىم ئىشالر قىلدى. 

 ئۆز كۆڭۈللىرىنىڭ پىكرىدە مۇتەكەببۇر بولغانالرنى پەرىشان قىلدى.  
52 كۈچلۈكلەرنى تەختلىرىدىن چۈشۈرۈپ، ئاجىزالرنى ئېگىزلەندۈردى.  

53 ئاچالرنى نېمەتلەر بىلەن تويدۇرۇپ، بايالرنى قۇرۇق ياندۇردى.  

54 ئاتا-بوۋىلىرىمىزغا ۋەدە قىلغىنىغا مۇۋاپىق ئۆز قۇلى ئىسرائىلغا ياردەم بېرىپ،  

55 ئىبراھىمغا ۋە ئۇنىڭ نەسلىگە ئەبەدكىچە مەرھەمەت كۆرسەتكىلى ئىرادە قىلدى« دېدى.

  
56 مەريەم ئۇنىڭ قېشىدا ئۈچ ئايچە تۇرۇپ، ئۆز ئۆيىگە ياندى.  

چۆمۈلدۈرگۈچى يۇھاننانىڭ تۇغۇلۇشى

57 ئېلىزابېتنىڭ تۇغىدىغان ۋاقتى تامام بولۇپ، بىر ئوغۇل تۇغدى.  58 ئۇنىڭ ھەقەمسايىلىرى 

ئۇنىڭ  ئاڭالپ،  كەڭرىتكىنىنى  مەرھەمىتىنى  ئۆز  ئۇنىڭغا  خۇداۋەندە  ئۇرۇق-تۇغقانلىرى  ۋە 
بىلەن خۇش بولدى.  
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59 ۋەقە بولدىكى، سەككىزىنچى كۈندە بالىنى خەتنە قىلغىلى كېلىپ، ئۇنى ئاتىسىنىڭ ئېتىدا 

دەپ  يۇھاننا  بەلكى  »ياق،  ئېيتتى:  بېرىپ  جاۋاب  ئانىسى  ئاتىدى.  60 ئۇنىڭ  دەپ  زەكەرىيا 
ئاتالسۇن«.  61 ئۇالر ئۇنىڭغا ئېيتىشتىكى: »ئۇرۇق-تۇغقانلىرىڭنىڭ ھېچبىرى ئۇنداق ئاتالغان 
ئەمەس«.  62 ۋە ئاتىسىغا »بالىنى نېمە دەپ ئاتىغىلى خااليسەن« دەپ ئىشارەت قىلىشتى.  63 ئۇ 
بىر كىچىك تاختا سوراپ: »ئۇنىڭ ئىسمى يۇھاننادۇر« دەپ پۈتتى. ھەممىسى ھەيران قېلىشتى.  

64 شۇئان ئۇنىڭ ئاغزى ۋە تىلى ئېچىلدى ۋە ئۇ سۆز قىلىپ خۇداغا ھەمدۇسانا ئېيتتى.  

ھەممىسىنىڭ  بۇ  چۈشتى.  قورقۇنچ  بىر  ئۈستىگە  ھەقەمسايىلىرىنىڭ  ھەممە  65 شۇندا 

خەۋىرى يەھۇدىيەنىڭ بارچە تاغلىرىدا مەشھۇر بولدى.  66 ئاڭلىغانالرنىڭ ھەممىسى بۇنى ئۆز 
خۇداۋەندىنىڭ  چۈنكى  ئېيتىشتى،  دەپ  ئىكەن؟«  بوالر  نېمە  باال  »بۇ  ساقالپ:  كۆڭۈللىرىدە 

قولى ئۇنىڭ بىلەن ئىدى.  

زەكەرىيانىڭ پەيغەمبەرلىك قىلىشى

67 ئۇنىڭ ئاتىسى زەكەرىيا مۇقەددەس روھتىن تولۇپ، پەيغەمبەرلىك قىلىپ ئېيتتى: 

 
بەدەل  بىر  يوقالپ،  قوۋمىنى  ئۆز  چۈنكى  مۇبارەكتۇر،  خۇداۋەندە  تەڭرىسى  68 »ئىسرائىلنىڭ 

بىلەن خاالس قىلدى.  
69-70 قەدىمدىن بېرى ئۆز مۇقەددەس پەيغەمبەرلىرىنىڭ ئاغزى بىلەن ئېيتقاندەك ئۆز بەندىسى 

داۋۇدنىڭ ئۆيىدە بىزلەرگە بىر نىجات مۈڭگۈزىنى قوپۇردى.  
71 چۈنكى ئۇ دۈشمەنلىرىمىزدىن ۋە بىزنى يامان كۆرگۈچىلەرنىڭ قولىدىن بىزلەرنى قۇتقۇزغىلى 

خاالپ،  
72 ئاتا-بوۋىلىرىمىزغا رەھىم كۆرسىتىپ ئۆز مۇقەددەس ئەھدىسىنى،  

73 يەنى ئاتىمىز ئىبراھىمغا قەسەم بىلەن ۋەدە قىلغىنىنى ياد قىلدى.  

74 بىز دۈشمەنلەرنىڭ قولىدىن قۇتۇلۇپ،  

ئىبادەت  ئۇنىڭغا  بىلەن  ئادالەت  ۋە  دىيانەت  كۈنلىرىمىزدە  ئالدىدا ھەممە  ئۇنىڭ  75 قورقماي 

قىلمىقىمىزنى بىزلەرگە نېسىپ قىلغاي.  
76 سەن، ئەي باال، مۇتەئالنىڭ پەيغەمبىرى دەپ ئاتىلىسەن. چۈنكى سەن خۇداۋەندىنىڭ يۈزى 

ئالدىدا ئۇنىڭ يوللىرىنى تەييار قىلغىلى بېرىپ،  
77 ئۇنىڭ قوۋمىغا گۇناھلىرىنىڭ كەچۈرۈلمىكى ئۈچۈن نىجات مەرىپىتىنى بەرگەيسەن.  

78 خۇدايىمىزنىڭ ئىچ مەرھەمىتى ئۈچۈن ئېگىزلىكتىن بىزگە نەزەر سالىدىغان بىر نۇر چىقىپ،  

79 قاراڭغۇلۇقتا ۋە ئۆلۈم سايىسىدا ئولتۇرغۇچىالرغا يورۇقلۇق بېرىپ، پۇتلىرىمىزنى ئامانلىقنىڭ 

يولىغا يېتەكلىگەي« دېدى.  
80 باال ئۆسۈپ روھتا قۇۋۋەتلىنىپ، ئىسرائىلغا زاھىر بولىدىغان كۈنگىچە باياۋانالردا تۇردى.  
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ئەيسا مەسىھنىڭ تۇغۇلۇشى

1 ۋەقە بولدىكى، شۇ كۈنلەردە »ھەممە دۇنيا خەلقى جان خەتلەنسۇن« دەپ ئاۋغۇستۇس 2 

قەيسەردىن بىر ئەمر چىقتى.  2 بۇ ئاۋۋالقى جان خەتلەنمىكى ۋەقە بولغاندا كىرىنىيۇس 
سۈرىيىگە ۋالىي ئىدى.  3 ھەممىسى جان خەتلەنمەك ئۈچۈن ھەربىرى ئۆز شەھىرىگە باردى.  
4 يۈسۈپ ھەم داۋۇدنىڭ ئۆيى ۋە خانىدانىدىن بولغىنى ئۈچۈن گالىلىيەدىكى نازارەت شەھىرىدىن 

يەھۇدىيەدىكى بەيتلەھەم ئاتلىق شەھەرگە  5 ئۆزىگە ۋەدە قىلىنىپ ھامىلىدار بولغان مەريەم 
بىلەن بىللە جان خەتلىنىش ئۈچۈن باردى. 

6 ئۇالر ئاندا بولغاندا ۋەقە بولدىكى، ئۇنىڭ تۇغىدىغان كۈنلىرى تامام بولدى.  7 ئۇ ئۆز تۇنجى 

ئوغلىنى تۇغۇپ، ئۇنى زاكىغا ئېلىپ، مەنزىلدە ئۇالرغا جاي بولمىغاچ، بىر ئوقۇردا ياتقۇزدى.  

پەرىشتىلەر پادىچىالرغا كۆرۈنىدۇ

8 ئۇ يۇرتتا كېچىسى سەھرادا يېتىپ، ئۆز پادىسىغا قاراپ تۇرغان پادىچىالر بار ئىدى.  9 ۋە مانا 

خۇداۋەندىنىڭ بىر پەرىشتىسى ئۇالرنىڭ يېنىدا تۇردى ۋە خۇداۋەندىنىڭ شان-شەرىپى ئۇالرنىڭ 
ئېيتتى:  ئۇالرغا  پەرىشتە  10 ئەمما  قورقتى.   توال  ناھايىتى  ئۇالر  ۋە  بەردى  يورۇقلۇق  چۆرىسىدە 
»قورقماڭالر، چۈنكى مانا ھەممە قوۋمغا بولىدىغان بىر چوڭ خۇشلۇقنى سىلەرگە يەتكۈزىمەن.  
11 چۈنكى بۇ كۈن داۋۇدنىڭ شەھىرىدە سىلەرگە بىر قۇتقۇزغۇچى تۇغۇلدى ۋە ئۇ ئۆزى مەسىھ 

خۇداۋەندىدۇر.  12 سىلەرگە ئاالمەت بۇدۇركى، بىر بالىنى زاكىغا ئېلىنىپ، بىر ئوقۇردا ياتقىنىنى 
خۇداغا  بولۇپ  پەيدا  توپ  بىر  چوڭ  قوشۇنىدىن  ئاسمان  بىلەن  پەرىشتە  تاپىسىلەر«.  13 ناگاھ 
ئامانلىق،  يۈزىدە  يەر  ۋە  شان-شەرەپ  خۇداغا  ئېيتتى:  14 »ئەرشىئەالدىكى  ئوقۇپ  مەدھىيە 

ئادەملەرگە خۇش-رىزا!  

پادىچىالر بەيتلەھەمگە بارىدۇ

15 پەرىشتىلەر پادىچىالردىن كېتىپ ئاسمانغا چىققاندا، ئۇالر بىر-بىرىگە: »ئەمدى بەيتلەھەمگە 

بېرىپ، خۇداۋەندە بىزگە بىلدۈرگەن ئۇشبۇ ۋەقەنى كۆرەيلى« دەپ ئېيتىشتى.  16 ئۇالر ئىلدام 
ئۇ  ئۇنى كۆرگەندە  تاپتى.  17 ئۇالر  بالىنى  ياتقان  ئوقۇردا  ۋە  يۈسۈپنى  بىلەن  مەريەم  بېرىپ، 
ئاڭلىغانالرنىڭ  قىلىشتى.  18 بۇنى  بايان  ئېيتىلغان سۆزنى  ئۆزىگە  ئۇالرنىڭ  توغرىسىدا  باال 
سۆزلەرنىڭ  بۇ  مەريەم  ئەجەبلەندى.  19 لېكىن  ئېيتقىنىغا  ئۇالرغا  پادىچىالر  ھەممىسى 
ھەممىسىنى ئۆز كۆڭلىدە ساقالپ ئويالپ يۈرەتتى.  20 پادىچىالر يېنىپ، ئۇالرغا ئېيتىلغاندەك 

كۆرۈپ ئاڭلىغىنىنىڭ ھەممىسى ئۈچۈن خۇداغا ھەمدۇسانا ئېيتىشتى.  
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ئەيسا مەسىھ خەتنە قىلىنىدۇ
21 سەككىز كۈن تامام بولغاندا ئۇنى خەتنە قىلغىنىدا ئۇنىڭ ئىسمىنى، ئۇ ئۆزى ئانىسىنىڭ 

ئاتىدى.  22 مۇسانىڭ  دەپ  ئەيسا  ئاتىغاندەك،  ئۇنى  پەرىشتە  بولماستا  مەۋجۇت  قورسىقىغا 
قانۇنىغا مۇۋاپىق ئۇالرنىڭ پاكلىنىش كۈنلىرى تامام بولغاندا،  23 خۇداۋەندىنىڭ قانۇنىدا: › 
قورساق ئاچقان ھەر ئوغۇل باال خۇداۋەندىگە مۇقەددەس دەپ ئاتالسۇن‹ دەپ پۈتۈلگەندەك، 
ئۇالر ئۇنى خۇداۋەندىگە تەقدىم قىلغىلى  24 ۋە ھەم خۇداۋەندىنىڭ قانۇنىدا ئېيتىلغاندەك بىر 

جۈپ پاختەك ياكى ئىككى باجقا قۇربانلىق قىلغىلى ئۇنى يېرۇسالېمغا ئېلىپ باردى.  

سىمون ۋە ھاننا ئەيسا مەسىھنى كۆرۈپ خۇش بولۇشى

25 ۋە مانا يېرۇسالېمدا سىمون دەپ ئاتالغان بىر كىشى بار ئىدى. ئۇ كىشى ئادىل ۋە تەقۋادار بولۇپ، 

ئىسرائىلنىڭ تەسەللىسىگە مۇنتەزىر ئىدى ۋە مۇقەددەس روھ ئۇنىڭ ئۈستىدە ئىدى.  

ئۇنىڭغا  روھتىن  ئۆلۈم كۆرمەسلىكىگە مۇقەددەس  26 خۇداۋەندىنىڭ مەسىھىنى كۆرمىگۈچە 

ۋەھىيدە بىلدۈرگەنىدى.  27 ئۇ روھتىن باشلىنىپ، بەيت-مۇقەددەسكە كىردى. ئاتا-ئانىسى باال 
ئەيسانى تەۋراتنىڭ رەسىمى بويىچە قىلغىلى كىرگۈزگىنىدە،  28 سىمون ئۇنى ئۆز قوللىرىنىڭ 

ئۈستىگە ئېلىپ، خۇداغا ھەمدۇسانا ئېيتىپ:  
يول  كېتىشكە  بىلەن  ئامانلىق  ئېيتقىنىڭدەك  ئۆزۈڭ  قۇلۇڭنى  ئەمدى  خۇداۋەندە،  29 »ئەي 

قويىسەن.  
30 چۈنكى مېنىڭ كۆزلىرىم ھەممە خەلقلەرنىڭ يۈزى ئالدىدا ئۆزۈڭ تەييار قىلغان نىجاتىڭنى 

كۆردى.  
31-32 ئۇ تائىپىلەرگە ئاشكارىاليدىغان نۇر ۋە قوۋمىڭ ئىسرائىلنىڭ شان-شەرىپىدۇر« دېدى.  

33 يۈسۈپ ۋە بالىنىڭ ئانىسى ئۇنىڭ توغرىسىدا ئېيتىلغىنىغا ئەجەبلەندى.  34 سىمون ئۇالرنى 

ۋە  چۈشۈرۈلمىكى  تولىالرنىڭ  ئىسرائىلدا  باال  »بۇ  ئېيتتى:  مەريەمگە  ئانىسى  مۇبارەكلەپ، 
قوپۇرۇلمىقى ئۈچۈن قويۇلدۇ ۋە قارشىلىق تارتىدىغان بىر ئاالمەت بولىدۇ.  35 دەرۋەقە سېنىڭ 

جېنىڭدىن بىر قىلىچ ئۆتىدۇ. شۇنىڭدەك توال كۆڭۈللەرنىڭ پىكىرلىرى ئاشكارا بولىدۇ«.  
36 ئاشەر قەبىلىسىدىن پانۇئىلنىڭ قىزى ھاننا دېگەن توال قېرىپ قالغان بىر ئايال پەيغەمبەر 

ھەم بار ئىدى. ئۇ ئۆزى قىزلىقىدىن تارتىپ يەتتە يىل ئۆز ئېرى بىلەن ئۆمۈر كۆرۈپ،  37 تۇل 
قېلىپ، سەكسەن تۆت ياشقا كىرگەنىدى. ئۇ بەيت-مۇقەددەستىن ئايرىلماي، كېچە كۈندۈز روزا 
ۋە دۇئا بىلەن خۇداغا ئىبادەت قىالتتى.  38 ئۇ ھەم شۇ سائەتتە يېتىپ كېلىپ، خۇداغا ھەمد 
ئېيتىپ، يېرۇسالېمنىڭ نىجاتىغا مۇنتەزىر بولغانالرنىڭ ھەممىسىگە ئۇنىڭ توغرىسىدىن سۆز 
قىلدى.  39 ئۇالر خۇداۋەندىنىڭ قانۇنىغا مۇۋاپىق ھەر نەرسىنى تامام قىلغاندا گالىلىيەدىكى 
ئۆز شەھىرى نازارەتكە ياندى.  40 باال ئۆسۈپ قۇۋۋەتلىنىپ، ھېكمەت بىلەن تولدى ۋە خۇدانىڭ 
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خۇش-رىزايى ئۇنىڭ ئۈستىدە ئىدى.  

ياش ئەيسا مەسىھ بەيت-مۇقەددەستە

ئىككى  ئون  چىقاتتى.  42 ئۇ  يېرۇسالېمغا  ھېيتىدا  پاسئخا  يىل  ھەر  ئاتا-ئانىسى  41 ئۇنىڭ 

ھېيت  چىقتى.  43 ئۇالر  يېرۇسالېمغا  بويىچە  رەسىمى  ھېيتنىڭ  ئۇالر  كىرگەندە  ياشقا 
ئاتا-ئانىسى  ئۇنىڭ  ئەمما  قالدى،  يېرۇسالېمدا  ئەيسا  باال  يانغاندا،  ئۆتكۈزۈپ  كۈنلىرىنى 
ئۇرۇق- ئۇنى  بېرىپ،  يول  كۈنلۈك  بىر  دەپ،  ئىكەن  ئارىسىدا  بىلمەي:  44 يولداشلىرىنىڭ 

تۇغقانالر ۋە ئاغىنىلەر ئارىسىدا ئىزدەپ،  45 تاپماي، ئۇالر ئۇنى ئىزدىگىلى يېرۇسالېمغا يېنىپ 
ئوتتۇرىسىدا  مۇئەللىملەرنىڭ  بەيت-مۇقەددەستە  ئۇنى  ئۇالر  كېيىن  كۈندىن  باردى.  46 ئۈچ 
ھەممىسى  ئاڭلىغانالرنىڭ  تاپتى.  47 ئۇنىڭدىن  تۇرغاندا  سوراپ  ئاڭالپ  ئۇالردىن  ئولتۇرۇپ، 
ئۇنىڭ ھېكمىتىگە ۋە جاۋابلىرىغا ھەيران قېلىشتى.  48 ئۇالر ئۇنى كۆرگەندە توال ھەيران ئىدى 
ۋە ئانىسى ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي باالم، نېمىشقا بىزگە شۇنداق قىلدىڭ؟ مانا ئاتاڭ ۋە مەن 
توال غەم قىلىپ سېنى ئىزدىدۇق«.  49 ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: »نېمە ئۈچۈن مېنى ئىزدىدىڭالر؟ 
ئاتامنىڭكىدە بولمىقىم كېرەك ئىكەننى بىلمىدىڭالرمۇ؟«  50 ئەمما ئۇالرغا ئېيتقان سۆزىنى 
ئۇالر ئۇقمىدى.  51 ئۇ ئۇالر بىلەن بېرىپ نازارەتكە چۈشۈپ، ئۇالرغا بويسۇناتتى. ئانىسى بۇنىڭ 

ھەممىسىنى ئۆز كۆڭلىدە ساقلىدى.  
ئالدىدا  ئادەملەرنىڭ  ۋە  خۇدانىڭ  مېھىر-شەپقەتتە  يېتىلىپ،  قامەتتە  ۋە  ھېكمەتتە  52 ئەيسا 

ئۆسەتتى.  

چۆمۈلدۈرگۈچى يۇھاننا باياۋاندا

پىالتۇسنىڭ 3  پونتىيۇس  يىلىدا  بەشىنچى  ئون  سەلتەنىتىنىڭ  قەيسەرنىڭ  1 تىبېرىيۇس 

يەھۇدىيە ئۈستىگە ۋالىي ئىكەنلىكىدە ۋە ھىرودەس گالىلىيە ئۈستىگە ھاكىم ۋە بۇرادىرى 
فىلىپپۇس ئىتۇرىيە ۋە تراخونىتىس يۇرتى ئۈستىگە ھاكىم ۋە لىسانىياس ئابىلىنىي ئۈستىگە 
سۆزى  خۇدانىڭ  ۋاقتىدا  بولغان  كاھىنالر  ئۇلۇغ  قاياپا  ۋە  2 ھاننان  ئىكەنلىكىدە،   ھاكىم 
ھەممە  ئەتراپىدىكى  ئىئورداننىڭ  3 ئۇ  كەلدى.   يۇھانناغا  ئوغلى  زەكەرىيانىڭ  باياۋاندىكى 
ئېيتقىلى  ۋەز  چۆمۈلدۈرۈشىنى  توۋا  ئۈچۈن  كەچۈرۈلمىكى  گۇناھالرنىڭ  بېرىپ،  يۇرتالرغا 
قىچقارغۇچىنىڭ  باياۋاندا   ‹ كىتابىدا:  ۋەھىي  پەيغەمبەرنىڭ  يەشايا  4 شۇنداقكى،  باشلىدى.  

ئاۋازى ئاڭلىنىدۇكى، خۇداۋەندىنىڭ يولىنى راستالپ، چىغىر يوللىرىنى تۈز قىلىڭالر.  
5 ھەر ۋادى تولۇپ، ھەر تاغ ۋە دۆڭلۈك پەسلەنسۇن. ئەگرى يولالر توغرا ۋە ئېگىز-پەس تۈز 

يول بولسۇن  



10 ئىنجىل لۇقا 

6 ۋە ھەممە ئادەم خۇدانىڭ نىجاتىنى كۆرسۇن‹ دەپ پۈتۈلگەن.  

زەھەرلىك  »ئەي  ئېيتتى:  خەلققە  چىققان  قىلغىلى  قوبۇل  چۆمۈلدۈرۈشنى  ئۆزىدىن  7 ئۇ 

يىالنزادىلىرى، كېلىدىغان غەزەپتىن قېچىشنى سىلەرگە كىم ئۆگەتتى؟  8 ئەمدى توۋاغا اليىق 
مېۋە كەلتۈرۈڭالر. ئۆز ئىچىڭالردا: › بىزنىڭ ئىبراھىم ئاتىمىز بار‹ دەپ ئويلىماڭالر، چۈنكى 
قادىردۇر.  9 ئەمما  قوپۇرغىلى  بالىالر  ئىبراھىمغا  تاشالردىن  بۇ  خۇدا  ئېيتىمەنكى،  سىلەرگە 
ئەمدى پالتا دەرەخلەرنىڭ يىلتىزىغا قويۇلدى. ياخشى مېۋە كەلتۈرمىگەن ھەر دەرەخ كېسىلىپ 

ئوتقا تاشلىنىدۇ« دېدى.  
10 خەلق ئۇنىڭدىن سوراپ ئېيتتى: »بىز بولساق نېمە قىاليلى؟«  11 ئۇ جاۋاب بېرىپ ئۇالرغا 

ئېيتتى: »ئىككى ئېگىنى بار كىشى ئېگىنى يوق كىشىگە بەرسۇن ۋە تائامى بار كىشى ھەم 
ئۇنىڭغا  كېلىپ،  قىلغىلى  قوبۇل  چۆمۈلدۈرۈشنى  ھەم  قىلسۇن«.  12 باجگىرالر  شۇنداق 
ئوشۇق  »توختىتىلغاندىن  ئېيتتى:  ئۇالرغا  قىاليلى؟«  13 ئۇ  نېمە  مۇئەللىم  »ئەي  ئېيتتى: 
ئۇ  قىاليلى؟«  نېمە  بولساق  »بىز  ئېيتتى:  ئۇنىڭدىن سوراپ  ئالماڭالر«.  14 ئەسكەرلەر ھەم 
ئۇالرغا ئېيتتى: »ھېچكىمگە زورلۇق ياكى ئۆكتەملىك قىلماي، ئۆز ئىش ھەققىڭالرغا رازى 

بولۇڭالر«.  
ئۆز  دەپ  ئەمەسمۇ؟«  مەسىھمۇ،  »ئۇ  توغرىسىدىن:  يۇھاننا  ھەممىسى  تۇرۇپ،  ساقالپ  15 قوۋم 

سۇدا  سىلەرنى  »مەن  ئېيتتى:  ھەممىسىگە  قىلىپ  سۆز  ئوياليتتى.  16 يۇھاننا  كۆڭۈللىرىدە 
بوغقۇچلىرىنى  ئاياغلىرىنىڭ  ئۇنىڭ  كېلىدۇ.  قۇدرەتلىكرەكى  مەندىن  لېكىن  چۆمۈلدۈرىمەن، 
چۆمۈلدۈرىدۇ.  17 كۈرەك  ئوتتا  ۋە  روھتا  مۇقەددەس  سىلەرنى  ئۇ  ئەمەسمەن.  اليىق  يەشكىلى 
ئامبىرىغا  ئۆز  بۇغدىيىنى  بىلەن سورۇپ،  ئىنچىكىلىك  ئۆز خامىنىنى  ئۇ  ۋە  قولىدىدۇر  ئۇنىڭ 

يىغىپ، سامان ئۇچقۇنلىرىنى ئۆچمەيدىغان ئوتتا كۆيدۈرىدۇ«.  
18 ئۇ توال باشقا نەسىھەت قىلىپ، خەلققە ۋەز ئېيتىپ ئىنجىلنى يەتكۈزدى.  19 ئەمما ھاكىم 

قىلغان  ئۆزى  ھىرودەس  ۋە  ئۈچۈن  ھىرودىيەس  خوتۇنى  فىلىپپۇسنىڭ  بۇرادىرى  ھىرودەس 
يامانلىقىنىڭ ھەممىسى ئۈچۈن يۇھاننادىن ئەيىبلەنگىنىدە،  20 ھەممىسىنىڭ ئۈستىگە شۇنى 

ھەم قوشتىكى، يۇھاننانى زىندانغا سالدى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ چۆمۈلدۈرۈلۈشى

21 ۋەقە بولدىكى، قوۋمنىڭ ھەممىسى چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلغاندا، ئەيسا ھەم چۆمۈلدۈرۈش 

بىر  سۈرەتتە  جىسمانىي  روھ  مۇقەددەس  ئېچىلدى  22 ۋە  ئاسمان  قىلغىنىدا  دۇئا  ئېلىپ 
كەپتەردەك ئۇنىڭ ئۈستىگە نازىل بولدى ۋە ئاسماندىن: »مېنىڭ ئامراق ئوغلۇم سەندۇرسەن. 

سەن بىلەن خۇش-رىزايىم بار« دەپ بىر ئاۋاز چىقتى.  

مەريەمنىڭ ئېرى يۈسۈپنىڭ نەسەبنامىسى
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ئۇ  نەزىرىدە  ئۇالرنىڭ  ۋە  ئىدى  ياشتا  ئوتتۇز  تەخمىنەن  باشلىغاندا  بەرگىلى  تەلىم  ئۆزى  23 ئەيسا 

يۈسۈپنىڭ ئوغلى ئىدى. يۈسۈپ ئېلىينىڭ  24 ۋە ئۇ مەتتاتنىڭ ۋە ئۇ الۋىينىڭ ۋە ئۇ مەلكىينىڭ 
ئۇ  ۋە  ناھۇمنىڭ  ئۇ  ۋە  ئاموسنىڭ  ئۇ  ۋە  ماتاتىيانىڭ  ئۇ  يۈسۈپنىڭ  25 ۋە  ئۇ  ۋە  ياننانىڭ  ئۇ  ۋە 
ھېسلىنىڭ ۋە ئۇ ناغاينىڭ  26 ۋە ئۇ ماھاتنىڭ ۋە ئۇ ماتاتىيانىڭ ۋە ئۇ شىمىينىڭ ۋە ئۇ يۇسېخنىڭ 
ۋە ئۇ يودانىڭ  27 ۋە ئۇ يۇھاننانىڭ ۋە ئۇ رېسانىڭ ۋە ئۇ زەرۇبابەلنىڭ ۋە ئۇ شائالتىيەلنىڭ ۋە ئۇ 
نەرىنىڭ  28 ۋە ئۇ مەلكىينىڭ ۋە ئۇ ئادىنىڭ ۋە ئۇ قوسامنىڭ ۋە ئۇ ئەلمادامنىڭ ۋە ئۇ ئېرنىڭ  29 ۋە 
ئۇ يوسىنىڭ ۋە ئۇ ئېلىيەزەرنىڭ ۋە ئۇ يورىمنىڭ ۋە ئۇ مەتتاتنىڭ ۋە ئۇ الۋىينىڭ  30 ۋە ئۇ سىموننىڭ 
ۋە ئۇ يەھۇدانىڭ ۋە ئۇ يۈسۈپنىڭ ۋە ئۇ يوناننىڭ ۋە ئۇ ئېلياقىمنىڭ  31 ۋە ئۇ مېلېئاھنىڭ ۋە ئۇ 
مېناننىڭ ۋە ئۇ ماتاتانىڭ ۋە ئۇ ناتاننىڭ ۋە ئۇ داۋۇدنىڭ  32 ۋە ئۇ يىشاينىڭ ۋە ئۇ ئوبەدنىڭ ۋە ئۇ 
بوئازنىڭ ۋە ئۇ سالموننىڭ ۋە ئۇ ناھشۇننىڭ  33 ۋە ئۇ ئامىنادابنىڭ ۋە ئۇ ئادمىننىڭ ۋە ئۇ رامنىڭ 
ئۇ  ۋە  ئۇ ئىسھاقنىڭ  ۋە  ياقۇبنىڭ  ئۇ  يەھۇدانىڭ  34 ۋە  ئۇ  ۋە  پەرەزنىڭ  ئۇ  ۋە  ۋە ئۇ خەزروننىڭ 
ئىبراھىمنىڭ ۋە ئۇ تەراھنىڭ ۋە ئۇ ناھورنىڭ  35 ۋە ئۇ سېرۇخنىڭ ۋە ئۇ رائۇنىڭ ۋە ئۇ پەلەگنىڭ ۋە 
ئۇ ئەبەرنىڭ ۋە ئۇ شاالھنىڭ  36 ۋە ئۇ قېناننىڭ ۋە ئۇ ئارپاخشادنىڭ ۋە ئۇ شېمنىڭ ۋە ئۇ نۇھنىڭ 
ۋە ئۇ المەكنىڭ  37 ۋە ئۇ مەتۇشەالھنىڭ ۋە ئۇ خانوقنىڭ ۋە ئۇ يارەدنىڭ ۋە ئۇ ماھااللىلنىڭ ۋە ئۇ 

قېناننىڭ  38 ۋە ئۇ ئېنوشنىڭ ۋە ئۇ شېتنىڭ ۋە ئۇ ئادەمنىڭ ۋە ئۇ خۇدانىڭكى ئىدى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ باياۋاندا سىنىلىشى

1 ئاندىن كېيىن ئەيسا مۇقەددەس روھتىن تولۇپ ئىئورداندىن يېنىپ، روھنىڭ ۋاسىتىسى 4 

بىلەن باياۋانغا باشلىنىپ،  2 قىرىق كۈن ئىبلىستىن سىنالدى. ئۇ شۇ كۈنلەردە ھېچنېمە 
يېمىدى. ئەمما ئۇالر تامام بولغاندا ئۇ ئاچ قالدى.  

دەپ  بولغىن‹  نان   ‹ تاشقا:  بۇ  بولساڭ،  ئالال  ئىبن  »ئەگەر  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  3 ئىبلىس 

ئېيتقىن«.  4 ئەيسا ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »پۈتۈلگەنكى، › ئىنسان ئۆزى يالغۇز نان 
بىلەن ياشىمايدۇ‹«.  

دەمدە  بىر  مەملىكەتلىرىنى  ھەممە  دۇنيانىڭ  چىقىرىپ،  ئېگىزلىككە  بىر  ئۇنى  ئۇ  5 ئاندىن 

كۆرسەتتى.  6 ئىبلىس ئۇنىڭغا ئېيتتى: »بۇ ھەممە قۇدرەتنى ۋە ئۇالرنىڭ شان-شەرىپىنى ساڭا 
بېرىمەن.  7 ئەگەر سەن مېنىڭ  ۋە ھەركىمگە خالىسام،  تاپشۇرۇلغان  بېرىمەن، چۈنكى ماڭا 
ئۇنىڭغا  بېرىپ  جاۋاب  بولسۇن«.  8 ئەيسا  سېنىڭكى  ھەممىسى  قىلساڭ،  سەجدە  ئالدىمدا 
ئېيتتى: »پۈتۈلگەنكى، › رەب خۇدايىڭغا سەجدە قىلغىن ۋە يالغۇز ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلغىن‹«.  
9 ئاندىن ئۇ ئۇنى يېرۇسالېمغا كەلتۈرۈپ، بەيت-مۇقەددەسنىڭ پەشتىقىدا تۇرغۇزۇپ ئۇنىڭغا 

ئېيتتى: »ئەگەر ئىبن ئالال بولساڭ، ئۆزۈڭنى تۆۋەنگە تاشلىغىن،  10 چۈنكى پۈتۈلگەنكى، › 
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ئۆز پەرىشتىلىرىگە سېنى ساقلىغىلى سەن توغرۇلۇق ئەمر قىلىدۇ.  11 ئۇالر پۇتۇڭ بىر تاشقا 
تەگمىسۇن دەپ، سېنى ئۆز قوللىرىنىڭ ئۈستىدە كۆتۈرىدۇ‹«.  12 ئەيسا ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ 

ئېيتتى: »› رەب خۇدايىڭنى سىنىمىغىن‹ دەپ پۈتۈلگەن«.  
13 ئىبلىس ھەر سىناقنى تامام قىلغاندا بىر ۋاقىتقىچە ئۇنىڭدىن كەتتى.  

ئەيسا مەسىھ گالىلىيەدە تەلىم بېرىدۇ

ئەتراپتىكى  ئۇنىڭ خەۋىرى ھەممە  ۋە  باردى  يېنىپ  گالىلىيەگە  قۇۋۋىتىدە  روھنىڭ  14 ئەيسا 

يۇرتالرغا چىقتى.  15 ئۇ ئۆزى ئۇالرنىڭ سىناگوگلىرىدا تەلىم بېرىپ، ھەممىسىدىن داڭلىناتتى.  

پەيغەمبەر ئۆز يۇرتىدا ھەرمەتلەنمەيدۇ

سىناگوگقا  ئادىتىدەك  ئۆز  كۈنىدە  شابات  كېلىپ،  نازارەتكە  تاپقان  تەربىيە  ئاندا  ئۆزى  16 ئۇ 

كىتابنى  ۋە  بېرىلدى  كىتابى  پەيغەمبەرنىڭ  يەشايا  قوپتى.  17 ئۇنىڭغا  ئوقۇغىلى  كىرىپ، 
ئاچقاندا شۇنداق پۈتۈلگەن يەرنى تاپتىكى:  18 › خۇداۋەندىنىڭ روھى ئۈستۈمدىدۇر، چۈنكى 
ئۇ مېنى پېقىرالرغا ئىنجىلنى جاكارلىغىلى مەسىھلىدى. مېنى زىنداندىكىلەرگە ئازادلىق ۋە 
كورالرغا كۆرمەكلىك جاكارلىغىلى ۋە ئېزىلگەنلەرنى ئازادلىققا ئەۋەتكىلى  19 ۋە خۇداۋەندىنىڭ 

مەقبۇل يىلىنى ۋەز ئېيتقىلى ئەۋەتتى‹.  
20 ئۇ كىتابنى يېپىپ، خىزمەتكارغا تاپشۇرۇپ ئولتۇردى ۋە سىناگوگدىكىلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ 

كۆزلىرى ئۇنىڭغا تىكىلگەنىدى.  21 شۇندا ئۇ ئۇالرغا: »بۇ كۈن شۇ كاالم قۇالقلىرىڭالرغا بەجا 
كەلتۈرۈلدى« دېگىلى باشلىدى.  

مېھىر-شەپقەتلىق  چىققان  ئاغزىدىن  ئۇنىڭ  بېرىپ،  گۇۋاھلىق  ئۇنىڭغا  22 ھەممىسى 

سۆزلىرىگە ھەيران قېلىپ: »بۇ يۈسۈپنىڭ ئوغلى ئەمەسمۇ؟« دەپ ئېيتىشتى.  23 ئۇ ئۇالرغا 
ئېيتتى: »ئەلۋەتتە سىلەر ماڭا بۇ تەمسىلنى ئېيتىسىلەر: › ئەي تېۋىپ، ئۆزۈڭنى ساقايتقىن، 
قىلغىن‹«.  24 ۋە  ھەم  يۇرتۇڭدا  ئۆز  مۇندا  ئاڭلىغىنىمىزنى  ھەممە  قىلىنىپ  كاپەرناھۇمدا 
ئەمەس.   مەقبۇل  يۇرتىدا  ئۆز  پەيغەمبەر  ھېچبىر  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  »بەرھەق،  ئېيتتى:  ئۇ 
ئالتە  يىل  ئۈچ  ئاسمان  كۈنلىرىدە  ئېلىياسنىڭ  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  ھەقىقەتەن  25 لېكىن 

خوتۇنالر  تۇل  توال  ئىسرائىلدا  بولغاندا  ئاچارچىلىق  چوڭ  يۇرتتا  پۈتۈن  باغلىنىپ،  ئايغىچە 
ئۇالرنىڭ  باشقا  خوتۇندىن  تۇل  بىر  سەرەپەتىدىكى  سىدوننىڭ  ئېلىياس  ئىدى.  26 ئەمما  بار 
ھېچبىرىگە ئەۋەتىلمىدى.  27 ئېلىشا پەيغەمبەرنىڭ زامانىدا ئىسرائىلدا توال پېسەلەر بار ئىدى، 

لېكىن سۈرىيىلىك نائاماندىن باشقا ئۇالرنىڭ ھېچبىرى پاكىز قىلىنمىدى«.  
ئۇنى  تولۇپ،  29 قوپۇپ  ئاچچىقتىن  ئاڭلىغاندا  بۇنى  ھەممىسى  28 سىناگوگدىكىلەرنىڭ 

شەھىرى  ئۆز  تۆپىسىدە  ئۈچۈن  تاشلىماق  تۆۋەنگە  ئۇنى  ۋە  چىقاردى  تاشقىرى  شەھەردىن 
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ياسالغان تاغنىڭ كانارىغا ئېلىپ باردى.  30 لېكىن ئۇ ئۆزى ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدىن ئۆتۈپ 
كەتتى.  

ئەيسا مەسىھ بىر يامان روھ چىقىرىدۇ

31 ئۇ گالىلىيەدىكى كاپەرناھۇم دېگەن شەھەرگە چۈشۈپ، شابات كۈنىدە ئۇالرغا تەلىم بەردى.  

قىالتتى.   سۆز  بىلەن  قۇدرەت  ۋە  قۇۋۋەت  چۈنكى  قالدى،  ھەيران  تەلىمىگە  ئۇنىڭ  32 ئۇالر 

33 سىناگوگدا ناپاك روھ ئىگىلەنگەن بىر ئادەم بار ئىدى ۋە ئۇ ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن قىچقىرىپ 

ئېيتتى:  34 »ئاھ سەن بىلەن نېمە ئىشىمىز بار، ئەي نازارەتلىك ئەيسا! بىزنى ھاالك قىلغىلى 
مۇقەددەسى«.  35 ئەيسا  خۇدانىڭ  يەنى  بىلىمەن،  ئىكەنلىكىڭنى  كىم  سېنىڭ  كەلدىڭمۇ؟ 
ئۇنىڭغا تەنبىھ بېرىپ ئېيتتى: »شۈك بولۇپ ئۇنىڭدىن چىققىن!« شۇنىڭ بىلەن ناپاك روھ 
چىقتى.   ئۇنىڭدىن  يەتكۈزمەي،  زەرەر  ھېچبىر  ئۇنىڭغا  تاشالپ،  ئوتتۇرىسىغا  ئۇالرنىڭ  ئۇنى 
سۆزدۇر؟  نېمە  »بۇ  ئېيتتى:  سۆزلىشىپ  بىلەن  بىر-بىرى  ۋە  قېلىشتى  ھەيران  36 ھەممىسى 

ناپاك روھالرغا ئەمر قىلىدۇ ۋە ئۇالر چىقىدۇ«.  37 ئۇنىڭ  بىلەن  چۈنكى قۇدرەت ۋە قۇۋۋەت 
توغرىسىدىن ئەتراپتىكى ھەممە يەرلەرگە بىر شۆھرەت چىقتى.  

پېترۇسنىڭ قېينانىسى ۋە توال كېسەللەر شىپا تاپىدۇ

38 ئۇ سىناگوگدىن چىقىپ سىموننىڭ ئۆيىگە كىردى. سىموننىڭ قېينانىسىنى بىر قاتتىق تەپ 

تۇتقانىدى ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر ئۇنىڭدىن تىلىدى.  39 ئۇ ئۇنىڭ قېشىغا بېرىپ ئېڭىشىپ 
تەپكە تەنبىھ بەردى ۋە تەپ ئۇنى قويدى. ئۇ ھازىر قوپۇپ، ئۇالرغا خىزمەت قىلدى.  

بار  ئاغرىقلىرى  بولغان  مۇپتىال  كېسەللىكلەرگە  خىلمۇخىل  ئۇالر  ئولتۇرغاندا  40 كۈن 

كىشىلەرنىڭ ھەممىسىنى ئۇنىڭ قېشىغا ئېلىپ كەلدى. ئۇ ئۇالرنىڭ ھەربىرىنىڭ ئۈستىگە 
قوللىرىنى قويۇپ ئۇالرنى ساقايتتى.  41 يامان روھالر ھەم توال كىشىدىن چىقىپ قىچقىرىپ 
ئېيتاتتى: »سەن ئىبن ئالالدۇرسەن«. ئۇ ئۇالرغا تەنبىھ بېرىپ بىر نېمە ئېيتقىلى قويمايتتى، 

چۈنكى ئۇالر ئۇنىڭ مەسىھ ئىكەنلىكىنى بىلەتتى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ شەھەرلەرنى ئايلىنىپ ۋەز ئېيتىشى

42 يەنە كۈندۈز بولغاندا ئۇ چىقىپ بىر باياۋان يەرگە بەردى. خەلق ئۇنى ئىزدەپ ئالدىغا كېلىپ، 

ئۆز ئارىمىزدا قالسۇن دەپ، ئۇنى كېتىشىدىن توسقىلى تۇردى.  43 لېكىن ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: 
بۇنىڭ  چۈنكى  كېرەكتۇر،  جاكارلىشىم  پادىشاھلىقىنى  خۇدانىڭ  ھەم  شەھەرلەردە  »قالغان 
ئۈچۈن ئەۋەتىلدىم«.  44 شۇنداق قىلىپ ئۇ گالىلىيەنىڭ سىناگوگلىرىدا ۋەز ئېيتىپ تۇردى.  
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ئەيسا مەسىھنىڭ دەسلەپكى شاگىرتلىرىنى قىچقىرىشى

1 ۋەقە بولدىكى، خەلق خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭلىغىلى يىغىلغىنىدا، ئۇ ئۆزى گەننەسارەت 5 

كۆردى.  تۇرغىنىنى  كانارىدا  دېڭىزنىڭ  كېمە  ئىككى  2 ئۇ  تۇراتتى.   بويىدا  دېڭىزىنىڭ 
بېلىقچىالر ئۆز تورلىرىنى يۇغىلى چىققانىدى.  3 ئۇ كېمىلەرنىڭ بىرىگە، يەنى سىموننىڭكىگە 
خەلققە  ئولتۇرۇپ  كېمىدە  سوراپ،  ئۇنىڭدىن  بېرىشنى  نېرى  ئازغىنا  قۇرۇقلۇقتىن  كىرىپ، 

تەلىم بەردى.  
تۇتقىلى  بېلىق  بېرىپ،  »چوڭقۇرىغا  ئېيتتى:  سىمونغا  بولۇپ  قىلىپ  سۆزلىرىنى  4 ئۇ 

كېچە  پۈتۈن  ئۇستاز،  »ئەي  ئېيتتى:  بېرىپ  جاۋاب  سېلىڭالر«.  5 سىمون  تورلىرىڭالرنى 
مېھنەت تارتىپ ھېچنېمە تۇتالمىدۇق. لېكىن سېنىڭ سۆزۈڭ بىلەن تورالرنى ساالي«.  6 ئۇالر 
شۇنى قىلىپ، تورلىرى يىرتىلغۇدەك ناھايىتى توال بېلىق تۇتتى.  7 ئۇالر يەنە بىر كېمىدىكى 
رەپىقلىرىگە: »كېلىپ، ياردەم بېرىڭالر« دەپ ئىشارەت قىلدى. ئۇالر كېلىپ، ئىككى كېمىنى 

چۆككۈدەك تولدۇردى.  
8 پېترۇس بۇنى كۆرگەندە ئەيسانىڭ تىزلىرىغا يىقىلىپ ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندە، مەندىن 

بىلەن  ئۇنىڭ  ۋە  ئۆزى  ئۇ  ئادەمدۇرمەن«.  9 چۈنكى  بىر  گۇناھكار  چۈنكى  كەتكىن، 
بولغانالرنىڭ ھەممىسىنى تۇتقان بېلىقلىرى ئۈچۈن ھەيرانلىق باسقانىدى.  10 سىموننىڭ 
ئەيسا  بولدى.  يۇھاننا ھەم شۇنداق  ۋە  ياقۇب  ئوغۇللىرى  زەبەدىينىڭ  بولغان  شېرىكلىرى 
سىمونغا ئېيتتى: »قورقمىغىن، مۇندىن كېيىن ئادەم تۇتىسەن«.  11 ئۇالر ئۆز كېمىلىرىنى 

قۇرۇقلۇققا چىقىرىپ، ھەر نەرسىنى قويۇپ ئۇنىڭغا ئەگەشتى.  

ئەيسا مەسىھ پېسە كېسەلنى ساقايتىدۇ

بىر  تولغان  پېسەلىكتىن  مانا  بولسا،  بىرىدە  شەھەرلەرنىڭ  ئۆزى  ئۇ  بولدىكى،  12 ۋەقە 

كىشى چىقىپ، ئەيسانى كۆرگەندە يۈز تۆۋەن يىقىلىپ ئۇنىڭغا يالۋۇرۇپ ئېيتتى: »ئەي 
خۇداۋەندە، خالىساڭ، مېنى پاكىز قىالاليسەن«.  13 ئۇ قولىنى ئۇزىتىپ ئۇنىڭغا تەگكۈزۈپ: 
كەتتى.  14 ئۇ  ئۇنىڭدىن  پېسەلىكى  دەرھال  ئېيتتى.  دەپ  بولغىن«  پاكىز  »خااليمەن، 
ئۇنىڭغا: »ھېچكىمگە ئېيتماي بېرىپ ئۆزۈڭنى كاھىنغا كۆرسىتىپ، ئۇالرغا گۇۋاھلىق 
ئۆتكۈزگىن«  قۇربانلىقىنى  بولغىنىڭنىڭ  پاكىز  قىلغاندەك  ئەمر  مۇسا  ئۈچۈن  بولماق 
ئۇنى  خەلق  توال  ۋە  يېيىلدى  ئوشۇقراق  تېخى  خەۋىرى  ئۇنىڭ  بۇيرۇدى.  15 ئەمما  دەپ 
يەرلىرىگە  باياۋان  ئۆزى  ئۇ  يىغىلدى.  16 لېكىن  تاپقىلى  شىپا  ئاغرىقلىرىدىن  ۋە  ئاڭلىغىلى 

بېرىپ دۇئا قىالتتى.  
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ئەيسا مەسىھ بىر پالەچنى ساقايتىدۇ

ھەر  گالىلىيەنىڭ  تۇرغىنىدا  بېرىپ  تەلىم  ئۆزى  ئۇ  بولدىكى،  ۋەقە  كۈن  بىر  17 كۈنلەردە 

ئۇستازلىرى  تەۋرات  ۋە  پەرىسىيلەر  كەلگەن  يېرۇسالېمدىن  ۋە  يەھۇدىيەدىن  ۋە  كەنتىدىن 
ئولتۇراتتى ۋە خۇداۋەندىنىڭ قۇدرىتى ساقايتقىلى ھازىر ئىدى.  18 ۋە مانا، بىرنەچچە كىشىلەر 
ئۈچۈن  قويماق  ئالدىغا  ئەيسانىڭ  كېلىپ،  كۆتۈرۈپ  ئۈستىدە  ئورنىنىڭ  ئادەمنى  پالەچ  بىر 
ئىچكىرى  ئۇنى  سەۋەبىدىن  خەلقنىڭ  تىرىشتى.  19 ئەمما  كىرگۈزگىلى  ئىچكىرى  ئۇنى 
كىرگۈزگىلى يول تاپماي، ئۆگزىنىڭ ئۈستىگە چىقىپ، كاھىشالرنىڭ ئارىسىدىن ئۇنى ئورنى 
ئالدىغا چۈشۈردى.  20 ئۇ ئۇالرنىڭ ئېتىقادىنى كۆرگەندە: »ئەي  بىلەن ئوتتۇرىغا، ئەيسانىڭ 

دوستۇم، سېنىڭ گۇناھلىرىڭ كەچۈرۈلدى« دەپ ئېيتتى.  
كىم  باشقا  خۇدادىن  يېگانە  كىمدۇر؟  ئېيتقۇچى  كۇپۇر  »بۇ  پەرىسىيلەر:  بىلەن  21 كاتىپالر 

پىكىرلىرىنى  ئەيسا ئۇالرنىڭ  تۇردى.  22 ئەمما  پىكىر قىلغىلى  گۇناھنى كەچۈرەلەيدۇ« دەپ 
قىلىسىلەر؟  23 قايسى  پىكىر  نېمە  ئېيتتى: »كۆڭۈللىرىڭالردا  ئۇالرغا  بېرىپ  بىلىپ، جاۋاب 
ئوڭايراقتۇر: › سېنىڭ گۇناھلىرىڭ كەچۈرۈلدى‹ دېمەكمۇ ياكى › قوپۇپ ماڭغىن‹ دېمەكمۇ؟  
بولغىنىنى  بار  قۇدرىتى  كەچۈرگىلى  گۇناھالرنى  يۈزىدە  يەر  ئال-ئىنساننىڭ  ئىبن  24 لېكىن 

ئۆيۈڭگە  كۆتۈرۈپ  ئورنۇڭنى  قوپۇپ  ئېيتىمەن:  »ساڭا  كىشىگە:  پالەچ  دەپ،  بىلگەيسىلەر« 
ئورنىنى  ياتقان  ئۈستىدە  قوپۇپ،  نەزىرىدە  ئۇالرنىڭ  دەرھال  ئېيتتى.  25 ئۇ  دەپ  بارغىن« 
كۆتۈرۈپ خۇداغا ھەمد ئېيتىپ ئۆيىگە كەتتى.  26 ھەممىسى ھەيرەتتىن تۇتۇلۇپ خۇداغا ھەمد 

ئېيتىپ، قورقۇنچتىن تولۇپ: »بۇ كۈن ئاجايىپ ۋەقەلەر كۆردۇق« دەپ ئېيتتى.  

ئەيسا مەسىھ الۋىينى )ينى مەتتانى(  شاگىرتلىققا قىچقىرىدۇ

27 ئاندىن كېيىن ئۇ چىقىپ باجخانىدا ئولتۇرغان الۋىي دەپ ئاتالغان بىر باجگىرنى كۆرۈپ، 

ئۇنىڭغا قاراپ: »ماڭا ئەگەشكىن« دەپ ئۇنىڭغا ئېيتتى.  28 ئۇ ھەممىسىنى تاشالپ ئۇنىڭغا 
ئەگەشتى.  

29 الۋىي ئۆز ئۆيىدە ئۇنىڭغا چوڭ بىر زىياپەت قىلدى. ئاندا باجگىرالردىن ۋە باشقىالردىن چوڭ 

كاتىپلىرى  ئۇالرنىڭ  ۋە  پەرىسىيلەر  ئولتۇرۇشتى.  30 ئەمما  داستىخاندا  بىلەن  ئۇالر  بىر جەم 
بىلەن  ۋە گۇناھكارالر  باجگىرالر  ئېيتىشتى: »نېمە ئۈچۈن  ئاغرىنىپ  ئۇنىڭ شاگىرتلىرىدىن 
موھتاج  تېۋىپقا  »ساقالر  ئېيتتى:  ئۇالرغا  بېرىپ  جاۋاب  ئەيسا  يەپ-ئىچىسىلەر؟«  31 ئەمما 
قىچقارغىلى  توۋاغا  گۇناھكارالرنى  بەلكى  ئەمەس،  كېسەللەر.  32 ئادىلالرنى  بەلكى  ئەمەس، 

كەلدىم«.  
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روزا تۇتۇش توغرىسىدا بىر سوئال

33 لېكىن ئۇالر ئۇنىڭغا ئېيتىشتى: »يۇھاننانىڭ شاگىرتلىرى پات-پات روزا تۇتۇپ دۇئا قىلىدۇ 

يەپ-ئىچىدۇ«.   سېنىڭكىلەر  ئەمما  قىلىدۇ.  شاگىرتلىرى  پەرىسىيلەرنىڭ  ھەم  شۇنداق  ۋە 
بىلەن  ئۇالر  يىگىتى  توي  قولداشلىرىغا  يىگىت  »تويدىكى  ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئەيسا  34 لېكىن 

ئۇالردىن  يىگىتى  توي  كېلىدۇ.  كۈنلەر  باشقا  تۇتقۇزاالمسىلەر؟  35 لېكىن  روزا  ۋاقتىدا  بار 
ئېلىنىدىغان ۋاقىتتا ئۇ كۈنلەردە ئۇالر روزا تۇتىدۇ«.  

36 يەنە بىر تەمسىل ئۇالرغا ئېيتتى: »ھېچكىم يېڭى لىباستىن بىر پارچە كېسىپ، كونا لىباسقا 

كونا  ياماق  يېڭى  بىلەن  يىرتقىنى  لىباسنى  يېڭى  قىلسا،  ئۇنداق  سالمايدۇ.  قىلىپ  ياماق 
توشتۇرمايدۇ.  تۇلۇمالرغا  كونا  شارابنى  يېڭى  ھېچكىم  كېلىشمەيدۇ.  37 شۇنىڭدەك  لىباسقا 
خاراب  تۇلۇمالر  تۆكۈلۈپ،  ئۆزى  شاراب  ۋە  يىرتىدۇ  تۇلۇمالرنى  شاراب  يېڭى  قىلسا،  ئۇنداق 
ھېچكىم  الزىمدۇر.  39 يەنە  توشتۇرماق  تۇلۇمالرغا  يېڭى  شارابنى  يېڭى  بولىدۇ.  38 بەلكى 

كونىنى ئىچىپ، يېڭىسىنى خالىمايدۇ، چۈنكى › كونىسى ياخشى ئىكەن‹ دەيدۇ«.  

ئەيسا مەسىھ شاباتنىڭ خوجىسىدۇر

ۋە 6  ئۆتۈۋاتاتتى  ئارىسىدىن  زىرائەتلەرنىڭ  كۈنىدە  شابات  بىر  ئۆزى  ئۇ  بولدىكى،  1 ۋەقە 

2 ئەمما  يېدى.   ئۇۋۇالپ  بىلەن  قوللىرى  ئۈزۈپ،  باشلىرىنى  زىرائەت  شاگىرتلىرى  ئۇنىڭ 
پەرىسىيلەردىن بەزىلىرى ئېيتىشتى: »نېمىشقا شابات كۈنىدە قىلىنمىقى جايىز ئەمەس ئىشنى 
قىلىسىلەر؟«  3 ئەيسا جاۋاب بېرىپ ئۇالرغا ئېيتتى: »سىلەر ھەتتە داۋۇد ئۆزى ۋە ئۇنىڭ بىلەن 
خۇدانىڭ  ئۆزى  ئۇ  4 قانداقكى،  ئوقۇمىدىڭالرمۇ؟   قىلغىنىنى  نېمە  قالغىنىدا  ئاچ  بولغانالر 
بەيتىگە كىرىپ، كاھىنالردىن باشقا ھېچكىمگە يېگىلى جايىز بولمىغان تەقدىم نانالرنى ئېلىپ 
ئال-ئىنسان  »ئىبن  ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئۇ  5 يەنە  بەردى؟«   ھەم  بولغانالرغا  بىلەن  ئۆزى  يەپ، 

شاباتنىڭ ھەم خوجىسىدۇر«.  

ئەيسا مەسىھ شابات كۈنىدە بىر ئادەم ساقايتىدۇ

6 ۋەقە بولدىكى، باشقا بىر شابات كۈنىدە ئۇ سىناگوگقا كىرىپ تەلىم بەردى. ئاندا ئوڭ قولى 

قۇرۇغان بىر ئادەم بار ئىدى.  7 كاتىپالر بىلەن پەرىسىيلەر، شابات كۈنىدە شىپا بېرىدۇمۇ دەپ، 
ئۇالرنىڭ  ئۆزى  ئۇ  مارايتتى.  8 لېكىن  ئۇنى  تاپماق ئۈچۈن  بىر شىكايەت  ئۇنىڭ ئۈستىدىن 
ئۇ  ئېيتتى.  دەپ  تۇرغىن«  ئوتتۇرىدا  »قوپۇپ  ئادەمگە:  قۇرۇغان  قولى  بىلىپ،  پىكىرلىرىنى 
قوپۇپ ئۆرە تۇردى.  9 شۇندا ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: »سىلەردىن بىر سوئال سوراي: شابات كۈنىدە 
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ھاالك  ياكى  قۇتقۇزماقمۇ  جاننى  بىر  قىلماقمۇ،  يامانلىق  ياكى  جايىزمۇ  قىلماق  ياخشىلىق 
قىلماقمۇ؟«  10 ئۇ چۆرىسىدىكىلەرنىڭ ھەممىسىگە قاراپ، ئۇ كىشىگە: »قولۇڭنى ئۇزاتقىن« 
دەپ ئېيتتى. ئۇ شۇنداق قىلدى ۋە قولى ساقايدى.  11 ئەمما ئۇالر زىيادە غەزەپلىنىپ: »ئەيسانى 

نېمە قىاليلى« دەپ ئۆز ئارىلىرىدا سۆزلىشەتتى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ ئون ئىككى شاگىرتىنى تاللىشى
12 شۇ كۈنلەردە ۋەقە بولدىكى، ئۇ دۇئا قىلغىلى بىر تاغقا چىقىپ، كېچىنى خۇداغا دۇئا قىلماق 

بىلەن ئۆتكۈزدى.  13 كۈندۈز بولغاندا ئۆز شاگىرتلىرىنى قىچقىرىپ، ئۇالردىن ئون ئىككىنى 
ئىلغاپ ئۇالرنى روسۇل دەپ ھەم ئاتىدى.  14 يەنى ئۇ ئۆزى ئۇنىڭغا پېترۇس دەپ ئات قويغان 
بارتولومېئۇس   ۋە  فىلىپپۇس  ۋە  يۇھاننا  ۋە  ياقۇب  ۋە  ئاندرەياس  بۇرادىرى  ئۇنىڭ  ۋە  سىمون 
15 ۋە مەتتا ۋە توماس ۋە ئالپېئۇسنىڭ ئوغلى ياقۇب ۋە غەيرەتلىك دەپ ئاتالغان سىمون  16 ۋە 

ياقۇبنىڭ ئوغلى يەھۇدا ۋە خىيانەت قىلغۇچى ئىشقارىيوت يەھۇدا.  

ئەيسا مەسىھنىڭ تەلىم بېرىشى ۋە كەسەللەرنى ساقايتىشى

17 ئۇ ئۇالر بىلەن چۈشۈپ، تۈز بىر جايدا تۇردى ۋە شاگىرتلىرىدىن توال خەلق ۋە بارچە يەھۇدىيە 

گۇرۇھى  بىر  چوڭ  قوۋمنىڭ  سىدوندىن  بىلەن  تىر  ساھىلدىكى  ۋە  يېرۇسالېمدىن  بىلەن 
يىغىلغان ئىدى.  18 بۇالر ئۇنىڭدىن ئاڭلىغىلى ۋە كېسەللىكلىرىدىن شىپا تاپقىلى كەلگەنىدى. 
ناپاك روھالردىن ئازاب تارتقانالر ھەم كېلىپ ساقىياتتى.  19 خەلقنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭغا قول 

تەگكۈزگىلى ئىزدىدى، چۈنكى ئۇنىڭدىن قۇۋۋەت چىقىپ ھەممىسىنى ساقايتاتتى.  

بەرىكەت ۋە لەنەت

پېقىرالر،  ئەي  »مۇبارەكسىلەر،  ئېيتتى:  قاراپ  شاگىرتلىرىغا  كۆتۈرۈپ  كۆزلىرىنى  ئۆز  20 ئۇ 

چۈنكى خۇدانىڭ پادىشاھلىقى سىلەرنىڭكىدۇر.  
ھازىر  ئەي  مۇبارەكسىلەر،  تويىسىلەر.  چۈنكى  قالغانالر،  ئاچ  ھازىر  ئەي   ، 21 مۇبارەكسىلەر 

يىغلىغانالر، چۈنكى كۈلىسىلەر.  
22 مۇبارەكسىلەر ۋاقتىكى ئادەملەر ئىبن ئال-ئىنساننىڭ جەھىتىدىن سىلەرنى يامان كۆرۈپ، 

قوغالپ، دەشنەم قىلىپ، نامىڭالرنى يامان دەپ چىقارسا.  
چوڭدۇر.  ئاسماندا  ئىنئامىڭالر  مانا  سەكرەڭالر.  خۇشلۇقتىن  قىلىپ  شادلىق  كۈنى  23 ئۇ 

شۇنىڭغا ئوخشاش ئۇالرنىڭ ئاتا-بوۋىلىرى پەيغەمبەرلەرگە قىلغان.  
24 لېكىن ۋاي سىلەرگە، ئەي بايالر، چۈنكى ئۆز راھىتىڭالرنى ئېلىپ بولدۇڭالر.  
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كۈلگەنلەر،  ھازىر  ئەي  سىلەرگە،  ۋاي  قالىسىلەر.  ئاچ  چۈنكى  توقالر،  ئەي  سىلەرگە،  25 ۋاي 

چۈنكى غەمكىن بولۇپ يىغاليسىلەر.  
26 ۋاي سىلەرگە ۋاقتىكى ھەممە ئادەملەر سىلەرنى ياخشى دېسە. شۇنىڭغا ئوخشاش ئۇالرنىڭ 

ئاتا-بوۋىلىرى ساختا پەيغەمبەرلەرگە قىلغان.  

دۈشمەنلىرىڭالرنى دوست تۇتۇش توغرىسىدا

27 لېكىن، ئەي ئاڭلىغۇچىالر، سىلەرگە ئېيتىمەن: دۈشمەنلىرىڭالرنى دوست تۇتۇڭالر، سىلەرنى 

يامان كۆرگەنلەرگە ياخشىلىق قىلىڭالر،  28 سىلەرگە لەنەت ئوقۇغانالرغا دۇئايىخەير قىلىڭالر، 
ھەم  بىرنى  يەنە  ئۇرغانغا  يۈزۈڭگە  قىلىڭالر.  29 بىر  دۇئا  ئۈچۈن  قىلغانالر  دەشنەم  سىلەرگە 
ئۆرۈگىن ۋە چاپىنىڭنى ئالغان ئادەمنى كۆينىكىڭنى ئېلىشتىن ھەم توسمىغىن.  30 ھەركىم 
سەندىن تىلىسە، ئۇنىڭغا بەرگىن ۋە بىركىم سېنىڭ بىر نېمەڭنى ئالسا، ئۇنى قايتىدىن تەلەپ 
ئۇالرغا شۇنداق  ھەم  خالىساڭالر، سىلەر  قىلىشنى  قانداق  سىلەرگە  قىلمىغىن.  31 ئادەملەر 
بولىدۇ؟  پەزىلىتىڭالر  نېمە  تۇتساڭالر،  دوست  تۇتقانالرنى  دوست  قىلىڭالر.  32 ئۆزۈڭالرنى 
گۇناھكارالر ھەم ئۆزىنى دوست تۇتقانالرنى دوست تۇتىدۇ.  33 سىلەرگە ياخشىلىق قىلغانالرغا 
ياخشىلىق قىلساڭالر، نېمە پەزىلىتىڭالر بولىدۇ؟ گۇناھكارالر ھەم شۇنداق قىلىدۇ.  34 ئۇالردىن 
ياندۇرۇۋېلىشىڭالرنى ئۈمىد قىلغانالرغا ئۆتنە بەرسەڭالر، نېمە پەزىلىتىڭالر بولىدۇ؟ گۇناھكارالر 
ھەم باراۋېرىنى ياندۇرۇۋالىمىز دەپ گۇناھكارالرغا ئۆتنە بېرىدۇ.  35 لېكىن دۈشمەنلىرىڭالرنى 
دوست تۇتۇڭالر. ياخشىلىق قىلىپ ھېچ نەرسە ئۈمىد قىلماي، ئۆتنە بېرىڭالر ۋە ئىنئامىڭالر 
چوڭ بولىدۇ ۋە مۇتەئالنىڭ بالىلىرى بولىسىلەر، چۈنكى ئۇ ئۆزى ناشۈكۈرلەرگە ۋە يامانالرغا 

كەرەملىكتۇر.  
36 ئاتاڭالر رەھىمدىل بولغاندەك سىلەر ھەم رەھىمدىل بولۇڭالر.  

خەس ۋە خادا توغرىسىدىكى تەمسىل

37 ئەيىبلىمەڭالر ۋە ئەيىبلەنمەيسىلەر، ھۆكۈم قىلماڭالر ۋە ھۆكۈم قىلىنمايسىلەر، كەچۈرۈڭالر 

ۋە سىلەر كەچۈرۈلىسىلەر.  
بىر  ياخشى  كەتكۈدەك  تېشىپ  سىقىلىپ،  بېسىلىپ،  بېرىلىدۇ.  سىلەرگە  ۋە  38 بېرىڭالر 

ئۆلچىگۈچ قۇچىقىڭالرغا بېرىلىدۇ. چۈنكى ھەر نە ئۆلچەم بىلەن كەملەپ بەرسەڭالر، سىلەرگە 
ھەم كەملىنىدۇ«.  

39 ئۇ ئۇالرغا ھەم بىر تەمسىل ئېيتىپ بەردى: »كور كورنى يېتەكلىيەلەمدۇ؟ ھەر ئىككىلىسى 

يەتكەن  كامالەتكە  لېكىن  ئەمەس.  ئەۋزەل  ئۇستازىدىن  ئۆز  ئورىغا چۈشمەمدۇ؟  40 شاگىرت 
ھەربىرى ئۆز ئۇستازىدەك بولىدۇ.  41 نېمە ئۈچۈن بۇرادىرىڭنىڭ كۆزىدىكى خەسنى كۆرىسەن، 
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كۆرمىسەڭ،  خادىنى  كۆزۈڭدىكى  ئۆز  تۇيمايسەن؟  42 سەن  خادىنى  كۆزۈڭدىكى  ئۆز  ئەمما 
قانداق  دەپ  چىقىراي‹  خەسنى  كۆزۈڭدىكى  قويغىن،  مېنى  بۇرادەر  ئەي   ‹ بۇرادىرىڭگە: 
ئاندىن  چىقىرىۋەتكىن،  كۆزۈڭدىن  ئۆز  خادىنى  ئاۋۋال  قىلغۇچى،  رىيا  ئەي  ئېيتااليسەن؟ 

بۇرادىرىڭنىڭ كۆزىدىكى خەسنى چىقىرىۋەتكىلى روشەن كۆرىسەن.  

دەرەخ ۋە مېۋىسى

43 چۈنكى يامان مېۋە كەلتۈرىدىغان ياخشى بىر دەرەخ يوقتۇر ۋە يا ياخشى مېۋە كەلتۈرىدىغان 

تىكەندىن  مانا  بىلىنىدۇ.  مېۋىسىدىن  ئۆز  دەرەخ  ھەر  يوقتۇر.  44 چۈنكى  دەرەخ  بىر  يامان 
ئەنجۈر ئالىنمايدۇ ۋە يا يانتاقتىن ئۈزۈم ئۈزۈلمەيدۇ.  45 ياخشى ئادەم ئۆز كۆڭلىنىڭ ياخشى 
نەرسە  يامان  خەزىنىسىدىن  يامان  ئادەم  يامان  ۋە  چىقىرىدۇ  نەرسە  ياخشى  خەزىنىسىدىن 

چىقىرىدۇ. چۈنكى ئاغزى كۆڭلىنىڭ ئوشۇقلۇقىدىن سۆز قىلىدۇ.  

قورام تاش ئۈستىدە قۇرۇلغان ئۆي
ئېيتقىنىمنى  مېنىڭ  دەپ  خۇداۋەندە‹  ئەي  خۇداۋەندە،  ئەي   ‹ ماڭا:  ئۈچۈن  نېمە  46 لېكىن 

ئەمەلگە  ئۇالرنى  ئاڭالپ  سۆزلىرىمنى  كېلىپ،  ئالدىمغا  مېنىڭ  قىلمايسىلەر؟  47 ھەركىم 
ئۇلنى  كوالپ  چوڭقۇر  كۆرسىتەي.  48 ئۇ  سىلەرگە  ئوخشىغىنىنى  كىمگە  ئۇنىڭ  كەلتۈرسە، 
قورام تاشنىڭ ئۈستىگە سېلىپ، ئۆي ياسىغان بىر ئادەمگە ئوخشايدۇ. سەل كەلگەندە دەريا 
ئۇ ئۆيگە ئۇرۇپ، مەھكەم ياسالغىنى ئۈچۈن ئۇنى تەۋرىتەلمىدى.  49 لېكىن ئاڭالپ ئەمەلگە 
كەلتۈرمىگەن كىشى ئۆز ئۆيىنى يەر ئۈستىدە ئۇلسىز ياسىغان بىر ئادەمگە ئوخشايدۇ ۋە دەريا 

ئۇنىڭغا ئۇرغاندا پات يىقىلدى ۋە ئۇ ئۆينىڭ خارابى چوڭ ئىدى.  

بىر ئەسكەر يۈزبېشىنىڭ ئېتىقادى

كاپەرناھۇمغا 7  بولغاندا  ئېيتىپ  ئالدىدا  خەلقنىڭ  ھەممىسىنى  سۆزلىرىنىڭ  ئۆز  1 ئۇ 

كىردى.  2 ئاندا بىر ئەسكەر يۈزبېشىنىڭ قۇلى ئاغرىق بولۇپ، ئۆلۈمگە يېقىن ئىدى ۋە 
ئۇ ئۇنىڭ ئالدىدا ئەزىز ئىدى.  3 ئۇ ئەيسا توغرىسىدىن ئاڭلىغاندا، يەھۇدىيالرنىڭ بىرنەچچە 
ئۇنىڭدىن  دەپ  ساقايتقىن«  قۇلۇمنى  »كېلىپ  ئەۋەتىپ:  ئالدىغا  ئۇنىڭ  ئاقساقاللىرىنى 
تىلىدى.  4 ئۇالر ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ ئىجتىھات بىلەن ئۇنىڭغا يالۋۇرۇپ ئېيتتىكى: »ئۇ 
بۇنى ئۇنىڭغا قىلىشىڭغا اليىق ئىكەن،  5 چۈنكى مىللىتىمىزنى دوست تۇتۇپ، ئۆزى بىزگە 

سىناگوگنى ياساتتى«.  
بىرنەچچە  يۈزبېشى  ئەسكەر  قالغاندا  ئاز  يەتكىلى  ئۆيگە  ۋە  باردى  بىلەن  ئۇالر  6 ئەيسا 

تورۇسۇمنىڭ  چۈنكى  كايىتمىغىن،  ئۆزۈڭنى  خوجا،  »ئەي  ئېيتقۇزدى:  ئەۋەتىپ  دوستلىرىنى 
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تېگىگە كىرىشىڭگە اليىق ئەمەسمەن.  7 ئۇنىڭ ئۈچۈن سېنىڭ ئالدىڭغا بارغىلى ئۆزۈمنى اليىق 
سانىمىدىم، لېكىن بىر سۆز ئېيتقىن ۋە غۇالمىم ساقىيىدۇ.  8 چۈنكى مەن ھەم بۇيرۇق تېگىدە 
تۇرىدىغان بىر ئادەم ئىكەنمەن ۋە مېنىڭ قول ئاستىمدا ئەسكەرلەر بار ۋە بىرىگە: › بارغىن‹ دېسەم 
بارىدۇ ۋە يەنە بىرىگە: › كەلگىن‹ دېسەم كېلىدۇ ۋە قۇلۇمغا: › شۇنى قىلغىن‹ دېسەم قىلىدۇ«.  

خەلققە  ئەگەشكەن  ئۆزىگە  بۇرۇلۇپ  قىلىپ،  تەئەججۈپ  ئۇنىڭغا  ئاڭلىغاندا  بۇنى  9 ئەيسا 

تاپمىدىم«.  10 ئەۋەتىلگەنلەر  ئېتىقاد  ھەم شۇنچە  ئىسرائىلدا  ئېيتىمەن:  ئېيتتى: »سىلەرگە 
ئۆيگە يېنىپ قۇلنى ساقايغان تاپتى.  

ئەيسا مەسىھ تۇل خوتۇننىڭ ئوغلىنى تىرىلدۇرىدۇ

11 ئەتىسى ۋەقە بولدىكى، ئۇ نائىن دېگەن بىر شەھەرگە باردى. شاگىرتلىرى بىلەن توال خەلق 

ئۇنىڭ بىلەن بىللە باردى.  12 ئۇ شەھەرنىڭ دەرۋازىسىغا يېقىنالشقاندا، مانا ئۇالر بىر ئۆلۈكنى 
كۆتۈرۈپ چىقتى. ئۇ ئانىسىنىڭ يالغۇز ئوغلى ئىدى ۋە ئانىسى تۇل ئىدى. شەھەردىن چوڭ 
بىر توپ خەلق ئۇنىڭ بىلەن چىققانىدى.  13 خۇداۋەندە ئۇنى كۆرگەندە ئۇنىڭغا رەھىم قىلىپ: 
»يىغلىمىغىن« دەپ ئۇنىڭغا ئېيتتى.  14 ئۇ بېرىپ تاۋۇتقا قول تەگكۈزدى. ئۇنى كۆتۈرگەنلەر 
يىگىت  قالغان  قوپقىن!«  15 ئۆلۈپ  ئېيتىمەن:  ساڭا  يىگىت،  »ئەي  ئېيتتى:  ئۇ  توختىدى. 
قورقۇنچتىن  بەردى.  16 ھەممىسى  ئانىسىغا  ئۇنى  ئۇ  باشلىدى.  قىلغىلى  سۆز  ئولتۇرۇپ، 
تۇتۇلۇپ خۇداغا ھەمد ئېيتىپ: »ئارىمىزدا ئۇلۇغ بىر پەيغەمبەر قوپتى ۋە خۇدا ئۆز قوۋمىغا 
نەزەر سالدى« دەپ ئېيتىشتى.  17 بۇ خەۋەر ئۇنىڭ توغرىسىدا بارچە يەھۇدىيەگە ۋە ئەتراپىدىكى 

يۇرتنىڭ ھەممىسىگە چىقتى.  

ئەيسا مەسىھ چۆمۈلدۈرگۈچى يۇھاننا توغرىسىدا سۆزلەيدۇ

ئۆز  بەردى.  19 يۇھاننا  خەۋەر  ئۇنىڭغا  شاگىرتلىرى  يۇھاننانىڭ  ھەممىسىنى  18 بۇنىڭ 

»ئۇ  ئېيتقۇزدى:  ئەۋەتىپ  ئالدىغا  خۇداۋەندىنىڭ  قىچقىرىپ،  ئىككىسىنى  شاگىرتلىرىدىن 
كېلىدىغان سەنمۇ ياكى باشقىسىغا مۇنتەزىر بواليلىمۇ؟«  20 بۇ ئادەملەر ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ 
ئېيتىشتى: »چۆمۈلدۈرگۈچى يۇھاننا بىزنى سېنىڭ ئالدىڭغا ئەۋەتىپ ئېيتتى: › ئۇ كېلىدىغان 

سەنمۇ ياكى باشقىسىغا مۇنتەزىر بواليلىمۇ؟‹«  
روھالردىن  يامان  ۋە  دەردلەردىن  ۋە  كېسەللىكلەردىن  كىشىنى  توال  ئەيسا  سائەتتە  21 شۇ 

»بېرىپ  ئېيتتى:  ئۇالرغا  بېرىپ  جاۋاب  قىلدى.  22 ئۇ  كۆرىدىغان  كورالرنى  توال  ساقايتىپ، 
توكۇرالر  كۆرىدۇ،  كورالر  بېرىڭالركى،  خەۋەر  يۇھانناغا  ئاڭلىغىنىڭالرنى  ۋە  كۆرگىنىڭالرنى 
ماڭىدۇ، پېسەلەر پاكىز بولىدۇ، گاسالر ئاڭاليدۇ، ئۆلگەنلەر تىرىلىپ قوپۇرۇلىدۇ ۋە پېقىرالرغا 

ئىنجىل يەتكۈزۈلىدۇ.  23 كىمكى مەندىن تايمىسا، مۇبارەكتۇر«.  
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24 يۇھاننانىڭ ئەلچىلىرى كەتكەندە، ئەيسا يۇھاننا توغرىسىدا خەلققە سۆز قىلغىلى باشالپ 

ئېيتتى: »باياۋانغا نېمە كۆرگىلى چىقتىڭالر؟ شامالدىن تەۋرەنگەن بىر قومۇشنىمۇ؟  25 ياكى 
نېمە كۆرگىلى چىقتىڭالر؟ زىننەتلىك لىباس كىيگەن بىر ئادەمنى كۆرگىلىمۇ؟ مانا زىننەتلىك 
ئوردىلىرىدىدۇر.   پادىشاھالرنىڭ  ئۆتكۈزگەنلەر  ئۆمۈر  بىلەن  ئەيش-ئىشرەت  كىيىپ،  لىباس 
ئېيتىمەنكى،  سىلەرگە  دەرۋەقە  كۆرگىلىمۇ؟  پەيغەمبەرنى  بىر  چىقتىڭالر؟  نېمىشقا  26 ئەمما 

مەن  ئەلچىمنى  راستاليدىغان  يولۇڭنى  ئالدىڭدا  مانا  ئەۋزەلنى.  27 ›  ھەم  پەيغەمبەردىن 
سېنىڭ يۈزۈڭنىڭ ئالدىدا ئەۋەتىمەن‹ دەپ ئۇنىڭ توغرىسىدا پۈتۈلگىنى شۇدۇر.  28 سىلەرگە 
ئۇلۇغراقى  يۇھاننادىن  چۆمۈلدۈرگۈچى  ئارىسىدا  تۇغۇلغانالرنىڭ  خوتۇندىن  ئېيتىمەنكى، 
ئۇلۇغدۇر«.  29 ئۇنى  ئۇنىڭدىن  كىچىكرەكى  پادىشاھلىقىدىكى  خۇدانىڭ  لېكىن  يوقتۇر، 
ئاڭلىغان خەلقنىڭ ھەممىسى ۋە باجگىرالر ھەم، خۇدا سادىق دەپ يۇھاننانىڭ چۆمۈلدۈرۈشى 
ئۇنىڭدىن  ئۇستازلىرى  تەۋرات  ۋە  پەرىسىيلەر  چۆمۈلدۈرۈلگەنىدى.  30 لېكىن  بىلەن 
قىلدى.   رەت  مەقسىتىنى  بولغان  ئۆزىگە  ئۇالرنىڭ  خۇدا  قىلماي،  قوبۇل  چۆمۈلدۈرۈشنى 
31 شۇنىڭ بىلەن خۇداۋەندە ئېيتتى: »ئەمدى بۇ نەسىلنىڭ ئادەملىرىنى نېمىگە ئوخشىتاي؟ 

دەرۋەقە ئۇالر نېمىگە ئوخشايدۇ؟  
32 ئۇالر بازاردا ئولتۇرۇپ بىر-بىرىگە قىچقىرىپ: › سىلەرگە نەي چالدۇق، ئەمما ئۇسسۇلغا 

چۈشمىدىڭالر. سىلەرگە مەرسىيە ئوقۇدۇق، ئەمما يىغلىمىدىڭالر‹ دەپ ئېيتىدىغان بالىالرغا 
ئوخشايدۇ.  33 چۈنكى چۆمۈلدۈرگۈچى يۇھاننا كەلدى. ئۇ نان يېمەيدۇ ۋە شاراب ئىچمەيدۇ 
يەيدۇ  ئۇ  كەلدى،  ئال-ئىنسان  ئېيتىسىلەر.  34 ئىبن  دەپ  بار‹  روھى  يامان  ئۇنىڭ   ‹ ۋە: 
بىلەن  باجگىر  ئادەم،  بىر  ئىچكۈچى  شاراب  ۋە  يېگۈچى  قانداق  مانا   ‹ ۋە:  ئىچىدۇ  ۋە 
گۇناھكارالرنىڭ دوستى‹ دەپ ئېيتىسىلەر.  35 مانا ھېكمەت ئۆز بالىلىرىنىڭ ھەممىسىدىن 

تەستىق قىلىندى«.  

گۇناھكار بىر خوتۇن ئەيسا مەسىھنىڭ پۇتلىرىنى خۇشبۇي 
ياغ بىلەن ياغاليدۇ

36 پەرىسىيلەردىن بىرى ئۇنى ئۆزى بىلەن نان يېگىلى قىچقاردى. ئۇ پەرىسىينىڭ ئۆيىگە كىرىپ 

پەرىسىينىڭ  ئۇنىڭ  خوتۇن  بىر  گۇناھكار  شەھەردىكى  ئۇ  مانا  ئولتۇردى.  37 ۋە  داستىخاندا 
كېلىپ،   ئېلىپ  ياغنى  خۇشبۇي  شېشىدە  قاشتېشى  ئاق  بىر  بىلىپ،  ئولتۇرغىنىنى  ئۆيىدە 
38 ئۇنىڭ كەينىدىن پۇتلىرىنىڭ يېنىدا توختاپ، يىغالپ كۆز ياشلىرى بىلەن پۇتلىرىنى يۇغىلى 

تۇرۇپ، باش چاچلىرى بىلەن ئېرتىپ، ئۇنىڭ پۇتلىرىنى سۆيۈپ خۇشبۇي ياغ بىلەن ياغلىدى.  
39 ئۇنى دەۋەت قىلغان پەرىسىي بۇنى كۆرگەندە ئۆز ئىچىدە پىكىر قىلىپ ئېيتتى: »ئەگەر بۇ 

كىشى پەيغەمبەر بولسا، ئۇنىڭ ئۆزىگە قول تەگكۈزگەن خوتۇن كىم ۋە قانداق، يەنى گۇناھكار 
ئىكەنلىكىنى بىلەتتى«.  
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ئېيتتى:  ئۇ  ئېيتاي«.  نېمە  بىر  ساڭا  سىمون،  »ئەي  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  باشالپ  سۆز  40 ئەيسا 

بىرىنىڭ  ئىدى.  بار  قەرزدارى  ئىككى  بەرگۈچىنىڭ  قەرز  ئېيتقىن«.  41 »بىر  ئۇستاز،  »ئەي 
بەرگىلى  تۆلەپ  دىنار ئىدى.  42 ئۇلالرنىڭ  ئەللىك  بىرىنىڭكى  يەنە  ۋە  دىنار  يۈز  قەرزى بەش 
ئۇنى  قايسىسى  ئۇالرنىڭ  ئەمدى  كەچۈردى.  ئىككىلىسىنى  ھەر  ئۇ  بولمىغاچ،  نەرسىسى  بىر 
ئوشۇقراق دوست تۇتىدۇ؟«  43 سىمون جاۋاب بېرىپ: »خىيال قىلىمەنكى، ئۆزىگە تولىراق 
ئېيتتىڭ«.   »راست  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  ئۇ  ئېيتتى.  دەپ  كىشى«  بېرىلگەن  قىلىپ  كەچۈرۈم 
44 ئاندىن ئۇ خوتۇنغا قاراپ سىمونغا ئېيتتى: »بۇ خوتۇننى كۆرەمسەن؟ مەن سېنىڭ ئۆيۈڭگە 

كىرگەندە پۇتلىرىمغا سۇ بەرمىدىڭ، لېكىن بۇ ئۆزى پۇتلىرىمنى كۆز ياشلىرى بىلەن يۇيۇپ، 
باش چاچلىرى بىلەن ئېرتتى؟  45 سەن مېنى بىر سۆيمىدىڭ، لېكىن بۇ ئۆزى مەن كىرگەندىن 
بېرى پۇتلىرىمنى سۆيۈشتىن توختىمىدى.  46 سەن بېشىمنى ياغ بىلەن ياغلىمىدىڭ، لېكىن 
بۇ ئۆزى مېنىڭ پۇتلىرىمنى خۇشبۇي ياغ بىلەن ياغلىدى.  47 ئۇنىڭ ئۈچۈن ساڭا ئېيتىمەنكى، 
ئۇنىڭ توال گۇناھلىرى كەچۈرۈلدى. مانا ئۇ توال مۇھەببەت كۆرسەتتى. لېكىن ھەركىمگە ئاز 
كەچۈرۈلسە، ئاز مۇھەببەت كۆرسىتىدۇ«.  48 ئاندىن ئۇ خوتۇنغا ئېيتتى: »سېنىڭ گۇناھلىرىڭ 

كەچۈرۈلدى«.  
بۇ  كەچۈرىدىغان  ھەم  »گۇناھالرنى  ئىچىدە:  ئۆز  ئولتۇرغانالر  داستىخاندا  بىلەن  49 ئۇنىڭ 

ئۆزى كىمدۇر؟« دېگىلى تۇردى.  50 ئەمما ئۇ خوتۇنغا ئېيتتى: »ئېتىقادىڭ سېنى قۇتقۇزدى، 
ئامانلىق بىلەن بارغىن«.  

ئەيسا مەسىھكە ئەگەشكەن خوتۇنالر

1 ئاندىن كېيىن ئۇ ئۆزى يۇرتنى كېزىپ، شەھەردىن شەھەرگە، كەنتتىن كەنتكە بېرىپ ۋەز 8 

ئېيتىپ، خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ ئىنجىلىنى جاكارالتتى. ئون ئىككىلەر ئۇنىڭ بىلەن 
ئىدى.  2 يامان روھالردىن ۋە ئاغرىقالردىن ساقايغان بىرنەچچە خوتۇنالر، يەنى ئۆزىدىن يەتتە 
يامان روھ چىقىرىلغان ماگدااللىك دەپ ئاتالغان مەريەم  3 ۋە ھىرودەسنىڭ ۋەكىلى خۇزانىڭ 
خوتۇنى يوئاننا ۋە سۇسانا ۋە ئۆز ماللىرى بىلەن ئۇنىڭغا خىزمەت قىلغان باشقا توال خوتۇنالر 

بار ئىدى.  

 ئۇرۇق چاچقۇچى توغرىسىدىكى تەمسىل

4 باشقا-باشقا شەھەرلەردىن توال خەلق ئۇنىڭ ئالدىغا چىقىپ يىغىلغاندا، ئۇ تەمسىل بىلەن 

ئېيتتى:  5 »ئۇرۇق چاچقۇچى ئۇرۇق چاچقىلى چىقتى. ئۇ چاچقىنىدا بەزىسى يولنىڭ يېنىغا 
چۈشۈپ دەسسەلدى ۋە ھاۋا ئۇچارقاناتلىرى ئۇنى يېدى.  6 بەزىسى تاشلىق يەرگە چۈشتى ۋە 



ئىنجىل لۇقا  23 

نېمى بولمىغاچ ئۈنگەندە قۇرۇدى.  7 بەزىسى تىكەنلەر ئارىسىغا چۈشتى ۋە تىكەنلەر بىللە ئۈنۈپ، 
ئۇنى بوغدى.  8 بەزىسى بولسا ياخشى يەرگە چۈشۈپ ئۈنۈپ، يۈز ھەسسە ھوسۇل كەلتۈردى«. 

بۇنى ئېيتىپ: »ھەركىمنىڭ ئاڭلىغىلى قۇلىقى بار بولسا، ئاڭلىسۇن« دەپ قىچقاردى.  
9 كېيىن شاگىرتلىرى بۇ تەمسىلنىڭ مەنىسىنى ئۇنىڭدىن سورىدى.  10 ئۇ ئېيتتى: »خۇدانىڭ 

تەمسىللەر  قالغانالرغا  لېكىن  بېرىلدى.  سىلەرگە  بىلمەكلىك  سىرلىرىنى  پادىشاھلىقىنىڭ 
بىلەن ئېيتىلىدۇ. شۇنداق قىلىپ ئۇالر كۆرۈپ تۇرۇپ كۆرمەيدۇ ۋە ئاڭالپ تۇرۇپ ئۇقمايدۇ.  

 ئۇرۇق چاچقۇچى توغرىسىدىكى تەمسىلنىڭ چۈشەندۈرۈلۈشى

11 مانا تەمسىلنىڭ مەنىسى بۇدۇر: ئۇرۇق خۇدانىڭ سۆزىدۇر.  12 يول ئۈستىدىكىلەر شۇنداقكى، 

سۆزنى  دەپ،  تاپمىسۇن  نىجات  ئىشىنىپ  ئۇالر  كېلىپ،  ئىبلىس  كېيىن  ئاڭلىغاندىن  ئۇالر 
كۆڭۈللىرىدىن ئېلىپ كېتىدۇ.  13 تاشلىق يەرلەردىكىلەر بولسا شۇنداقكى، ئۇالر ئاڭلىغاندا 
سۆزنى خۇشاللىق بىلەن قوبۇل قىلىپ، يىلتىزى بولمىغىنى ئۈچۈن بىر ۋاقىتقىچە ئىشىنىپ 
سىناق ۋاقتىدا تايىدۇ.  14 تىكەنلەر ئارىسىغا چۈشكىنى بولسا شۇنداقكى، ئۇالر ئاڭلىغاندىن 
ھوسۇل  بوغۇلۇپ،  لەززەتتىن  ۋە  دۆلەتتىن  ئەندىشىسىدىن،  ئۆمرىنىڭ  بېرىپ  كېيىن 
ئاق  ۋە  ياخشى  ئاڭالپ،  ئۇالر سۆزنى  يەردىكىلەر شۇنداقكى،  ياخشى  كەلتۈرمەيدۇ.  15 ئەمما 

كۆڭۈلدە ساقالپ، سەۋر قىلىپ ھوسۇل كەلتۈرىدۇ.  

چىراغ توغرىسىدىكى تەمسىل

قويمايدۇ،  ئاستىغا  ئورۇننىڭ  بىر  ياكى  تېگىگە  قاچىنىڭ  بىر  يېقىپ،  چىراغنى  16 ھېچكىم 

بەلكى كىرگەنلەر يورۇقىنى كۆرسۇن دەپ، چىراغداننىڭ ئۈستىگە قويىدۇ.  17 چۈنكى ئاشكارا 
بولمايدىغان يوشۇرۇن نەرسە يوقتۇر ۋە ئاشكارا بولمىغۇدەك ھېچبىر مەخپىي نەرسە يوقتۇر.  
18 ئۇنىڭ ئۈچۈن قانداق ئاڭلىغىنىڭالرغا سەپسېلىپ بېقىڭالر، چۈنكى كىمنىڭكى بار بولسا 

ئۇنىڭغا بېرىلىدۇ ۋە كىمنىڭكى يوق بولسا ئۆز خىيالىدىكى بارى ھەم ئۇنىڭدىن ئېلىنىدۇ«.  

ئەيسا مەسىھنىڭ ئانىسى ۋە بۇرادەرلىرى

بىلەن  ئۇنىڭ  سەۋەبىدىن  خەلقنىڭ  كېلىپ،  ئۇنىڭغا  بۇرادەرلىرى  ۋە  ئانىسى  19 ئۇنىڭ 

كۆرۈشەلمىدى.  20 »سېنىڭ ئاناڭ ۋە بۇرادەرلىرىڭ تاشقىرىدا تۇرۇپ، سېنى كۆرگىلى خااليدۇ« 
دەپ ئۇنىڭغا خەۋەر بېرىلدى.  21 ئەمما ئۇ جاۋاب بېرىپ ئۇالرغا ئېيتتى: »خۇدانىڭ سۆزىنى 

ئاڭالپ، ئەمەلگە كەلتۈرگۈچىلەر ئانام ۋە بۇرادەرلىرىمدۇر«.  
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ئەيسا مەسىھ بوراننى تىنچىتىدۇ
چۈشۈپ،  كېمىگە  بىر  بىلەن  شاگىرتلىرى  ئۆزى  ئۇ  بولدىكى،  ۋەقە  كۈن  بىر  22 كۈنلەردە 

ئۇالرغا ئېيتتى: »دېڭىزنىڭ ئۇ تەرىپىگە ئۆتەيلى«. شۇنىڭ بىلەن ئۇالر باردى.  23 كېتىپ 
تولۇپ  كېمە سۇدىن  ۋە  چىقتى  بوران  بىر  دېڭىزدا  ۋە  قالدى  ئۇخالپ  ئۆزى  ئۇ  بارغىنىدا 
ئويغىتىپ  ئۇنى  بېرىپ،  ئالدىغا  ئۇنىڭ  ئىدى.  24 ئۇالر  خەتەردە  ئۇالر  بىلەن  تۇرغىنى 
سۇ  ۋە  شامالنى  قوپۇپ  ئۇ  بولىمىز!«  ھاالك  ئۇستاز،  ئەي  ئۇستاز،  »ئەي  ئېيتىشتى: 
دولقۇنلىرىغا تەنبىھ بەردى ۋە ئۇالر توختاپ، تىنچ بولدى.  25 ئاندىن ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: 
ئارىلىرىدا: »بۇ كىم  ئۆز  تەئەججۈپ قىلىپ  ئۇالر قورقۇپ،  ئەمما  »ئېتىقادىڭالر قېنى؟« 

ئىكەنكى، شامال بىلەن سۇغا ھەم ئەمر قىلسا، ئۇالر ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىدۇ؟«  

ئەيسا مەسىھ بىر ئادەمدىن توال يامان روھالر چىقىرىدۇ

26 ئۇالر گالىلىيەنىڭ ئۇتتۇرىدىكى گېراسالىقالرنىڭ يۇرتىغا بېرىپ،  27 قۇرۇقلۇققا چىققىنىدا 

ئۇزۇن  ئۆزى  ئۆز  ئۇچرىدى.  ئۇنىڭغا  كېلىپ  ئادەم شەھەردىن  بىر  ئىگىلەنگەن  روھالر  يامان 
ۋاقىتتىن بېرى ئېگىن كىيمەي، ئۆيدە ئولتۇرماي، گۆرلەردە تۇراتتى.  28 ئۇ ئەيسانى كۆرۈپ بىر 
پەرياد قىلىپ ئالدىغا يىقىلىپ: »ئەي ئەيسا ئىبن ئالالتائاال، سەن بىلەن نېمە ئىشىم بار؟ ساڭا 
يالۋۇرىمەن: ماڭا ئازار بەرمىگىن« دەپ ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن ئېيتتى.  29 چۈنكى ئۇ ناپاك روھقا: 
› ئۇ ئادەمدىن چىققىن‹ دەپ ئەمر قىلغانىدى. ئۇزۇن ۋاقىت يامان روھ ئۇنى قىينىغانىدى ۋە 
ئۇ زەنجىر بىلەن ئىشكەلدە باغلىنىپ بەند بولغاندا باغالرنى ئۈزۈپ يامان روھتىن چۆللەرگە 
دەپ  »تۈمەن«  ئۇ:  سورىدى.  ئۇنىڭدىن  دەپ  نېمىدۇر؟«  »ئېتىڭ  ھەيدەلگەنىدى.  30 ئەيسا: 
ئېيتتى. چۈنكى ئۇنىڭغا توال يامان روھالر كىرىگەنىدى.  31 ئۇالر: »بىزگە ھاڭغا بارغىلى ئەمر 

قىلمىغىن« دەپ ئۇنىڭغا يالۋۇردى.  
32 ئاندا چوڭ بىر پادا توڭگۇز تاغدا ئوتاليتتى. ئۇالر بۇالرنىڭ ئىچىگە كىرگىلى ئۇنىڭدىن 

ئىجازەت تىلىدى ۋە ئۇ ئۇالرغا ئىجازەت بەردى.  33 ئاندىن يامان روھالر ئادەمدىن چىقىپ، 
توڭگۇزالرغا كىردى ۋە ئۇ پادا يارنىڭ لېۋىدىن دېڭىزغا چۆكۈپ، دىمىقىپ ئۆلۈپ كەتتى.  

34 پادىچىالر ۋەقە بولغاننى كۆرۈپ قېچىپ بېرىپ، شەھەردە ۋە سەھرادا خەۋەر بەردى.  35 ئاندىن 

ئۇالر بولغان ۋەقەنى كۆرگىلى چىقىپ ئەيسانىڭ ئالدىغا كېلىپ، ئۆزىدىن يامان روھالر چىققان 
ئادەمنىڭ ئېگىن كىيىپ ئەقىللىق بولۇپ ئەيسانىڭ پۇتلىرىنىڭ يېنىدا ئولتۇرغىنىنى كۆرۈپ، 
ساقايغىنىنى  قانداق  كىشىنىڭ  چاپالشقان  جىن  كۆرگەنلەر  كېتىشتى.  36 ۋەقەنى  قورقۇپ 
ئۇالرغا خەۋەر بەردى.  37 گېراسالىقالرنىڭ يۇرت ئەتراپىدىكى ھەممە خەلق چوڭ قورقۇنچتىن 
كېمىگە  ئۆزى  ئۇ  شۇڭا  يالۋۇردى.  ئۇنىڭغا  دەپ  كەتكىن«  ئالدىمىزدىن  »بىزنىڭ  تۇتۇلۇپ: 

كىرىپ، يېنىپ كەتكىلى تۇردى.  
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38 ئەمما ئۆزىدىن يامان روھالر چىققان ئادەم ئۇنىڭ بىلەن بىللە بېرىشنى ئۇنىڭدىن تىلىدى. 

بېرىپ، خۇدانىڭ ساڭا  يېنىپ  ئېيتتى:  39 »ئۆيۈڭگە  ياندۇرۇپ  ئۆزىدىن  ئۇنى  ئەيسا  لېكىن 
قانچە چوڭ ئىش قىلغىنىنى خەۋەر بەرگىن«. ئۇ بېرىپ، بارچە شەھەردە ئەيسانىڭ ئۇنىڭغا 

قانچە چوڭ ئىش قىلغىنىنى ئېالن قىلدى.  

تىرىلدۈرۈلگەن قىز ۋە ساقايتىلغان خوتۇن

40 ئەيسا يېنىپ كەلگەندە خەلق ئۇنى قارشى ئېلىشتى، چۈنكى ھەممىسى ئۇنىڭغا مۇنتەزىر 

ئىدى.  41 ۋە مانا ئۆزى سىناگوگنىڭ چوڭى بولۇپ يائىرۇس دېگەن بىر كىشى كېلىپ، ئەيسانىڭ 
پۇتلىرىغا يىقىلىپ ئۇنىڭغا ئۆيىگە كىرگىلى يالۋۇردى.  42 چۈنكى ئۇنىڭ ئون ئىككى ياشلىق 

يالغۇز بىر قىزى بار ئىدى ۋە ئۇ ئۆلۈمنىڭ ھالىتىدە ئىدى.  
43 ئۇ كېتىپ بارغىنىدا خەلق ئۇنى توال قىستىشاتتى. ئون ئىككى يىلدىن بېرى ئۆزى خۇن 

كېسىلى تارتىپ ئۆز بارچە تىرىكچىلىكىنى تېۋىپالرغا سەرپ قىلىپ ھېچبىرىدىن شىپا تاپمىغان 
بىر خوتۇن  44 كەينىدىن كېلىپ، ئۇنىڭ لىباسىنىڭ ئېتىكىگە قول تەگكۈزدى ۋە دەرھال خۇن 
تانغاندا  ھەممىسى  ئەمما  تۇتتى؟«  كىم  »مېنى  ئېيتتى:  ئەيسا  توختىدى.  45 شۇڭا  ئېقىشى 
دەپ  تۇرىدۇ«  قىستاپ  توال  سېنى  خەلق  ئۇستاز،  »ئەي  بولغانالر:  بىلەن  ئۇنىڭ  ۋە  پېترۇس 
ئېيتىشتى.  46 لېكىن ئەيسا ئېيتتى: »ماڭا بىركىم قول تەگكۈزدى، چۈنكى مەن ئۆزۈمدىن 
قۇۋۋەت چىققىنىنى بىلدىم«.  47 خوتۇن ئۆزىنىڭ پىنھان بولمىغىنىنى كۆرۈپ، تىترەپ كېلىپ 
ئۇنىڭ ئالدىغا يىقىلىپ، ھەممە خەلقنىڭ ئالدىدا نېمە سەۋەبتىن ئۇنىڭغا قول تەگكۈزگىنىنى 
ۋە قانداق ساقايغىنىنى ئېيتىپ بەردى.  48 ئۇ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي قىزىم، ئېتىقادىڭ سېنى 

ساقايتتى. ئامانلىق بىلەن بارغىن«.  
49 ئۇ تېخى سۆز قىلىپ تۇرغاندا سىناگوگنىڭ چوڭىنىڭ ئۆيىدىن بىر كىشى كېلىپ ئېيتتى: 

»قىزىڭ ئۆلدى، ئۇستازنى يەنە كايىتمىغىن«.  50 لېكىن ئەيسا بۇنى ئاڭالپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: 
»قورقما، پەقەت ئىشەنگىن ۋە ئۇ ساقىيىدۇ«.  51 ئۇ ئۆيگە يېتىپ كەلگەندە پېترۇس بىلەن 
كىرگىلى  ئىچكىرى  باشقا ھېچكىمنى  ئاتا-ئانىسىدىن  بالىنىڭ  قىز  ۋە  ياقۇبتىن  ۋە  يۇھاننا 
قويمىدى.  52 ھەممىسى باال ئۈچۈن يىغالپ ئۆز مەيدىلىرىگە ئۇرىۋاتاتتى. لېكىن ئۇ ئېيتتى: 
ئۆلگىنىنى  ئۇنىڭ  قالغاندۇر«.  53 ئۇالر  ئۇخالپ  بەلكى  ئەمەس،  ئۆلگەن  ئۇ  »يىغلىماڭالر! 

بىلىپ، ئۇنى مەسخىرە قىلىپ كۈلىشتى.  
تۇتۇپ: »ئەي قىز، قوپقىن!« دەپ قىچقاردى.  55 ئۇنىڭ  بالىنىڭ قولىنى  54 لېكىن ئۇ ئۆزى 

روھى يېنىپ كەلدى ۋە ئۇ دەرھال قوپتى. ئاندىن ئۇ: »بالىغا يېگىلى بىر نەرسە بېرىلسۇن« دەپ 
بۇيرۇدى.  56 ئۇنىڭ ئاتا-ئانىسى ھەيران قالدى. ئەمما ئۇ ئۇالرغا: »ۋەقە بولغاننى ھېچكىمگە 

ئېيتماڭالر« دەپ بۇيرۇدى.  
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ئەيسا مەسىھنىڭ ئون ئىككى شاگىرتىنى ئەۋەتىشى

ۋە 9  ئۈستىگە  ھەممىسىنىڭ  روھالرنىڭ  يامان  قىچقىرىپ،  ئىككىلەرنى  ئون  1 ئۇ 

كېسەللىكلەرنى ساقايتقىلى قۇۋۋەت ۋە قۇدرەت بەردى.  2 ئۇ ئۇالرنى خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى 
ۋەز ئېيتىپ، كېسەللەرنى ساقايتقىلى ئەۋەتىپ،  3 ئۇالرغا ئېيتتى: »يول ئۈچۈن ھېچ نەرسە 
ئالماڭالر، نە ھاسا نە خۇرجۇن نە نان نە كۈمۈش ۋە بىرىڭالرنىڭ ئىككى لىباسى بولمىسۇن.  
ئۇالر  يەردە  5 بىر  قېلىڭالر.   ئاندا  چىققۇچە  يەردىن  ئۇ  كىرسەڭالر،  ئۆيگە  قايسى  4 سىلەر 

ئۈچۈن  بولماق  گۇۋاھلىق  قارشى  ئۇالرغا  چىقىپ،  شەھەردىن  ئۇ  قىلمىسا،  قوبۇل  سىلەرنى 
يۇرتنى  يۈرۈپ  كەنتكە  كەنتتىن  چىقىپ،  6 ئۇالر  دېدى.   قېقىڭالر«  توپىنى  پۇتلىرىڭالردىكى 
كېزىپ، ئىنجىلنى ۋەز ئېيتىپ ھەر يەردە شىپا بېرەتتى.  ھىرودەس ئەيسا مەسىھنى كۆرمەكچى
7 لېكىن ھاكىم ھىرودەس ۋەقە بولغاننى ئاڭالپ، توال ھەيران قالدى، چۈنكى بەزىلەر ئېيتاتتى: 

»يۇھاننا ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇپتۇ«.  

8 لېكىن بەزىلەر: »ئېلىياس ئاشكارا قىلىنىپتۇ« ۋە بەزىلەر: »قەدىمقى پەيغەمبەرلەردىن بىرى 

قوپۇپتۇ« دەيتتى.  9 ئەمما ھىرودەس ئېيتتى: »يۇھاننانىڭ بېشىنى مەن كەستۈردۈم، ئەمما 
مەن ئۇنىڭ توغرىسىدىن شۇنداق ئاڭلىغان ئادەم كىمدۇر؟« ئۇ ئۇنى كۆرگىلى ئىزدەيتتى.  

ئەيسا مەسىھ بەش مىڭ كىشىنى تويدۇرىدۇ

10 روسۇلالر يېنىپ كېلىپ، ھەممە قىلغىنىنى ئەيساغا خەۋەر بەردى. ئۇ ئۇالرنى ئۆزى بىلەن 

باردى.  11 خەلق بۇنى بىلىپ قالغاندا ئۇنىڭغا  تەنھا  بەيتسايدا دېگەن بىر شەھەرگە  ئېلىپ 
ئەگەشتى ۋە ئۇ ئۇالرنى قوبۇل قىلىپ، خۇدانىڭ پادىشاھلىقى توغرىسىدا ئۇالرغا سۆز قىلىپ، 

شىپاغا موھتاج بولغانالرنى ساقايتتى.  
ياندۇرغىن.  ئاز قالغاندا ئون ئىككىلەر كېلىپ، ئۇنىڭغا ئېيتتى: »خەلقنى  12 كۈن ئۆتكىلى 

ئەتراپتىكى كەنت ۋە يۇرتالرغا بېرىپ، قونغۇدەك جاي ۋە تائام تاپسۇن، چۈنكى بىز مۇندا چۆل 
ئۇنىڭغا  ئۇالر  بېرىڭالر«.  تائام  ئۇالرغا  »سىلەر  ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئۇ  يەردىدۇرمىز«.  13 ئەمما 
ئېيتتى: »بىزدە بەش نان بىلەن ئىككى بېلىقتىن باشقا ھېچ نەرسە يوقتۇر. ياكى بىز بېرىپ بۇ 
ھەممە خەلققە تائام سېتىۋااليلىمۇ؟«  14 چۈنكى ئۇالر بەش مىڭچە ئەر كىشى ئىدى. ئاندىن ئۇ 
ئۆز شاگىرتلىرىغا ئېيتتى: »ئۇالرنى توپ-توپ قىلىپ ئەللىكتىن-ئەللىكتىن ئولتۇرغۇزۇڭالر«.  
بېلىقنى  ئىككى  بىلەن  نان  بەش  ئولتۇرغۇزدى.  16 ئۇ  ھەممىسىنى  قىلىپ  شۇنداق  15 ئۇالر 

ئېلىپ، ئاسمانغا قاراپ دۇئا ئوقۇپ، ئۇالرنى ئوشتۇپ خەلقنىڭ ئالدىغا قويغىلى شاگىرتلىرىغا 
بەردى.  17 ھەممىسى يەپ تويدى. ئۇالر يەپ، ئېشىپ قالغان پارچىالرنى يىغىپ ئون ئىككى 

سېۋەت تولدۇردى.  
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پېترۇسنىڭ ئەيسا مەسىھ توغرىسىدىكى گۇۋاھلىقى
18 ئۇ ئۆزى تەنھادا دۇئا قىلىپ تۇرغاندا شاگىرتلىرى ئۇنىڭ بىلەن ئىدى. ئۇ ئۇالردىن سوراپ 

ئېيتتى: »خەلق مېنى كىم دەيدۇ؟«  19 ئۇالر جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »چۆمۈلدۈرگۈچى يۇھاننا، 
ئەمما باشقىالر ئېلىياس ۋە يەنە باشقىالر: › قەدىمقى پەيغەمبەرلەردىن بىرى قوپۇپتۇ، دەيدۇ«.  20 ئۇ 
ئۇالرغا ئېيتتى: »لېكىن سىلەر مېنى كىم دەيسىلەر؟« پېترۇس جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »ئالالنىڭ 

مەسىھىدۇرسەن«.  21 ئۇ چىڭ سۆز قىلىپ: »بۇنى ھېچكىمگە ئېيتماڭالر« دەپ بۇيرۇپ،  

ئەيسا مەسىھنىڭ ئۆلۈپ تىرىلىشىنى ئالدىن ئېيتىشى

22 ئېيتتىكى: »ئىبن ئال-ئىنساننىڭ توال زەخمەت تارتىپ، ئاقساقالالردىن ۋە باش كاھىنالردىن 

كېرەكتۇر«.   قوپمىقى  تىرىلىپ  كۈندە  ئۈچىنچى  ئۆلتۈرۈلۈپ،  قىلىنىپ  رەت  كاتىپالردىن  ۋە 
ۋاز  ئۆزىدىن  خالىسا،  ئەگەشكىلى  كەينىمدىن  »بىركىم  ئېيتتى:  ھەممىسىگە  ئۇ  23 لېكىن 

جېنىنى  ئۆز  ھەركىم  ئەگەشسۇن.  24 چۈنكى  ماڭا  كۆتۈرۈپ  كرېستىنى  كۈن  ھەر  كېچىپ، 
ئۇنى  يىتتۈرسە،  جېنىنى  ئۆز  ئۈچۈن  مەن  ھەركىم  ۋە  يىتتۈرىدۇ  ئۇنى  خالىسا،  قۇتقۇزغىلى 
قىلسا،  ھاالك  يىتتۈرۈپ  ئۆزىنى  تېپىپ،  پايدا  دۇنيانى  بارچە  ئىنسان  قۇتقۇزىدۇ.  25 چۈنكى 
ئۇنىڭغا نېمە مەنپەئەت بولىدۇ؟  26 چۈنكى ھەركىم مەندىن ۋە مېنىڭ سۆزلىرىمدىن ئۇياتسا، 
ئىبن ئال-ئىنسان ئۆزىنىڭ ۋە ئاتىنىڭ ۋە مۇقەددەس پەرىشتىلەرنىڭ شان-شەرىپىدە كەلگەندە 
بەزىلىرى خۇدانىڭ  تۇرغانالرنىڭ  ئېيتىمەن: مۇندا  ئۇياتىدۇ.  27 بەرھەق، سىلەرگە  ئۇنىڭدىن 

پادىشاھلىقىنى كۆرمىگۈچە ئۆلۈمنى تېتىمايدۇ«.  

تاغدا ئېلىياس ۋە مۇسانىڭ ئەيسا مەسىھ بىلەن كۆرۈنۈشى

پېترۇسنى  كېيىن  كۈندىن  سەككىز  تەخمىنەن  ئېيتىپ  سۆزنى  بۇ  ئۇ  بولدىكى،  28 ۋەقە 

قىلغىنىدا  دۇئا  چىقتى.  29 ئۇ  تاغقا  بىر  قىلغىلى  دۇئا  ئېلىپ،  ياقۇبنى  ۋە  يۇھاننانى  ۋە 
يۈزىنىڭ كۆرۈنۈشى ئۆرگەردى ۋە لىباسى ئاقىرىپ پارقىرىدى.  30 ۋە مانا ئىككى ئادەم، يەنى 
بىلەن كۆرۈنۈپ، ئۇنىڭ  بىلەن سۆزلىشىپ،  31 شان-شەرەپ  بىلەن ئېلىياس، ئۇنىڭ  مۇسا 
يېرۇسالېمدا بەجا كەلتۈرىدىغان دۇنيادىن كېتىشى توغرىسىدىن سۆز قىلىشاتتى.  32 لېكىن 
پېترۇس ۋە ئۇنىڭ بىلەن بولغانالر ئۇيقۇدىن ئېغىرالشقان ئىدىلەر ۋە ئويغىنىپ ئۇنىڭ شان-
شەرىپىنى ۋە ئۇنىڭ بىلەن تۇرغان ئىككى ئادەمنى كۆردى.  33 بۇالر ئۇنىڭدىن ئايرىلغاندا 
پېترۇس ئەيساغا: »ئەي ئۇستاز، مۇندا تۇرۇشىمىز ياخشىدۇر. ئۈچ سايىۋەن ياسايلى، بىرى 
ساڭا، بىرى مۇساغا ۋە بىرى ئېلىياسقا« دېدى. ئەمما ئۇ نېمە ئېيتقىنىنى ئۆزى بىلمىدى.  
ئارىسىغا  بۇلۇتنىڭ  ئۇالر  قىلدى.  سايە  ئۇالرغا  كېلىپ،  بۇلۇت  بىر  ئېيتقاندا  بۇنى  34 ئۇ 

ئوغلۇم  ئىلغانغان  »مېنىڭ  ئېيتتىكى:  چىقىپ  ئاۋاز  بىر  قورقتى.  35 بۇلۇتتىن  كىرگەندە 
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بۇدۇر، ئۇنى ئاڭالڭالر«.  36 ئاۋاز ئاڭالنغاندا ئەيسا يالغۇز قالغانىدى. ئۇالر شۈك تۇرۇپ، شۇ 
كۈنلەردە ئۆز كۆرگەنلىرىدىن ھېچكىمگە بىر نېمە ئېيتمىدى.  

جىن چاپالشقان بالىنىڭ ساقايتىلىشى
خەلقتىن  مانا  چىقتى.  38 ۋە  ئالدىغا  ئۇنىڭ  خەلق  توال  تاغدىن چۈشكەندە  ئەتىسى  37 ئۇالر 

بىر كىشى قىچقىرىپ ئېيتتى: »ئەي ئۇستاز، ساڭا يالۋۇرىمەن: ئوغلۇمغا قارىغىن، چۈنكى ئۇ 
مېنىڭ يالغۇز باالمدۇر.  39 ۋە مانا بىر روھ ئۇنى تۇتىدۇ ۋە ئۇ ئۆزى پەرياد قىلىدۇ ۋە ئاغزىدىن 
كۆپۈك كەلگۈچە ئۇنى سىلكىپ ئەزگەندىن كېيىن تەسلىك بىلەن ئۇنىڭدىن كېتىدۇ.  40 مەن 
سېنىڭ شاگىرتلىرىڭدىن: › ئۇنى چىقىرىڭالر‹ دەپ تىلىدىم، ئەمما ئۇالر ئۇنى چىقىرالمىدى«.  
بىلەن  سىلەر  قاچانغىچە  نەسىل،  تەتۈر  ۋە  ئىمانسىز  »ئەي  ئېيتتى:  بېرىپ  جاۋاب  41 ئەيسا 

كېلىپ  كەلگىن«.  42 ئۇ  ئېلىپ  يەرگە  بۇ  ئوغلۇڭنى  قىالي؟  سەۋر-تاقەت  سىلەرگە  تۇرۇپ، 
تەنبىھ  روھقا  ناپاك  ئەيسا  ۋە  قاتتىق سىلكىدى  يىقىتىپ  يەرگە  ئۇنى  روھ  يامان  تۇرغىنىدا، 

بېرىپ، بالىنى ساقايتىپ ئۇنى ئاتىسىغا تاپشۇردى.  

ئەيسا مەسىھ يەنە ئۆلۈپ تىرىلىشى توغرىسىدا سۆزلەيدۇ

43 ھەممىسى خۇدانىڭ ئۇلۇغ قۇدرىتىگە ھەيران قالدى. ھەممىسى ئەيسانىڭ بارچە قىلغىنىغا 

قۇالقلىرىڭالرغا  سۆزلەرنى  ئېيتتى:  44 »بۇ  شاگىرتلىرىغا  ئۆز  ئۇ  تۇرغاندا  بولۇپ  ھەيران 
تاپشۇرۇلىدۇ«.  45 لېكىن ئۇالر بۇ  ئادەملەرنىڭ قوللىرىغا  سېلىڭالر: مانا ئىبن ئال-ئىنسان 
سۆزنى ئۇقمىدى. ئۇالر ئۇقالمىغۇدەك يوشۇرۇلغانىدى ۋە ئۇالر بۇ سۆز توغرىسىدا ئۇنىڭدىن 

سورىغىلى قورقتى.  

كىم ئۇلۇغراق؟

كىردى.   پىكىر  بىر  دەپ  بولىدۇ«  ئۇلۇغى  ھەممىمىزنىڭ  »قايسىمىز  كۆڭلىگە:  46 ئۇالرنىڭ 

ئۆز  ئېلىپ  بالىنى  كىچىك  بىر  بىلىپ،  پىكىرنى  كۆڭۈللىرىدىكى  ئۇالرنىڭ  ئەيسا  47 لېكىن 

قوبۇل  ئىسمىمدا  بالىنى مېنىڭ  بۇ كىچىك  ئېيتتى: »ھەركىم  تۇرغۇزۇپ،  48 ئۇالرغا  يېنىدا 
قىلسا، مېنى قوبۇل قىلىدۇ ۋە ھەركىم مېنى قوبۇل قىلسا، مېنى ئەۋەتكەننى قوبۇل قىلىدۇ، 

چۈنكى ھەممەڭالرنىڭ كىچىكرەكى چوڭدۇر«.  
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سىلەرگە زىت بولمىغان بىرى سىلەر بىلەندۇر
يامان  بىلەن  ئىسمىڭ  كىشىنىڭ سېنىڭ  بىر  ئۇستاز،  »ئەي  ئېيتتى:  قىلىپ  49 يۇھاننا سۆز 

روھالر چىقارغىنىنى كۆرۈپ، بىزگە ئەگەشمىگىنى ئۈچۈن ئۇنى توستۇق«.  50 لېكىن ئەيسا 
ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئۇنى توسماڭالر. سىلەرگە زىت بولمىغان كىشى سىلەر بىلەندۇر«.  

ئەيسا مەسىھنى قوبۇل قىلمىغان كەنت

بارغىلى  يېرۇسالېمغا  ئۆزى  ئۇ  يېقىنالشقاندا  كۈنلىرى  كۆتۈرۈلىدىغان  ئالەمدىن  51 ئۇنىڭ 

قىلغىلى  تەييار  جاي  ئۇنىڭغا  ئۇالر  ئەۋەتتى.  ئەلچىلەر  ئالدىدا  يۈزى  يۈزلەندى.  52 ئۇ 
يۈزلەنگىنى  يېرۇسالېمغا  ئۇنىڭ  ئۇالر  كىردى.  53 ئەمما  كەنتىگە  بىر  سامارىيەلىكلەرنىڭ 
ئۈچۈن ئۇنى قوبۇل قىلمىدى.  54 ئۇنىڭ شاگىرتلىرى ياقۇب ۋە يۇھاننا بۇنى كۆرۈپ ئېيتتى: 
»ئەي خۇداۋەندە، ئاسماندىن ئوت چۈشۈپ ئۇالرنى يوقاتسۇن دەپ، تىلىشىمىزنى خااليسەنمۇ؟«  

55 ئەمما ئۇ بۇرۇلۇپ ئۇالرنى ئەيىبلىدى.  56 ئاندىن ئۇالر باشقا بىر كەنتكە باردى.  

ئەيسا مەسىھكە ئەگىشىش

بارساڭ،  يەرگە  نە  خوجا،  »ئەي  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  كىشى  بىر  بارغاندا  كېتىپ  يولدا  57 ئۇالر 

ئاسمان  ۋە  غارلىرى  »تۈلكىلەرنىڭ  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  ئەگىشەي«.  58 ئەيسا  ساڭا  مەن 
ئۇچارقاناتلىرىنىڭ ئۇۋىلىرى بار، لېكىن ئىبن ئال-ئىنساننىڭ باش قويىدىغان يېرى يوقتۇر«.  
59 ئۇ باشقىسىغا: »ماڭا ئەگەشكىن« دېدى. لېكىن ئۇ ئېيتتى: »ئاۋۋال بېرىپ، ئاتامنى دەپنە 

قىلغىلى ماڭا ئىجازەت بەرگىن«.  
60 ئەمما ئۇ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئۆلۈك بولغانلەر ئۆزى ئۆلۈكىنى كۆمسۇن، لېكىن سەن بېرىپ 

خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى جاكارلىغىن«.  
61 يەنە بىرى ئېيتتى: »ئەي خوجا، ساڭا ئەگىشەي، لېكىن ئاۋۋال بېرىپ، ئۆيۈمدىكىلەر بىلەن 

قولىنى  »ھېچكىم  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  ئەيسا  بەرگىن«.  62 ئەمما  ئىجازەت  ماڭا  خوشالشقىلى 
قوش ساپقۇچىغا قويۇپ كەينىگە قارىسا، خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا اليىق ئەمەس«.  

ئەيسا مەسىھنىڭ يەتمىش ئىككى شاگىرتىنى ئەۋەتىشى

ئىككىدىن-10  ئۇالرنى  سايالپ،  كىشىنى  يەتمىش  يەنە  خۇداۋەندە  كېيىن  1 ئاندىن 

ئىككىدىن ئۆز يۈزىنىڭ ئالدىدا ئۆزى بارىدىغان ھەر شەھەرگە ۋە ھەر يەرگە ئەۋەتىپ،  
ھوسۇلنىڭ  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  ئازدۇر.  ئورمىچىالر  لېكىن  توال،  »ھوسۇل  ئېيتتى:  2 ئۇالرغا 
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ئىگىسىدىن ئۆز ھوسۇلىغا ئورمىچىالر ئەۋەتىشنى تىلەڭالر.  3 بېرىڭالر! مانا سىلەرنى بۆرىلەر 
يولدا ھېچ  ۋە  كۆتۈرمەڭالر  ئاياغ  ۋە  ۋە خۇرجۇن  4 ھەميان  ئەۋەتىمەن.   قوزىالردەك  ئارىسىغا 
بولسۇن  تىنچ-ئامانلىق   ‹ ئاۋۋال:  كىرسەڭالر  ئۆيگە  5 قايسى  كۆرۈشمەڭالر.   بىلەن  كىشى 
تىنچ- تىلىگەن  بولسا،  بار  ئاندا  ئوغلى  تىنچ-ئامانلىق  6 ئەگەر  ئېيتىڭالر.   دەپ  ئۆيگە‹  بۇ 
قېلىپ،  ئۆيدە  7 ئۇ  يانىدۇ.   سىلەرگە  بولمىسا  توختايدۇ،  ئۈستىدە  ئۇنىڭ  ئامانلىقىڭالر 
ئۆز ئىش ھەققىگە اليىقتۇر. ئۆيدىن ئۆيگە  بەرگىنىنى يەپ-ئىچىڭالر، چۈنكى مەدىكار  ئۇالر 
يۆتكەلمەڭالر.  8 قايسى شەھەرگە كىرسەڭالر ۋە ئۇالر سىلەرنى قوبۇل قىلسا، ئالدىڭالرغا نېمە 
قويۇلسا يەڭالر.  9 ئانداكى كېسەللەرنى ساقايتىپ، ئۇالرغا ئېيتىڭالر: › خۇدانىڭ پادىشاھلىقى 
سىلەرگە يېقىنالشتى‹.  10 ئەمما قايسى شەھەرگە كىرسەڭالر ۋە ئۇالر سىلەرنى قوبۇل قىلمىسا، 
ئۇنىڭ كوچىلىرىغا چىقىپ ئېيتىڭالر:  11 › شەھىرىڭالرنىڭ پۇتلىرىمىزغا قونغان توپىسىنى 
يېقىنالشتى‹.   پادىشاھلىقى  خۇدانىڭ  بىلىڭالركى،  بۇنى  لېكىن  قېقىۋېتىمىز.  سىلەرگە  ھەم 

12 سىلەرگە ئېيتىمەن: ئۇ كۈنى سودومنىڭ ھالىتى ئۇ شەھەرنىڭكىدىن يېنىكرەك بولىدۇ.  

توۋا قىلمىغان شەھەرلەر
قۇدرەتلىك  قىلىنغان  سىلەردە  چۈنكى  بەيتسايدا،  ئەي  ساڭا  ۋاي  قورازىن،  ئەي  ساڭا  13 ۋاي 

ۋە  جۇلدا  بېرى  ۋاقىتتىن  ئۇزۇن  ئۇالر  ئىدى،  بولسا  قىلىنغان  سىدوندا  ۋە  تىر  ئەمەللەر 
تىر ۋە سىدونغا بولىدىغان ھالەت  توۋا قىالتتى.  14 لېكىن ھۆكۈم كۈنىدە  كۈلدە ئولتۇرۇپ 
كۆتۈرۈلەمسەن؟  ئاسمانغىچە  كاپەرناھۇم،  ئەي  بولىدۇ.  15 سەن  يېنىكرەك  سىلەرنىڭكىدىن 

مانا دوزاخقىچە چۈشۈرۈلىسەن.  
16 كىمكى سىلەرنى ئاڭلىسا، مېنى ئاڭاليدۇ ۋە كىمكى سىلەرنى رەت قىلسا، مېنى رەت قىلىدۇ. 

لېكىن كىمكى مېنى رەت قىلسا، مېنى ئەۋەتكەننى رەت قىلىدۇ«.  
17 ئۇ يەتمىش ئادەم خۇشلۇق بىلەن يېنىپ كېلىپ ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندە، يامان روھالر ھەم 

ئېيتتى: »شەيتاننىڭ  ئۇالرغا  ئۇ  قىلىدۇ«.  18 شۇندا  ئىتائەت  بىزگە  بىلەن  سېنىڭ ئىسمىڭ 
چېقىندەك ئاسماندىن چۈشكىنىنى كۆردۈم.  19 مانا يىالن بىلەن چايانالرنى دەپسەندە قىلغىلى 
ۋە ھېچنېمە سىلەرگە  بەردىم  قۇدرەت  ئۈستىگە سىلەرگە  قۇۋۋىتىنىڭ  ھەممە  دۈشمەننىڭ  ۋە 
زەرەر قىاللمايدۇ.  20 لېكىن روھالرنىڭ سىلەرگە ئىتائەت قىلغىنى ئۈچۈن خۇشال بولماڭالر، 

بەلكى ئىسىملىرىڭالر ئاسمانالردا پۈتۈلگىنى ئۈچۈن خۇشال بولۇڭالر«.  

ئەيسا مەسىھنىڭ خۇشاللىقى

21 شۇ سائەتتە ئەيسا مۇقەددەس روھ بىلەن خۇشال بولۇپ ئېيتتى: »ئەي ئاسمان ۋە يەرنىڭ 

قىلىپ،  پىنھان  ئاقىلالردىن  بىلەن  دانا  بۇنى  ئېيتىمەنكى،  ھەمد  ساڭا  ئاتا،  خۇداۋەندىسى 
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كۆرۈندى.  22 ھەرنېمە  خۇش  شۇنداق  ساڭا  ئاتا،  ئەي  دەرۋەقە،  قىلدىڭ.  ئاشكارا  ساددىالرغا 
بىلمەيدۇ  ئىكەنلىكىنى  كىم  ئوغۇلنىڭ  ھېچكىم  باشقا  ئاتىدىن  ۋە  بېرىلگەن  ماڭا  ئاتامدىن 
ۋە ئوغۇل بىلەن ئوغۇل ئۆزى ئۇالرغا ئاتىنى ئاشكارا قىلغىلى خااليدىغان كىشىلەردىن باشقا 

ھېچكىم ئاتىنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى بىلمەيدۇ«.  
مۇبارەكتۇر.   كۆزلەر  كۆرگەن  »كۆرگىنىڭالرنى  ئېيتتى:  بېقىپ  شاگىرتلىرىغا  تەنھادا  23 ئۇ 

24 چۈنكى سىلەرگە ئېيتىمەن: توال پەيغەمبەر ۋە پادىشاھالر كۆرگىنىڭالرنى كۆرگىلى خاالپ، 

كۆرەلمىدى ۋە ئاڭلىغىنىڭالرنى ئاڭلىغىلى خاالپ، ئاڭلىيالمىدى«.  

رەھىم قىلغان سامارىيەلىك توغرىسىدىكى تەمسىل

ھاياتلىققا  ئەبەدىي  ئۇستاز،  »ئەي  ئېيتتى:  ئۇنى سىناپ  قوپۇپ  ئۇستازى  تەۋرات  بىر  مانا  25 ۋە 

ۋارىس بولماق ئۈچۈن نېمە قىالي؟«  26 شۇندا ئۇ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »تەۋراتتا نېمە پۈتۈلگەن؟ 
قانداق ئوقۇيسەن؟«  27 ئۇ جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »رەب خۇدايىڭنى پۈتۈن كۆڭلۈڭدىن ۋە پۈتۈن 
ھەقەمسايەڭنى  ۋە  تۇتقىن  دوست  بىلەن  ئەقلىڭ  پۈتۈن  ۋە  كۈچۈڭدىن  پۈتۈن  ۋە  جېنىڭدىن 
ۋە  قىلغىن  بۇنى  بەردىڭ،  جاۋاب  »راست  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  تۇتقىن«.  28 ئۇ  دوست  ئۆزۈڭدەك 
تىرىك قالىسەن«.  29 لېكىن ئۇ ئۆزىنى ئادىل قىلغىلى خاالپ، ئەيساغا ئېيتتى: »ھەكەمسايەم 

كىمدۇر؟«  
بېرىپ،  كېتىپ  يېرىخوغا  يېرۇسالېمدىن  ئادەم  »بىر  ئېيتتى:  قىلىپ  سۆز  30 ئەيسا 

قىلىپ  يېرىم جان  ئۇرۇپ،  يالىڭاچالپ،  ئۇنى  ئۇالر  قالدى.  ئارىسىغا چۈشۈپ  بۇالڭچىالرنىڭ 
كۆرگەندە  ئۇنى  بېرىپ،  كېتىپ  بىلەن  يول  شۇ  كاھىن  بىر  كەتتى.  31 تاسادىپىي  قويۇپ 
ئۆتۈپ كەتتى.  32 شۇنداق ھەم بەنى-الۋىيدىن بىرى ئۇ يەرگە كېلىپ، ئۇنىڭغا قاراپ ئۆتۈپ 
كۆرگەندە  ئۇنى  كېلىپ،  سامارىيەلىك  بىر  قىلغان  سەپەر  بىلەن  يول  ئۇ  كەتتى.  33 لېكىن 
قويدى.  تېڭىپ  قۇيۇپ  شاراب  بىلەن  ياغ  جاراھەتلىرىگە  بېرىپ،  قىلىپ،  34 ئالدىغا  رەھىم 
ئاندىن ئۇنى ئۇلىغىغا مىندۈرۈپ، بىر لەڭگەرگە ئېلىپ بېرىپ باقتى.  35 ئەتىسى ئۇ ئىككى 
دىنار چىقىرىپ لەڭگەرچىگە بېرىپ: › ئۇنى باققىن ۋە ئۇنىڭغا يەنە خىراجەت قىلساڭ، مەن 
يېنىشىمدا ساڭا تۆلەپ بېرىمەن‹ دەپ ئېيتتى.  36 ساڭا بۇ ئۈچنىڭ قايسىسى بۇالڭچىالرنىڭ 
قولىغا چۈشكەننىڭ ھەقەمسايىسى كۆرۈنىدۇ؟«  37 ئۇ ئېيتتى: »ئۇنىڭغا مەرھەمەت قىلغان 

كىشى«. ئەيسا ئۇنىڭغا ئېيتتى: »سەن ھەم بېرىپ، شۇنداق قىلغىن«.  

مارتا ۋە مەريەمنىڭ ئۆيىدە

38 ئۇالر مېڭىپ تۇرغاندا ئۇ ئۆزى بىر كەنتكە كىردى ۋە مارتا دېگەن بىر خوتۇن ئۇنى ئۆز ئۆيىگە 

ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ  ئۇ  ئىدى.  بار  بىر ھەمشىرىسى  قوبۇل قىلدى.  39 ئۇنىڭ مەريەم دېگەن 
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پۇتلىرىنىڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ، ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭالۋاتاتتى.  40 لېكىن مارتا توال خىزمەت بىلەن 
مەشغۇل بولۇپ، ئۇنىڭغا بېرىپ ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندە، ھەمشىرەم مېنى خىزمەت قىلغىلى 
يالغۇز قويغاننى كۆرمەمسەن؟ مەن بىلەن قىلىشىپ بەرگىلى ئۇنىڭغا بۇيرۇغىن«.  41 ئەمما 
ئۈچۈن  ئىشالر  توال  سەن  مارتا،  ئەي  مارتا،  »ئەي  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  بېرىپ  جاۋاب  خۇداۋەندە 
ئۆزىدىن  مەريەم  بىردۇر.  نەرسە  بولغان  زۆرۈر  قىلىسەن،  42 لېكىن  ئەندىشە  بولۇپ  بىئارام 

ئېلىنمايدىغان ياخشى ھەسسىنى ئىلغىدى«.  

دۇئا قىلىش توغرىسىدىكى تەلىم

1 ۋەقە بولدىكى، ئۇ دۇئا قىلىپ بولغاندا شاگىرتلىرىدىن بىرى ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي 11 

خۇداۋەندە، يۇھاننا ئۆز شاگىرتلىرىغا ئۆگەتكەندەك بىزگە دۇئا قىلىشنى ئۆگەتكىن«.  
ئاتا، سېنىڭ ئىسمىڭ  ئېيتىڭالركى: ئەي  ئېيتتى: »دۇئا قىلغىنىڭالردا شۇنداق  2 ئۇ ئۇالرغا 

مۇقەددەس بولغاي. سېنىڭ پادىشاھلىقىڭ كەلگەي،  3 يەتكۈدەك نېنىمىزنى ھەر كۈن بىزگە 
بولغان  قەرزدار  بىزدىن  ھەم  بىز  چۈنكى  كەچۈرگىن،  گۇناھلىرىمىزنى  4 بىزنىڭ  بەرگىن.  

ھەركىمنى كەچۈرىمىز. بىزنى سىناققا سالمىغىن«. 

دۇئادا تىلەپ ۋە ئىزدەپ تۇرۇش توغرىسىدا 

بېرىپ،  ئالدىغا  ئۇنىڭ  يېرىم كېچىدە  بولۇپ  بىر دوستى  ئېيتتى: »قايسىڭالرنىڭ  ئۇالرغا  5 ئۇ 

ئۇنىڭغا: › ئەي دوستۇم، ماڭا ئۈچ نان ئۆتنە بەرگىن.  6 ماڭا سەپەردىن بىر دوستۇم كەلدى ۋە 
مېنى   ‹ بېرىپ:  جاۋاب  ئىچكىرىدىن  كىشى  دېسە،  7 ئۇ  يوقتۇر‹  نەرسەم  بىر  قويغىلى  ئالدىدا 
ساڭا  قوپۇپ  ئورۇندىدۇر.  بىلەن  مەن  بالىلىرىم  ۋە  تاقاقلىق  ئىشىك  ئەمدى  قىلمىغىن،  ئاۋارە 
قوپۇپ  ئۈچۈن  بولغىنى  دوستى  ئۇنىڭ  ئۇ  ئېيتىمەنكى،  دەرمىكىن.  8 سىلەرگە  بېرەلمەيمەن‹ 

بەرمىسە ھەم، ئۇنىڭ يالۋۇرغىنى ئۈچۈن قوپۇپ، قانچە الزىم قىلسا، ئۇنىڭغا بېرىدۇ.  
تاپىسىلەر.  ئىزدەڭالر،  بېرىلىدۇ.  سىلەرگە  تىلەڭالر،  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  ھەم  مەن  9 شۇنداق 

قېقىڭالر، سىلەرگە ئېچىلىدۇ.  10 چۈنكى ھەركىم تىلىسە، ئالىدۇ ۋە كىمكى ئىزدىسە، تاپىدۇ ۋە 
قاققانغا ئېچىلىدۇ.  11 سىلەرنىڭ ئاراڭالردا بىر ئاتا بولسا، ئوغلى ئۇنىڭدىن بىر بېلىق تىلىسە، 
چايان  بىر  ئۇنىڭغا  سورىسا،  تۇخۇم  بىر  بېرەرمۇ؟  12 ياكى  يىالن  بىر  ئۇنىڭغا  ئورنىغا  بېلىق 
بېرىشنى  ياخشى ھەدىيەلەر  بالىلىرىڭالرغا  ئۆز  تۇرۇپ،  بولۇپ  يامان  بېرەرمۇ؟  13 ئەگەر سىلەر 

بىلسەڭالر، قانچە ئوشۇقراق ئاسماندىكى ئاتا ئۆزىدىن تىلىگەنلەرگە مۇقەددەس روھ بېرىدۇ«.  



ئىنجىل لۇقا  33 

ئەيسا مەسىھ بەئەلزابۇلدىن )يەنى شەيتاندىن( كۈچلۈكتۇر
14 ئۇ بىر گاس-گاچا قىلغۇچى يامان روھنى چىقاردى ۋە ۋەقە بولدىكى، يامان روھ چىقىرىلغاندا 

گاچا سۆز قىلدى ۋە خەلق ھەيران بولۇشتى.  15 لېكىن بەزىلىرى ئېيتتى: »يامان روھالرنىڭ 
چوڭى بەئەلزابۇلنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن يامان روھالرنى چىقىرىدۇ«.  16 باشقىالر ئۇنى سىناپ 

ئاسماندىن بىر ئاالمەت ئۇنىڭدىن تىلىدى.  
17 لېكىن ئۇ ئۆزى ئۇالرنىڭ پىكىرلىرىنى بىلىپ، ئۇالرغا ئېيتتى: »ئۆزىگە قارشى بۆلۈنگەن 

ھەم  شەيتان  يىقىلىدۇ.  18 ئەگەر  ئۈستىگە  ئۆينىڭ  ئۆي  ۋە  بولىدۇ  خاراب  پادىشاھلىق  ھەر 
ئۆزىگە قارشى بۆلۈنگەن بولسا، ئۇنىڭ پادىشاھلىقى قانداق تۇرۇپ قااللىدۇ؟ سىلەر مېنى › ئۇ 
بەئەلزابۇلنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن يامان روھالرنى چىقىرىدۇ‹ دەيسىلەر ئەمەسمۇ؟  19 ئەگەر مەن 
يامان روھالرنى بەئەلزابۇلنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن چىقارسام، سىلەرنىڭ ئوغۇللىرىڭالر كىمنىڭ 
بولىدۇ.   ئۇالر  بۇنىڭ ئۈچۈن سىلەرنىڭ ھاكىملىرىڭالر  ئۇالرنى چىقىرىدۇ؟  بىلەن  ۋاسىتىسى 
20 لېكىن ئەگەر مەن يامان روھالرنى خۇدانىڭ بارمىقى بىلەن چىقارسام، خۇدانىڭ پادىشاھلىقى 

سىلەرگە كەلگەن ئەمەسمۇ؟  21 كۈچلۈك كىشى قوراللىنىپ ئۆز ئۆيىنى ساقلىغاندا، ئۇنىڭ 
مېلى تىنچ تۇرىدۇ.  22 لېكىن ئۇنىڭدىن كۈچلۈكرەك بىرى كېلىپ ئۇنى باسسا، ئۇنىڭ ئۈمىد 

باغلىغان بارچە يارىغىنى ئېلىپ، ئولجىسىنى تەقسىم قىلىدۇ.  
23 كىمكى مەن بىلەن بولمىسا، ماڭا زىتتۇر ۋە كىمكى مەن بىلەن يىغمىسا، پاراكەندە قىلىدۇ.  

يامان روھ ئۆزى چىقىرىلغان ئادەمگە يېنىپ كىرماقچى

تاپماي، › ئۆزۈم  يەرلەردە يۈرۈپ، راھەت ئىزدەپ  ئادەمدىن چىققاندا سۇيى يوق  24 ناپاك روھ 

تېپىپ،   زىننەتلەندۈرۈلگەن  ۋە  سۈپۈرۈلگەن  بېرىپ،  25 ئۇنى  دەپ  ياناي‹  ئۆيۈمگە  چىققان 
ئادەمنىڭ  ئاندا قالىدۇ ۋە ئۇ  يەتتە روھنى ئېلىپ، كىرىپ  يەنە  يامانراق  26 بېرىپ، ئۆزىدىن 

ئاۋۋىلىدىن ئاخىرى يامانراق بولىدۇ«.  
27 ئۇ بۇنى ئېيتقاندا خەلقتىن بىر خوتۇن ئاۋازىنى كۆتۈرۈپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »سېنى كۆتۈرگەن 

قورساق ۋە ئېمىتكەن ئەمچەكلەر مۇبارەكتۇر«.  28 ئەمما ئۇ ئۆزى ئېيتتى: »دەرۋەقە خۇدانىڭ 
سۆزىنى ئاڭالپ ساقلىغۇچىالر مۇبارەكتۇر«.  

يۇنۇس پەيغەمبەرنىڭ ئاالمىتى

29 تېخى توال خەلق يىغىلغاندا ئۇ سۆز باشالپ ئېيتتى: »بۇ نەسىل يامان بىر نەسىلدۇر. ئۇالر 

ئاالمەت  ھېچبىر  باشقا  ئاالمىتىدىن  پەيغەمبەرنىڭ  يۇنۇس  ئۇالرغا  لېكىن  ئىزدەيدۇ،  ئاالمەت 
ئىبن  ھەم  بولغاندەك، شۇنداق  ئاالمەت  خەلقىگە  نىنەۋەنىڭ  يۇنۇس  بېرىلمەيدۇ.  30 چۈنكى 
ئال-ئىنسان بۇ نەسىلگە ئاالمەت بولىدۇ.  31 جەنۇب مەلىكىسى ھۆكۈم كۈنىدە بۇ نەسىلنىڭ 
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ئۆزى سۇاليماننىڭ ھېكمىتىنى  ئۇ  بىلەن قوپۇپ ئۇالرنى ھۆكۈم قىلىدۇ، چۈنكى  كىشىلىرى 
ئاڭلىغىلى يەرنىڭ چەتلىرىدىن كەلدى ۋە مانا سۇاليماندىن ئۇلۇغراقى مۇندادۇر.  32 نىنەۋەنىڭ 
ئۇالر  چۈنكى  قىلىدۇ،  ھۆكۈم  ئۇالرنى  قوپۇپ  بىلەن  نەسىل  بۇ  كۈنىدە  ھۆكۈم  كىشىلىرى 

يۇنۇسنىڭ ۋەزىنى ئاڭالپ توۋا قىلدى ۋە مانا يۇنۇستىن ئۇلۇغراقى مۇندادۇر.  

بەدەننىڭ چىرىغى

بەلكى  تېگىدە قويمايدۇ،  قاچىسىنىڭ  ياكى  يەردە  يوشۇرۇن  بىر  يېقىپ  33 ھېچكىم چىراغنى 

چىرىغى  قويىدۇ.  34 بەدەننىڭ  ئۈستىگە  چىراغداننىڭ  دەپ،  كۆرسۇن  يورۇقىنى  كىرگەنلەر 
بولسا،  خاراب  كۆزۈڭ  لېكىن  بولىدۇ.  يورۇق  بەدىنىڭ  بارچە  بولسا،  ساپ  كۆزۈڭ  كۆزدۇر. 
قاراڭغۇلۇق  بولىدۇ.  35 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئاگاھ بولغىنكى، سەندىكى يورۇق  بەدىنىڭ قاراڭغۇ 
بولمىسۇن.  36 ئەمما بارچە بەدىنىڭ يورۇق بولسا ۋە ئۇنىڭ ھېچبىر يېرى قاراڭغۇ بولمىسا، ئۇ 

تامامەن روشەن بولۇپ، چىراغ ئۆز شولىسى بىلەن سېنى يورۇتقاندەك بولىدۇ«.  

ئەيسا مەسىھ رىيا قىلغۇچى كاتىپالر ۋە پەرىسىيلەرنى ئەيىبلەيدۇ

37 ئۇ سۆز قىلىپ تۇرغاندا بىر پەرىسىي ئۇنى ئۆز ئۆيىگە غىزاغا تەكلىپ قىلدى ۋە ئۇ كىرىپ 

داستىخاندا ئولتۇردى.  38 لېكىن پەرىسىي ئۇنىڭ غىزادىن ئىلگىرى قول يۇمىغىنىنى كۆرۈپ، 
ھەيران بولدى.  

بىلەن  پىيالە  پەرىسىيلەر،  ئەي  سىلەر،  »ئەمدى  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  خۇداۋەندە  39 ئەمما 

بىلەن  يامانلىق  ۋە  ھېرىسلىق  ئىچىڭالر  لېكىن  قىلىسىلەر،  پاكىز  سىرتىنى  تاۋاقنىڭ 
تولغاندۇر.  40 ئەي ئەقىلسىزالر، سىرتىنى ياسىغۇچى ئىچىنى ھەم ياسىمىدىمۇ؟  41 ئەمما 

پىيالە ئىچىدىكىدىن سەدىقە بېرىڭالر ۋە مانا ھەممە نەرسە سىلەرگە پاكىز بولىدۇ.  
42 لېكىن ۋاي سىلەرگە، ئەي پەرىسىيلەر، يالپۇز بىلەن سۇزاپنىڭ ۋە ھەممە ئوتياشالرنىڭ ئوندىن 

كېتىسىلەر.  ئۆتۈپ  مۇھەببىتىدىن  خۇدانىڭ  ۋە  ئادالەتتىن  ئەمما  بېرىسىلەر،  ئۈلۈشىنى  بىر 
بىرىنى قىلماق كېرەك، يەنە بىرىنى قىلماي بولمايدۇ.  

43 ۋاي سىلەرگە، ئەي پەرىسىيلەر، سىناگوگالردا ئاۋۋالقى ئورۇننى ۋە بازارالردا ساالم ئېلىشنى 

ياخشى كۆرىسىلەر.  
گۆرلەرگە  پىنھان  تۇرغان  مېڭىپ  ئۈستىدىن  بىلمەي،  ئادەملەر  چۈنكى  سىلەرگە،  44 ۋاي 

ئوخشايسىلەر«.  
45 تەۋرات ئۇستازلىرىنىڭ بىرى سۆز قىلىپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي ئۇستاز، بۇنى ئېيتقىنىڭ 

بىلەن بىزنى ھەم ھاقارەت قىلىسەن«.  
46 ئەمما ئۇ ئېيتتى: »سىلەرگە ھەم ۋاي ئەي تەۋرات ئۇستازلىرى، كۆتۈرگىلى مۈشكۈل بولغان 
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يۈكلەرنى ئادەملەرگە قويۇپ، ئۆزۈڭالر بىر بارمىقىڭالر بىلەن يۈكلەرنى تەۋرەتكىلى يارىمايسىلەر.  
ئاتا-بوۋىلىرىڭالر  ئەمما  ياسىغۇچىالر،  قەبرىلىرىنى  پەيغەمبەرلەرنىڭ  ئەي  سىلەرگە،  47 ۋاي 

رازى  قىلغانلىرىغا  ئاتا-بوۋىلىرىڭالرنىڭ  بېرىپ  گۇۋاھلىق  ئۆلتۈردى.  48 ئۆزۈڭالر  ئۇالرنى 
بولىسىلەر، چۈنكى ئۇالر پەيغەمبەرلەرنى ئۆلتۈردى ۋە سىلەر قەبرىلىرىنى ياسايسىلەر.  49 ئۇنىڭ 
ئۈچۈن خۇدانىڭ ھېكمىتى ھەم ئېيتقانكى: › مەن ئۇالرغا پەيغەمبەرلەر ۋە روسۇلالر ئەۋەتىمەن 
ۋە بەزىلىرىنى قوغالپ ئۆلتۈرىدۇ‹.  50 شۇنىڭ ئۈچۈن دۇنيانىڭ بىنا قىلىنغىنىدىن بېرى ھەممە 
بەيتنىڭ  بىلەن  تارتىپ قۇربانگاھ  پەيغەمبەرلەرنىڭ تۆكۈلگەن قېنى،  51 ھابىلنىڭ قېنىدىن 
دەرۋەقە  قىلىنىدۇ.  تەلەپ  نەسىلدىن  بۇ  قېنىغىچە،  زەكەرىيانىڭ  قىلىنغان  ھاالك  ئارىسىدا 

سىلەرگە ئېيتىمەن: بۇ نەسىلدىن تەلەپ قىلىنىدۇ.  
ئۆزۈڭالر  ئالدىڭالر.  ئاچقۇچىنى  مەرىپەتنىڭ  ئۇستازلىرى،  تەۋرات  ئەي  سىلەرگە،  52 ۋاي 

پەرىسىيلەر  ۋە  كاتىپالر  ئېيتقاندا  ئۇالرغا  بۇنى  توستۇڭالر«.  53 ئۇ  كىرىدىغانالرنى  كىرمەي 
توال ئاچچىقلىنىپ، توال ئىشالر توغرىسىدىن ئۇنىڭ بىلەن مۇزاكىرىلەشكىلى تۇرۇپ،  54 ئۇنى 
ماراپ، ئۈستىدىن شىكايەت قىلماق ئۈچۈن ئۇنىڭ ئاغزىدىن بىر سۆز چىقىرىشقا ئۆچلىشەتتى.  

ئەيسا مەسىھ شاگىرتلىرىغا تەلىم بېرىدۇ

باشالپ 12  سۆز  ئۇ  يىغىلغاندا  ئاندا  خەلق  توال  ھېسابسىز  باسقۇدەك  1 بىر-بىرىنى 

رىيا  يەنى  خېمىرتۇرۇچىدىن،  »پەرىسىيلەرنىڭ  ئېيتتى:  ئاۋۋال  ئەڭ  شاگىرتلىرىغا 
قىلىشتىن ئېھتىيات قىلىڭالر.  2 ئاشكارا بولمايدىغان پىنھان نەرسە ۋە بىلىنمەيدىغان مەخپىي 
ۋە  ئاڭلىنىدۇ  يورۇقلۇقتا  ئېيتقىنىڭالر  ھەممە  قاراڭغۇلۇقتا  ئۈچۈن  3 بۇنىڭ  يوقتۇر.   نەرسە 

خىلۋەتلەردە قۇالققا ئېيتقىنىڭالر ئۆگزىلەردە جاكارلىنىدۇ.  
نەرسە  ھېچ  يەنە  كېيىن  ئۆلتۈرگەندىن  بەدەننى  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  دوستلىرىم،  4 ئەي 

سىلەرگە  ئىكەننى  كېرەك  قورقمىقىڭالر  كىمدىن  قورقماڭالر.  5 لېكىن  قىاللمايدىغانالردىن 
كۆرسىتەي: ئۆلتۈرگەندىن كېيىن دوزاخقا تاشلىغىلى قۇدرىتى بار بولغاندىن قورقۇڭالر، دەرۋەقە 
سىلەرگە ئېيتىمەن: ئۇنىڭدىن قورقۇڭالر.  6 بەش قۇشقاچ ئىككى تىيىنگە سېتىلمامدۇ؟ ئۇالرنىڭ 
چاچلىرىڭالرنىڭ  بېشىڭالردىكى  ئەمەس.  7 لېكىن  ئۇنتۇلغان  ئالدىدا  خۇدانىڭ  ھېچبىرى 

ھەممىسى ھەم سانالغاندۇر. قورقماڭالر، سىلەر توال قۇشقاچالردىن ئەۋزەلدۇرسىلەر.  
8 سىلەرگە ئېيتىمەن: ھەركىم مېنى ئادەملەرنىڭ ئالدىدا ئېتىراپ قىلسا، ئىبن ئال-ئىنسان ھەم 

ئۇنى خۇدانىڭ پەرىشتىلىرىنىڭ ئالدىدا ئېتىراپ قىلىدۇ.  9 لېكىن كىمكى مېنى ئادەملەرنىڭ 
ئالدىدا ئىنكار قىلسا، خۇدانىڭ پەرىشتىلىرىنىڭ ئالدىدا ئىنكار قىلىنىدۇ.  10 ھەركىم ئىبن 
ئال-ئىنسانغا قارشى بىر سۆز ئېيتسا، ئۇ كەچۈرۈلىدۇ. لېكىن كىمكى مۇقەددەس روھقا قارشى 

كۇپۇر ئېيتسا، ئۇ كەچۈرۈلمەيدۇ.  
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11 لېكىن ئۇالر سىلەرنى سىناگوگالرغا ۋە ھاكىمالر بىلەن سەلتەنەت قىلغۇچىالرنىڭ ئالدىغا 

ئېلىپ بارغاندا، قانداق ياكى نېمە جاۋاب بېرەيلى ياكى نېمە ئېيتايلى دەپ، ئەندىشە قىلماڭالر.  
12 چۈنكى ئېيتىدىغىنىڭالرنى شۇ سائەتتە مۇقەددەس روھ سىلەرگە ئۆگىتىدۇ«.  

 ئەخمەق باي توغرىسىدىكى تەمسىل

13 خەلقتىن بىرى ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي ئۇستاز، بۇرادىرىمگە مەن بىلەن مىراسنى ئۈلەشكىلى 

كىم  ئۈستۈڭالرغا  سىلەرنىڭ  مېنى  ئادەم،  »ئەي  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  ئۇ  بۇيرۇغىن«.  14 ئەمما 
ھاكىم ۋە ئۈلەشتۈرگۈچى قويدى؟«  15 كېيىن ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: »ئاگاھ بولۇپ ئۆزۈڭالرنى 
تولىلىقىدىن  مېلىنىڭ  ئۇنىڭ  ھاياتى  ئىنساننىڭ  چۈنكى  ساقالڭالر،  تەمەخورلۇقتىن  بارچە 

ئەمەس«.  
16 ئۇ ئۇالرغا بىر تەمسىل كەلتۈرۈپ ئېيتتى: »بىر باي ئادەمنىڭ يېرى جىق ھوسۇل بەردى.  

17 ئۇ ئۆز ئىچىدە پىكىر قىلىپ ئېيتتى: › قانداق قىالي؟ ھوسۇلۇمنى يىغىشتۇرغىلى يېرىم 

يوقتۇر‹.  18 ئۇ يەنە ئېيتتى: › شۇنداق قىالي: ساڭلىرىمنى يىقىتىپ چوڭراق ياساپ، ھەممە 
جېنىم،  ئەي  ئېيتاي:  جېنىمغا  يىغىشتۇرۇپ،  19 ئۆز  ئاندا  مال-مۈلكۈمنى  ۋە  ئاشلىقىمنى 
توال يىل ئۈچۈن يىغقان جىق مال-مۈلكۈڭ بار، راھەت ئېلىپ يەپ-ئىچىپ خۇش بولغىن‹.  
20 لېكىن خۇدا ئۇنىڭغا ئېيتتى: › ئەي ئەخمەق، بۇ كېچە جېنىڭ سەندىن تەلەپ قىلىنىدۇ. 

ئاندىن بۇ جۇغلىغىنىڭ كىمگە قالىدۇ؟‹  21 خۇدانىڭ ئالدىدا دۆلەتمەن بولماي، ئۆزىگە خەزىنە 
يىغقاننىڭ ھالى شۇنداق بولىدۇ«.  

خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى ئىزدەش كېرەك

22 ئۇ ئۆز شاگىرتلىرىغا ئېيتتى: »ئۇنىڭ ئۈچۈن سىلەرگە ئېيتىمەن: تىرىكلىكىڭالر ئۈچۈن › 

نېمە يەيمىز‹ ياكى بەدىنىڭالر ئۈچۈن › نېمە كىيىمىز‹ دەپ ئەندىشە قىلماڭالر.  23 تىرىكلىك 
غىزادىن ۋە بەدەن لىباستىن ئەۋزەلدۇر.  24 قۇزغۇنالرغا قاراڭالر. ئۇالر تېرىمايدۇ ۋە يا ئورمايدۇ، 
سىلەر  قىلىدۇ.  پەرۋىش  ئۇالرنى  خۇدا  لېكىن  يوقتۇر،  ساڭلىرى  خاھى  ئامبارلىرى  خاھى 
ئۆز  بىلەن  ئەندىشىسى  ئۆز  ئەمەسمۇسىلەر؟  25 قايسىڭالر  ئەۋزەل  قانچە  ئۇچارقاناتالردىن 
ئۆمرىنى بىر گەز ئۇزۇنراق قىاللىدۇ؟  26 ئەگەر ھەممىدىن كىچىك ئىشقا كۈچۈڭالر يەتمىسە، 

نېمە ئۈچۈن قالغان توغرىسىدا ئەندىشە قىلىسىلەر؟  
27 ياۋا گۈللەرگە قاراڭالر، ئۇالر قانداق ئۆسىدۇ، خاھى ئېگىرمەيدۇ خاھى توقۇمايدۇ. لېكىن 

كىيگەن  بىرىدەك  ئۇالرنىڭ  بىلەن  شان-شەرەپ  بارچە  ھەم  سۇاليمان  ئېيتىمەنكى،  سىلەرگە 
ئەمەس ئىدى.  28 خۇدا سەھرادىكى بۇ كۈن بار ۋە ئەتە تونۇرغا سېلىنىدىغان ئوتنى شۇنداق 

كىيدۈرسە، قانچە ئوشۇقراق سىلەرنى كىيدۈرمەمدۇ، ئەي ئىمانى كەم بولغانالر.  
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ۋە  قىلماڭالر  ئەندىشە  دەپ  ئىچىمىز‹  نېمە   ‹ ياكى  يەيمىز‹  نېمە   ‹ ئۈچۈن  29 ئۇنىڭ 

لېكىن  ئىزدەيدۇ،  تائىپىلەر  دۇنيادىكى  ھەممىسىنى  بۇنىڭ  تەشۋىشلەنمەڭالر.  30 چۈنكى 
ئاتاڭالر بۇنىڭ ھەممىسىگە موھتاج بولغىنىڭالرنى بىلىدۇ.  31 ئەمما خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى 

ئىزدەڭالر ۋە بۇنىڭ ھەممىسى سىلەرگە ھەم بېرىلىدۇ.  
32 قورقمىغىن، ئەي كىچىك پادا، چۈنكى پادىشاھلىقنى سىلەرگە بەرگىلى ئاتاڭالرنىڭ خۇش-

رىزايىدۇر.  33 مېلىڭالرنى سېتىپ، سەدىقە بېرىڭالر. ئۆزۈڭالر ئۈچۈن كونارمايدىغان ھەميانالر 
ۋە ئوغرى يېقىن كېلەلمەيدىغان ۋە كۈيە بۇزالمايدىغان ۋە تۈگىمەيدىغان خەزىنە ئاسمانالردا 

يىغىڭالر.  34 چۈنكى خەزىنەڭالر قايدا بولسا، كۆڭلۈڭالر ھەم ئاندا بولىدۇ.  

ئەيسا مەسىھنىڭ كېلىشىگە تەييار بولۇش

خوجىسىنىڭ  ئۆز  تۇرسۇن.  36 سىلەر  يېقىقلىق  چىراغلىرىڭالر  ۋە  باغالقلىق  35 بەللىرىڭالر 

تويدىن يېنىپ كېلىشىگە مۇنتەزىر بولۇپ قاققىنىدا ئىشىكنى دەرھال ئاچقىلى تەييار تۇرىدىغان 
خىزمەتكارالر  تېپىلىدىغان  ئويغاق  كەلگەندە  يېنىپ  ئوخشاڭالر.  37 خوجىسى  ئادەملەرگە 
مۇبارەكتۇر. بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەن: ئۇ ئۆز بېلىنى باغالپ ئۇالرنى ئولتۇرغۇزۇپ، ئۆزى 
ئۇالرنىڭ ئالدىغا بېرىپ ئۇالرغا خىزمەت قىلىدۇ.  38 ئەگەر كېچىسىنىڭ ئىككىنچى ھەسسە 
ياكى ئۈچىنچى ھەسسىسىدە كېلىپ، ئۇالرنى شۇنداق تاپسا، ئۇالر مۇبارەكتۇر.  39 لېكىن بۇنى 
بىلىڭالركى، ئۆي خوجايىنى ئوغرىنىڭ قايسى سائەتتە كېلىدىغىنىنى بىلسە ئىدى، ئۆز ئۆيىنى 
تەشكىلى قويماس ئىدى.  40 ئۇنىڭ ئۈچۈن تەييار تۇرۇڭالر، چۈنكى ئىبن ئال-ئىنسان سىلەر 

گۇمان قىلمىغان سائەتتە كېلىدۇ«.  

 ئىشەنچلىك ۋەكىل

ياكى  ئېيتىسەنمۇ  بىزلەرگە  تەمسىلنى  بۇ  خۇداۋەندە،  »ئەي  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  41 پېترۇس 

تەيىنلەنگەن  خىزمەتكارلىرىغا  ئۆز  »خوجىسى  ئېيتتى:  ھەممىسىگىمۇ؟«  42 خۇداۋەندە 
غىزاسىنى ئۆز ۋاقتىدا بەرمەك ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئۈستىگە قويىدىغان ياخشى ۋە ئىشەنچلىك 
ۋەكىل كىمدۇر؟  43 خوجىسى يېنىپ كەلگەندە شۇنداق قىلىشىدا تېپىلغان قۇل مۇبارەكتۇر.  
44 بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەن: ئۇ ئۇنى ھەممە تەئەللۇقىنىڭ ئۈستىگە قويىدۇ.  45 لېكىن ئۇ 

قۇل ئۆز كۆڭلىدە: › خوجام كەچ كېلىدۇ‹ دەپ خىزمەتكارالرنى ۋە دېدەكلەرنى ئۇرۇپ، يەپ-ئىچىپ 
مەست بولۇپ تۇرسا،  46 ئۇ قۇلنىڭ خوجىسى ئۇ گۇمان قىلمىغان كۈندە ۋە بىلمىگەن سائەتتە 
خوجىسىنىڭ  قىلىدۇ.  47 لېكىن  بىلەن  ئىمانسىزالر  ھەسسىسىنى  قىلىپ،  پارە  ئۇنى  كېلىپ، 
قۇل  قىلمىغان  مۇۋاپىق  ئىرادىسىگە  خوجىسىنىڭ  بولماي،  تەييار  ئۆزى  بىلىپ  ئىرادىسىنى 
ئوشۇقراق تاياق يەيدۇ.  48 ئەمما بىلمەي، تاياققا اليىق بىر ئىشنى قىلىپ سالغان قۇل ئاز تاياق 
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يەيدۇ. ھەركىمگە جىق بېرىلسە، ئۇنىڭدىن جىق تەلەپ قىلىنىدۇ ۋە ھەركىمگە توال تاپشۇرۇلسا، 
ئۇنىڭدىن ئوشۇقراق سورىلىدۇ.  

ئەيسا مەسىھنىڭ كېلىشى بۆلگۈنچىلىككە سەۋەب بولىدۇ

49 مەن يەر يۈزىگە بىر ئوت سالغىلى كەلدىم ۋە قانچە خااليمەنكى، تۇتاشسا ئىدى.  50 لېكىن 

بىر چۆمۈلدۈرۈش بىلەن چۆمۈلدۈرۈلۈشۈم كېرەك ۋە تامام بولغۇچىلىك قانداق ئەنسىزلىنىپ 
تۇرىمەن.  51 مېنى، يەر يۈزىگە ئامانلىق بەرگىلى كەلدى دەپ، خىيال قىلىسىلەرمۇ؟ سىلەرگە 
بىر  كېيىن  كەلدىم.  52 مۇندىن  سالغىلى  بۆلگۈنچىلىك  بەلكى  ئەمەس،  ئۇنداق  ئېيتىمەن: 
بۆلۈنىدۇ.   قارشى  ئۈچىگە  ئىككىسى  ۋە  قارشى  ئىككىسىگە  ئۈچى  بەش كىشىنىڭ  ئۆيدىكى 
53 ئاتا ئوغۇلغا قارشى ۋە ئوغۇل ئاتىغا قارشى ۋە ئانا قىزغا قارشى ۋە قىز ئانىغا قارشى ۋە 

قېينانا كېلىنىگە قارشى ۋە كېلىن قېينانىسىغا قارشى بۆلۈنىدۇ«.  

بۇ زاماننىڭ بېشارەتلىرىنى تەپتىش قىلىش

كۆرگىنىڭالردا  قوزغالغىنىنى  بۇلۇتنىڭ  بىر  »غەربتىن  ئېيتتى:  ھەم  خەلققە  ئۇ  54 ئاندىن 

چىققاننى  شامال  بولىدۇ.  55 جەنۇبتىن  شۇنداق  ۋە  كېلىدۇ‹  يامغۇر   ‹ ئېيتىسىلەر:  دەرھال 
كۆرگىنىڭالردا ئېيتىسىلەر: › ئىسسىق بولىدۇ‹ ۋە شۇنداق بولىدۇ.  56 ئەي رىيا قىلغۇچىالر، 
يەر بىلەن كۆكنىڭ يۈزىنى تەپتىش قىلىشنى بىلىسىلەر، ئەمما نېمىشقا بۇ زاماننى تەپتىش 

قىاللمايسىلەر؟  

داۋاگەر بىلەن يارىشىش

57 نېمە ئۈچۈن ئۆزۈڭالر راستلىق توغرىسىدا ھۆكۈم قىلمايسىلەر؟  58 دەۋاگەرىڭ بىلەن ھاكىمنىڭ 

ئالدىغا بارغىنىڭدا يولدا ئۇنىڭ بىلەن ياراشقىلى تىرىشقىن. بولمىسا ئۇ سېنى ھاكىمغا ئېلىپ 
سالىدۇ.  59 ساڭا  زىندانغا  سېنى  ئەمەلدار  ۋە  تاپشۇرىدۇ  ئەمەلدارغا  سېنى  ھاكىم  ۋە  بارىدۇ 

ئېيتىمەنكى، ئاخىرقى پۇلنى تۆلەپ بەرمىگىچە ھېچ يول بىلەن ئاندىن چىقمايسەن«.  

مېۋىسىز ئەنجۈر دەرىخى توغرىسىدىكى تەمسىل

قېنىنى 13  ئۇالرنىڭ  پىالتۇس  كېلىپ،  ئالدىغا  ئۇنىڭ  كىشىلەر  بىرنەچچە  ۋاقىتتا  1 شۇ 

ئۇنىڭغا  توغرىسىدىن  گالىلىيەلىكلەر  ئۆلتۈرگەن  ئىلەشتۈرۈپ  بىلەن  قۇربانلىقلىرى 
خەۋەر بەردى.  2 ئەيسا جاۋاب بېرىپ ئۇالرغا ئېيتتى: »بۇ گالىلىيەلىكلەر شۇنداق ئازاب تارتقىنى 
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ئۈچۈن ھەممە باشقا گالىلىيەلىكلەردىن چوڭراق گۇناھكار ئىكەن دەپ خىيال قىلىسىلەرمۇ؟  
ھاالك  شۇنداق  ھەممەڭالر  قىلمىساڭالر،  توۋا  بەلكى  ئەمەس،  ئۇنداق  ئېيتىمەن:  3 سىلەرگە 

ئۇ  ئۆلتۈرگەن  بېسىپ  يىقىلىپ  ئۈستىگە  ئۇالرنىڭ  مۇنار  سىلوئامدىكى  4 ياكى  بولىسىلەر.  
ئون سەككىز ئادەم بولسا، بۇالر يېرۇسالېمدا ماكان تۇتقان ھەممە باشقا ئادەملەردىن چوڭراق 
بەلكى  ئەمەس،  ئۇنداق  ئېيتىمەن:  5 سىلەرگە  قىلىسىلەرمۇ؟   خىيال  دەپ  ئىكەن  گۇناھكار 
توۋا قىلمىساڭالر، ھەممەڭالر شۇنداق ھاالك بولىسىلەر«.  6 ئاندىن ئۇ بۇ تەمسىلنى ئېيتتى: 
»بىر كىشىنىڭ بېغىدا سېلىنغان بىر ئەنجۈر دەرىخى بار ئىدى. ئۇ كېلىپ ئاندا مېۋە ئىزدەپ 
دەرەختىن مېۋە  ئەنجۈر  بۇ  بولدى، مەن كېلىپ  يىل  › مانا ئۈچ  ئېيتتى:  7 باغۋەنگە  تاپماي،  
ئىزدەپ تاپمىدىم. ئۇنى كەسكىن. نېمىشقا يەرنى بىكار قىلىدۇ؟‹  8 ئەمما باغۋەن جاۋاب بېرىپ 
ئۇنىڭغا ئېيتتى: › ئەي خوجا، بۇ يىل ھەم ئۇنى قويغىن، مەن شۇ ۋاقىت ئىچىدە چۆرىسىنى 
كوالپ قىغ قوياي.  9 ئېھتىمال كېلىدىغان يىل مېۋە بېرىدۇ، بولمىسا ئۇنى كەستۈرگەيسەن‹«.  

ئەيسا مەسىھ شابات كۈنىدە بىر خوتۇننى ساقايتىدۇ

ئون  مانا  تۇردى.  11 ۋە  بېرىپ  تەلىم  بىرىدە  سىناگوگالرنىڭ  كۈنىدە  شابات  بىر  10 ئۇ 

قېلىپ،  دوڭغىيىپ  تۇتۇلۇپ  روھتىن  بىر  ئاجىزالشتۇرىدىغان  بېرى  يىلدىن  سەككىز 
ئالدىغا  ئۆز  كۆرۈپ،  ئۇنى  ئىدى.  12 ئەيسا  بار  ئاندا  خوتۇن  بىر  تۇرالمايدىغان  ئۆرە 
دەپ،  13 ئۆز  يېشىلدىڭ«  زەئىپلىكىڭدىن  خوتۇن،  »ئەي  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  قىچقىرىپ 
تۇرۇپ، خۇداغا ھەمد  ئۆرە  تۈزلىنىپ  دەرھال  ئۇ  ۋە  قويدى  ئۈستىگە  ئۇنىڭ  قوللىرىنى 
چوڭى  سىناگوگنىڭ  ئۈچۈن  ساقايتقىنى  كۈنىدە  شابات  ئەيسانىڭ  ئېيتتى.  14 ئەمما 
شۇ  بار،  كۈن  ئالتە  قىلىدىغانغا  »ئىش  ئېيتتى:  خەلققە  باشالپ  سۆز  ئاچچىقلىنىپ، 
ئەمەس«.  15 لېكىن خۇداۋەندە  كۈنىدە  لېكىن شابات  تېپىڭالر،  كېلىپ شىپا  كۈنلەردە 
شابات  ھەربىرىڭالر  سىلەرنىڭ  قىلغۇچىالر،  رىيا  »ئەي  ئېيتتى:  بېرىپ  جاۋاب  ئۇنىڭغا 
كۈنىدە ئوقۇرىدىن ئۆز ئۇيىنى ياكى ئېشىكىنى يېشىپ سۇغارغىلى ئېلىپ بارمايسىلەرمۇ؟  
16 ئون سەككىز يىلدىن بېرى شەيتاندىن باغلىنىپ، ئۆزى ئىبراھىمنىڭ قىزى بولغان بۇ 

خوتۇن شابات كۈنىدە ئۆز باغالقلىقىدىن يېشىلمىسۇنمۇ؟«  17 ئۇ بۇنى ئېيتقاندا ئۇنىڭغا 
ئۇلۇغ  قىلغان  ئۇنىڭ  خەلق  ھەممە  ۋە  بولدى  خىجالەت  ھەممىسى  بولغانالرنىڭ  زىت 

ئىشلىرىغا خۇشال بولدى.  

قىچا ئۇرۇقى ۋە خېمىرتۇرۇچ توغرىسىدىكى تەمسىل

18 ئاندىن ئۇ ئېيتتى: »خۇدانىڭ پادىشاھلىقى نېمىگە ئوخشايدۇ ۋە ئۇنى نېمىگە ئوخشىتاي؟  

19 بىر ئادەم ئۇنى ئېلىپ، ئۆز بېغىغا سالغان بىر قىچا ئۇرۇقىغا ئوخشايدۇ. ئۇ ئۆسۈپ چوڭ 
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بىر دەرەخ بولدى ۋە ئاسمان ئۇچارقاناتلىرى شاخلىرىغا قوندى«.  20 ئۇ يەنە ئېيتتى: »خۇدانىڭ 
ئۇنى  خوتۇن  بىر  ئوخشايدۇكى،  خېمىرتۇرۇچقا  ئوخشىتاي؟  21 بىر  نېمىگە  پادىشاھلىقىنى 

ئېلىپ ھەممىسىگە تارقاپ خېمىر بولغۇچە ئۈچ قاچا ئۇنغا ئىلەشتۈردى«.  

تار ئىشىك

22 ئۇ يۇرتنى كېزىپ شەھەردىن شەھەرگە كەنتتىن كەنتكە بېرىپ، يېرۇسالېم تەرىپىگە سەپەر 

قىلىپ تۇردى.  23 بىر كىشى ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندە، نىجات تاپىدىغانالر ئازمۇ؟« 
ئەمما ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى:  24 »تار ئىشىكتىن كىرگىلى كۈرىشىڭالر. سىلەرگە ئېيتىمەن: توال 
كىشى كىرگىلى ئىزدەيدۇ، ئەمما كىرەلمەيدۇ.  25 ئۆي خوجايىنى قوپۇپ ئىشىكنى ئەتكەندىن 
كېيىن سىلەر تاشقىرىدا تۇرۇپ، ئىشىكنى قېقىپ: › ئەي خۇداۋەندە، ئەي خۇداۋەندە، بىزگە 
ئاچقىن‹ دەپ ئېيتقىنىڭالردا ئۇ جاۋاب بېرىپ سىلەرگە ئېيتىدۇ: › نە يەردىن ئىكەنلىكىڭالرنى 
سەن  ۋە  يەپ-ئىچتۇق  ئالدىڭدا  سېنىڭ  بىز   ‹ قىلىپ:  سۆز  سىلەر  بىلمەيمەن‹.  26 ئەمما 
بىزنىڭ كوچىلىرىمىزدا تەلىم بەردىڭ‹ دەپ ئېيتىسىلەر.  27 لېكىن ئۇ جاۋاب بېرىپ ئېيتىدۇ: 
› سىلەرگە ئېيتىمەن: نە يەردىن ئىكەنلىكىڭالرنى بىلمەيمەن، مەندىن كېتىڭالر، ئەي يامانلىق 
قىلغۇچىالر‹.  28 ئاندا يىغا ۋە چىش غۇچۇرالتماقلىق بولىدۇ. ئۇ ۋاقىت ئۆزۈڭالر تاشقىرىغا 
تاشلىنىپ، ئىبراھىم ۋە ئىسھاق ۋە ياقۇب ۋە ھەممە پەيغەمبەرلەرنى خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا 
خۇدانىڭ  كېلىپ،  جەنۇبتىن  بىلەن  شىمال  ۋە  غەربتىن  بىلەن  شەرق  كۆرىسىلەر.  29 ئۇالر 
پادىشاھلىقىدا داستىخاندا ئولتۇرىدۇ.  30 ۋە مانا ئاخىرقى بولۇپ، ئاۋۋالقى بولىدىغانالر بار ۋە 

ئاۋۋالقى بولۇپ، ئاخىرقى بولىدىغانالر بار«.  

ئەيسا مەسىھنىڭ يېرۇسالېم توغرىسىدىكى سۆزلىرى

كەتكىن،  چىقىپ  »مۇندىن  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  كېلىپ،  پەرىسىيلەر  بىرنەچچە  سائەتتە  31 شۇ 

شۇ  بېرىپ،  ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئۇ  خااليدۇ«.  32 ئەمما  ئۆلتۈرگىلى  سېنى  ھىرودەس  چۈنكى 
تۈلكىگە ئېيتىڭالر: › مانا بۇ كۈن ۋە ئەتە يامان روھالرنى چىقىرىپ شىپا بېرىمەن ۋە ئۈچىنچى 
كۈنى تەييار بولىمەن‹.  33 لېكىن بۇ كۈن ۋە ئەتە ۋە يەنە بىر كۈن يۈرۈشۈم كېرەكتۇر، چۈنكى 
ئەمەس.  34 ئەي  مۈمكىن  بولۇشى  ھاالك  پەيغەمبەرنىڭ  ھېچ  يەردە  باشقا  يېرۇسالېمدىن 
يېرۇسالېم، ئەي يېرۇسالېم، پەيغەمبەرلەرنى ئۆلتۈرۈپ، ساڭا ئەۋەتىلگەنلەرنى چالما-كېسەك 
قىلغۇچى! توخۇ ئۆز چۆجىلىرىنى قاناتلىرىنىڭ تېگىگە يىغقاندەك نەچچە مەرتىۋە بالىلىرىڭنى 
قويۇلىدۇ.  ۋەيران  سىلەرگە  ئۆيۈڭالر  خالىمىدىڭالر.  35 مانا  سىلەر  ئەمما  خالىدىم،  يىغقىلى 
مۇبارەكتۇر‹  كېلىدىغان  نامىدا  خۇداۋەندىنىڭ   ‹ سىلەر:  ئېيتىمەنكى،  سىلەرگە  مەن  ئەمما 

دېمىگۈچە مېنى كۆرمەيسىلەر«.  
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ئەيسا مەسىھ شابات كۈنىدە بىر سۇلۇق ئىششىقلىق 
ئادەم ساقايتىدۇ

1 ئۇ ئۆزى بىر شابات كۈنىدە پەرىسىيلەرنىڭ بىر چوڭىنىڭ ئۆيىگە كىرگىنىدە ئۇنى 14 

پايالپ تۇرۇۋاتاتتى.  2 ۋە مانا ئۇنىڭ ئالدىدا بىر سۇلۇق ئىششىقلىق ئادەم بار ئىدى.  
3 ئەيسا سۆز باشالپ تەۋرات ئۇستازلىرىغا ۋە پەرىسىيلەرگە ئېيتتى: »شابات كۈنىدە ساقايتماق 

ئۇنى  تەگكۈزۈپ،  قول  ئۇنىڭغا  بولسا  ئۇ  تۇردى.  ئۇالر شۈك  4 ئەمما  ئەمەسمۇ؟«   جايىزمۇ؟ 
بىرىڭالرنىڭ  »سىلەردىن  ئېيتتى:  قىلىپ  سۆز  ئۇالرغا  ئۇ  5 ئاندىن  ياندۇردى.   ساقايتىپ 
ئېشىكى ياكى ئۇيى بىر قۇدۇققا چۈشۈپ قالسا، شابات كۈنى بولسا ھەم، ئۇنى دەرھال تارتىپ 

چىقارمامدۇ؟«  6 ئۇالر بۇنىڭغا ھېچ جاۋاب بېرەلمىدى.  

تۆردە ئولتۇرۇش توغرىسىدىكى تەمسىل

7 ئۇ قىچقىرىلغانالر ئۆزىگە بىرىنچى ئورۇنلىرىنى ئىلغىغىنىنى كۆرۈپ، بىر تەمسىل كەلتۈرۈپ 

ئۇالرغا ئېيتتى:  8 »بىركىم سېنى تويغا قىچقارسا، تۆردە ئولتۇرمىغىن. سەندىن ھۆرمەتلىكرەك 
بىر كىشى قىچقىرىلغانمىكىن.  9 سەن بىلەن ئۇنى قىچقارغان كىشى كېلىپ: › مۇنىڭغا جاي 
بەرگىن‹ دەپ ساڭا ئېيتسا، سەن خىجالەت بولۇپ، يۆتكىلىپ تۆۋەنكى ئورۇندا ئولتۇرىسەن.  
10 لېكىن سەن قىچقىرىلغاندا بېرىپ تۆۋەندە ئولتۇرغىن. شۇنداق قىلساڭ، سېنى قىچقارغان 

كىشى كېلىپ: › ئەي دوستۇم يۇقىرى ئۆتكىن‹ دېسە، سەن بىلەن داستىخاندا ئولتۇرغانالرنىڭ 
پەس  تۇتسا،  ئېگىز  ئۆزىنى  ھەركىم  بولىدۇ.  11 چۈنكى  ئىززەت  ساڭا  ئالدىدا  ھەممىسىنىڭ 

بولىدۇ ۋە كىمكى ئۆزىنى پەس تۇتسا، ئېگىز بولىدۇ«.  

زىياپەتكە كىملەرنى قىچقىرىش كېرەك

12 ئۇ ئۆزىنى قىچقارغان كىشىگە ھەم ئېيتتى: »چۈشلۈك ياكى ئاخشاملىق زىياپەت قىلغىنىڭدا ئۆز 

دوستلىرىڭنى ۋە بۇرادەرلىرىڭنى ۋە ئۇرۇق-تۇغقانلىرىڭنى ۋە باي ھەقەمسايىلىرىڭنى قىچقارمىغىن. 
ئۇالر ھەم سېنى قىچقىرىدۇمىكىن ۋە بۇنىڭ بىلەن ساڭا ياندۇرۇلىدۇ.  13 بەلكى زىياپەت قىلغىنىڭدا 
پېقىرالرنى، چوالقالرنى، توكۇرالرنى، كورالرنى قىچقارغىن.  14 ئۇنداق قىلساڭ، مۇبارەكسەن. ئۇالرنىڭ 

ساڭا ياندۇرۇپ بەرگىلى بىر نەرسىسى بولمىغاچ، ئادىلالرنىڭ قىيامىتىدە ساڭا ياندۇرۇلىدۇ«.  

چوڭ زىياپەتكە قىچقىرىلغان كىشىلەر توغرىسىدىكى تەمسىل

15 داستىخاندا ئولتۇرغانالرنىڭ بىرى بۇنى ئاڭالپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا 

نان يەيدىغانالر مۇبارەكتۇر«.  16 شۇندا ئۇ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »بىر ئادەم چوڭ بىر ئاخشاملىق 
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قىچقىرىلغانالرغا  قۇلىنى  ئۆز  ۋاقتىدا  قىچقاردى.  17 زىياپەت  كىشىنى  توال  قىلىپ  زىياپەت 
ئەۋەتىپ ئېيتقۇزدىكى، كېلىڭالر، مانا ئەمدى ھەممە نەرسە تەييار بولدى.  18 ئەمما ئۇالرنىڭ ھەممىسى 
ۋە  يەرنى سېتىۋالدىم  ئېكىن  بىر  مەن   ‹ ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  ئاۋۋالقىسى  تۇردى.  كەلتۈرگىلى  ئۆزرە 
چىقىپ ئۇنى كۆرمىكىم الزىمدۇر. ساڭا يالۋۇرىمەن: مېنى كەچۈرگىن ‹.  19 يەنە بىرى ئېيتتى: › مەن 
بەش جۈپ ئۇي ئالدىم. ئۇالرنى سىناپ كۆرۈپ باققىلى بارىمەن. ساڭا يالۋۇرىمەن: مېنى كەچۈرگىن‹.  

20 يەنە بىرى ئېيتتى: › مەن خوتۇن ئالدىم، بۇنىڭ ئۈچۈن بارالمايمەن‹.  

21 قۇل يېنىپ كېلىپ، بۇنى خوجىسىغا خەۋەر بەرگەندە خوجا ئاچچىقلىنىپ قۇلغا ئېيتتى: 

ۋە  چوالقالرنى  ۋە  پېقىرالرنى  چىقىپ،  كوچىلىرىغا  ۋە  يوللىرىغا  شەھەرنىڭ  بېرىپ  ئىلدام   ‹
كورالرنى ۋە توكۇرالرنى بۇ يەرگە ئېلىپ كېلىپ كىرگۈزگىن‹.  22 قۇل ئېيتتى: › ئەي خوجام، 
بۇيرۇغىنىڭدەك بولدى ۋە يەنە جاي بار‹.  23 خوجا قۇلغا ئېيتتى: › ئۆيۈم تولسۇن دەپ، چوڭ 
بۇ  ئېيتىمەن:  زورلىغىن.  24 سىلەرگە  ئۇالرنى كىرگىلى  يولالرغا چىقىپ،  ۋە چىغىر  يولالرغا 

قىچقىرىلغان كىشىلەردىن ھېچبىرى داستىخىنىمدىن تېتىمايدۇ‹«.  

ئەيسا مەسىھكە ئەگىشىش

25 توال خەلق ئۇنىڭغا ھەمراھ بولۇپ كېتىۋاتاتتى ۋە ئۇ بۇرۇلۇپ ئۇالرغا ئېيتتى:  26 »كىمكى 

ماڭا كېلىپ ئۆز ئانىسىنى ۋە خوتۇنىنى ۋە بالىلىرىنى ۋە بۇرادەرلىرىنى ۋە ھەمشىرىلىرىنى، 
دەرۋەقە ئۆز جېنىنى ھەم يامان كۆرمىسە، ماڭا شاگىرت بواللمايدۇ.  27 كىمكى ئۆز كرېستىنى 
مۇنار  بىر  بىرى  بواللمايدۇ.  28 سىلەردىن  شاگىرت  ماڭا  ئەگەشمىسە،  كەينىمدىن  كۆتۈرۈپ 
ئۆزۈمدە  خىراجەت  چىقىدىغان  پۈتكۈزگىلى  ئۇنى   ‹ ئولتۇرۇپ:  ئاۋۋال  خالىسا،  سالغىلى 
بارمىكىن‹ دەپ ھېساب قىلمامدۇ؟  29 بولمىسا ئۇلنى سېلىپ پۈتكۈزەلمىسە، كۆرگەنلەرنىڭ 
ھەممىسى ئۇنى مازاق قىلىپ:  30 › بۇ ئادەم بىنا قىلغىلى باشالپ، پۈتكۈزەلمىدى‹ دەپ ئېيتىدۇ.  
31 ياكى بىر پادىشاھ يەنە بىر پادىشاھ بىلەن جەڭ قىلغىلى چىقسا، ئاۋۋال ئولتۇرۇپ: › يىگىرمە 

بېرىپ  بىلەن  ئەسكەر  مىڭ  ئون  ئالدىغا  كېلىدىغاننىڭ  ئۈستۈمگە  ئۆز  بىلەن  ئەسكەر  مىڭ 
سوقۇشاالرمەنمىكىن‹ دەپ مەسلىھەت قىلمامدۇ؟  32 بولمىسا ئۇ تېخى يىراق ئىكەندە ئەلچى 
ئەۋەتىپ سۈلھى شەرتلىرىنى سورايدۇ.  33 شۇنىڭغا ئوخشاش سىلەردىن ھەربىرى ئۆز ھەممە 

بارىنى قويمىسا، مېنىڭ شاگىرتىم بواللمايدۇ.  

تۇز توغرىسىدىكى تەمسىل

34 تۇز ياخشىدۇر، لېكىن تۇز ئۆزى تېتىقسىز بولسا، نېمە بىلەن ئوڭلىنىدۇ.  35 خاھى يەرگە، 

بولسا،  بار  قۇلىقى  ئاڭاليدىغان  ھەركىمنىڭ  تاشلىنىدۇ.  تاشقىرىغا  يارىماي،  قىغقا  خاھى 
ئاڭلىسۇن.  
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يوقالغان قوي توغرىسىدىكى تەمسىل

1 ھەممە باجگىرالر ۋە گۇناھكارالر ئۇنىڭدىن ئاڭلىغىلى ئۇنىڭغا كەلدى.  2 پەرىسىيلەر 15 

ۋە كاتىپالر بولسا كۇسۇلدىشىپ: »بۇ ئادەم گۇناھكارالرنى قوبۇل قىلىپ، ئۇالر بىلەن 
4 »سىلەرنىڭ  ئېيتتى:   كەلتۈرۈپ  تەمسىلنى  بۇ  ئۇالرغا  3 ئۇ  ئېيتىشتى.   دەپ  يەيدۇ«  تائام 
ئاراڭالردا بىر ئادەمنىڭ يۈز قويى بولۇپ ئۇالردىن بىرىنى يىتتۈرسە، توقسان توققۇزىنى چۆلدە 
بىلەن  تاپقاندا خۇشاللىق  ئۇنى  5 ئۇ  بارمامدۇ؟   ئىزدەپ  تاپقۇچە  كەتكىنىنى  يىتىپ  قويۇپ، 
ھەقەمسايىلىرىنى  ۋە  دوستلىرىنى  بېرىپ،  ئېلىپ  6 ئۆيىگە  ئېلىپ،   ئۈستىگە  مۈرىلىرىنىڭ 
قىچقىرىپ ئۇالرغا: › مەن بىلەن خۇش بولۇڭالر، چۈنكى يىتكەن قويۇمنى تاپتىم‹ دەپ ئېيتىدۇ.  
توۋاغا  ئۈچۈن،  گۇناھكار  بىر  قىلغان  توۋا  ئوخشاش  شۇنىڭغا  ئاسماندا  ئېيتىمەن:  7 سىلەرگە 

موھتاج بولمىغان توقسان توققۇز ئادىل ئۈچۈن بولغان خۇشلۇقتىن چوڭراق خۇشلۇق بولىدۇ.  

يوقالغان كۈمۈش تەڭگىسى توغرىسىدىكى تەمسىل

8 ياكى بىر خوتۇننىڭ ئون دىنار كۈمۈشى بولۇپ بىر دىنارنى يىتتۈرسە، ئۇ چىراغنى يېقىپ ئۆينى 

سۈپۈرۈپ، ئۇنى تاپقۇچە ئىجتىھات بىلەن ئىزدىمەمدۇ؟  9 ئۇ ئۇنى تاپقاندا دوستلىرىنى ۋە ھەقەمسايە 
دەپ  تاپتىم‹  دىنارىمنى  يىتتۈرگەن  بولۇڭالر، چۈنكى  بىلەن خۇش  مەن   ‹ قىچقىرىپ:  خوتۇنالرنى 
ئېيتىدۇ.  10 سىلەرگە ئېيتىمەن: توۋا قىلغان بىر گۇناھكار ئۈچۈن خۇدانىڭ پەرىشتىلىرىنىڭ ئالدىدا 

شۇنىڭغا ئوخشاش خۇشاللىق بولىدۇ«.  
يوقالغان ئوغۇل توغرىسىدىكى تەمسىل

ئەي   ‹ ئاتىسىغا:  ئىدى.  12 كىچىكى  بار  ئوغلى  ئىككى  ئادەمنىڭ  »بىر  ئېيتتى:  يەنە  11 ئۇ 

مېلىنى  ئۆز  ئۇ  ئېيتتى.  دەپ  بەرگىن‹  ماڭا  ھەسسەمنى  تېگىشلىك  مېنىڭ  مالدىن  ئاتا، 
ئىككىلىسىگە تەقسىم قىلىپ بەردى.  13 توال كۈن ئۆتمەستە كىچىك ئوغۇل ھەر نەرسىسىنى 
يىغىۋېلىپ، يىراق بىر يۇرتقا سەپەر قىلدى. ئاندا بۇزۇقچىلىق قىلىپ ھەممە مېلىنى يوقاتتى.  
ئۇ  ۋە  بولدى  ئاچارچىلىق  قاتتىق  يۇرتتا  ئۇ  كېيىن،  تۈگەتكەندىن  نەرسىسىنى  ھەممە  14 ئۇ 

ئۆزى تەڭلىك تارتقىلى تۇردى.  15 ئۇ بېرىپ ئۇ يۇرتلۇق بىر كىشىگە خىزمەت قىلماق ئۈچۈن 
ئۇنىڭغا يالالندى. ئۇ ئۇنى توڭگۇزالرنى باققىلى ئۆز قىشالقلىرىغا ئەۋەتتى.  16 ئۇ ئۆز قورسىقىنى 
ھېچكىم  لېكىن  قىالتتى،  ئارزۇ  تويدۇرغىلى  بىلەن  پوستلىرى  پۇرچاق  يەيدىغان  توڭگۇزالر 
ئۇنىڭغا بەرمەيتتى.  17 كېيىن ئۇ ئۆزىگە كېلىپ ئېيتتى: › ئاتامنىڭ قانچە مەدىكارلىرىنىڭ 
ئالدىدىن نان ئېشىپ قالمامتى؟ مەن مۇندا ئاچلىقتىن ھاالك بولىمەن.  18 قوپۇپ، ئاتامنىڭ 
ئالدىغا بېرىپ ئۇنىڭغا ئېيتاي: ئەي ئاتا، ئاسمانغا ۋە سېنىڭ ئالدىڭدا گۇناھ قىلدىم.  19 مۇندىن 
كېيىن سېنىڭ ئوغلۇڭ ئاتالغىلى اليىق ئەمەسمەن. مېنى مەدىكارلىرىڭدىن بىرىدەك تۇتقىن‹.  
20 ئۇ قوپۇپ، ئاتىسىنىڭ ئالدىغا باردى. لېكىن ئۇ تېخى يىراق بولغاندا ئاتىسى ئۇنى كۆرۈپ 
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ئۇنىڭغا  ئوغلى  ئۇنى سۆيدى.  21 لېكىن  ئېسىلىپ  بوينىغا  ئۇنىڭ  يۈگۈرۈپ  قىلىپ،  رەھىم 
ئېيتتى: › ئەي ئاتا، ئاسمانغا ۋە سېنىڭ ئالدىڭدا گۇناھ قىلدىم. سېنىڭ ئوغلۇڭ ئاتالغىلى 
اليىق ئەمەسمەن‹.  22 ئەمما ئاتىسى ئۆز قۇللىرىغا ئېيتتى: › بىرىنچى توننى چىقىرىپ ئۇنىڭغا 
ھەم  تورپاقنى  كىيدۈرۈڭالر.  23 بورداق  ئاياغ  پۇتلىرىغا  سېلىپ  ئۈزۈك  قولىغا  كىيدۈرۈپ، 
كەلتۈرۈپ سويۇڭالر، يەپ خۇش بواليلى.  24 چۈنكى بۇ ئوغلۇم ئۆلگەنىدى تىرىلدى، يىتكەنىدى 

تېپىلدى‹. بۇنىڭ بىلەن ئۇالر خۇش بولغىلى باشلىدى.  
25 چوڭ ئوغلى ئېكىن يېرىدە ئىدى ۋە يېنىپ ئۆيگە يېقىن كەلگەندە نەغمە بىلەن ئۇسسۇلنىڭ 

ئاۋازىنى ئاڭالپ،  26 خىزمەتكارلىرىدىن بىرىنى قىچقىرىپ: › بۇ نېمە ئىكەن؟‹ دەپ سورىدى.  
27 ئەمما ئۇ ئېيتتى: › ئۇكاڭ كەلدى ۋە ئاتاڭ ئۇنى ساالمەت تاپقىنى ئۈچۈن بورداق تورپاقنى 

سويدى‹.  28 لېكىن ئۇ ئاچچىقلىنىپ، ئىچكىرى كىرگىلى ئۇنىمىدى. ئاتىسى چىقىپ ئۇنىڭغا 
يالۋۇردى.  29 ئەمما ئۇ جاۋاب بېرىپ ئاتىسىغا ئېيتتى: › مانا شۇنچە يىل ساڭا خىزمەت قىلىپ 
ئەسال ئەمرىڭدىن چىقمىدىم، ئەمما سەن ئۆز ئاغىنىلىرىم بىلەن خۇش بولغىلى ماڭا بىر ئوغالق 
بەرمىدىڭ.  30 لېكىن سېنىڭ تىرىكچىلىكىڭنى جاالپالر بىلەن يېگەن شۇ ئوغلۇڭ كەلگەندە 
ئۇنىڭ ئۈچۈن بورداق تورپاقنى سويدۇڭ‹.  31 ئاتىسى ئۇنىڭغا ئېيتتى: › ئەي ئوغلۇم، سەن 
سېنىڭكىدۇر.  32 لېكىن  ھەممىسى  بارىمنىڭ  مېنىڭ  ۋە  ئىكەنسەن  بىلەن  مەن  ۋاقىت  ھەر 
تىرىلدى،  ئۆلگەنىدى  ئۇكاڭ  بۇ  سېنىڭ  چۈنكى  كېرەكتۇر،  قىلماق  خۇشاللىق  بولۇپ  شاد 

يىتكەنىدى تېپىلدى‹«.  

يامان ۋەكىل توغرىسىدىكى تەمسىل

1 ئۇ ئۆز شاگىرتلىرىغا ھەم ئېيتتى: »بىر باي ئادەمنىڭ بىر ۋەكىلى بار ئىدى ۋە ئۇالر 16 

ئۇنى › سېنىڭ مېلىڭنى ئىسراپ قىلغۇچى‹ دەپ خوجىسىغا چېقىشتۇردى.  2 ئۇ ئۇنى 
قىچقىرىپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: › بۇ سەن توغرۇلۇق ئاڭلىغىنىم نېمە ئىكەن؟ ۋەكىللىكىڭنىڭ 
ۋەكىل  3 ئەمما  دېدى.   تۇرالمايسەن‹  ۋەكىللىكتە  كېيىن  مۇندىن  ئۆتكۈزگىن.  ھېسابىنى 
ئۆز ئىچىدە ئېيتتى: › نېمە قىالي؟ ئەمدى خوجام ۋەكىللىكنى مەندىن تارتىۋالىدۇ. كەتمەن 
چاپالمايمەن، گادايلىق قىلغىلى ئۇياتىمەن.  4 ۋەكىللىكتىن چۈشكىنىمدە ئۇالر ئۆز ئۆيلىرىدە 
مېنى قوبۇل قىلماق ئۈچۈن نېمە قىلىشىمنى ئەمدى بىلدىم‹ دەپ،  5 ئۆز خوجىسىغا قەرزدار 
قەرزىڭ  قانچە  خوجامغا   ‹ ئېيتتى:  ئاۋۋالقىسىغا  قىچقىرىپ  بىردىن-بىردىن  بولغانالرنى 
مانا ھېسابات   ‹ ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  ۋەكىل  ئېيتتى.  دەپ  ياغ‹  يۈز چارەك   ‹ بولسا:  6 ئۇ  بار؟‹  
دەپتىرىڭنى ئېلىپ ھازىر ئولتۇرۇپ، ئەللىك پۈتكىن‹.  7 ئاندىن ئۇ يەنە بىرىگە ئېيتتى: › سەن 
› مانا  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  ئۇ  بۇغداي‹.  يۈز غەلۋىر   ‹ ئېيتتى:  ئۇ  بار؟‹  قانچە قەرزىڭ  بولساڭ، 
ھېسابات دەپتىرىڭنى ئېلىپ، سەكسەن پۈتكىن‹.  8 خوجا ئۇ ناھەق ۋەكىلنى ئەقىللىق ئىش 
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قىلغىنى ئۈچۈن داڭلىدى. چۈنكى بۇ دۇنيانىڭ ئوغۇللىرى ئۆز نەسلىدە نۇرنىڭ ئوغۇللىرىدىن 
قىلىڭالر.  دوستالر  ئۆزۈڭالرغا  بىلەن  مال  ناھەق  ئېيتىمەن:  9 مەن سىلەرگە  ئەقىللىقراقتۇر.  

ئۇنداق قىلساڭالر ئۇ تۈگىگەندە ئۇالر سىلەرنى ئەبەدىي چېدىرالرغا قوبۇل قىلغاي.  

 ئىشەنچلىك بولۇش

10 كىمكى ئازدا ئىشەنچلىك بولسا، تولىدا ھەم ئىشەنچلىك بولىدۇ. كىمكى ئازدا ناھەق بولسا، 

نېمەتنى  بولمىساڭالر، ھەق  ئىشەنچلىك  مالدا  ناھەق  بولىدۇ.  11 ئەگەر  ناھەق  تولىدا ھەم 
ئۆزۈڭالرنىڭكىنى  بولمىساڭالر،  ئىشەنچلىك  تاپشۇرىدۇ؟  12 باشقىسىنىڭكىدە  سىلەرگە  كىم 

سىلەرگە كىم بېرىدۇ؟  
13 بىر خىزمەتكار ئىككى خوجىغا خىزمەت قىاللمايدۇ. ئۇ بىرىنى يامان كۆرۈپ، يەنە بىرىنى 

ھەم  خۇداغا،  ھەم  قىلىدۇ.  تەھقىر  بىرىنى  يەنە  بولۇپ،  مايىل  بىرىگە  ياكى  كۆرىدۇ  ياخشى 
دۇنياغا خىزمەت قىاللمايسىلەر«.  

خۇدانىڭ قانۇنى ئۆزگەرمەيدۇ

قىلىشتى.  15 ئۇ  ئۇنى مەسخىرە  ئاڭالپ  بۇنىڭ ھەممىسىنى  پەرىسىيلەر  بولغان  ئامراق  14 پۇلغا 

لېكىن  كۆرسەتكۈچىدۇرسىلەر،  ئادىل  ئالدىدا  ئادەملەرنىڭ  ئۆزۈڭالرنى  »سىلەر  ئېيتتى:  ئۇالرغا 
ئالدىدا  خۇدانىڭ  بولغىنى  بەلەن  ئالدىدا  ئادەملەرنىڭ  چۈنكى  بىلىدۇ،  كۆڭۈللىرىڭالرنى  خۇدا 
يىرگىنچلىكتۇر.  16 تەۋرات ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ تەلىماتلىرى يۇھانناغىچە ئىدى. ئۇ ۋاقىتتىن تارتىپ 
كىرىدۇ.   ئۇنىڭغا  بىلەن  ئىجتىھات  ھەركىم  ۋە  جاكارلىنىدۇ  ئىنجىلى  پادىشاھلىقىنىڭ  خۇدانىڭ 

17 لېكىن ئاسمان بىلەن يەرنىڭ يوقالمىقى تەۋراتتىن بىر نۇقتىنىڭ چۈشمىكىدىن ئاسانراقتۇر.  

تاالق قىلىش توغرىسىدا

18 ھەركىم ئۆز خوتۇنىنى تاالق قىلىپ باشقىسىنى ئالسا، زىنا قىلىدۇ ۋە كىمكى ئۆز ئېرىدىن 

تاالق قىلىنغاننى ئالسا، زىنا قىلىدۇ.  

باي ئادەم بىلەن پېقىر الزارۇس توغرىسىدىكى تەمسىل 

19 بىر باي ئادەم بار ئىدى. سۆسۈن لىباس ۋە قىممەت باھا نەپىس كاناپ كىيىپ، ھەر كۈننى 

ئەيش-ئىشرەت بىلەن ئۆتكۈزەتتى.  20 ئەمما ئۇنىڭ ئىشىكىنىڭ ئالدىدا چاقا بىلەن ئۇرۇلغان 
الزارۇس دېگەن بىر پېقىر ياتاتتى.  21 ئۇ باينىڭ داستىخىنىدىن چۈشكەن پارچىلىرىدىن يەپ، 
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ئۆزىنى تويدۇرغىلى ئارزۇ قىالتتى. مانا ئىتالر ھەم كېلىپ ئۇنىڭ چاقىلىرىنى ياالتتى.  22 ۋەقە 
باي ھەم  باردى.  ئېلىپ  ئىبراھىمنىڭ قۇچىقىغا  پەرىشتىلەر ئۇنى  ۋە  پېقىر ئۆلدى  بولدىكى، 

ئۆلۈپ دەپنە قىلىندى.  
23 ئۇ دوزاختا ئازاب تارتىپ، كۆزلىرىنى كۆتۈرۈپ يىراقتىن ئىبراھىمنى ۋە ئۇنىڭ قۇچىقىدىكى 

ئاتا ئىبراھىم، ماڭا رەھىم قىلىپ الزارۇسنى  › ئەي  الزارۇسنى كۆرۈپ،  24 قىچقىرىپ ئېيتتى: 
ئەۋەتكىنكى، ئۆز بارمىقىنىڭ ئۇچىنى سۇغا چىالپ، تىلىمنى سوۋۇتسۇن. بۇ ئوتتا ئازاب تارتىمەن‹.  
25 لېكىن ئىبراھىم ئېيتتى: › ئەي ئوغلۇم، ھايات ئۆمرۈڭدە ئۆزۈڭنىڭ نازۇنېمىتىنى ئېلىپ 

بولغىنىڭنى ۋە الزارۇس دەرد باال تارتقىنىنى يادىڭغا كەلتۈرگىن. ئەمدى ئۇ تەسەللى تاپتى، 
ئۆتكىلى  تەرىپىڭالرغا  سىلەرنىڭ  يەردىن  بۇ  باشقا،  تارتىسەن.  26 مۇندىن  ئازاب  سەن  ئەمما 
خالىغانالر ۋە ئاندىن بىزنىڭ تەرىپىمىزگە ئۆتكىلى خالىغانالر ئۆتەلمىسۇن دەپ، سىلەر بىلەن 
ساڭا  ئاتا،  ئەي   ‹ ئېيتتى:  ئۇ  بېكىتىلگەندۇر‹.  27 ئەمما  ھاڭ  بىر  چوڭ  ئارىمىزدا  بىزنىڭ 
يالۋۇرىمەنكى، ئۇنى مېنىڭ ئاتامنىڭ ئۆيىگە ئەۋەتكەيسەن.  28 مېنىڭ بەش بۇرادىرىم بار. ئۇ 
يېرىگە كەلمىسۇن‹.  29 ئىبراھىم  ئازاب  بۇ  ئۇالرغا خەۋەر بېرىپ ئەسكەرتسۇنكى، ئۇالر ھەم 
 ‹ ئېيتتى:  ئاڭلىسۇن‹.  30 ئۇ  ئۇالرنى  بار،  پەيغەمبەرلەر  ۋە  ئۇالرغا مۇسا   ‹ ئېيتتى:  ئۇنىڭغا 
توۋا  ئۇالر  بارسا،  ئالدىغا  ئۇالرنىڭ  بىرى  ئۆلگەنلەردىن  لېكىن  ئىبراھىم،  ئاتا  ئەي  بولمايدۇ، 
قىالتتى‹.  31 ئەمما ئۇ ئۇنىڭغا ئېيتتى: › ئەگەر ئۇالر مۇسانى ۋە پەيغەمبەرلەرنى ئاڭلىمىسا، 

ئۆلگەنلەردىن بىرى ھەم قوپسا، ئىشەنمەيدۇ‹.  

گۇناھ ۋە كەچۈرۈم

1 ئۇ ئۆز شاگىرتلىرىغا ئېيتتى: »تايدۇرماقلىقالرنىڭ كەلمەسلىكى مۈمكىن ئەمەستۇر، 17 

بىرىنى  كىچىكلەردىن  بۇ  2 ئۇنىڭ  ئادەمگە.   بولغان  ۋاسىتە  ئۇالرغا  ۋاي  لېكىن 
چۆكتۈرۈلسە،  دېڭىزغا  ئۆزى  ئۇ  ئېسىلىپ  تېشى  تۈگمەن  بىر  بوينىغا  ئۇنىڭ  تايدۇرۇشىدىن، 
گۇناھ  بۇرادىرىڭ ساڭا  ئەگەر  بولۇڭالر.  ئاگاھ  قاراپ  3 ئۆزۈڭالرغا  بوالتتى.   ياخشىراق  ئۇنىڭغا 
قىلسا، ئۇنىڭغا نەسىھەت قىلغىن، توۋا قىلسا، ئۇنى ئەپۇ قىلغىن.  4 كۈندە يەتتە مەرتىۋە ئۆزۈڭگە 
گۇناھ قىلىپ، يەتتە مەرتىۋە ساڭا يېنىپ كېلىپ: › توۋا قىلدىم‹ دەپ ئېيتسا، ئۇنى ئەپۇ قىلغىن«.  

قىچا ئۇرۇقىچە ئېتىقاد

»قىچا  ئېيتتى:  دېدى.  6 خۇداۋەندە  ئاشۇرغىن«  »ئېتىقادىمىزنى  خۇداۋەندىگە:  5 روسۇلالر 

دەپ  كۆچۈرۈلگىن‹  دېڭىزغا  قومۇرۇلۇپ   ‹ ئۈجمىگە:  بۇ  بولسا،  ئېتىقادىڭالر  ئۇرۇقىچە 
ئېيتساڭالر، سىلەرگە ئىتائەت قىالتتى.  
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قۇلنىڭ ۋەزىپىسى
ئۇ  ۋە  بولسا  قۇلى  بىر  باقىدىغان  مال  ياكى  ھەيدەيدىغان  يەر  بىرىڭالرنىڭ  7 سىلەرنىڭ 

دەپ  ئولتۇرغىن‹  داستىخاندا  كېلىپ  ھازىر   ‹ ئۇنىڭغا:  كەلسە،  ئۆيگە  يەردىن  ئېكىن  ئۆزى 
ئېيتىدۇمۇ؟  8 بەلكى: › مېنىڭ تائامىمنى تەييار قىلىپ، مەن يەپ-ئىچكۈچە بەل باغالپ ماڭا 
خىزمەت قىلغىن، ئاندىن كېيىن سەن ئۆزۈڭ يەپ-ئىچكىن‹ دەپ ئۇنىڭغا ئېيتمامدۇ؟  9 شۇ 
قۇلغا بۇيرۇغاندەك قىلغىنى ئۈچۈن شۈكۈر ئېيتارمىكىن؟  10 شۇنداق سىلەرگە بۇيرۇلغاننىڭ 
بولغاننى  ۋاجىپ  بىزلەرگە  چۈنكى  ئىكەنمىز،  قۇل  بىكار  بىز   ‹ قىلغىنىڭالردا:  ھەممىسىنى 

قىلدۇق‹ دەپ ئېيتىڭالر«.  

 ئون پېسە كىشىلەرنىڭ ساقايتىلىشى

ئۆتۈپ،   ئوتتۇرىسىدىن  گالىلىيەنىڭ  بىلەن  سامارىيە  بارغىنىدا  كېتىپ  يېرۇسالېمغا  11 ئۇ 

تۇرۇپ،  13 ئاۋازلىرىنى  نېرى  ئۇچراپ،  ئۇنىڭغا  كىشى  پېسە  ئون  كىرگەندە  كەنتكە  12 بىر 

كۆتۈرۈپ: »ئەي ئۇستاز ئەيسا، بىزگە رەھىم قىلغىن« دەپ ئېيتتى.  14 ئۇ ئۇالرنى كۆرگەندە 
ئۇالرغا ئېيتتى: »بېرىپ، ئۆزۈڭالرنى كاھىنالرغا كۆرسىتىڭالر«. ۋەقە بولدىكى، ئۇالر كېتىپ 

بارغىنىدا پاكىز بولدى.  
15 ئۇالردىن بىرى ئۆزىنىڭ ساقايغىنىنى كۆرگەندە يېنىپ كېلىپ، ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن خۇداغا 

ھەمد ئېيتىپ،  16 ئەيسانىڭ پۇتلىرىنىڭ ئالدىدا يۈز تۆۋەن يىقىلىپ، ئۇنىڭغا شۈكۈر ئېيتتى. 
كىشى  ئون  بولغانالر  »پاكىز  ئېيتتى:  قىلىپ  سۆز  ئىدى.  17 ئەيسا  سامارىيەلىك  ئۆزى  ئۇ 
ئەمەسمىدى؟ توققۇزى قېنى؟  18 بۇ بىگانىدىن باشقا ھېچكىم خۇداغا شان-شەرەپ بەرگىلى 
كەلمىدىمۇ؟«  19 ئاندىن ئۇ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »قوپۇپ ماڭغىن، ئېتىقادىڭ سېنى قۇتقۇزدى«.  

خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنىڭ كېلىشى

ئۇ  سورىغاندا  دەپ  كېلىدۇ؟«  قاچان  پادىشاھلىقى  »خۇدانىڭ  ئۇنىڭدىن:  20 پەرىسىيلەر 

ئۇالرغا جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »خۇدانىڭ پادىشاھلىقى زاھىردا كەلمەيدۇ.  21 كىشىلەر: › مانا 
مۇندادۇر‹ ياكى › ئاندادۇر‹ دېيەلمەيدۇ. مانا خۇدانىڭ پادىشاھلىقى ئىچىڭالردىدۇر«.  22 ئۇ ئۆز 
شاگىرتلىرىغا ئېيتتى: »ئىبن ئال-ئىنساننىڭ كۈنلىرىنىڭ بىرىنى كۆرگىلى ئارزۇ قىلىدىغان 
كۈنلىرىڭالر كېلىدۇ، لېكىن كۆرمەيسىلەر.  23 ئۇالر سىلەرگە: › مانا ئاندا‹ ياكى › مانا مۇندا‹ 
دېسە، بارماڭالر ۋە ئەگەشمەڭالر.  24 چۈنكى چېقىن ئاسماننىڭ بىر چېتىدىن چېقىپ، يەنە بىر 

چېتىگىچە يالقۇنلىغاندەك ئىبن ئال-ئىنساننىڭ ھەم ئۆز كۈنىدە شۇنداق بولىدۇ.  
25 ئەمما ئاۋۋال ئۇنىڭ توال زەخمەت تارتىپ، بۇ نەسىلدىن رەت قىلىنىشى كېرەكتۇر.  

بولىدۇ.   شۇنداق  ھەم  كۈنلىرىدە  ئال-ئىنساننىڭ  ئىبن  بولغاندەك  كۈنلىرىدە  26 نۇھنىڭ 
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27 ئۇالر نۇھ كېمىگە كىرگەن كۈنگىچە يەپ-ئىچىپ، ئەرگە تېگىپ خوتۇن ئاالتتى ۋە توپان 

ئېلىپ- يەپ-ئىچىپ،  ئۇالر  كۈنلىرىدە  لوتنىڭ  قىلدى.  28 ھەم  ھاالك  ھەممىسىنى  كېلىپ 
سېتىپ، كۆچەت سېلىپ ئۆي ياساتتى.  29 لېكىن لوت سودومدىن چىققان كۈنى ئاسماندىن 

ئوت بىلەن گۈڭگۈرت يېغىپ، ھەممىسىنى ھاالك قىلدى.  
كۈندە  ئۇ  بولىدۇ.  31 ھەركىم  شۇنداق  كۈندە  بولىدىغان  ئاشكارا  ئال-ئىنسان  30 ئىبن 

ئالغىلى چۈشمىسۇن. شۇنىڭغا ئوخشاش  نەرسىلىرىنى  بولسا، ئۆيدىكى  ئۆگزىنىڭ ئۈستىدە 
كىمكى ئېكىن يەردە بولسا، كەينىگە يانمىسۇن.  32 لوتنىڭ خوتۇنىنى يادىڭالرغا كەلتۈرۈڭالر.  
33 كىمكى ئۆز جېنىنى قۇتقۇزغىلى خالىسا، ئۇنى يىتتۈرىدۇ ۋە كىمكى ئۇنى يىتتۈرسە، ئۇنى 

بىرى  ئىككىسىنىڭ  ياتىدىغان  ئورۇندا  بىر  كېچىدە  ئۇ  ئېيتىمەن:  تىرىلدۈرىدۇ.  34 سىلەرگە 
ئېلىنىدۇ، يەنە بىرى قويۇلىدۇ.  35 يارغۇنچاق تارتىشىپ تۇرىدىغان ئىككى خوتۇننىڭ بىرى 
ئېلىنىدۇ، يەنە بىرى قويۇلىدۇ.  36 ئېكىن يەردىكى ئىككى كىشىنىڭ بىرى ئېلىنىدۇ، يەنە بىرى 

قويۇلىدۇ«.  
37 ئۇالر سوراپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندە، قايدا؟« ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: »ئۆلۈك بەدەن 

قايدا بولسا، قۇشالر ئاندا يىغىلىدۇ«.  

تۇل خوتۇن ۋە ھاكىم توغرىسىدىكى تەمسىل

كۆرسىتىپ 18  ئىكەنلىكىنى  كېرەك  قىلىشىنىڭ  دۇئا  ۋاقىت  ھەر  ھارماي  1 ئۇالرنىڭ 

ئۇالرغا بىر تەمسىل كەلتۈرۈپ،  2 ئېيتتى: »بىر شەھەردە بىر ھاكىم بار ئىدى. ئۆزى 
خۇدادىن قورقمايدۇ ۋە ئادەمدىن پەرۋا قىلمايتتى.  3 ئۇ شەھەردە بىر تۇل خوتۇن ھەم بار ئىدى 
ئىلتىماس  بەرگىن‹ دەپ  ئالدۇرۇپ  دەۋاگەرىمدىن ھەققىمنى   ‹ ئۇ ئۇنىڭ قېشىغا كېلىپ:  ۋە 
 ‹ ئېيتتى:  ئۆز-ئۆزىگە  كېيىن  ئاندىن  ئەمما  ئۇنىمىدى،  ۋاقىتقىچە  بىر  4 ئۇ  تۇردى.   قىلىپ 
بەرمىگىنى  ئارام  ماڭا  خوتۇن  تۇل  5 بۇ  ھەم،   قىلمىسام  پەرۋا  ئادەمدىن  قورقماي  خۇدادىن 

ئۈچۈن ھەققىنى ئالدۇرۇپ بېرەي. بولمىسا ئۇ ئاخىر كېلىپ يۈزۈمنى تاتىاليدۇ‹«.  
ئاڭالڭالر.  7 ئەمدى خۇدا  ئېيتقىنىنى  نېمە  ئېيتتى: »ناھەق ھاكىمنىڭ  6 ئاندىن خۇداۋەندە 

ھەققىنى  ئۇالرنىڭ  ئىلغانلىرىغا  قىلغان  پەرياد  ئۆزىگە  كۈندۈز  كېچە  ھەم،  قىلسا  تەخىر 
لېكىن  بېرىدۇ.  ئالدۇرۇپ  ھەققىنى  پات  ئۇالرغا  ئېيتىمەن:  بەرمەمدۇ؟  8 سىلەرگە  ئالدۇرۇپ 

ئىبن ئال-ئىنسان كەلگەندە يەر يۈزىدە ئىمان تاپارمىكىن؟«  
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پەرىسىي بىلەن باجگىر توغرىسىدىكى تەمسىل
ئېيتتى:   تەمسىلنى  بۇ  بەزىسىگە  قىلغۇچىالرنىڭ  تەھقىر  باشقىالرنى  بىلىپ  ئادىل  ئۆزىنى  9 ئۇ 

باجگىر  بىرى  يەنە  پەرىسىي،  بىرى  بەيت-مۇقەددەسكە چىقتى.  قىلغىلى  دۇئا  ئادەم  10 »ئىككى 

شۈكۈر  ساڭا  خۇدا،  ئەي   ‹ قىلدىكى:  دۇئا  شۇنداق  ئىچىدە  ئۆز  تۇرۇپ،  ئىدى.  11 پەرىسىي 
ئېيتىمەنكى، مەن بۆلەك ئادەملەرگە ئوخشاش بۇالڭچى، ناھەق ۋە زىناخور ياكى شۇ باجگىردەك 
ھەم ئەمەسمەن.  12 ھەپتىدە ئىككى مەرتىۋە روزا تۇتۇپ، ھەر نە پايدا تاپقىنىمنىڭ ئوندىن بىر 
ئۈلۈشىنى بېرىمەن‹.  13 لېكىن باجگىر نېرىدىن تۇرۇپ، كۆزلىرىنى ئاسمان تەرىپىگە كۆتۈرۈشنى 
ھەم خالىماي، مەيدىسىگە ئۇرۇپ: › ئەي خۇدا، مەن گۇناھكارغا رەھىم قىلغىن‹ دەپ ئېيتتى.  
ئەمەس. چۈنكى  باشقىسى  ئەمما  ياندى،  ئۆيىگە  ئۆز  قىلىنىپ  ئادىل  ئۇ  ئېيتىمەن:  14 سىلەرگە 

ھەركىم ئۆزىنى ئېگىز تۇتسا، پەس بولىدۇ، لېكىن كىمكى ئۆزىنى پەس تۇتسا، ئېگىز بولىدۇ«.  

بالىالرنىڭ ئەيسا مەسىھ ئالدىغا كەلتۈرۈلۈشى

15 ئۇ ئۆز قوللىرىنى ئۇالرنىڭ ئۈستىگە قويغاي دەپ، ئۇالر ئۇنىڭ ئالدىغا كىچىك بالىالرنى 

ھەم ئېلىپ كەلدى. ئەمما شاگىرتالر بۇنى كۆرۈپ ئۇالرنى ئەيىبلىدى.  16 لېكىن ئەيسا ئۇالرنى 
قىچقىرىپ ئېيتتى: »كىچىك بالىالرنى مېنىڭ ئالدىمغا كەلگىلى قويۇپ، ئۇالرنى توسۇشماڭالر. 
كىمكى  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  شۇنداقالرنىڭكىدۇر.  17 بەرھەق،  پادىشاھلىقى  خۇدانىڭ  مانا 
خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى بىر كىچىك بالىدەك قوبۇل قىلمىسا، ئۇنىڭغا ئەسال كىرەلمەيدۇ«.  

ئەيسا مەسىھ ۋە باي ئادەم

18 بىر چوڭ كىشى ئۇنىڭدىن سوراپ ئېيتتى: »ئەي ياخشى ئۇستاز، ئەبەدىي ھاياتلىققا ۋارىس 

بولماق ئۈچۈن نېمە قىالي؟«  19 ئەيسا ئۇنىڭغا ئېيتتى: »نېمە ئۈچۈن مېنى ياخشى دەيسەن؟ 
يېگانە خۇدادىن باشقا ھېچكىم ياخشى ئەمەس.  20 ئەمرلەرنى بىلىسەن: زىنا قىلمىغىن، قاتىللىق 
ھۆرمەت  ئاناڭغا  ۋە  ئاتاڭغا  بەرمىگىن،  گۇۋاھلىق  يالغان  قىلمىغىن،  ئوغرىلىق  قىلمىغىن، 
ساقالۋاتىمەن«.   بېرى  كىچىكلىكىمدىن  ھەممىسىنى  »بۇنىڭ  ئېيتتى:  ئۇ  قىلغىن«.  21 ئەمما 
22 ئەيسا بۇنى ئاڭالپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ساڭا يەنە بىر نېمە كەمدۇر. پۈتۈن بارلىقىڭنى سېتىپ، 

پېقىرالرغا ئۈلەشتۈرۈپ بەرگىن ۋە ئاسماندا خەزىنەڭ بولىدۇ ۋە كېلىپ ماڭا ئەگەشكىن«.  
ئۇنىڭ  ئىدى.  24 ئەيسا  باي  توال  ئۇ  چۈنكى  بولدى،  غەمكىن  توال  ئاڭالپ  بۇنى  ئۇ  23 ئەمما 

پادىشاھلىقىغا كىرىشى  توال غەمكىن بولغىنىنى كۆرۈپ ئېيتتى: »دۆلەتمەنلەرنىڭ خۇدانىڭ 
قانداق مۈشكۈلدۇر.  25 بىر باينىڭ خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا كىرىشىدىن بىر تۆگىنىڭ يىڭنە 
كىم  بولسا،  »ئۇنداق  ئېيتىشتى:  ئاڭلىغانالر  ئوڭايراقتۇر«.  26 بۇنى  ئۆتۈشى  تۆشۈكىدىن 
نىجات تاپااليدۇ؟«  27 ئەمما ئۇ ئېيتتى: »ئادەملەرگە مۈمكىن بولمىغىنى خۇداغا مۈمكىندۇر«.  
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ئەيسا مەسىھكە ئەگىشىش ئۈچۈن ئاتا قىلىنغان ئىنائم
28 ئاندىن پېترۇس ئېيتتى: »مانا بىز ئۆز بارىمىزنى قويۇپ، ساڭا ئەگەشتۇق«.  29 ئۇ ئۇالرغا 

يا  يا خوتۇننى  ئۆينى  پادىشاھلىقى ئۈچۈن  ئېيتىمەن: خۇدانىڭ  ئېيتتى: »بەرھەق، سىلەرگە 
بۇرادەرلەرنى يا ئاتا-ئانىنى يا بالىالرنى قويۇپ،  30 بۇ زاماندا نەچچە مەرتىۋىسىنى ۋە كېلىدىغان 

ئالەمدە ئەبەدىي ھاياتنى تاپمايدىغان ھېچكىم يوقتۇر«.  

ئەيسا مەسىھ ئۈچىنچى قېتىم ئۆلۈپ تىرىلىشىنى ئالدىن ئېيتىدۇ

ۋە  چىقىمىز  يېرۇسالېمغا  بىز  »مانا  ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئېلىپ،  ئالدىغا  ئۆز  ئىككىلەرنى  ئون  31 ئۇ 

بەجا  ھەممىسى  پۈتۈلگەننىڭ  بىلەن  ۋاسىتىسى  پەيغەمبەرلەرنىڭ  توغرىسىدا  ئال-ئىنسان  ئىبن 
كەلتۈرۈلىدۇ.  32 مانا ئۇ ئۆزى تائىپىلەرگە تاپشۇرۇلىدۇ ۋە ئۇالر ئۇنى مەسخىرە ۋە دەشنەم قىلىپ، 
يۈزىگە تۈكۈرۈپ،  33 ئۇنى قامچىالپ ئۆلتۈرىدۇ ۋە ئۇ ئۈچىنچى كۈنى قوپىدۇ«.  34 لېكىن ئۇالر 

بۇنىڭدىن ھېچنېمە ئۇقمىدى ۋە بۇ سۆز ئۇالردىن پىنھان ئىدى ۋە نېمە ئېيتىلغاننى ئۇقمىدى.  

بىر كور كىشىنىڭ ساقايتىلىشى

35 ۋەقە بولدىكى، ئۇ يېرىخوغا يېقىنالشقاندا بىر كور كىشى يولنىڭ بويىدا ئولتۇرۇپ گادايلىق 

قىلىۋاتاتتى.  36 ئۇ خەلقنىڭ ئۆتۈپ كەتكىنىنى ئاڭالپ: »بۇ نېمىدۇر؟« دەپ سورىدى.  37 ئۇالر 
ئۇنىڭغا: »نازارەتلىك ئەيسا ئۆتىدۇ« دەپ خەۋەر بەردى.  38 ئاندىن ئۇ قىچقىرىپ: »ئەي ئەيسا 
ئىبن-داۋۇد، ماڭا رەھىم قىلغىن« دېدى.  39 ئۇنىڭ ئالدىدىن ماڭغانالر: »شۈك ئولتۇرغىن!« 
ئۇ ئۆزى ئوشۇقراق: »ئەي ئىبن-داۋۇد، ماڭا رەھىم قىلغىن«  ئەيىبلىدى. لېكىن  دەپ ئۇنى 
دەپ قىچقاردى.  40 ئەيسا توختاپ، ئۇنى ئۆز ئالدىغا كەلتۈرگىلى بۇيرۇدى. كور ئۇنىڭغا يېقىن 
ئېيتتى:  ئۇ  خااليسەن؟«  قىلىشىمنى  نېمە  ئېيتتى:  41 »ساڭا  سوراپ  ئۇنىڭدىن  كەلگەندە 
»ئەي خۇداۋەندە، كۆرىدىغان بولسام ئىدى«.  42 ئەيسا: »كۆرىدىغان بولغىن، ئېتىقادىڭ سېنى 
ساقايتتى« دەپ ئېيتتى.  43 ئۇ دەرھال كۆرىدىغان بولۇپ، ئۇنىڭغا ئەگىشىپ خۇداغا شان-

شەرەپ بەردى ۋە ھەممە خەلق بۇنى كۆرۈپ خۇداغا ھەمد ئېيتتى.  

ئەيسا مەسىھ ۋە باجگىرالرنىڭ باشلىقى زاكېۇئس

1 ئەيسا يېرىخوغا كىرىپ شەھەردىن ئۆتكەندە،  2 مانا باجگىرالرنىڭ بىر چوڭى زاكېئۇس 19 

دەپ ئاتالغان بىر باي كىشى،  3 ئەيسا كىم ئىكەن دەپ، ئۇنى كۆرگىلى خالىدى. ئەمما 
يۈگۈرۈپ،  4 ئىلگىرى  ئۇنى كۆرەلمەي،   تولىلىقىدىن  ئۈچۈن خەلقنىڭ  بولغىنى  قىسقا  بويى 
ئۇنى كۆرمەك ئۈچۈن بىر ئۈجمىگە چىقتى، چۈنكى ئەيسا ئۇ يول بىلەن كېلىپ ئۆتمەكچى 
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ئىتتىك  زاكېئۇس،  »ئەي  كۆرۈپ:  ئۇنى  قاراپ  يۇقىرىغا  كەلگەندە  يەرگە  ئۇ  5 ئەيسا  ئىدى.  
چۈشكىن، چۈنكى بۇ كۈن سېنىڭ ئۆيۈڭدە قونماقچىمەن«.  

كۆرۈپ  بۇنى  قىلدى.  7 ھەممىسى  قوبۇل  ئۇنى  بىلەن  خۇشلۇق  چۈشۈپ،  دەرھال  6 ئۇ 

غوتۇلدىشىپ: »گۇناھكار كىشىنىڭكىدە مېھمان بولغىلى كىردى« دەپ ئېيتىشتى.  8 لېكىن 
زاكېئۇس قوپۇپ خۇداۋەندىگە ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندە، مانا مېلىمنىڭ نىسپىنى پېقىرالرغا 
ياندۇرۇپ  تۆتنى  بىرىگە  بولسام،  ئالغان  نېمە  بىر  بىلەن  ئۆكتەملىك  بىراۋدىن  ۋە  بېرىمەن 
بولدى.  نىجات  ئۆيگە  بۇ  كۈن  »بۇ  ئېيتتى:  توغرىسىدا  ئۇنىڭ  ئەيسا  بېرىمەن«.  9 ئاندىن 
مانا ئۇ ھەم ئىبراھىمنىڭ ئوغلىدۇر.  10 چۈنكى ئىبن ئال-ئىنسان ھاالك بولغاننى ئىزدەپ 

قۇتقۇزغىلى كەلدى«.  

قۇلالرغا تاپشۇرۇلغان تاالنتالر توغرىسىدىكى تەمسىل

يېرۇسالېمغا  ئۇ  چۈنكى  ئېيتتى.  تەمسىل  بىر  قىلىپ  سۆز  يەنە  ئۇ  ئاڭلىغاندا  بۇنى  11 ئۇالر 

دەپ  بولىدۇ«  ئاشكارا  پات  پادىشاھلىقى  »خۇدانىڭ  ئۇالر:  ۋە  قالغانىدى  يېقىنلىشىپ 
مەنسىپىنى  پادىشاھلىق  بىر  ئۆزىگە  كىشى  خوجىزادە  »بىر  ئېيتتى:  قىالتتى.  12 ئۇ  خىيال 
ئۆز  ئىدى.  13 ئۇ  يېنىپ كەلمەكچى  ئاندىن  بېرىپ،  يۇرتقا  يىراق  بىر  تاپتۇرۇۋالماق ئۈچۈن 
ئون قۇلىنى قىچقىرىپ ئۇالرغا ئون يامبۇ بېرىپ ئېيتتى: › مەن كەلگۈچە سودا قىلىڭالر‹.  
بىزنىڭ   ‹ ئەۋەتىپ:  ئەلچىلەر  كەينىدىن  كۆرۈپ،  يامان  ئۇنى  خەلقى  يۇرت  ئۇنىڭ  14 لېكىن 

ئۈستىمىزگە شۇ كىشىنىڭ پادىشاھلىق قىلىشىنى خالىمايمىز‹ دەپ ئېيتتى.  
پادىشاھلىق مەنسىپىنى ئېلىپ يېنىپ كەلگەندە: › ھەربىرى سودىسى  15 ۋەقە بولدىكى، ئۇ 

بىلەن قانچە پايدا تاپقىنىنى بىلەي‹ دەپ، ئۆزى تىلال تاپشۇرغان قۇلالرنى ئۆز ئالدىغا قىچقارتتى.  
16 ئاۋۋالقىسى كېلىپ ئېيتتى: › ئەي خوجا، يامبۇڭدا ئون يامبۇ پايدا بولدى‹.  17 ئۇ ئۇنىڭغا 

شەھەرنىڭ  ئون  ئۈچۈن  بولغىنىڭ  ئىشەنچلىك  ئازدا  قۇل،  ياخشى  ئەي  ئاپىرىن   ‹ ئېيتتى: 
ئۈستىگە ھاكىم بولغىن‹.  18 ئىككىنچىسى كېلىپ ئېيتتى: › ئەي خوجا، يامبۇڭدا بەش يامبۇ 
پايدا بولدى‹.  19 ئۇنىڭغا ھەم ئېيتتى: › سەن ھەم بەش شەھەرنىڭ ئۈستىگە ھاكىم بولغىن‹.  
جايدا  بىر  چىگىپ،  ياغلىققا  بىر  يامبۇڭ!  مانا  خوجا،  ئەي   ‹ ئېيتتى:  كېلىپ  بىرى  20 يەنە 

ئۆزۈڭ  يىغىۋېلىپ،  ئۆزۈڭ سالمىغاننى  ئىكەنسەن،  ئادەم  بىر  قاتتىق  ساقلىدىم.  21 چۈنكى 
تېرىمىغاننى ئورايسەن. ئۇنىڭ ئۈچۈن سەندىن قورقتۇم‹.  22 ئەمما ئۇ ئۇنىڭغا ئېيتتى: › ئەي 
يامان قۇل، سېنى ئۆز ئاغزىڭدىن ھۆكۈم قىالي. مېنىڭ قاتتىق ئادەم بولۇپ، سالمىغىنىمنى 
مېنىڭ  نېمىشقا  بولسا،  بىلدىڭمۇ؟  23 ئۇنداق  ئورىدىغىنىمنى  تېرىمىغىنىمنى  يىغىۋېلىپ 
تىلالمنى سەرراپالرغا بەرمىدىڭ؟ مەن يېنىپ كەلگەندە ئۇنى پايدىسى بىلەن ئالماسمىدىم؟‹.  
24 ئاندىن ئۇ يېنىدىكىلەرگە ئېيتتى: › يامبۇنى ئۇنىڭدىن ئېلىپ، ئون يامبۇسى بار كىشىگە 

جاۋاب  بار‹.  26 ئۇ  يامبۇسى  ئون  ئۇنىڭ  خوجا  ئەي   ‹ ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  بېرىڭالر‹.  25 ئۇالر 
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ھەم  بارى  بولسا  يوق  كىمنىڭ  ئەمما  بېرىلىدۇ،  ئۇنىڭغا  بولسا  بار  ھەركىمنىڭ   ‹ بەردىكى: 
ئۇنىڭدىن ئېلىنىدۇ.  27 لېكىن ئۇالرنىڭ ئۈستىگە مېنىڭ پادىشاھلىق قىلىشىمنى خالىمىغان 

دۈشمەنلىرىمنى كەلتۈرۈپ، ئۇالرنى مېنىڭ ئالدىمدا ھاالك قىلىڭالر‹«.  

ئەيسا مەسىھ تەخەيگە مىنىپ يېرۇسالېمغا كىرىدۇ

باردى.  29 ۋەقە بولدىكى، زەيتۇن تېغى  28 ئۇ بۇنى ئېيتىپ، يېرۇسالېمغا چىققىلى ئىلگىرى 

دېگەن تاغنىڭ يېنىدىكى بەيتپاگەگە ۋە بەيتانياغا يېقىنالشقاندا شاگىرتلىرىدىن ئىككىسىنى 
ئەۋەتىپ،  30 ئېيتتى: »قېشىڭالردىكى كەنتكە بېرىڭالر ۋە ئۇ يەرگە بارغاندا ئۈستىگە ئەسال 
كېلىڭالر.   ئېلىپ  يېشىپ،  ئۇنى  تاپىسىلەر.  باغالقلىق  تەخەينى  بىر  مىنمىگەن  ھېچكىم 
31 ئەگەر بىرى سىلەردىن: › نېمە ئۈچۈن ئۇنى يېشىسىلەر‹ دەپ سورىسا، ئۇنىڭغا ئېيتىڭالر: › 

خۇداۋەندىگە الزىمدۇر‹«.  
ئۇنىڭ  يەشكەندە  تەخەينى  تاپتى.  33 ئۇالر  ئېيتقاندەك  ئۇالرغا  ئۇ  بېرىپ،  32 ئەۋەتىلگەنلەر 

»خۇداۋەندىگە  ئېيتتى.  34 ئۇالر:  دەپ  يېشىسىلەر؟«  نېمىشقا  »تەخەينى  ئۇالرغا:  ئىگىلىرى 
الزىمدۇر« دېدى.  35 ئۇالر ئۇنى ئەيسانىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىپ، ئۆز لىباسلىرىنى تەخەينىڭ 
ئۈستىگە سېلىپ، ئەيسانى مىندۈردى.  36 ئۇ كېتىپ بارغىنىدا ئۇالر ئۆز لىباسلىرىنى يولدا 
جامائىتى  ھەممە  شاگىرتلىرىنىڭ  يېقىنالشقىنىدا  تۆۋىنىگە  تېغىنىڭ  زەيتۇن  ياياتتى.  37 ئۇ 
خۇش بولۇپ، كۆرگەن مۆجىزىلەر ئۈچۈن ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن خۇداغا ھەمد ئېيتقىلى باشالپ:  
38 »خۇداۋەندىنىڭ نامىدا كەلگەن پادىشاھ مۇبارەكتۇر! ئاسماندا ئامانلىق ۋە ئەرشىئەالدا شان-

شەرەپ« دەپ ئېيتىشتى.  
ئۇستاز،  »ئەي  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  پەرىسىيلەر  بىرنەچچە  ئارىسىدىكى  خەلقنىڭ  39 لېكىن 

بەرگىن«.  40 ئۇ جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »سىلەرگە ئېيتىمەنكى، بۇالر  تەنبىھ  شاگىرتلىرىڭغا 
ئۈستىگە  ئۇنىڭ  كۆرگەندە  يېقىنلىشىپ شەھەرنى  قىچقىراتتى«.  41 ئۇ  تاشالر  تۇرسا،  شۈك 
يىغالپ ئېيتتى:  42 »كاشكى سەن ھەم شۇ كۈنۈڭدە ئامانلىقىڭ ئۈچۈن نېمە كېرەك بولغىنىنى 
بىلسەڭ ئىدى. لېكىن ئەمدى كۆزلىرىڭدىن پىنھان قىلىندى.  43 مانا دۈشمەنلىرىڭ چۆرەڭدە 
كېلىدۇ.  44 ئۇالر  كۈنلىرىڭ  قىستايدىغان  تەرەپتىن سېنى  ھەر  قورشاپ  قۇرۇپ، سېنى  دالدا 
ئۈستىدە  تاش  تاشنى  قىلىپ، سەندە  يەكسەن  بىلەن  يەر  بالىلىرىڭنى  ئىچىڭدىكى  ۋە  سېنى 

قويمايدۇ، چۈنكى ساڭا بېرىلگەن ۋاقىتنى بىلمىدىڭ«.  

ئەيسا مەسىھنىڭ بەيت-مۇقەددەسنى تازىلىشى
45 ئۇ بەيت-مۇقەددەسكە كىرىپ ئانداكى ساتقۇچىالرنى چىقارغىلى باشالپ،  46 ئۇالرغا ئېيتتى: 

»پۈتۈلگەنكى، مېنىڭ ئۆيۈم دۇئا ئۆيىدۇر، لېكىن سىلەر ئۇنى بۇالڭچىالرنىڭ غېرى قىلدىڭالر«.  
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47 ئۇ ھەر كۈن بەيت-مۇقەددەستە تەلىم بېرەتتى. لېكىن باش كاھىنالر ۋە كاتىپالر ۋە قوۋمنىڭ 

بىلمەيتتى، چۈنكى  نېمە قىلىدىغىنىنى  چوڭلىرى ئۇنى يوقاتقىلى ئىزدىدى.  48 لېكىن ئۇالر 
قوۋمنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭدىن ئاڭلىغىلى ئۇنىڭغا يېپىشىپ تۇردى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ ھوقۇقىنىڭ سۈرۈشتۈرۈلۈشى

1 شۇ كۈنلەردە بىر كۈن ئۇ ئۆزى بەيت-مۇقەددەستە خەلققە تەلىم بېرىپ ئىنجىلنى 20 

يەتكۈزگىنىدە، باش كاھىنالر ۋە كاتىپالر بىلەن ئاقساقالالر دەرقەم تۇرۇپ  2 ئۇنىڭغا 
شۇ  ساڭا  ياكى  قىلىسەن؟  بۇنى  بىلەن  قۇدرەت  نېمە  ئېيتقىن:  »بىزگە  ئېيتتى:  قىلىپ  سۆز 
قۇدرەتنى بەرگەن كىمدۇر؟«  3 ئۇ جاۋاب بېرىپ ئۇالرغا ئېيتتى: »مەن ھەم سىلەردىن بىر سۆز 
سوراي، ماڭا ئېيتىڭالر:  4 يۇھاننانىڭ چۆمۈلدۈرۈشى ئاسماندىن ئىدىمۇ ياكى ئادەمدىنمۇ؟«  
5 ئۇالر ئۆز ئارىلىرىدا مەسلىھەت قىلىشىپ: »ئەگەر ئاسماندىن دېسەك: › نېمە ئۈچۈن ئۇنىڭغا 

چالما-كېسەك  بىزنى  خەلق  ھەممە  دېسەك،  ئادەملەردىن  6 لېكىن  دەيدۇ.   ئىشەنمىدىڭالر؟‹ 
»ئۇنىڭ  7 ئۇالر:  ئېيتىشتى.   دەپ  بىلىدۇ«  دەپ  پەيغەمبەر  يۇھاننانى  ئۇالر  چۈنكى  قىلىدۇ، 
قەيەردىن بولغىنىنى بىلمەيمىز« دەپ جاۋاب بەردى.  8 ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: »ئۇنداقتا مەن 

ھەم نېمە قۇدرەت بىلەن بۇنى قىلغىنىمنى سىلەرگە ئېيتمايمەن«.  

 ئۈزۈمزارلىق ۋە يامان باغۋەنلەر توغرىسىدىكى تەمسىل

ئۇنى  قىلىپ،  ئۈزۈمزارلىق  بىر  ئادەم  »بىر  ئېيتتى:  كەلتۈرۈپ  تەمسىلنى  بۇ  خەلققە  9 ئۇ 

باغۋەنلەرگە تاپشۇرۇپ، ئۇزۇن ۋاقىت سەپەر قىلدى.  10 مېۋە ۋاقتى بولغاندا: › ئۈزۈمزارلىقنىڭ 
ئۇنى  باغۋەنلەر  لېكىن  ئەۋەتتى،  باغۋەنلەرگە  قۇلنى  بىر  دەپ  بەرسۇن‹  ئۇنىڭغا  مېۋىسىدىن 
ئۇرۇپ، قۇرۇق ياندۇردى.  11 ئۇ يەنە باشقا بىر قۇلنى ئەۋەتتى. ئۇالر ئۇنى ھەم ئۇرۇپ ھاقارەت 
قىلىپ، قۇرۇق ياندۇردى.  12 ئۇ يەنە ئۈچىنچىسىنى ئەۋەتتى ۋە ئۇالر ئۇنى ھەم يارىالندۇرۇپ، 

تاشقىرى چىقاردى.  
ئەۋەتەي.  ئوغلۇمنى  ئامراق  ئۆز  قىالي؟  نېمە   ‹ ئېيتتى:  ئىگىسى  ئۈزۈمزارلىقنىڭ  13 ئاندىن 

ئەلۋەتتە ئۇالر ئۇنىڭغا يۈز-خاتىرە قىلىدۇ‹.  14 لېكىن باغۋەنلەر ئۇنى كۆرگەندە ئۆز ئارىلىرىدا 
بىزنىڭكى  مىراس  ئاندىن  ئۆلتۈرەيلى.  ئۇنى  كېلىڭالر  ۋارىستۇر،  بۇ   ‹ قىلىپ:  مەسلىھەت 
بولىدۇ‹ دەپ ئېيتىشتى.  15 ئۇالر ئۇنى ئۈزۈمزارلىقتىن تاشقىرى چىقىرىپ ئۆلتۈردى. ئەمدى 
ئۈزۈمزارلىقنىڭ ئىگىسى ئۇالرغا نېمە قىلىدۇ؟  16 ئۇ كېلىپ ئۇ باغۋەنلەرنى ھاالك قىلىپ، 
ئۇنداق  »ھەرگىز  ئاڭلىغاندا:  بۇنى  ئۇالر  لېكىن  تاپشۇرىدۇ«.  باشقىالرغا  ئۈزۈمزارلىقنى 

بولمىسۇن« دەپ ئېيتتى.  
17 ئۇ ئۇالرغا قاراپ ئېيتتى: »ئۇنداق بولسا، › تامچىالر رەت قىلغان تاش ئۆزى بۇرجەك تېشى 
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بولدى‹ دەپ پۈتۈلگەن سۆز نېمىدۇر؟  
18 ھەركىم بۇ تاشنىڭ ئۈستىگە چۈشسە، پارچىلىنىدۇ ۋە ئۇ تاش كىمنىڭ ئۈستىگە چۈشسە، 

ئۇنى ئېزىدۇ.  
19 كاتىپالر بىلەن باش كاھىنالر شۇ سائەتتە ئۇنىڭ ئۈستىگە قول سالغىلى خالىدى، لېكىن 

توغرىسىدا  ئۆزى  ئۇالرنىڭ  ئۇالرنىڭ  تەمسىلنى  بۇ  ئۇنىڭ  ئۇالر  چۈنكى  قورقتى.  خەلقتىن 
ئېيتقىنىنى ئۇقتى.  

قەيسەرگە باج بېرىش توغرىسىدا بىر سوئال

بىر سۆز  ئۇنى  ئۈچۈن  تاپشۇرماق  ھۆكۈمىگە  ۋالىينىڭ  ۋە  ماراپ، ھۆكۈمەتكە  ئۇنى  20 ئۇالر 

سوراپ  ئۇنىڭدىن  ئەۋەتتى.  21 ئۇالر  جاسۇسالرنى  كۆرسەتكەن  ئادىل  ئۆزىنى  تۇتقىلى  بىلەن 
ئېيتتى: »ئەي ئۇستاز، بىز سېنىڭ راستلىق بىلەن سۆز قىلىپ تەلىم بەرگىنىڭنى ۋە يۈز-خاتىرە 
قىلماي، خۇدانىڭ يولىنى ھەقىقەت بىلەن ئۆگەتكىنىڭنى بىلىمىز.  22 قەيسەرگە باج بەرمىكىمىز 
جايىزمۇ، ياكى ئەمەسمۇ؟«  23 ئەمما ئۇ ئۇالرنىڭ ھىيلىسىنى بىلىپ ئۇالرغا ئېيتتى:  24 »ماڭا 
بىر دىنار كۆرسىتىڭالر. ئۇنىڭدىكى سۈرەت ۋە خەت كىمنىڭكىدۇر؟« ئۇالر: »قەيسەرنىڭكى« دەپ 
ئېيتىشتى.  25 ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: »ئۇنداق بولسا، قەيسەرنىڭكىنى قەيسەرگە ۋە خۇدانىڭكىنى 
خۇداغا بېرىڭالر«.  26 ئۇالر ئۇنى خەلقنىڭ ئالدىدا بىر سۆز بىلەن تۇتالماي، ئۇنىڭ جاۋابلىرىغا 

ھەيران بولۇپ شۈك تۇردى.  

ئۆلۈمدىن تىرىلىش توغرىسىدا 

27 ئۆلۈمدىن تىرىلىپ قوپۇشنى ئىنكار قىلغان سادۇقىيالردىن بىرنەچچىسى كېلىپ، ئۇنىڭدىن 

سوراپ  28 ئېيتتى: »ئەي ئۇستاز، مۇسا بىزگە پۈتكەنكى، بىر كىشىنىڭ بۇرادىرى ئۆلسە ۋە 
ئۆز  ئېلىپ  بۇرادىرى  ئۇنىڭ  خوتۇننى  ئۇ  بولمىسا،  بالىسى  لېكىن  بولسا،  خوتۇنى  ئۇنىڭ 
بۇرادىرىگە ئۇرۇق-ئەۋالد قوپۇرسۇن.  29 مانا يەتتە بۇرادەر بار ئىدى ۋە ئاۋۋالقىسى خوتۇن ئېلىپ 
بالىسىزلىقتا ئۆلدى.  30 ئىككىنچىسى  31 ۋە ئۈچىنچىسى ۋە شۇنداق ھەممە يەتتىلىسى ئۇنى 
ئېلىپ باال يۈزى كۆرمەي ئۆلدى.  32 ھەممىسىدىن كېيىن خوتۇن ھەم ئۆلدى.  33 قىيامەتتە ئۇ 
خوتۇن ئۇالرنىڭ قايسىسىنىڭكى بولىدۇ؟ چۈنكى يەتتىلىسى ئۇنى خوتۇنلۇققا ئالغانىدى«.  

34 ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: »بۇ ئالەمنىڭ بالىلىرى خوتۇن ئالىدۇ ۋە ئەرگە تېگىدۇ.  35 لېكىن 

ئالمايدۇ  خوتۇن  سانالغانالر  اليىق  قوپمىقىغا  ئارىسىدىن  ئۆلۈكلەر  ۋە  يەتمەككە  ئالەمگە  ئۇ 
ياكى ئەرگە تەگمەيدۇ.  36 ئۇالر يەنە ئۆلمەيدۇ، چۈنكى ئۇالر پەرىشتىلەردەكتۇر ۋە تىرىلىشنىڭ 
ئوغۇللىرى بولغاچ خۇدانىڭ ئوغۇللىرى بولىدۇ.  37 ئەمما ئۆلگەنلەرنىڭ تىرىلىپ قوپۇرۇلمىقىنى 
مۇسا ھەم تىكەن توغرىسىدىكى بۆلۈمىدە خۇداۋەندىنى ئىبراھىمنىڭ تەڭرىسى ۋە ئىسھاقنىڭ 
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تەڭرىسى ۋە ياقۇبنىڭ تەڭرىسى دەپ بايان قىلغاندۇر.  38 ئۇ ئۆلۈكلەرنىڭ تەڭرىسى ئەمەس، 
بەزىلىرى  تىرىكتۇر«.  39 كاتىپالردىن  ئۇنىڭغا  ھەممىسى  چۈنكى  تىرىكلەرنىڭكىدۇر،  بەلكى 
نېمە  بىر  ئۇنىڭدىن  يەنە  دېدى.  40 ئۇالر  ئېيتتىڭ«  ياخشى  ئۇستاز،  »ئەي  بېرىپ:  جاۋاب 

توغرىسىدا سورىغىلى جۈرئەت قىلمىدى.  

مەسىھ كىمنىڭ ئوغلىدۇر؟

41 ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: »ئۇالر مەسىھنى داۋۇدنىڭ ئوغلى دەپ قانداق دېيەلەيدۇ؟  42 داۋۇد ئۆزى 

زەبۇر كىتابىدا ئېيتىدۇكى: › رەب مېنىڭ خۇداۋەندەمگە ئېيتتى:  
43 مەن دۈشمەنلىرىڭنى قەدەمگاھىڭ قىلغۇچە مېنىڭ ئوڭ يېنىمدا ئولتۇرغىن‹.  

44 ئەمدى داۋۇد ئۇنى خۇداۋەندە دېسە، ئۇ قانداق ئۇنىڭ ئوغلى بولىدۇ؟«  

ئەيسا مەسىھ رىيا قىلغۇچى كاتىپالرنى ئەيىبلەيدۇ

45 ھەممە خەلق ئاڭالپ تۇرغاندا، ئۇ شاگىرتلىرىغا ئېيتتى:  46 »ئۇزۇن تونالر كىيىپ يۈرۈپ، 

ئولتۇرۇشنى  تۆردە  زىياپەتلەردە  ۋە  ئورۇنالرنى  ئاۋۋالقى  سىناگوگالردا  ئېلىپ،  ساالم  بازارالردا 
ياخشى كۆرگەن كاتىپالردىن ئېھتىيات قىلىڭالر.  47 ئۇالر تۇل خوتۇنالرنىڭ ئۆيلىرىنى يەپ، 

نىقابلىنىپ ئۇزۇن دۇئاالر ئوقۇيدۇ. بۇالر قاتتىقراق ھۆكۈم تاپىدۇ«.  

تۇل خوتۇننىڭ ئىائنىسى

1 ئۇ كۆزلىرىنى كۆتۈرۈپ، بايالر ئۆز ھەدىيەلىرىنى خەزىنىگە سالغىنىنى كۆردى.  2 بىر 21 

3 ئېيتتى:  كۆرۈپ،   سالغىنىنى  تىيىن  مىس  ئىككى  ئۇنىڭغا  خوتۇننىڭ  تۇل  پېقىر 
سالدى.   ئوشۇقراق  ھەممىسىدىن  خوتۇن  تۇل  پېقىر  ئۇشبۇ  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  »بەرھەق، 
سالدى،  ئارىسىغا  ھەدىيەلەرنىڭ  نېمە  بىر  زىيادىلىكىدىن  ئۆز  ھەممىسى  ئۇالرنىڭ  4 چۈنكى 

لېكىن بۇ ئۆز يوقلۇقىدىن، ئۇنىڭدا بار تىرىكچىلىكىنىڭ ھەممىسىنى سالدى«.  

 ئاخىرقى زامانالردىكى ئاالمەتلەر
ياسالغاندۇر«  بىلەن  ھەدىيەلەر  تۆھپە  ۋە  تاشالر  چىرايلىق  »بەيت-مۇقەددەس  5 بەزىلەر: 

يىقىتىلماي  تاش  ئۈستىدە  تاشنىڭ  نەرسىلەرنىڭ  كۆرۈۋاتقان  ئېيتتى:  6 »سىلەر  ئۇ  دېگەندە 
قاچان  بۇ  ئۇستاز،  ئېيتتى: »ئەي  ئۇنىڭدىن سوراپ  كېلىدۇ«.  7 ئۇالر  قالمايدىغان كۈنلىرى 
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بولۇڭالركى،  »ئاگاھ  ئېيتتى:  نېمىدۇر؟«  8 ئۇ  ئاالمىتى  بولۇشىنىڭ  ۋەقە  بۇنىڭ  ۋە  بولىدۇ 
ئېزىپ كەتمىگەيسىلەر. توال كىشى مېنىڭ ئىسمىم بىلەن كېلىپ: › مەن ئۇدۇرمەن‹ ۋە › ۋاقىت 
يېقىنلىشتى‹ دەپ ئېيتىدۇ. ئۇالرنىڭ كەينىدىن بارماڭالر.  9 ھەمدە جەڭ شاۋقۇنلىرى بىلەن 
ئىنقىالب شاۋقۇنلىرىنى ئاڭلىغىنىڭالردا قورقماڭالر. بۇالرنىڭ ئاۋۋال ۋەقە بولۇشى كېرەكتۇر، 

لېكىن ئاخىرى تېخى پات بولمايدۇ«.  
10 ئاندىن ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: »تائىپە تائىپىگە ۋە مەملىكەت مەملىكەتكە كارشى قوپىدۇ.  11 يەردىن 

يەرگە چوڭ زىلزىلىلەر ۋە ئاچارچىلىقالر ۋە ۋاباالر بولىدۇ ۋە ئاسماندا ھەيۋەتلىك كۆرۈنۈشلەر ۋە 
چوڭ ئاالمەتلەر بولىدۇ.  12 ئەمما بۇنىڭ ھەممىسىنىڭ ئىلگىرى، ئۇالر سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالرغا 
قول سېلىپ، سىلەرنى قوغالپ، سىناگوگالرغا ۋە زىندانالرغا تۇتۇپ بېرىدۇ ۋە مېنىڭ ئىسمىم 
ئۈچۈن پادىشاھالر ۋە ۋالىيالرنىڭ ئالدىغا چىقىرىلىسىلەر.  13 بۇنىڭ بىلەن گۇۋاھلىق بەرگىلى 
سىلەرگە پۇرسەت بولىدۇ.  14 ئۇنىڭ ئۈچۈن كۆڭۈللىرىڭالرغا ساقالڭالركى، نېمە جاۋاب بېرەيلى 
دەپ، ئىلگىرىدىن ئەندىشە قىلمىغايسىلەر.  15 چۈنكى ھەممە دۈشمەنلىرىڭالر قارشى تۇرۇپ، 
ۋە  ئاتا-ئانا  بېرىمەن.  16 ھەم  ۋە ھېكمەت مەن سىلەرگە  ئېغىز  قىاللمىغۇدەك  خىالپىدا سۆز 
بۇرادەرلەر ۋە ئۇرۇق-تۇغقانالر ۋە دوستالر سىلەرنى تۇتۇپ بېرىدۇ ۋە بەزىلىرىڭالرنى ئۆلتۈرىدۇ.  
17 مېنىڭ ئىسمىم ئۈچۈن ھەممىسى سىلەرنى يامان كۆرىدۇ.  18 لېكىن باشلىرىڭالردىن بىر تال 

چاچ يىتمەيدۇ.  19 سەۋرىڭالر بىلەن جانلىرىڭالرنى قۇتقۇزۇڭالر.  

يېرۇسالېمنىڭ خاراب بولۇشى

بولۇشىنىڭ  خاراب  ئۇنىڭ  كۆرگىنىڭالردا،  قورشىغىنىنى  قوشۇنالر  يېرۇسالېمنى  20 ئەمدى 

يېقىنالشقىنىنى بىلىڭالر.  21 ئۇ ۋاقىت يەھۇدىيەدىكىلەر تاغالرغا قاچسۇن ۋە يېرۇسالېمنىڭ 
ئىچىدىكىلەر تاشقىرى چىقسۇن ۋە سەھرادىكىلەر ئۇنىڭ ئىچىگە كىرمىسۇن.  22 چۈنكى بۇالر 
پۈتۈلگەننىڭ ھەممىسى بەجا كەلتۈرۈلىدىغان ئىنتىقام كۈنلىرىدۇر.  23 ئەمما ۋاي ئۇ كۈنلەردە 
ھامىلىدار بولغانالرغا ۋە ئېمىتىدىغانالرغا! چۈنكى يۇرتتا چوڭ تەڭلىك ۋە بۇ قوۋمغا غەزەپ 
ئېلىپ  بولۇپ  ئەسىر  تائىپىلەرگە  بىسىغا چۈشۈپ، ھەممە  قىلىچ  بولىدۇ.  24 ئۇالر  ھۆكۈمى 
بېرىلىدۇ ۋە تائىپىلەرنىڭ زامانلىرى تامام بولغۇچە يېرۇسالېم تائىپىلەردىن دەپسەندە قىلىنىدۇ.  

مەسىھنىڭ كېلىشى توغرىسىدا

ۋە  دېڭىزنىڭ  تائىپىلەر  يۈزىدە  يەر  ۋە  بولىدۇ  ئاالمەتلەر  يۇلتۇزالردا  ۋە  ئايدا  ۋە  25 ئاپتاپتا 

دولقۇنالرنىڭ گۈلدۈرلىشىدىن دەھشەتكە چۈشۈپ گاڭگىراپ قالىدۇ.  26 ئادەملەر قورقۇنچتىن 
يوقىتىدۇ.  ئەس-ھوشىنى  ھودۇقالنغىنىدىن  تۇرغىنىدا  كۈتۈپ  كېلىدىغاننى  يۈزىگە  يەر  ۋە 
توال  ئال-ئىنساننىڭ  ئىبن  ئۇالر  ۋاقىت  قوزغىلىدۇ.  27 ئۇ  قۇۋۋەتلىرى  ئاسمانالرنىڭ  چۈنكى 
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بولىدىغان  ۋەقەلەر  بۇلۇتتا كېلىدىغىنىنى كۆرىدۇ.  28 بۇ  بىر  بىلەن  قۇدرەت ۋە شان-شەرەپ 
ۋاقىتتا ئۆرە تۇرۇپ، باشلىرىڭالرنى كۆتۈرۈڭالر، چۈنكى بۇ نىجاتىڭالر يېقىنالشتى دېمەكتۇر«.  

ئەيسا مەسىھنىڭ سۆزلىرى ھەرگىز يوقالمايدۇ

قاراڭالر.   دەرەخلەرگە  ھەممە  ۋە  دەرىخىگە  »ئەنجۈر  ئېيتتىكى:  تەمسىل  بىر  ئۇالرغا  29 ئۇ 

بىلىسىلەر.   ئۆزۈڭالردىن  ئىكەنلىكىنى  يېقىن  يازنىڭ  كۆرگەندە  بىخالنغىنىنى  30 ئۇالرنىڭ 

يېقىن  پادىشاھلىقىنىڭ  خۇدانىڭ  كۆرگەندە  بولغىنىنى  ۋەقە  بۇ  سىلەر  ھەم  31 شۇنداق 

بولغىنىنى بىلىڭالر.  32 بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەنكى، ھەممىسى ۋەقە بولمىغۇچە بۇ نەسىل 
ئۆتمەيدۇ.  33 ئاسمان ۋە يەر يوقىلىدۇ، لېكىن مېنىڭ سۆزلىرىم ھەرگىز يوقالمايدۇ.  

34 ئۆزۈڭالر ئاگاھ بولۇڭالركى، كۆڭۈللىرىڭالر مەستلىكتە ۋە شاراب ئىچىشتە ۋە تىرىكچىلىك 

كەلمىگەي.   تۇيۇقسىز  ئۈستۈڭالرغا  سىلەرنىڭ  كۈن  ئۇ  ۋە  ئېغىرالشمىغاي  ئەندىشىسىدە 
كېلىدۇ.  36 ئۇنىڭ  تۇزاقتەك  بىر  ھەممىسىگە  ئولتۇرغانالرنىڭ  يۈزىدە  يەر  بارچە  35 چۈنكى 

ئال- ئىبن  قۇتۇلۇپ،  قېچىپ  ھەممىسىدىن  بولىدىغاننىڭ  ۋەقە  بۇ  تۇرۇپ،  ئويغاق  ئۈچۈن 
ئىنساننىڭ ئالدىدا تۇرغىلى اليىق ھېسابالنمىقىڭالر ئۈچۈن ھەمىشە دۇئا قىلىڭالر«.  

37 ئۇ كۈندۈزى بەيت-مۇقەددەستە تەلىم بېرىپ، كېچىسى زەيتۇن تېغى دېگەن تاغدا قوناتتى.  

ئالدىغا  ئاڭلىغىلى  سۆزىنى  ئۇنىڭ  چىقىپ،  بەيت-مۇقەددەسكە  سەھەردە  خەلق  38 ھەممە 

كېلەتتى.  

يەھۇدانىڭ ئەيسا مەسىھكە ساتقۇنلۇق قىلىشى

1 پاسئخا دېگەن پېتىر نان ھېيتى يېقىنالشقانىدى.  2 باش كاھىنالر ۋە كاتىپالر ئۇنى 22 

ئون  شەيتان  3 لېكىن  قورقتى.   خەلقتىن  ئەمما  ئىزدەيتتى،  پۇرسەت  ئۆلتۈرگىلى 
ئىككىلەرنىڭ بىرى بولغان ئىشقارىيوت دېگەن يەھۇداغا كىردى.  4 ئۇ بېرىپ، ئۇنى قانداق 
تەرىقە بىلەن ئۇالرغا تۇتۇپ بېرىدىغىنىنى باش كاھىنالر ۋە سەردارالر بىلەن مەسلىھەت قىلدى.  
5 ئۇالر خۇش بولۇپ ئۇنىڭغا كۈمۈش بەرگىلى ئىتتىپاقالشتى.  6 ئۇ رازى بولۇپ، ئۇنى خەلقتىن 

پىنھان ئۇالرغا تۇتۇپ بەرگىلى مۇناسىپ پۇرسەت ئىزدەتتى.  

پاسئخا تائامىغا تەييارلىق كۆرۈش

7 پاسئخا قوزىسىنى قۇربانلىق قىلىدىغان پېتىر كۈنى كەلگەندە،  8 ئۇ پېترۇسنى ۋە يۇھاننانى 

تەييار قىلىڭالر«.  9 ئۇالر  يېگىلى  پاسئخا قوزىسىنى  بىز ئۈچۈن  ئېيتتى: »بېرىپ،  ئەۋەتىپ 
»مانا  ئېيتتى:  ئۇالرغا  خااليسەن؟«  10 ئۇ  قىلىشىمىزنى  تەييار  »قەيەردە  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا 
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ئۇ  ئۇچرايدۇ.  سىلەرگە  ئادەم  بىر  كۆتۈرگەن  كوزىسىنى  سۇ  بىر  كىرگىنىڭالردا  شەھەرگە 
مەن  ئېيتىدۇ:  ساڭا  ئۇستاز   ‹ خوجايىنىغا:  ئەگىشىپ،  11 ئۆي  ئۇنىڭغا  ئۆيگە  كىرىدىغان 
دەڭالر.  12 ئۇ  يەردىدۇر؟‹  نە  مېھمانخانا  يەيدىغان  قوزىسىنى  پاسئخا  بىلەن  شاگىرتلىرىم 
سىلەرگە بىسات سېلىقلىق بىر چوڭ بالىخانا كۆرسىتىدۇ. ئاندا تەييارلىق قىلىڭالر«.  13 ئۇالر 

بېرىپ ئۇالرغا ئېيتىلغىنىدەك تېپىپ، پاسئخا قوزىسىنى تەييار قىلدى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ ئون ئىككىلەر بىلەن پاسئخا تائامىنى يېيىشى

»مەن  ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئولتۇردى.  15 ۋە  داستىخاندا  بىلەن  روسۇلالر  ئۇ  كەلگەندە  14 سائەت 

زەخمەت تارتماستىن ئىلگىرى سىلەر بىلەن بۇ پاسئخا قوزىسىنى يېگىلى ئارزۇمەنلىك بىلەن 
ئارزۇ قىلدىم.  16 سىلەرگە ئېيتىمەن: خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا كامىل بولمىغۇچە يەنە ئۇنىڭدىن 
»بۇنى  ئېيتتى:  قىلىپ  شۈكۈر  ئېلىپ،  قولىغا  جامنى  بىر  ئۇ  يېمەيمەن«.  17 ئاندىن  ئەسال 
ئېلىپ، ئاراڭالردا تەقسىم قىلىڭالر.  18 چۈنكى سىلەرگە ئېيتىمەن: مۇندىن كېيىن خۇدانىڭ 
بىر  ئۇ  ئىچمەيمەن«.  19 ئاندىن  يەنە  مېۋىسىدىن  تېلىنىڭ  ئۈزۈم  كەلمىگۈچە  پادىشاھلىقى 
ئۈچۈن  سىلەر  مېنىڭ  »بۇ  ئېيتتى:  بېرىپ  ئۇالرغا  ئوشتۇپ،  ئېيتىپ  شۈكۈر  ئېلىپ،  ناننى 
تائام  ھەم  قىلىڭالر«.  20 شۇنداق  بۇنى  ئۈچۈن  قىلماق  ياد  مېنى  بەدىنىمدۇر.  بېرىلىدىغان 
يېگەندىن كېيىن، ئۇ جامنى ئېلىپ ئېيتتى: »بۇ جام مېنىڭ سىلەر ئۈچۈن تۆكۈلىدىغان قېنىم 

بىلەن بولىدىغان يېڭى ئەھدىدۇر.  
بىللە داستىخاندىدۇر.  22 دەرۋەقە  بىلەن  بەرگۈچىنىڭ قولى مەن  21 لېكىن مانا مېنى تۇتۇپ 

ئىبن ئال-ئىنسان تەقدىر قىلىنغاندەك كېتىدۇ، لېكىن ۋاي ئۇنىڭ تۇتۇپ بېرىلىشىگە ۋاسىتە 
بولغان ئادەمگە!«  23 ئۇالر: »بۇنى قىلغۇچى قايسىمىزدۇر؟« دەپ ئۆز ئارىلىرىدا سوراشقىلى 

تۇردى.  
24 ئۇالرنىڭ ئارىسىدا: »قايسىمىز چوڭراق سانىلىدۇ« دەپ بىر تاالش-تارتىش ھەم بولدى.  25 ئەمما 

ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: »تائىپىلەرنىڭ پادىشاھلىرى ئۇالرنىڭ ئۈستىگە چوڭلۇق قىلىدۇ ۋە ئۇلۇغلىرى 
ھەزرەت دەپ ئاتىلىدۇ.  26 لېكىن سىلەر ئۇنداق بولماڭالر، بەلكى ئاراڭالردىكى چوڭى كىچىكىدەك 
ۋە ئاراڭالردىكى باشلىغۇچى خىزمەتكاردەك بولسۇن.  27 چۈنكى چوڭراقى قايسىدۇر؟ داستىخاندا 
مەن  لېكىن  ئەمەسمۇ؟  ئولتۇرغۇچى  داستىخاندا  قىلغۇچىمۇ؟  خىزمەت  ياكى  ئولتۇرغۇچىمۇ 

سىلەرنىڭ ئاراڭالردا خىزمەتكاردەكتۇرمەن.  
28 سىلەر مېنىڭ سىناقلىرىمدا مەن بىلەن تۇرغانالردۇرسىلەر.  29 ئاتام ماڭا بىر پادىشاھلىق 

تايىن قىلغاندەك، مەن ھەم سىلەرگە شۇنداق تايىن قىلىمەنكى،  30 مېنىڭ پادىشاھلىقىمدا 
قەبىلىسىگە  ئىككى  ئون  ئىسرائىلنىڭ  ئولتۇرۇپ،  تەختلەردە  يەپ-ئىچىپ،  داستىخىنىمدا 

ھۆكۈم قىلغايسىلەر.  
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ئەيسا مەسىھنىڭ پېترۇس ئۇنى ئىنكار قىلىشى ئالدىن ئېيتىشى
31 ئەي سىمون، ئەي سىمون، مانا شەيتان سىلەرنى بۇغدايدەك تاسقىغىلى خالىدى.  32 لېكىن 

مەن سەن ئۈچۈن ئېتىقادىڭ يوقالمىسۇن دەپ، دۇئا قىلدىم. سەن توۋا قىلغاندا بۇرادەرلىرىڭنى 
قۇۋۋەتلەندۈرگىن«.  33 ئەمما ئۇ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندە، سەن بىلەن ھەم زىندانغا، 
ھەم ئۆلۈمگە بارغىلى تەيياردۇرمەن«.  34 ئۇ ئېيتتى: »ئەي پېترۇس، ساڭا ئېيتىمەنكى، بۇ كۈن 
خوراز تېخى چىللىماستا سەن مېنى: › ئۇنى تونۇمايمەن‹ دەپ ئۈچ مەرتىۋە ئىنكار قىلىسەن«.  
35 ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: سىلەرنى ھەميانسىز ۋە خۇرجۇنسىز ۋە ئاياغسىز ئەۋەتكىنىمدە سىلەرگە 

ئەمدى  »لېكىن  ئېيتتى:  ئۇالرغا  دېيىشتى.  36 ئۇ  »ياق«  ئۇالر:  بولدىمۇ؟«  كەم  نەرسە  بىر 
ۋە  ئالسۇن  ئۇنى  بولسا  خۇرجۇنى  ھەم  شۇنداق  ئالسۇن.  ئۇنى  بولسا  ھەميانى  ھەركىمنىڭ 

بىركىمنىڭ قىلىچى بولمىسا، لىباسىنى سېتىپ بىر قىلىچ ئالسۇن.  
پۈتۈلگەن  توغرۇلۇق  مەن  دەپ  سانالدى‹  بىلەن  ئاسىيالر   ‹ ئېيتىمەن:  سىلەرگە  37 چۈنكى 

بەجا  ئەمدى  پۈتۈلگىنى  توغرۇلۇق  مەن  دەرۋەقە  كېرەكتۇر،  كەلتۈرۈلمىكى  بەجا  سۆزنىڭ 
ئۇ  ئەمما  بار«.  قىلىچ  ئىككى  مۇندا  مانا  خۇداۋەندە،  »ئەي  ئېيتتى:  كەلتۈرۈلىدۇ«.  38 ئۇالر 

ئۇالرغا: »كۇپايىدۇر« دەپ ئېيتتى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ زەيتۇن تېغىدا دۇئا قىلىشى

ئەگەشتى.   ئۇنىڭغا  شاگىرتلىرى  ۋە  باردى  تېغىغا  زەيتۇن  ئادىتىدەك  چىقىپ  ئۇ  39 ئاندىن 

40 ئەمما ئۇ يەرگە بارغاندا ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: »دۇئا قىلىڭالركى، سىناققا چۈشمىگەيسىلەر«.  

ئاتا،  قىلىپ:  42 »ئەي  دۇئا  پۈكۈپ  تىز  بېرىپ  ئىلگىرى  ئېتىمىچە  تاش  بىر  ئۇالردىن  41 ئۇ 

بەلكى  ئەمەس،  خاھىشىمدەك  مېنىڭ  ئەمما  ئالغىن،  مەندىن  پىيالىنى  بۇ  خالىساڭ، 
ئۇنى  كۆرۈنۈپ،  ئۇنىڭغا  پەرىشتە  بىر  ئېيتتى.  43 ئاسماندىن  دەپ  بولسۇن«  سېنىڭكىدەك 
قۇۋۋەتلەندۈردى.  44 ئۇ ئىزتىراپتا بولۇپ تېخىمۇ چوڭ غەيرەت بىلەن دۇئا قىلغىنىدا ئۇنىڭ 
كېلىپ،  شاگىرتالرغا  قوپۇپ  دۇئادىن  چۈشتى.  45 ئۇ  يەرگە  بولۇپ  تامچىلىرىدەك  قان  تەرى 
ئۇالرنى غەمدىن ئۇخالغلىق تېپىپ،  46 ئۇالرغا ئېيتتى: »نېمە ئۈچۈن ئۇخاليسىلەر؟ قوپۇپ 

دۇئا قىلىڭالركى، سىناققا چۈشمىگەيسىلەر«.  

ئەيسا مەسىھنىڭ تۇتقۇن قىلىنىشى

ئون  ئالدىدا  ئۇالرنىڭ  ۋە  كەلدى  خەلق  توپ  بىر  مانا  تۇرغىنىدا،  قىلىپ  سۆز  تېخى  47 ئۇ 

باردى.   ئەيسانى سۆيگىلى قېشىغا  يەھۇدا دېگەن كىشى كېلىپ،  بولغان  بىرى  ئىككىلەردىن 
48 لېكىن ئەيسا ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي يەھۇدا، بىر سۆيۈش بىلەن ئىبن ئال-ئىنساننى تۇتۇپ 

بېرىسەنمۇ؟«  49 ئەيسا بىلەن بولغانالر ۋەقە بولىدىغاننى كۆرگەندە: »ئەي خۇداۋەندە، قىلىچ 
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بىلەن ئۇرايلىمۇ؟« دەپ ئېيتىشتى.  50 ئۇالردىن بىرى ئۇلۇغ كاھىننىڭ قۇلىنى ئۇرۇپ، ئوڭ 
قۇلىقىنى  ئۇنىڭ  دەپ  قويۇڭالر«  بېرىپ: »شۇنچىلىكتە  جاۋاب  كەستى.  51 ئەيسا  قۇلىقىنى 

تۇتۇپ ساقايتتى.  
بەيت-مۇقەددەسنىڭ  ۋە  باش كاھىنالرغا  ئۆزىنىڭ ئۈستىگە كەلگەن  ئەيسا  52 ئاندىن كېيىن 

چىققاندەك  ئۈستىگە  بۇالڭچىنىڭ  »بىر  ئېيتتى:  ئاقساقالالرغا  ۋە  سەردارلىرىغا  پاسىبان 
قىلىچ ۋە ھاسىالر بىلەن چىقتىڭالر.  53 بەيت-مۇقەددەستە ھەر كۈن سىلەر بىلەن بولغىنىمدا 
ئۈستۈمگە قول ئۇزاتمىدىڭالر. لېكىن بۇ سىلەرنىڭ سائىتىڭالر ۋە قاراڭغۇلۇق ھۆكۈمىتىدۇر«.  

پېترۇس ئەيسا مەسىھنى ئىنكار قىلىدۇ

پېترۇس  لېكىن  كەلتۈردى،  ئۆيىگە  كاھىننىڭ  ئۇلۇغ  بېرىپ،  ئېلىپ  تۇتۇپ  ئۇنى  54 ئۇالر 

يىراقتىن ئۇنىڭغا ئەگەشتى.  55 ھويلىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئوت يېقىپ چۆرىسىدە ئولتۇرۇشقاندا 
ئولتۇرغىنىنى  قېشىدا  ئوتنىڭ  ئۇنىڭ  دېدەك  ئولتۇردى.  56 بىر  ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ  پېترۇس 
تېنىپ  ئۇ  ئىدى«.  57 ئەمما  بىلەن  ئۇنىڭ  ھەم  »ئۇ  ئېيتتى:  تىكىپ  كۆز  ئۇنىڭغا  كۆرۈپ، 
بىر كىشى ئۇنى  باشقا  تونۇمايمەن«.  58 ئاز مۇددەتتىن كېيىن  ئېيتتى: »ئەي خوتۇن، ئۇنى 
كۆرۈپ ئېيتتى: »سەن ھەم ئۇالردىن ئىكەنسەن«. لېكىن پېترۇس ئېيتتى: »ئەي ئادەم، ئۇنداق 
ئەمەسمەن«.  59 بىر سائەتچە ئۆتكەندە باشقىسى چىڭ تۇرۇپ ئېيتتى: »ھەقىقەتەن ئۇ ھەم 
ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئىدى، چۈنكى ئۇ گالىلىيەلىكتۇر«.  60 ئەمما پېترۇس: »ئەي ئادەم، نېمە 
چىللىدى.   خوراز  دەرھال  تۇرغىنىدا  قىلىپ  سۆز  ئۇ  ئېيتتى.  دەپ  بىلمەيمەن«  ئېيتقىنىڭنى 
61 خۇداۋەندە ئۆرۈلۈپ پېترۇسقا قارىدى. شۇ چاغدا پېترۇس خۇداۋەندىنىڭ ئۇنىڭغا: › خوراز 

چىللىماستىن ئىلگىرى مېنى ئۈچ مەرتىۋە ئىنكار قىلىسەن‹ دېگەن سۆزىنى يادىغا كەلتۈردى.  
62 ئۇ تاشقىرى چىقىپ، ئاچچىق يىغا بىلەن يىغلىدى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ مەسخىرە قىلىنىشى

يېپىپ  قىلىپ،  64 بېشىنى  مەسخىرە  ئۇنى  قامچىالپ  ئۇنىڭغا  كىشىلەر  تۇتقان  63 ئەيسانى 

سورىدى.   ئۇنىڭدىن  دەپ  قىلغىن«  پەيغەمبەرلىك  كىمدۇر؟  ئۇرغان  »سېنى  ئۇرۇپ:  يۈزىگە 
65 ئۇالر ئۇنىڭغا دەشنەم قىلىپ توال باشقا سۆز ئېيتاتتى. 

 
ئەيسا مەسىھ يەھۇدىيالرنىڭ ئالىي كېڭىشىدە

ئۇنى  يىغىلىپ،  كاتىپالر  ۋە  كاھىنالر  باش  ۋە  ئاقساقاللىرى  قوۋمنىڭ  بولغاندا  66 كۈندۈز 

بىزگە  بولساڭ،  مەسىھ  سەن  ئېيتىشتى:  67 »ئەگەر  ئۇنىڭغا  بېرىپ  ئېلىپ  كېڭىشىگە  ئۆز 
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جاۋاب  ئىشەنمەيسىلەر،  68 ۋە سورىسام،  ئېيتسام،  ئېيتتى: »سىلەرگە  ئۇالرغا  ئۇ  ئېيتقىن«. 
تەرىپىدە  ئوڭ  قۇدرىتىنىڭ  خۇدانىڭ  ئال-ئىنسان  ئىبن  كېيىن  بەرمەيسىلەر.  69 مۇندىن 
ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئۇ  ئوغلىسەنمۇ؟«  خۇدانىڭ  »سەن  ئېيتتى:  ئولتۇرىدۇ«.  70 ھەممىسى 
بىزنىڭ  »تېخى  ئېيتىشتى:  ئۇالر  بىلەن  ئۇدۇرمەن«.  71 شۇنىڭ  مەن  »ئېيتقىنىڭالردەك 

گۇۋاھلىققا نېمە ھاجىتىمىز بار؟ مانا ئۆزىمىز ئۇنىڭ ئۆز ئاغزىدىن ئاڭلىدۇق«.  

ۋالىي پىالتۇس ئەيسا مەسىھنى سوراق قىلىدۇ

1 ئۇالرنىڭ پۈتۈن جامائىتى قوپۇپ، ئۇنى پىالتۇسنىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىپ،  2 ئۇنىڭ 23 

ئۈستىدىن ئەرز قىلغىلى باشالپ ئېيتتى: »ئۆزىنى مەسىھ پادىشاھ دەپ مىللىتىمىزنى 
ئۇنىڭدىن  3 پىالتۇس  تۇتتۇق«.   كىشىنى  بۇ  قويمايدىغان  بەرگىلى  باج  قەيسەرگە  ئازدۇرۇپ، 
ئېيتتى:  بېرىپ  جاۋاب  ئۇنىڭغا  ئۇ  پادىشاھىسەنمۇ؟«  يەھۇدىيالرنىڭ  ئېيتتى: »سەن  سوراپ 

»سەن ئۆزۈڭ ئېيتتىڭ«.  
4 لېكىن پىالتۇس باش كاھىنالرغا ۋە خەلققە ئېيتتى: »بۇ ئادەمدە بىر ئەيىب تاپمىدىم«.  5 لېكىن 

ئۇالر ئوشۇقراق چىڭ تۇرۇپ ئېيتىشتى: »گالىلىيەدىن تارتىپ بۇ يەرگىچە پۈتۈن يەھۇدىيەدە 
تەلىم بېرىپ، خەلقنى بۇزىدۇ«.  6 پىالتۇس بۇنى ئاڭالپ: »بۇ كىشى گالىلىيەلىكمۇ؟« دەپ 
سورىدى.  7 ئۇ ئۇنىڭ ھىرودەسنىڭ ھۆكۈمىتىدىن بولغىنىنى بىلگەندە، ھىرودەس ئۆزى شۇ 

كۈنلەردە يېرۇسالېمدا بولغاچ ئەيسانى ئۇنىڭ ئالدىغا ئەۋەتتى.  

ئەيسا مەسىھ ھىرودەس پادىشاھنىڭ ئالدىدا

8 ھىرودەس ئەيسانى كۆرگەندە توال خۇش بولدى، چۈنكى ئۇزۇن ۋاقىتتىن بېرى ئۇنىڭ خەۋىرىنى 

توال ئاڭلىغىنى ئۈچۈن ئۇنى كۆرگىلى خاالپ، ئۇنىڭدىن بىر مۆجىزە كۆرگىلى ئۈمىد قىالتتى.  
9 ئۇ ئۇنىڭدىن توال سۆز سورىدى. لېكىن ئۇ ئۇنىڭغا ھېچبىر جاۋاب بەرمىدى.  10 باش كاھىنالر 

ۋە كاتىپالر ئاندا تۇرۇپ، ئۇنىڭ ئۈستىدىن ئىجتىھات بىلەن ئەرز قىلىۋاتاتتى.  11 ھىرودەس ئۆز 
سىپاھلىرى بىلەن ئۇنى تەھقىر كۆرۈپ مەسخىرە قىلىپ، ئۇنىڭغا بىر پارقىرايدىغان لىباس 
كىيدۈرۈپ، ئۇنى پىالتۇسنىڭ ئالدىغا ياندۇرۇپ ئەۋەتتى.  12 شۇ كۈندە ھىرودەس بىلەن پىالتۇس 

دوست بولدى، چۈنكى ئىلگىرىدىن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئاداۋەت بولغانىدى.  

ئەيسا مەسىھ ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنىدۇ

13 پىالتۇس باش كاھىنالرنى ۋە رەھبەرلەرنى ۋە جامائەتنى قىچقىرىپ يىغىپ،  14 ئۇالرغا ئېيتتى: 

»سىلەر بۇ ئادەمنى مىللەت ئازدۇرغۇچى دەپ مېنىڭ ئالدىمغا كەلتۈردۈڭالر ۋە مانا سىلەرنىڭ 
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ئالدىڭالردا مەن ئۇنى سوراق قىلىپ، ئۇنىڭ ئۈستىدىن ئەرز قىلغىنىڭالردىن ھېچبىر گۇناھ بۇ 
ئادەمدە تاپمىدىم.  15 ھىرودەس ھەم تاپمىدى، چۈنكى ئۇ ئۇنى بىزگە ياندۇرۇپ ئەۋەتتى. مانا ئۇ 
ئۆلۈمگە اليىق ھېچنېمە قىلمىغان.  16 ئۇنىڭ ئۈچۈن مەن ئۇنى قامچىلىتىپ قويۇپ بېرەي«.  
ئۇالرنىڭ  ئىدى.  18 ئەمما  مەجبۇر  قىلغىلى  ئازاد  كىشىنى  بىر  ئۇالرغا  ھېيتتا  ئۇ  17 چۈنكى 

ئازاد  بارابباسنى  بىزگە  يوقىتىڭ!  »ئۇنى  ئېيتتى:  قىچقىرىپ  ئېغىزدىن  بىر  ھەممىسى 
زىندانغا  ئۈچۈن  قاتىللىق  ۋە  توپىالڭ  بىر  بولغان  ۋەقە  شەھەردە  قىلغىن!«  19 بارابباس 
قىلدى.   سۆز  ئۇالرغا  يەنە  خاالپ،  قىلغىلى  ئازاد  ئەيسانى  پىالتۇس  سېلىنغانىدى.  20 ئەمما 
21 لېكىن ئۇالر قىچقىرىشىپ ئېيتىشتى: »كرېستكە تارتقىن، ئۇنى كرېستكە تارتقىن!«  22 ئۇ 

ئۈچىنچى مەرتىۋە ئۇالرغا ئېيتتى: »بۇ ئۆزى نېمە يامانلىق قىلغان؟ ئۇنىڭدا ئۆلۈمگە اليىق 
ھېچنېمە تاپمىدىم، ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنى قامچىلىتىپ ئازاد قىالي«.  23 لېكىن ئۇالر ئۈنلۈك 
ئاۋاز بىلەن قىچقىرىپ ئۇنىڭ كرېستكە تارتىلمىقىنى تەلەپ قىلىشتى. ئۇالرنىڭ قىچقىرىشى 
كۈچلۈك كەلگەندە،  24 پىالتۇس ئۇالرنىڭ خاھىشىدەك قىلىشقا ھۆكۈم بەردى.  25 ئۇالرنىڭ 
تىلىگىنىدەك ئۇالرغا توپىالڭ ۋە قاتىللىق ئۈچۈن زىندانغا تاشالنغان كىشىنى ئازاد قىلىپ، 

ئەيسانى ئۇالرنىڭ خاھىشىغا تاپشۇردى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ كرېستكە مىخلىنىشى

26 ئۇالر ئۇنى ئېلىپ كېتىپ بارغىنىدا سەھرادىن كەلگەن كىرېنەلىك سىمون دېگەن بىر كىشىنى 

تۇتۇپ، كرېستنى ئەيسانىڭ كەينىدىن كۆتۈرگىلى ئۇنىڭ ئۈستىگە قويدى.  27 خەلقتىن چوڭ 
بىر توپ ۋە مەيدىلىرىگە ئۇرۇپ ئۇنىڭ ئۈستىگە يىغلىغان توال خوتۇنالر ئۇنىڭغا ئەگەشتى.  
28 لېكىن ئەيسا ئۇالرغا ئۆرۈلۈپ ئېيتتى: »ئەي يېرۇسالېمنىڭ قىزلىرى، مېنىڭ ئۈستۈمگە 

 ‹ ئۇالر:  يىغالڭالر.  29 مانا  ئۈستىگە  بالىلىرىڭالرنىڭ  بىلەن  ئۆزۈڭالر  لېكىن  يىغلىماڭالر، 
دەيدىغان  مۇبارەكتۇر‹  ئەمچەكلەر  ئېمىتمىگەن  ۋە  قورساقالر  تۇغمىغان  ۋە  بولغانالر  تۇغماس 
كۈنلەر كېلىدۇ.  30 ئۇ ۋاقىت ئۇالر تاغالرغا: › ئۈستىمىزگە چۈشۈڭالر‹ ۋە دۆڭلۈكلەرگە: › بىزنى 
نېمە  شاخالرغا  قۇرۇق  قىلسا،  شۇنى  دەرەخكە  كۆك  باشاليدۇ.  31 چۈنكى  دېگىلى  يېپىڭالر‹ 
بولىدۇ؟«  32 ئۇالر جىنايەتچى بولغان باشقا ئىككى كىشىنى ئۆلتۈرگىلى ھەم ئۇنىڭ بىلەن 

ئېلىپ باردى.  
33 ئۇالر »باش سۆڭىكى« دېگەن يەرگە كەلگەندە ئاندا ئۇالر ئۇنى ۋە ئۇ جىنايەتچىلەرنى بىرىنى 

»ئەي  ئېيتتى:  تارتتى.  34 ئەيسا  كرېستكە  يېنىدا  سول  بىرىنى  يەنە  ۋە  يېنىدا  ئوڭ  ئۇنىڭ 
لىباسىنى  ئۇنىڭ  ئۇالر  بىلمەيدۇ«.  قىلغىنىنى  نېمە  ئۇالر  چۈنكى  كەچۈرگىن،  ئۇالرنى  ئاتا، 
تەقسىم قىلىپ ئۈستىگە چەك تاشلىدى.  35 خەلق تۇرۇپ قاراپ تۇراتتى ۋە رەھبەرلەر ئۇنى 
بولسا  ئىلغانغىنى  ۋە  مەسىھى  خۇدانىڭ  ئەگەر  قۇتقۇزدى،  »باشقىالرنى  قىلىپ:  مەسخىرە 
ئۆزىنى قۇتقۇزسۇن« دەپ ئېيتتى.  36 سىپاھالر ھەم كېلىپ ئۇنى مەسخىرە قىلىپ، ئۇنىڭغا 
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سىركە تەڭلەپ:  37 »ئەگەر سەن يەھۇدىيالرنىڭ پادىشاھى بولساڭ، ئۆزۈڭنى قۇتقۇزغىن« دەپ 
ئېيتىشتى.  38 ئۇنىڭ ئۈستىدە: »بۇ يەھۇدىيالرنىڭ پادىشاھىدۇر« دەپ بىر خەت پۈتۈلگەنىدى.  
39 كرېستكە تارتىلغان جىنايەتچىلەرنىڭ بىرى ئۇنىڭغا دەشنەم قىلىپ ئېيتتى: »سەن مەسىھ 

بولساڭ، ئۆزۈڭنى ۋە بىزنى قۇتقۇزغىن«.  40 لېكىن يەنە بىرى جاۋاب بېرىپ، ئۇنى ئەيىبلەپ 
قورقمايسەنمۇ؟   خۇدادىن  تۇرۇپ،  بولۇپ  تېگىدە  ھۆكۈمنىڭ  بۇ  ئۆزۈڭ  »سەن  ئېيتتى: 
41 بىزگە ھەق بولدى، چۈنكى قىلغىنىمىزنىڭ جازاسىنى تاپتۇق، لېكىن بۇ كىشى ھېچبىر 

ناتوغرا ئىش قىلغان ئەمەس«.  42 ئاندىن ئۇ ئېيتتى: »ئەي ئەيسا، پادىشاھلىقىڭغا كەلگەندە 
مېنى ياد قىلغىن«.  43 ئۇ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »بەرھەق، ساڭا ئېيتىمەن: بۇ كۈن مەن بىلەن 

جەننەتتە بولىسەن«.  

ئەيسا مەسىھنىڭ ئۆلۈمى

قاراڭغۇلۇق  يۇرتتا  توققۇزىنچى سائەتكىچە ھەممە  ۋە  ئىدى  ئالتىنچى سائەتتە  44 تەخمىنەن 

بولدى.  45 ئاپتاپ ئۆز يورۇقىنى يىتتۈردى ۋە بەيتنىڭ پەردىسى ئوتتۇرىسىدىن يىرتىلدى.  46 ئەيسا 
ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن قىچقىرىپ ئېيتتى: »ئەي ئاتا، روھۇمنى سېنىڭ قولۇڭغا تاپشۇردۇم«. ئۇ 
بۇنى ئېيتىپ، روھنى تەسلىم قىلدى.  47 ئەمدى ئەسكەر يۈزبېشى ۋەقە بولغىنىنى كۆرگەندە 

خۇداغا شان-شەرەپ بېرىپ: »ھەقىقەتەن بۇ ئادەم ئادىل ئىدى« دەپ ئېيتتى.  
48 ۋە بۇنىڭغا قارىغىلى يىغىلغان خەلقنىڭ ھەممىسى ۋەقە بولغاننى كۆرگەندە ئۆز مەيدىلىرىگە 

ئۇرۇپ يېنىپ كەتتى.  49 ئۇنىڭ تونۇشلىرىنىڭ ھەممىسى ۋە گالىلىيەدىن ئۇنىڭغا ئەگەشكەن 
خوتۇنالر يىراقتىن تۇرۇپ، مۇنىڭغا قاراپ تۇردى.  

ئەيسا مەسىھ قەبرىگە قويۇلىدۇ

50 ۋە مانا يۈسۈپ دەپ ئاتالغان ئالىي كېڭەشنىڭ بىر ئەزاسى بار ئىدى. ئۇ ئۆزى ئاق كۆڭۈل 

ئۆزى  ئۇنىمىغانىدى.  قىلغىنىغا  ۋە  مەسلىھەتىگە  بولۇپ،  51 ئۇالرنىڭ  كىشى  ئادىل  ۋە 
يەھۇدىيالرنىڭ ئاراماتىيا دېگەن شەھىرىدىن بولۇپ، خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا مۇنتەزىر ئىدى.  
52 ئۇ ئۆزى پىالتۇسنىڭ قېشىغا بېرىپ، ئەيسانىڭ بەدىنىنى تىلىدى.  53 ئۇ ئۇنى چۈشۈرۈپ، 

كاناپ رەخت بىلەن كېپەنلەپ، قورام تاشتىن ئويۇلۇپ ئەسال ھېچكىم قويۇلمىغان بىر قەبرىگە 
قويدى.  54 تەييارلىق كۈنى بولۇپ، شابات كۈنى يېقىنالشقانىدى.  

ئاندا  بەدىنى  ئۇنىڭ  ۋە  قەبرىنى  ئەگىشىپ،  خوتۇنالر  كەلگەن  بىلەن  ئۇنىڭ  55 گالىلىيەدىن 

قانداق قويۇلغىنىنى كۆردى.  56 ئۇالر يېنىپ بېرىپ، ئەتىرلەر ۋە خۇشبۇي ياغالر تەييار قىلىپ، 
ئەمرگە مۇۋاپىق شابات كۈنىدە راھەت قىلدى.  
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ئەيسا مەسىھنىڭ تىرىلىشى

كۆتۈرۈپ 24  ئەتىرلەرنى  قىلغان  تەييار  ئۇالر  ئاتقاندا  تاڭ  كۈنى  ئاۋۋالقى  1 ھەپتىنىڭ 

قەبرىگە كەلدى.  2 لېكىن ئۇالر تاشنى قەبرىنىڭ ئاغزىدىن يۇمىالنغان كۆردى.  3 ئۇالر 
قەبرىگە كىرگەندە خۇداۋەندە ئەيسانىڭ بەدىنىنى تاپمىدى.  

4 ئۇالر بۇنىڭ ئۈچۈن ھەيران تۇرغاندا، مانا پارقىرايدىغان لىباسلىق ئىككى كىشى ئۇالرنىڭ 

يېنىدا تۇرىدۇ.  5 ئۇالر قورقۇپ يۈزلىرىنى يەرگە ئۆرۈگەندە، ئۇ كىشىلەر ئۇالرغا ئېيتتى: »نېمە 
تىرىلىپ  بەلكى  ئەمەس،  مۇندا  ئىزدەيسىلەر؟  6 ئۇ  ئارىسىدا  ئۆلۈكلەرنىڭ  تىرىكنى  ئۈچۈن 
سۆز  سىلەرگە  بولغاندا  گالىلىيەدە  تېخى  ئۆزى  ئۇ  كەلتۈرۈڭالركى،  يادىڭالرغا  قوپۇرۇلدى. 
تاپشۇرۇلۇپ،  قولىغا  ئادەملەرنىڭ  گۇناھكار  ئال-ئىنساننىڭ  ئىبن   ‹ قىلىپ،  7 ئېيتتىكى: 

كرېستكە تارتىلىپ ئۈچىنچى كۈندە تىرىلىپ قوپمىقى كېرەكتۇر‹«.  
ئون  ھەممىسىنى  بۇنىڭ  يېنىپ،  كەلتۈرۈپ،  9 قەبرىدىن  يادلىرىغا  سۆزىنى  ئۇنىڭ  8 ئۇالر 

ۋە  مەريەم  ماگدااللىك  خوتۇنالر  بەردى.  10 بۇ  خەۋەر  ھەممىسىگە  قالغانالرنىڭ  ۋە  بىرلەرگە 
بۇنى  بىلەن روسۇلالرغا  ئۇالر  باشقا خوتۇنالر ھەم  ئىدى.  ئانىسى مەريەم  ياقۇبنىڭ  ۋە  يوئاننا 

خەۋەر بەردى.  11 لېكىن بۇ سۆزلەر ئۇالرغا بىكار گەپتەك كۆرۈندى ۋە ئۇالر ئىشەنمىدى.  
كۆرۈپ،  كېپەننى  يالغۇز  ئېڭىشىپ  قەبرىگە  ۋە  يۈگۈردى  قەبرىگە  قوپۇپ،  پېترۇس  12 ئەمما 

بولغان ۋەقەلەرگە ھەيران بولۇپ ئۆيگە ياندى.  

 ئېمائۇس كەنتكە بارىدىغان يولدا

13 ۋە مانا ئۇالرنىڭ ئىككىسى شۇ كۈندە يېرۇسالېمدىن ئاتمىش ئوقيا ئېتىمىچە يىراق بولغان 

ئېمائۇس ئاتلىق بىر كەنتكە كېتىپ بېرىۋاتاتتى.  14 ۋەقە بولغاننىڭ ھەممىسى توغرىسىدا ئۆز 
ئارىسىدا سۆزلىشىۋاتاتتى.  

ئۇالر  يېقىنلىشىپ  ئۇالرغا  ئۆزى  ئەيسا  مانا  يۈرگەندە،  قىلىپ  مۇزاكىرە  سۆزلىشىپ  15 ئۇالر 

ئۇالرغا  تۇتۇلغانىدى.  17 ئۇ  تونۇماقتىن  ئۇنى  كۆزلىرى  ئۇالرنىڭ  ماڭدى.  16 لېكىن  بىلەن 
ئېيتتى: »مۇندا يۈرۈپ سۆزلەشكىنىڭالر نېمىدۇر؟« ئۇالر توختاپ تۇرۇپ، غەمكىن كۆرۈندى.  
18 ئۇالرنىڭ كلىيوپاس دېگەن بىرى جاۋاب بېرىپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »يېرۇسالېمدا شۇ كۈنلەردە 

بولغان ۋەقەنى بىلمىگەن مۇساپىر يالغۇز سەنمۇ؟«  19 ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: »نېمە ۋەقە؟« ئۇالر 
ئۇنىڭغا ئېيتتى: »نازارەتلىك ئەيساغا بولغان ۋەقە! ئۇ ئۆزى خۇدانىڭ ۋە ھەممە خەلقنىڭ ئالدىدا 
ئەمەلدە ۋە سۆزدە قۇدرەتلىك بىر پەيغەمبەر ئىدى.  20 بىزنىڭ باش كاھىنالر ۋە رەھبەرلىرىمىز 
ئۇنى ئۆلۈم ھۆكۈمىگە تاپشۇرۇپ كرېستكە تارتتى.  21 بىز ئىسرائىلنى قۇتقۇزىدىغان كىشى ئۇ 
ئۆزى ئىكەن دەپ ئۈمىد قىلغانىدۇق، لېكىن ھەرقانداق بولسا، بۇ ئىش ۋەقە بولغىنىغا بۇگۈن 
قىلدى.  ھەيران  بىزنى  ھەم  خوتۇنالر  بىرنەچچە  بىزنىڭكىدىن  بولدى.  22 لېكىن  كۈن  ئۈچ 
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تىرىكتۇر«  »ئۇ  كېلىپ:  يېنىپ  تاپماي  بەدىنىنى  بېرىپ،  23 ئۇنىڭ  قەبرىگە  سەھەردە  ئۇالر 
پەرىشتىلەرنىڭ ئۇالرغا كۆرۈنگىنىنى خەۋەر بەردى.  24 بىز بىلەن بولغانالرنىڭ  دەپ ئېيتقان 
بىرنەچچىسى قەبرىگە بېرىپ، خوتۇنالر ئېيتقاندەك تاپتى. لېكىن ئۇنىڭ ئۆزىنى كۆرمىدى«.  

25 ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: »ئەي ئەقىلسىز ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ ئېيتقىنىنىڭ ھەممىسىگە ئىشەنگىلى 

كۆڭلى قېلىن بولغانالر!  26 مەسىھنىڭ مۇنداق زەخمەت تارتىپ ئۆز شان-شەرىپىگە كىرىشى 
الزىم ئەمەسمىدى؟« دەپ،  27 ئاندىن مۇسا ۋە ھەممە پەيغەمبەر بىلەن باشالپ، بارچە مۇقەددەس 

يازمىالردا مەسىھ توغرىسىدا ئېيتىلغاننى ئۇالرغا روشەن قىلدى.  
28 ئۇالر بارىدىغان كەنتكە يېقىنالشقاندا ئۇ ئۆزىنى يىراقراق بىر يەرگە بارىدىغاندەك كۆرسەتتى.  

كۈندۈز  ۋە  يېقىن  ئاخشام  چۈنكى  قالغىن،  بىلەن  »بىز  ئېيتتى:  زورالپ  ئۇنى  ئۇالر  29 ئەمما 

ئۆتتى«. ئۇ ئۇالر بىلەن قالغىلى ئىچكىرى كىردى.  30 ۋەقە بولدىكى، ئۇالر بىلەن داستىخاندا 
بەردى.  31 شۇ چاغدا  ناننى ئېلىپ دۇئا ئوقۇپ، ئۇنى ئوشتۇپ ئۇالرغا  ئولتۇرغىنىدا، ئۇ بىر 
ئۇالرنىڭ كۆزلىرى ئۇنى تونۇغۇدەك ئېچىلدى، لېكىن ئۇ ئۆزى ئۇالردىن غايىب بولۇپ كەتتى.  
32 ئۇالر بىر-بىرىگە ئېيتىشتى: »ئۇ يولدا بىز بىلەن سۆزلىشىپ بىزگە مۇقەددەس يازمىالرنى 

يېرۇسالېمغا  قوپۇپ  سائەت  كۆيمىدىمۇ؟«  33 ئۇالر شۇ  ئىچىمىزدە  كۆڭلىمىز  ئۇقتۇرغىنىدا، 
يېنىپ، ئون بىرلەرنى ۋە ئۇالر بىلەن بىللە بولغانالرنى بىر يەردە يىغىقلىق تاپتى.  34 ئۇالر: 
»ھەقىقەتەن خۇداۋەندە تىرىلىپ قوپۇرۇلۇپ، سىمونغا كۆرۈندى« دەپ ئېيتىشتى.  35 ئاندىن 

ئۇالر ئۆزى يولدا ۋەقە بولغىنىنى ۋە ناننى ئوشتۇغىنىدا ئۇنى تونۇغىنىنى خەۋەر بەردى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ شاگىرتلىرىغا كۆرۈنۈشى

36 ئۇالر سۆز قىلىپ تۇرغىنىدا ئەيسا ئۆزى ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرۇپ، ئۇالرغا: »ئامانلىق 

بولسۇن سىلەرگە« دەپ ئېيتتى.  37 ئۇالر تىترەپ قورقۇپ »بىر روھ ئىكەن« دەپ خىيال قىلدى.  
پەيدا  كۆڭۈللىرىڭالرغا شەك  نېمىشقا  ۋە  قورقىسىلەر  »نېمىشقا  ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئۇ  38 ئەمما 

بولىدۇ؟  39 قوللىرىمغا ۋە پۇتلىرىمغا قاراپ، مەن ئۆزۈم ئىكەنلىكىمنى بىلىڭالر. مېنى تۇتۇپ 
كۆرۈڭالر. بىر روھنىڭ ئەت بىلەن سۆڭىكى يوق، لېكىن مېنىڭكى بار بولغىنىنى كۆرىسىلەر.  
40 بۇنى ئېيتىپ ئۇ ئۇالرغا ئۆز قوللىرىنى ۋە پۇتلىرىنى كۆرسەتتى.  41 ئۇالر خۇشلۇقتىن تېخى 

بارمۇ؟«   نېمەڭالر  بىر  يېگىلى  »مۇندا  ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئۇ  قىلغاندا  تەئەججۈپ  ئىشەنمەي، 
42 ئۇالر ئۇنىڭغا بىر پارچە پىشقان بېلىق بەردى  43 ۋە ئۇ ئېلىپ ئۇالرنىڭ ئالدىدا يېدى.  

ئىدىكى،  شۇ  سۆزۈم  ئېيتقان  سىلەرگە  بولغاندا  بىلەن  سىلەر  »مەن  ئېيتتى:  ئۇالرغا  44 ئۇ 

مۇسانىڭ تەۋراتىدا ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ مۇقەددەس يازمىلىرىدا ۋە زەبۇر كىتابىدا مەن توغرۇلۇق 
يازمىالرنى  مۇقەددەس  كېرەكتۇر«.  45 ئاندىن  كەلتۈرۈلمىكى  بەجا  ھەممىسى  پۈتۈلگەننىڭ 
ئۇققىلى ئۇالرنىڭ زېھىنلىرىنى ئاچتى.  46 ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: »شۇنداق پۈتۈلگەنكى، مەسىھ 
بىلەن  ئىسمى  قوپىدۇ.  47 ئۇنىڭ  ئارىسىدىن  ئۆلۈكلەر  كۈندە  ئۈچىنچى  تارتىپ،  زەخمەت 
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يېرۇسالېمدىن باشالپ ھەممە تائىپىلەرگە گۇناھالرنىڭ مەغپىرەت قىلىنىشى ئۈچۈن توۋا ۋەزى 
ئاتامنىڭ  سىلەرگە  ئۆزۈم  مەن  مانا،  بولىسىلەر.  49 ۋە  گۇۋاھ  بۇنىڭغا  ئېيتىلىدۇ.  48 سىلەر 
شەھەردە  بۇ  كىيگۈچە  قۇدرەت  ئېگىزلىكتىن  سىلەر  لېكىن  ئەۋەتىمەن.  قىلغىنىنى  ۋەدە 

ئولتۇرۇڭالر«.  

ئەيسا مەسىھنىڭ ئاسمانغا كۆتۈرۈلۈشى

مۇبارەكلىدى.   ئۇالرنى  كۆتۈرۈپ  قوللىرىنى  ئۆز  چىقىرىپ،  يېقىن  بەيتانياغا  ئۇالرنى  50 ئۇ 

ئۇنىڭغا  كۆتۈرۈلدى.  52 ئۇالر  ئاسمانغا  ئايرىلىپ،  ئۇالردىن  ئۇ  مۇبارەكلىگىنىدە  51 ئۇالرنى 

سەجدە قىلغاندىن كېيىن چوڭ خۇشلۇق بىلەن يېرۇسالېمغا ياندى.  53 ئۇالر ھەمىشە بەيت-
مۇقەددەستە بولۇپ، خۇداغا ھەمدۇسانا ئېيتىپ تۇردى.  
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 ئىنجىل يۇھاننا
خۇدانىڭ سۆزى نۇر ۋە ھاياتلىقتۇر

1 دەسلەپتە سۆز بار ئىدى ۋە سۆز خۇدا بىلەن ئىدى ۋە سۆز خۇدا ئىدى.  2 شۇ ئۆزى دەسلەپتە 1 

خۇدا بىلەن ئىدى.  
3 ھەممە نەرسە ئۇنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن بولدى ۋە بولغان نەرسىلەردىن ھېچبىرى ئۇنىڭسىز 

بولمىدى.  4 ھاياتلىق ئۇنىڭدا ئىدى ۋە ھاياتلىق ئادەملەرنىڭ نۇرى ئىدى.  5 نۇر قاراڭغۇلۇقتا 
يورۇقلۇق بېرىدۇ ۋە قاراڭغۇلۇق ئۇنى باسالمىدى.  

ئۇنىڭ  ئىدى.  7 ھەممىسى  يۇھاننا  ئىسمى  ئۇنىڭ  قوپتى.  ئادەم  بىر  ئەۋەتىلگەن  6 خۇدادىن 

بىر  ئۈچۈن  بەرمەك  گۇۋاھلىق  توغرىسىدا  نۇر  ئۆزى  ئۇ  دەپ،  ئىشەنگەي  بىلەن  ۋاسىتىسى 
گۇۋاھچى بولۇپ كەلدى.  8 ئۇ ئۆزى شۇ نۇر ئەمەس ئىدى، لېكىن نۇر توغرىسىدا گۇۋاھلىق 
بەرگىلى كەلدى.  9 ھەر ئادەمگە يورۇقلۇق بېرىدىغان ھەقىقىي نۇر ئۆزى دۇنياغا كەلمەكچى 
ئۇنى  دۇنيا  لېكىن  بولدى،  بىلەن  ۋاسىتىسى  ئۇنىڭ  دۇنيا  ۋە  ئىدى  دۇنيادا  ئىدى.  10 ئۆزى 
تونۇمىدى.  11 ئۆزىنىڭكىگە كەلدى ۋە ئۆزىنىڭكىلەر ئۇنى قوبۇل قىلمىدى.  12 لېكىن ئۇنى 
بالىلىرى  خۇدانىڭ  ئىشەنگەنلەرگە  ئىسمىغا  ئۇنىڭ  يەنى  ھەممىسىگە،  قىلغانالرنىڭ  قوبۇل 
بەردى.  13 ئۇالر قاندىن ئەمەس ۋە جىسىم خاھىشىدىن ئەمەس ۋە ئىنسان  بولۇشقا قۇدرەت 

خاھىشىدىن ئەمەس، بەلكى خۇدادىن تۇغۇلدى.  

خۇدانىڭ سۆزى دۇنياغا كەلدى

يالغۇز  ئاتىنىڭ  ئۇلۇغلۇقىنى،  ئۇنىڭ  بىز  ۋە  تۇتتى  ماكان  ئارىمىزدا  بولۇپ،  جىسىم  14 سۆز 

تولغانىدى.   بىلەن  ھەقىقەت  ۋە  مېھىر-شەپقەت  ئۇ  ۋە  كۆردۇق  ئۇلۇغلۇقىدەك  ئوغلىنىڭ 
15 يۇھاننا ئۇنىڭ توغرىسىدا گۇۋاھلىق بېرىپ قىچقىرىپ ئېيتتى: »› مەندىن كېيىن كەلگۈچى 

مەندىن ئىلگىرى ئىدى‹ دەپ مەن ئۇنىڭ توغرىسىدا ئېيتقان كىشى بۇدۇر، چۈنكى ئۇ مەندىن 
ئىلگىرى بار ئىدى«.  

تەۋرات  تاپتۇق.  17 چۈنكى  شەپقەت  ئۈستىگە  شەپقەت  ھەممىمىز  پەزىلىتىدىن  16 ئۇنىڭ 

بېرىلدى، لېكىن مېھىر-شەپقەت ۋە ھەقىقەت ئەيسا مەسىھنىڭ  بىلەن  مۇسانىڭ ۋاسىتىسى 
ۋاسىتىسى بىلەن كەلدى.  18 خۇدانى ئەسال ھېچكىم كۆرمىگەن. ئاتىنىڭ قۇچىقىدىكى يالغۇز 

ئوغۇل ئۆزى ئۇنى بايان قىلدى.  
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چۆمۈلدۈرگۈچى يۇھاننا ئۆزى توغرىسىدا گۇۋاھلىق بېرىدۇ

19 يەھۇدىيالر يېرۇسالېمدىن ئۇنىڭ ئالدىغا كاھىنالر ۋە الۋىيلىقالر: »سەن كىمدۇرسەن؟« دەپ 

ئىنكار  قىلىپ  ئېتىراپ  ئۇ  ئىدى.  20 ۋە  شۇ  گۇۋاھلىقى  يۇھاننانىڭ  ئەۋەتكەندە  سورىغىلى 
قىلمىدى، لېكىن ئېتىراپ قىلدىكى: »مەن مەسىھ ئەمەسمەن«.  21 ئۇالر ئۇنىڭدىن سورىدىكى: 
ئېيتتى:  ئۇالر  ئەمەسمەن«.  ئۇ  »مەن  ئېيتتى:  ئۇ  ئېلىياسمۇسەن؟«  نېمىسەن؟  »ئۇنداقتا 
ئۇنىڭغا  ئەمەسمەن«.  22 ئۇالر  ئۇ  »مەن  بەردى:  جاۋاب  ئۇ  پەيغەمبەرمۇسەن؟«  شۇ  »سەن 
ئېيتتى: »سەن كىمدۇرسەن؟ بىزنى ئەۋەتكەنلەرگە بىر ئۇچۇر بېرەيلى. ئۆزۈڭ توغرۇلۇق نېمە 
ئېيتىسەن؟  23 ئۇ ئېيتتى: »› خۇداۋەندىنىڭ يولىنى تۈز قىلىڭالر‹ دەپ يەشايا پەيغەمبەرنىڭ 

ئېيتقىنىدەك مەن باياۋاندا قىچقارغۇچىنىڭ ئاۋازىدۇرمەن«.  
مەسىھ  ئېيتتى: »سەن  ئۇنىڭغا  ئۇنىڭدىن سوراپ  ئىدى.  25 ئۇالر  پەرىسىيلەردىن  24 ئەۋەتىلگەنلەر 

ئۈچۈن چۆمۈلدۈرىسەن؟«  26 يۇھاننا  نېمە  بولمىساڭ،  پەيغەمبەر  نە شۇ  ئېلىياس،  نە  بولمىساڭ، 
ئۇالرغا جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »مەن سۇدا چۆمۈلدۈرىمەن، لېكىن ئوتتۇراڭالردا سىلەر تونۇمىغان بىرى 

تۇرىدۇ.  27 ئۇ مەندىن كېيىن كېلىدۇ. مەن ئۇنىڭ ئاياغ بوغقۇچىنى يەشكىلى اليىق ئەمەسمەن«.  
28 بۇ ۋەقەلەر ئىئورداننىڭ ئۇ بىر تەرىپىدىكى بەيتئابارادا يۇھاننا ئادەملەرنى چۆمۈلدۈرۈۋاتقان 

يەردە بولدى.
  

ئەيسا مەسىھ خۇدانىڭ قوزىسىدۇر

29 ئۇ كۈننىڭ ئەتىسى يۇھاننا ئەيسانىڭ ئۆز ئالدىغا كەلگىنىنى كۆرۈپ ئېيتتى: »مانا خۇدانىڭ 

قوزىسى، دۇنيانىڭ گۇناھىنى كۆتۈرگۈچى!  30 › مەندىن ئىلگىرى بولغان بىر كىشى مەندىن 
كېيىن كېلىدۇ‹ دەپ مەن ئۇنىڭ توغرىسىدا ئېيتقان كىشى بۇدۇر، چۈنكى ئۇ مەندىن ئىلگىرى 
بار ئىدى.  31 ئەمما مەن ئۇنى تونۇمىدىم، لېكىن ئۇنىڭ ئىسرائىلغا ئاشكارا بولمىقى ئۈچۈن، 

مەن سۇدا چۆمۈلدۈرگىلى كەلدىم«.  
32 يۇھاننا يەنە گۇۋاھلىق بېرىپ ئېيتتى: »مەن روھنىڭ ئاسماندىن كەپتەردەك نازىل بولۇپ 

سۇدا  مېنى  لېكىن  تونۇمىدىم،  ئۇنى  مەن  كۆردۈم.  33 ئەمما  توختىغىنىنى  ئۈستىدە  ئۇنىڭ 
چۆمۈلدۈرگىلى ئەۋەتكەننىڭ ئۆزى ماڭا ئېيتتىكى: › روھنىڭ نازىل بولۇپ كىمنىڭ ئۈستىدە 
توختىغىنىنى كۆرسەڭ، مۇقەددەس روھتا چۆمۈلدۈرگۈچى ئۇدۇر‹.  34 مەن كۆرۈپ: › ئىبن ئالال 

بۇدۇر‹ دەپ گۇۋاھلىق بەردىم«.  

ئەيسا مەسىھنىڭ دەسلەپكى شاگىرتلىرى

35 ئەتىسى يۇھاننا ئۆز شاگىرتلىرىنىڭ ئىككىسى بىلەن تۇراتتى.  36 ئۇ ئەيسانىڭ ماڭغىنىنى 
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كۆرۈپ: »مانا خۇدانىڭ قوزىسى« دەپ ئېيتتى.  37 ئۇ ئىككى شاگىرت ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ، 
»نېمە  ئېيتتى:  ئۇالرغا  كۆرۈپ  ئەگەشكىنىنى  ئۇالرنىڭ  بۇرۇلۇپ،  ئەگەشتى.  38 ئەيسا  ئەيساغا 
ئىزدەيسىلەر؟ ئۇالر ئېيتىشتى: »راببى يەنى › ئەي ئۇستاز‹، نە يەردە ئولتۇرىسەن؟«  39 ئۇ ئۇالرغا 
ئېيتتى: »كېلىپ كۆرۈڭالر«. ئۇالر بېرىپ، نە يەردە ئولتۇرغىنىنى كۆرۈپ، ئۇ كۈن ئۇنىڭ بىلەن 

قېلىشتى ۋە تەخمىنەن ئونىنچى سائەتتە ئىدى.  
40 يۇھاننادىن ئاڭالپ ئەيساغا ئەگەشكەن ئىككىلىسىنىڭ بىرى سىموننىڭ بۇرادىرى ئاندرەياس 

ئىدى.  41 ئۇ ئاۋۋال ئۆز بۇرادىرى سىموننى تېپىپ، ئۇنىڭغا ئېيتتى: »بىز مەسىھنى — يەنى 
خرىستوسنى — تاپتۇق« دەپ،  42 ئۇنى ئەيسانىڭ ئالدىغا ئېلىپ باردى. ئەيسا ئۇنىڭغا قاراپ 

ئېيتتى: »سەن سىمون ئىبن-يۇنۇستۇرسەن. سەن كىفاس يەنى › پېترۇس‹، دەپ ئاتىلىسەن.  
43 ئەتىسى ئەيسا گالىلىيەگە چىققىلى قارار قىلىپ، فىلىپپۇسنى تاپتى. ئەيسا ئۇنىڭغا: »ماڭا 

ئەگەشكىن« دېدى.  44 فىلىپپۇس ئاندرەياس بىلەن پېترۇسنىڭ شەھىرى بەيتسايدادىن ئىدى.  
45 فىلىپپۇس ناتانائەلنى تېپىپ، ئۇنىڭغا ئېيتتى: »مۇسا تەۋراتتا ۋە پەيغەمبەرلەر ئۆزى ئۇنىڭ 

توغرىسىدا پۈتكەن كىشنى، يەنى يۈسۈپنىڭ ئوغلى نازارەتلىك ئەيسانى تاپتۇق«.  46 ناتانائەل 
ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  فىلىپپۇس  چىقاالمدۇ؟«  نېمە  بىر  ياخشى  »نازارەتتىن  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا 
»كېلىپ كۆرگىن«.  47 ئەيسا ناتانائەلنىڭ ئۆز ئالدىغا كەلگىنىنى كۆرۈپ، ئۇنىڭ توغرىسىدا: 
»مانا ئۆزىدە ھىيلە يوق راست بىر ئىسرائىلىي كىشى!« دەپ ئېيتتى.  48 ناتانائەل ئۇنىڭغا 
ئېيتتى: »مېنى قەيەردىن تونۇيسەن؟« ئەيسا جاۋاب بېرىپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »فىلىپپۇس سېنى 
قىچقارماستىن ئىلگىرى ئەنجۈر دەرىخىنىڭ تۈۋىدە تۇرغىنىڭدا سېنى كۆردۈم«.  49 ناتانائەل 
ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »سەن ئىبن ئالالدۇرسەن، سەن ئىسرائىلنىڭ پادىشاھىدۇرسەن«.  
50 ئەيسا جاۋاب بېرىپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »› سېنى ئەنجۈر دەرىخىنىڭ تۈۋىدە كۆردۈم‹ دېگىنىم 

ئېيتتى:  يەنە  ئۇنىڭغا  كۆرىسەن«.  51 ئۇ  چوڭراقنى  بۇنىڭدىن  ئىشىنەمسەن؟  ئۈچۈن 
»بەرھەق، بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەن: مۇندىن كېيىن ئاسماننىڭ ئېچىلغىنىنى ۋە خۇدانىڭ 

پەرىشتىلىرى ئىبن ئال-ئىنساننىڭ ئۈستىگە نازىل بولۇپ چىقىدىغىنىنى كۆرىسىلەر.
  

كانادىكى توي زىياپىتى

ئانىسى 2  ئەيسانىڭ  ۋە  بولدى  توي  بىر  شەھىرىدە  كانا  گالىلىيەدىكى  كۈنى  1 ئۈچىنچى 

ئاندا ئىدى.  2 ھەم ئەيسا بىلەن شاگىرتلىرى تويغا قىچقىرىلغانىدى.  3 شاراب تۈگىگەندە 
ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  4 ئەيسا  يوقتۇر«.   شارابى  »ئۇالرنىڭ  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  ئانىسى  ئەيسانىڭ 
»خانىم، مېنى قويغىن، ۋاقتىم تېخى كەلمىدى«.  5 ئۇنىڭ ئانىسى خىزمەتكارالرغا: »سىلەرگە 

ھەرنېمە دېسە، قىلىڭالر« دەپ ئېيتتى.  
6 يەھۇدىيالرنىڭ پاكلىنىش رەسمىگە مۇۋاپىق ھەربىرى ئىككى ياكى ئۈچ تۇڭ سۇ كەملىنىدىغان 

ئالتە تاش كۈپ ئاندا قويۇلغانىدى.  7 ئەيسا ئۇالرغا: »كۈپلەرنى سۇ بىلەن توشتۇرۇڭالر« دەپ 



6 ئىنجىل يۇھاننا 

ئېيتتى ۋە ئۇالر ئۇالرنى ئاغزىغىچە توشتۇردى.  8 ئاندىن ئۇ ئۇالرغا: »ئەمدى ئۇسۇپ، زىياپەت 
بېشىغا ئېلىپ بېرىڭالر« دەپ ئېيتتى. ئۇالر ئېلىپ باردى.  9 زىياپەت بېشى شارابقا ئايالنغان 
سۇنى تېتىپ بېقىپ، قەيەردىن بولغاننى بىلمىدى، لېكىن سۇنى ئۇسقان خىزمەتكارالر بىلدى. 
زىياپەت بېشى توي يىگىتىنى قىچقىرىپ،  10 ئۇنىڭغا ئېيتتىكى: »ھەر ئادەم ئاۋۋال ياخشى 
شارابنى قويۇپ، ئۇالر زىيادە ئىچكەندە پەسرەكنى قويىدۇ. سەن ياخشى شارابنى بۇ چاغقىچە 

ساقالپسەن«.  
شەھىرىدە  كانا  گالىلىيەدىكى  ئۇنى  ئىدى.  بۇ  ئاۋۋالقىسى  مۆجىزىلىرىنىڭ  قىلغان  11 ئەيسا 

قىلىپ ئۆز شان-شەرىپىنى ئاشكارا قىلدى ۋە ئۇنىڭ شاگىرتلىرى ئۇنىڭغا ئىشەندى.  12 ئاندىن 
كېيىن ئۇ ئۆزى، ئانىسى، بۇرادەرلىرى ۋە شاگىرتلىرى كاپەرناھۇمغا بېرىپ، ئاندا بىرنەچچە 

كۈن قالدى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ بەيت-مۇقەددەسنى تازىلىشى

بەيت- باردى.  14 ئۇ  يېرۇسالېمغا  ئەيسا  ۋە  ئىدى  يېقىن  ھېيتى  پاسئخا  13 يەھۇدىيالرنىڭ 

مۇقەددەستە كاال بىلەن قوي ۋە كەپتەر ساتقۇچىالرنى ۋە ئاندا ئولتۇرغان سەرراپالرنى تېپىپ،  
چىقىرىپ،  قوغالپ  بەيتتىن  كالىنى  ۋە  قوينى  ھەممىسىنى،  ئېتىپ،  قامچا  بىر  15 تانىدىن 

سەرراپالرنىڭ پۇللىرىنى تۆكۈپ، جوزىلىرىنى ئۆرۈدى  16 ۋە كەپتەر ساتقۇچىالرغا: »بۇ نەرسىلەرنى 
مۇندىن ئېلىپ كېتىڭالر! ئاتامنىڭ ئۆيىنى تىجارەت ئۆيى قىلماڭالر!« دەپ ئېيتتى.  17 ئۇنىڭ 
شاگىرتلىرى: › سېنىڭ ئۆيۈڭنىڭ غەيرىتى مېنى يەۋالدى‹ دەپ پۈتۈلگەننى يادىغا كەلتۈردى.  
ئاالمەت  نېمە  بىزگە  قىلغىنىڭدا  »بۇنى  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  قىلىپ  سۆز  18 يەھۇدىيالر 

كۆرسىتىسەن؟«  19 ئەيسا جاۋاب بېرىپ ئۇالرغا: »بۇ بەيتنى يىقىتىڭالر ۋە مەن ئۇنى ئۈچ كۈندە 
تۇرغۇزۇپ بوالي« دەپ ئېيتتى.  20 شۇندا يەھۇدىيالر ئېيتتى: »بۇ بەيت قىرىق ئالتە يىلدا بىنا 
توغرىسىدا سۆز  بەدىنى  ئۆز  ئۇ  تۇرغۇزامسەن؟«  21 لېكىن  كۈندە  ئۈچ  ئۇنى  قىلىندى. سەن 
قىلغانىدى.  22 ئۇ ئۆلۈكلەرنىڭ ئارىسىدىن قوپۇرۇلغاندا شاگىرتلىرى ئۇنىڭ بۇنى ئېيتقىنىنى 
پاسئخا  ئىشەندى.  23 ئۇ  سۆزگە  ئېيتقان  ئەيسا  ۋە  يازمىالرغا  مۇقەددەس  كەلتۈرۈپ،  يادىغا 
ئۇنىڭ  ئۇنىڭ قىلغان مۆجىزىلىرىنى كۆرۈپ  توال كىشىلەر  بولغىنىدا،  يېرۇسالېمدا  ھېيتىدا 
ھەممىسىنى  چۈنكى  بىلىندۇرمەتتى،  ئۇالرغا  ئۆزىنى  ئەيسا  ئىشەندى.  24 لېكىن  ئىسمىغا 
بىلەتتى.  25 ئۇ ئادەمدە نېمە بار بولغىنىنى بىلگەچ ئادەم توغرىسىدا ھېچكىمنىڭ گۇۋاھلىقىغا 

موھتاج ئەمەس ئىدى.  
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يېڭىدىن تۇغۇلۇش

2 بۇ 3  ئىدى.   بار  رەھبىرى  بىر  يەھۇدىيالرنىڭ  ئاتالغان  دەپ  نىكودىمۇس  1 پەرىسىيلەردىن 

بىلىمىزكى،  ئۇستاز،  »ئەي  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  كېلىپ،  ئالدىغا  ئەيسانىڭ  كېچىدە  ئۆزى 
خۇدا  مۆجىزىلەرنى،  قىلغان  سەن  ھېچكىم  چۈنكى  مۇئەللىمدۇرسەن،  بىر  كەلگەن  خۇدادىن 
»بەرھەق،  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  بېرىپ  جاۋاب  3 ئەيسا  قىاللمايدۇ«.   بولمىسا،  بىلەن  ئۇنىڭ 
پادىشاھلىقىنى  تۇغۇلمىسا، خۇدانىڭ  يېڭىدىن  ئادەم  بىر  ئەگەر  ئېيتىمەنكى،  بەرھەق، ساڭا 
يەنە  تۇغۇالاليدۇ؟  قانداق  قېرىغىنىدا  »ئادەم  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  4 نىكودىمۇس  كۆرەلمەيدۇ«.  
بەرھەق،  »بەرھەق،  بېرىپ:  جاۋاب  5 ئەيسا  تۇغۇالالمدۇ؟«   كىرىپ  قورسىقىغا  ئانىسىنىڭ 
پادىشاھلىقىغا  تۇغۇلمىسا، خۇدانىڭ  روھتىن  ۋە  ئادەم سۇدىن  بىر  ئەگەر  ئېيتىمەنكى،  ساڭا 
روھتۇر.   تۇغۇلغان  روھتىن  ۋە  جىسىمدۇر  تۇغۇلغان  6 »جىسىمدىن  دېدى،   كىرەلمەيدۇ« 
7 ساڭا يېڭىدىن تۇغۇلمىقىڭالر كېرەك دېگىنىمگە ھەيران بولمىغىن.  8 شامال خالىغان يەرگە 

قوزغىلىدۇ ۋە سەن ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭاليسەن، لېكىن نە يەردىن كېلىپ، نە يەرگە بارىدىغىنىنى 
بىلمەيسەن. روھتىن تۇغۇلغان ھەركىم شۇنداقتۇر«.  

9 نىكودىمۇس جاۋاب بېرىپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »بۇ ئىش قانداق مۇمكىن بوالر؟«  10 ئەيسا جاۋاب 

بىلمەمسەن؟   بۇنى  تۇرۇپ،  بولۇپ  مۇئەللىمى  ئىسرائىلنىڭ  »سەن  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  بېرىپ 
11 بەرھەق، بەرھەق، ساڭا ئېيتىمەن: بىلگىنىمىزنى سۆز قىلىمىز ۋە كۆرگىنىمىزگە گۇۋاھلىق 

نەرسىلەرنى  زېمىنىي  قىلمايسىلەر.  12 سىلەرگە  قوبۇل  گۇۋاھلىقىمىزنى  ئەمما  بېرىمىز، 
ئېيتسام، قانداق ئىشىنىسىلەر؟  13 ئۆزى  نەرسىلەرنى  ئېيتقىنىمدا ئىشەنمىسەڭالر، ساماۋى 
ئاسمانغا  ھېچكىم  باشقا  ئال-ئىنساندىن  ئىبن  بولغان  نازىل  ئاسماندىن  بولۇپ  ئاسماندا 

چىقمىدى.  
كېرەكتۇر،   كۆتۈرۈلمىكى  ئال-ئىنساننىڭ  ئىبن  كۆتۈرگەندەك  يىالننى  باياۋاندا  14 مۇسا 

15 شۇنىڭ بىلەن ھەركىم ئۇنىڭغا ئىشەنسە، ئۇنىڭدا ئەبەدىي تىرىكلىكنى تاپىدۇ.  16 چۈنكى 

خۇدا دۇنيانى شۇنداق دوست تۇتتىكى، ھەركىم ئۇنىڭغا ئىشەنسە، ھاالك بولمىغاي، بەلكى 
بەردى 17 چۈنكى خۇدا دۇنيانى  يالغۇز ئوغلىنى  ئۆز  بولغاي دەپ،  تىرىكلىكى  ئەبەدىي  ئۇنىڭ 
دەپ،  تاپقاي  نىجات  بىلەن  ۋاسىتىسى  ئۇنىڭ  دۇنيا  بەلكى  ئەمەس،  ئۈچۈن  قىلماق  ھۆكۈم 
ۋە  قىلىنمايدۇ  ھۆكۈم  ئىشەنسە،  ئۇنىڭغا  ئەۋەتتى.  18 كىمكى  دۇنياغا  ئوغلىنى  يالغۇز  ئۆز 
كىمكى ئۇنىڭغا ئىشەنمىسە، خۇدانىڭ يالغۇز ئوغلىغا ئىشەنمىگىنى ئۈچۈن ھۆكۈم قىلىنغان 
بولغاچ،  يامان  ئەمەللىرى  ئۆز  ئادەملەر  ۋە  دۇنياغا كەلدى  نۇر  بولىدۇ.  19 ھۆكۈم شۇدۇركى، 
يامان  نۇرنى  قىلسا،  يامانلىق  ھەركىم  كۆردى.  20 چۈنكى  ياخشىراق  قاراڭغۇلۇقنى  نۇردىن 
نۇرغا كەلمەيدۇ.  21 لېكىن كىمكى ھەقلىق  كۆرۈپ، ئەمەللىرىم ئاشكارا قىلىنمىسۇن دەپ، 
بىلەن  خۇدا  ئەمەللىرى  چۈنكى  كېلىدۇ،  نۇرغا  ئۈچۈن  بولمىقى  ئاشكارا  ئەمەللىرى  قىلسا، 

قىلىنغاندۇر«.  
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چۆمۈلدۈرگۈچى يۇھاننا ئەيسا مەسىھ توغرىسىدا گۇۋاھلىق بېرىدۇ

بىلەن  ئۇالر  ئاندا  ئۇ  باردى.  ۋىاليىتىگە  يەھۇدىيە  بىلەن شاگىرتلىرى  ئەيسا  22 ئاندىن كېيىن 

تۇرۇپ، ئادەملەرنى چۆمۈلدۈردى.  23 يۇھاننا ھەم سالىمنىڭ يېقىنىدىكى ئاينوندا ئادەملەرنى 
چۆمۈلدۈرەتتى. چۈنكى ئاندا توال سۇ بار ئىدى ۋە ئۇالر كېلىپ چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىالتتى.  

24 چۈنكى يۇھاننا تېخى زىندانغا سېلىنمىغانىدى.  

25 ئۇ ۋاقىت يۇھاننانىڭ شاگىرتلىرى بىلەن بىر يەھۇدىينىڭ ئارىسىدا پاكلىنىش توغرىسىدا 

مانا  ئۇستاز،  »ئەي  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  كېلىپ  يۇھانناغا  بولدى.  26 ئۇالر  ۋەقە  بەس-مۇنازىرە 
ئىئورداننىڭ ئۇ تەرىپىدە سەن بىلەن بولۇپ، ئۆزۈڭ ئۇنىڭ توغرىسىدا گۇۋاھلىق بەرگەن كىشى 
ئادەملەرنى چۆمۈلدۈرىدۇ ۋە ھەممىسى ئۇنىڭغا كېلىدۇ«.  27 يۇھاننا جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: 
»ئەگەر ئۇنىڭغا ئاسماندىن بېرىلمىگەن بولسا، ئىنسان ھېچ نەرسە ئااللمايدۇ.  28 › مەن مەسىھ 
ماڭا گۇۋاھتۇرسىلەر.   ئۆزۈڭالر  ئېيتقىنىمغا  دەپ  ئەۋەتىلدىم‹  ئالدىدا  ئۇنىڭ  بەلكى  ئەمەس، 
29 توي قىزى كىمگە تەگسە، توي يىگىتى ئۇدۇر، لېكىن ئاڭالپ تۇرىدىغان يىگىت قولدىشى 

توي يىگىتىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالپ توال خۇشال بولىدۇ. مېنىڭ بۇ خۇشاللىقىم ئەمدى كامىل 
بولدى.  30 ئۇنىڭ ئاشمىقى مېنىڭ كېمەيمىكىم كېرەكتۇر.  

بولۇپ  زېمىندىن  كەلگۈچى  زېمىندىن  ئۈستىدىدۇر.  ھەممىسىنىڭ  كەلگۈچى  31 يۇقىرىدىن 

كۆرۈپ  ئۆزى  ئۈستىدىدۇر.  32 ئۇ  ھەممىسىنىڭ  كەلگۈچى  ئاسماندىن  سۆزلەيدۇ.  زېمىندىن 
قىلمايدۇ.   قوبۇل  گۇۋاھلىقىنى  ئۇنىڭ  ھېچكىم  ئەمما  بېرىدۇ،  گۇۋاھلىق  ئاڭلىغىنىغا 
باسقان  مۆھۈر  ئىكەنلىكىگە  ھەق  خۇدانىڭ  قىلسا،  قوبۇل  گۇۋاھلىقىنى  ئۇنىڭ  33 كىمكى 

بولىدۇ.  34 چۈنكى خۇدا ئەۋەتكەننىڭ ئۆزى خۇدانىڭ سۆزىنى ئېيتىدۇ. خۇدا روھنى ئۆلچەم 
قولىغا  ئۇنىڭ  نەرسىنى  ھەممە  تۇتۇپ،  دوست  ئوغۇلنى  بەرمەيدۇ.  35 ئاتا  كەملەپ  بىلەن 
تاپشۇرغاندۇر.  36 كىمكى ئوغۇلغا ئىشەنسە، ئۇنىڭ ئەبەدىي تىرىكلىكى بار. كىمكى ئوغۇلغا 

ئىشەنمىسە، تىرىكلىكنى كۆرمەيدۇ، بەلكى خۇدانىڭ غەزىپى ئۇنىڭ ئۈستىدە قالىدۇ.  

سامارىيەلىك خوتۇن بىلەن بىر سۆھبەت

پەرىسىيلەرنىڭ 4  خەۋەر  دېگەن  چۆمۈلدۈرىدۇ  قىلىپ  شاگىرتالر  ئوشۇقراق  يۇھاننادىن  1 ئەيسا 

بەلكى  چۆمۈلدۈرمەيتتى،  ئۆزى  ئەيسا  لېكىن   — 2 قالدى.   ئۇقۇپ  ئۆزى  ئەيسا  ئاڭلىغىنىنى 
شاگىرتلىرى چۆمۈلدۈرەتتى. — 3 ئۇ ۋاقىت ئۇ يەھۇدىيەنى قويۇپ، يەنە گالىلىيەگە باردى.  4 ئۇنىڭغا 
سامارىيەدىن ئۆتكىلى الزىم بولدى.  5 ئۇ ياقۇب ئۆز ئوغلى يۈسۈپكە بەرگەن يەرنىڭ يېقىنىدىكى سىخار 
دېگەن سامارىيەنىڭ بىر شەھىرىگە كەلدى.  6 ئاندا ياقۇبنىڭ قۇدۇقى بار ئىدى. ئەيسا ماڭغىنىدىن 

ھېرىپ، قۇدۇقنىڭ يېنىدا ئولتۇردى. بۇ تەخمىنەن ئالتىنچى سائەتتە ئىدى.  
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7 بىر سامارىيەلىك خوتۇن سۇ تارتقىلى كەلدى. ئەيسا ئۇنىڭغا: »ماڭا ئىچكىلى سۇ بەرگىن« 

دەپ ئېيتتى.  8 چۈنكى شاگىرتلىرى شەھەرگە غىزا ئالغىلى كەتكەنىدى.  9 سامارىيىلىك خوتۇن 
ئۇنىڭغا: »سەن بىر يەھۇدىي بولۇپ، مەندىن بىر سامارىيەلىك خوتۇندىن قانداق ئىچكىلى سۇ 
قىلمايدۇ  مۇئامىلە  بىلەن  سامارىيەلىكلەر  يەھۇدىيالر  چۈنكى   — ئېيتتى  دەپ  سورايسەن؟« 
ئىچكىلى سۇ  ماڭا  ۋە  ئېيتتى: »خۇدانىڭ ھەدىيەسىنى  ئۇنىڭغا  بېرىپ  —  10 ئەيسا جاۋاب 
بەرگىن دەپ ساڭا ئېيتقاننىڭ كىم ئىكەنلىكىنى بىلسەڭ ئىدى، سەن ئۇنىڭدىن سورايتتىڭ 
ۋە ئۇ ساڭا تىرىك سۇ بېرەتتى« دېدى.  11 خوتۇن ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي خوجا، سۇ تارتقىلى 
سوغاڭ يوقتۇر ۋە قۇدۇق چوڭقۇردۇر. ئۇ تىرىك سۇ ساڭا قەيەردىندۇر؟  12 سەن قۇدۇقنى بىزگە 
بەرگەن ئاتىمىز ياقۇبتىن ئۇلۇغمۇسەن؟ ئۇ ئۆزى ۋە ئوغۇللىرى ۋە پادىلىرى ئاندىن ئىچەتتى«.  
13 ئەيسا جاۋاب بېرىپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ھەركىم بۇ سۇدىن ئىچسە، يەنە ئۇسسايدۇ.  14 لېكىن 

ھەركىم مەن ئۇنىڭغا بېرىدىغان سۇدىن ئىچسە، ئەبەدكىچە ئۇسسىمايدۇ، بەلكى مەن ئۇنىڭغا 
بېرىدىغان سۇ ئۇنىڭ ئىچىدە ئەبەدىي تىرىكلىككە ئاقىدىغان بىر بۇالق بولىدۇ.  15 خوتۇن 
سۇ  يەرگە  بۇ  ۋە  ئۇسسىمىغايمەن  بەرگىنكى،  ماڭا  سۇنى  شۇ  خوجا،  »ئەي  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا 

تارتقىلى كەلمىگەيمەن«.  
كەلگىن«.  17 خوتۇن  يەرگە  بۇ  قىچقىرىپ  ئېرىڭنى  »بېرىپ،  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  16 ئەيسا 

جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »ئېرىم يوقتۇر«. ئەيسا ئۇنىڭغا ئېيتتى: »› ئېرىم يوقتۇر‹ دەپ راست 
ئېيتتىڭ.  18 چۈنكى بەش ئەرگە تەگدىڭ ۋە ئەمدىكى ئېرىڭ سېنىڭ ئۆز ئېرىڭ ئەمەس. بۇنى 

راست ئېيتتىڭ«.  
19 خوتۇن ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي خوجا، كۆرىمەنكى، سەن بىر پەيغەمبەر ئىكەنسەن.  20 ئاتا-

بوۋىلىرىمىز بۇ تاغدا سەجدە قىلدى، ئەمما سىلەر: › سەجدە قىلىدىغان جاي يېرۇسالېمدادۇر‹ 
دەيسىلەر«.  21 ئەيسا ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي خوتۇن، ماڭا ئىشەنگىن: ئاتىغا نە بۇ تاغدا نە 
يېرۇسالېمدا سەجدە قىلىدىغان ۋاقتىڭالر كېلىدۇ.  22 سىلەر بىلمىگىنىڭالرغا سەجدە قىلىسىلەر. 
بىزلەر بىلگىنىمىزگە سەجدە قىلىمىز، چۈنكى نىجات يەھۇدىيالردىندۇر.  23 ھەقىقىي سەجدە 
قىلغۇچىالر ئاتىغا روھ ۋە ھەقىقەت بىلەن سەجدە قىلىدىغان ۋاقىت كېلىدۇ، دەرۋەقە ئەمدى 
ئۇنىڭغا  ۋە  روھتۇر  ئىزدەيدۇ.  24 خۇدا  قىلغۇچىالرنى  سەجدە  شۇنداق  ئۆزىگە  ئاتا  كەلدى. 

سەجدە قىلغۇچىالرنىڭ روھ ۋە ھەقىقەت بىلەن سەجدە قىلمىقى كېرەكتۇر«.  
ئۇ  ۋە  بىلىمەن  كېلىدىغىنىنى  مەسىھنىڭ  دېگەن  »خرىستوس  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  25 خوتۇن 

كەلگەندە ھەر نەرسە توغرىسىدا بىزگە خەۋەر بېرىدۇ«.  26 ئەيسا ئۇنىڭغا: »سەن بىلەن سۆزلەپ 
تۇرغان مەن ئۆزۈم ئۇدۇرمەن« دەپ ئېيتتى.  

27 ئۇ ھامان شاگىرتلىرى كېلىپ، ئۇنىڭ بىر خوتۇن بىلەن سۆزلەشكىنىگە ھەيران قېلىشتى، 

لېكىن ھېچبىرى: »ئۇنىڭدىن نېمە خااليسەن« ياكى »ئۇنىڭ بىلەن نېمىگە سۆزلەيسەن« دەپ 
سورىمىدى.  28 ئۇ ۋاقىت خوتۇن كوزىسىنى قويۇپ، شەھەرگە بېرىپ ئادەملەرگە:  29 »كېلىپ، 
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مەسىھ  ئۆزى  شۇ  ئەجەبا  كۆرۈڭالر.  كىشىنى  بىر  ئېيتقان  ماڭا  قىلغىنىمنى  بارچە  مېنىڭ 
ئەمەسمۇ؟«  30 بۇنىڭ بىلەن ئۇالر شەھەردىن چىقىپ ئۇنىڭ ئالدىغا كەلدى.  

31 ئاڭغۇچە شاگىرتلىرى ئۇنىڭغا يالۋۇرۇپ: »ئەي ئۇستاز، يېگىن« دەپ ئېيتتى.  32 لېكىن ئۇ 

ئۇالرغا ئېيتتى: »سىلەر بىلمەيدىغان مېنىڭ يېگىلى بىر تائامىم بار«.  33 شاگىرتلىرى بىر-
بىرىگە: »ئەجەبا بىرى ئۇنىڭغا يېگىلى بىر نەرسە ئېلىپ كەلگەنمىدۇ؟« دەپ ئېيتىشتى.  34 ئەيسا 
ئۇالرغا ئېيتتى: »مېنىڭ تائامىم مېنى ئەۋەتكەننىڭ ئىرادىسىنى قىلىپ، ئۇنىڭ ئەمەللىرىنى 
بەجا كەلتۈرمەكتۇر.  35 › ئورماغا يەنە تۆت ئاي بار‹ دېمەيسىلەرمۇ؟ مانا سىلەرگە ئېيتىمەن: 
قاراڭالر.  36 ئورمىچى ئىش  يەرلەرنىڭ ئورغىلى پىشقىنىغا  كۆزلىرىڭالرنى كۆتۈرۈپ، ئېكىن 
ھەققىنى ئېلىپ، ئەبەدىي تىرىكلىككە ھوسۇل يىغىدۇ. شۇنىڭ بىلەن تېرىغۇچى ۋە ئورمىچى 
باراۋەر خۇشال بولىدۇ.  37 › بىرى تېرىيدۇ ۋە يەنە بىرى ئورىدۇ‹ دەيدىغان سۆز راست كەلدى.  
38 مەن سىلەرنى ئىشلىمىگىنىڭالرنى ئورغىلى ئەۋەتتىم، باشقىالر ئىشلىدى ۋە سىلەر ئۇالرنىڭ 

ئىشىغا كىردىڭالر«.  
39 ئۇ خوتۇننىڭ: »مېنىڭ بارچە قىلغىنىمنى ئۇ ماڭا ئېيتتى« دەپ گۇۋاھلىق بېرىپ ئېيتقان 

سۆزى ئۈچۈن ئۇ شەھەردىن توال سامارىيەلىكلەر ئەيساغا ئىشەندى.  40 سامارىيەلىكلەر ئۇنىڭ 
ئاندا ئىككى كۈن  ئۇ  يالۋۇردى.  ئۇنىڭغا  دەپ  قالغىن«  يېنىمىزدا  ئالدىغا كېلىپ: »بىزنىڭ 
قالدى.  41 ئۇنىڭ سۆزى ئۈچۈن يەنە توال كىشى ئۇنىڭغا ئىشىنىپ،  42 خوتۇنغا ئېيتتىكى: 
بىلىمىزكى،  ۋە  ئاڭلىدۇق  ئۆزىمىز  چۈنكى  ئىشەنمەيمىز،  ئۈچۈن  سۆزۈڭ  سېنىڭ  »ئەمدى 

ھەقىقەتەن دۇنيانىڭ قۇتقۇزغۇچىسى بۇدۇر«.  

بىر ئوردا ئەمەلدارىنىڭ ئوغلىنىڭ ساقايتىلىشى

ئۆزى:  ئەيسا  باردى،  44 چۈنكى  گالىلىيەگە  ئاندىن چىقىپ  ئۇ  كېيىن  كۈندىن  ئىككى  43 بۇ 

»ھېچبىر پەيغەمبەرنىڭ ئۆز يۇرتىدا ئىززىتى يوقتۇر« دەپ گۇۋاھلىق بەردى.  45 ئۇ گالىلىيەگە 
كەلگەندە گالىلىيەلىكلەر ئۇنىڭ ھېيتتا يېرۇسالېمدا قىلغىنىنىڭ ھەممىسىنى كۆرگەچ ئۇنى 

قوبۇل قىلدى، چۈنكى ئۇالر ھەم ھېيتقا بارغانىدى.  
46 ئەيسا سۇنى شاراب قىلغان گالىلىيەدىكى كانا شەھىرىگە يەنە كەلدى ۋە كاپەرناھۇمدىكى 

بىر ئوردا ئەمەلدارىنىڭ ئوغلى كېسەل ئىدى.  47 ئۇ كىشى ئەيسانىڭ يەھۇدىيەدىن گالىلىيەگە 
كەلگىنىنى ئاڭالپ، ئالدىغا بېرىپ: »سەن كېلىپ، ئوغلۇمغا شىپا بەرگىن« دەپ ئۇنىڭدىن 
تىلىدى، چۈنكى ئوغلى ئۆلۈمگە يېقىن ئىدى.  48 ئەمما ئەيسا ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئاالمەت بىلەن 
»ئەي خوجا،  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  ئەمەلدارى  ئىشەنمەيسىلەر«.  49 ئوردا  كۆرمىسەڭالر،  مۆجىزە 
باالم ئۆلمەستە كەلگىن« دەپ ئېيتتى.  50 ئەيسا ئۇنىڭغا: »بارغىن، ئوغلۇڭ تىرىكتۇر« دېدى. 

ئۇ كىشى ئەيسا ئۇنىڭغا ئېيتقان سۆزگە ئىشىنىپ باردى.  
51 ئۇ يولدا كېتىپ بارغىنىدا ئۇنىڭ قۇللىرى ئالدىغا چىقىپ: »ئوغلۇڭ تىرىكتۇر« دەپ خەۋەر 
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بەردى.  52 ئۇ ۋاقىت ئوغلى ئوڭالنغىلى باشلىغان سائەتنى ئۇالردىن سورىدى. ئۇالر ئۇنىڭغا 
ئېيتتى: »تۈنۈگۈن يەتتىنچى سائەتتە تەپ ئۇنى قويدى«.  53 ئاتىسى ئەيسا ئۇنىڭ ئۆزىگە: › 
ئوغلۇڭ تىرىكتۇر‹ دېگەن سائەتتە بۇ ئىش بولغىنىنى ئۇقۇپ، ئۆزى ۋە بارچە ئۆيى ئىشەندى.  
54 ئەيسا يەھۇدىيەدىن گالىلىيەگە كەلگەندىن كېيىن قىلغان ئىككىنچى مۆجىزىسى بۇ ئىدى.  

بەيتەستە كۆلى بويىدىكى كەسەل ئادەمنىڭ شىپا تېپىشى

چىقتى.  5  يېرۇسالېمغا  ئەيسا  ۋە  بولدى  ھېيتى  بىر  يەھۇدىيالرنىڭ  كېيىن  1 ئاندىن 

بار بىر كۆل  ئايۋانى  بەيتەستە دېگەن بەش  تىلىدا  2 يېرۇسالېمدا قوي دەرۋازىدا ئىبرانىي 

3 بۇ ئايۋانالردا توال كېسەللەر، كورالر، توكۇرالر ۋە چوالقالر يېتىپ سۇ چايكالغاي دەپ،  بار.  
مۇنتەزىر ئىدى.  4 چۈنكى بىرەر-بىرەر بىر پەرىشتە كۆلگە نازىل بولۇپ سۇنى چايقاتاتتى ۋە 
سۇ چايقالغاندا دەسلەپ چۈشكەن كىشى ئۆزىدە بولغان ھەرقانداق كېسىلىدىن شىپا تاپاتتى.  
ئۇنىڭ  ئىدى.  6 ئەيسا  بار  ئادەم  بىر  بولغان  كېسەل  بېرى  يىلدىن  سەككىز  ئوتتۇز  5 ئاندا 

ئېيتتى:  بىلىپ، ئۇنىڭغا  بولغىنىنى  بېرى كېسەل  ۋاقىتتىن  ياتقىنىنى كۆرۈپ، ئۇزۇن  ئاندا 
كۆلگە  مېنى  چايقالغاندا  سۇ  خوجا،  »ئەي  ئۇنىڭغا:  خااليسەنمۇ؟«  7 كېسەل  »ساقايغىلى 
دەپ  چۈشۈۋالىدۇ«  باشقىسى  ئىلگىرى  مەندىن  كەلسەم،  مەن  يوقتۇر.  ئادىمىم  تاشلىغىلى 
دەرھال  ماڭغىن«.  9 ئۇ  كۆتۈرۈپ  ئورنۇڭنى  »قوپۇپ،  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  ئېيتتى.  8 ئەيسا 

ساقىيىپ، ئۆز ئورنىنى كۆتۈرۈپ ماڭدى.  
10 ئۇ كۈن شابات كۈنى ئىدى. ئۇنىڭ ئۈچۈن يەھۇدىيالر شىپا تاپقان كىشىگە: »شابات كۈنىدۇر، 

ئورنۇڭنى كۆتۈرمەك ساڭا جايىز ئەمەس« دەپ ئېيتتى.  11 ئۇ ئۇالرغا جاۋاب بەردىكى: »مېنى 
ساقايتقان كىشى ئۆزى: › ئورنۇڭنى كۆتۈرۈپ ماڭغىن‹ دېدى.  12 ئۇالر ئۇنىڭدىن: »ساڭا: › 
تاپقان  دەپ سورىدى.  13 لېكىن شىپا  ئادەم كىمدۇر؟«  دېگەن  ماڭغىن‹  كۆتۈرۈپ  ئورنۇڭنى 
كىشى ئۇنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى بىلمەيتتى، چۈنكى ئۇ يەردە توال خەلق بولغىنى ئۈچۈن ئەيسا 

بىر تەرەپكە كېتىپ قالغانىدى.  
14 ئاندىن كېيىن ئەيسا ئۇنى بەيت-مۇقەددەستە كۆرۈپ قېلىپ، ئۇنىڭغا: »مانا ساقايدىڭ، يەنە 

گۇناھ قىلمىغىنكى، ساڭا يامانراق بىر نېمە ۋەقە بولمىغاي« دەپ ئېيتتى.  
15 ئۇ ئادەم بېرىپ، ئۆزىنى ساقايتقان كىشى ئەيسا ئىكەنلىكىنى يەھۇدىيالرغا خەۋەر بەردى.  

 ئاتا بىلەن ئوغۇلنىڭ بىرلىقى
16 بۇ ۋەجىدىن يەھۇدىيالر ئەيساغا قەست قىلىپ، ئۇ بۇنى بىر شابات كۈنى قىلغىنى ئۈچۈن 

مەن  ئىشلەيدۇ،  ۋاقىتقىچە  بۇ  »ئاتام  ئۇالرغا:  ئەيسا  ئىزدەيتتى.  17 ئەمما  ئۆلتۈرگىلى  ئۇنى 
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تېخى  ئۆلتۈرگىلى  ئۇنى  يەھۇدىيالر  ئۈچۈن  بەردى.  18 ئۇنىڭ  جاۋاب  دەپ  ئىشلەيمەن«  ھەم 
قەستلەيتتى، چۈنكى شاباتنى بۇزغىنى بىلەن توختىماي، بەلكى خۇدانى ئاتام دەپ ئۆزىنى خۇدا 
بىلەن تەڭ قىالتتى.  19 ئەمما ئەيسا جاۋاب بېرىپ ئۇالرغا ئېيتتى: »بەرھەق، بەرھەق، سىلەرگە 
ئېيتىمەنكى، ئوغۇل ئۆزىدىن ھېچنېمە قىاللمايدۇ، بەلكى ئاتىنىڭ قىلغىنىنى كۆرۈپ قىلىدۇ، 
چۈنكى ئۇ ھەرنېمە قىلسا ئوغۇل ھەم شۇنداق قىلىدۇ.  20 مانا ئاتا ئوغۇلنى دوست تۇتۇپ، ئۆز 
قىلغىنىنىڭ ھەممىسىنى ئۇنىڭغا كۆرسىتىدۇ ۋە سىلەر ئەجەبلەنگۈدەك بۇالردىن ئۇلۇغراق 
ئەمەللەرنى ئۇنىڭغا كۆرسىتىدۇ.  21 چۈنكى ئاتا ئۆلگەنلەرنى قوپۇرۇپ تىرىلدۈرگەندەك ئوغۇل 
ھەم ئۆزى خالىغانلىرىنى تىرىلدۈرىدۇ.  22 ئاتا ھەم ھېچكىمنى ھۆكۈم قىلمايدۇ، بەلكى بارچە 
قىلغاندەك  ئىززەت  ئاتىغا  ھەممىسى  بىلەن  تاپشۇرغاندۇر.  23 شۇنىڭ  ئوغۇلغا  ھۆكۈمنى 
ئوغۇلغا ھەم ئىززەت قىلغاي. كىمكى ئوغۇلغا ئىززەت قىلمىسا، ئۇنى ئەۋەتكەن ئاتىغا ھەم 

ئىززەت قىلمايدۇ.  
ئەۋەتكەنگە  مېنى  ئاڭالپ،  سۆزۈمنى  مېنىڭ  ئېيتىمەنكى،  سىلەرگە  بەرھەق،  24 بەرھەق، 

ئىشەنگەن كىشىنىڭ ئەبەدىي تىرىكلىكى بار ۋە ئۆزى ھۆكۈمگە كەلمەيدۇ، بەلكى ئۆلۈمدىن 
ئىبن  ئۆلۈكلەر  ئېيتىمەنكى،  سىلەرگە  بەرھەق،  بولىدۇ.  25 بەرھەق،  ئۆتكەن  تىرىكلىككە 
ئۇنى  ۋە  قالدى  كېلىپ  ئەمدى  دەرۋەقە  كېلىدۇ،  ۋاقىت  ئاڭاليدىغان  ئاۋازىنى  ئالالنىڭ 
ئاڭلىغانالر تىرىلىدۇ.  26 چۈنكى ئاتىنىڭ ئۆز ئىدە تىرىكلىكى بار بولغاندەك ئوغۇلغا ھەم ئۆز 
ئىدە تىرىكلىكى بار بولۇشقا قۇدرەت بەردى.  27 ئىبن ئال-ئىنسان بولغىنى ئۈچۈن ئۇ ھۆكۈم 
قىلغىلى ھەم ئۇنىڭغا قۇدرەت بەردى.  28 بۇنىڭغا ئەجەبلەنمەڭالر، چۈنكى گۆرلەردىكىلەرنىڭ 
ياخشىلىق  چىقىپ،  ئاندىن  كېلىدۇ.  29 ۋە  ۋاقىت  ئاڭاليدىغان  ئاۋازىنى  ئۇنىڭ  ھەممىسى 

قىلغانالر ھايات قىيامىتىگە ۋە يامانلىق قىلغانالر ھۆكۈم قىيامىتىگە كېتىدۇ.  
ھۆكۈمۈم  ۋە  قىلىمەن  ھۆكۈم  ئاڭلىغىنىمدەك  قىاللمايمەن،  نەرسە  ھېچ  ئۆزۈمدىن  30 مەن 

ئادىلدۇر، چۈنكى ئۆز ئىرادەمنى ئەمەس، بەلكى مېنى ئەۋەتكەننىڭ ئىرادىسىنى قىلغۇم بار.  
31 ئەگەر مەن ئۆز توغرامدا گۇۋاھلىق بەرسەم، گۇۋاھلىقىم ھەق ئەمەس.  32 باشقا بىرى مەن 

ھەقتۇر.   گۇۋاھلىقى  بەرگەن  توغرۇلۇق  مەن  بىلىمەنكى،  ۋە  بېرىدۇ  گۇۋاھلىق  توغرۇلۇق 
مەن  بەردى.  34 لېكىن  گۇۋاھلىق  ھەقىقەتكە  ئۇ  ۋە  ئەۋەتتىڭالر  ئەلچى  يۇھانناغا  33 سىلەر 

بۇنى  ئۈچۈن  تاپمىقىڭالر  نىجات  سىلەرنىڭ  ئەمما  قىلمايمەن،  قوبۇل  گۇۋاھلىق  ئىنساندىن 
ئېيتىمەن.  35 كۆيۈپ تۇرۇپ يورۇغان چىراغ ئۇ ئۆزى ئىدى ۋە سىلەر ئاز بىر مۇددەتچە ئۇنىڭ 
يورۇقىدا سۆيۈنگىلى خالىدىڭالر.  36 لېكىن يۇھاننانىڭكىدىن ئۇلۇغراق بىر شاھادىتىم بار. 
ئاتىنىڭ مېنى  ئاتا ماڭا پۈتكۈزگىلى بەرگەن ئىشالر، يەنى مەن قىلىپ تۇرغان ئىشالر ئۆزى 
مەن  ئۆزى  ئاتا  ئەۋەتكەن  مېنى  بېرىدۇ.  37 دەرۋەقە  گۇۋاھلىق  توغرۇلۇق  مەن  ئەۋەتكىنىگە 
قىياپىتىنى  ئۇنىڭ  يا  ۋە  ئاڭلىمىدىڭالر  ئاۋازىنى  ئۇنىڭ  ئەسال  بەردى.  گۇۋاھلىق  توغرۇلۇق 
كۆرمىدىڭالر.  38 ۋە ئۇنىڭ سۆزى ئىچىڭالردا قارار تاپمىدى، چۈنكى سىلەر ئۇنىڭ ئەۋەتكىنىگە 
ئەبەدىي  ئۇالردا  چۈنكى  قىلىسىلەر،  تەپتىش  يازمىالرنى  ئىشەنمەيسىلەر.  39 مۇقەددەس 



ئىنجىل يۇھاننا  13 

تىرىكلىكنى تاپىمىز دەپ خىيال قىلىسىلەر ۋە بۇالر مەن توغرۇلۇق گۇۋاھلىق بېرىدۇ.  40 ئەمما 
تىرىكلىك تاپماق ئۈچۈن ماڭا كەلگىلى ئۇنىمايسىلەر.  

خۇدانىڭ  ئىچىڭالردا  تونۇپ،  سىلەرنى  قىلمايمەن.  42 لېكىن  قوبۇل  ئىززەت  41 ئادەملەردىن 

مۇھەببىتى يوق ئىكەنلىكىنى بىلىمەن.  43 مەن ئاتامنىڭ نامىدا كەلدىم، ئەمما مېنى قوبۇل 
قىلمايسىلەر. باشقىسى ئۆز نامىدا كەلسە، ئۇنى قوبۇل قىلىسىلەر.  44 سىلەر بىر-بىرىڭالردىن 
ئىززەت قوبۇل قىلىپ، يېگانە خۇدادىن كەلگەن ئىززەتنى ئىزدىمەي، قانداق ئىشىنەلەيسىلەر؟  
45 سىلەر مېنى › بىزنىڭ ئۈستىمىزدىن ئاتىغا ئەرز قىلىدۇ‹ دەپ گۇمان قىلماڭالر. سىلەرنىڭ 

ئۈستۈڭالردىن ئەرز قىلغۇچى بار ۋە ئۇ سىلەر ئۈمىد باغلىغان مۇسادۇر.  46 مۇساغا ئىشەنگەن 
ئۇنىڭ  پۈتتى.  47 لېكىن  توغرۇلۇق  مەن  ئۇ  چۈنكى  ئىشىنەتتىڭالر،  ھەم  ماڭا  بولساڭالر، 

پۈتكەن سۆزلىرىگە ئىشەنمىسەڭالر، مېنىڭ سۆزۈمگە قانداق ئىشىنەلەيسىلەر؟  

ئەيسا مەسىھ بەش مىڭ كىشىنى تويدۇرىدۇ

تەرىپىگە 6  بىر  تىبېرىيە دېڭىزىنىڭ ئۇ  يەنى  1 ئاندىن كېيىن ئەيسا گالىلىيە دېڭىزىنىڭ، 

باردى.  2 توال خەلق ئۇنىڭ كېسەللەرگە قىلغان مۆجىزىلىرىنى كۆرۈپ، ئۇنىڭغا ئەگەشتى.  
پاسئخا  4 يەھۇدىيالرنىڭ  ئولتۇردى.   ئاندا  بىلەن  شاگىرتلىرى  چىقىپ،  تاغقا  ئەيسا  3 ئەمما 

ھېيتى يېقىن ئىدى.  
5 ئەيسا كۆزلىرىنى كۆتۈرۈپ، ئالدىغا توال خەلقنىڭ كەلگىنىنى كۆرۈپ فىلىپپۇسقا: »بۇالرغا 

ئۈچۈن  سىنىماق  ئۇنى  ئۇ  ئېيتتى.  6 لېكىن  دەپ  سېتىۋااليلى؟«  قەيەردىن  نان  يېگىلى 
بۇنى ئېيتتى، چۈنكى نېمە قىلىدىغىنىنى ئۆزى بىلەتتى.  7 فىلىپپۇس ئۇنىڭغا: »ھەربىرىگە 
كىچىك بىر پارچىدىن تەگسە، ئىككى يۈز دىنارلىق نان ئۇالرغا يەتمەيدۇ« دەپ جاۋاب بەردى.  
ئېيتتىكى:   ئۇنىڭغا  ئاندرەياس  بۇرادىرى  پېترۇسنىڭ  سىمون  يەنى  بىرى،  8 شاگىرتلىرىنىڭ 

9 »مۇندا بەش ئارپا نېنى بىلەن ئىككى بېلىقى بار بىر ئوغۇل باال تۇرىدۇ، لېكىن شۇنچە توال 

خەلققە بۇ نېمە بولىدۇ؟«  
10 ئەيسا: »خەلقنى ئولتۇرغۇزۇڭالر« دەپ ئېيتتى. ئۇ يەردە توال ئوت بار ئىدى. ئەر كىشىلەر 

يەرگە ئولتۇردى ۋە ئۇالرنىڭ سانى بەش مىڭچە ئىدى.  11 ئاندىن ئەيسا ناننى ئېلىپ شۈكۈر 
بېلىقالردىن  خالىغۇدەك  ئۇالر  ھەم  شۇنداق  ئۈلەشتۈرۈپ،  ئولتۇرغانالرغا  ئۇالرنى  ئېيتىپ، 
ھەم بەردى.  12 ئۇالر تويغاندا ئۇ ئۆز شاگىرتلىرىغا: »ھېچنېمە زايە بولمىسۇن دەپ، ئاشقان 
پارچىالرنى يىغىڭالر« دەپ ئېيتتى.  13 شۇنىڭ بىلەن ئۇالر يىغىپ، بەش ئارپا نېنىدىن ئېشىپ، 

يېگەنلەردىن قالغان پارچىالردىن ئون ئىككى سېۋەت تولدۇردى.  
14 ئەمدى خەلق ئەيسا قىلغان مۆجىزىنى كۆرۈپ: »ھەقىقەتەن دۇنياغا كېلىدىغان پەيغەمبەر 

بۇدۇر« دەپ ئېيتتى.  15 لېكىن ئەيسا ئۇالرنىڭ كېلىپ، ئۇنىڭ ئۆزىنى پادىشاھ قىلماق ئۈچۈن 
زورلۇق بىلەن ئېلىپ كېتىدىغىنىنى بىلىپ، ئۆزى يەنە تاغقا يالغۇز باردى.  
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ئەيسا مەسىھنىڭ سۇ ئۈستىدە مېڭىشى
16 ئاخشام بولغاندا شاگىرتلىرى دېڭىزغا بېرىپ،  17 دېڭىزنىڭ ئۇ تەرىپىدىكى كاپەرناھۇمغا 

تېخى  ئۇالرغا  ئەيسا  ۋە  باسقانىدى  قاراڭغۇلۇق  ئەمما  چۈشتى.  كېمىگە  بىر  ئۈچۈن  بارماق 
چايقىلىۋاتاتتى.   دېڭىز  شامالدىن  قاتتىق  تۇرغان  ئىدى.  18 قوزغىلىپ  ئەمەس  كەلگەن 
يۈزىدە  دېڭىزنىڭ  ئەيسانىڭ  بارغاندا  ئېتىمىچە  ئوقيا  بەش-ئوتتۇز  يىگىرمە  ئۇالر  19 لېكىن 

مېڭىپ كېمىگە كېلىدىغىنىنى كۆرۈپ قورقتى.  20 ئەمما ئۇ ئۇالرغا: »قورقماڭالر، مەندۇرمەن« 
دەپ ئېيتتى.  21 ئۇالر ئۇنى كېمىگە ئالغىلى خالىغاندا، دەرھال كېمە ئۇالر بارىدىغان يەرگە 

يەتتى.  
باشقىسى  كېمىدىن  بىر  ئاندا  خەلق  تۇرغان  تەرىپىدە  ئۇ  دېڭىزنىڭ  ئەتىسى  كۈننىڭ  22 ئۇ 

بىللە كىرمەي، بەلكى  بولمىغىنىنى ۋە ئەيسا ئۆز شاگىرتلىرى كىرگەن كېمىگە ئۇالر بىلەن 
شاگىرتلىرىنىڭ يالغۇز بارغىنىنى كۆرگەنىدى.  23 لېكىن تىبېرىيەدىن باشقا كېمىلەر كېلىپ، 
خەلق خۇداۋەندە شۈكۈر ئېيتقاندىن كېيىن نان يېگەن يەرگە يېقىن توختىغانىدى.  24 خەلق 
كېمىلەرگە  ئۆزى  ئۇالر  كۆرگەندە  بولمىغىنىنى  ئاندا  شاگىرتلىرىنىڭ  ئۇنىڭ  ۋە  ئەيسانىڭ 

كىرىپ، ئەيسانى ئىزدىگىلى كاپەرناھۇمغا باردى.  

ئەيسا مەسىھ تىرىكلىك بېرىدىغان ناندۇر

25 ئۇالر ئۇنى دېڭىزنىڭ ئۇ تەرىپىدە تېپىپ، ئۇنىڭغا: »ئەي ئۇستاز، قاچان بۇ يەرگە كەلدىڭ؟« 

دەپ ئېيتتى.  26 ئەيسا ئۇالرغا جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »بەرھەق، بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەنكى، 
مېنى  ئۈچۈن  تويغىنىڭالر  يەپ  ناندىن  بەلكى  ئەمەس،  ئۈچۈن  كۆرگىنىڭالر  مۆجىزىلەر 
ئىزدەيسىلەر.  27 پانىي بولىدىغان تائام ئۈچۈن ھەرىكەت قىلماڭالر، لېكىن ئىبن ئال-ئىنسان 
قىلىڭالر،  ھەرىكەت  ئۈچۈن  تائام  قالىدىغان  باقىي  ھاياتلىققا  ئەبەدىي  بېرىدىغان  سىلەرگە 
ئۇنىڭغا:  ئۇالر  ۋاقىت  تەستىقلىغان«.  28 ئۇ  مۆھۈرلەپ  ئۆزى  خۇدا  يەنى  ئاتا،  ئۇنى  چۈنكى 
»نېمە قىلىپ خۇدانىڭ ئىشلىرىنى بەجا كەلتۈرىمىز؟« دەپ ئېيتتى.  29 ئەيسا ئۇالرغا جاۋاب 
ئىشەنگەيسىلەر«.  30 ئۇالر  ئەۋەتكىنىگە  ئۇنىڭ  بۇدۇركى،  ئىشى  »خۇدانىڭ  ئېيتتى:  بېرىپ 
ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئۇنداق بولسا، سەن نېمە مۆجىزە قىلىسەنكى، كۆرۈپ ئىشەنگەيمىز؟ نېمە 
قىلىسەن؟  31 › ئۇ ئۇالرغا يېگىلى ئاسماندىن نان بەردى‹ دەپ پۈتۈلگەندەك ئاتا-بوۋىلىرىمىز 

باياۋاندا ماننا يېدى«.  
32 ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: »بەرھەق، بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەنكى، ئاسماندىن ناننى سىلەرگە 

مۇسا بەرمىدى، لېكىن ھەقىقىي ناننى سىلەرگە ئاسماندىن ئاتام بېرىدۇ.  33 چۈنكى ئاسماندىن 
ئۇنىڭغا: »ئەي  نېنىدۇر«.  34 ئۇالر  نان خۇدانىڭ  بېرىدىغان  تىرىكلىك  دۇنياغا  بولۇپ  نازىل 
ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئېيتتى.  35 ئەيسا  دەپ  بەرگىن«  ھەمىشە  ناندىن  شۇ  بىزلەرگە  خوجا، 
»تىرىكلىك نېنى مەن ئۆزۈمدۇرمەن. كىمكى ماڭا كەلسە، ھەرگىز ئاچ قالمايدۇ ۋە كىمكى ماڭا 
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كۆردۈڭالر،  مېنى  ئېيتقاندەك:  سىلەرگە  مەن  ئۇسسىمايدۇ.  36 لېكىن  ئەبەدكىچە  ئىشەنسە، 
ئەمما ئىشەنمەيسىلەر.  37 ئاتام ھەركىمنى ماڭا بەرسە، ماڭا كېلىدۇ ۋە ماڭا كەلگەن كىشىنى 
ئەسال تاشقىرى تاشلىمايمەن.  38 چۈنكى مەن ئۆز خاھىشىمنى قىلغىلى ئەمەس، بەلكى مېنى 
ئەۋەتكەننىڭ خاھىشىنى قىلغىلى ئاسماندىن نازىل بولدۇم.  39 مېنى ئەۋەتكەننىڭ خاھىشى 
كۈندە  ئاخىرقى  ئۇنى  يىتتۈرمەي،  ھېچبىرىنى  ھەممىسىدىن  بەرگىنىنىڭ  ماڭا  بۇدۇركى، 
تىرىلدۈرۈپ قوپۇرغايمەن.  40 چۈنكى مېنى ئەۋەتكەننىڭ خاھىشى بۇدۇركى، ھەركىم ئوغۇلنى 
ئاخىرقى كۈندە  ئۇنى  ۋە مەن  بولغاي  تىرىكلىكى  ئەبەدىي  ئۇنىڭ  ئۇنىڭغا ئىشەنسە،  كۆرۈپ 

تىرىلدۈرۈپ قوپۇرىمەن«.  
ئۈچۈن  دېگىنى  ئۆزۈمدۇرمەن«  مەن  نان  بولغان  نازىل  »ئاسماندىن  يەھۇدىيالر  ۋاقىت  41 ئۇ 

غوتۇلدىشىپ،  42 ئېيتتىكى: »بۇ يۈسۈپنىڭ ئوغلى ئەيسا ئەمەسمۇ؟ بىز ئۇنىڭ ئاتىسىنى ۋە 
ئانىسىنى تونۇيمىز-ئۇ، بۇ ئۆزى: › مەن ئاسماندىن نازىل بولدۇم‹ دەپ قانداق ئېيتااليدۇ؟«  
ئاتا  ئەۋەتكەن  غوتۇلداشماڭالر.  44 مېنى  »ئاراڭالردا  ئېيتتى:  ئۇالرغا  بېرىپ  جاۋاب  43 ئەيسا 

ئۆزى كىشى تارتمىسا، ھېچكىم ماڭا كەلەلمەيدۇ. مەن ماڭا كەلگەن ھەركىمنى ئاخىرقى كۈندە 
تىرىلدۈرۈپ قوپۇرىمەن.  45 › ھەممىسى خۇدادىن تەلىم ئالماقچى بولىدۇ‹ دەپ پەيغەمبەرلەرنىڭ 
مۇقەددەس يازمىلىرىدا پۈتۈلگەندۇر. ھەركىم ئاتىدىن ئاڭالپ ئۆگەنگەن بولسا، ماڭا كېلىدۇ.  
كۆرگەندۇر.   ئاتىنى  ئۆزى  كەلگۈچى  خۇدادىن  پەقەت  كۆرمىگەن،  ئاتىنى  ھېچكىم  46 لېكىن 

47 بەرھەق، بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەن: كىمكى ماڭا ئىشەنسە، ئۇنىڭ ئەبەدىي تىرىكلىكى 

بار.  48 تىرىكلىك نېنى مەن ئۆزۈمدۇرمەن.  49 ئاتا-بوۋىلىرىڭالر باياۋاندا ماننا يېدى ۋە ئۆلدى.  
50 ئاسماندىن نازىل بولغان نان شۇنداقكى، بىركىم ئۇنىڭدىن يېسە، ئۆلمەيدۇ.  51 ئاسماندىن 

تىرىك  ئەبەدكىچە  يېسە،  ناندىن  بۇ  بىركىم  ئۆزۈمدۇرمەن.  مەن  نان  تىرىك  ئۇ  بولغان  نازىل 
قالىدۇ. مەن بېرىدىغان نان ئۆز بەدىنىمدۇر. مەن ئۇنى دۇنيانىڭ تىرىكلىكى ئۈچۈن بېرىمەن«.  
قانداق  يېگىلى  بەدىنىنى  ئۆز  »بىزلەرگە  تالىشىپ:  ئارىلىرىدا  ئۆز  يەھۇدىيالر  ۋاقىت  52 ئۇ 

بېرەلەيدۇ؟« دەپ ئېيتىشتى.  53 ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: »بەرھەق، بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەن: 
ئەگەر ئىبن ئال-ئىنساننىڭ بەدىنىنى يەپ قېنىنى ئىچمىسەڭالر، ئىچىڭالردا تىرىكلىكىڭالر 
بار  تىرىكلىكى  ئەبەدىي  ئۇنىڭ  ئىچسە،  قېنىمنى  يەپ  بەدىنىمنى  مېنىڭ  يوقتۇر.  54 كىمكى 
ۋە مەن ئۇنى ئاخىرقى كۈندە تىرىلدۈرۈپ قوپۇرىمەن.  55 چۈنكى بەدىنىم ھەقىقىي يېگۈلۈك 
ۋە قېنىم ھەقىقىي ئىچكۈلۈكتۇر.  56 كىمكى مېنىڭ بەدىنىمنى يەپ قېنىمنى ئىچسە، مەندە 
قالىدۇ ۋە مەن ئۇنىڭدا قالىمەن.  57 تىرىك ئاتا مېنى ئەۋەتكەندەك ۋە مەن ئاتىنىڭ ۋاسىتىسى 
بىلەن تىرىك تۇرغاندەك مېنى يېگەن كىشى ئۆزى ھەم مېنىڭ ۋاسىتەم بىلەن تىرىك قالىدۇ.  
بەلكى  ئەمەس،  ئۆلگىنىدەك  يەپ  ماننا  ئاتا-بوۋىالر  بولسا  نان  بولغان  نازىل  58 ئاسماندىن 

كىمكى بۇ ناننى يېسە، ئەبەدكىچە تىرىك قالىدۇ«.  59 ئۇ بۇنى كاپەرناھۇمدىكى بىر سىناگوگدا 
تەلىم بەرگىنىدە ئېيتتى.  
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ئەيسا مەسىھنىڭ شاگىرتلىرىدىن توال كىشى 
ۇنىڭغا ئەگەشمەيدىغان بولىدۇ

دەپ  ئاڭلىيااليدۇ«  بۇنى  كىم  سۆزدۇر.  قاتتىق  »بۇ  ئاڭالپ:  بۇنى  توال  60 شاگىرتلىرىدىن 

ئۇالرغا  بىلىپ،  غوتۇلداشقىنىنى  مۇنداق  شاگىرتلىرىنىڭ  ئىچىدە  ئۆز  ئېيتىشتى.  61 ئەيسا 
ئېيتتى: »بۇ سىلەرنى تايدۇرىدۇمۇ؟  62 ئۇنداق بولسا، ئىبن ئال-ئىنسان ئۆز ئىلگىرىكى يەرگە 
ھېچ  جىسىمنىڭ  روھتۇر.  قىلغۇچى  بولىدۇ؟  63 تىرىك  قانداق  كۆرسەڭالر،  چىقىدىغىنىنى 
نەرسىگە مەنپەئىتى يوقتۇر. لېكىن مەن سىلەرگە ئېيتقان سۆزلەر روھتۇر ۋە ھەم تىرىكلىكتۇر.  
ۋە  قايسى  ئىشەنمەيدىغانالرنىڭ  ئەيسا  چۈنكى  ئىشەنمەيدۇ«.   بەزىلىرى  سىلەردىن  لېكىن   64

»ئۇنىڭ  ئېيتتى:  يەنە  بىلدى.  65 ئۇ  دەسلەپتىن  ئىكەنلىكىنى  كىم  بېرىدىغىنى  تۇتۇپ  ئۇنى 
ئۈچۈن سىلەرگە ئېيتتىمكى: ئاتامدىن ئۇنىڭغا ئاتا قىلىنمىسا، ھېچكىم ماڭا كېلەلمەيدۇ«.  

ماڭمايدىغان  بىلەن  ئۇنىڭ  يېنىپ،  كەينىگە  كىشى  توال  شاگىرتلىرىدىن  ئۈچۈن  66 ئۇنىڭ 

بولدى.  67 ئۇ ۋاقىت ئەيسا ئون ئىككىلەرگە ئېيتتى: »سىلەر ھەم كەتكىلى خااليسىلەرمۇ؟«  
68 سىمون پېترۇس جاۋاب بەردىكى: »ئەي خۇداۋەندە، كىمگە بارايلى؟ ئەبەدىي تىرىكلىكنىڭ 

سۆزلىرى سەندىدۇر.  69 بىزلەر ئىشىنىپ بىلدۇقكى، سەن خۇدانىڭ مۇقەددەسىدۇرسەن«.  
بىر  بىرى  سىلەردىن  بىراق  ئىلغىمىدىممۇ؟  ئىككىڭالرنى  ئون  »مەن  ئۇالرغا:  70 ئەيسا 

ئىبلىستۇر« دەپ جاۋاب بەردى.  71 ئۇ بۇنى سىمون ئىشقارىيوتنىڭ ئوغلى يەھۇدا توغرىسىدىن 
ئېيتتى. چۈنكى ئۇ ئون ئىككىلەرنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇنى تۇتۇپ بېرىدىغانىدى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ بۇرادەرلىرى ئۇنىڭغا ئىشەنمەيدۇ

1 ئاندىن كېيىن ئەيسا گالىلىيەدە يۈرەتتى، چۈنكى يەھۇدىيالر ئۇنى ئۆلتۈرگىلى ئىزدىگىنى 7 

ئۈچۈن يەھۇدىيەدە يۈرگىلى خالىمايتتى.  2 يەھۇدىيالرنىڭ سايىۋەن ھېيتى يېقىن ئىدى  
بارغىن. شاگىرتلىرىڭ ھەم  يەھۇدىيەگە  ئۇنىڭغا: »مۇندىن كېتىپ،  بۇرادەرلىرى  ئۇنىڭ  3 ۋە 

سېنىڭ قىلىپ تۇرغان ئىشلىرىڭنى كۆرگەي.  4 چۈنكى ئۆزىنىڭ ئاشكارا بولۇشىنى خالىغان 
كىشى پىنھاندا ھېچ نەرسە قىلمايدۇ. بۇ ئەمەللەرنى قىلساڭ، ئۆزۈڭنى دۇنياغا ئاشكارا قىلغىن« 
دېيىشتى.  5 چۈنكى بۇرادەرلىرى ھەم ئۇنىڭغا ئىشەنمەيتتى.  6 ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: »مېنىڭ 
ۋاقتىم تېخى كەلمىگەن، لېكىن سىلەرنىڭ ۋاقتىڭالر ھەمىشە مۇناسىپتۇر.  7 دۇنيا سىلەرنى 
يامان كۆرەلمەيدۇ، لېكىن مېنى يامان كۆرىدۇ. چۈنكى مەن ئۇنىڭ ئەمەللىرى ياماندۇر دەپ، 
ئۇنىڭ توغرىسىدا گۇۋاھلىق بېرىمەن.  8 سىلەر ھېيتقا بېرىڭالر. مەن بۇ ھېيتقا بارغىلى قەدەم 
قويمىدىم، چۈنكى ۋاقتىم تېخى تامام بولمىغان«.  9 بۇنى ئۇالرغا ئېيتىپ، گالىلىيەدە قالدى.  
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ئەيسا مەسىھ سايىۋەن ھېيتىدا
پىنھاندا  بولماي،  ئاشكارا  ھەم  ئۆزى  ئۇ  كېيىن،  كەتكەندىن  ھېيتقا  بۇرادەرلىرى  10 لېكىن 

دەپ  يەردىدۇر«  نە  »ئۇ  ئىزدەپ:  ئۇنى  ھېيتتا  چىقتى.  11 يەھۇدىيالر  ھېيتقا  بولغۇدەك 
»ئۇ  بەزىلىرى:  غوتۇلدىشاتتى.  توال  توغرىسىدا  ئۇنىڭ  ئارىسىدا  ئۆز  ئېيتىشتى.  12 خەلق 
ئېيتىشتى.   دەپ  ئازدۇرىدۇ«  قوۋمنى  ئۇ  بەلكى  »ياق،  باشقىلىرى:  دېيىشتى،  ياخشىدۇر« 

13 ئەمما يەھۇدىيالردىن قورقۇپ، ھېچكىم ئۇنىڭ توغرىسىدىن ئاشكارا سۆز قىلمايتتى.

  
بەردى.   تەلىم  چىقىپ،  بەيت-مۇقەددەسكە  ئەيسا  ئۆتكەندە  يېرىمى  ھېيتنىڭ  14 ئەمما 

15 يەھۇدىيالر ئەجەبلىنىپ: »بۇ ئۆزى تەلىم ئالماي، مۇقەددەس يازمىالرنى قانداق بىلىدۇ« دەپ 

ئېيتىشتى.  16 ئەيسا ئۇالرغا جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »مېنىڭ تەلىمىم مېنىڭكى ئەمەس، بەلكى 
مېنى ئەۋەتكەننىڭكىدۇر.  17 بىركىم ئۇنىڭ ئىرادىسىنى قىلغىلى خالىسا، بۇ تەلىم خۇدادىن 
ئۆز  قىلغۇچى  سۆز  بىلىدۇ.  18 ئۆزىدىن  ئۆزى  ئۇ  قىلسام،  سۆز  ئۆزۈمدىن  مەن  ياكى  بولسا 
ئىززىتىنى ئىزدەيدۇ، لېكىن ئۆزىنى ئەۋەتكەننىڭ ئىززىتىنى ئىزدىگۈچى سادىقتۇر ۋە ئۇنىڭدا 
ھېچبىرى  سىلەردىن  ئەمما  بەرمىدىمۇ؟  مۇسا  تەۋراتنى  يوقتۇر.  19 سىلەرگە  ھەقسىزلىق 

تەۋراتنى ئەمەلگە كەلتۈرمەيدۇ. نېمە ئۈچۈن مېنى ئۆلتۈرگىلى ئىزدەيسىلەر؟«  
20 خەلق جاۋاب بېرىپ ئېيتتىكى: »سەندە يامان روھ بار. سېنى كىم ئۆلتۈرگىلى ئىزدەيدۇ؟«  

21 ئەيسا جاۋاب بېرىپ ئۇالرغا ئېيتتى: »بىر ئىش قىلدىم ۋە ھەممەڭالر شۇنىڭغا ئەجەبلەندىڭالر.  

سىلەرگە  ئۆزى  مۇسا  ھەم،  بولسا  ئاتا-بوۋىالردىن  بەلكى  بولماي،  مۇسادىن  قىلىش  22 خەتنە 

خەتنىنى بەردى ۋە ئادەمنى شابات كۈنىدە خەتنە قىلىسىلەر.  23 مۇسانىڭ قانۇنى بۇزۇلمىسۇن 
دەپ، ئادەم شابات كۈنىدە خەتنە قىلىنسا، پۈتۈن ئادەمنى شابات كۈنىدە ساقايتقىنىم ئۈچۈن 
ماڭا ئاچچىقلىنىسىلەرمۇ؟  24 زاھىرغا قاراپ ھۆكۈم قىلماڭالر، بەلكى راست ھۆكۈم قىلىڭالر«.  

ئەيسا كېلىدىغان مەسىھمۇ؟

25 ئۇ ۋاقىت يېرۇسالېملىقالرنىڭ بەزىسى ئېيتىشتى: »ئۇالر ئۆلتۈرگىلى ئىزدىگەن كىشى شۇ 

ئەمەسمۇ؟  26 مانا ئاشكارا سۆز قىلىدۇ ۋە ئۇالر ئۇنىڭغا ھېچ نەرسە دېمەيدۇ. ئەجەبا رەھبەرلەر 
بۇنىڭ مەسىھ ئىكەنلىكىنى تايىن بىلدىمۇ؟  27 لېكىن بۇنىڭ قەيەردىن بولغىنىنى بىلىمىز، 
ئەيسا  بىلمەيدۇ«.  28 ئەمما  ھېچكىم  بولغىنىنى  قەيەردىن  ئۇنىڭ  كەلگەندە  مەسىھ  ئەمما 
بولغىنىمنى  قەيەردىن  تونۇپ  »مېنى  ئېيتتى:  قىچقىرىپ  بېرىپ  تەلىم  بەيت-مۇقەددەستە 
بىلىسىلەر. مەن ئۆزۈمدىن كەلمىدىم، لېكىن مېنى ئەۋەتكەن ئۆزى ھەقتۇر. ئەمما سىلەر ئۇنى 
تونۇمايسىلەر.  29 مەن ئۇنى تونۇيمەن، چۈنكى ئۇنىڭدىن كەلدىم ۋە مېنى ئۇ ئەۋەتتى« دېدى.  
30 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر ئۇنى تۇتقىلى ئىزدىدى. لېكىن ھېچكىم ئۇنىڭ ئۈستىگە قول سالمىدى، 

چۈنكى ئۇنىڭ ۋاقتى تېخى كەلمىگەنىدى.  
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31 ئەمما خەلقتىن توال ئۇنىڭغا ئىشىنىپ: »مەسىھ كەلگەندە بۇنىڭ قىلغىنىدىن تولىراق 

مۆجىزە قىالالرمۇ؟« دېيىشتى.  

پەرىسىيلەر ۋە باش كاھىنالر ئەيسا مەسىھنى تۇتماقچى
باش كاھىنالر  ۋە  ئاڭلىدى  بۇنى غوتۇلداشقىنىنى  توغرىسىدا خەلقنىڭ  ئۇنىڭ  32 پەرىسىيلەر 

بىلەن پەرىسىيلەر ئۇنى تۇتقىلى خىزمەتكارالر ئەۋەتتى.  33 لېكىن ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: »تېخى 
ئاز بىر ۋاقىت مەن سىلەر بىلەندۇرمەن. ئاندىن كېيىن مېنى ئەۋەتكەننىڭ ئالدىغا بارىمەن.  
34 مېنى ئىزدەپ تاپمايسىلەر ۋە مەن بولغان يەرگە كېلەلمەيسىلەر«.  35 يەھۇدىيالر بىر-بىرىگە 

ئېيتىشتى: »بىزنى › مېنى تاپمايسىلەر‹ دەپ بۇ ئۆزى نە يەرگە بارىدۇ؟ يۇنانىيالرنىڭ ئارىسىدا 
تارىلىپ كەتكەنلەرگە بېرىپ، يۇنانىيالرغا تەلىم بېرەرمۇ؟  36 بۇ › مېنى ئىزدەپ تاپمايسىلەر ۋە 

مەن بولغان يەرگە كېلەلمەيسىلەر‹ دەپ ئېيتقىنى نېمىدۇر؟«  

ئەيسا مەسىھ تىرىك سۇدۇر

37 ئەمما ھېيتنىڭ ئاخىرقى، يەنى چوڭ كۈنىدە ئەيسا تۇرۇپ قىچقىرىپ ئېيتتى: »كىمدەكىم 

ئۇسسىسا، ماڭا كېلىپ ئىچسۇن!  38 كىمكى ماڭا ئىشەنسە، مۇقەددەس يازمىالر ئېيتقاندەك 
ئۇنىڭ ئىچىدىن تىرىك سۇ ئېقىنلىرى ئېقىپ چىقىدۇ« دەپ،  39 ئىشەنگەنلەر قوبۇل قىلىدىغان 
روھ توغرىسىدا بۇنى ئېيتتى. چۈنكى ئەيسا تېخى شان-شەرەپ تاپمىغىنى ئۈچۈن روھ بېرىلگەن 

ئەمەس ئىدى.  
40 ئۇ ۋاقىت خەلقنىڭ بەزىسى بۇ سۆزلەرنى ئاڭالپ: »ھەقىقەتەن بۇ ئۆزى مۇشۇ پەيغەمبەر« دەپ 

ئېيتىشتى.  41 باشقىلىرى: »بۇ مەسىھتۇر« دېيىشتى، يەنە باشقىلىرى: »مەسىھ گالىلىيەدىن 
تۇرغان  ئۆزى  داۋۇد  ۋە  نەسلىدىن  داۋۇدنىڭ  مەسىھ   ‹ يازمىالردا:  كەلەمدۇ؟  42 مۇقەددەس 
بەيتلەھەم شەھەردىن كېلىدۇ‹ دەپ يېزىلغان ئەمەسمۇ؟« دېدى.  43 خەلقنىڭ ئارىسىدا ئۇنىڭ 
سەۋەبىدىن بىر بۆلۈنمەكلىك ۋەقە بولدى.  44 ئۇالردىن بەزىلىرى ئۇنى تۇتقىلى خالىدى، لېكىن 

ھېچكىم ئۇنىڭ ئۈستىگە قول سالمىدى.  
»نېمە  بۇالر:  ۋە  كەلدى  يېنىپ  قېشىغا  پەرىسىيلەرنىڭ  بىلەن  كاھىنالر  باش  45 خىزمەتكارالر 

ئۈچۈن ئۇنى ئېلىپ كەلمىدىڭالر« دەپ ئۇالرغا ئېيتتى.  46 خىزمەتكارالر جاۋاب بەردىكى: »ھېچ 
ۋاقىت بىر ئادەم بۇ كىشىدەك سۆز قىلغان ئەمەس«.  47 پەرىسىيلەر ئۇالرغا جاۋاب بەردىكى: 
پەرىسىيلەردىن بىركىم ئۇنىڭغا  »سىلەر ھەم ئېزىقىپ كەتتىڭالرمۇ؟  48 رەھبەرلەردىن ياكى 
ئىشەندىمۇ؟  49 لېكىن قانۇننى بىلمىگەن بۇ قوۋم مەلئۇندۇر«.  50 ئەمما ئۇالرنىڭ بىرى، يەنى 
ئىلگىرى ئەيساغا كەلگەن نىكودىمۇس ئۇالرغا ئېيتتى:  51 قانۇنىمىز ئاۋۋال كىشىنىڭ نېمە 
»ئەجەبا  ئۇنىڭغا:  قىالمدۇ؟  52 ئۇالر  ئۇنى ھۆكۈم  بىلمىگۈچە  ئاڭالپ  ئۇنىڭدىن  قىلغىنىنى 
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پەيغەمبەر  گالىلىيەدىن ھېچبىر  كۆرگىنكى،  قىلىپ  تەپتىش  گالىلىيەدىنمۇسەن؟  ھەم  سەن 
قوپمايدۇ!« دەپ جاۋاب بەردى  53 ۋە ھەربىرى ئۆز ئۆيىگە باردى.  

زىنادا تۇتۇلغان بىر خوتۇن

1 ئەيسا بولسا زەيتۇن تېغىغا چىقتى.  2 ئەمما ئەتىگەندە يەنە بەيت-مۇقەددەسكە كەلدى 8 

ۋە خەلقنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ ئالدىغا كەلدى ۋە ئۇ ئولتۇرۇپ ئۇالرغا تەلىم بەردى.  3 شۇ 
چاغدا كاتىپالر بىلەن پەرىسىيلەر زىنادا تۇتۇلغان بىر خوتۇننى كەلتۈرۈپ، ئوتتۇرىدا تۇرغۇزۇپ،  
4 ئۇنىڭغا ئېيتتىكى: »ئەي ئۇستاز، بۇ خوتۇن زىنا ئىشىنى قىلغىنىدا تۇتۇلدى.  5 تەۋراتتا مۇسا 

شۇنداقالرنىڭ چالما-كېسەك قىلىنمىقىنى بىزلەرگە ئەمر قىلغان، ئەمما سەن نېمە دەيسەن؟« 
دەپ،  6 ئۇنىڭ ئۈستىدىن ئەرز قىلغىلى بىر باھانە تاپماق ئۈچۈن ئۇنى سىناپ بۇنى ئېيتىشتى. 

لېكىن ئەيسا ئېڭىشىپ، بارمىقى بىلەن يەرگە پۈتكىلى تۇردى.  
7 ئەمما ئۇالر توختىماي ئۇنىڭدىن سوراپ تۇرغاندا ئۇ ئۆرە تۇرۇپ، ئۇالرغا: »قايسىڭالر گۇناھسىز 

بولسا ئاۋۋالقى تاشنى ئۇنىڭغا ئاتسۇن« دېدى.  8 ئاندىن يەنە ئېڭىشىپ، يەرگە پۈتۈپ تۇردى.  
باشالپ  قېرىلىرىدىن  ئەيىبلىگەچ،  ئۇالرنى  ۋىجدانلىرى  ئۆز  ئاڭلىغاندا  بۇنى  ئۇالر  9 لېكىن 

ئاخىرقىالرغىچە بىردىن-بىردىن چىقىپ كېتىپ، ئەيسانى ۋە ئوتتۇرىدا تۇرغان خوتۇننى يالغۇز 
قويدى.  10 ئەيسا ئۆرە تۇرۇپ، خوتۇندىن باشقا ھېچكىمنى كۆرمەي، ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي 
خوتۇن، دەۋاگەرلىرىڭ قېنى؟ ھېچبىرى سېنى ھۆكۈم قىلمىدىمۇ؟«  11 ئۇ ئۇنىڭغا ئېيتتى: 
»ھېچبىرى، ئەي خوجا«. ئەيسا ئۇنىڭغا ئېيتتى: »مەن ھەم سېنى ھۆكۈم قىلمايمەن. بېرىپ، 

يەنە گۇناھ قىلمىغىن«.  

ئەيسا مەسىھ دۇنيانىڭ نۇرىدۇر

12 ئەيسا يەنە ئۇالرغا سۆز قىلىپ ئېيتتى: »مەن دۇنيانىڭ نۇرىدۇرمەن. ماڭا ئەگەشكەنلەر ئەسال 

قاراڭغۇلۇقتا ماڭمايدۇ، بەلكى ئۇنىڭدا ھايات نۇرى بولىدۇ«.  
راست  گۇۋاھلىقىڭ  بېرىسەن.  گۇۋاھلىق  توغرۇلۇق  ئۆزۈڭ  »سەن  ئۇنىڭغا:  13 پەرىسىيلەر 

ئەمەس« دەپ ئېيتىشتى.  14 ئەيسا جاۋاب بېرىپ ئۇالرغا ئېيتتى: »ئۆز توغرامدا گۇۋاھلىق 
بەرسەم ھەم، گۇۋاھلىقىم راستتۇر، چۈنكى نە يەردىن كېلىپ نە يەرگە بارىدىغىنىمنى بىلىمەن. 
لېكىن سىلەر نە يەردىن كېلىپ، نە يەرگە بارىدىغىنىمنى بىلمەيسىلەر.  15 سىلەر جىسىمگە قاراپ 
ھۆكۈم قىلىسىلەر. مەن ھېچكىمنى ھۆكۈم قىلمايمەن.  16 مەن ھۆكۈم قىلساممۇ، ھۆكۈمۈم 
راستتۇر. چۈنكى مەن يالغۇز ئەمەسمەن، لېكىن مېنى ئەۋەتكەن ئاتا مەن بىلەندۇر.  17 › ئىككى 
كىشىنىڭ گۇۋاھلىقى راستتۇر‹ دەپ تەۋرات قانۇنۇڭالردا ھەم پۈتۈلگەن.  18 مەن ئۆز توغرامدا 
گۇۋاھلىق بېرىمەن، مېنى ئەۋەتكەن ئاتام ھەم مەن توغرۇلۇق گۇۋاھلىق بېرىدۇ«.  19 ئۇالر 
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ئاتامنى  خاھى  مېنى،  »خاھى  ئەيسا:  ئەمما  ئېيتىشتى.  دەپ  يەردىدۇر«  نە  »ئاتاڭ  ئۇنىڭغا: 
تونۇمايسىلەر. مېنى تونۇساڭالر ئىدى، ئاتامنى ھەم تونۇيتتۇڭالر« دەپ جاۋاب بەردى.  

ۋە  ئېيتتى  سۆزلەرنى  بۇ  ئالدىدا  خەزىنىنىڭ  بەرگىنىدە  تەلىم  بەيت-مۇقەددەستە  20 ئەيسا 

ھېچكىم ئۇنى تۇتمىدى، چۈنكى ئۇنىڭ سائىتى تېخى كەلمىگەنىدى.  
21 ئەيسا يەنە ئۇالرغا ئېيتتى: »مەن كېتىمەن مېنى ئىزدەيسىلەر ۋە گۇناھلىرىڭالردا ئۆلىسىلەر. 

مەن بارىدىغان يەرگە سىلەر كېلەلمەيسىلەر«.  22 ئۇ ۋاقىت يەھۇدىيالر: »› مەن بارىدىغان يەرگە 
ئېيتىشتى.  23 ئۇ  دەپ  بارمىكىن؟«  ئۆلتۈرگۈسى  ئۆز-ئۆزىنى  دەيدۇ.  كېلەلمەيسىلەر‹  سىلەر 
بۇ  سىلەر  ئېگىزلىكتىندۇرمەن.  مەن  تۆۋەندىندۇرسىلەر،  »سىلەر  ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئۇ  ۋاقىت 
دۇنيادىندۇرسىلەر، مەن بۇ دۇنيادىن ئەمەسمەن.  24 ئۇنىڭ ئۈچۈن سىلەرگە: › گۇناھلىرىڭالردا 
گۇناھلىرىڭالردا  ئىشەنمىسەڭالر،  ئىكەنلىكىمگە  ئۇ  مەن  چۈنكى  ئېيتتىم،  دەپ  ئۆلىسىلەر‹ 
ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئەيسا  ئېيتىشتى.  دەپ  ئۇنىڭغا: »سەن كىمدۇرسەن«  ئۆلىسىلەر«.  25 ئۇالر 
ئېيتىپ  توغراڭالردا  ئېيتتىم.  26 سىلەرنىڭ  سىلەرگە  تارتىپ  باشتىن  ئىكەنلىكىمنى  »نېمە 
ئۇنىڭدىن  مەن  ۋە  ھەقتۇر  ئەۋەتكەن  مېنى  لېكىن  بار،  نەرسىلىرىم  توال  قىلىدىغان  ھۆكۈم 
ئاڭلىغىنىمنى دۇنياغا ئېيتىمەن« دېدى.  27 ئەمما ئۇ ئاتا توغرىسىدىن ئۇالرغا بۇنى ئېيتقىنىنى 
ئۇالر ئۇقمىدى.  28 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: »ئىبن ئال-ئىنساننى كۆتۈرگىنىڭالردا 
مەن ئۇ بولۇپ ئۆزۈمدىن بىر نەرسە قىلماي، بەلكى ئاتا ماڭا ئۆگەتكەندەك سۆز قىلغىنىمنى 
بىلىسىلەر.  29 مېنى ئەۋەتكەن ئۆزى مەن بىلەن بولۇپ، مەن ھەمىشە ئۇنىڭ خۇش-رىزايىنى 
قىلغىنىم ئۈچۈن مېنى يالغۇز قويمىدى«  30 دەپ ئېيتقىنىدا توال كىشى ئۇنىڭغا ئىشەندى.  

 ئىبراھىمنىڭ بالىلىرى

مېنىڭ  سىلەر  »ئەگەر  ئېيتتى:  يەھۇدىيالرغا  ئىشەنگەن  ئۆزىگە  ئۇنىڭ  ئەيسا  ۋاقىت  31 ئۇ 

سۆزلىرىمدە چىقماي تۇرساڭالر، ھەقىقەتەن مېنىڭ شاگىرتلىرىم بولىسىلەر.  32 ۋە ھەقىقەتنى 
بېرىشتىكى: »بىز  ئازاد قىلىدۇ«.  33 ئۇالر ئۇنىڭغا جاۋاب  تونۇيسىلەر ۋە ھەقىقەت سىلەرنى 
ئازاد   ‹ قانداق سەن:  بولمىدۇق،  بىركىمگە قۇل  ۋاقىت  ۋە ھېچ  نەسلىدۇرمىز  ئىبراھىمنىڭ 
بولىسىلەر‹ دەپ ئېيتااليسەن؟«  34 ئەيسا ئۇالرغا جاۋاب بەردىكى: »بەرھەق، بەرھەق، سىلەرگە 
ئەبەدكىچە  ئۆيدە  قۇل  قۇلىدۇر.  35 لېكىن  گۇناھنىڭ  قىلسا،  گۇناھ  ھەركىم  ئېيتىمەن: 
قالمايدۇ، ئوغۇل ئەبەدكىچە ئاندا قالىدۇ.  36 ئەمدى ئوغۇل سىلەرنى ئازاد قىلسا، ھەقىقەتەن 

ئازاد بولىسىلەر.  
37 ئىبراھىمنىڭ نەسلى ئىكەنلىكىڭالرنى بىلىمەن، لېكىن سۆزۈم ئىچىڭالردا جاي تاپمىغىنى 

ئۈچۈن مېنى ئۆلتۈرگىلى ئىزدەيسىلەر.  38 مەن ئاتامنىڭكىدە كۆرگىنىمنى سۆز قىلىمەن ۋە 
سىلەر ئۆز ئاتاڭالردىن ئاڭلىغىنىڭالرنى قىلىسىلەر«.  39 ئۇالر ئۇنىڭغا: »ئاتىمىز ئىبراھىمدۇر« 
بولساڭالر،  بالىلىرى  ئىبراھىمنىڭ  »ئەگەر  ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئەيسا  بەردى.  جاۋاب  دەپ 
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ئىبراھىمنىڭ ئەمەللىرىنى قىالتتىڭالر.  40 لېكىن ئەمدى سىلەر مېنى، يەنى خۇدادىن ئاڭلىغان 
ئىبراھىم  قەستلەيسىلەر.  ئۆلتۈرگىلى  ئادەمنى،  بىر  بەرگەن  ئېيتىپ  سىلەرگە  ھەقىقەتنى 
ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  ئۇالر  قىلىسىلەر«.  ئىشلىرىنى  ئاتاڭالرنىڭ  قىلمىدى.  41 سىلەر  شۇنداق 

»بىزلەر زىنادىن تۇغۇلمىدۇق، بىزنىڭ بىر ئاتىمىز بار، يەنى خۇدا«.  

 ئىبلىسنىڭ بولىلىرى

42 ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: »ئەگەر خۇدا ئاتاڭالر بولسا ئىدى، مېنى دوست تۇتاتتىڭالر، چۈنكى 

ئەۋەتتى.  43 نېمىشقا  ئۇ  مېنى  بەلكى  كەلمىدىم،  ئۆزۈمدىن  كەلدىم.  چىقىپ  خۇدادىن  مەن 
چىدىمايسىلەر.   ئاڭلىغىلى  مېنىڭ سۆزۈمنى  ئۇقمايسىلەر؟ سەۋەب شۇكى،  مېنىڭ سۆزۈمنى 
44 سىلەرنىڭ ئاتاڭالر ئىبلىستۇر ۋە ئاتاڭالرنىڭ شەھۋەتلىرىنى بەجا كەلتۈرگىلى خااليسىلەر. 

ھەقىقەتتە  بولمىغاچ،  ھەقىقەت  ئۇنىڭدا  بولۇپ  ئۆلتۈرگۈچى  ئادەم  دەسلەپتىن  ئۆزى  ئۇ 
ۋە  يالغانچى  ئۆزى  ئۇ  چۈنكى  ئېيتىدۇ،  ئۆزىنىڭكىنى  ئېيتقىنىدا  يالغاننى  قالمايدۇ.  تۇرۇپ 
يالغانچىلىقنىڭ ئاتىسىدۇر.  45 ئەمما مەن ھەقىقەتنى ئېيتقىنىم ئۈچۈن ماڭا ئىشەنمەيسىلەر.  
46 قايسىڭالر مېنى بىر گۇناھ بىلەن ئەيىبلىيەلەيدۇ؟ ھەقىقەتنى ئېيتسام، سىلەر نېمە ئۈچۈن 

خۇدادىن  ئاڭاليدۇ.  سۆزىنى  خۇدانىڭ  كىشى  بولغان  ئىشەنمەيسىلەر؟  47 خۇدادىن  ماڭا 
بولمىغىنىڭالر ئۈچۈن قۇالق سالمايسىلەر«.  

ئەيسا مەسىھ ئىبراھىمدىن ئىلگىرى بار ئىدى

48 يەھۇدىيالر جاۋاب بېرىپ ئۇنىڭغا ئېيتىشتى: »سېنى يامان روھ ئىگىلەنگەن بىر سامارىيەلىك 

لېكىن  يوقتۇر،  روھ  يامان  »مەندە  بەردىكى:  جاۋاب  ئېيتمىدۇقمۇ؟«  49 ئەيسا  راست  دەپ، 
ئاتامغا ئىززەت قىلىمەن ۋە سىلەر مېنى تەھقىر قىلىسىلەر.  50 لېكىن مەن ئۆز ئىززىتىمنى 
ئىزدىمەيمەن. ئۇنى ئىزدەپ ھۆكۈم قىلغۇچى بار.  51 بەرھەق، بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەنكى، 
ئۇنىڭغا  كۆرمەيدۇ«.  52 يەھۇدىيالر  ئۆلۈم  ئەبەدىلئەبەد  ساقلىسا،  سۆزۈمنى  مېنىڭ  بىركىم 
ئېيتىشتى: »يامان روھلۇق ئىكەنلىكىڭنى ئەمدى ئۇقتۇق. ئىبراھىم ۋە پەيغەمبەرلەر ئۆلدى 
ۋە سەن: › ئەگەر بىر ئادەم مېنىڭ سۆزۈمنى ساقلىسا، ئەبەدىلئەبەد ئۆلۈمنى تېتىمايدۇ‹ دەپ 
پەيغەمبەرلەر  ۋە  ئۆلدى  ئۇ  ئۇلۇغمۇسەن؟  ئىبراھىمدىن  ئاتىمىز  ئېيتىسەن.  53 ئەجەبا سەن 
ھەم ئۆلدى. سەن ئۆزۈڭنى كىم قىلىسەن؟«  54 ئەيسا جاۋاب بەردىكى: »ئەگەر مەن ئۆزۈمگە 
ئۆزى  ئاتام  دېگەن  تەڭرىمىز  ئۇنى  ئىدى. سىلەر  ئەمەس  ئىززىتىم ھېچنېمە  قىلسام،  ئىززەت 
ماڭا ئىززەت قىلىدۇ.  55 ئەمما ئۇنى تونۇمايسىلەر، لېكىن مەن ئۇنى تونۇيمەن. ئەگەر ئۇنى 
سۆزىنى  ئۇنىڭ  تونۇپ،  ئۇنى  لېكىن  بوالتتىم.  يالغانچى  سىلەردەك  دېسەم،  تونۇمايمەن 
قىلدى  شادلىق  قىلىپ  ئۈمىد  كۆرگىلى  كۈنۈمنى  مېنىڭ  ئىبراھىم  ساقاليمەن.  56 ئاتاڭالر 
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كىرمەي،  ياشقا  »ئەللىك  ئېيتىشتى:  ئۇنىڭغا  بولدى«.  57 يەھۇدىيالر  كۆرۈپ خۇشال  ئۇ  ۋە 
ئىبراھىمنى كۆردۈڭمۇ؟«  58 ئەيسا ئۇالرغا: »ئىبراھىم ۋۇجۇدقا كەلمەستىن ئىلگىرى مەن بار 
ئىدىم« دەپ ئېيتتى.  59 ئۇ ۋاقىت ئۇالر ئۇنى چالما-كېسەك قىلغىلى تاشالر قوللىرىغا ئالدى، 

لېكىن ئەيسا ئۆزىنى يوشۇرۇپ، بەيت-مۇقەددەستىن چىقىپ كەتتى.  

كور تۇغۇلغان ئادەمنىڭ شىپا تېپىشى

ئۇنىڭدىن 9  2 شاگىرتلىرى  ئادەمنى كۆردى.   بىر  تۇغۇلغان  ئۆتۈپ كەتكىنىدە كور  1 ئەيسا 

سوراپ ئېيتتى: »ئەي ئۇستاز، كىم گۇناھ قىلىپ ئۇنىڭ كور تۇغۇلغىنىغا سەۋەب بولغان؟ 
ئۇ ئۆزىمۇ ياكى ئاتا-ئانىسىمۇ؟«  3 ئەيسا جاۋاب بەردىكى: »خاھى بۇ ئۆزى، خاھى ئاتا-ئانىسى 
گۇناھ قىلغان ئەمەس، بەلكى خۇدانىڭ ئىشى ئۇنىڭدا ئاشكارا بولسۇن دەپ، ئۇنىڭغا مۇنداق 
بولغان.  4 كۈندۈز ۋاقتى مېنى ئەۋەتكەننىڭ ئىشلىرىنى ئادا قىلىشىمىز كېرەكتۇر. ھېچكىم 
ئىش قىاللمايدىغان كېچە كېلىدۇ.  5 مەن دۇنيادا بار ۋاقىتتا دۇنيانىڭ نۇرىدۇرمەن«.  6 بۇنى 
كۆزلىرىگە  كورنىڭ  الينى  قىلىپ،  الي  تۈكۈرۈكتىن  تۈكۈرۈپ،  يەرگە  ئۇ  كېيىن  ئېيتقاندىن 
ئۆزۈڭنى  چىقىپ،  كۆلگە  دېگەن  ئەۋەتىلگەن  يەنى  سىلوئام،  »بېرىپ،  7 ئۇنىڭغا:  سۈرۈپ،  

يۇغىن« دەپ ئېيتتى. ئۇ بېرىپ، ئۆزىنى يۇيۇپ، كۆرىدىغان بولۇپ قايتىپ كەلدى.  
ئۆزى  »بۇ  كۆرگەنلەر:  ئىلگىرىدىن  قىلغىنىنى  گادايلىق  ئۇنىڭ  ۋە  ھەقەمسايىلەر  8 ئەمما 

ئىكەن«  »ئۇ  ئېيتىشتى.  9 بەزىلەر:  دەپ  ئەمەسمۇ؟«  كىشى  قىلغان  گادايلىق  ئولتۇرۇپ 
»مەن  ئۆزى:  ئۇ  دېيىشتى.  ئوخشايدۇ«  ئۇنىڭغا  بەلكى  ئەمەس،  »ئۇ  باشقىلىرى:  دېيىشتى، 
ئۇدۇرمەن« دېدى.  10 ئۇالر ئۇنىڭغا: »كۆزلىرىڭ قانداق ئېچىلدى؟« دەپ ئېيتىشتى.  11 ئۇ 
جاۋاب بەردىكى: »ئەيسا دېگەن ئادەم الي قىلىپ، كۆزلىرىمگە سۈرۈپ ماڭا: › بېرىپ، سىلوئام 
كۆلىدە ئۆزۈڭنى يۇغىن‹ دېدى ۋە مەن بېرىپ، يۇيۇپ كۆرىدىغان بولدۇم«.  12 ئۇالر ئۇنىڭغا: 

»ئۇ كىشى نە يەردىدۇر؟« دېيىشتى. ئۇ: »بىلمەيمەن« دەپ ئېيتتى.  
13 ئۇالر ئىلگىرى كور بولغان كىشىنى پەرىسىيلەرنىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىشتى.  14 ئەمما ئەيسا 

الي قىلىپ ئۇنىڭ كۆزلىرىنى ئاچقان كۈن شابات كۈنى ئىدى.  15 پەرىسىيلەر ھەم ئۇنىڭدىن 
الي  كۆزلىرىمگە  »ئۇ  ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئۇ  بولدۇڭ؟«  كۆرىدىغان  قانداق  »سەن  سورىدىكى: 
ئادەم  بەزىلىرى: »بۇ  بولدۇم«.  16 پەرىسىيلەردىن  يۇيۇپ كۆرىدىغان  قويدى ۋە مەن ئۆزۈمنى 
خۇدادىن ئەمەس، چۈنكى شاباتنى تۇتمايدۇ« دېيىشتى. باشقىالر: »گۇناھكار بىر ئادەم ئۇنداق 
مۆجىزىلەرنى قانداق قىالاليدۇ؟« دېيىشتى. بۇنىڭ بىلەن ئارىلىرىدا بىر بۆلگۈنچىلىك پەيدا 
بولدى.  17 ئۇالر كورغا يەنە ئېيتىشتى: »سېنىڭ كۆزلىرىڭنى ئاچقىنى ئۈچۈن ئۇنىڭ توغرىسىدا 

نېمە ئېيتىسەن؟« ئۇ: »پەيغەمبەردۇر« دەپ ئېيتتى.  
بولغان  كۆرىدىغان  ئىشەنمەي،  بولغىنىغا  كۆرىدىغان  بولۇپ  كور  ئۇنىڭ  يەھۇدىيالر  18 ئەمما 
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تۇغۇلدى  كور  ئېيتىشتى: »سىلەر  قىچقىرىپ،  19 ئۇالردىن سوراپ  ئاتا-ئانىسىنى  كىشىنىڭ 
دېگەن ئوغلۇڭالر شۇمۇ؟ ئەمدى قانداق كۆرەلەيدۇ؟«  20 ئاتا-ئانىسى جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: 
كۆرىدىغان  قانداق  ئەمدى  بۇدۇر.  21 لېكىن  ئوغلىمىز  تۇغۇلغان  كور  بىزنىڭ  »بىلىمىزكى، 
سوراڭالر،  ئۆزىدىن  بىلمەيمىز.  ئاچقىنىنى  كىم  كۆزلىرىنى  ئۇنىڭ  ۋە  بىلمەيمىز  بولغىنىنى 
يەھۇدىيالردىن  دېدى.  22 ئاتا-ئانىسى  قىلسۇن«  سۆز  توغرىسىدا  ئۆز  بولۇپ  باالغەت  ئۆزى 
قىلسا،  ئېتىراپ  بولغىنىغا  ئۇنىڭ مەسىھ  بىركىم  يەھۇدىيالر  ئېيتتى، چۈنكى  بۇنى  قورقۇپ 
ئۇنى سىناگوگدىن چىقىرىشقا مەسلىھەت قىلىپ ئىتتىپاقالشقانىدى.  23 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئاتا-

ئانىسى: »ئۆزى باالغەتتۇر، ئۆزىدىن سوراڭالر« دېدى.  
»خۇداغا  ئېيتىشتى:  قىچقىرىپ  مەرتىۋە  ئىككىنچى  ئادەمنى  بولغان  كور  ئۇالر  24 ئاندىن 

شان-شەرەپ بەرگىن. بىز ئۇ ئادەمنىڭ گۇناھكار ئىكەنلىكىنى بىلىمىز«.  25 ئۇ ئېيتتى: »ئۇ 
ئەمدى  ئەمما  ئىدىم،  كور  بىلىمەنكى،  نەرسە  بىر  لېكىن  بىلمەيمەن.  ئەمەسمۇ  گۇناھكارمۇ 
كۆرىمەن«.  26 ئۇالر ئۇنىڭغا ئېيتىشتى: »ساڭا نېمە قىلدى؟ كۆزلىرىڭنى قانداق ئاچتى؟«  
27 ئۇ ئۇالرغا جاۋاب بەردىكى: »سىلەرگە ئېيتتىم، ئەمما ئاڭلىمىدىڭالر. نېمىشقا يەنە ئاڭلىغىلى 

خااليسىلەر؟ سىلەر ھەم ئۇنىڭغا شاگىرت بولغىلى خاالمسىلەر؟«  28 ئۇالر ئۇنى دەشنەم قىلىپ 
ئېيتىشتى: »سەن ئۇنىڭ شاگىرتىدۇرسەن، لېكىن بىز مۇسانىڭ شاگىرتلىرىدۇرمىز.  29 بىز 
خۇدانىڭ مۇساغا سۆز قىلغىنىنى بىلىمىز، ئەمما بۇنىڭ قەيەردىن بولغىنىنى بىلمەيمىز«.  30 ئۇ 
ئادەم جاۋاب بېرىپ ئۇالرغا ئېيتتى: »بۇ ئاجايىپ ئىكەنكى، سىلەر ئۇنىڭ قەيەردىن بولغىنىنى 
گۇناھكارالرنى  خۇدا  ئاچتى.  31 بىلىمىزكى،  كۆزلىرىمنى  مېنىڭ  ئۇ  لېكىن  ۋە  بىلمەيسىلەر 
ئاڭاليدۇ.   ئۇنى  ئۇ  قىلسا،  ئىرادىسىنى  ئۇنىڭ  قورقۇپ،  بىركىم خۇدادىن  لېكىن  ئاڭلىمايدۇ. 
32 قەدىمدىن بېرى بىر كىمنىڭ كور تۇغۇلغان كىشىنىڭ كۆزلىرىنى ئاچقىنىنى ئاڭلىمىغاندۇر.  

33 ئەگەر بۇ ئۆزى خۇدادىن بولمىسا ئىدى، ھېچنېمە قىاللمايتتى«.  34 ئۇالر ئۇنىڭغا: »سەن 

ئۆزۈڭ بارچەڭ بىلەن گۇناھتا تۇغۇلۇپ بىزگە تەلىم بېرىسەنمۇ؟« دەپ جاۋاب بېرىپ، ئۇنى 
تاشقىرىغا چىقىرىۋېتىشتى.  

35 ئەيسا ئۇالرنىڭ ئۇنى تاشقىرىغا چىقىرغىنىنى ئاڭالپ، ئۇنىڭغا ئۇچراپ ئېيتتى: »سەن ئىبن 

ئۇنىڭغا  كىمدۇركى،  ئۇ  خوجا،  »ئەي  ئېيتتى:  بېرىپ  جاۋاب  ئىشىنەمسەن؟«  36 ئۇ  ئالالغا 
سۆزلىشىپ  بىلەن  سەن  مانا  كۆردۈڭ،  »ئۇنى  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  ئىشەنگەيمەن؟«  37 ئەيسا 
سەجدە  ئۇنىڭغا  دەپ  ئىشىنىمەن«  خۇداۋەندە،  »ئەي  ئۇ:  ئۇدۇر«.  38 ئاندىن  ئۆزى  تۇرغان 
بۇ  دەپ  بولسۇن  كور  كۆرگەنلەر  ۋە  كۆرسۇن  كۆرمىگەنلەر  »مەن  ئېيتتى:  قىلدى.  39 ئەيسا 

دۇنياغا ھۆكۈم چىقىرىشقا كەلدىم«.  
40 ئۇنىڭ ئالدىدا تۇرغان بىرنەچچە پەرىسىيلەر بۇنى ئاڭالپ، ئۇنىڭغا: »بىزلەر ھەم كورمۇ؟« 

بولمايتتى.  گۇناھىڭالر  بولساڭالر،  كور  »ئەگەر  ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئېيتىشتى.  41 ئەيسا  دەپ 
لېكىن ئەمدى: › كۆرىمىز‹ دەيسىلەر. ئۇنىڭ ئۈچۈن گۇناھىڭالر قالىدۇ.  
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ئەيسا مەسىھ ياخشى پادىچىدۇر

1 بەرھەق، بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەنكى، قويالرنىڭ قوتىنىغا ئىشىكتىن كىرمەي، 10 

باشقا يەردىن ئاتالپ كىرگەن كىشى ئوغرى ۋە بۇالڭچىدۇر.  2 لېكىن ئىشىكتىن كىرگەن 
كىشى قويالرنىڭ پادىچىسىدۇر.  3 دەرۋازىۋەن ئۇنىڭغا ئاچىدۇ ۋە قويالر ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭاليدۇ 
ۋە ئۇ ئۆزى قويلىرىنى ئاتلىرى بىلەن قىچقىرىپ، ئۇالرنى باشالپ چىقىرىدۇ.  4 ئۆزىنىڭكىلەرنى 
چىقارغاندا ئۇالرنىڭ ئالدىدا بارىدۇ ۋە قويالر ئۇنىڭ ئاۋازىنى تونۇغاچ ئۇنىڭغا ئەگىشىدۇ.  5 لېكىن 

ئۇالر ياتقا ئەگەشمەيدۇ، بەلكى ياتنىڭ ئاۋازىنى تونۇماي، ئۇنىڭدىن قاچىدۇ«.  
6 ئەيسا بۇ تەمسىلنى ئۇالرغا ئېيتتى. ئەمما ئۇالرنىڭ ئۆزىگە نېمە ئېيتقىنىنى ئۇالر ئۇقمىدى.  

7 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: »بەرھەق، بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەنكى، قويالرنىڭ ئىشىكى 

لېكىن  بۇالڭچىدۇر،  ۋە  ئوغرى  ئىلگىرى كەلگەنلەرنىڭ ھەممىسى  ئۆزۈمدۇرمەن.  8 مەندىن  مەن 
ئۆزى  ئۇ  كىرسە،  مەندىن  بىركىم  ئۆزۈمدۇرمەن.  مەن  سالمىدى.  9 ئىشىك  قۇالق  ئۇالرغا  قويالر 
قۇتۇلۇپ، كىرىپ چىقىپ يايالق تاپىدۇ.  10 ئوغرى ئوغرىالپ، بوغۇزالپ يوقاتماقتىن باشقا ئىش 
ئۈچۈن كەلمەيدۇ. مەن كەلدىمكى، ئۇالرنىڭ تىرىكلىكى بولغاي، دەرۋەقە ئۇالرغا ئاشقۇدەك بولغاي.  
11 ياخشى پادىچى مەن ئۆزۈمدۇرمەن. ياخشى پادىچى قويالر ئۈچۈن ئۆز جېنىنى بېرىدۇ.  12 لېكىن 

ئۆز قويلىرى بولماي، پادىچى ئەمەس يالالنغان كىشى بۆرىنىڭ كېلىدىغىنىنى كۆرسە، قويالرنى 
قويۇپ قاچىدۇ ۋە بۆرە كېلىپ، قويالرنى يىرتىپ پاراكەندە قىلىدۇ.  13 يالالنغان كىشى يالالنغان 
بولغىنى ئۈچۈن قېچىپ، قويالردىن خەۋەر ئالمايدۇ.  14 ياخشى پادىچى مەن ئۆزۈمدۇرمەن ۋە 
مېنىڭكىلەرنى تونۇيمەن ۋە مېنىڭكىلەر مېنى تونۇيدۇ.  15 شۇنداقكى، ئاتا مېنى تونۇيدۇ ۋە 
مەن ئاتىنى تونۇيمەن. قويالر ئۈچۈن ئۆز جېنىمنى بېرىمەن.  16 مېنىڭ بۇ قوتاندىن بولمىغان 
باشقا قويلىرىم ھەم بار. ئۇالرنى ھەم كەلتۈرمىكىم كېرەكتۇر. ئۇالر مېنىڭ ئاۋازىمنى ئاڭلىغاي 
ۋە بىر پادا ۋە بىر پادىچى بولغاي.  17 ئۇنى يەنە ئالماق ئۈچۈن مەن ئۆز جېنىمنى بېرىمەن. بۇ 
ۋەجىدىن ئاتا مېنى دوست تۇتىدۇ.  18 ھېچكىم جېنىمنى مەندىن ئااللمايدۇ، بەلكى مەن ئۇنى 
ئۆزۈمدىن قويىمەن. ئۇنى قويغىلى قۇدرىتىم بار ۋە يەنە ئۇنى ئالغىلى قۇدرىتىم بار. بۇ ئەمرنى 

ئاتامدىن قوبۇل قىلدىم«.  
بولدى.   ۋەقە  بۆلگۈنچىلىك  بىر  سەۋەبىدىن  سۆزلەرنىڭ  بۇ  ئارىسىدا  يەھۇدىيالرنىڭ  19 يەنە 

20 ئۇالردىن توال كىشى: »ئۇنىڭدا يامان روھ بار ۋە ئۆزى ساراڭدۇر، نېمە ئۈچۈن ئۇنىڭغا قۇالق 

كىشىنىڭكى  تۇتۇلغان  روھتىن  يامان  سۆزلەر  »بۇ  دېيىشتى.  21 باشقىلىرى:  سالىسىلەر؟« 
ئەمەس. يامان روھ كورالرنىڭ كۆزلىرىنى ئاچاالرمۇ؟« دېيىشتى.  

خۇداۋەندىنىڭ بەيتىنىڭ تەقدىم قىلىش ھېيتى

22 ئەمما يېرۇسالېمدا بەيتنىڭ تەقدىم قىلىش ھېيتى بولدى ۋە قىش ۋاقتى ئىدى.  23 ئەيسا 

بەيت-مۇقەددەستىكى سۇاليماننىڭ ئايۋانىدا ماڭاتتى.  24 يەھۇدىيالر ئۇنى قورشاپ، ئۇنىڭغا 
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ئېيتىشتى: »قاچانغىچە بىزلەرنى شەكتە قويىسەن؟ ئەگەر سەن مەسىھ بولساڭ، بىزگە روشەن 
ئېيتقىن«.  25 ئەيسا ئۇالرغا جاۋاب بەردىكى: »مەن سىلەرگە ئېيتتىم، ئەمما ئىشەنمەيسىلەر. 
بېرىدۇ.   گۇۋاھلىق  توغرۇلۇق  مەن  ئۆزى  ئەمەللىرىم  قىلغان  بىلەن  ئىسمى  ئاتامنىڭ  مەن 
26 لېكىن سىلەر ئىشەنمەيسىلەر، چۈنكى مېنىڭ قويلىرىم ئەمەسسىلەر.  27 مېنىڭ قويلىرىم 

ئاۋازىمنى ئاڭاليدۇ. مەن ئۇالرنى تونۇيمەن ۋە ئۇالر ماڭا ئەگىشىدۇ.  28 مەن ئۇالرغا ئەبەدىي 
تىرىكلىك بېرىمەن ۋە ئۇالر ئەبەدىلئەبەد ھاالك بولمايدۇ ۋە ھېچكىم ئۇالرنى مېنىڭ قولۇمدىن 
ئۇالرنى  ھېچكىم  ۋە  ئەزىمدۇر  ھەممىسىدىن  ئاتا  بەرگەن  ماڭا  تارتىۋااللمايدۇ.  29 ئۇالرنى 

ئاتامنىڭ قولىدىن تارتىۋااللمايدۇ.  30 مەن ۋە ئاتا بىردۇرمىز« دېدى.  

يەھۇدىيالر ئەيسا مەسىھنى چالما-كېسەك قىلماقچى

ئۇالرغا  ئالدى.  32 ئەيسا  قوللىرىغا  تاشالر  قىلغىلى  چالما-كېسەك  ئۇنى  يەھۇدىيالر  31 يەنە 

ئېيتتى: »ئاتىدىن سىلەرگە توال ياخشى ئەمەللەر كۆرسەتتىم. ئۇالردىن قايسى ئەمەل ئۈچۈن 
ياخشى  »سېنى  ئېيتىشتى:  بېرىپ  جاۋاب  قىلىسىلەر؟«  33 يەھۇدىيالر  چالما-كېسەك  مېنى 
ئەمەل ئۈچۈن چالما-كېسەك قىلمايمىز، بەلكى كۇپۇرلۇق ئۈچۈن. چۈنكى سەن ئۆزۈڭ بىر 
ئىنسان بولۇپ ئۆزۈڭنى خۇدا قىلىسەن«.  34 ئەيسا ئۇالرغا جاۋاب بەردىكى: »تەۋرات قانۇنۇڭالردا 
پۈتۈلگەن ئەمەسمۇكى: › مەن ئېيتتىم: تەڭرىلەردۇرسىلەر‹؟  35 ئەگەر خۇدانىڭ سۆزى ئۇالرنىڭ 
بولمىسا،   مۈمكىن  يوقالمىقى  پۈتۈلگەننىڭ  ۋە  دېسە  تەڭرىلەر  كىشىلەرنى  كەلگەن  ئۆزىگە 
36 مەن ئاتىنىڭ مۇقەددەس قىلىپ دۇنياغا ئەۋەتكىنىگە: › ئىبن ئالالدۇرمەن‹ دەپ ئېيتقىنىم 

ماڭا  قىلمىسام،  ئەمەللىرىنى  ئاتامنىڭ  دەيسىلەرمۇ؟  37 ئەگەر  ئېيتىسەن‹  كۇپۇر   ‹ ئۈچۈن 
ئىشىنىڭالر.  ئەمەللەرگە  ئۇ  ئىشەنمىسەڭالر ھەم،  ئۆزۈمگە  قىلسام،  ئىشەنمەڭالر.  38 لېكىن 

شۇنداقتا ئاتا مەندە ۋە مەن ئاتىدا بولغىنىمنى بىلىپ ئۇقىسىلەر« دېدى.  
39 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر يەنە ئۇنى تۇتقىلى ئىزدىدى. لېكىن ئۇ ئۇالرنىڭ قوللىرىدىن چىقىپ 

كەتتى.  40 ئۇ يەنە ئىئورداننىڭ ئۇ بىر تەرىپىگە يۇھاننا ئاۋۋال ئادەملەرنى چۆمۈلدۈرگەن يەرگە 
ئالدىغا كېلىپ: »يۇھاننا ئۆزى ھېچبىر مۆجىزە  ئاندا قالدى.  41 توال خەلق ئۇنىڭ  بېرىپ، 
قىلمىدى، لېكىن يۇھاننانىڭ بۇنىڭ توغرىسىدا ئېيتقىنىنىڭ ھەممىسى راست ئىكەن« دەپ 

ئېيتىشتى  42 ۋە توال كىشى ئاندا ئۇنىڭغا ئىشەندى.  

الزارۇسنىڭ ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرۈلۈشى

1 الزارۇس دېگەن بىر ئادەم كېسەل بولۇپ قالغانىدى. ئۇ ئۆزى مەريەم بىلەن ئۇنىڭ 11 

خۇداۋەندىنى  مەريەم  2 ئۇ  ئىدى.   كەنتىدىن  دېگەن  بەيتانيا  مارتانىڭ  ھەمشىرىسى 
خۇشبۇي ياغ بىلەن ياغالپ، ئۇنىڭ پۇتلىرىنى ئۆز چاچلىرى بىلەن سىلىغان خوتۇن ئىدى ۋە 
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ئۇنىڭ بۇرادىرى الزارۇس كېسەل ئىدى.  3 ئۇنىڭ ھەمشىرىلىرى ئەيساغا خەۋەرچى ئەۋەتىپ، 
ئۇنىڭغا ئېيتقۇزدىكى: »ئەي خۇداۋەندە، مانا سەن دوست تۇتقان كىشى كېسەل بولۇپ قالدى«.  
4 ئەيسا بۇنى ئاڭلىغاندا: »بۇ ئۆلۈم كېسىلى ئەمەس، بەلكى ئىبن ئالال ئۇنىڭ بىلەن شان-

شەرەپ تاپقاي دەپ، خۇدانىڭ شان-شەرىپى ئۈچۈندۇر« دەپ ئېيتتى.  5 ئەيسا مارتا بىلەن ئۇنىڭ 
ھەمشىرىسىنى ۋە الزارۇسنى دوست تۇتاتتى.  

قالدى.   كۈن  ئىككى  يەنە  يەردە  تۇرغان  ئۆزى  ئاڭلىغاندا  بولغىنىنى  كېسەل  ئۇنىڭ  6 ئەمما 

ئۇنىڭغا  دېدى.  8 شاگىرتالر  بارايلى«  يەھۇدىيەگە  »يەنە  شاگىرتلىرىغا:  كېيىن  7 ئاندىن 

ئۇ  يەنە  ۋە  قەستلىدى  قىلغىلى  چالما-كېسەك  يەھۇدىيالر سېنى  بايا  ئۇستاز،  »ئەي  ئېيتتى: 
يەرگە بارامسەن؟«  9 ئەيسا جاۋاب بەردىكى: »كۈندۈزنىڭ ئون ئىككى سائىتى يوقمۇ؟ ئەگەر 
بىركىم كۈندۈزدە ماڭسا، پۇتالشمايدۇ، چۈنكى بۇ دۇنيانىڭ نۇرىنى كۆرىدۇ.  10 لېكىن بىركىم 
ئۇ  كېيىن  ئېيتقاندىن  يوقتۇر«.  11 بۇنى  نۇر  ئۇنىڭدا  چۈنكى  پۇتلىشىدۇ.  ماڭسا،  كېچىدە 
ئۇالرغا ئېيتتى: »دوستىمىز الزارۇس ئۇخالپ قالغاندۇر، لېكىن مەن ئۇنى ئۇيقۇدىن ئويغاتقىلى 
دەپ  ساقىيىدۇ«  بولسا،  ئۇخلىغان  خۇداۋەندە،  »ئەي  ئۇنىڭغا:  بارىمەن«.  12 شاگىرتلىرى 
ئېيتتى.  13 لېكىن ئەيسا ئۇنىڭ ئۆلۈمى توغرىسىدىن سۆز قىلغانىدى. ئەمما ئۇالر: »ئۇيقۇدا 
ئۇخلىماق توغرىسىدا ئېيتىدۇ« دەپ خىيال قىلدى.  14 ئۇ ۋاقىت ئەيسا ئۇالرغا ئاشكارا ئېيتتى: 
»الزارۇس ئۆلدى.  15 ئەمما سىلەرنىڭ جەھىتىڭالردىن سىلەرنىڭ ئىشەنمىكىڭالر ئۈچۈن ئاندا 
ئاتالغان  دەپ  بارايلى«.  16 قوشكىزەك  ئۇنىڭغا  ئەمدى  لېكىن  خۇشتۇرمەن.  بولمىغىنىمغا 

توماس قالغان شاگىرتالرغا: »بىزلەر ھەم بېرىپ، ئۇنىڭ بىلەن ئۆلەيلى« دېدى.  
17 ئەيسا ئۇ يەرگە كېلىپ، ئۆلۈك گۆردە تۆت كۈن ياتقىنىنى بىلىۋالدى.  18 بەيتانيا يېرۇسالېمغا 

مەريەمنىڭكىگە  بىلەن  مارتا  يەھۇدىيالر  ئىدى.  19 توال  يېقىن  ئېتىمىچە  ئوقيا  بەش  ئون 
ئاڭلىغاندا  كەلگىنىنى  ئەيسانىڭ  كەلگەنىدى.  20 مارتا  بەرگىلى  تەسەللى  ئۈچۈن  بۇرادىرى 
ئۇنىڭ ئالدىغا چىقتى. لېكىن مەريەم ئۆيدە قالدى.  21 مارتا ئەيساغا ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندە، 
ئەگەر مۇندا بولساڭ ئىدى، بۇرادىرىم ئۆلمەس ئىدى.  22 لېكىن ئەمدى ھەم خۇدادىن ھەرنېمە 
قوپىدۇ«  »بۇرادىرىڭ  ئۇنىڭغا:  بىلىمەن«.  23 ئەيسا  بېرىدىغىنىنى  ساڭا  خۇدانىڭ  تىلىسەڭ 
دېدى.  24 مارتا ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئاخىرقى كۈنى، قىيامەتتە ئۇنىڭ تىرىلىپ قوپىدىغىنىنى 
بىلىمەن«.  25 ئەيسا ئۇنىڭغا ئېيتتىكى: »تىرىلىش ۋە تىرىكلىك مەن ئۆزۈمدۇرمەن. كىمكى 
ماڭا ئىشەنسە، ئۆلگەن بولسا ھەم، تىرىك بولىدۇ  26 ۋە ھەركىم تىرىك بولۇپ ماڭا ئىشەنسە، 
خۇداۋەندە،  ئەي  »دەرۋەقە،  ئۇنىڭغا:  ئىشىنەمسەن؟«  27 ئۇ  بۇنىڭغا  ئۆلمەيدۇ.  ئەبەدىلئەبەد 

سەن بۇ دۇنياغا كېلىدىغان مەسىھ ئىبن ئالال ئىكەنلىكىڭگە ئىشىنىمەن« دېدى.  
28 ئۇ بۇنى ئېيتىپ بېرىپ، ھەمشىرىسى مەريەمنى پىنھان قىچقىرىپ ئېيتتى: »ئۇستاز كېلىپ 

سېنى قىچقىرىدۇ«.  29 ئۇ بۇنى ئاڭلىغاندا دەرھال قوپۇپ، ئۇنىڭ ئالدىغا باردى.  30 ئۇ پەيتتە 
ئەيسا تېخى كەنتكە كىرمەي، بەلكى مارتا ئۇنىڭغا ئۇچرىغان يەردە ئىدى.  31 مەريەمگە تەسەللى 
بېرىپ ئۆيدە ئۇنىڭ بىلەن تۇرغان يەھۇدىيالر ئۇنىڭ ئالدىراپ قوپۇپ چىقىپ كەتكىنىنى كۆرۈپ، 
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قەبرىگە ئاندا يىغلىغىلى بارىدۇ دەپ، ئۇنىڭ كەينىدىن ئەگەشتى.  32 مەريەم ئەيسا بار يەرگە كېلىپ، 
ئۇنى كۆرۈپ پۇتلىرىغا چۈشۈپ ئۇنىڭغا: »ئەي خۇداۋەندە، ئەگەر مۇندا بولساڭ ئىدى، بۇرادىرىم 

ئۆلمەس ئىدى« دېدى.  
روھتا  يىغلىغىنىنى كۆرۈپ،  يەھۇدىيالرنىڭ  بىلەن كەلگەن  ئۇنىڭ  ۋە  يىغلىغىنىنى  ئۇنىڭ  33 ئەيسا 

قايناپ بىئارام بولۇپ  34 ئېيتتى: »ئۇنى نە يەردە قويدىڭالر؟« ئۇالر ئۇنىڭغا: »ئەي خۇداۋەندە، كېلىپ 
تۇتقان«  قانچىلىك دوست  ئۇنى  يىغلىدى.  36 يەھۇدىيالر: »قاراڭالر،  دېيىشتى.  35 ئەيسا  كۆرگىن« 
بۇنىڭ  كېيىن  ئاچقاندىن  كۆزلىرىنى  كورنىڭ  كىشى  »بۇ  بەزىسى:  ئۇالرنىڭ  دېيىشتى.  37 ئەمما 

ئۆلمەسلىكىگە بىر نېمە قىاللمايتتىمۇ؟« دېيىشتى.  
38 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەيسا يەنە ئۆز ئىچىدە قايناپ قەبرىگە كەلدى. قەبرە ئۆزى ئاغزىغا بىر تاش 

قويۇقلۇق بىر غار ئىدى.  39 ئەيسا: »تاشنى ئېلىۋېتىڭالر« دېدى. ئۆلگەننىڭ ھەمشىرىسى مارتا 
ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندە، ئۇ ئۆلگىلى تۆت كۈن بولدى، ئەمدى پۇرايدۇ«.  40 ئەيسا 
ئۇنىڭغا: »› ئەگەر ئىشەنسەڭ، خۇدانىڭ ئۇلۇغلۇقىنى كۆرىسەن‹ دەپ ساڭا ئېيتمىدىممۇ؟« 
مېنى  ئاتا،  »ئەي  ئېيتتى:  كۆتۈرۈپ  كۆزلىرىنى  ئەيسا  ۋە  ئېلىۋەتتى  تاشنى  دېدى.  41 ئۇالر 
ئاڭلىغىنىڭ ئۈچۈن ساڭا شۈكۈر ئېيتىمەن.  42 مېنى ھەمىشە ئاڭاليدىغىنىڭنى بىلدىم، لېكىن 
ئۇالر سەن مېنى ئەۋەتكىنىڭگە ئىشەنگەي دەپ، مۇندا تۇرغان خەلق ئۈچۈن بۇنى ئېيتتىم«.  
43 بۇنى ئېيتقاندىن كېيىن ئۇ ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن: »ئەي الزارۇس، تاشقىرىغا چىققىن« دەپ 

بىلەن  ياغلىق  يۈزى  باغلىنىپ،  بىلەن  كېپەن  پۇتلىرى  ۋە  قول  ئادەم  قىچقاردى.  44 ئۆلگەن 
يۆگەكلىك چىقتى. ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: »ئۇنى يېشىپ، كەتكىلى قويۇڭالر«.  

ئەيسا مەسىھنى ئۆلتۈرۈش سۇيىقەستى

45 ئۇ ۋاقىت مەريەمگە كەلگەن ۋە ئەيسانىڭ قىلغىنىنى كۆرگەن توال يەھۇدىيالر ئۇنىڭغا ئىشەندى.  

46 لېكىن ئۇالرنىڭ بەزىسى پەرىسىيلەرگە بېرىپ، ئەيسانىڭ قىلغىنىنى ئۇالرغا ئېيتىپ بەردى.  

»نېمە  ئېيتىشتى:  يىغىپ  مەجلىسنى  بىر  پەرىسىيلەر  بىلەن  كاھىنالر  باش  ئۈچۈن  47 ئۇنىڭ 

قىاليلى؟ بۇ ئادەم توال مۆجىزە قىلىدۇ.  48 ئۇنى شۇنداق قويساق، ھەممىسى ئۇنىڭغا ئىشىنىدۇ 
بىرى،  دېگەندە  49 ئۇالرنىڭ  ئالىدۇ«  قوۋمىمىزنى  ۋەتىنىمىزنى ھەم  كېلىپ، ھەم  رىملىقالر  ۋە 
ئۇقمايسىلەر.  50 بارچە  نەرسە  ئۇالرغا: »سىلەر ھېچ  قاياپا  بولغان  ئۇلۇغ كاھىن  يىلى  ئۇ  يەنى 
قوۋمنىڭ ھاالك بولمىقىدىن قوۋم ئۈچۈن بىر ئادەمنىڭ ئۆلمىكى سىلەرگە ياخشى ئىكەنلىكىنى 
ئويلىمايسىلەر« دەپ ئېيتتى.  51 لېكىن بۇنى ئۆزىدىن ئېيتمىدى، بەلكى شۇ يىلى ئۇلۇغ كاھىن 
بولغاچ ئەيسانىڭ قوۋم ئۈچۈن ئۆلىدىغىنىنى  52 ۋە يالغۇز قوۋم ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى خۇدانىڭ 
پاراكەندە بولغان بالىلىرىنى بىر قىلىپ يىغماق ئۈچۈن ھەم ئۆلىدىغىنىنى پەيغەمبەرلىك قىلدى.  

53 ئۇ كۈندىن تارتىپ ئۇنى ئۆلتۈرگىلى مەسلىھەت قىلىشتى.  

54 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەيسا يەھۇدىيالرنىڭ ئارىسىدا ئاشكارا ماڭمايتتى. لېكىن ئۇ ئاندىن كېتىپ، 
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باياۋانغا يېقىن يۇرتتىكى ئەفرائىم دېگەن بىر شەھەرگە بېرىپ، شاگىرتلىرى بىلەن ئاندا قالدى.  
ھېيتىدىن  پاسئخا  كىشى  توال  يۇرتالردىن  ۋە  ئىدى  يېقىن  ھېيتى  پاسئخا  55 يەھۇدىيالرنىڭ 

ئىلگىرى ئۆزىنى پاكلىغىلى يېرۇسالېمغا چىقتى.  56 ئۇالر ئەيسانى ئىزدەپ، بەيت-مۇقەددەستە 
ئېيتىشتى.   دەپ  كەلمەمدۇ؟«  ھېچ  ھېيتقا  ئۇ  ئوياليسىلەر؟  »نېمە  ئارىلىرىدا:  ئۆز  تۇرۇپ، 
57 ئەمما باش كاھىنالر ۋە پەرىسىيلەر ئۇنى تۇتماق ئۈچۈن: »ئەگەر بىر كىشى ئۇنىڭ نە يەردە 

ئىكەنلىكىنى بىلسە، مەلۇم قىلسۇن« دەپ ئەمر چىقارغانىدى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ قىممەت باھا ياغ بىلەن ياغلىنىشى

1 ئەيسا پاسئخا ھېيتىدىن ئالتە كۈن ئىلگىرى ئۆزى ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇرغان 12 

الزارۇس ئولتۇراقلىق بەيتانياغا كەلدى.  2 ئۇالر ئاندا ئۇنىڭغا بىر زىياپەت قىلدى ۋە مارتا 
داستىخاندا خىزمەت قىلىپ تۇردى. لېكىن الزارۇس ئەيسا بىلەن داستىخاندا ئولتۇرغانالرنىڭ 
بىرى ئىدى.  3 ئۇ ۋاقىت مەريەم بىر جىڭ خۇشبۇي قىممەت باھا ساپ سۇمبۇل يېغىنى ئېلىپ، 
ئەيسانىڭ پۇتلىرىنى ياغالپ ئۆز چاچلىرى بىلەن پۇتلىرىنى سىلىدى ۋە ئۆي خۇشبۇي ياغنىڭ 
بۇيى بىلەن تولدى.  4 ئەمما شاگىرتلىرىنىڭ بىرى، يەنى ئۇنى تۇتۇپ بېرىدىغان ئىشقارىيوت 
يەھۇدا:  5 »نېمىشقا بۇ خۇشبۇي ياغ پېقىرالرغا بېرىلمەك ئۈچۈن ئۈچ يۈز دىنارغا سېتىلمىدى؟« 
دەپ ئېيتتى.  6 لېكىن پېقىرالر بىلەن كارى بولغىنى ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى ئۆزى ئوغرى بولۇپ 
خەزىنىنى تۇتۇپ، ئاندا سېلىنغىنىنى ئالغىنى ئۈچۈن بۇنى ئېيتتى.  7 ئەمما ئەيسا ئېيتتى: 
»ئۇنى قويغىن. ئۇ مېنىڭ دەپنە قىلىنىدىغان كۈنۈم ئۈچۈن بۇنى قىلسۇن.  8 پېقىرالر ھەمىشە 

سىلەر بىلەندۇر، لېكىن مەن ھەمىشە سىلەر بىلەن ئەمەسمەن«.  
9 يەھۇدىيالردىن توال خەلق ئۇنىڭ ئاندا بولغىنىنى بىلىپ، يالغۇز ئەيسا ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى 

ئۇ ئۆزى ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇرغان الزارۇسنى ھەم كۆرمەك ئۈچۈن كەلدى.  10 ئەمما باش 
كاھىنالر الزارۇسنى ھەم ئۆلتۈرگىلى مەسلىھەت قىلىشتى.  11 سەۋەبكى توال يەھۇدىيالر بېرىپ، 

ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەيساغا ئىشەندى.  

ئەيسا مەسىھ تەخەيگە مىنىپ يېرۇسالېمغا كىرىدۇ

12 ئەتىسى ھېيتقا كەلگەن توال خەلق ئەيسانىڭ يېرۇسالېمغا كېلىدىغىنىنى ئاڭالپ،  13 خورما 

كەلگەن  نامىدا  خۇداۋەندىنىڭ  »ھەمدۇسانا،  چىقىپ:  ئالدىغا  ئۇنىڭ  ئېلىپ،  شاخلىرى 
ئىسرائىلنىڭ پادىشاھى مۇبارەكتۇر« دەپ قىچقىراشتى.  

14 ئەمما ئەيسا بىر تەخەينى تېپىپ، ئۇنىڭ ئۈستىگە مىندى. شۇنداقكى:  

ساڭا  مىنىپ  تەخىيىگە  ئېشەكنىڭ  بىر  پادىشاھىڭ  مانا  قىزى،  ئەي سى'ون  15 »قورقمىغىن 

كېلىدۇ« دەپ پۈتۈلگەندۇر.  
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تاپقاندىن كېيىن  16 ئۇنىڭ شاگىرتلىرى بۇنى ئاۋۋال ئۇقمىدى، لېكىن ئەيسا شان-شەرەپ 

يادقا  قىلغىنىنى  ئۇنىڭغا  بۇنى  ئۆزى  ئۇالر  ۋە  پۈتۈلگىنىنى  توغرىسىدا  ئۇنىڭ  ۋەقەلەر  بۇ 
قىچقىرىپ،  قەبرىسىدىن  الزارۇسنى  ئۇنىڭ  خەلق  بولغان  بىلەن  كەلتۈردى.  17 ئۇنىڭ 
خەلق  سەۋەبتىن  تۇرغانىدى.  18 ئۇ  بېرىپ  گۇۋاھلىق  قوپۇرغىنىغا  ئارىسىدىن  ئۆلۈكلەر 
بىر- پەرىسىيلەر  چىققانىدى.  19 ئەمما  ئالدىغا  ئاڭالپ،  قىلغىنىنى  مۆجىزىنى  شۇ  ئۇنىڭ 

كەينىدىن  ئۇنىڭ  دۇنيا  پۈتۈن  مانا  كۆرىسىلەر.  قىاللمىغىنىڭالرنى  »ھېچنېمە  بىرىگە: 
بارماقتا« دەپ ئېيتىشتى.  

ئەيسا مەسىھ ئۆلۈپ تىرىلىشىنى ئالدىن ئېيتىدۇ

ئىدى.  21 بۇالر  بار  ئاندا  بىرنەچچىسى  يۇنانىيالردىن  چىققان  قىلغىلى  سەجدە  20 ھېيتتا 

گالىلىيەدىكى بەيتسايدادىن بولغان فىلىپپۇسنىڭ قېشىغا بېرىپ، ئۇنىڭغا: »ئەي خوجا، بىز 
ئەيسانى كۆرگىلى خااليمىز« دەپ يالۋۇرۇپ ئېيتتى.  22 فىلىپپۇس بېرىپ، بۇنى ئاندرەياسقا 
ئېيتتى ۋە ئاندرەياس بىلەن فىلىپپۇس ئەيساغا خەۋەر بەردى.  23 ئەيسا ئۇالرغا جاۋاب بېرىپ 
ئېيتتى: »ئىبن ئال-ئىنساننىڭ شان-شەرەپ تاپىدىغان سائىتى يېتىپ كەلدى.  24 بەرھەق، 
ئۆزى  ئۇ  ئۆلمىسە،  چۈشۈپ  يەرگە  دانىسى  بۇغداينىڭ  ئەگەر  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  بەرھەق، 
تۇتسا،  دوست  جېنىنى  ئۆز  بېرىدۇ.  25 كىمكى  ھوسۇل  توال  ئۆلسە،  لېكىن  قالىدۇ.  يالغۇز 
تىرىكلىككە  ئەبەدىي  ئۇنى  يامان كۆرسە،  ئۆز جېنىنى  دۇنيادا  بۇ  ۋە كىمكى  يىتتۈرىدۇ  ئۇنى 
ساقاليدۇ. بىركىم ماڭا خىزمەت قىلغىلى خالىسا، ماڭا ئەگەشسۇن.  26 مەن نە يەردە بولسام، 
خىزمەتكارىم ھەم ئاندا بولغاي. بىركىم ماڭا خىزمەت قىلسا، ئاتام ئۇنىڭغا ئىززەت قىلىدۇ.  
قۇتقۇزغىن.  سائەتتىن  بۇ  مېنى  ئاتا،  ئەي  ئېيتاي؟  نېمە  ۋە  بولدى  بىئارام  جېنىم  27 ئەمدى 

لېكىن بۇنىڭ ئۈچۈن بۇ سائەتكە كەلدىم.  28 ئەي ئاتا، ئۆز ئىسمىڭنى ئۇلۇغالندۇرغىن«. ئۇ 
كەلدى.   ئاۋاز  بىر  دەپ  ئۇلۇغالندۇرىمەن«  يەنە  ۋە  ئۇلۇغالندۇردۇم  »ئۇنى  ئاسماندىن:  ۋاقىت 
»بىر  باشقىلىرى:  دېيىشتى.  گۈلدۈرلىدى«  »ھاۋا  ئاڭلىغاندا:  بۇنى  خەلق  تۇرغان  29 ئاندا 

پەرىشتە ئۇنىڭغا سۆز قىلدى« دېيىشتى.  
30 ئەيسا جاۋاب بېرىپ: »بۇ ئاۋاز مەن ئۈچۈن كەلمىدى، بەلكى سىلەر ئۈچۈن كەلدى.  31 ئەمدى 

بۇ دۇنيانىڭ ئۈستىگە ھۆكۈم كەلدى. بۇ دۇنيانىڭ چوڭى ئەمدى تاشقىرى تاشلىنىدۇ.  32 مەن 
يەردىن كۆتۈرۈلگىنىمدە، ھەممىسىنى ئۆزۈمگە تارتىمەن« دېدى.  33 ئۇ قانداق ئۆلۈم بىلەن 

ئۆلىدىغىنىنى ئىشارەت قىلىپ بۇنى ئېيتتى.  
قالىدىغىنىنى  ئەبەدكىچە  مەسىھنىڭ  »بىزلەر  بەردىكى:  جاۋاب  ئۇنىڭغا  خەلق  34 ئەمما 

كېرەكتۇر‹  كۆتۈرۈلمىكى  ئال-ئىنساننىڭ  ئىبن   ‹ سەن:  بولسا،  ئۇنداق  ئاڭلىدۇق.  تەۋراتتىن 
دەپ قانداق ئېيتااليسەن؟ بۇ ئىبن ئال-ئىنسان كىمدۇر؟«  35 ئۇ ۋاقىت ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: 
»تېخى ئاز ۋاقىت نۇر سىلەر بىلەن بولىدۇ. نۇرۇڭالر بار ۋاقىتتا يۈرۈڭالركى، قاراڭغۇلۇق سىلەرنى 
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باسمىغاي. قاراڭغۇلۇقتا يۈرگەن كىشى نە يەرگە بارىدىغىنىنى بىلمەيدۇ.  36 نۇرۇڭالر بار ۋاقىتتا 
نۇرغا ئىشىنىڭالر. بۇنىڭ بىلەن نۇرنىڭ بالىلىرى بولىسىلەر«. ئەيسا بۇنى ئېيتىپ بېرىپ، ئۆزىنى 

ئۇالردىن يوشۇردى.  

يەھۇدىيالرنىڭ ئەيسا مەسىھنى رەت قىلىشى

ئىشەنمىدى.   ئۇنىڭغا  ئۇالر  بىلەن  قىلغىنى  مۆجىزە  توال  شۇنچە  ئالدىدا  ئۇالرنىڭ  37 لېكىن 

خۇداۋەندە،  »ئەي  يەنى:  كەلتۈرۈلىدۇ،  بەجا  ئېيتقىنى  پەيغەمبەرنىڭ  يەشايا  بىلەن  38 بۇنىڭ 

خەۋىرىمىزگە كىم ئىشەندى ۋە خۇداۋەندىنىڭ بىلىكى كىمگە ئاشكارا بولدى؟«  39 بۇ ۋەجىدىن 
كور،  كۆزلىرىنى  ئۇالرنىڭ  ئېيتقانكى:  40 »ئۇ  يەنە  يەشايا  چۈنكى  ئىشىنەلمىدى،  ئۇالر 
كۆڭۈللىرىنى قاتتىق قىلدى. شۇنداق بولمىسا ئىدى، ئۇالر كۆزلىرى بىلەن كۆرۈپ، كۆڭۈللىرى 
ئۇلۇغلۇكىنى  ئۇنىڭ  بېرەتتىم«.  41 يەشايا  شىپا  ئۇالرغا  مەن  ۋە  يېنەتتى  چۈشىنىپ  بىلەن 
كۆرۈپ، ئۇنىڭ توغرىسىدا سۆز قىلغىنىدا بۇنى ئېيتتى.  42 لېكىن رەھبەرلەردىن توال ئۇنىڭغا 
ئىشەندى، ئەمما پەرىسىيلەردىن قورقۇپ، سىناگوگدىن چىقىرىلمىغايمىز دەپ، بۇنى ئېتىراپ 

قىلمىدى.  43 چۈنكى ئۇالر خۇدانىڭ ئىززىتىدىن ئادەملەرنىڭ ئىززىتىنى ياخشىراق كۆردى.  
44 ئەمما ئەيسا قىچقىرىپ ئېيتتى: »كىمكى ماڭا ئىشەنسە، ماڭا ئەمەس، بەلكى مېنى ئەۋەتكەنگە 

ئىشىنىدۇ.  45 ۋە كىمكى مېنى كۆرسە، مېنى ئەۋەتكەننى كۆرىدۇ.  46 ماڭا ئىشەنگەن ھەركىم 
قاراڭغۇلۇقتا قالمىغاي دەپ، بىر نۇردەك دۇنياغا كەلدىم.  47 ئەگەر بىركىم مېنىڭ سۆزلىرىمنى 
ئاڭالپ ئىشەنمىسە، مەن ئۇنى ھۆكۈم قىلمايمەن. چۈنكى دۇنيانى ھۆكۈم قىلغىلى كەلمىدىم، 
بەلكى دۇنيانى قۇتقۇزغىلى كەلدىم.  48 كىمكى مېنى رەت قىلىپ سۆزلىرىمنى قوبۇل قىلمىسا، 
ئۇنىڭ ھۆكۈم قىلغۇچىسى بار. مەن ئېيتقان سۆز ئۆزى ئاخىرقى كۈندە ئۇنى ھۆكۈم قىلىدۇ.  
ئېيتىدىغىنىمنى  ئاتا ئۆزى  ئەۋەتكەن  بەلكى مېنى  ئۆزۈمدىن سۆز قىلمىدىم،  49 چۈنكى مەن 

ۋە سۆز قىلىدىغىنىمنى ماڭا ئەمر قىلدى.  50 ئۇنىڭ ئەمرى ئەبەدىي تىرىكلىك ئىكەنلىكىنى 
بىلىمەن. ئۇنىڭ ئۈچۈن نېمە ئېيتسام، ئاتا ماڭا بۇيرۇغاندەك سۆز قىلىمەن«.  

ئەيسا مەسىھ شاگىرتلىرىنىڭ پۇتلىرىنى يۇيدۇ

ئاتىغا 13  دۇنيادىن  بۇ  ئۆزىنىڭ  ئەيسا  ۋە  ئىدى  ۋاقتى  ئىلگىرىكى  ھېيتىنىڭ  1 پاسئخا 

بارىدىغان ۋاقىت-سائەتنىڭ يېتىپ كەلگىنىنى بىلدى ۋە بۇ دۇنيادا بار ئۆزىنىڭكىلەرگە 
كۆرسەتكەن مۇھەببىتىنى ئۇالرغا ئاخىرغىچە كۆرسىتىپ تۇردى.  2 ئاخشام تائامىنىڭ ۋاقتى 
يەھۇدانىڭ  ئىشقارىيوت  ئوغلى  بېرىشنى سىموننىڭ  تۇتۇپ  ئەيسانى  ئىبلىس  ۋە  كەلگەنىدى 
ۋە  تاپشۇرغىنىنى  قولىغا  ئۇنىڭ  نەرسىنى  ئاتىنىڭ ھەر  ئۆزى  3 ئەيسا  كۆڭلىگە سالغانىدى.  
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ئۆزىنىڭ خۇدادىن چىقىپ كېلىپ خۇدانىڭ ئالدىغا بارىدىغىنىنى بىلدى.  4 ئۇ ئۆزى تائامدىن 
قوپۇپ، تاش لىباسىنى سېلىپ، بىر لۆڭگە ئېلىپ بېلىگە باغلىدى.  5 ئاندىن ئۇ بىر جاۋۇرغا 
سۇ قۇيۇپ، شاگىرتالرنىڭ پۇتلىرىنى يۇيۇپ، بېلىگە باغلىغان لۆڭگە بىلەن ئېرتقىلى تۇردى.  

سەن  پۇتلىرىمنى  »مېنىڭ  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  ئۇ  كەلگەندە،  پېترۇسقا  سىمون  6 ئەمما 

يۇيىسەنمۇ؟«  7 ئەيسا جاۋاب بېرىپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »مېنىڭ نېمە قىلغىنىمنى سەن ئەمدى 
بىلمەيسەن، لېكىن مۇندىن كېيىن ئۇقىسەن«.  8 پېترۇس ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ھەرگىز مېنىڭ 
پۇتلىرىمنى يۇمايسەن«. ئەيسا ئۇنىڭغا جاۋاب بەردىكى: »ئەگەر سېنى يۇمىسام، مەن بىلەن 
ھەسسەڭ بولمايدۇ«.  9 سىمون پېترۇس ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندە، يالغۇز پۇتلىرىمنى 
»بارچە  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  يۇغىن!«  10 ئەيسا  ھەم  بېشىمنى  ۋە  قوللىرىمنى  بەلكى  ئەمەس، 
بەدىنى يۇيۇلغان ئادەم تامامەن پاكىز بولغاندىن كېيىن پۇتلىرىنى يۇسا، كۇپايە بولىدۇ. سىلەر 
تۇتۇپ  ئۆزىنى  ئۇنىڭ  كىمنىڭ  دېدى.  11 ئەيسا  ئەمەس«  ھەممەڭالر  لېكىن  پاكىزدۇرسىلەر، 

بېرىدىغىنىنى بىلىپ: »ھەممەڭالر پاكىز ئەمەس« دېدى.  
12 ئۇالرنىڭ پۇتلىرىنى يۇغاندىن كېيىن تاش لىباسىنى كىيىپ، داستىخاندا ئولتۇرۇپ ئۇالرغا 

ئېيتتى: »سىلەرگە نېمە قىلغىنىمنى ئۇقتۇڭالرمۇ؟  13 سىلەر مېنى ئۇستاز ۋە خۇداۋەندە دەيسىلەر 
ۋە راست ئېيتىسىلەر، مەن شۇنداقتۇرمەن.  14 مەن خۇداۋەندە ۋە ئۇستاز بولۇپ پۇتلىرىڭالرنى 
قىلغاندەك  سىلەرگە  ۋاجىپتۇر.  15 مەن  يۇماق  پۇتلىرىنى  بىر-بىرىڭالرنىڭ  سىلەرگە  يۇسام، 
سىلەر ھەم بىر-بىرىڭالرغا قىلغايسىلەر دەپ، سىلەرگە بىر نەمۇنە بەردىم.  16 بەرھەق، بەرھەق، 
سىلەرگە ئېيتىمەنكى، قۇل ئۆز خوجىسىدىن ئۇلۇغ ئەمەس، ئەلچىمۇ ئۆزىنى ئەۋەتكۈچىدىن 

ئۇلۇغ ئەمەس.  17 بۇنى بىلىپ قىلساڭالر، مۇبارەكتۇرسىلەر.  

ئەيسا مەسىھ ساتقۇنلۇق قىلىنىشىنى ئالدىن ئېيتىدۇ

18 ھەممەڭالر توغرىسىدا بۇنى ئېيتمايمەن. مەن ئۆز ئىلغىغانلىرىمنى بىلىمەن، لېكىن: › مەن 

بىلەن نان يېگەن كىشى تاپىنىنى ماڭا كۆتۈردى‹ دەپ پۈتۈلگەن سۆزنىڭ بەجا كەلتۈرۈلمىكى 
كېرەك ئىدى.  19 ئەمدى ۋەقە بولماستىن ئىلگىرى سىلەرگە شۇنى ئېيتتىمكى، ۋەقە بولغاندا 
كىمكى  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  بەرھەق،  ئىشەنگەيسىلەر.  20 بەرھەق،  ئىكەنلىكىمگە  ئۇ  مەن 
مەن ئەۋەتكەن ھەرقانداق بىر كىشىنى قوبۇل قىلسا، مېنى قوبۇل قىلىدۇ ۋە كىمكى مېنى 
كېيىن،  ئېيتقاندىن  بۇنى  قىلىدۇ«.  21 ئەيسا  قوبۇل  ئەۋەتكۈچىنى  مېنى  قىلسا،  قوبۇل 
ئېيتىمەنكى،  سىلەرگە  بەرھەق،  »بەرھەق،  ئېيتتى:  بېرىپ  گۇۋاھلىق  بولۇپ  بىئارام  روھتا 
سىلەردىن بىرى مېنى تۇتۇپ بېرىدۇ«.  22 شاگىرتالر بىر-بىرىگە قارىشىپ: »كىم توغرىسىدا 
ئېيتتى؟« دەپ بىلەلمەي قالدى.  23 شاگىرتلىرىنىڭ بىرى، يەنى ئەيسا دوست تۇتقان شاگىرت 
پېترۇس  ياتاتتى.  24 شۇنىڭغا سىمون  يۆلىنىپ  داستىخاندا ئولتۇرۇپ ئەيسانىڭ مەيدىسىگە 
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ئىشارەت قىلىپ: »كىم توغرىسىدا سۆز قىلغىنىنى دەپ بەرگىن« دېدى.  25 ئۇ ئۆزى ئەيسانىڭ 
مەيدىسىگە يۆلىنىپ ئۇنىڭغا: »ئەي خۇداۋەندە، ئۇ كىمدۇر؟« دەپ ئېيتتى.  26 ئەيسا: »مەن بىر 
پارچە ناننى تۆگۈرۈپ كىمگە بەرسەم، شۇدۇر« دەپ جاۋاب بېرىپ بىر چىشلەم ناننى تۆگۈرۈپ، 

سىموننىڭ ئوغلى ئىشقارىيوت يەھۇداغا بەردى.  
ئەيسا  ئاندىن  كىردى.  ئۆزىگە  ئۇنىڭ  شەيتان  كېيىن،  ئالغاندىن  ناننى  پارچە  شۇ  27 يەھۇدا 

ئولتۇرغانالرنىڭ  داستىخاندا  دېدى.  28 لېكىن  قىلغىن«  پاتراق  قىلساڭ،  »نېمە  ئۇنىڭغا: 
تۇتقىنى  خەزىنىنى  ئۇقمىدى.  29 يەھۇدا  ئېيتقىنىنى  ئۇنىڭغا  بۇنى  ئۈچۈن  نېمە  ھېچبىرى 
ئۈچۈن بەزىلىرى ئەيسا ئۇنىڭغا: »بىزگە ھېيتقا الزىم بولغاننى سېتىۋالغىن ياكى پېقىرالرغا 
بىر نەرسە بەرگىن« دەپ ئېيتقىنىنى خىيال قىلدى.  30 يەھۇدا بۇ پارچە ناننى ئېلىپ، دەرھال 

چىقىپ كەتتى. بۇ چاغ كېچە ئىدى.  

ئەيسا مەسىھ بىر يەڭى ئەمر بېرىدۇ

ۋە  تاپتى  شان-شەرەپ  ئال-ئىنسان  ئىبن  »ئەمدى  ئېيتتى:  ئەيسا  كېيىن  چىققاندىن  31 ئۇ 

خۇدا ئۇنىڭدا شان-شەرەپ تاپقاندۇر.  32 خۇدا ئۇنىڭ بىلەن شان-شەرەپ تاپقان بولسا، خۇدا 
بېرىدۇ.   شان-شەرەپ  پات  ئۇنىڭغا  دەرۋەقە  بېرىدۇ،  شان-شەرەپ  ئۇنىڭغا  بىلەن  ئۆزى  ھەم 
مەن  ئەمما  ئىزدەيسىلەر،  مېنى  بىلەندۇرمەن.  سىلەر  ۋاقىت  ئازغىنا  تېخى  بالىلىرىم،  33 ئەي 

سىلەرگە  ئەمدى  دېگىنىمدەك  كېلەلمەيسىلەر‹  سىلەر  يەرگە  بارىدىغان  مەن   ‹ يەھۇدىيالرغا: 
ئېيتىمەن.  

34 سىلەرگە: › بىر-بىرىڭالرنى دوست تۇتۇڭالر‹ دەپ، بىر يېڭى ئەمر بېرىمەن. مەن سىلەرنى 

دوست تۇتقاندەك سىلەر ھەم بىر-بىرىڭالرنى دوست تۇتقايسىلەر.  35 ئاراڭالردا مۇھەببەت بار 
بولغىنىدىن ھەممىسى مېنىڭ شاگىرتلىرىم بولغىنىڭالرنى بىلىدۇ«.  

ئەيسا مەسىھ پېترۇس ئۇنى ئىنكار قىلىشىنى ئالدىن ئېيتىدۇ

ئەيسا  ئېيتتى.  دەپ  بارىسەن«  يەرگە  نە  خۇداۋەندە،  »ئەي  ئۇنىڭغا:  پېترۇس  36 سىمون 

لېكىن  ئەگىشەلمەيسەن،  ماڭا  ئەمدى  يەرگە  بارىدىغان  »مەن  بەردىكى:  جاۋاب  ئۇنىڭغا 
ئۈچۈن  نېمە  خۇداۋەندە،  »ئەي  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  ئەگىشىسەن«.  37 پېترۇس  كېيىنرەك 
ئەمدى ساڭا ئەگىشەلمەيمەن؟ جېنىمنى سەن ئۈچۈن پىدا قىلىمەن«.  38 ئەيسا ئۇنىڭغا 
ساڭا  بەرھەق،  بەرھەق،  قىلىسەنمۇ؟  پىدا  ئۈچۈن  مەن  »جېنىڭنى  بەردىكى:  جاۋاب 

ئېيتىمەنكى، خوراز چىللىماستىن ئىلگىرى مېنى ئۈچ مەرتىۋە ئىنكار قىلىسەن«.  
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ئەيسا مەسىھ يول، ھەقىقەت ۋە ھاياتلىقتۇر

ئىشىنىڭالر.  14  ھەم  ماڭا  ئىشىنىڭالر  خۇداغا  بولمىسۇن،  بىئارام  1 »كۆڭۈللىرىڭالر 

2 ئاتامنىڭ ئۆيىدە توال ماكانالر باردۇر، بولمىسا مەن سىلەرگە دەيتتىم. مەن كېتىپ، 

ئۆز  سىلەرنى  كېلىپ  يەنە  راستلىسام،  جاي  بېرىپ  3 ۋە  بارىمەن   راستلىغىلى  جاي  سىلەرگە 
مەن  4 سىلەر  بولىسىلەر.   ھەم  سىلەر  يەردە  بولغان  مەن  بىلەن  شۇنىڭ  ئالىمەن.  ئالدىمغا 

بارىدىغان يەرنىڭ يولى بىلىسىلەر«.  
5 توماس ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندە، نە يەرگە بارىدىغىنىڭنى بىلمىسەك، يولنى قانداق 

بىلەلەيمىز؟«  6 ئەيسا ئۇنىڭغا ئېيتتى: »يول ۋە ھەقىقەت ۋە ھاياتلىق مەن ئۆزۈمدۇرمەن. 
مېنىڭ ۋاسىتەم بىلەن بولمىسا، ھېچكىم ئاتىغا كېلەلمەيدۇ.  7 ئەگەر مېنى تونۇساڭالر ئىدى، 

ئاتامنى ھەم تونۇيتتىڭالر ۋە مۇندىن تارتىپ ئۇنى تونۇيسىلەر ۋە ئۇنى كۆردۈڭالر«.  
كۇپايە  بىزگە  ۋە  كۆرسەتكىن  بىزگە  ئاتىنى  خۇداۋەندە،  »ئەي  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  8 فىلىپپۇس 

بولىدۇ«.  9 ئەيسا ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي فىلىپپۇس، شۇنچە ۋاقىت سىلەر بىلەن بولدۇم. تېخى 
مېنى تونۇمىدىڭمۇ؟ مېنى كۆرگەن ئادەم ئاتىنى كۆرگەن بولىدۇ. › ئاتىنى بىزگە كۆرسەتكىن‹ 
دەپ قانداق ئېيتااليسەن؟  10 مەن ئاتىدا ۋە ئاتا مەندە بولغىنىغا ئىشەنمەمسەن؟ مەن ئېيتقان 
سۆزلەرنى ئۆزۈمدىن ئېيتمىدىم، لېكىن مەندە ماكان تۇتقان ئاتا ئۆزى ئەمەللىرىنى قىلىدۇ.  
جەھىتىدىن  ئۆز  ئەمەللەرنىڭ  بولمىسا  ئىشىنىڭالر.  بولغىنىغا  مەندە  ئاتا  ۋە  ئاتىدا  11 مەن 

مەن  ئىشەنسە،  ماڭا  كىمكى  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  بەرھەق،  ئىشىنىڭالر.  12 بەرھەق،  ماڭا 
قىلغان ئەمەللەرنى ئۇ ھەم قىلىدۇ، دەرۋەقە بۇالردىن چوڭراق ئەمەللەرنى قىلىدۇ. چۈنكى مەن 
ئاتامنىڭ ئالدىغا بارىمەن  13 ۋە ئاتا ئوغۇلدا شان-شەرەپ تاپسۇن دەپ، مېنىڭ ئىسمىم بىلەن 
نەرسە  بىر  مەندىن  بىلەن  ئىسمىم  مېنىڭ  قىلىمەن.  14 دەرۋەقە  شۇنى  تىلىسەڭالر،  ھەرنېمە 

تىلىسەڭالر، مەن قىلىمەن«.  

ئەۋەتىدىغان يەردەمچى مۇقەددەس روھ — 

ئۇ  ۋە  تىلەيمەن  ئاتىدىن  تۇتۇڭالر.  16 مەن  ئەمرلىرىمنى  تۇتساڭالر،  دوست  مېنى  15 »ئەگەر 

سىلەرگە ئەبەدكىچە سىلەر بىلەن قالىدىغان بىر باشقا ياردەمچىنى،  17 يەنى ھەقىقەت روھىنى 
بېرىدۇ. دۇنيا ئۇنى كۆرمىگىنى ۋە تونۇمىغىنى ئۈچۈن ئۇنى قوبۇل قىاللمايدۇ. ئەمما سىلەر 

ئۇنى تونۇيسىلەر، چۈنكى سىلەردە ماكان تۇتۇپ ئىچىڭالردا قالىدۇ.  

18 سىلەرنى يېتىم قويماي، سىلەرگە كېلىمەن.  19 تېخى ئازغىنا ۋاقىتتىن كېيىن دۇنيا مېنى 

تىرىك  ۋە سىلەر  تىرىكتۇرمەن  مەن  كۆرىسىلەر، چۈنكى  مېنى  لېكىن سىلەر  كۆرمەيدۇ.  يەنە 
قالىسىلەر.  20 ئۇ كۈندە مەن ئاتىدا ۋە سىلەر مەندە ۋە مەن سىلەردە بولغىنىمنى بىلىسىلەر.  

21 مېنىڭ ئەمرلىرىم ئۆزىدە بولۇپ ئۇالرنى تۇتىدىغان ئادەم ئۆزى مېنى دوست تۇتقۇچىدۇر. 
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كىمكى مېنى دوست تۇتسا، ئاتام ئۇنى دوست تۇتىدۇ ۋە مەن ئۇنى دوست تۇتۇپ، ئۆزۈمنى 
ئۇنىڭغا ئاشكارا قىلىمەن«.  22 ئىشقارىيوتتىن باشقا يەھۇدا ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندە، 
نېمىشقا ئۆزۈڭنى دۇنياغا ئاشكارا قىلماي، بىزگە ئاشكارا قىلىسەن؟«  23 ئەيسا جاۋاب بېرىپ 
ئۇنىڭغا ئېيتتى: »بىركىم مېنى دوست تۇتسا، سۆزۈمنى تۇتىدۇ ۋە ئاتام ئۇنى دوست تۇتىدۇ 
ۋە بىز ئۇنىڭغا بېرىپ، ئۇنىڭدا ماكان تۇتىمىز.  24 كىمكى مېنى دوست تۇتمىسا، سۆزلىرىمنى 

تۇتمايدۇ. سىلەر ئاڭلىغان سۆز مېنىڭكى ئەمەس، بەلكى مېنى ئەۋەتكەن ئاتىنىڭكىدۇر.  
بىلەن  ئىسمىم  مېنىڭ  ئاتا  ئېيتتىم.  26 لېكىن  شۇنى  سىلەرگە  بولغىنىمدا  بىلەن  25 سىلەر 

ئېيتقىنىمنىڭ  سىلەرگە  ئۆزى،  روھ  مۇقەددەس  يەنى  ياردەمچى،  ئەۋەتىدىغان  سىلەرگە 
ھەممىسىنى سىلەرگە ئۆگىتىپ يادىڭالرغا كەلتۈرىدۇ.  

27 سىلەرگە ئاراملىق قالدۇرىمەن، ئۆز ئاراملىقىمنى سىلەرگە بېرىمەن، دۇنيانىڭ بەرگىنىدەك 

مەن  بولمىسۇن.  28 ›  جۈرئەتسىز  يا  ۋە  بىئارام  كۆڭۈللىرىڭالر  بەرمەيمەن.  سىلەرگە  مەن 
ئاڭلىدىڭالر. مېنى دوست  ئېيتقىنىمنى  يېنىپ كېلىمەن‹ دەپ سىلەرگە  كېتىپ، سىلەرگە 
مەندىن  ئاتا  چۈنكى  بوالتتىڭالر،  خۇشال  ئۈچۈن  دېگىنىم  بارىمەن‹  ئاتىغا   ‹ تۇتساڭالر، 
بۇنى  ئىلگىرى  بولماستىن  ۋەقە  ئەمدى  دەپ،  ئىشەنگەيسىلەر  بولغاندا  ئۇلۇغدۇر.  29 ۋەقە 
دۇنيانىڭ  بۇ  چۈنكى  قىلمايمەن،  سۆز  توال  سىلەرگە  كېيىن  ئېيتتىم.  30 مۇندىن  سىلەرگە 
چوڭى كېلىدۇ، ئەمما مەندە ھېچبىر ھەققى يوقتۇر.  31 لېكىن دۇنيا مېنىڭ ئاتىنى دوست 
تۇتقىنىمنى ۋە ئاتىنىڭ ماڭا بۇيرۇغىنىدەك قىلغىنىمنى بىلسۇن دەپ، بۇ ئىش-ۋەقە بولىدۇ. 

قوپۇپ، مۇندىن كېتەيلى«.  

 ئۈزۈم تالى ۋە شاخالر

1 »مەن ھەقىقىي تالدۇرمەن ۋە ئاتام باغۋەندۇر.  2 مەندە بولۇپ، مېۋە كەلتۈرمىگەن 15 

ھەر شاخنى كېسىدۇ. ئەمما ھەرقايسىسى مېۋە كەلتۈرسە، ئوشۇقراق مېۋە كەلتۈرسۇن 
سىلەر  ئەمدى  بىلەن  قۇدرىتى  سۆزنىڭ  ئېيتقان  سىلەرگە  3 مەن  قىلىدۇ.   پاكىز  ئۇنى  دەپ، 
پاكىزدۇرسىلەر.  4 مەندە قېلىڭالر ۋە مەن سىلەردە قالىمەن. شاخ ئۈزۈم تېلىدا قالمىسا، ئۆزىدىن 
5 مەن  كەلتۈرەلمەيسىلەر.   مېۋە  قالمىساڭالر،  مەندە  ھەم  سىلەر  كەلتۈرەلمىگەندەك،  مېۋە 
تالدۇرمەن، سىلەر شاخالردۇرسىلەر. ئۆزى مەندە قېلىپ، مەن ئۇنىڭدا قالغان كىشى توال مېۋە 
كەلتۈرىدۇ. چۈنكى مەنسىز ھېچ نەرسە قىاللمايسىلەر.  6 ئەگەر بىركىم مەندە قالمىسا، شاختەك 
مەندە  7 ئەگەر  كېتىدۇ.   كۆيۈپ  سېلىنىپ،  ئوتقا  يىغىلىپ  شۇنداقالر  ۋە  قۇرىدۇ  تاشلىنىپ 
قالساڭالر ۋە سۆزلىرىم سىلەردە قالسا، ھەرنېمە خالىساڭالر تىلىگەيسىلەر ۋە سىلەرگە بولىدۇ.  

8 توال مېۋە كەلتۈرۈپ، مېنىڭ شاگىرتلىرىم بولساڭالر، ئاتامغا شان-شەرەپ كەلتۈرۈلىدۇ.  
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قېلىڭالر.   تۇتتۇم. مېنىڭ مۇھەببىتىمدە  تۇتقاندەك مەن سىلەرنى دوست  9 ئاتا مېنى دوست 

10 مەن ئاتامنىڭ ئەمرلىرىنى تۇتۇپ، ئۇنىڭ مۇھەببىتىدە قالغاندەك سىلەر مېنىڭ ئەمرلىرىمنى 

تۇتساڭالر، مېنىڭ مۇھەببىتىمدە بولۇپ قالىسىلەر.  
بۇنى  سىلەرگە  دەپ،  بولسۇن  كامىل  خۇشلۇقۇڭالر  قېلىپ،  سىلەردە  خۇشلۇقۇم  11 مېنىڭ 

ئېيتتىم.  12 مېنىڭ ئەمرىم شۇدۇركى، مەن سىلەرنى دوست تۇتقاندەك بىر-بىرىڭالرنى دوست 
تۇتقايسىلەر.  13 ئۆز جېنىنى دوستلىرى ئۈچۈن پىدا قىلغان كىشىنىڭ مۇھەببىتىدىن چوڭراق 
مۇھەببەت ھېچكىمدە يوقتۇر.  14 مەن سىلەرگە بۇيرۇغىنىمنى قىلساڭالر، سىلەر دوستلىرىم 
بولىسىلەر.  15 مۇندىن كېيىن سىلەرنى بەندە دەپ ئاتىمايمەن، چۈنكى بەندە خوجىسىنىڭ نېمە 
ئاڭلىغىنىمنىڭ  ئاتامدىن  ئاتىدىم، چۈنكى  دەپ  ئەمما سىلەرنى دوست  بىلمەيدۇ.  قىلغىنىنى 
سىلەرنى  مەن  لېكىن  ئىلغىمىدىڭالر،  مېنى  بىلدۈردۈم.  16 سىلەر  سىلەرگە  ھەممىسىنى 
تەيىنلىدىم.  سىلەرنى  كەلتۈرۈشكە  مېۋە  قالىدىغان  باقىي  يەنى  مېۋە،  بېرىپ،  ئىلغىدىم. 
تىلىسەڭالر سىلەرگە بەرگەي.  17 سىلەرگە  ئاتىدىن ھەرنېمە  شۇنداقتا مېنىڭ ئىسمىم بىلەن 

ئەمر قىلىمەنكى، بىر-بىرىڭالرنى دوست تۇتقايسىلەر.  

دۇنيا ئەيسا مەسىھ ۋە شاگىرتلىرى يامان كۆرىدۇ

18 ئەگەر دۇنيا سىلەرنى يامان كۆرسە، سىلەردىن ئىلگىرى مېنى يامان كۆرگىنىنى بىلىڭالر.  

دۇنيادىن  سىلەر  لېكىن  تۇتاتتى.  دوست  ئۆزىنىڭكىنى  دۇنيا  ئىدى،  بولساڭالر  19 دۇنيادىن 

بولماي، بەلكى مەن سىلەرنى دۇنيادىن ئىلغىغىنىم ئۈچۈن دۇنيا سىلەرنى يامان كۆرىدۇ.  20 › 
ئۇالر  كەلتۈرۈڭالر.  يادىڭالرغا  سۆزۈمنى  ئېيتقان  دەپ  ئەمەس‹  ئۇلۇغ  خوجىسىدىن  ئۆز  قۇل 
بولسا،  ساقلىغان  سۆزۈمنى  مېنىڭ  ئۇالر  قوغاليدۇ.  ھەم  سىلەرنى  بولسا،  قوغلىغان  مېنى 
ئىسمىم  مېنىڭ  تونۇماي،  ئەۋەتكەننى  مېنى  ئۇالر  ساقاليدۇ.  21 لېكىن  ھەم  سىلەرنىڭكىنى 
قىلمىغان  سۆز  ئۇالرغا  كېلىپ  مەن  قىلىدۇ.  22 ئەگەر  سىلەرگە  ھەممىسىنى  بۇنىڭ  ئۈچۈن 
بولسام، ئۇالرنىڭ گۇناھى بولمايتتى. لېكىن ئەمدى گۇناھى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ھېچ ئۆزرىسى 
يوقتۇر.  23 كىمكى مېنى يامان كۆرسە، ئاتامنى ھەم يامان كۆرىدۇ.  24 ئەگەر مەندىن باشقا 
گۇناھى  ئۇالرنىڭ  بولسام،  قىلمىغان  ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ  ئەمەللەرنى  قىلمىغان  ھېچكىم 
 ‹ يامان كۆردى.  25 ئەمما  ئاتامنى  تۇرۇپ، ھەم مېنى، ھەم  ئەمدى كۆرۈپ  لېكىن  بولمايتتى 
بەجا  پۈتۈلگەن سۆزنىڭ  قانۇنىدا  تەۋرات  يامان كۆردى‹ دەپ ئۇالرنىڭ  ئۇالر سەۋەبسىز مېنى 

كەلتۈرۈلمىكى ئۈچۈن ئۇنداق بولدى.  
26 لېكىن مەن ئاتىدىن سىلەرگە ئەۋەتىدىغان ياردەمچى، يەنى ئاتىدىن چىقىدىغان ھەقىقەت 

بىلەن  مەن  دەسلەپتىن  بېرىدۇ.  27 سىلەر  گۇۋاھلىق  توغرۇلۇق  مەن  ئۆزى  كەلگەندە  روھى 
بولغاچ سىلەر ھەم گۇۋاھلىق بېرىسىلەر«.  
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1 تايمىغايسىلەر دەپ، بۇ سۆزلەرنى سىلەرگە ئېيتتىم.  2 ئۇالر سىلەرنى سىناگوگالردىن 16 

خىزمەت  خۇداغا  ئۆلتۈرسە،  سىلەرنى  ھەركىم  كېلىدۇكى،  ۋاقىت  ئۇنداق  چىقىرىدۇ. 
قىلىدۇ.   بۇنى  ئۈچۈن  تونۇمىغىنى  مېنى  نە  ئاتىنى  نە  3 ئۇالر  قىلىدۇ.   خىيال  دەپ  يەتكۈزدۈم 
4 لېكىن ۋاقىت كەلگەندە مەن بۇنى سىلەرگە ئېيتقىنىمنى يادىڭالرغا كەلتۈرگەيسىلەر دەپ، بۇنى 

سىلەرگە ئېيتىپ بەردىم. لېكىن مەن سىلەر بىلەن بولغاچ بۇنى دەسلەپتىن سىلەرگە ئېيتمىدىم.  

مۇقەددەس روھنىڭ ۋەزىپىسى

5 ئەمما ئەمدى مېنى ئەۋەتكەننىڭ ئالدىغا بارىمەن ۋە ھېچبىرىڭالر مەندىن: › نە يەرگە بارىسەن؟‹ 

دەپ سورىمايدۇ.  6 لېكىن سىلەرگە بۇنى ئېيتقىنىم ئۈچۈن كۆڭۈللىرىڭالر غەمدىن تولدى.  7 ئەمما 
مەن سىلەرگە راستنى ئېيتىمەن: مېنىڭ كەتمىكىم سىلەرگە ياخشىدۇر، چۈنكى مەن كەتمىسەم، 
ياردەمچى كەلمەيدۇ. لېكىن مەن كەتسەم، ئۇنى سىلەرگە ئەۋەتىمەن.  8 ئۇ كەلگەندە  سىلەرگە 
بىلدۈرىدۇ.   ھەقىقەتنى  توغرىسىدا  ھۆكۈم  ۋە  توغرىسىدا  ئادالەت  ۋە  توغرىسىدا  گۇناھ  دۇنياغا 
ئاتىنىڭ  چۈنكى  توغرىسىدا،  ئىشەنمەيدۇ،  10 ئادالەت  ماڭا  ئۇالر  چۈنكى  توغرىسىدا،  9 گۇناھ 

ئالدىغا بارىمەن ۋە يەنە مېنى كۆرمەيسىلەر،  11 ۋە ھۆكۈم توغرىسىدا، چۈنكى بۇ دۇنيانىڭ چوڭى 
ھۆكۈم قىلىندى.  

بار، لېكىن ئەمدى كۆتۈرەلمەيسىلەر.  13 ئەمما ئۇ  12 سىلەرگە ئېيتقىلى تېخى توال نەرسىلىرىم 

سۆز  ئۆزىدىن  چۈنكى  يېتەكلەيدۇ.  سىلەرنى  ھەقىقەتكە  بارچە  كەلگەندە  ئۆزى  روھى  ھەقىقەت 
قىلماي، بەلكى ئاڭلىغىنىنى سۆز قىلىپ، كېلىدىغان ۋەقەلەرنى سىلەرگە ئايان قىلىدۇ.  14 ئۇ ماڭا 
شان-شەرەپ بېرىدۇ. چۈنكى مېنىڭكىدىن ئېلىپ، سىلەرگە ئايان قىلىدۇ.  15 ئاتىنىڭ ھەممىسى 

مېنىڭكىدۇر ئۇنىڭ ئۈچۈن سىلەرگە: › مېنىڭكىدىن ئېلىپ، سىلەرگە ئايان قىلىدۇ‹ دېدىم.  

غەمكىنلىك خۇشلۇققا ئايلىنىدۇ

16 ئاز ۋاقىتتىن كېيىن مېنى كۆرمەيسىلەر ۋە يەنە ئاز ۋاقىتتىن كېيىن مېنى كۆرىسىلەر«.  

17 ئۇ ۋاقىت شاگىرتلىرىدىن بەزىسى بىر-بىرىگە ئېيتىشتى: »بىزلەرگە بۇ ئېيتقىنى نېمىدۇر: 

› ئاز ۋاقىتتىن كېيىن مېنى كۆرمەيسىلەر ۋە يەنە ئاز ۋاقىتتىن كېيىن مېنى كۆرىسىلەر‹ ۋە: 
› مەن ئاتىنىڭ ئالدىغا بارىمەن‹؟«  18 ئۇالر يەنە دېيىشتىكى: »› ئاز ۋاقىت‹ دەپ ئېيتقىنى 
سورىغىلى  ئۆزىدىن  ئۇنىڭ  ئۇالر  ئۇقمايمىز«.  19 ئەيسا  قىلغىنىنى  سۆز  نېمە  ئىكەن؟  نېمە 
خالىغىنىنى بىلىپ، ئۇالرغا ئېيتتى: »› ئاز ۋاقىتتىن كېيىن مېنى كۆرمەيسىلەر ۋە يەنە ئاز 

ۋاقىتتىن كېيىن مېنى كۆرىسىلەر‹ دەپ ئېيتقىنىم ئۈچۈن ئاراڭالردا سورىشىسىلەرمۇ؟  
20 بەرھەق، بەرھەق، سىلەرگە ئېيتىمەنكى، سىلەر يىغالپ پەرياد قىلىسىلەر، ئەمما دۇنيا خۇش 

بولىدۇ. سىلەر غەمكىن بولىسىلەر، لېكىن غەمكىنلىكىڭالر خۇشلۇققا ئايلىنىدۇ.  21 خوتۇن 
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باال تۇغۇتتا ئۇنىڭ سائىتى كەلگىنى ئۈچۈن غەم يەيدۇ. لېكىن بالىنى تۇغقاندا دۇنياغا بىر 
قالىدۇ.  22 شۇنىڭغا ئوخشاش سىلەر  دەردىنى ئۇنتۇپ  تۇغۇلدى دەپ، خۇشلۇقىدىن  ئىنسان 
ئەمدى غەم يەيسىلەر، لېكىن سىلەرنى يەنە كۆرىمەن. ئۇ ۋاقىت كۆڭلۈڭالر خۇش بولىدۇ ۋە 

ھېچكىم خۇشلۇقۇڭالرنى سىلەردىن ئااللمايدۇ.  
ئېيتىمەنكى،  سىلەرگە  بەرھەق،  بەرھەق،  سورىمايسىلەر.  سوئال  ھېچ  مەندىن  كۈندە  23 ئۇ 

ئاتىدىن ھەرنېمە تىلىسەڭالر سىلەرگە مېنىڭ ئىسمىم بىلەن بېرىدۇ.  24 بۇ ۋاقىتقىچە مېنىڭ 
ۋە  تىلەڭالر  ئۈچۈن  بولماق  كامىل  خۇشلۇقۇڭالر  تىلىمىدىڭالر.  ھېچنېمە  بىلەن  ئىسمىم 

ئالىسىلەر.  
بىلەن سۆز  تەمسىللەر  يەنە سىلەرگە  ئەمما مەن  ئېيتتىم.  بىلەن  تەمسىللەر  25 بۇنى سىلەرگە 

كېلىدۇ.  26 ئۇ  ۋاقتىم  بېرىدىغان  خەۋەر  ئاشكارا  سىلەرگە  توغرىسىدا  ئاتا  بەلكى  قىلماي، 
دەپ  تىلەي‹  ئاتىدىن  ئۈچۈن  سىلەر   ‹ مەن  ۋە  تىلەيسىلەر  بىلەن  ئىسمىم  مېنىڭ  كۈندە 
كەلگىنىمگە  تۇتۇپ، خۇدادىن چىقىپ  دوست  مېنى  ئېيتمايمەن.  27 چۈنكى سىلەر  سىلەرگە 
دۇنياغا  چىقىپ  ئاتىدىن  تۇتىدۇ.  28 مەن  دوست  سىلەرنى  ئۆزى  ئاتا  ئۈچۈن  ئىشەنگىنىڭالر 

كەلدىم ۋە يەنە دۇنيانى قويۇپ، ئاتىنىڭ ئالدىغا بارىمەن«.  
29 شاگىرتلىرى ئېيتتى: »مانا ئەمدى تەمسىل كەلتۈرمەي ئاشكارا سۆز قىلىسەن.  30 سەن ھەر 

نەرسىنى بىلىپ، بىركىم سەندىن بىر نېمە سوراشقا موھتاج بولمىغىنىڭنى ئەمدى بىلىمىز. 
ئۇنىڭ ئۈچۈن خۇدادىن چىققىنىڭغا ئىشىنىمىز«.  31 ئەيسا ئۇالرغا جاۋاب بەردىكى: »ئەمدى 
يالغۇز  مېنى  كېتىپ  ئۆزىنىڭكىگە  ھەربىرىڭالر  تارقىلىپ،  سىلەر  ئىشىنىسىلەرمۇ؟  32 مانا 
ئەمەسمەن،  يالغۇز  مەن  لېكىن  كەلدى.  يېتىپ  ئەمدى  دەرۋەقە  كېلىدۇ،  سائەت  قويىدىغان 
چۈنكى ئاتا مەن بىلەندۇر.  33 مەندە ئاراملىقىڭالر بولسۇن دەپ، بۇنى سىلەرگە ئېيتتىم. دۇنيادا 

تەڭلىك تارتىسىلەر، لېكىن خاتىرجەم بولۇڭالر. مەن دۇنياغا غالىب بولدۇم«. 
 

ئەيسا مەسىھ شاگىرلىرى ئۈچۈن دۇئا قىلىدۇ

1 ئەيسا بۇنى سۆز قىلىپ، كۆزلىرىنى ئاسمان تەرىپىگە كۆتۈرۈپ ئېيتتى: »ئەي ئاتا 17 

بىلەن  بۇنىڭ  بەرگىن.  شان-شەرەپ  ئوغلۇڭغا  ئۆز  كەلدى.  يېتىپ  ۋاقىت-سائەت 
ئوغلۇڭ ساڭا شان-شەرەپ بەرسۇن.  2 شۇنداقكى، سەن ئۇنىڭغا بەرگەنلىرىڭنىڭ ھەممىسىگە 
3 ئەبەدىي  بەردىڭ.   قۇدرەت  ئۈستىگە  ئادەم  ھەممە  ئۇنىڭغا  بېرىشكە  تىرىكلىكنى  ئەبەدىي 
ئەيسا مەسىھنى  ئەۋەتكەن  ۋە سەن  يېگانە خۇدانى  بۇدۇركى، ئۇالر سەن ھەقىقىي  تىرىكلىك 
تونۇغاي.  4 سەن ماڭا قىلغىلى بەرگەن ئىشنى پۈتكۈزۈپ، يەر يۈزىدە مەن ساڭا شان-شەرەپ 
بەردىم.  5 سەن، ئەي ئاتا، دۇنيا بولماستىن ئىلگىرى سېنىڭ يېنىڭدا بولغان شان-شەرىپىم 

بىلەن ئەمدى ماڭا ئۆز يېنىڭدا شان-شەرەپ بەرگىن.  
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قىلدىم.  ئاشكارا  ئادەملەرگە  بەرگەن  ماڭا  ئېلىپ  دۇنيادىن  سەن  ئىسمىڭنى  سېنىڭ  6 مەن 

ئۇالر سېنىڭكى ئىدى ۋە سەن ئۇالرنى ماڭا بەردىڭ ۋە ئۇالر سېنىڭ سۆزۈڭنى تۇتتى.  7 ئۇالر 
ماڭا بەرگىنىڭنىڭ ھەممىسى سەندىن بولغاننى ئەمدى بىلدى.  8 چۈنكى سەن ماڭا بەرگەن 
سۆزلەرنى ئۇالرغا بەردىم ۋە ئۇالر قوبۇل قىلىپ، سەندىن چىققىنىمنى راست بىلىپ سەن مېنى 
قىلمايمەن،  دۇئا  ئۈچۈن  دۇنيا  قىلىمەن.  دۇئا  ئۈچۈن  ئۇالر  ئىشەندى.  9 مەن  ئەۋەتكىنىڭگە 
ھەممىسى  سېنىڭكىدۇر.  10 مېنىڭكىنىڭ  ئۇالر  چۈنكى  ئۈچۈن،  بەرگەنلىرىڭ  ماڭا  بەلكى 

سېنىڭكىدۇر ۋە سېنىڭكى مېنىڭكىدۇر ۋە مەن ئۇالردا ئۇلۇغالندىم.  
بارىمەن.  ئالدىڭغا  ۋە مەن سېنىڭ  دۇنيادىدۇر  بۇالر  ئەمما  ئەمەسمەن،  دۇنيادا  ئەمدى  11 مەن 

ئەي مۇقەددەس ئاتا، ماڭا بەرگەنلىرىڭنى ئۆز ئىسمىڭ بىلەن ساقلىغىنكى، بىز بىر بولغاندەك 
ئۇالر بىر بولغاي.  12 ئۇالر بىلەن بولغىنىمدا مەن ئۇالرنى ماڭا بەرگەن ئىسمىڭ بىلەن ساقالپ، 
ئۇالرنىڭ  باشقا  ئوغلىدىن  ھاالكەتنىڭ  مۇۋاپىق  پۈتۈلگەنگە  ۋە  قىالتتىم  مۇھاپىزەت  ئۇالرنى 

ھېچبىرى ھاالك بولمىدى.  
بۇنى  دەپ،  بولسۇن  كامىل  ئىچىدە  ئۇالرنىڭ  خۇشلۇقۇم  مېنىڭ  ۋە  بارىمەن  ساڭا  13 ئەمدى 

دۇنيادا بولغىنىمدا ئېيتىمەن.  14 مەن سېنىڭ سۆزۈڭنى ئۇالرغا بەردىم. مەن ئۆزۈم دۇنيادىن 
بولمىغاندەك، ئۇالر دۇنيادىن بولمىغىنى ئۈچۈن دۇنيا ئۇالرنى يامان كۆردى.  15 ئۇالرنى دۇنيادىن 
تىلەيمەن.   دەپ  ساقلىغايسەن  بولغۇچىدىن  يامان  ئۇالرنى  بەلكى  تىلىمەي،  دەپ  ئالغايسەن 
16 مەن دۇنيادىن بولمىغاندەك ئۇالر دۇنيادىن ئەمەستۇر.  17 ئۇالرنى ھەقىقەت ئارقىلىق پاك-

مەن  ئەۋەتكەندەك،  دۇنياغا  مېنى  ھەقىقەتتۇر.  18 سەن  قىلغىن. سېنىڭ سۆزۈڭ  مۇقەددەس 
ئۇالرنى دۇنياغا ئەۋەتتىم.  19 ۋە ئۇالر ھەقىقەت ئارقىلىق پاك-مۇقەددەس بولسۇن دەپ، مەن 

ئۆزۈمنى ساڭا خاس ئاتايمەن.  
20 ئەمما يالغۇز بۇالر ئۈچۈن دۇئا قىلماي، بەلكى ئۇالرنىڭ سۆزى بىلەن ماڭا ئىشىنىدىغانالر 

ئۈچۈن ھەم دۇئا قىلىمەن.  21 دۇنيا سېنىڭ مېنى ئەۋەتكىنىڭگە ئىشەنسۇن دەپ، ھەممىسى 
بىر بولغاي. ئەي ئاتا، سەن مەندە ۋە مەن سەندە بولغاندەك، ئۇالر بىزدە بىر بولغاي،  22 بىز بىر 
بولغاندەك ئۇالر ھەم بىر بولسۇن دەپ، سەن ماڭا بەرگەن شان-شەرەپنى مەن ئۇالرغا بەردىم.  
23 دۇنيا سەن مېنى ئەۋەتىپ مېنى دوست تۇتقىنىڭدەك ئۇالرنى دوست تۇتقىنىڭنى بىلسۇن 

دەپ، مەن ئۇالردا ۋە سەن مەندە بولغاندەك، ئۇالر بىرلىكتە كامىل بولغاي.  
24 ئەي ئاتا، ئۇالر سەن ماڭا بەرگەن شان-شەرىپىمنى كۆرسۇن دەپ، ماڭا بەرگەنلىرىڭنىڭ مەن 

بولغان يەردە مەن بىلەن بولمىقىنى خااليمەن، چۈنكى دۇنيانىڭ ئىپتىداسىدىن ئىلگىرى مېنى 
دوست تۇتتۇڭ.  25 ئەي ئادىل ئاتا، دۇنيا سېنى تونۇمىدى، لېكىن مەن سېنى تونۇدۇم ۋە بۇالر 
بىلدۈردۈم. سەن ماڭا  ئۇالرغا  بىلدى.  26 مەن سېنىڭ ئىسمىڭنى  ئەۋەتكىنىڭنى  مېنى سەن 

كۆرسەتكەن مۇھەببىتىڭ ئۇالردا بولغاي ۋە مەن ئۇالردا بولغايمەن دەپ، يەنە بىلدۈرىمەن«.  
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ئەيسا مەسىھنىڭ تۇتقۇن قىلىنىشى

بىر 18  ئۇ  جىلغىسىنىڭ  كىدرون  بىلەن  شاگىرتلىرى  كېيىن  ئېيتقاندىن  بۇنى  1 ئەيسا 

تەرىپىگە ئۆتۈپ، ئۆزى بىلەن شاگىرتلىرى ئانداكى بىر باغقا كىردى.  2 ئەمما ئەيسا 
ۋە ئۇنىڭ شاگىرتلىرى ئاندا پات-پات جەم بولغىنى ئۈچۈن ئۇنى تۇتۇپ بەرگۈچى يەھۇدا ھەم 
ئۇ يەرنى بىلەتتى.  3 يەھۇدا پاسىبان ئەسكەرلىرىنى ۋە باش كاھىنالرنىڭ ۋە پەرىسىيلەرنىڭ 

خىزمەتكارلىرىدىن بىرنەچچىسىنى ئېلىپ، پانۇس، چىراغ ۋە ياراغ بىلەن ئۇ يەرگە كەلدى.  
»كىمنى  ئۇالرغا:  چىقىپ  بىلىپ،  ھەممىسىنى  كېلىدىغاننىڭ  ئۈستىگە  ئۆز  4 ئەيسا 

ئىزدەيسىلەر؟« دەپ ئېيتتى.  5 ئۇالر ئۇنىڭغا جاۋاب بەردىكى: »نازارەتلىك ئەيسانى ئىزدەيمىز«. 
ئەيسا ئۇالرغا: »مەن ئۇدۇرمەن« دېدى. ئۇنى تۇتۇپ بەرگۈچى يەھۇدا ھەم ئۇالر بىلەن تۇراتتى.  

6 ئۇ ئۇالرغا: »مەن ئۇدۇرمەن« دېگىنىدە، ئۇالر كەينىگە يېنىپ يەرگە يىقىلدى.  

7 يەنە ئۇالردىن: »كىمنى ئىزدەيسىلەر؟« دەپ سورىدى. ئۇالر: »نازارەتلىك ئەيسانى ئىزدەيمىز« 

ئىزدىسەڭالر،  مېنى  ئېيتتىم.  سىلەرگە  دەپ  ئۇدۇرمەن‹  مەن   ‹« ئۇالرغا:  دېيىشتى.  8 ئەيسا 
بۇالرنى كەتكىلى قويۇڭالر« دەپ جاۋاب بەردى.  9 چۈنكى »ماڭا بەرگەنلىرىڭدىن ھېچبىرىنى 

يىتتۈرمىدىم« دەپ ئېيتقان سۆزىنىڭ بەجا كەلتۈرۈلمىكى كېرەك ئىدى.  
10 سىمون پېترۇسنىڭ بىر قىلىچى بولغاچ ئۇنى سۇغۇرۇپ ئۇلۇغ كاھىننىڭ قۇلىنى ئۇرۇپ، 

ئوڭ قۇلىقىنى كەستى. ئۇ قۇلنىڭ ئېتى مالكوس ئىدى.  11 ئەمما ئەيسا پېترۇسقا ئېيتتى: 
»قىلىچىڭنى غىلىپىغا سالغىن. ئاتام ماڭا بەرگەن پىيالىنى ئىچمەيمەنمۇ؟«  

ئەيسا مەسىھ ئۇلۇغ كاھىن ھانناننىڭ ئالدىدا

خىزمەتكارلىرى  يەھۇدىيالرنىڭ  ۋە  مىڭبېشىسى  ئۇالرنىڭ  بىلەن  سىپاھالر  ۋاقىت  12 ئۇ 

ئەيسانى تۇتۇپ باغالپ،  13 ئۇنى ئاۋۋال ئۇ يىلى ئۇلۇغ كاھىن بولغان قاياپانىڭ قېيناتىسى 
ھاننانغا ئېلىپ باردى.  14 قاياپا ئۆزى: »قوۋم ئۈچۈن بىر ئادەمنىڭ ئۆلمىكى ياخشىدۇر« دەپ 

يەھۇدىيالرغا مەسلىھەت بەرگەن كىشى ئىدى.  

پېترۇس ئەيسا مەسىھنى ئىنكار قىلىدۇ

كاھىن  ئۇلۇغ  شاگىرت  بۇ  ئەگەشتى.  ئەيساغا  شاگىرت  بىر  يەنە  بىلەن  پېترۇس  15 سىمون 

بىلەن تونۇش بولۇپ، ئەيسا بىلەن ئۇلۇغ كاھىننىڭ ھويلىسىغا كىردى.  16 لېكىن پېترۇس 
شاگىرت  بولغان  تونۇش  بىلەن  كاھىن  ئۇلۇغ  قالدى.  توختاپ  ئالدىدا  دەرۋازىنىڭ  تاشقىرىدا 
كىرگۈزدى.  17 ئۇ  ئىچكىرى  پېترۇسنى  قىلىپ،  گەپ  قىزغا  باقىدىغان  دەرۋازىنى  چىقىپ، 
ۋاقىت دەرۋازىنى باقىدىغان دېدەك پېترۇسقا ئېيتتى: »سەن ھەم بۇ ئادەمنىڭ شاگىرتلىرىنىڭ 
بىرى ئەمەسمۇسەن؟« ئۇ ئېيتتى: »ئەمەسمەن«.  18 ئەمما قۇلالر ۋە خىزمەتكارالر ئاندا تۇرۇپ، 
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تۇرۇپ  بىلەن  ئۇالر  ھەم  پېترۇس  ئوتسىناتتى.  قاالپ  كۆمۈر  ئۈچۈن  بولغىنى  سوغۇق  ھاۋا 
ئوتسىناتتى.  

 ئۇلۇغ كاھىن ئەيسا مەسىھنى سوراق قىلىدۇ

تەلىمى توغرىسىدىن سورىدى.  20 ئەيسا ئۇنىڭغا  19 ئۇلۇغ كاھىن ئەيسادىن شاگىرتلىرى ۋە 

جاۋاب بەردىكى: »مەن دۇنياغا ئاشكارا سۆز قىلدىم. مەن ھەر ۋاقىت سىناگوگالردا ۋە بەيت-
سۆز  ھېچ  پىنھاندا  بېرىپ،  تەلىم  يەرلەردە  يىغىلىدىغان  يەھۇدىيالر  ھەممە  مۇقەددەستە 
قىلمىدىم.  21 نېمە ئۈچۈن مەندىن سورايسەن؟ مەن ئۇالرنىڭ ئۆزىگە نېمە سۆز قىلغىنىمنى 
بۇنى  بىلىدۇ«.  22 ئەيسا  ئېيتقىنىمنى  نېمە  ئۇالر  مانا  سورىغىن.  ئاڭلىغانالردىن  مەندىن 
ئېيتتى:  ئۇرۇپ  كاچات  بىر  ئۇنىڭغا  بىرى  خىزمەتكارالردىن  تۇرغان  يېنىدا  ئۇنىڭ  ئېيتقاندا 
نېمە  بىر  يامان  »ئەگەر  ئۇنىڭغا:  بېرىسەنمۇ؟«  23 ئەيسا  جاۋاب  شۇنداق  كاھىنغا  »ئۇلۇغ 
بولسام،  ئېيتقان  راست  لېكىن  كۆرسەتكىن.  ئىكەنلىكىنى  يامان  ئۇنىڭ  بولسام،  ئېيتقان 
نېمىشقا مېنى ئۇرىسەن؟« دەپ جاۋاب بەردى.  24 بۇنىڭ بىلەن ھاننان ئۇنى باغالقلىق ئۇلۇغ 

كاھىن قاياپاغا ئەۋەتتى.  

پېترۇس ئەيسا مەسىھنى يەنە ئىنكار قىلىدۇ

ئۇنىڭ  ھەم  »سەن  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  ئۇالر  ۋە  ئوتسىناتتى  تۇرۇپ  پېترۇس  سىمون  25 ئەمما 

ئېيتتى.  26 ئۇلۇغ  دەپ  »ئەمەسمەن«  تېنىپ:  ئۇ  ئەمەسمۇسەن؟«  بىرى  شاگىرتلىرىنىڭ 
تۇغقىنى  قۇلنىڭ  كەسكەن  قۇلىقىنى  ئۇنىڭ  پېترۇس  يەنى  بىرى،  قۇللىرىدىن  كاھىننىڭ 
بولغان بىر كىشى ئېيتتى: »مەن سېنى باغدا ئۇنىڭ بىلەن كۆرمىدىممۇ؟«  27 ئەمما پېترۇس 

يەنە تاندى ۋە دەرھال خوراز چىللىدى.  

ئەيسا مەسىھ ۋالىي پىالتۇسنىڭ ئالدىدا

28 ئاندىن كېيىن ئۇالر ئەيسانى قاياپادىن ھۆكۈمەت ئوردىسىغا ئېلىپ باردى. سەھەر ئەتىگەن 

ئوردىسىغا  ھۆكۈمەت  دەپ،  يېيەلەيلى  قوزىسىنى  پاسئخا  بولماي،  ناپاك  ئۆزى  ئۇالر  ئىدى. 
كىرمىدى.  29 ئۇ ۋاقىت پىالتۇس ئۇالرنىڭ ئالدىغا چىقىپ ئېيتتى: »بۇ ئادەمنىڭ ئۈستىدىن 
يامان قىلغۇچى  بار؟«  30 ئۇالر جاۋاب بېرىپ ئۇنىڭغا ئېيتىشتى: »ئەگەر ئۇ  نېمە ئەرزىڭالر 
بەرمەتتۇق«.  31 پىالتۇس ئۇالرغا ئېيتتى: »ئۇنى سىلەر ئېلىپ،  بولمىسا، ئۇنى ساڭا تۇتۇپ 
»بىر كىشىنى  ئۇنىڭغا:  يەھۇدىيالر  قىلىڭالر«.  ئۈستىدىن ھۆكۈم  مۇۋاپىق  قانۇنۇڭالرغا  ئۆز 
ئۆلتۈرگىلى بىزگە ئىجازەت يوقتۇر« دېيىشتى.  32 چۈنكى ئەيسانىڭ ئۆزى قانداق ئۆلۈم بىلەن 
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ئۆلىدىغىنىنى ئىشارەت قىلىپ ئېيتقان سۆزىنىڭ بەجا كەلتۈرۈلمىكى كېرەك ئىدى.  
33 ئۇ ۋاقىت پىالتۇس ھۆكۈمەت ئوردىسىغا يەنە كىرىپ، ئەيسانى قىچقىرىپ ئۇنىڭغا ئېيتتى: 

ئۆزۈڭدىن  سەن  »بۇنى  بەردىكى:  جاۋاب  پادىشاھىمۇسەن؟«  34 ئەيسا  يەھۇدىيالرنىڭ  »سەن 
جاۋاب  ئېيتقانمۇ؟«  35 پىالتۇس  ساڭا  بۇنى  توغرۇلۇق  مەن  باشقىالر  ياكى  ئېيتىسەنمۇ 
سېنى  كاھىنالر  باش  ۋە  مىللىتىڭ  ئۆز  سېنىڭ  ئىكەنمەنمۇ؟  يەھۇدىي  بىر  »مەن  بەردىكى: 
بۇ  پادىشاھلىقىم  بەردىكى: »مېنىڭ  نېمە قىلغانسەن؟«  36 ئەيسا جاۋاب  بەردى.  تۇتۇپ  ماڭا 
دۇنيادىن ئەمەس. ئەگەر مېنىڭ پادىشاھلىقىم بۇ دۇنيادىن بولسا ئىدى، شاگىرتلىرىم مېنىڭ 
يەھۇدىيالرغا تاپشۇرۇلماسلىقىم ئۈچۈن جەڭ قىالتتى. لېكىن ئەمدى مېنىڭ پادىشاھلىقىم بۇ 
يەردىن ئەمەس«.  37 پىالتۇس ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ھەرقانداق بولسا، سەن بىر پادىشاھسەنمۇ؟« 
ئەيسا جاۋاب بەردىكى: »مېنىڭ پادىشاھ ئىكەنلىكىمنى سەن ئۆزۈڭ ئېيتتىڭ. مەن شۇنىڭغا 
ھەقىقەتتىن  ھەركىم  كەلدىم.  دۇنياغا  بۇ  ئۈچۈن  بەرمەك  گۇۋاھلىق  ھەقىقەتكە  تۇغۇلۇپ، 

بولسا، مېنىڭ ئاۋازىمنى ئاڭاليدۇ«.  
38 پىالتۇس ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ھەقىقەت نېمىدۇر؟« بۇنى ئېيتىپ، يەھۇدىيالرغا يەنە چىقىپ 

ئۇالرغا ئېيتتى: »مەن ئۇنىڭدا ھېچبىر گۇناھ تاپمىدىم.  39 لېكىن پاسئخا ھېيتىدا سىلەرگە 
پادىشاھىنى  يەھۇدىيالرنىڭ  ئەمدى  بار.  رەسىم  بىر  ئاراڭالردا  قىلىشىم  ئازاد  كىشىنى  بىر 
بارابباسنى  بەلكى  ئەمەس،  »بۇنى  ئۇالر:  خاالمسىلەر؟«  40 ئەمما  قىلىشىمنى  ئازاد  سىلەرگە 

ئازاد قىلغىن« دەپ يەنە قىچقاردى. بارابباس بولسا بىر بۇالڭچى ئىدى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنىشى

1 ئۇ ۋاقىت پىالتۇس ئۇنى قامچىالتتى.  2 ئەسكەرلەر تىكەندىن بىر تاج ئۆرۈپ بېشىغا 19 

ئەي  »ياشىسۇن،  كېلىپ:  3 ئالدىغا  كىيدۈرۈپ،   لىباس  قىزىل  بىر  ئۇنىڭغا  قويۇپ، 
يەھۇدىيالرنىڭ پادىشاھى« دەپ ئۇنىڭغا كاچات ئۇرۇپ تۇردى.  

4 پىالتۇس يەنە تاشقىرى چىقىپ، خەلققە ئېيتتى: »مانا ئۇنىڭدا ھېچ گۇناھ تاپالمىغىنىمنى 

بىلگەيسىلەر دەپ، ئۇنى ئالدىڭالرغا چىقاردىم«.  5 ئۇ ۋاقىت ئەيسا تىكەن تاجى بىلەن قىزىل 
لىباسى كىيىكلىك تاشقىرىغا چىقتى. پىالتۇس ئۇالرغا ئېيتتى: »مانا، ئادەمنى كۆرۈڭالر!«  

تارتقىن!« دەپ  تارتقىن! كرېستكە  6 پەرىسىيلەر ۋە خىزمەتكارلىرى ئۇنى كۆرۈپ: »كرېستكە 

تارتىڭالر.  كرېستكە  ئۆزۈڭالر  ئېلىپ،  ئۇنى  »سىلەر  ئېيتتى:  ئۇالرغا  پىالتۇس  قىچقىرىشتى. 
»بىزنىڭ  بەردىكى:  جاۋاب  ئۇنىڭغا  تاپمىدىم«.  7 يەھۇدىيالر  گۇناھ  ھېچبىر  ئۇنىڭدا  مەن 
ئۆزىنى خۇدانىڭ  ۋاجىپتۇر، چۈنكى  ئۆلمىكى  ئۇنىڭ  مۇۋاپىق  قانۇنىمىزگە  ۋە  بار  قانۇنىمىز 

ئوغلى قىلدى«.  
ئەيساغا:  كىرىپ،  ئوردىسىغا  قورقۇپ،  9 يەنە ھېكمەت  تېخىمۇ  ئاڭالپ  بۇ سۆزنى  8 پىالتۇس 
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»سەن نە يەردىنسەن؟« دەپ ئېيتتى. لېكىن ئەيسا ئۇنىڭغا ھېچ جاۋاب بەرمىدى.  10 پىالتۇس 
ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ماڭا گەپ قىلمامسەن؟ سېنى قويۇپ بەرگىلى ۋە سېنى كرېستكە تارتقىلى 
يۇقىرىدىن  ساڭا  »ئەگەر  بەردىكى:  جاۋاب  بىلمەمسەن؟«  11 ئەيسا  ئىكەننى  بار  قۇدرىتىم 
بولمايتتى. ئۇنىڭ ئۈچۈن مېنى ساڭا  بولسا، مېنىڭ ئۈستۈمدە ھېچ قۇدرىتىڭ  بېرىلمىگەن 
تۇتۇپ بەرگەننىڭ گۇناھى چوڭراقتۇر«.  12 ئۇ ۋاقىتتىن تارتىپ پىالتۇس ئۇنى قويۇپ بەرگىلى 
قويۇپ  ئادەمنى  بۇ  »ئەگەر  ئېيتىشتى:  قىچقىرىپ  يەھۇدىيالر  لېكىن  ئىزدەتتى.  ئىالج  بىر 
زىت  قەيسەرگە  قىلسا،  پادىشاھ  ئۆزىنى  ھەركىم  بولمايسەن.  دوستى  قەيسەرنىڭ  بەرسەڭ، 

قوپقان بولىدۇ«.  
تاش  دېگەن  »گابباتا«  ئىبرانىيچە  چىقىرىپ،  ئەيسانى  ئاڭلىغاندا  سۆزلەرنى  بۇ  13 پىالتۇس 

ياتقۇزۇلغان ھويلىدىكى ھۆكۈمەت تەختىگە ئولتۇردى.  14 پاسئخا ھېيتىنىڭ تەييارلىق كۈنى 
بولۇپ، ئالتىنچى سائەتكە يېقىن ئىدى. ئۇ ئۆزى يەھۇدىيالرغا ئېيتتى: »مانا پادىشاھىڭالر!«  
پىالتۇس  قىچقىرىشتى.  دەپ  تارتقىن!«  كرېستكە  ئۇنى  كەت!  ئېلىپ  كەت!  »ئېلىپ  15 ئۇالر: 

باشقا  »قەيسەردىن  كاھىنالر:  باش  تارتايمۇ؟«  كرېستكە  »پادىشاھىڭالرنى  ئېيتتى:  ئۇالرغا 
پادىشاھىمىز يوقتۇر« دەپ جاۋاب بەردى.  16 ئۇ ۋاقىت پىالتۇس ئۇنى كرېستكە تارتقىلى ئۇالرغا 

تاپشۇردى. ئۇالر ئەيسانى ئېلىپ كەتتى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ كرېستكە مىخلىنىشى

دېگەن  سۆڭىكى  باش  ئاتالغان،  دەپ  »گولگوتا«  ئىبرانىيچە  كۆتۈرۈپ،  كرېستىنى  ئۆزى  17 ئۇ 

يەرگە چىقتى.  18 ئاندا ئۇالر ئۇنى كرېستكە تارتتى ۋە يەنە ئىككى كىشىنى ئۇنىڭ بىلەن ئىككى 
پۈتۈپ كرېستنىڭ  بىر خەت  پىالتۇس  تارتتى.  19 ئەمما  ئوتتۇرىدا كرېستكە  ئەيسانى  ۋە  يېنىدا 
ئۈستىگە قويدۇردى ۋە بۇنىڭدا: »يەھۇدىيالرنىڭ پادىشاھى نازارەتلىك ئەيسا« دەپ پۈتۈلگەنىدى.  
خەتنى  بۇ  يەھۇدىيالر  توال  ئۈچۈن  بولغىنى  يېقىن  شەھەرگە  يەر  تارتىلغان  كرېستكە  20 ئەيسا 

ئوقۇدى. ئۇ ئىبرانىي، التىن ۋە يۇنانىي تىلىدا پۈتۈلگەنىدى.  21 ئۇ ۋاقىت يەھۇدىيالرنىڭ باش 
كاھىنلىرى پىالتۇسقا: »يەھۇدىيالرنىڭ پادىشاھى پۈتمەي، بەلكى بۇ ئۆزى: › مەن يەھۇدىيالرنىڭ 

پادىشاھىدۇرمەن دېگەن‹ دەپ پۈتكىن«.  22 پىالتۇس: »پۈتكىنىم پۈتتۈم« دەپ جاۋاب بەردى.  
سىپاھقا  ھەر  ئېلىپ  كىيىمىنى  ئۇنىڭ  كېيىن،  تارتقاندىن  كرېستكە  ئەيسانى  23 سىپاھالر 

ئۆزى  كۆينەك  لېكىن  ئالدى.  ھەم  كۆينىكىنى  قىلدى.  ھەسسە  تۆت  تەگكۈدەك  ھەسسە  بىر 
بىر- ئۇالر  توقۇلغانىدى.  24 ئۇنىڭ ئۈچۈن  پۈتۈن  ئايىغىغىچە  تۆپىسىدىن  بولۇپ،  ئۇالقسىز 
دېيىشتى.  تاشاليلى«  چەك  ئۈستىگە  ئۇنىڭ  دەپ،  تەگسۇن  كىمگە  كەسمەي،  »ئۇنى  بىرىگە: 
»كىيىمىمنى ئارىلىرىدا تەقسىم قىلىپ، لىباسىمنىڭ ئۈستىگە چەك تاشلىدى« دەپ پۈتۈلگەن 

سۆز بەجا كەلتۈرۈلمىكى ئۈچۈن سىپاھالر بۇنى قىلدى.  
25 ئەيسانىڭ كرېستىنىڭ يېنىدا ئۇنىڭ ئانىسى، ئانىسىنىڭ ھەمشىرىسى، كلوپانىڭ خوتۇنى 



ئىنجىل يۇھاننا  43 

مەريەم ۋە ماگدااللىك مەريەم تۇرغانىدى.  26 ئەيسا ئۆز ئانىسىنى ۋە ئۆز-ئۆزى دوست تۇتقان 
دەپ  ئوغلۇڭ!«  مانا  ئانا،  ئانىسىغا: »ئەي  تۇرغىنىنى كۆرگەندە،  يېنىدا  ئۇنىڭ  شاگىرتىنىڭ 
ئېيتتى.  27 ئاندىن شاگىرتقا: »مانا ئاناڭ!« دېدى. شۇ سائەتتىن تارتىپ ئۇ شاگىرت ئۇنى ئۆز 

ئۆيىگە ئالدى. 

ئەيسا مەسىھنىڭ ئۆلۈمى
بەجا  پۈتۈلگەننىڭ  بىلىپ،  بولغىنىنى  تامام  نەرسىنىڭ  ھەر  ئەيسا  كېيىن  28 ئاندىن 

كەلتۈرۈلمىكى ئۈچۈن: »ئۇسساپ كەتتىم« دەپ ئېيتتى.  29 ئاندا سىركە بىلەن تولغان بىر 
قاچا قويۇلغانىدى. ئۇالر بىر بۇلۇتنى سىركىگە چىالپ، بىر زۇپا قومۇشىنىڭ بېشىغا قويۇپ 
تۆۋەن  بېشىنى  دەپ  بولدى«  »تامام  ئېلىپ:  سىركىنى  تەڭلىدى.  30 ئەيسا  ئاغزىغا  ئۇنىڭ 

قىلىپ روھنى تاپشۇردى.  
31 ئۇ كۈن تەييارلىق كۈنى بولغاچ ۋە ئەتىسى ئۇلۇغ شابات كۈنى بولغىنى ئۈچۈن يەھۇدىيالر 

»سۆڭەكلىرى  پىالتۇستىن:  خالىماي،  تۇرۇشىنى  كرېستتە  كۈنىدە  شابات  بەدەنلەرنىڭ 
سۇندۇرۇلۇپ، ئۆلۈكلەر ئېلىپ ئېتىلسۇن« دەپ تىلىدى.  32 شۇنىڭ بىلەن سىپاھالر كېلىپ، 
سۆڭەكلىرىنى  ئىككىنچىسىنىڭ  ۋە  ئاۋۋالقىسى  تارتىلغانالرنىڭ  كرېستكە  بىلەن  ئۇنىڭ 
سۇندۇردى.  33 لېكىن ئەيساغا كەلگەندە ئۇنىڭ ئۆلگىنىنى كۆرۈپ، سۆڭەكلىرىنى سۇندۇرمىدى.  
34 ئەمما سىپاھالرنىڭ بىرى نەيزە بىلەن ئۇنىڭ يېنىنى سايدى ۋە دەرھال قان بىلەن سۇ چىقتى.  

35 سىلەر ئىشەنگەيسىلەر دەپ، بۇنى كۆرگۈچى گۇۋاھلىق بەردى ۋە ئۇنىڭ گۇۋاھلىقى راستتۇر 

ۋە ئۇ ئۆزى راست ئېيتقىنىنى بىلىدۇ.  36 »ئۇنىڭدا بىر سۆڭەك سۇندۇرۇلمايدۇ« دەپ پۈتۈلگەن 
سۆز بەجا كەلتۈرۈلمەك ئۈچۈن شۇ ۋەقە بولدى.  37 ۋە يەنە باشقا بىر پۈتۈلگەن سۆز: »ئۇالر 

ئۆزى تەشكەن كىشىگە قارىسۇن« دەپ ئېيتىدۇ.  

ئەيسا مەسىھ قەبرىگە قويۇلىدۇ

يۈسۈپ  ئاراماتىيالىق  بولغان  شاگىرتى  ئەيسانىڭ  ھالدا  مەخپىي  قورقۇپ  38 يەھۇدىيالردىن 

بەردى.  ئىجازەت  پىالتۇس  ۋە  تىلىدى  ئىجازەت  ئالغىلى  بەدىنىنى  ئەيسانىڭ  پىالتۇستىن 
كېچىدە  ئاۋۋال  قېشىغا  ئالدى.  39 ئەيسانىڭ  بەدىنىنى  ئەيسانىڭ  بېرىپ،  ئۇ  بىلەن  بۇنىڭ 
خۇشبۇي  ئىلەشتۈرۈلگەن  سەبرەدىن  بىلەن  مۇرمەككى  جىڭ  يۈز  ھەم  نىكودىمۇس  كەلگەن 
يەھۇدىيالرنىڭ  ئېلىپ،  بەدىنىنى  ئەيسانىڭ  كەلدى.  40 ئۇالر  كۆتۈرۈپ  دورا-دەرمەكلەرنى 
دەپنە قىلىدىغان رەسمىيچە ئۇنى خۇشبۇي دورا-دەرمەكلەر بىلەن كېپەنلەرگە يۆگەپ قويدى.  
41 ئۇنىڭ كرېستكە تارتىلغان يېرىنىڭ يېنىدا بىر باغ بار ئىدى. ئۇ باغدا ھېچكىم قويۇلمىغان 

بىر قەبرە بار ئىدى.  42 يەھۇدىيالرنىڭ تەييارلىق كۈنى بولۇپ ئۇ قەبرە يېقىن بولغاچ، ئۇالر 
ئەيسانى ئاندا قويدى.  
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بوش قەبرە

1 ھەپتىنىڭ ئاۋۋالقى كۈنى ماگدااللىك مەريەم سەھەر ۋاقتى تېخى قاراڭغۇ ئىكەندە 20 

يۈگۈرۈپ  ئۇ  ۋاقىت  2 ئۇ  ئېلىنغانىدى.   قەبرىدىن  تاش  كۆردىكى  كېلىپ،  قەبرىگە 
قېشىغا  تۇتقان شاگىرتنىڭ  دوست  ئەيسا  يەنى  بىر شاگىرتنىڭ  يەنە  ۋە  پېترۇسنىڭ  سىمون 
قويغىنىنى  يەردە  نە  ئۇنى  ۋە  ئېلىۋېتىپتۇ  قەبرىدىن  خۇداۋەندىنى  »ئۇالر  ئۇالرغا:  بېرىپ، 

بىلمەيمىز« دېدى.  
بىللە  باردى.  4 ئىككىلىسى  قەبرىگە  چىقىپ،  شاگىرت  ھېلىقى  بىلەن  پېترۇس  ۋاقىت  3 ئۇ 

يۈگۈردى. ئەمما ھېلىقى شاگىرت پېترۇستىن ئىتتىكراق يۈگۈرۈپ قەبرىگە ئىلگىرى كېلىپ،  
5 ئېڭىشىپ كېپەنلەرنىڭ ئاندا تۇرغىنىنى كۆردى لېكىن، ئۆزى كىرمىدى.  6 ئۇنىڭ كەينىدىن 

ئۇنىڭ  قويۇلۇپتۇ  7 ۋە  ئاندا  كېپەنلەر  كۆردىكى  كىرىپ،  قەبرىگە  كېلىپ  پېترۇس  سىمون 
بېشىدىكى ياغلىق كېپەنلەر بىلەن تۇرماي، قاتلىنىپ بۆلەك يەردە يالغۇز قويۇلۇپتۇ.  8 ئاۋۋال 
»ئۇنىڭ  ئۇالر  ئىشەندى.  9 چۈنكى  كۆرۈپ  كىرىپ،  قەبرىگە  ھەم  شاگىرت  ھېلىقى  كەلگەن 

ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپمىقى كېرەكتۇر« دەپ پۈتۈلگەن سۆزنى تېخى ئۇقمىغانىدى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ ماگدااللىق مەريەمگە كۆرۈنۈشى

10 ئاندىن شاگىرتالر ئۆزىنىڭكىگە يېنىپ باردى.  

ئېڭىشىپ   قەبرىگە  تۇرۇپ،  يىغالپ  ئۇ  يىغلىدى.  تۇرۇپ  ئالدىدا  قەبرىنىڭ  مەريەم  11 ئەمما 

12 قارىسا، ئاق كىيىملىك ئىككى پەرىشتە ئەيسانىڭ بەدىنى قويۇلغان يېرىدە، بىرى بېشىنىڭ 

خوتۇن،  »ئەي  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  ئولتۇراتتى.  13 ئۇالر  جايىدا  ئاياغلىرىنىڭ  بىرى  ۋە  جايىدا 
نېمىشقا يىغاليسەن؟« ئۇ ئۇالرغا ئېيتتى: »خۇداۋەندەمنى ئېلىپ كېتىپتۇ ۋە ئۇنى نە يەردە 
تۇرغىنىنى  ئاندا  ئەيسانىڭ  ئۆرۈلۈپ،  كەينىگە  ئېيتىپ  بىلمەيمەن«.  14 بۇنى  قويغىنىنى 
كۆردى، ئەمما ئۇنىڭ ئەيسا ئىكەنلىكىنى بىلمىدى.  15 ئەيسا ئۇنىڭغا: »ئەي خوتۇن، نېمىشقا 
يىغاليسەن؟ كىمنى ئىزدەيسەن؟« دېدى. ئۇ ئۇنى باغۋەن دەپ خىيال قىلىپ، ئۇنىڭغا ئېيتتى: 
مەن  ئېيتقىن.  ماڭا  قويغىنىڭنى  يەردە  نە  بولساڭ،  كەتكەن  ئېلىپ  سەن  ئۇنى  خوجا،  »ئەي 
ئۇنى ئېلىپ كېتەي«.  16 ئەيسا ئۇنىڭغا: »ئەي مەريەم« دېدى. ئۇ ئۆرۈلۈپ، ئۇنىڭغا ئىبرانىي 
تىلىدا: »راببۇنى« يەنى »ئەي ئۇستاز« دەپ ئېيتتى.  17 ئەيسا ئۇنىڭغا ئېيتتىكى: »ماڭا قول 
تەگكۈزمىگىن، چۈنكى تېخى ئاتامغا چىقمىدىم. لېكىن بۇرادەرلىرىمگە بېرىپ، ئۇالرغا: › مېنىڭ 
ئاتام بىلەن سىلەرنىڭ ئاتاڭالر بولغانغا، مېنىڭ خۇدايىم بىلەن سىلەرنىڭ خۇدايىڭالر بولغانغا 
چىقىمەن‹ دەپ ئېيتقىن« دېدى.  18 ماگدااللىك مەريەم بېرىپ، ئۆزى خۇداۋەندىنى كۆرۈپ، ئۇنىڭ 

ئۇنىڭغا مۇنداق ئېيتقىنىنى شاگىرتالرغا خەۋەر بەردى.  
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ئەيسا مەسىھنىڭ شاگىرتلىرىغا كۆرۈنۈشى

يەھۇدىيالردىن  شاگىرتالر  ئاخشىمىدا  كۈنىنىڭ  ئاۋۋالقى  ھەپتىنىڭ  يەنى  كۈن،  ئۇ  19 ئەمما 

قورقۇپ ئىشىكلىرى تاقاقلىق ئۆيدە جەم بولغاندا ئەيسا ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرۇپ، ئۇالرغا: 
»ئامانلىق بولسۇن سىلەرگە« دەپ ئېيتتى.  20 بۇنى ئېيتىپ، قوللىرىنى ۋە يېنىنى ئۇالرغا 
كۆرسەتتى. شاگىرتالر خۇداۋەندىنى كۆرگەندە خۇش بولدى.  21 ئەيسا يەنە ئۇالرغا: »ئامانلىق 
بولسۇن سىلەرگە! ئاتا مېنى ئەۋەتكەندەك، مەن ھەم سىلەرنى ئەۋەتىمەن« دېدى.  22 ئۇ بۇنى 
ئېيتىپ ئۇالرغا پۈۋلەپ ئېيتتى: »مۇقەددەس روھنى قوبۇل قىلىڭالر.  23 كىمنىڭ گۇناھلىرىنى 
كەچۈرسەڭالر، ئۇنىڭ گۇناھلىرى كەچۈرۈلگەن بولىدۇ ۋە كىمنىڭ گۇناھلىرىنى تۇتۇۋالساڭالر، 

ئۇنىڭ گۇناھلىرى تۇتۇۋېلىنغان بولىدۇ«.
  

ئەيسا مەسىھ توماسقا كۆرۈنىدۇ

ئۇالر  كەلگەندە  ئەيسا  توماس  ئاتالغان  دەپ  قوشكېزەك  بىرى  ئىككىلەرنىڭ  ئون  24 لېكىن 

ئۇ  دېگەندە،  كۆردۇق«  ئۇنىڭغا: »خۇداۋەندىنى  باشقا شاگىرتالر  ئىدى.  25 ۋە  ئەمەس  بىلەن 
ئۇالرغا ئېيتتى: »ئەگەر ئۇنىڭ قوللىرىدا مىخالرنىڭ ئورنىنى كۆرۈپ، بارمىقىمنى مىخالرنىڭ 

ئورنىغا تىقىپ، قولۇمنى يېنىغا تىقمىسام، ھەرگىز ئىشەنمەيمەن«.  
بىلەن  ئۇالر  توماس  بولغاندا  جەم  ئاندا  يەنە  شاگىرتلىرى  كېيىن  كۈندىن  سەككىز  26 ئەمما 

بولسۇن  »ئامانلىق  تۇرۇپ:  ئوتتۇرىدا  كېلىپم  ئەيسا  بولغاندا  تاقاقلىق  ئىشىكلەر  ئىدى. 
سىلەرگە« دەپ ئېيتتى.  27 ئاندىن كېيىن توماسقا ئېيتتى: »بارمىقىڭنى بۇ يەرگە كەلتۈرۈپ، 
ئىشەنگىن«.   قىلماي  گۇمان  ۋە  تىققىن  يېنىمغا  ئۇزىتىپ،  قولۇڭنى  كۆرگىن.  قوللىرىمنى 
28 توماس ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندەم، ئەي تەڭرىم«.  29 ئەيسا ئۇنىڭغا 

ئېيتتى: »سەن مېنى كۆرۈپ ئىشەندىڭ. لۆرمەي ئىشەنگەنلەر مۇبارەكتۇر«.  
قىلدى.   ئالدىدا  شاگىرتلىرىنىڭ  ئۆز  ئەيسا  مۆجىزىلەر  باشقا  توال  پۈتۈلمىگەن  كىتابتا  30 بۇ 

ئۇنىڭ  ئىشىنىپ،  كەلتۈرۈپ  ئىمان  ئىكەنلىكىگە  ئالال  ئىبن  مەسىھ  ئەيسانىڭ  31 لېكىن 

ئىسمى بىلەن ھاياتلىق تاپقايسىلەر دەپ، بۇ ۋەقەلەر يېزىلدى.  

ئەيسا مەسىھ تبېرىيە دېڭىزىنىڭ كانارىدا

شاگىرتلىرىغا 21  ئۆزىنى  يەنە  كانارىدا  دېڭىزىنىڭ  تىبېرىيە  ئەيسا  كېيىن  1 ئاندىن 

كۆرسەتتى ۋە شۇ تەرىقىدە كۆرۈندى:  2 سىمون پېترۇس ۋە قوشكېزەك دەپ ئاتالغان 
بىلەن  ئوغلى  ئىككى  زەبەدىينىڭ  ۋە  ناتانائەل  بولغان  كانادىن  گالىلىيەدىكى  ۋە  توماس 

شاگىرتلىرىنىڭ يەنە ئىككىسى بىر يەردە ئىدى.  
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3 سىمون پېترۇس ئۇالرغا ئېيتتى: »مەن بېلىق تۇتقىلى بارىمەن«. ئۇالر ئۇنىڭغا: »بىز ھەم 

نەرسە  ھېچ  كېچە  ئۇ  لېكىن  كىردى،  كېمىگە  چىقىپ  ئۇالر  دېيىشتى.  بارىمىز«  بىلەن  سەن 
تۇتمىدى.  4 ئەمما ئەتىگەن بولغاندا ئەيسا كاناردا تۇرىۋەردى. لېكىن شاگىرتالر ئۇنىڭ ئەيسا 
ئىكەنلىكىنى بىلمىدى.  5 ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: »ئەي بالىالر، يېگىلى بىر نەرسەڭالر بارمۇ؟« 
ئۇالر ئۇنىڭغا: »يوق« دەپ جاۋاب بەردى.  6 ئۇ ئۇالرغا: »تورنى كېمىنىڭ ئوڭ تەرىپىگە سېلىڭالر. 
ئۇنداق قىلىپ تاپىسىلەر« دېدى. ئۇالر تورنى سېلىپ تۇتۇلغان بېلىقنىڭ تولىلىقىدىن ئۇنى 

تارتالمىدى.  
7 ئۇ ۋاقىت ئەيسا دوست تۇتقان شاگىرت پېترۇسقا: »ئۇ خۇداۋەندىدۇر« دېدى. سىمون پېترۇس 

ئۇنىڭ خۇداۋەندە ئىكەنلىكىنى ئاڭلىغاندا يالىڭاچ بولغىنى ئۈچۈن كىيىمىنى يېپىنىپ، ئۆزىنى 
دېڭىزغا تاشلىدى.  8 ئەمما قالغان شاگىرتالر كېمە بىلەن بېرىپ، بېلىقتىن تولغان تورنى تارتىپ 

كەلدى. چۈنكى ئۇالر قۇرۇقلۇقتىن يىراق بولماي، تەخمىنەن يۈز مېتىر كاناردىن نېرى ئىدى.  
كۆردى.   ھەم  نان  ۋە  قويۇقلۇق  بېلىق  ئۈستىدە  ۋە  چوغ  ئاندا  چىققاندا  قۇرۇقلۇققا  9 ئۇالر 

كېلىڭالر«.  11 سىمون  ئېلىپ  بېلىقتىن  تۇتقان  ئەمدى  »سىلەر  ئېيتتى:  ئۇالرغا  10 ئەيسا 

تارتىپ  تورنى قۇرۇقلۇققا  تولغان  بىلەن  بېلىق  ئەللىك ئۈچ چوڭ  يۈز  بىر  پېترۇس چىقىپ، 
چىقاردى. ئەمما بېلىق شۇنچە توال بولغىنى بىلەن تور يىرتىلمىدى.  12 ئەيسا ئۇالرغا ئېيتتى: 
»كېلىپ تائام يەڭالر«. شاگىرتالر ئۇنىڭ خۇداۋەندە ئىكەنلىكىنى بىلىپ، ئۇالرنىڭ ھېچبىرى 
ئۇنىڭدىن: »سەن كىم ئىكەنسەن؟« دەپ سورىغىلى جۈرئەت قىلمىدى.  13 ئەيسا قوپۇپ، ناننى 
كېيىن  قوپقاندىن  ئارىسىدىن  ئۆلۈكلەر  بەردى.  14 ئەيسا  ئۇالرغا  ئېلىپ  بېلىقالردىن  ھەم  ۋە 

ئۆزىنى شاگىرتالرغا ئۈچىنچى مەرتىۋە كۆرسەتكىنى شۇ ئىدى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ پېترۇس بىلەن سۆزلىشىشى

15 ئۇالر تائام يېگەندىن كېيىن، ئەيسا سىمون پېترۇسقا: »ئەي سىمون ئىبن-يۇخاننا، بۇالردىن 

ئوشۇقراق مېنى دوست تۇتىسەنمۇ؟« دېدى. ئۇ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »شۇنداق، ئەي خۇداۋەندە، 
باققىن«  »قوزىلىرىمنى  ئۇنىڭغا:  ئەيسا  بىلىسەن«.  ئۆزۈڭ  سەن  تۇتقىنىمنى  دوست  سېنى 
دېدى.  16 يەنە ئىككىنچى مەرتىۋە ئۇنىڭغا ئېيتتى: »ئەي سىمون ئىبن-يۇخاننا، مېنى دوست 
تۇتىسەنمۇ؟« ئۇ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »شۇنداق، ئەي خۇداۋەندە، سېنى دوست تۇتقىنىمنى سەن 
مەرتىۋە  دېدى.  17 ئۈچىنچى  بولغىن«  پادىچى  »قويلىرىمغا  ئۇنىڭغا:  ئۇ  بىلىسەن«.  ئۆزۈڭ 
ئۇنىڭ  پېترۇس  دېدى.  تۇتىسەنمۇ؟«  دوست  مېنى  ئىبن-يۇخاننا،  سىمون  »ئەي  ئۇنىڭغا: 
بولۇپ  غەمكىن  ئۈچۈن  دېگىنى  تۇتىسەنمۇ؟«  دوست  »مېنى  مەرتىۋە:  ئۈچىنچى  ئۆزىگە 
تۇتقىنىمنى  دوست  سېنى  بىلىسەن.  نەرسىنى  ھەر  سەن  خۇداۋەندە،  »ئەي  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا 
سەن ئۆزۈڭ بىلىسەن«. ئەيسا ئۇنىڭغا ئېيتتى: »قويلىرىمنى باققىن.  18 بەرھەق، بەرھەق، 
يېرىڭگە  خالىغان  باغالپ،  بېلىڭنى  ئۆزۈڭ  ئىكەنلىكىڭدە  ياش  سەن  ئېيتىمەنكى،  ساڭا 
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باراتتىڭ. لېكىن قېرىغىنىڭدا قولۇڭنى ئۇزىتىسەن ۋە باشقىالر سېنى ئۆزۈڭ خالىمىغان يەرگە 
ئېلىپ بارىدۇ« دېدى.  19 ئەمما بۇنى ئۇنىڭ قانداق ئۆلۈم بىلەن ئۆلۈپ، خۇداغا شان-شەرەپ 
بېرىدىغىنىنى ئىشارەت قىلىپ ئېيتتى. بۇنى ئېيتىپ، ئۇ ئۇنىڭغا: »ماڭا ئەگەشكىن« دېدى.  
ۋاقتىدا  تائامىنىڭ  ئاخشاملىق  يەنى  تۇتقان شاگىرتنىڭ،  ئەيسا دوست  بۇرۇلۇپ،  20 پېترۇس 

ئەيسانىڭ مەيدىسىگە يۆلىنىپ: »ئەي خۇداۋەندە، سېنى تۇتۇپ بەرگۈچى كىم ئىكەن؟« دەپ 
ئەيساغا  كۆرگەندە  شاگىرتنى  ئۇ  كۆردى.  21 پېترۇس  ئەگەشكىنىنى  شاگىرتنىڭ  سورىغان 
ئۇنىڭغا: »مەن كەلگۈچە  بولىدۇ؟«  22 ئەيسا  قانداق  ئادەمگە  بۇ  ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندە، 
ئۇنىڭ قالىدىغىنىنى خالىسام، سېنىڭ نېمە كارىڭ بار؟ سەن ماڭا ئەگەشكىن« دېدى.  23 »بۇ 
شاگىرت ئۆلمەيدۇ« دەپ بۇرادەرلەرنىڭ ئارىسىدا بىر سۆز چىقتى. لېكىن ئەيسا ئۇنىڭغا: »ئۇ 
ئۆلمەيدۇ« دېمەي، بەلكى مەن كەلگۈچە ئۇنىڭ قالىدىغىنىنى خالىسام، سېنىڭ نېمە كارىڭ 

بار؟« دېگەنىدى.  

خاتىمە
ئۇنىڭ  ۋە  ئۆزىدۇر  بۇ  شاگىرت  پۈتكەن  بۇنى  بېرىپ،  گۇۋاھلىق  توغرىسىدا  24 بۇنىڭ 

گۇۋاھلىقىنىڭ راست بولغىنىنى بىلىمىز.  25 ئەيسا باشقا توال ئەمەللەر قىلدى. ئەگەر بىردىن-
بىردىن يېزىلسا، پۈتۈلگەن كىتابالر دۇنياغا پاتمايتتى دەپ خىيال قىلىمەن.  
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روسۇلالرنىڭ پائالىيەتلىرى
مۇقەددىمە

1 ئەي تېئوفىلوس، ئىلگىرىكى كىتابىمدا ئەيسانىڭ ئۆز ئىلغىغان روسۇللىرىغا مۇقەددەس 1 

ۋاقتىغىچە  كۆتۈرۈلگەن  ئاسمانغا  2 ئۆزى  بولۇپ،   بېرىپ  بۇيرۇقلىرىنى  ئۆز  بىلەن  روھ 
كېيىن  تارتقاندىن  زەخمەت  ئۆزى  3 ئۇ  يازدىم.   توغرىسىدا  تەلىمى  ۋە  ئەمەل  ھەممە  قىلغان 
قىرىق كۈن ئىچىدە ئۇالرغا كۆرۈنۈپ، توال دەلىل بىلەن ئۆزىنى تىرىك كۆرسىتىپ، خۇدانىڭ 

پادىشاھلىقى توغرىسىدا سۆز قىلىپ،  

ئەيسا مەسىھنىڭ ئاسمانغا كۆتۈرۈلۈشى

4 ئۇالر بىللە بولغاندا ئۇالرغا بۇيرۇپ ئېيتتى: »يېرۇسالېمدىن كەتمەي، سىلەر مەندىن ئاڭلىغان 

توال  سىلەر  لېكىن  چۆمۈلدۈردى،  بىلەن  سۇ  تۇرۇڭالر.  5 يۇھاننا  ساقالپ  ۋەدىسىنى  ئاتىنىڭ 
كۈنلەر ئۆتمەستە مۇقەددەس روھتا چۆمۈلدۈرۈلىسىلەر«.  

ئىسرائىلغا  زاماندا  ئۇشبۇ  ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندە،  ئۇنىڭدىن سوراپ  بولغاندا  6 ئۇالر جەم 

توختاتقان  قۇدرىتىدە  ئۆز  »ئاتا  ئېيتتى:  ئۇالرغا  قۇرىسەنمۇ؟«  7 ئۇ  يېڭىدىن  پادىشاھلىقنى 
ۋاقىت-زامانالرنى بىلمەكلىك سىلەرگە بېرىلگەن ئەمەس.  8 لېكىن مۇقەددەس روھ ئۈستۈڭالرغا 
يەرنىڭ  تا  ۋە سامارىيەدە  يەھۇدىيەدە  بارچە  ۋە  يېرۇسالېمدا  تېپىپ  كەلگەندە، سىلەر قۇدرەت 

چەتلىرىغىچە مېنىڭ گۇۋاھلىرىم بولىسىلەر«.  
بۇلۇت  بىر  ۋە  ئېگىزلىككە كۆتۈرۈلدى  تۇرغىنىدا  قاراپ  ئۇالر  ئېيتقاندىن كېيىن،  بۇنى  9 ئۇ 

كۆز  ئاسمانغا  قاراپ  چىققىنىغا  ئۇنىڭ  كەتتى.  10 ئۇالر  ئېلىپ  نەزىرىدىن  ئۇالرنىڭ  ئۇنى 
تىكىپ تۇرسا، مانا ئۇالر بىلەن ئاق كىيىملىك ئىككى كىشى تۇرىدۇ  11 ۋە بۇالر ئېيتتى: »ئەي 
گالىلىيەلىك كىشىلەر، نېمىشقا ئاسمانغا قاراپ تۇرىسىلەر؟ بۇ سىلەردىن ئاسمانغا كۆتۈرۈلگەن 

ئەيسا ئاسمانغا چىققىنىدا سىلەرگە كۆرۈنگەندەك يەنە شۇنداق يېنىپ كېلىدۇ«.  

ماتىياس روسۇلالرنىڭ قاتارىغا ئىلغىنىدۇ

12 ئاندىن كېيىن ئۇالر زەيتۇن تېغى دېگەن تاغدىن چۈشۈپ، ئاندىن شابات كۈنلۈك بىر يولنىڭ 

يەنى  ئۆزلىرى،  كىرىپ،  شەھەرگە  باردى.  13 ئۇالر  يېنىپ  يېرۇسالېمغا  بولغان  ئارىلىقىدا 
پېترۇس بىلەن يۇھاننا ۋە ياقۇب بىلەن ئاندرەياس، فىلىپپۇس بىلەن توماس ۋە بارتولومېئۇس 
بىلەن مەتتا، ئالپېئۇسنىڭ ئوغلى ياقۇب بىلەن غەيرەتلىك سىمون ۋە ياقۇبنىڭ ئوغلى يەھۇدا، 
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ۋە  مەريەم  ئانىسى  ئەيسانىڭ  ۋە  ھەممىسى  چىقتى.  14 بۇالرنىڭ  بالىخانىغا  ئولتۇرۇۋاتقان 
بىرنەچچە باشقا خوتۇنالر ۋە ئەيسانىڭ بۇرادەرلىرى بىر جاندەك دۇئا-تىالۋەت قىلىپ تۇراتتى.  
15 شۇ كۈنلەردە بىر كۈن پېترۇس ئۆزى سانى بىر يۈز يىگىرمىچە جەم بولغان بۇرادەرلەرنىڭ 

داۋۇدنىڭ  ئىلگىرىدىن  روھ  مۇقەددەس  بۇرادەرلىرىم،  ئېيتتى:  16 »ئەي  قوپۇپ،  ئوتتۇرىسىدا 
ئېيتىپ،  توغرىسىدا  يەھۇدا  بولغان  باشلىغۇچىسى  تۇتقانالرنىڭ  ئەيسانى  بىلەن  ئاغزى 
بىزنىڭ  ئىدى.  17 ئۇ  كېرەك  كەلتۈرۈلۈشى  بەجا  بەرگىنىنىڭ  خەۋەر  يازمىدا  مۇقەددەس 
قاتارىمىزدا سانىلىپ، روسۇللۇق خىزمىتىنىڭ نېسىپىنى تاپقانىدى.  18 ئۇ ئۆزى ناھەقلىقنىڭ 
بەدىلىگە بىر ئېكىن يېرىنى سېتىۋالدى. ئەمما ئۇ يۈز تۆۋەن يىقىلىپ، ئوتتۇرىدىن يېرىلىپ 
ھەممىسىگە  تۇرغانالرنىڭ  يېرۇسالېمدا  ۋەقەلەر  تۆكۈلدى.  19 بۇ  چىقىپ  ئۈچەيلىرى  ھەممە 
مەلۇم بولدى. ئۇنىڭ ئۈچۈن ئېكىن يېرى ئۇالرنىڭ تىلىدا ھەقەلدەما، يەنى قان ئېكىن يېرى 
دەپ ئاتالدى.  20 چۈنكى زەبۇر كىتابىدا پۈتۈلگەنكى: › ئۇنىڭ ماكانى ۋەيران بولسۇن ۋە ئىچىدە 

ھېچكىم ئولتۇرمىسۇن‹ ۋە يەنە: › ئۇنىڭ مەنسىپىنى باشقىسى ئالسۇن‹ دەپ پۈتۈلگەندۇر.  
21 ئۇنىڭ ئۈچۈن خۇداۋەندە ئەيسانىڭ ئارىمىزدا كىرىپ چىقىپ تۇرغان تامام ۋاقتىدا،  22 يەنى 

كۆتۈرۈلگەن  ئاسمانغا  ئايرىلىپ  بىزدىن  تا  تارتىپ  چۆمۈلدۈرۈلگىنىدىن  تەرىپىدىن  يۇھاننا 
كۈنىگىچە، بىز بىلەن ھەمراھ بولغان ئادەملەردىن بىرى ئۇنىڭ تىرىلىپ قوپقىنىغا بىز بىلەن 

بىللە گۇۋاھ بولسۇن«.  
23 شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئىككىنى، يەنى يۇستۇس لەقەملىك بارساببا دېگەن يۈسۈپنى ۋە ماتىياسنى 

ئوتتۇرىغا تۇرغۇزۇپ،  24 دۇئا قىلىپ: »ئەي سەن ھەممىسىنىڭ كۆڭلىنى بىلچۈچى خۇداۋەندە،  
بۇ  مەرتىۋىسىگە  روسۇللۇقنىڭ  ۋە  خىزمەت  كەتكەن  قويۇپ  بارغىلى  جايىغا  ئۆز  25 يەھۇدا 

ئىككىسىدىن قايسىنى ئىلغىغىنىڭنى كۆرسىتىپ بەرگىن« دەپ ئېيتتى.  26 ئاندىن ئۇالر ئۈچۈن 
چەك تاشلىدى ۋە چەك ماتىياسقا چىقتى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئون بىر روسۇلنىڭ قاتارىدا سانالدى.  

مۇقەددەس روھنىڭ كېلىشى

قاتتىق 2  2 ناگاھ  بولغانىدى.   جاندەك جەم  بىر  كەلگەندە ھەممىسى  كۈنى  1 ئورما ھېيت 

ئۆينىڭ ھەممىسىنى  ئولتۇرغان  ئۇالر  كېلىپ،  ئاۋاز  بىر  ئاسماندىن  بوراندەك  ئۆتىدىغان 
تولدۇردى.  3 ئوت يالقۇنىغا ئوخشاش تىلالر ئۇالرغا كۆرۈنۈپ تارقىلىپ ھەربىرىنىڭ ئۈستىگە 
قوندى  4 ۋە ھەممىسى مۇقەددەس روھ بىلەن تولۇپ، روھ ئۇالرغا سۆز قىلغىلى بەرگەندەك باشقا 

تىلالردا سۆز قىلغىلى باشلىدى.  
يېرۇسالېمدا  يەھۇدىيالر  تەقۋادار  كەلگەن  خەلقتىن  ھەر  تېگىدىكى  ئاسمان  چاغدا  5 ئۇ 

تىلىدا  ئۆز  ھەربىرى  كېلىپ،  يىغىلىپ  خااليىق  ئاڭالنغاندا  ئاۋاز  ئىدى.  6 ئۇ  ئولتۇراقلىق 
روسۇلالرنىڭ سۆز قىلغىنىنى ئاڭالپ ھەيرەتكە چۈشتى.  7 ھەممىسى ھەيران بولۇپ ئەجەبلىنىپ 
ھەربىرىمىز  ئەمەسمۇ؟  8 بىز  گالىلىيەلىك  ھەممىسى  قىلغانالرنىڭ  سۆز  »مانا  ئېيتىشتى: 
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قانداق ئۆزىمىز تۇغۇلغان يەرنىڭ تىلىنى ئۇالردىن ئاڭلىيااليمىز؟  9 پارتىيالىق يا مېدىيالىق 
ئاسىيادا،   يا  پونتۇستا  كاپادوكىيادا،  يا  يەھۇدىيەدە  مېسوپوتامىيەدە،  بولساق،  ئېالملىقالر  يا 
10 فرىگىيەدە يا پامفىلىيەدە، مىسىردا ۋە يا كىرېنە تەرەپلىرىدىكى لىۋىيىنىڭ يۇرتلىرىدا ماكان 

تۇتقان بولساق يا رىمدىن كۆچۈپ كەلگەن مۇساپىرالر بولساق، يەھۇدىي يا يەھۇدىي دىنىغا 
كىرگەنلەر،  11 كرىتلىك يا ئەرەب بولساق، ھەممىمىز ئۆز تىلىمىزدا خۇدانىڭ ئۇلۇغ ئەمەللىرى 
توغرىسىدىن ئۇالرنىڭ سۆزلىگىنىنى ئاڭاليمىز«.  12 ھەممىسى ھەيران قېلىپ، نېمە خىيال 
قىلىشىنى بىلمەي، بىر-بىرىگە: »بۇ نېمە ئىكەن« دەپ ئېيتىشتى.  13 ئەمما باشقىالر ئۇالرنى 

مەسخىرە قىلىپ: »بۇالر يېڭى شاراب ئىچىپ، مەست بولۇپتۇ« دېيىشتى.  

پېترۇسنىڭ خەلققە قىلغان نۇتقى

14 لېكىن پېترۇس ئون بىرلەر بىلەن قوپۇپ، ئاۋازىنى كۆتۈرۈپ ئۇالرغا ئېيتتى: »ئەي يەھۇدىي 

قۇالق  سۆزلىرىمگە  بىلىپ  بۇنى  ھەممىسى،  تۇتقانالرنىڭ  ماكان  يېرۇسالېمدا  ۋە  كىشىلەر 
سېلىڭالر.  15 بۇالر سىلەر گۇمان قىلغاندەك مەست ئەمەستۇر. ھازىر كۈننىڭ ئۈچىنچى سائىتى 
ئەمەسمۇ؟  16 لېكىن يوئېل پەيغەمبەرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن خەۋەر بېرىلگەن ۋەقە بۇدۇر، يەنى:  
ۋە  تۆكىمەن  روھۇمنى  ئۆز  ئۈستىگە  ئادەم  ھەممە  كۈنلەردە  كېيىنكى  ئېيتىدۇكى:  خۇدا   ‹ 17

ئوغۇللىرىڭالر ۋە قىزلىرىڭالر پەيغەمبەرلىك قىلىدۇ ۋە يىگىتلىرىڭالر روھىي كۆرۈنۈشلەر ۋە 
قېرىلىرىڭالر چۈشلەر كۆرىدۇ.  

ئۇالر  ۋە  تۆكىمەن  روھۇمنى  ئۈستىگە  دېدەكلىرىمنىڭ  ۋە  قۇللىرىمنىڭ  كۈنلەردە  18 ئۇ 

پەيغەمبەرلىك قىلىدۇ.  
19 يۇقىرىدا ئاسماندا ئاجايىپ كارامەتلەر ۋە تۆۋەندە يەردە ئاالمەتلەر، يەنى قان، ئوت ۋە تۈتۈن 

بۇلۇتلىرى كۆرسىتىمەن.  
20 خۇداۋەندىنىڭ ئۇلۇغ ۋە شەرەپلىك كۈنى كەلمەستىن ئىلگىرى كۈن قاراڭغۇلۇققا ۋە ئاي 

قانغا ئايلىنىدۇ.  
21 ئەمما ۋەقە بولىدۇكى، ھەركىم خۇداۋەندىنىڭ ئىسمىغا ئىلتىجا قىلسا، نىجات تاپىدۇ.‹  

ئۆزى  ئەيسا  نازارەتلىك  بىلىسىلەركى  ئاڭالڭالر.  سۆزلەرنى  بۇ  كىشىلەر،  ئىسرائىلىي  22 ئەي 

ئاالمەتلىرى  ۋە  مۆجىزىلەر  ئەمەللەر،  قۇدرەتلىك  قىلغان  ئاراڭالردا  بىلەن  قولى  ئۇنىڭ  خۇدا 
بىلەن ئالدىڭالردا خۇدادىن شاھادەت تاپقان بىر كىشى ئىدى.  23 ئۇ ئۆزى خۇدانىڭ تەقدىرى 
پاسىق  ئۇنى  سىلەر  كېيىن،  بېرىلگەندىن  تۇتۇپ  سىلەرگە  مۇۋاپىق  بىلىشىگە  ئەزەلىي  ۋە 
ئۆلۈمنىڭ  خۇدا  ئۆلتۈردۈڭالر.  24 لېكىن  مىخالپ  كرېستكە  بىلەن  قوللىرى  ئادەملەرنىڭ 
دەردىنىڭ باغلىرىنى يېشىپ، ئۇنى تىرىلدۈرۈپ قوپۇردى، چۈنكى ئۇنىڭ ئۆلۈمدىن تۇتۇلمىقى 
مۈمكىن ئەمەس ئىدى.  25 داۋۇد ئۇنىڭ توغرىسىدا ئېيتىدۇ: › خۇداۋەندىنى ھەمىشە نەزىرىمگە 

كەلتۈردۈم، چۈنكى ئۇ مېنىڭ ئوڭ يېنىمدىدۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن تەۋرەنمەيمەن. 
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26 ئۇنىڭ ئۈچۈن كۆڭلۈم خۇش بولىدۇ ۋە تىلىم شادلىق قىلىدۇ. بەدىنىم ھەم ئۈمىد بىلەن 

راھەت ئالىدۇ.  
چىرىمەكلىك  مۇقەددەسىڭنى  يا  ۋە  بەرمەيسەن  قويۇپ  دوزاخقا  ئالەم  جېنىمنى  27 چۈنكى 

كۆرگىلى قويمايسەن.  
28 تىرىكلىك يوللىرىنى ماڭا بىلدۈردۈڭ، يۈزۈڭنىڭ ئالدىدا مېنى خۇشلۇق بىلەن تولدۇرىسەن.‹  

ئۆلۈپ  ئۇ  بولىدۇكى،  دېگىلى  ئاشكارا  توغرىسىدا  داۋۇد  ئاتا-بوۋىمىز  بۇرادەرلەر،  29 ئەي 

كۆمۈلدى ۋە ئۇنىڭ قەبرىسى بۇ كۈنگىچە بىزنىڭ ئارىمىزدىدۇر.  30 لېكىن ئۇ پەيغەمبەر بولۇپ، 
تىرىلدۈرۈپ  كىشىنى  بىر  ئۇرۇق-ئەۋالدىدىن  ئۆز  ئۇنىڭ  ئولتۇرغىلى،  تەختىدە  ئۇنىڭ  خۇدا 
قوپۇرۇشنى ئۇنىڭ ئۆزىگە قەسەم بىلەن ۋەدە قىلغىنىنى بىلىپ،  31 ئىلگىرىدىن مەسىھنىڭ 
تىرىلىپ قوپمىقىنى كۆرۈپ، ئۇنىڭ توغرىسىدىن: › جېنى ئالەم دوزاختا قالمىدى ۋە ئۇنىڭ 
ھەسىتى چىرىمەكلىك كۆرمىدى‹ دەپ ئېيتتى.  32 بۇ ئەيسانى خۇدا ئۆزى تىرىلدۈرۈپ قوپۇردى. 
بۇنىڭغا بىز ھەممىمىز گۇۋاھتۇرمىز.  33 ئۇ ئۆزى خۇدانىڭ ئوڭ قولى بىلەن ئۇلۇغالندۇرۇلۇپ، 
ئاتىدىن مۇقەددەس روھنىڭ ۋەدىسىنى ئېلىپ، ئەمدى كۆرۈپ ئاڭلىغىنىڭالردەك، شۇنى تۆكۈپ 
چۈشۈردى.  34 داۋۇد ئاسمانغا چىقمىدى، لېكىن ئۆزى: › رەب مېنىڭ خۇداۋەندەمگە ئېيتتى:  

35 مەن دۈشمەنلىرىڭنى قەدەمگاھىڭ قىلغۇچە مېنىڭ ئوڭ يېنىمدا ئولتۇرغىن‹ دېدى.  

36 ئەمدى ئىسرائىلنىڭ بارچە خانىدانى تايىن بىلسۇنكى، خۇدا ئۇشبۇ سىلەر كرېستكە تارتقان 

ئەيسانى ھەم خۇداۋەندە، ھەم مەسىھ قىلىپ تەيىنلىدى«.  
37 ئۇالر بۇنى ئاڭلىغاندا كۆڭۈللىرىگە سانچىغاندەك بولۇپ، پېترۇسقا ۋە قالغان روسۇلالرغا: 

»ئەي بۇرادەرلەر، نېمە قىاليلى« دەپ ئېيتىشتى.  38 پېترۇس ئۇالرغا: »توۋا قىلىڭالر ۋە ھەربىرىڭالر 
بىلەن چۆمۈلدۈرۈشنى  ئىسمى  مەسىھنىڭ  ئەيسا  ئۈچۈن  قىلىنىشى  مەغپىرەت  گۇناھالرنىڭ 
قوبۇل قىلسۇن. شۇنداقتا مۇقەددەس روھنىڭ ھەدىيەسىنى سىلەرگە ئاتا قىلىنىدۇ.  39 چۈنكى 
ۋەدە ئۆزى سىلەرگە ۋە بالىلىرىڭالرغا ۋە تەڭرىمىز خۇداۋەندە قىچقىرىدىغان يىراقتىكىلەرنىڭ 
ھەممىسىگىدۇر« دەپ،  40 توال باشقا سۆزلەر بىلەن گۇۋاھلىق بېرىپ، نەسىھەت قىلىپ: »بۇ 
تەتۈر نەسىلدىن قۇتۇلۇڭالر« دېدى.  41 ئۇنىڭ سۆزىنى قوبۇل قىلغانالر چۆمۈلدۈرۈلۈشتى. شۇ 

كۈن ئۈچ مىڭچە جان شاگىرتالرغا قوشۇلدى.  

 ئىشەنگەنلەرنىڭ جەم بولۇشى

42 ئۇالر ئۆزلىنىنى ھەمىشە روسۇلالرنىڭ تەلىمىگە ۋە جەم بولۇشقا ۋە نان ئوشتۇشقا ۋە دۇئاغا 

باغىشالپ تۇردى.  
43 ھەربىرىنىڭ ئۈستىگە قورقۇنچ چۈشتى ۋە روسۇلالرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن توال مۆجىزە ۋە 

شېرىك  ھەرنېمىدە  تۇرۇپ،  بولۇپ  جەم  ھەممىسى  قىلىناتتى.  44 ئىشەنگەنلەرنىڭ  ئاالمەت 
بولۇپ،  45 ئۆز مۈلۈكلىرىنى ۋە ماللىرىنى سېتىپ، ھەربىرىنىڭ ھاجىتىگە قاراپ ھەممىسىگە 
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تەقسىم قىلىپ بېرەتتى.  46 ئۇالر ھەر كۈنى بىر جاندەك بەيت-مۇقەددەستە بولۇشۇپ، ئۆيلەردە 
قىالتتى.   شۈكۈر  خۇداغا  يەپ  تائام  بىلەن  ساددىلىقى  كۆڭۈل  ۋە  خۇشلۇق  ئوشتۇشۇپ،  نان 
47 ئۇالر ھەممە خەلقنىڭ ئالدىدا ئىلتىپات تاپقانىدى. خۇداۋەندە نىجات تاپقانالرنى جامائەتكە 

كۈندىن كۈنگە قوشاتتى.  

توكۇر تۇغۇلغان كىشىنىڭ شىپا تېپىشى

بەيت-مۇقەددەسكە 3  دۇئاسىغا  سائەتنىڭ  توققۇزىنچى  يۇھاننا  بىلەن  پېترۇس  كۈنى  1 بىر 

ئۇ  كەلتۈرۈلدى.  يەرگە  ئۇ  كىشى  بىر  تۇغۇلغان  توكۇر  2 ئانىسىدىن  بارغىنىدا،   چىقىپ 
ئۆزى بەيت-مۇقەددەسكە كىرگەنلەردىن سەدىقە تىلىسۇن دەپ، ھەر كۈن بەيت-مۇقەددەسنىڭ 
»چىرايلىق دەرۋازا« دېگەن دەرۋازىسىنىڭ يېنىغا قويۇالتتى.  3 پېترۇس بىلەن يۇھاننا بەيت-
مۇقەددەسكە كىرىپ تۇرغىنىدا شۇ كىشى ئۇالرنى كۆرۈپ بىر سەدىقە تىلىدى.  4 پېترۇس بىلەن 
تەلمۈرۈپ  5 ئۇ كىشى ئۇالرغا  يۇھاننا ئۇنىڭغا كۆز تىكىپ: »بىزگە قارىغىن« دەپ ئېيتتى.  
ئۇالردىن بىر نەرسە ئالىمەن دەپ ئۈمىد قىلغاندا،  6 پېترۇس: »مېنىڭ كۈمۈش بىلەن ئالتۇنۇم 
يوق، ئەمما بارىمنى ساڭا بېرەي: نازارەتلىك ئەيسا مەسىھنىڭ ئىسمى بىلەن قوپۇپ ماڭغىن« 
ئوشۇقلىرى  بىلەن  پۇتلىرى  دەرھال  ۋە  قوپۇردى  ئۇنى  تۇتۇپ،  قولىدىن  ئوڭ  7 ئۇنى  دەپ  
قۇۋۋەتلەندى  8 ۋە ئۇ سەكرەپ قوپۇپ، ماڭغىلى تۇرۇپ، ئۇالر بىلەن بەيت-مۇقەددەسكە كىرىپ، 

مېڭىپ سەكرەپ، خۇداغا ھەمد قىالتتى.  
كۆرۈپ،  10 »شۇ  ئېيتقىنىنى  ھەمد  خۇداغا  يۈرۈپ،  مېڭىپ  ئۇنىڭ  ھەممىسى  9 خەلقنىڭ 

ئۇنى  دەپ  كىشى«  تىلىگەن  سەدىقە  ئولتۇرۇپ،  دەرۋازىسىدا  چىرايلىق  بەيت-مۇقەددەسنىڭ 
تونۇپ، ئۇنىڭغا ۋەقە بولغان ئىشتىن ئەجەبلىنىپ ھەيران قالدى.  11 ئۇ كىشى پېترۇس بىلەن 
كېلىپ،  يۈگۈرۈپ  ئۇالرغا  بولۇپ  ھەيران  توال  خەلق  ھەممە  تۇرغاندا،  چاپلىشىپ  يۇھانناغا 

سۇاليماننىڭ ئايۋانى دېگەن جايدا يىغىلدى.  

پېترۇس ئەيسا مەسىھ توغرىسىدا گۇۋاھلىق بېرىدۇ

ئۈچۈن  نېمە  كىشىلەر،  ئىسرائىلىي  »ئەي  ئېيتتىكى:  باشالپ  سۆز  كۆرۈپ  بۇنى  12 پېترۇس 

بۇ  بىلەن  تەقۋادارلىقىمىز  ۋە  قۇدرىتىمىز  ئۆز  بىز  ئۈچۈن  نېمە  ۋە  ئەجەبلىنىسىلەر  ئىشقا  بۇ 
كىشىنى ماڭدۇرغاندەك بىزگە تىكىلىپ قارايسىلەر؟  13 ئاتا-بوۋىلىرىمىزنىڭ تەڭرىسى، يەنى 
ئىبراھىم، ئىسھاق ۋە ياقۇبنىڭ تەڭرىسى ئۆز بەندىسى ئەيسانى ئۇلۇغالندۇردى. سىلەر ئۇنى 
ئىنكار  ئۇنى  ئالدىدا  ئۇنىڭ  قىلغاندا  ھۆكۈم  بەرگىلى  قويۇپ  ئۇنى  پىالتۇس  بېرىپ،  تۇتۇپ 
بېرىلگىلى  سىلەرگە  قىلىپ،  ئىنكار  بولغۇچىنى  ئادىل  ۋە  مۇقەددەس  قىلدىڭالر.  14 سىلەر 
بىر قاتىللىق قىلغۇچىنى تىلىدىڭالر.  15 لېكىن ھاياتنىڭ ئەمىرىنى ئۆلتۈرگۈزدىڭالر، ئەمما 
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گۇۋاھتۇرمىز.  16 ئەيسانىڭ  ئۆزىمىز  بىز  بۇنىڭغا  قوپۇردى.  ئارىسىدىن  ئۆلۈكلەر  ئۇنى  خۇدا 
ئىسمىغا كەلتۈرۈلگەن ئىمان بىلەن ئۇنىڭ ئىسمى ئۆزى سىلەر كۆرۈپ تونۇغان بۇ ئادەمنى 
بۇ  ئالدىدا  ھەممەڭالرنىڭ  ئىمان  بولغان  بىلەن  ۋاسىتىسى  ئەيسانىڭ  ۋە  قۇۋۋەتلەندۈردى 

كىشىگە كامىل شىپالىق بەردى.  
شۇنى  بىلمەي  رەھبەرلىرىڭالر  ھەم  سىلەر،  ھەم  بىلىمەنكى،  بۇرادەرلەر،  ئەي  17 ئەمدى، 

قىلدىڭالر.  18 لېكىن خۇدا ئۆز مەسىھىنىڭ زەخمەت تارتىشى توغرىسىدا ئىلگىرىدىن ھەممە 
پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاغزى بىلەن خەۋەر بەرگىنىنى بۇ تەرىقىدە بەجا كەلتۈردى.  19 ئۇنىڭ ئۈچۈن 
يېنىڭالركى،  20 خۇداۋەندىنىڭ  يولغا  راست  قىلىپ  توۋا  دەپ،  ئۆچۈرۈلسۇن  گۇناھلىرىڭالر 
ئەيسانى  مەسىھ  تەيىنلىگەن  ئىلگىرىدىن  سىلەرگە  خۇدا  كېلىپ،  زامانلىرى  راھەت  يۈزىدىن 
ئەۋەتكەي.  21 خۇدا قەدىمكى ۋاقىتالردىن تارتىپ ئۆز مۇقەددەس پەيغەمبەرلىرىنىڭ ئاغزى بىلەن 
ئېيتقىنىدەك، ھەممە نەرسىنىڭ تۈزىلىدىغان زامانىغىچە ئاسماننىڭ مەسىھنى قوبۇل قىلىپ 
ساقلىمىقى كېرەك ئىدى.  22 مۇسا ئېيتتىكى: › رەب خۇدا سىلەرگە مەندەك بىر پەيغەمبەرنى ئۆز 
بۇرادەرلىرىڭالردىن قوپۇرىدۇ. ئۇ سىلەرگە نېمە ئېيتسا، ئۇنىڭغا قۇالق سېلىڭالر.  23 ئۇنداق 
بولىدۇكى، ئۇ پەيغەمبەرگە قۇالق سالمايدىغان ھەركىم قوۋمدىن يوقىتىلىدۇ‹ دېدى.  24 ھەممە 
ھەممىسى  قىلغانالرنىڭ  سۆز  كېلىپ،  كېيىن  ئۇنىڭدىن  تارتىپ  سامۇئىلدىن  پەيغەمبەرلەر 
ئىلگىرىدىن بۇ كۈنلەر توغرىسىدا پەيغەمبەرلىك قىلدى.  25 سىلەر پەيغەمبەرلەرنىڭ ئوغۇللىرى 
ۋە خۇدا ئىبراھىمغا: › سېنىڭ نەسلىڭدىن يەردىكى ھەممە قەبىلىلەر بەخت-بەرىكەت تاپىدۇ‹ 

دەپ ئاتا-بوۋىلىرىمىز بىلەن قىلغان ئەھدىنىڭ ئوغۇللىرىدۇرسىلەر.  
يانغاندا  يامانلىقتىن  ئۆز  ھەربىرىڭالر  قوپۇرۇپ،  تىرىلدۈرۈپ  ئەيسانى  بەندىسى  ئۆز  26 خۇدا 

سىلەرنى مۇبارەكلىسۇن دەپ، ئۇنى ئاۋۋال سىلەرگە ئەۋەتتى«.  

پېترۇس ۋە يۇھاننا يەھۇدىيالرنىڭ ئالىي كېڭىشىدە سوراق قىلىنىدۇ

پاسىباننىڭ 4  بەيت-مۇقەددەستىكى  ۋە  كاھىنالر  تۇرغىنىدا  قىلىپ  سۆز  خەلققە  1 ئۇالر 

سەردارى ۋە سادۇقىيالر ئۇالرغا كېلىپ قېلىپ،  2 ئۇالرنىڭ خەلققە تەلىم بېرىپ ئەيسادا 
ئۆلگەنلەرنىڭ ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇشىنى جاكارلىغىنىغا ئاچچىقلىنىپ،  3 روسۇلالرغا قول 
سېلىپ، ئۇالرنى تۇتۇپ، كۈن كەچ بولغىنى ئۈچۈن ئەتىگىچە سوالپ قويدى.  4 ئەمما بۇ سۆزنى 

ئاڭلىغانالردىن توال كىشى ئىشەندى ۋە ئەر كىشىلەرنىڭ سانى بەش مىڭغا يېتىشكەنىدى.  
5 ئەتىسى خەلقنىڭ رەھبەرلىرى، ئاقساقاللىرى ۋە كاتىپلىرى يېرۇسالېمدا يىغىلدى.  6 ئۇلۇغ 

جەمەتىنىڭ  كاھىننىڭ  ئۇلۇغ  ۋە  ئىسكەندەر  بىلەن  يۇھاننا  ۋە  قاياپا  بىلەن  ھاننان  كاھىن 
ھەممىسى ھازىر بولدى.  7 ئۇالر روسۇلالرنى ئوتتۇرىسىدا تۇرغۇزۇپ، ئۇالردىن: »نېمە قۇدرەت 
بىلەن ۋە نېمە ئىسىم بىلەن بۇنى قىلدىڭالر؟« دەپ سورىدى.  8 ئۇ ۋاقىت پېترۇس مۇقەددەس 
ئاقساقاللىرى،  9 بىز  بىلەن  رەھبەرلىرى  قوۋمنىڭ  »ئەي  ئېيتتى:  ئۇالرغا  تولۇپ  روھتىن 
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بىلەن  نېمە  بۇ كىشى   ‹ بىزدىن:  ياخشىلىق ئۈچۈن  يەتكۈزگەن  بىر كېسەل كىشىگە  بۈگۈن 
ساقايدى؟‹ دەپ سورالسا،  10 سىلەرنىڭ ھەممەڭالرغا ۋە ئىسرائىلنىڭ قوۋمىنىڭ ھەممىسىگە 
نازارەتلىك  قوپۇرغان  ئارىسىدىن  ئۆلۈكلەر  خۇدا  تارتىپ  كرېستكە  سىلەر  بولسۇنكى،  مەلۇم 
ئەيسانىڭ ئىسمى بىلەن بۇ ئىش بولدى، شۇ ئىسىم بىلەن بۇ كىشى ئالدىڭالردا ساق تۇرىدۇ.  
11 تامچىالردىن، يەنى سىلەردىن، تاشلىنىپ بۇرجەك تېشى بولغان تاش شۇدۇر.  12 ئۇنىڭدىن 

باشقا ھېچكىمدە نىجات يوقتۇر، چۈنكى ئاسماننىڭ تېگىدە ئادەملەرگە بېرىلگەن بىز نىجات 
تاپقۇدەك بۆلەك ئىسىم يوقتۇر«.  

13 ئۇالر پېترۇس بىلەن يۇھاننانىڭ جۈرئىتىنى كۆرۈپ، ئۇالرنىڭ ئىلىمسىز ۋە ئامما كىشىلەر 

ئىكەنلىكىنى بىلىپ ئەجەبلىنىپ، ئۇالرنى تونۇپ ئەيساغا ئەگەشكىنىنى ئۆز يادىغا كەلتۈردى.  
14 ئەمما شىپا تاپقان كىشىنىڭ ئۇالر بىلەن تۇرغىنىنى كۆرگەندە ھېچنېمە دېيەلمىدى  15 ۋە 

قىلىشىپ:  16 »بۇ  بىلەن مەسلىھەت  بىر-بىرى  بۇيرۇپ،  ئالىي كېڭەشتىن چىقىشقا  ئۇالرنى 
كىشىلەرگە قانداق قىاليلى؟ چۈنكى ئۇالرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن بىر مەشھۇر ئاالمەت قىلىنغىنى 
قىاللمايمىز.   ئىنكار  شۇنى  بىز  ۋە  مەلۇمدۇر  ھەممىسىگە  ئولتۇرغۇچىالرنىڭ  يېرۇسالېمدا 
ئۇالرنى مۇندىن  دەپ،  يېيىلمىسۇن  زىيادە  ئارىسىدا  ئىشنىڭ خەۋىرى خەلقنىڭ  بۇ  17 لېكىن 

دېيىشتى.   قويايلى«  قورقۇتۇپ  دەپ،  قىلمىسۇن  سۆز  كىشىگە  ھېچ  بىلەن  ئىسىم  بۇ  كېيىن 
تەلىم  قىلىپ  سۆز  بىلەن  ئىسمى  ئەيسانىڭ  »ھەرگىز  قىچقىرىپ:  ئۇالرنى  كېيىن  18 ئاندىن 

بەرمەڭالر« دەپ بۇيرۇدى.  
سۇنۇشتىن  بويۇن  »خۇداغا  ئېيتتى:  بېرىپ  جاۋاب  ئۇالرغا  يۇھاننا  بىلەن  پېترۇس  19 ئەمما 

سىلەرگە بويۇن سۇنۇش خۇدانىڭ ئالدىدا دۇرۇسمۇ؟ ئۆزۈڭالر چاغالڭالر.  20 بىز بولساق كۆرۈپ 
قورقۇتۇپ  ئۇالرنى  ئۇالر  ۋاقىت  دېدى.  21 ئۇ  تۇرالمايمىز«  شۈك  ئېيتماي،  ئاڭلىغىنىمىزنى 
جەھىتىدىن  خەلقنىڭ  ئېيتقاچ  ھەمد  خۇداغا  ئۈچۈن  مۆجىزە  بولغان  خەلق  ھەممە  بېقىپ، 
ئۇالرغا جازا بەرگىلى ھېچ باھانە تاپالماي، ئۇالرنى قويۇپ بەردى.  22 چۈنكى بۇ مۆجىزە بىلەن 

ساقايتىلغان كىشى قىرىق ياشتىن ئاشقانىدى.  

 ئىشەنگەنلەرنىڭ دۇئا قىلىشى

23 ئۇالر قويۇپ بېرىلگەندە ئۆزىنىڭكىلەرگە بېرىپ، باش كاھىنالر بىلەن ئاقساقالالرنىڭ ئۇالرغا 

ئاۋاز  ئېيتقىنىنىڭ ھەممىسىنى خەۋەر بەردى.  24 بۇالر بۇنى ئاڭلىغاندا بىر جاندەك ئۈنلۈك 
بىلەن خۇداغا دۇئا قىلىپ ئېيتىشتىكى: »ئەي خۇداۋەندە، ئاسمان ۋە يەر ۋە دېڭىز بىلەن ئۇالردا 
ۋاسىتىسى  روھنىڭ  ياراتقاندۇرسەن.  25 مۇقەددەس  ئۆزۈڭ  سەن  ھەممىسىنى  بولغاننىڭ  بار 
بىلەن ئۆز بەندەڭ ئاتىمىز داۋۇدنىڭ ئاغزى بىلەن: › نېمىشقا تائىپىلەر غوۋغا قىلىپ، خەلقلەر 

ئىناۋەتسىز خىيال قىلدى؟  
قارشى  مەسىھىگە  ئۇنىڭ  ۋە  خۇداۋەندىنىڭ  ئەمىرلىرى  ۋە  قوپتى  پادىشاھلىرى  26 دۇنيانىڭ 
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يىغىلىشتى‹ دەپ ئېيتتىڭ.  
27 ھەقىقەتەن بۇ شەھەردە ھىرودەس بىلەن پونتىيۇس پىالتۇس ۋە تائىپىلەر بىلەن ئىسرائىلنىڭ 

يىغىلدى.  28 دەرۋەقە سېنىڭ  قارشى  ئەيساغا  بەندەڭ  مۇقەددەس  مەسىھلىگەن  قوۋمى سەن 
يىغىلدى.   قىلغىلى  ھەممىسىنى  تەيىنلىگىنىنىڭ  ئىلگىرىدىن  مەسلىھەتىڭنىڭ  ۋە  قولۇڭ 
29 ھازىر، ئەي خۇداۋەندە، ئۇالرنىڭ قورقۇتقىنىغا قاراپ ئۆز بەندىلىرىڭگە كامىل جۈرئەت بىلەن 

مۇقەددەس  ۋە  ساقايتىشقا  كېسەللەرنى  بەرگىن.  30 ۋە  قۇدرەت  ئېيتقىلى  سۆزۈڭنى  سېنىڭ 
ئۇزاتقىن«.   قولۇڭنى  قىلدۇرۇشقا  مۆجىزىلەر  ۋە  ئاالمەتلەر  بىلەن  ئىسمى  ئەيسانىڭ  بەندەڭ 
31 ئۇالر دۇئا قىلغاندىن كېيىن جەم بولغان يېرى تەۋرەندى ۋە ھەممىسى مۇقەددەس روھتىن 

تولۇپ، خۇدانىڭ سۆزىنى جۈرئەت بىلەن يەتكۈزگىلى تۇردى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ جامائىتىنىڭ باشلىنىشى

32 ئىشەنگەنلەرنىڭ ھەممىسى بىر كۆڭۈل ۋە بىر جاندەك ئىدى ۋە ھېچبىرى ئۆز مېلىدىن بىر 

ئىدى.  33 روسۇلالر خۇداۋەندە  نەرسىدە شېرىك  بەلكى ھەممە  دېمەيتتى،  نەرسىنى مېنىڭكى 
ھەممىسىنىڭ  ۋە  بېرەتتى  گۇۋاھلىق  بىلەن  قۇۋۋەت  چوڭ  قوپقىنىغا  تىرىلىپ  ئەيسانىڭ 
تارتمىدى.  ئارىسىدا ھېچكىم موھتاجلىق  بار ئىدى.  34 ۋە ئۇالرنىڭ  ئۈستىدە چوڭ شەپقەت 
چۈنكى ھەركىمنىڭ مۈلۈك ياكى ئۆيلىرى بولسا ئۇالرنى سېتىپ، سېتىلغىنىنىڭ باھاسىنى 
ھاجىتىگە  ئۆز  ھەركىمنىڭ  ۋە  قويدى  ئالدىدا  پۇتلىرىنىڭ  كېلىپ،  35 روسۇلالرنىڭ  ئېلىپ 

قاراپ ئۈلەشتۈرۈپ بېرەتتى.  
36 ۋە روسۇلالردىن بارناباس، يەنى »نەسىھەتچى« دەپ ئاتىلىپ، سىپرۇستىن بولغان الۋىيلىق 

يۈسۈپ،  37 ھەم بىر ئېكىن يېرىنى سېتىپ، پۇلىنى ئېلىپ كېلىپ، روسۇلالرنىڭ پۇتلىرىنىڭ 
ئالدىدا قويدى.  

 ئانانىيەس بىلەن سەپىرە

سېتىپ،  5  مۈلۈكنى  بىر  بىلەن  سەپىرە  خوتۇنى  ئۆز  كىشى  بىر  دېگەن  ئانانىياس  1 ئەمما 

بىر  يەنە  قېلىپ،  ئېلىپ  ھەسسىسىنى  بىر  باھاسىنىڭ  بىلەن  بىلىشى  2 خوتۇنىنىڭ 

ھەسسىسىنى ئېلىپ كېلىپ، روسۇلالرنىڭ پۇتلىرىنىڭ ئالدىدا قويدى.  3 ئەمما پېترۇس ئېيتتى: 
»ئەي ئانانىياس، نېمىشقا سەن مۇقەددەس روھقا يالغان ئېيتىپ، مۈلۈكنىڭ باھاسىدىن بىر 
4 سەن  قويغانسەن؟   تولدۇرغىلى  كۆڭلۈڭنى  ئۆز  شەيتاننى  قالغۇدەك  ئېلىپ  ھەسسىسىنى 
ئىختىيارىڭدا  ئۆز  دارامىتى  سېتىلغاندا  ئەمەسمىدى؟  ئۆزۈڭنىڭكى  سېتىلمىغاندا  مۈلۈكنى 
ئەمەسمىدى؟ نېمىشقا سەن بۇ ئىشنى كۆڭلۈڭگە كەلتۈردۈڭ؟ ئادەمگە ئەمەس، بەلكى خۇداغا 
ئاڭلىغانالرنىڭ  ۋە  بەردى  جان  يىقىلىپ  ئاڭالپ،  سۆزنى  بۇ  5 ئانانىياس  ئېيتتىڭ«.   يالغان 
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ھەممىسىگە چوڭ قورقۇنچ چۈشتى.  6 يىگىتلەر قوپۇپ، ئۇنى كېپەنلەپ ئېلىپ چىقىپ كۆمدى.  
كىردى.   ئىچكىرى  بىخەۋەر  ئىشتىن  بۇ  خوتۇنى  ئۇنىڭ  كېيىن  ئۆتكەندىن  سائەتچە  7 ئۈچ 

ئۇ:  ساتتىڭالرمۇ؟«  شۇنچىگە  مۈلۈكنى  بەرگىن،  دەپ  »ماڭا  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  8 پېترۇس 

»دەرۋەقە شۇنچىگە« دېدى.  9 پېترۇس ئۇنىڭغا: »نېمىشقا خۇداۋەندىنىڭ روھىنى سىنىغىلى 
ئىتتىپاق قىلدىڭالر؟ مانا ئېرىڭنى كۆمگەنلەرنىڭ ئاياغلىرى ئىشىكتىدۇر. سېنى ھەم ئېلىپ 
يىگىتلەر  ۋە  بەردى  جان  يىقىلىپ  ئاياغلىرىغا  پېترۇسنىڭ  دەرھال  دېدى.  10 ئۇ  چىقىرىدۇ« 
كىرىپ، ئۇنىڭ ئۆلگىنىنى كۆرۈپ ئۇنى ئېلىپ چىقىپ، ئېرىنىڭ يېنىدا كۆمدى.  11 ھەممە 

جامائەتكە ۋە بۇنى ئاڭلىغانالرنىڭ ھەممىسىگە چوڭ بىر قورقۇنچ چۈشتى.  

روسۇلالر كۆرسەتكەن مۆجىزىلەر

ۋە  قىلىناتت  ئارىسىدا  قوۋمنىڭ  مۆجىزىلەر  ۋە  ئاالمەت  توال  بىلەن  قوللىرى  12 روسۇلالرنىڭ 

ھەممىسى بىر جاندەك سۇاليماننىڭ ئايۋانىدا جەم بوالتتى.  13 باشقىالردىن ھېچبىرى ئۇالرغا 
توال  تېخى  قىالتتى  14 ۋە  ھۆرمەت  توال  ئۇالرنى  ئەمما خەلق  قىلمىدى،  جۈرئەت  قوشۇلغىلى 
كىشىلەر خۇداۋەندىگە ئىشىنىپ، ھەم ئەرلەر، ھەم خوتۇنالر توپ-توپ بولۇپ كېلىپ قوشۇالتتى.  
15 كىشىلەر ھەتتا پېترۇس ئۆتۈپ ماڭغىنىدا، مۈمكىن بولسا ئۇنىڭ سايىسى ئۇالرنىڭ ئۈستىگە 

چۈشسۇن دەپ، كېسەللەرنى كوچىالرغا ئېلىپ چىقىپ، ئورۇن بىلەن كۆرپىلەرنىڭ ئۈستىدە 
كېلىپ،  شەھەرلەردىن  ئەتراپىدىكى  يېرۇسالېمنىڭ  كىشىلەر  توپ-توپ  قوياتتى.  16 يەنە 
كېسەللەرنى ۋە ناپاك روھالردىن ئازاب تارتقانالرنى ئېلىپ كېلەتتى ۋە ھەممىسى شىپا تاپاتتى.  

پېترۇس ۋە يۇھاننا زىنداندىن چىقىرىلىدۇ

قوپۇپ،  پىرقىسىدىكىلەر  سادۇقىي  يەنى  بولغانالر،  بىلەن  ئۇنىڭ  ۋە  كاھىن  ئۇلۇغ  17 ئەمما 

زىندانغا سوالپ  ئاممىۋى  تۇتۇپ،  ئۇالرنى  قول سېلىپ  تولۇپ،  18 روسۇلالرغا  بىلەن  غەيرەت 
قويدى.  19 ئەمما خۇداۋەندىنىڭ پەرىشتىسى كېچىدە زىنداننىڭ دەرۋازىسىنى ئېچىپ، ئۇالرنى 
چىقىرىپ ئېيتتى:  20 »بېرىپ، بەيت-مۇقەددەستە قوپۇپ، ھاياتنىڭ ھەممە سۆزىنى خەلققە 

ئېيتىڭالر«.  
ئەمما  تۇردى.  بەرگىلى  تەلىم  كىرىپ،  بەيت-مۇقەددەسكە  ئاتقاندا  تاڭ  ئاڭالپ،  بۇنى  21 ئۇالر 

بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ۋە  كېڭەشنى  ئالىي  كېلىپ،  بولغانالر  بىلەن  ئۇنىڭ  ۋە  كاھىن  ئۇلۇغ 
ئاقساقاللىرىنى يىغىپ، زىنداندىن روسۇلالرنى ئېلىپ كەلگىلى كىشى ئەۋەتتى.  22 سىپاھالر 
بېرىپ، ئۇالرنى زىنداندا تاپماي يېنىپ كېلىپ، خەۋەر بېرىپ،  23 ئېيتتى: »بىز بېرىپ باقساق، 
لېكىن ئېچىپ  تۇرىدۇ،  دەرۋازىالرنىڭ سىرتىدا  پاسىبانالر  ۋە  تاقاقلىق  بىلەن  دىققەت  زىندان 

كىرگەندە ئىچكىرىدە ھېچ كىشىنى تاپمىدۇق«.  
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بۇنىڭ  ئاڭلىغاندا  سۆزلەرنى  بۇ  كاھىنالر  باش  ۋە  سەردارى  پاسىبان  24 بەيت-مۇقەددەسنىڭ 

بولدى.  25 ئەمما  ھەيران  ناھايىتى  دەپ  بولىدۇ؟«  قانداق  بارغانچە  ئىشالر  »بۇ  توغرىسىدا: 
بىر كىشى كېلىپ، ئۇالرغا: »مانا سىلەر زىندانغا سالغان كىشىلەر بەيت-مۇقەددەستە تۇرۇپ 

خەلققە تەلىم بېرىدۇ« دەپ خەۋەر بەردى.  

روسۇلالر سوراق قىلىنىدۇ

خەلقتىن  لېكىن  كەلدى.  ئېلىپ  ئۇالرنى  بېرىپ،  بىلەن  سىپاھالر  ئۆزى  سەردار  ۋاقىت  26 ئۇ 

ئېلىپ  ئۇالرنى  قىلمىدى.  27 ئۇالر  زورلۇق  دەپ،  قىلمىسۇن  چالما-كېسەك  بىزنى  قورقۇپ، 
كەلگەندە كېڭەشنىڭ ئالدىدا تۇرغۇزدى. ئۇلۇغ كاھىن ئۇالردىن سوراپ  28 ئېيتتى: »بۇ ئىسىم 
بىلەن تەلىم بەرمەڭالر دەپ، قاتتىق ئەمر قىلمىدۇقمۇ؟ ۋە مانا يېرۇسالېمنى ئۆز تەلىمىڭالر 

بىلەن تولدۇرۇپ، بۇ ئادەمنىڭ قېنىنى بىزنىڭ ئۈستىمىزگە كەلتۈرگىلى خااليسىلەر«.  
ئوشۇقراق  ئادەملەردىن  »خۇداغا  ئېيتتى:  بېرىپ  جاۋاب  روسۇلالر  بىلەن  پېترۇس  29 لېكىن 

بويۇن سۇنماق كېرەكتۇر.  30 سىلەر ياغاچقا ئېسىپ ئۆلتۈرگەن ئەيسانى ئاتا-بوۋىلىرىمىزنىڭ 
تەڭرىسى تىرىلدۈرۈپ قوپۇردى.  31 ئۇ ئىسرائىلغا توۋا ۋە گۇناھالرنىڭ كەچۈرۈمىنى بەرسۇن 
دەپ، خۇدا ئۇنى ئۆز ئوڭ قولى بىلەن ئۇلۇغالندۇرۇپ، ئەمىر ۋە قۇتقۇزغۇچى قىلىپ،  32 بۇنىڭ 
روھ  بەرگەن مۇقەددەس  بويۇن سۇنغۇچىالرغا  ئۆزىگە  ۋە خۇدا  بىز گۇۋاھتۇرمىز  ھەممىسىگە 
ھەم گۇۋاھتۇر«.  33 مەھكىمىدىكىلەر بۇنى ئاڭلىغاندا توال ئاچچىقلىنىپ، ئۇالرنى ئۆلتۈرگىلى 

خالىدى.  
34 لېكىن پەرىسىي بولۇپ غامالىيىل دېگەن ھەممە قوۋمنىڭ ئالدىدا ھۆرمەتلىك بىر تەۋرات 

ئۇستازى كېڭەشتە قوپۇپ: »بۇ ئادەملەر بىر دەم تاشقىرى چىقسۇن« دەپ بۇيرۇدى.  35 ئاندىن 
ئۇالرغا ئېيتتى: »ئەي ئىسرائىلىي كىشىلەر، بۇ ئادەملەرگە نېمە قىلساڭالر، ئېھتىيات بىلەن 
قىلىڭالر.  36 بۇ كۈنلەردىن ئىلگىرى تەۋداس دېگەن كىشى قوپۇپ، ئۆزىنى چوڭ تۇتتى ۋە تۆت 
يۈزچە ئادەم ئۇنىڭغا قوشۇلدى. لېكىن ئۆزى ئۆلتۈرۈلگەندىن كېيىن ئۇنىڭغا ئەگەشكەنلەرنىڭ 
ھەممىسى تارقىلىپ يوقالدى.  37 ئۇنىڭدىن كېيىن جان خەتلەنمەكنىڭ كۈنلىرىدە گالىلىيەلىك 
يەھۇدا قوپۇپ، بىرمۇنچە خەلقنى ئۆزىگە ئازدۇرۇپ ئەگەشتۈردى. ئۇ ھاالك بولدى ۋە ئۇنىڭغا 
ئادەملەرگە  بۇ  ئېيتىمەن:  سىلەرگە  كەتتى.  38 ئەمدى  تارىلىپ  ھەممىسى  ئەگەشكەنلەرنىڭ 
تەگمەي، ئۆز ئىختىيارىغا قويۇڭالر. ئەگەر بۇ كېڭەش ياكى بۇ ئىش ئادەملەردىن بولسا، يوق 
قىلىڭالركى،  ئېھتىيات  يوقىتالمايسىلەر.  بولسا،  خۇدادىن  ئەگەر  كېتىدۇ.  39 لېكىن  بولۇپ 
خۇداغا قارشى جەڭ قىلغۇچى بولمىغايسىلەر« دېدى.  40 ئۇالر ئۇنىڭ سۆزىگە ماقۇل بولۇپ، 
روسۇلالرنى قىچقىرىپ، ئۇالرنى قامچىلىتىپ: »ئەيسانىڭ ئىسمى بىلەن سۆز قىلماڭالر« دەپ 

بۇيرۇپ ئۇالرنى قويۇپ بەردى.  
41 ئۇالر بۇ ئىسىم ئۈچۈن ھاقارەت تارتقىلى اليىق سانالغىنى ئۈچۈن خۇش بولۇشۇپ كېڭەشتىن 
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چىقىپ كەتتى.  42 ئۇالر بولسا ھەر كۈنى بەيت-مۇقەددەستە ۋە ئۆيلەردە تەلىم بېرىپ، ئەيسا 
مەسىھ توغرىسىدا ۋەز ئېيتىشتىن توختىمايتتى.  

خىزمەتكە ئىلغانغان يەتتە كىشى

1 شۇ كۈنلەردە شاگىرتالرنىڭ سانى توال بولغاندا يۇنانىي يەھۇدىيالر ئۆز تۇل خوتۇنلىرى 6 

غۇدۇرىشاتتى.   ئىبرانىيالرغا  ئۈچۈن  قالغىنى  قۇرۇق  سەدىقىدىن  بېرىلگەن  كۈنى  ھەر 
»بىزگە خۇدانىڭ  ئېيتتى:  قىچقىرىپ،  ئىككىلەر جەمئىي شاگىرتالرنى  ئون  ئۈچۈن  2 ئۇنىڭ 

سۆزىنىڭ خىزمىتىنى تاشالپ، داستىخانغا خىزمەت قىلىشنى توغرا ئەمەس.  3 ئۇنىڭ ئۈچۈن، 
ئەي بۇرادەرلەر، ئاراڭالردىن روھ ۋە ھېكمەت بىلەن تولۇپ، ياخشىلىقى ئۈچۈن مەشھۇر بولغان 
يەتتە كىشى ئىلغاڭالر ۋە بىز ئۇالرنى بۇ ئىشقا تەيىنلەپ تۇرغۇزىمىز.  4 لېكىن بىز ئۆزىمىز 
5 بۇ سۆز ھەممە جامائەتكە خۇش  تۇرايلى« دېيىشتى.   ھەمىشە دۇئا ۋە سۆزنىڭ خىزمىتىدە 
كەلدى ۋە ئۇالر ئىستىفانۇسنى ئىلغىدى. ئۇ ئۆزى ئېتىقاد ۋە مۇقەددەس روھ بىلەن تولغان بىر 
كىشى ئىدى ۋە ھەم فىلىپپۇسنى ۋە پروكورۇسنى ۋە نىكانورنى ۋە تىموننى ۋە پارمېناسنى ۋە 
يەھۇدىي دىنىغا كىرگەن ئانتاكيالىق نىكوالئوسنى ئىلغاپ،  6 ئۇالرنى روسۇلالرنىڭ ئالدىغا 

تۇرغۇزدى. بۇالر دۇئا قىلىپ، قوللىرىنى ئۇالرنىڭ ئۈستىگە قويدى.  
7 خۇدانىڭ سۆزى ئۆسۈپ، شاگىرتالرنىڭ سانى يېرۇسالېمدا توال ئاشتى. كاھىنالردىن ھەم چوڭ 

بىر توپ ئىمانغا ئىتائەت قىلدى.  

 ئىستىفانۇسنىڭ تۇتقۇن قىلىنىشى

8 ئىستىفانۇس بولسا ئېتىقاد ۋە قۇۋۋەت بىلەن تولۇپ، خەلقنىڭ ئارىسىدا چوڭ مۆجىزىلەر ۋە 

ئاالمەتلەر قىالتتى.  9 لېكىن لىبېرتىن دېگەنلەرنىڭ سىناگوگىدىن بولغانالردىن بىرنەچچىسى 
بىلەن كىرېنەلىكلەرنىڭ ۋە ئىسكەندەرىيەلىكلەرنىڭ سىناگوگىدىكىلەردىن ۋە كىلىكىيە بىلەن 
ئاسىيادىن بولغانالردىن بىرنەچچىسى ئىستىفانۇس بىلەن مۇزاكىرىلەشكىلى قوپتى.  10 لېكىن 
ئۇالر ئۇنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن سۆز قىلغان ھېكمەتكە ۋە روھقا ئاجىز كەلدى.  11 ئۇ ۋاقىت: 
گۇۋاھلىق  دەپ  ئاڭلىدۇق«  ئېيتقىنىنى  سۆز  كۇپۇر  خۇداغا  ۋە  مۇساغا  »ئىستىفانۇسنىڭ 
قوزغىتىپ،  كاتىپالرنى  ۋە  ئاقساقالالرنى  ئېلىپ،  12 خەلقنى،  ئىجارىگە  كىشىلەر  بەرگىلى 
گۇۋاھالر  بېرىپ،  13 يالغان  ئېلىپ  كېڭەشكە  ئالىي  تۇتۇپ،  ئۇنى  كېلىپ،  ئىستىفانۇسقا 
ئوتتۇرىغا چىقاردى . ئۇالر: »بۇ كىشى مۇقەددەس يېرىمىزنىڭ ۋە تەۋرات قانۇنىنىڭ خىالپىدا 
سۆز قىلماقتىن توختىمايدۇ.  14 بىز ئۇنىڭدىن: › شۇ نازارەتلىك ئەيسا بۇ ماكاننى يىقىتىپ، 
ئاڭلىدۇق«  دېگىنىنى  قىلىدۇ‹  بۆلەكچە  يۆتكىۋېتىپ  رەسىملىرىنى  بەرگەن  بىزگە  مۇسانىڭ 

دەپ ئېيتىشتى.  



14 روسۇلالرنىڭ پائالىيەتلىرى 

يۈزىنى  ئۇنىڭ  قاراپ،  تىكىلىپ  ئىستىفانۇسقا  ھەممىسى  ئولتۇرغانالرنىڭ  15 كېڭەشتە 

پەرىشتىنىڭ يۈزىدەك كۆردى.  

 ئىستىفانۇس يەھۇدىيالرنىڭ ئالىي كېڭىشىدا گۇۋاھلىق بېرىدۇ

ئېيتتى: 7  2 ئىستىفانۇس  سورىدى.   دەپ  بوالمدۇ؟«  شۇنداق  ئىشالر  »بۇ  كاھىن:  1 ئۇلۇغ 

»ئەي بۇرادەرلەر ۋە ئاتىالر، قۇالق سېلىڭالر! شان-شەرەپنىڭ تەڭرىسى ئاتىمىز ئىبراھىم 
ھارانغا تېخى كۆچمەي، ئاررام مېسوپوتامىيەدە تۇرغان ۋاقتىدا ئۇنىڭغا كۆرۈنۈپ ئېيتتى:  3 › 
دېدى.   بارغىن‹  يۇرتقا  كۆرسىتىدىغان  ساڭا  مەن  چىقىپ،  جەمەتىڭدىن  ۋە  ۋەتىنىڭدىن  ئۆز 
4 ئۇ ۋاقىت ئۇ كالدانىيالرنىڭ يۇرتىدىن چىقىپ، ھاراندا ئولتۇردى. ئاتىسى ۋاپات بولغاندىن 

كېيىن، خۇدا ئۇنى ئۇ يەردىن سىلەر ئەمدى ئولتۇرغان يۇرتقا كۆچۈردى.  5 ئەمما ئۇ بۇ يەردە بىر 
ئاياغ باسقۇدەك يەرنى ھەم ئۇنىڭغا مىراس بەرمىدى، لېكىن بۇ يۇرتنى ئۆزىنىڭ ۋە ئۇنىڭدىن 
ۋاقىتتا  ئۇ  قىلدى.  ۋەدە  بەرگىلى  ئۈچۈن  بولۇش  ئىگىلىكى  ئۇرۇق-ئەۋالدىغا  كېيىنكى 
ئىبراھىمنىڭ بالىسى تېخى يوق ئىدى.  6 خۇدا مۇنداق ئېيتتىكى: › ئۇنىڭ ئۇرۇق-ئەۋالدى 
يات يۇرتتا مۇساپىر بولىدۇ ۋە ئۇالر تۆت يۈز يىل قۇل بولۇپ، ئۇالرغا زۇلۇم قىلىنىدۇ.  7 ئەمما 
ماڭا  چىقىپ  ئۇالر  كېيىن  ئاندىن  قىلىمەن.  ھۆكۈم  تائىپىگە  قىلىدىغان  قۇل  ئۇالرنى  مەن 
بۇ يەردە ئىبادەت قىلىدۇ‹ دەپ خۇدا ئېيتتى.  8 خۇدا ئۇنىڭغا خەتنىنىڭ ئەھدىسىنى بەردى. 
ئىبراھىمدىن ئىسھاق تۆرەلىپ، سەككىزىنچى كۈنىدە خەتنە قىلىندى. ئىسھاقتىن ياقۇب ۋە 

ياقۇبتىن ئون ئىككى ئاتا-بوۋا تۆرەلدى.  
ئۇنىڭ  خۇدا  لېكىن  ساتتى.  مىسىرغا  ئۇنى  قىلىپ،  ھەسەت  يۈسۈپكە  بولسا  9 ئاتا-بوۋىالر 

فىرەۋننىڭ  پادىشاھى  ئۇنىڭغا مىسىر  قۇتقۇزۇپ،  تەڭلىكتىن  بولۇپ،  10 ئۇنى ھەممە  بىلەن 
ئالدىدا ئىلتىپات تاپتۇرۇپ ھېكمەت بەردى. فىرەۋن ئۇنى مىسىر ئۈستىگە ۋە ھەممە ئۆز ئۆيى 
ئۈستىگە خوجا قىلدى.  11 ئەمما پۈتۈن مىسىر بىلەن قانائان يۇرتلىرىدا ئاچارچىلىق ۋە چوڭ 
مىسىردا  تاپالمىدى.  12 ياقۇب  نەرسە  بىر  يېگىلى  ئاتا-بوۋىلىرىمىز  ۋە  بولدى  ۋەقە  تەڭلىك 
ئاشلىق بار ئىكەنلىكىنى ئاڭلىغاندا ئاتا-بوۋىلىرىمىزنى ئاۋۋالقى مەرتىۋە ئۇ يەرگە ئەۋەتتى.  
13 ئىككىنچى مەرتىۋە يۈسۈپ بۇرادەرلىرىگە تونۇلدى ۋە يۈسۈپنىڭ جەمەتى فىرەۋنگە مەلۇم 

جان  بەش  يەتمىش  ۋە  ياقۇبنى  ئاتىسى  ئەۋەتىپ،  كىشى  يۈسۈپ  بىلەن  بولدى.  14 شۇنىڭ 
سانلىق ھەممە جەمەتىنى ئۆزىگە قىچقاردى.  15 ياقۇب مىسىرغا چۈشتى ۋە ئۆزى بىلەن ئاتا-

بوۋىلىرىمىز ئۇ يەردە ۋاپات بولدى.  16 ئۇالر شەكەمگە يۆتكىلىپ، ئىبراھىم شەكەمدە خامورنىڭ 
ئوغۇللىرىدىن پۇلغا سېتىۋالغان قەبرىدە دەپنە قىلىندى.  

قوۋم  تۇرغىنىدا،  يېقىنلىشىپ  ۋاقتى  ۋەدىسىنىڭ  قىلغان  ئىبراھىمغا  خۇدانىڭ  17 لېكىن 

پادىشاھ  بىر  يېڭى  تونۇمايدىغان  يۈسۈپنى  ۋاقىت  بولغانىدى.  18 ئۇ  توال  ئۆسۈپ  مىسىردا 
مىسىردا قوپتى.  19 شۇ پادىشاھ خەلقىمىزگە ھىيلە قىلىپ، ئاتا-بوۋىلىرىمىزغا ئازار يەتكۈزۈپ، 
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ئۇالرنى ئۆز بالىلىرىنى، تىرىك قالمىسۇن دەپ، تاشقىرى تاشلىغىلى زورلىدى.  
20 شۇ ۋاقىتتا مۇسا تۇغۇلدى. ئۇ خۇدانىڭ ئالدىدا مەقبۇل بولۇپ، ئۆز ئاتىسىنىڭ ئۆيىدە ئۈچ 

ئاي بېقىلدى.  21 ئەمما ئۇ ئۆزى ئۆيدىن چىقىرىلىپ تاشالنغاندا فىرەۋننىڭ قىزى ئۇنى ئېلىپ 
كەلتۈرۈپ، ئۆزىگە باال قىلىپ باقتى  22 ۋە مۇسا مىسىرلىقالرنىڭ بارچە ھېكمىتىدە تەربىيە 

قىلىنىپ، سۆزدە ۋە ئەمەلدە كۈچلۈك بولدى.  
23 ئۇ قىرىق ياشقا كىرگەندە، ئۆز بۇرادەرلىرىم بەنى-ئىسرائىلنى زىيارەت قىالي دەپ، كۆڭلىگە 

قىلىپ،  ياردەم  كىشىگە  ئۇرۇلغان  كۆرۈپ،  تارتقىنىنى  زۇلۇم  كىشىنىڭ  بىر  چۈشتى.  24 ئۇ 
ئىنتىقامىنى ئېلىپ مىسىرلىقنى ئۆلتۈردى.  25 ۋە خىيال قىلدىكى: › بۇرادەرلىرىم مېنى، خۇدا 
ئۇنىڭ قولى بىلەن بىزنى قۇتقۇزىدۇ دەپ بىلىدۇ‹. ئەمما ئۇالر بۇنى ئۇقمىدى.  26 ئۇ كۈننىڭ 
ئەي   ‹ ياراشتۇرغىلى خاالپ:  ئۇالرنى  كېلىپ،  مۇسا چىقىپ  تۇرغاندا  تالىشىپ  ئۇالر  ئەتىسى 
كىشىلەر، سىلەر بۇرادەر بولۇپ تۇرۇپ، نېمىشقا بىر-بىرىڭالرغا زۇلۇم قىلىسىلەر؟‹ دەپ ئېيتتى.  
27 ئەمما ئۆز ھەقەمسايىسىگە زۇلۇم قىلغان كىشى ئۇنى سىلكىۋېتىپ ئېيتتىكى: › كىم سېنى 

بىزنىڭ ئۈستىمىزگە ئەمىر ۋە ھاكىم قىلىپتۇ؟  28 تۈنۈگۈن مىسىرلىقنى ئۆلتۈرگىنىڭدەك 
مېنى ئۆلتۈرگىلى خااليسەنمۇ؟‹  29 مۇسا بۇ سۆزنى ئاڭالپ، قېچىپ مىدىيان يۇرتىدا غېرىب 

بولۇپ تۇردى. ئاندا ئۇنىڭغا ئىككى ئوغۇل تۇغۇلدى.  
30 قىرىق يىل ئۆتكەندە خۇداۋەندىنىڭ بىر پەرىشتىسى سىناي تېغىنىڭ باياۋانىدا بىر كۆيۈپ 

كۆرگەندە  بۇنى  كۆرۈندى.  31 مۇسا  ئۇنىڭغا  يالقۇنىدا  ئوت  چاتقالنىڭ  تىكەنلىك  تۇرغان 
كېلىپ:   ئاۋازى  خۇداۋەندىنىڭ  بارغاندا  يېقىن  قارىغىلى  ئۇنىڭغا  ئەجەبلىنىپ،  كۆرگىنىدىن 
ياقۇبنىڭ  ۋە  ئىسھاقنىڭ  ۋە  ئىبراھىمنىڭ  يەنى  تەڭرىسى،  ئاتا-بوۋىلىرىڭنىڭ  مەن   ‹ 32

تەڭرىسىدۇرمەن‹ دەپ ئېيتتى. مۇسا قورقۇنچتا تىترەپ قارىغىلى جۈرئەت قىلمىدى.  33 ئەمما 
خۇداۋەندە ئۇنىڭغا ئېيتتى: › پۇتلىرىڭدىكى چورۇقلىرىڭنى سالغىن، چۈنكى سەن تۇرغان جاي 
ئۇالرنىڭ  كۆرۈپ،  تارتقىنىنى  زۇلۇم  قوۋمىمنىڭ  مىسىردىكى  يەردۇر،  34 دەرۋەقە  مۇقەددەس 
نازىل بولدۇم. ئەمدى كەلگىن، سېنى مىسىرغا  تارتقىنىنى ئاڭالپ، ئۇالرنى قۇتقۇزغىلى  ئاھ 

ئەۋەتەي‹ دېدى.  
35 ئۇالر ئۇنى ئىنكار قىلىپ، › كىم سېنى ئەمىر ۋە ھاكىم قىلدى؟‹ دېگەن شۇ مۇسا ئۆزىنى 

خۇدا تىكەنلىك چاتقاللىقتا ئۇنىڭغا كۆرۈنگەن پەرىشتىنىڭ قولى بىلەن ئەمىر ۋە قۇتقۇزغۇچى 
قىلىپ ئەۋەتتى.  36 ئۇ ئۆزى ئۇالرنى مىسىردىن چىقىرىپ، مىسىر يۇرتىدا ۋە قىزىل دېڭىزدا 
ۋە چۆلدە قىرىق يىل داۋامىدا ئاالمەت بىلەن مۆجىزىلەر قىالتتى.  37 بەنى-ئىسرائىلغا: › خۇدا 
مۇسا شۇدۇر،  38 يەنى  ئېيتقان  دەپ  قوپۇرىدۇ‹  پەيغەمبەرنى  بىر  مەندەك  بۇرادەرلىرىڭالردىن 
جامائەت چۆلدە بولغان ۋاقتىدا سىناي تېغىدا ئۆزىگە سۆز قىلغان پەرىشتە بىلەن بىللە بولغان 
ۋە ئاتا-بوۋىلىرىمىز بىلەن بىللە بولغان، سىلەرگە يەتكۈزىدىغان تىرىك كاالم قوبۇل قىلغان 
كىشى شۇ ئۆزىدۇر.  39 ئاتا-بوۋىلىرىمىز ئۇنىڭغا بويۇن سۇنغىلى خالىماي، بەلكى ئۇنى رەت 
ئالدىمىزدا   ‹ ئېيتىشتىكى:  بولۇپ،  40 ھارۇنغا  مايىل  مىسىرغا  بىلەن  كۆڭۈللىرى  قىلىپ، 
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مېڭىپ باشاليدىغان تەڭرىلەر بىزگە ياساپ بەرگىن، چۈنكى بىزنى مىسىر يۇرتىدىن چىقارغان 
ياساپ،  سۈرىتىنى  موزاي  بىر  كۈنلەردە  شۇ  بىلمەيمىز.  41 ئۇالر  بولغىنىنى  نېمە  مۇساغا  بۇ 
بۇتقا قۇربانلىق كەلتۈرۈپ، ئۆز قوللىرىنىڭ ئىشلىرى بىلەن خۇش بولۇشتى.  42 ئەمما خۇدا 
ھەقتە  بۇ  تاپشۇردى.  قىلغىلى  ئىبادەت  قوشۇنىغا  ئاسماننىڭ  ئۇالرنى  ئۆرۈپ،  يۈز  ئۇالردىن 
ۋە  باياۋاندا قىرىق يىل ماڭا قۇربانلىق  بەيت-ئىسرائىل،  › ئەي  پەيغەمبەرلەرنىڭ كىتابىدا: 

ھەدىيەلەر تەقدىم قىلدىڭالرمۇ؟  
43 مانا مولوخنىڭ چېدىرىنى ۋە رىفان بۇتىنىڭ يۇلتۇزىنى، يەنى ئۇالرغا سەجدە قىلماق ئۈچۈن 

تەرىپىگە  بىر  ئۇ  بابىلنىڭ  ئۇنىڭ ئۈچۈن سىلەرنى  يۈردۈڭالر.  ياسىغان سۈرەتلەرنى كۆتۈرۈپ 
ئېلىپ بارىمەن‹ دەپ پۈتۈلگەندۇر.  

44 باياۋاندا شاھادەت چېدىرى ئاتا-بوۋىلىرىمىز بىلەن بار ئىدى. مۇساغا سۆزلىگۈچى ئۆزى: › 

كېيىن  بۇيرۇغانىدى.  45 ئاندىن  دەپ  قىلغىن‹  مۇۋاپىق  نەمۇنىگە  كۆرگەن  ئۆزۈڭ  چېدىرنى 
ئۇالرنىڭ  خۇدا  ئۇنى  باشلىنىپ  ئەيسادىن  تاپشۇرۇۋېلىپ،  چېدىرنى  ئۇ  ئاتا-بوۋىلىرىمىز 
ئالدىدىن قوغالپ چىقارغان تائىپىلەردىن ئۆز ئىگىلىكىگە ئالغان يۇرتقا كۆچۈرۈپ كەلدى. ئۇ 
داۋۇدنىڭ ۋاقتىغىچە شۇنداق تۇردى.  46 داۋۇد ئۆزى خۇدانىڭ ئالدىدا مەقبۇل بولۇپ، ياقۇبنىڭ 
تەڭرىسىگە بىر ماكان تاپقىلى ئىلتىماس قىلدى.  47 لېكىن سۇاليمان ئۇنىڭغا بىر بەيت بىنا 
قىلدى.  48 ئەمما ھەقتائاال ئادەمنىڭ قولى بىلەن ياسالغان بەيتلەردە ماكان تۇتمايدۇ. پەيغەمبەر 

شۇنداق ئېيتىدۇكى:  
ئۆي سالىسىلەر؟  قانداق  ماڭا  قەدەمگاھىمدۇر.  مېنىڭ  يەر  ۋە  تەختىم  مېنىڭ  49 › »ئاسمان 

ياكى ئارامگاھىم قايسىدۇر؟  
50 بۇالرنىڭ ھەممىسىنى مېنىڭ قولۇم قىلمىدىمۇ؟« دەپ خۇداۋەندە ئېيتىدۇ‹.  

ئاتا-بوۋىلىرىڭالرغا  سىلەر  بولغانالر،  خەتنىسىز  قۇالقلىرى  ۋە  كۆڭلى  قاتتىق  بوينى  51 ئەي 

ئوخشاش ھەمىشە مۇقەددەس روھقا غارشىلىق قىلىسىلەر.  52 ئاتا-بوۋىلىرىڭالر پەيغەمبەرلەرنىڭ 
بەرگۈچىلەرنى  بولغۇچىنىڭ كېلىدىغىنىدىن خەۋەر  ئادىل  قايسىسىنى قوغلىمىدى؟ ئۇالر ئۇ 
بولدۇڭالر.  53 سىلەر  ئۆلتۈرگۈچى  ۋە  بەرگۈچى  تۇتۇپ  ئادىلنى  ئۇ  ئەمدى  سىلەر  ئۆلتۈردى. 

قانۇننى پەرىشتىلەرنىڭ تۈزمىكى بىلەن تاپشۇرۇۋالغانسىلەر، ئەمما تۇتمىدىڭالر«.  

 ئىستىفانۇسنىڭ چالما-كېسەك قىلىنىشى

ئۇ  ئۇنىڭغا چىشلىرىنى غۇچۇرالتتى.  55 لېكىن  ئاچچىقلىنىپ  توال  ئاڭلىغاندا  بۇنى  54 ئۇالر 

ئۆزى مۇقەددەس روھ بىلەن تولۇپ ئاسمانغا كۆز تىكىپ قاراپ، خۇدانىڭ شان-شەرىپىنى ۋە 
ئەيسا خۇدانىڭ ئوڭ يېنىدا تۇرغىنىنى كۆرۈپ،  56 ئېيتتى: »مانا ئاسمانالرنى ئېچىلىپ، ئىبن 
ئال-ئىنساننىڭ خۇدانىڭ ئوڭ يېنىدا تۇرغىنىنى كۆرىمەن«.  57 لېكىن ئۇالر قاتتىق ئاۋاز بىلەن 
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قىچقىرىپ، قۇالقلىرىنى ئېتىۋېلىپ، ھەممىسى بىرلىكتە ئۇنىڭغا يوپۇرۇلۇپ كېلىپ،  58 ئۇنى 
بىر  دېگەن  سائۇل  لىباسلىرىنى  ئۆز  گۇۋاھالر  قىلدى.  چالما-كېسەك  چىقىرىپ  شەھەردىن 
يىگىتنىڭ ئاياغلىرىنىڭ يېنىدا قويدى.  59 ئۇالر ئىستىفانۇسنى چالما-كېسەك قىلغىنىدا ئۇ ئۆزى 
دۇئا قىلىپ: »ئەي خۇداۋەندە ئەيسا، روھۇمنى قوبۇل قىلغىن« دەپ ئېيتتى.  60 ئاندىن تىز پۈكۈپ 
ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن قىچقىرىپ ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندە، ئۇالرغا بۇ گۇناھنى سانىمىغىن«. بۇنى 

ئېيتىپ، ئۆلۈمدە ئۇشالپ كەتتى. سائۇلمۇ ئۇنىڭ ئۆلتۈرۈلگىنىگە رازى ئىدى.  

سائۇلنىڭ ئەيسا مەسىھنىڭ جامائىتىگە زىيانكەشلىك قىلىشى

بولدى. 8  ۋەقە  قوغالنماقلىق  بىر  چوڭ  ئۈستىگە  جامائەتنىڭ  يېرۇسالېمدىكى  كۈندە  1 ئۇ 

كەتتى.   تارىلىپ  يۇرتلىرىغا  سامارىيەنىڭ  ۋە  يەھۇدىيەنىڭ  ھەممىسى  باشقا  روسۇلالردىن 
2 تەقۋادار كىشىلەر ئىستىفانۇسنى دەپنە قىلىپ، ئۇنىڭ ئۈستىگە چوڭ ماتەم قىلدى.  3 لېكىن 

ۋە خوتۇنالرنى سۈرۈپ  كىشىلەرنى  ئەر  كىرىپ،  ئۆيلىرىگە  قىلىپ،  ۋەيران  جامائەتنى  سائۇل 
زىندانغا سالدۇراتتى.  

فىلىپپۇس سامارىيەدە ئىنجىلنىڭ سۆزىنى جاكاراليدۇ

4 لېكىن تارىلىپ كەتكەنلەر ئايلىنىپ يۈرۈپ، ئىنجىلنىڭ سۆزىنى جاكارالتتى.  5 فىلىپپۇس 

ئاڭالپ،  ئېيتتى.  6 خەلق  ۋەز  مەسىھنى  ئۇالرغا  چۈشۈپ،  شەھىرىگە  سامارىيە  بولسا 
قۇالق  ئېيتقىنىغا  ئۇنىڭ  بىلەن  كۆڭۈل  بىر  كۆرگەندە  ئاالمەتلىرىنى  قىلغان  فىلىپپۇسنىڭ 
سالدى.  7 چۈنكى ناپاك روھالردىن تۇتۇلغان توال كىشىلەردىن ئۇ روھالر ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن 
ئۇ  بىلەن  ساقايتىلدى.  8 شۇنىڭ  توكۇرالر  بىلەن  پالەچ  توال  ۋە  كەتتى  چىقىپ  قىچقىرىپ 

شەھەردە چوڭ خۇشلۇق بولدى.  
9 لېكىن ئىلگىرىدىن ئۇ شەھەردە جادۇگەرلىك قىلىپ، سامارىيە خەلقىنى ھەيرەتكە سېلىپ، 

ئىدى.  10 كىچىكلىرىدىن  بار  كىشى  بىر  ئىسىملىق  سىمون  دېگەن  زات  ئۇلۇغ  بىر  ئۆزىنى 
چوڭلىرىغىچە ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭغا قۇالق سېلىپ: »خۇدانىڭ چوڭ قۇدرىتى دېگەن 
شۇدۇر« دېيىشەتتى.  11 ئۇ ئۆزى ئۇزۇن ۋاقىتتىن بېرى جادۇگەرلىك قىلىپ، خەلقنى ھەيرەتكە 
سالغىنى ئۈچۈن ئۇالر ئۇنىڭغا قۇالق ساالتتى.  12 لېكىن فىلىپپۇس خۇدانىڭ پادىشاھلىقى 
ئەر  ئىشىنىپ،  ئۇالر  يەتكۈزگەندە  ئىنجىلنى  توغرىسىدا  ئىسمى  مەسىھنىڭ  ئەيسا  ۋە 
كىشىلەر ۋە خوتۇنالر باراۋەر چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلدى.  13 سىمون ئۆزى ھەم ئىشىنىپ 
چۆمۈلدۈرۈلگەندىن كېيىنم ھەمىشە فىلىپپۇس بىلەن بىللە تۇردى. ئۇ بولغان چوڭ ئاالمەت 

بىلەن قۇۋۋەتلەرنى كۆرۈپ ھەيران قالدى.  
قىلغىنىنى  قوبۇل  سۆزىنى  خۇدانىڭ  سامارىيەلىكلەرنىڭ  روسۇلالر  14 يېرۇسالېمدىكى 
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بېرىپ چۈشكەندە،  يەرگە  ئۇ  ئەۋەتتى.  15 بۇالر  ئۇالرغا  يۇھاننانى  بىلەن  پېترۇس  ئاڭلىغاندا 
ئۇالر  قىلدى.  16 چۈنكى  دۇئا  ئۈچۈن  ئۇالر  دەپ،  بېرىلسۇن  روھ  مۇقەددەس  ئىشەنگەنلەرگە 
خۇداۋەندە ئەيسانىڭ ئىسمىغا چۆمۈلدۈرۈلگىنى بىلەن مۇقەددەس روھ ئۇالرنىڭ ھېچبىرىنىڭ 
ئۈستىگە تېخى چۈشمىگەنىدى.  17 ئۇ ۋاقىت روسۇلالر قوللىرىنى ئۇالرنىڭ ئۈستىگە قويدى ۋە 

ئۇالرغا مۇقەددەس روھ بېرىلدى.  
18 لېكىن سىمون روسۇلالرنىڭ قوللىرىنى قويمىقى بىلەن روھنىڭ بېرىلگىنىنى كۆرگەندە روسۇلالرغا 

پۇل بېرىپ،  19 ئېيتتى: »ماڭا ھەم بۇ قۇدرەتنى بېرىڭالركى، ھەركىمنىڭ ئۈستىگە قوللىرىمنى 
قويسام، ئۇنىڭغا مۇقەددەس روھ بېرىلسۇن«.  20 ئەمما پېترۇس ئۇنىڭغا ئېيتتى: »كۈمۈشۈڭ ئۆزۈڭ 
بىلەن يوقالسۇن، چۈنكى سەن خۇدانىڭ ھەدىيەسىنى پۇلغا ئاالي دەپ، خىيال قىلدىڭ.  21 سېنىڭ 
بۇ ئىشتا ھەسسەڭ ۋە نېسىپىڭ يوقتۇر، چۈنكى كۆڭلۈڭ خۇدانىڭ ئالدىدا تۈز ئەمەس.  22 ئۇنىڭ 
ئۈچۈن بۇ يامانلىقىڭدىن يېنىپ، توۋا قىلىپ خۇداۋەندىگە دۇئا قىلغىن. شايەتكى كۆڭلۈڭنىڭ بۇ 
خىيال ساڭا مەغپىرەت قىلىنغاي.  23 چۈنكى سېنىڭ ئاچچىقلىقنىڭ ئۆتىدە ۋە يامانلىقنىڭ بەندىدە 
باغالقلىق ئىكەنلىكىڭنى كۆرىمەن«.  24 ئەمما سىمون جاۋاب بېرىپ ئېيتتى: »سىلەر مەن ئۈچۈن 

خۇداۋەندىگە يالۋۇرۇڭالركى، ئېيتقىنىڭالرنىڭ ھېچبىرى ماڭا كەلمىسۇن«.  
25 ئۇالر گۇۋاھلىق بېرىپ، خۇداۋەندىنىڭ سۆزىنى ئېيتقاندىن كېيىن، سامارىيەلىكلەرنىڭ توال 

كەنتلىرىدە ئىنجىلنى جاكارالپ، يېرۇسالېمغا يېنىپ كەتتى. 

فىللىپپۇس ۋە ھەبەشلىك ۋەزىر

26 لېكىن خۇداۋەندىنىڭ بىر پەرىشتىسى فىلىپپۇسقا سۆز قىلىپ ئېيتتى: »قوپۇپ، يېرۇسالېمدىن 

گازاغا چۈشىدىغان چۆلدىكى يولغا چىقىپ، جەنۇب تەرىپىگە بارغىن« دېدى.  27 ئۇ قوپۇپ باردى. 
ھەممە  ئۇنىڭ  بولۇپ،  ئۇلۇغ  ئالدىدا  مەلىكىسىنىڭ  دېگەن  كانداكە  ھەبەشلىكلەرنىڭ  مانا  ۋە 
كېلىپ،   قىلغىلى  سەجدە  يېرۇسالېمغا  ۋەزىر  ھەبەشلىك  بىر  تۇرغان  ئۈستىدە  خەزىنىسىنىڭ 

28 ئاندىن يېنىپ، ھارۋىسىدا ئولتۇرۇپ يەشايا پەيغەمبەرنىڭ كىتابىنى ئوقۇۋاتاتتى.  

ئېيتتى.  30 فىلىپپۇس  دەپ  بارغىن«  يېقىن  ھارۋىغا  ئۇ  »چىقىپ،  فىلىپپۇسقا:  29 روھ 

يۈگۈرۈپ بېرىپ، ئۇنىڭ يەشايا پەيغەمبەرنىڭ كىتابىنى ئوقۇغىنىنى ئاڭالپ: »ئوقۇغىنىڭنى 
قانداق  قىلمىسا،  رەھبەرلىك  ماڭا  »بىركىم  ئۆزى:  ئۇ  دەپ سورىدى.  31 ئەمما  ئۇقامسەن؟« 
ئۇقااليمەن؟« دەپ ئېيتىپ، فىلىپپۇسنى ھارۋىغا چىقىپ، يېنىدا ئولتۇرغىلى تەكلىپ قىلدى.  
32 ئۇ مۇقەددەس يازمىالردىن ئوقۇغان قىسىم بۇ ئىدىكى: »ئۇ بىر قويدەك بوغۇزالنغىلى ئېلىپ 

بېرىلدى ۋە بىر قوزا قىرقىغۇچىسىنىڭ ئالدىدا شۈك تۇرغاندەك ئاغزىنى ئاچمىدى.  
بايان  ساناپ  كىم  نەسلىنى  ئۇنىڭ  ۋە  كۆتۈرۈلدى  ھۆكۈمى  ئۇنىڭ  بىلەن  قىلىنغىنى  33 خار 

قىالاليدۇ؟ چۈنكى ئۇنىڭ جېنى يەردىن كۆتۈرۈلدى«.  
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كىم  بۇنى  پەيغەمبەر  سورايمەنكى،  يالۋۇرۇپ  »ساڭا  ئېيتتى:  قىلىپ  سۆز  فىلىپپۇسقا  34 ۋەزىر 

ئاغزىنى  توغرىسىدىمۇ؟«  35 فىلىپپۇس  باشقىسى  ياكى  توغرىسىدىمۇ  ئۆز  ئېيتىدۇ؟  توغرىسىدا 
ئېچىپ، مۇقەددەس يازمىنىڭ شۇ سۆزىدىن باشالپ ئۇنىڭغا ئەيسا توغرىسىدىن ئىنجىلنى يەتكۈزدى.  
36 ئۇالر يولدا كېتىپ بارغىنىدا، سۇ بار بىر يەرگە كەلدى ۋە ۋەزىر ئېيتتى: »مانا سۇ! مېنى 

بارچە  »ئەگەر  ئېيتتى:  توسااليدۇ؟«  37 فىلىپپۇس  نېمە  قىلىشتىن  قوبۇل  چۆمۈلدۈرۈش 
مەسىھنىڭ  »ئەيسا  ئېيتتى:  بېرىپ  جاۋاب  ئۇ  جايىزدۇر«.  ساڭا  ئىشەنسەڭ،  كۆڭلۈڭدىن 
ئىككىسى،  بۇيرۇدى.  توختاتقىلى  دەپ  38 ھارۋىنى  ئىشىنىمەن«  ئىكەنلىكىگە  ئالال  ئىبن 
يەنى فىلىپپۇس بىلەن ۋەزىر، چۈشۈپ سۇغا كىردى ۋە ئۇ ئۇنى چۆمۈلدۈردى.  39 ئۇالر سۇدىن 
چىققاندا خۇداۋەندىنىڭ روھى فىلىپپۇسنى كۆتۈرۈپ ئېلىپ كەتتى. ۋەزىر ئۇنى يەنە كۆرمەي، 
بولۇپ،  پەيدا  ئاشدود شەھىرىدە  فىلىپپۇس  بولدى.  40 ئەمما  راۋان  يولىغا  ئۆز  بولۇپ  خۇش 

قەيسەرىيەگە كەلگۈچە ئايلىنىپ يۈرۈپ، ھەممە شەھەرلەردە ئىنجىلنى يەتكۈزدى.  

سائۇل دەمەشققە بارغىنىدا

1 لېكىن سائۇل توختىماي خۇداۋەندىنىڭ شاگىرتلىرىغا قارشى قورقۇتۇش ۋە ئۆلتۈرۈشكە 9 

بەرگىلى  سىناگوگلىرىغا  2 دەمەشقنىڭ  بېرىپ،   قېشىغا  كاھىننىڭ  ئۇلۇغ  سۈرۈپ،  دەم 
خاھى  كىشى  ئەر،  خاھى  تاپسا،  ھەرقايسىسىنى  بولغانالرنىڭ  يولىدا  دىننىڭ  بۇ  ئۇنىڭدىن 
خوتۇن كىشى بولسۇن ئۇالرنى باغالپ، يېرۇسالېمغا ئېلىپ كېلىشكە رۇخسەت خەت سورىدى.  
3 ئۇ يولدا كېتىپ بېرىپ دەمەشققە يېقىنالشقىنىدا، ناگاھ ئۇنىڭ چۆرىسىگە ئاسماندىن بىر نۇر 

يورۇدى.  4 ئۇ ئۆزى يەر ئۈستىگە يىقىلىپ، ئۆزىگە: »ئەي سائۇل، ئەي سائۇل، نېمىشقا مېنى 
قوغاليسەن« دەپ ئېيتقان بىر ئاۋاز ئاڭلىدى.  5 ئۇ ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندە، كىمدۇرسەن؟« 
شەھەرگە  قوپۇپ،  ئەيسادۇرمەن.  6 ئەمدى  قوغلىغان  ئۆزۈڭ  سەن  »مەن  ئېيتتى:  خۇداۋەندە 
كىشىلەر  قىلغان  سەپەر  بىلەن  ئېيتىلىدۇ«.  7 ئۇنىڭ  ساڭا  قىلىدىغىنىڭ  نېمە  ۋە  كىرگىن 

ھېچكىمنى كۆرمەي، ئاۋازنى ئىشىتىپ، دەھشەتتىن شۈك تۇرۇپ قالدى.  
ئۇنىڭ  ئۇالر  لېكىن  كۆرمىدى،  نەرسىنى  ھېچ  ئاچقاندا  كۆزلىرىنى  قوپۇپ،  يەردىن  8 سائۇل 

قولىدىن تۇتۇپ، ئۇنى دەمەشققە ئېلىپ كىردى.  9 ئۇ ئۈچ كۈنگىچە كۆرمەيدىغان بولۇپ، نە 
يېمىدى، نە ئىچمىدى.  

كۆرۈنۈشتە  روھىي  بىر  خۇداۋەندە  ۋە  ئىدى  بار  شاگىرت  بىر  دېگەن  ئانانىياس  10 دەمەشقتە 

ئۇنىڭغا: »ئەي ئانانىياس« دەپ ئېيتتى. ئۇ ئېيتتى: »ئەي خۇداۋەندە، مانا مەن!«  11 خۇداۋەندە 
سائۇل  ئۆيىدە  يەھۇدانىڭ  بېرىپ،  كوچىغا  دېگەن  كوچا«  »تۈز  »قوپۇپ،  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا 
دېگەن تارسۇسلۇقنى ئىزدىگىن. مانا ئۇ دۇئا قىلىپ تۇرىدۇ.  12 ئۇ ئۆزى ئانانىياس دېگەن بىر 
كىشىنىڭ كىرىپ، كۆزلىرى كۆرمەك ئۈچۈن ئۇنىڭ ئۈستىگە قوللىرىنى قويغىنىنى روھىي 
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كۆرۈنۈشتە كۆردى«.  13 لېكىن ئانانىياس جاۋاب بەردىكى: »ئەي خۇداۋەندە، بۇ كىشى توغرىسىدا 
يېرۇسالېمدا سېنىڭ مۇقەددەسلىرىڭگە قانچە يامانلىق قىلغىنىنى توال كىشىلەردىن ئاڭلىدىم.  
14 بۇ يەردە سېنىڭ ئىسمىڭغا ئىلتىجا قىلغانالرنىڭ ھەممىسىنى باغلىغىلى باش كاھىنالردىن 

ھۆكۈمى بار«.  15 لېكىن خۇداۋەندە ئانانىياسقا ئېيتتى: »بارغىن، چۈنكى ئۇ مېنىڭ ئىسمىمنى 
ماڭا  ئۈچۈن  بارماق  ئېلىپ  ئالدىغا  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ۋە  پادىشاھالرنىڭ  ۋە  تائىپىلەرنىڭ 
ئىلغانغان بىر ئەسۋابتۇر.  16 مەن ھەم ئۇنىڭ مېنىڭ ئىسمىم ئۈچۈن قانچە زەخمەت تارتمىقى 

كېرەك ئىكەنلىكىنى ئۇنىڭغا كۆرسىتەي«.  
17 ئانانىياس بېرىپ، ئۇ ئۆيگە كىردى ۋە قولالرنى سائۇلنىڭ ئۈستىگە قويۇپ: »ئەي سائۇل 

بۇرادەر، سەن كەلگەن يولۇڭدا ساڭا كۆرۈنگەن خۇداۋەندە، يەنى ئەيسا سەن كۆرىدىغان بولۇپ، 
سائۇلنىڭ  ئېيتتى.  18 دەرھال  دەپ  ئەۋەتتى«  مېنى  ئۈچۈن  تولمىقىڭ  روھتىن  مۇقەددەس 
قوپۇپ  ئۇ  بولدى.  كۆرىدىغان  ئۆزى  ئۇ  بولۇپ،  چۈشكەندەك  پوستالر  تاش  كۆزلىرىدىن 

چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلدى.  

سائۇل دەمەشقتە ئەيسا مەسىھ توغرىسىدا گۇۋاھلىق بېرىدۇ

19 ئاندىن كېيىن ئۇ تائام يەپ قۇۋۋەتلەندى. سائۇل دەمەشقتىكى شاگىرتالر بىلەن بىرنەچچە 

تۇردى.   ئېيتقىلى  ۋەز  دەپ، سىناگوگالردا  بۇدۇر  ئالال  ئىبن  ئەيسانى  تۇرۇپ،  20 دەرھال  كۈن 
ھاالك  يېرۇسالېمدا  قىلغانالرنى  ئىلتىجا  ئىسىمغا  »بۇ  قېلىپ:  ھەيران  ئاڭلىغانالر  21 ھەممە 

قىلغۇچى ئۇشبۇ ئەمەسمۇ؟ ئۇ بۇ يەرگە ھەم ئۇالرنى باغالپ، باش كاھىنالرغا ئېلىپ بارغىلى 
قەست قىلىپ كەلمىدىمۇ؟« دەپ ئېيتىشتى.  22 لېكىن سائۇل بارغانسېرى قۇۋۋەتلىنىپ: »بۇ 

مەسىھتۇر« دەپ دەلىل كەلتۈرۈپ، دەمەشقتە ماكان تۇتقان يەھۇدىيالرنى ھەيرەتكە سالدى.  
قىلىشتى.   مەسلىھەت  يوقاتقىلى  ئۇنى  يەھۇدىيالر  كېيىن  ئۆتكەندىن  كۈنلەر  توال  23 ئەمما 

24 لېكىن ئۇالرنىڭ مەسلىھەتى سائۇلغا مەلۇم بولدى. ئۇالر ئۇنى ئۆلتۈرگىلى كېچە ۋە كۈندۈز 

دەرۋازىالردا ساقالپ تۇراتتى.  25 شۇڭا شاگىرتلىرى كېچىدە ئۇنى ئېلىپ، بىر سېۋەتتە سېپىلدىن 
چۈشۈرۈپ قويدى.  

سائۇل يېرۇسالېمدا

26 سائۇل يېرۇسالېمغا كەلگەندە شاگىرتالرغا قوشۇلغىلى ھەرىكەت قىلدى. لېكىن ھەممىسى 

ئۇنىڭ شاگىرت بولغىنىغا ئىشەنمەي، ئۇنىڭدىن قورقتى.  27 ئەمما بارناباس ئۇنى قوبۇل قىلىپ، 
كۆرگىنىنى  قانداق  يولدا  خۇداۋەندىنى  ئۇنىڭ  ئۇالرغا  كېلىپ،  ئېلىپ  قېشىغا  روسۇلالرنىڭ 
ۋە خۇداۋەندە ئۇنىڭغا سۆز قىلغىنىنى ۋە قانداق جۈرئەت بىلەن دەمەشقتە ئەيسانىڭ نامىدا 
كىرىش- بىلەن  شاگىرتالر  يېرۇسالېمدا  سائۇل  بەردى.  28 ئاندىن  ئېيتىپ  ئېيتقىنىنى  ۋەز 
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چىقىش قىلىپ،  29 جۈرئەت بىلەن خۇداۋەندىنىڭ نامىدا ۋەز ئېيتىپ، يۇنانىي يەھۇدىيالر بىلەن 
سۆزلىشىپ مۇزاكىرە قىالتتى. ئەمما ئۇالر ئۇنى ئۆلتۈرگىلى قەستلىدى.  30 بۇرادەرلەر شۇنى 

بىلىپ، ئۇنى قەيسەرىيەگە ئېلىپ بېرىپ، تارسۇسقا ئەۋەتتى.  
ئامانلىق  جامائەتلەر  سامارىيەدىكى  ۋە  گالىلىيەدىكى  ۋە  يەھۇدىيەدىكى  بارچە  ۋاقىت  31 ئۇ 

ۋە  تەسەللىسى  روھنىڭ  مۇقەددەس  يۈرۈپ،  قورقۇنچىدا  خۇدانىڭ  قىلىنىپ،  تەمىر  تېپىپ، 
نەسىھەتى بىلەن ئۆسەتتى.  

 ئانېياسنىڭ ساقايتىلىشى

32 پېترۇس ھەممە جامائەتلەرگە بېرىپ ئايلىنىپ يۈرگىنىدە، لىددە شەھىرىدىكى مۇقەددەسلەرنىڭ 

ئالدىغا ھەم كەلدى.  33 ئۇ يەردە ئانېياس دېگەن بىر كىشىگە يولۇقتى. ئۇ ئۆزى سەككىز يىلدىن 
بېرى پالەچ بولۇپ ئورۇندا ياتقانىدى.  34 پېترۇس ئۇنىڭغا: »ئەي ئانېياس، ئەيسا مەسىھ سېنى 
شاروندا  بىلەن  قوپتى.  35 لىددە  دەرھال  ئۇ  ۋە  دېدى  يىغقىن«  ئورنۇڭنى  قوپۇپ،  ساقايتتى. 

ئولتۇرغانالرنىڭ ھەممىسى ئۇنى كۆرۈپ، توۋا قىلىپ خۇداۋەندىگە ياندى.  

تابىتا ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرۈلىدۇ

36 جاففادا تابىتا ياكى دوركاس، يەنى »كىيىك« دېگەن بىر خوتۇن شاگىرت بار ئىدى. ئۇ ئۆزى 

ياخشى ئەمەلدە ئېشىپ، توال سەدىقىلەر بېرەتتى.  37 شۇ كۈنلەردە ۋەقە بولدىكى، ئۇ كېسەل 
بولغاچ،  يېقىن  جاففاغا  قويدى.  38 لىددە  بالىخانىدا  بىر  يۇيۇپ،  ئۇنى  ئۇالر  ئۆلدى.  بولۇپ 
شاگىرتالر پېترۇسنىڭ ئۇ يەردە ئىكەنلىكىنى ئاڭالپ، ئۇنىڭ ئالدىغا ئىككى كىشى ئەۋەتىپ: 
باردى.  بىلەن  ئۇالر  قوپۇپ،  يالۋۇردى.  39 پېترۇس  دەپ  كەلگىن«  بىزلەرگە  قىلماي،  »ھايال 
ئۇنىڭ  خوتۇنالر  تۇل  ھەممە  چىقتى.  باشالپ  بالىخانىغا  ئۇنى  ئۇالر  كەلگەندە  يەرگە  شۇ  ئۇ 
يېنىدا تۇرۇپ، يىغالپ دوركاس ئۇالر بىلەن ئىكەنلىكىدە قىلغان ھەممە كۆينەك ۋە لىباسالرنى 

كۆرسەتتى.  
40 لېكىن پېترۇس ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى چىقىرىپ، تىز پۈكۈپ دۇئا قىلدى. ئاندىن ئۆلۈكنىڭ 

تابىتا، قوپقىن« دەپ ئېيتتى ۋە ئۇ كۆزلىرىنى ئېچىپ، پېترۇسنى  تەرىپىگە بۇرۇلۇپ: »ئەي 
كۆرۈپ، ئۆرە ئولتۇردى.  41 پېترۇس ئۇنىڭغا قولىنى ئۇزىتىپ، ئۇنى قوپۇرۇپ، مۇقەددەسلەرنى 

ۋە تۇل خوتۇنالرنى قىچقىرىپ، ئۇنى ئۇالرنىڭ ئالدىدا تىرىك تۇرغۇزدى.  
42 بۇ ۋەقە پۈتۈن جاففادا مەلۇم بولدى ۋە توال كىشى خۇداۋەندىگە ئىشەندى.  43 ئاندىن كېيىن 

پېترۇس توال كۈنلەر جاففادا قېلىپ، سىمون دېگەن بىر كۆنچىنىڭكىدە تۇردى.  
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پېترۇس ۋە ئەسكەرلەرنىڭ يۈزبېشى كورنىلىيۇس

يۈزبېشى 10  بىر  ئەسكەرلەرنىڭ  دېگەن  قوشۇن«  »ئىتالىيەلىك  1 قەيسەرىيەدە 

كىشى  بىر  تەقۋادار  ئۆزى  2 ئۇ  ئىدى.   بار  كىشى  بىر  ئاتالغان  دەپ  كورنىلىيۇس 
سەدىقە  توال  خەلققە  قورقۇپ،  خۇدادىن  بىلەن  ھەممىسى  ئۆيىدىكىلەرنىڭ  ئۆز  بولۇپ، 
بېرىپ، ھەر ۋاقىت خۇداغا دۇئا قىالتتى.  3 بىر كۈن تەخمىنەن توققۇزىنچى سائەتتە روھىي 
پەرىشتە  كۆردى.  روشەن  كىرگىنىنى  ئالدىغا  ئۆز  پەرىشتىسىنىڭ  بىر  كۆرۈنۈشتە خۇدانىڭ 
قاراپ،  تىكىلىپ  ئۇنىڭغا  4 كورنىلىيۇس  ئېيتتى.   دەپ  كورنىلىيۇس«  »ئەي  ئۇنىڭغا: 
قورقۇپ: »ئەي خوجا، بۇ نېمە ئىكەن؟« دەپ ئېيتتى. ئۇ ئۇنىڭغا ئېيتتى: »دۇئالىرىڭ ۋە 
سەدىقىلىرىڭ خۇدانىڭ ئالدىدا ئەسلەتمىدەك تۇرۇش ئۈچۈن ئۇنىڭغا بېرىپ يەتتى.  5 ئەمدى 
جاففاغا كىشى ئەۋەتىپ، پېترۇس دەپ ئاتالغان سىموننى قىچقارغىن.  6 ئۇ ئۆزى دېڭىزنىڭ 
دېدى.   تۇرىدۇ«  بولۇپ  مېھمان  ئۆيىدە  كۆنچىنىڭ  بىر  دېگەن  ئولتۇراقلىق سىمون  بويىدا 
خىزمەتكارلىرىدىن  كورنىلىيۇس  كېيىن،  كەتكەندىن  پەرىشتە  سۆزلەشكەن  بىلەن  7 ئۇنىڭ 

8 ھەممە  تەقۋادار ئەسكەرنى قىچقىرىپ،   بىر  تۇرغان  ئۆز قېشىدا ھەمىشە  ۋە  ئىككىسىنى 
بولغان ۋەقەنى ئۇالرغا ئېيتىپ بېرىپ، ئۇالرنى جاففاغا ئەۋەتتى.  

9 ئەتىسى ئۇالر يولدا كېتىپ بېرىپ، شەھەرگە يېقىن كەلگەندە پېترۇس ئالتىنچى سائەتتە 

دۇئا قىلغىلى ئۆگزىگە چىقتى.  10 ئۇ ئاچ قېلىپ تائام يېگىلى خالىدى. ئۇالر ئاش تەييارالپ 
تۇرغىنىدا پېترۇس روھتا كۆتۈرۈلۈپ، بىر روھىي كۆرۈنۈش كۆردى.  11 ئۇ قارىسا، ئاسمان 
سېلىنىپ  يەرگە  تۇتۇلۇپ  بۇرجىكىدىن  تۆت  نەرسە  بىر  داستىخاندەك  چوڭ  ئېچىلىپ 
ھايۋانالر  ۋەھشىي  ھايۋانالر،  ئاياغلىق  تۆت  خىل  ھەر  يۈزىدىكى  يەر  چۈشىدۇ.  12 ئىچىدە 
بىلەن ئۆمىلەيدىغان جانىۋارالر ۋە ئاسماننىڭ ئۇچارقاناتلىرى تۇرىدۇ  13 ۋە بىر ئاۋاز ئۇنىڭغا 
كېلىپ: »ئەي پېترۇس، قوپۇپ، سويۇپ يېگىن« دەپ ئېيتتى.  14 لېكىن پېترۇس ئېيتتى: 
نەرسە  بىر  ناپاك  يا  ۋە  ھارام  ۋاقىت  ھېچ  مەن  چۈنكى  بولمايدۇ.  ھېچ  بۇ  خۇداۋەندە  »ئەي 
يېمىدىم.  15 يەنە ئىككىنچى مەرتىۋە ئاۋاز ئۇنىڭغا كېلىپ: »خۇدانىڭ پاك قىلغىنىنى سەن 
ھارام دېمىگىن« دەپ ئېيتتى.  16 شۇنىڭدەك ئۈچ مەرتىۋە بولدى. ئاندىن كېيىن داستىخان 

دەرھال ئاسمانغا كۆتۈرۈلدى.  
نېمە  مەنىسى  كۆرۈنۈشنىڭ  روھىي  كۆرگەن  ئۆزۈم  قېلىپ،  ھەيران  كۆڭلىدە  ئۆز  17 پېترۇس 

ئىكەن دەپ ئويالپ تۇرغىنىدا، مانا كورنىلىيۇستىن ئەۋەتىلگەن كىشىلەر سىموننىڭ ئۆيىنى 
بۇ  دېگەن سىمون  »پېترۇس  قىچقىرىپ:  ئىدىلەر.  18 ئۇالر  تۇرغان  دەرۋازىدا  كېلىپ،  سوراپ 

يەرگە مېھمان بولۇپ چۈشكەنمۇ؟« دەپ سورىدى.  
كىشى  ئۈچ  »مانا  ئېيتتى:  ئۇنىڭغا  روھ  تۇرغىنىدا،  ئويالپ  كۆرۈنۈشنى  روھىي  19 پېترۇس 

سېنى ئىزدەيدۇ.  20 قوپۇپ، تۆۋەن چۈشكىن ۋە ئىككىلەنمەي، ئۇالر بىلەن بارغىن. مەن ئۆزۈم 
ئۇالرنى ئەۋەتتىم«.  21 پېترۇس چۈشۈپ، كىشىلەرنىڭ ئالدىغا بېرىپ ئېيتتى: »مانا سىلەر 
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ئېيتتىكى:  كەلدىڭالر؟«  22 ئۇالر  يەرگە  بۇ  سەۋەبتىن  نېمە  مەندۇرمەن.  كىشى  ئىزدىگەن 
تاپقان  شاھادەت  ياخشى  قوۋمىدىن  بارچە  يەھۇدىيالرنىڭ  قورقۇپ  خۇدادىن  بولۇپ  »ئادىل 
سېنى  ئۈچۈن  ئاڭلىماق  سۆزۈڭنى  كىشى  بىر  دېگەن  كورنىلىيۇس  يۈزبېشى،  ئەسكەر  بىر 
قىلىنغان«.   ئەمر  پەرىشتىدىن  مۇقەددەس  بىر  كۆرۈنۈشتە  روھىي  قىچقىرىشقا  ئۆيىگە  ئۆز 
23 شۇڭا پېترۇس ئۇالرنى ئۆيگە قىچقىرىپ، قوندۇردى. ئەتىسى قوپۇپ، ئۇالر بىلەن چىقىپ 

كەتتى. جاففادىكى بۇرادەرلەرنىڭ بىرنەچچىسىمۇ ئۇنىڭ بىلەن باردى.  
ئۇرۇق-تۇغقانلىرىنى  ئۆز  كورنىلىيۇس  كەلدى.  يېتىپ  قەيسەرىيەگە  ئۇالر  ئەتىسى  24 يەنە 

ۋە يېقىن دوستلىرىنى جەم قىلىپ، ئۇالرنى ساقالپ تۇراتتى.  25 پېترۇس كىرىپ تۇرغىنىدا، 
كورنىلىيۇس ئۇنىڭ ئالدىغا چىقىپ، ئاياغلىرىغا چۈشۈپ سەجدە قىلدى.  26 لېكىن پېترۇس 
ئۇنىڭ  قوپۇردى.  27 ئۇ  ئۇنى  دەپ  ئىنساندۇرمەن«  ھەم  ئۆزۈم  مەن  »قوپقىن،  ئۇنىڭغا: 
بىلەن سۆزلىشىپ كىرىپ، توال كىشىلەرنىڭ يىغىلغىنىنى كۆرۈپ،  28 ئۇالرغا ئېيتتى: »بىر 
يەھۇدىي ئادەمنىڭ باشقا مىللەتنىڭ كىشىسى بىلەن بېرىش-كېلىشى ياكى شۇنداقنىڭكىگە 
ھارام  كىشىنى  ھېچ  ماڭا  خۇدا  لېكىن  بىلىسىلەر.  ئۆزۈڭالر  بولمىغىنىنى  جايىز  كىرىشى 
ياكى ناپاك دېمەسلىكىم كېرەكلىكىنى كۆرسەتتى.  29 ئۇنىڭ ئۈچۈن قىچقىرىلغىنىمدا ھېچ 
نەرسە دېمەي كەلدىم. ئەمدى سورايمەنكى، نېمىشقا مېنى قىچقاردىڭالر؟«  30 كورنىلىيۇس 
ئېيتتى: »تۆت كۈننىڭ ئالدىدا كۈننىڭ مۇشۇ ۋاقتىغىچە روزا تۇتۇپ، ئۆيۈمدە توققۇزىنچى 
تۇرۇپ،   ئالدىمدا  كىشى  بىر  كىيىملىك  نۇرانە  مانا  تۇرغىنىمدا،  قىلىپ  دۇئانى  سائەتتىكى 
خۇدانىڭ  سەدىقىلىرىڭ  ۋە  قىلىندى  ئىجابەت  دۇئايىڭ  سېنىڭ  كورنىلىيۇس  ئەي   ‹ 31

ئالدىدا ياد قىلىندى.  32 ئەمدى جاففاغا كىشى ئەۋەتىپ، پېترۇس دەپ ئاتالغان سىموننى 
قىچقارغىن. ئۇ ئۆزى دېڭىزنىڭ بويىدىكى كۆنچى سىموننىڭ ئۆيىدە مېھمان بولۇپ تۇرىدۇ‹ 
كەلگىنىڭ  سەن  ۋە  ئەۋەتتىم  كىشى  قىچقارغىلى  سېنى  دەرھال  ئۈچۈن  دېدى.  33 ئۇنىڭ 
ساڭا  خۇداۋەندە  تۇرۇپ،  ئالدىدا  خۇدانىڭ  ھەممىمىز  بىز  ئەمدى  قىلدىڭ.  ياخشى  بىلەن 

بۇيرۇغىنىنىڭ ھەممىسىنى ئاڭلىغىلى ھازىردۇرمىز«.  

مۇقەددەس روھنىڭ يەدۇدىي ئەمەسلەرگە ئاتا قىلىنىپ تۆكۈلۈشى

34 پېترۇس ئاغزىنى ئېچىپ ئېيتتى: »ھەقىقەتەن بىلىپ قالدىمكى، خۇدا يۈز-خاتىرە قىلمايدۇ.  

ئالدىدا  ئۇنىڭ  كىشى  تۇرغان  قىلىپ  ئادالەتنى  قورقۇپ،  ئۇنىڭدىن  مىللەتتە  ھەر  35 بەلكى 

مەقبۇلدۇر.  36 ئۇ ئۆزى بەنى-ئىسرائىلغا ئەۋەتكەن سۆزىنى، يەنى ھەممىسىنىڭ خۇداۋەندىسى 
سۆزىنى  ئىنجىلىنىڭ  ئامانلىق  يەتكۈزۈلگەن  بىلەن  ۋاسىتىسى  مەسىھنىڭ  ئەيسا  بولغان 
بىلىسىلەر.  37 يۇھاننانىڭ چۆمۈلدۈرۈش چاقىرىقىدىن كېيىن ئۇ خەۋەر گالىلىيەدىن باشالپ 
بارچە يەھۇدىيەگە يېيىلدى.  38 خۇدا مۇقەددەس روھ ۋە قۇۋۋەت بىلەن مەسىھلىگەن ئەيسانىڭ 
بېسىلغانالرنىڭ  ئىبلىستىن  بولغاچ،  بىلەن  ئۇنىڭ  خۇدا  قىلىپ  ياخشىلىق  يۈرۈپ،  كېزىپ 
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ئۇنىڭ  ئۆزىمىز  بىلىسىلەر.  39 بىز  خەۋەرنى  توغرىسىدىكى  ساقايتقىنى  ھەممىسىنى 
ئۇ  ئەمما  گۇۋاھتۇرمىز.  ھەممىسىگە  قىلغىنىنىڭ  يېرۇسالېمدا  ۋە  يۇرتىدا  يەھۇدىيالرنىڭ 
ياغاچقا ئېسىلىپ ئۆلتۈرۈلدى.  40 ئۇنىڭ ئۆزىنى خۇدا ئۈچىنچى كۈندە تىرىلدۈرۈپ قوپۇرۇپ، 
ئاشكارا قىلدى.  41 لېكىن ئۇنى ھەممە خەلققە ئاشكارا قىلماي، بەلكى ئىلگىرىدىن خۇدادىن 
ئىلغانغان گۇۋاھالرغا، يەنى بىزگە كۆرسەتتى. ئۇ ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپقاندىن كېيىن بىز 
ئۇنىڭ بىلەن بولۇپ يەپ-ئىچەتتۇق.  42 ئۇ ئۆزى تىرىكلەر ۋە ئۆلگەنلەرنىڭ ئۈستىگە خۇدادىن 
توختىتىلغان ھۆكۈم قىلغۇچى ئىكەنلىكىنى خەلققە ۋەز ئېيتىپ، گۇۋاھلىق بەرگىلى بىزگە 
بۇيرۇدى.  43 › ھەركىم ئۇنىڭغا ئىشەنسە، ئۇنىڭ ئىسمى بىلەن گۇناھالرنىڭ ئەپۇسىنى تاپىدۇ‹ 

دەپ ھەممە پەيغەمبەرلەر ئۇنىڭ توغرىسىدا گۇۋاھلىق بېرىدۇ«.  
ئاڭلىغانالرنىڭ  سۆزىنى  ئۇنىڭ  روھ  مۇقەددەس  تۇرغىنىدا،  ئېيتىپ  سۆزلەرنى  بۇ  44 پېترۇس 

ھەممىسىگە چۈشتى.  45 پېترۇس بىلەن كەلگەن خەتنىلىك ئىشەنگۈچىلەر مۇقەددەس روھنىڭ 
ھەدىيەسى ھەم تائىپىلەرنىڭ ئۈستىگە تۆكۈلگىنىگە ھەيران قالدى.  46 چۈنكى ئۇالرنىڭ باشقا 
تىلالر بىلەن سۆز قىلىپ، خۇداغا ھەمدۇسانا ئېيتقىنىنى ئاڭلىدى.  47 پېترۇس سۆز قىلىپ: 
چۆمۈلدۈرۈش  ئۇالرنى  كېيىن،  بېرىلگەندىن  روھ  مۇقەددەس  بۇالرغا  ئوخشاش  »بىزلەرگە 
بىلەن  ئىسمى  مەسىھنىڭ  ئەيسا  دەپ،  48 ئۇالرنىڭ  توسىدۇ؟«  كىم  سۇدىن  قىلىشقا  قوبۇل 
چۆمۈلدۈرۈشىنى بۇيرۇدى. ئاندىن كېيىن ئۇالر: »مۇندا بىرنەچچە كۈن تۇرغىن« دەپ ئۇنىڭغا 

يالۋۇردى.  

پېترۇسنىڭ يەدۇدىي ئەمەسلەرنىڭ چۆمۈلدۈرۈلۈشىنى ئاقلىشى

قوبۇل 11  سۆزىنى  خۇدانىڭ  ھەم  تائىپىلەر  بۇرادەرلەر  يەھۇدىيەدىكى  ۋە  1 روسۇلالر 

ئۇنىڭ  خەتنىلىكلەر  كەلگەندە،  يېرۇسالېمغا  پېترۇس  2 شۇڭا  ئاڭلىدى.   قىلغىنىنى 
يېگەن  تائام  بىلەن  ئۇالر  كىرىپ،  ئادەملەرنىڭكىگە  خەتنىسىز  3 »سەن  ئېيتىشىپ:   بىلەن 

ئىكەنسەن« دېدى.  
4 ئەمما پېترۇس بۇ ۋەقەلەرنى باشتىن تارتىپ، بىردىن-بىردىن بايان قىلىپ ئېيتتى:  5 »مەن 

كۆرۈنۈشتە  روھىي  بولۇپ،  ھالەتتە  كۆتۈرۈلگەن  روھتا  تۇرۇپ،  قىلىپ  دۇئا  جاففا شەھىرىدە 
ئاسماندىن  چۈشۈپ،  تۇتۇلۇپ  بۇرجەكتىن  تۆت  نەرسە  بىر  داستىخاندەك  چوڭ  كۆردۈمكى، 
ئاياغلىق  تۆت  يەرنىڭ  قارىسام،  تىكىپ  كۆز  ئۇنىڭغا  كېلىدۇ.  6 مەن  ماڭا  ساڭگىلىتىلىپ 
ھايۋانلىرى، ۋەھشىي ھايۋانالر ۋە ئۆمىلەيدىغان جانىۋارالر بىلەن ئاسماننىڭ ئۇچارقاناتلىرىنى 
كۆرىمەن  7 ۋە ھەم ماڭا: › ئەي پېترۇس قوپۇپ بوغۇزالپ يېگىن‹ دەيدىغان بىر ئاۋاز ئاڭلىدىم.  
8 لېكىن مەن ئېيتتىم: › ئەي خۇداۋەندە، بۇ ھېچ بولمايدۇ. چۈنكى ھېچ ۋاقىت ھارام ياكى 

ناپاك بىر نەرسە ئاغزىمغا كىرمىدى.‹  9 ئاسماندىن بىر ئاۋاز ئىككىنچى مەرتىۋە سۆز قىلىپ: › 
خۇدانىڭ پاك قىلغىنىنى سەن ھارام دېمىگىن‹ دەپ ئېيتتى.  10 ئۈچ مەرتىۋە شۇنداق بولدى. 
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ئاندىن كېيىن ھەممىسى ئاسمانغا كۆتۈرۈلدى.  11 ۋە مانا، شۇ ۋاقىتتا قەيسەرىيەدىن مېنىڭ 
 ‹ ماڭا:  روھ  تۇردى.  12 ئەمما  ئالدىدا  ئۆينىڭ  تۇرغان  بىز  كىشى  ئۈچ  ئەۋەتىلگەن  ئالدىمغا 
ئىككىلەنمەي ئۇالر بىلەن بارغىن‹ دېدى. بۇ ئالتە بۇرادەر ھەم مەن بىلەن باردى ۋە ئۇ كىشىنىڭ 
جاففاغا   ‹ ئۇنىڭغا:  تۇرۇپ،  ئۆيىدە  ئۇنىڭ  پەرىشتىنىڭ  بىر  بىزگە  كىردۇق.  13 ئۇ  ئۆيىگە 
كىشى ئەۋەتىپ، پېترۇس دەپ ئاتالغان سىموننى قىچقارغىن.  14 ئۇ ساڭا ئۆزۈڭنىڭ ۋە بارچە 
ئۆيۈڭنىڭ نىجاتىغا ۋاسىتە بولىدىغان سۆز ئېيتىدۇ‹ دېگىنىنى بىزگە ئېيتىپ بەردى.  15 مەن 
سۆز قىلىپ تۇرغاندا، دەسلەپتىن بىزگە بولغاندەك مۇقەددەس روھ ئۇالرنىڭ ئۈستىگە چۈشتى.  
سىلەر  لېكىن  چۆمۈلدۈردى،  ئادەملەرنى  بىلەن  سۇ  يۇھاننا   ‹ خۇداۋەندىنىڭ:  ۋاقىت  16 ئۇ 

بىز  كەلتۈردۈم.  17 خۇدا  يادقا  سۆزىنى  ئېيتقان  دەپ  چۆمۈلدۈرۈلىسىلەر‹  روھتا  مۇقەددەس 
بەرگەندىن كېيىن،  بەرگەندەك، ئۇالرغا ھەدىيەنى  ئەيسا مەسىھكە ئىشەنگەنلەرگە  خۇداۋەندە 

خۇدانى توسقىلى مەن كىمدۇرمەن« دېدى.  
18 ئۇالر بۇنى ئاڭلىغاندا رازى بولۇپ، خۇداغا ھەمد ئېيتىپ: »ئۇنداق بولسا، خۇدا تائىپىلەرگە 

ھەم ھاياتلىققا يەتكۈزىدىغان توۋىنى بېرىپتۇ« دەپ ئېيتتى.  

 ئانتاكيادىكى مەسىھىيلەر

كەتكەنلەر  تارىلىپ  جەھىتىدىن  تەڭلىك  بولغان  ۋەقە  بىلەن  سەۋەبى  19 ئىستىفانۇسنىڭ 

ئايلىنىپ يۈرۈپ، يەھۇدىيالردىن باشقا ھېچ كىشىگە سۆزنى يەتكۈزمەي، فەنىكىيە، سىپرۇس ۋە 
ئانتاكياغىچە باردى.  20 ئەمما ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بىرنەچچە سىپرۇسلۇق بىلەن كىرېنەلىكلەر 
بار ئىدى. بۇالر ئانتاكياغا كەلگەندە يۇنانىيالرغا ھەم سۆز قىلىپ، خۇداۋەندە ئەيسا توغرىسىدا 
كىشىلەر  توپ  بىر  ۋە چوڭ  ئىدى  بىلەن  ئۇالر  قولى  يەتكۈزدى.  21 خۇداۋەندىنىڭ  ئىنجىلنى 

ئىشىنىپ خۇداۋەندىگە ياندى.  
22 بۇنىڭ توغرىسىدىكى خەۋەر يېرۇسالېمدىكى جامائەتنىڭ قۇلىقىغا ئىشىتىلدى. شۇڭا ئۇالر 

بارناباسنى ئانتاكياغا ئەۋەتتى.  23 ئۇ شۇ يەرگە بېرىپ، خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى كۆرگەندە 
تۇرغىلى  بولۇپ  سادىق  خۇداۋەندىگە  بىلەن  مەيلى  كۆڭۈلنىڭ  ھەممىسىگە  بولۇپ  خۇش 
ئېتىقاد  ۋە  روھ  مۇقەددەس  بولۇپ،  ئادەم  بىر  ياخشى  بارناباس  قىلدى.  24 چۈنكى  نەسىھەت 
بىلەن تولغانىدى ۋە يەنە توال خەلق خۇداۋەندىگە كەلتۈرۈلدى.  25 لېكىن بارناباس چىقىپ، 
باردى.  26 ئۇ ئۇنى تېپىپ، ئانتاكياغا ئېلىپ كەلدى ۋە ئۇالر  سائۇلنى ئىزدىگىلى تارسۇسقا 
ئاۋۋال  ئانتاكيادا شاگىرتالر  بېرەتتى.  تەلىم  نۇرغۇن خەلققە  تۇرۇشۇپ،  بىللە  يىل  بىر  پۈتۈن 

»مەسىھىيلەر« دەپ ئاتالدى.  
27 ئۇ كۈنلەردە يېرۇسالېمدىن ئانتاكياغا پەيغەمبەرلەر چۈشۈپ كەلدى.  28 ئۇالردىن ئاگابوس 

دېگەن بىرى قوپۇپ: »پۈتۈن يەر يۈزىگە قاتتىق بىر ئاچارچىلىق كېلىدۇ« دەپ روھنىڭ ۋەھىيى 
بىلەن ئالدىن ئېيتتى. بۇ ئاچارچىلىق كالۋدىيۇس قەيسەرنىڭ ۋاقتىدا ۋەقە بولدى.  29 بۇنىڭ 
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بۇرادەرلەرگە  تۇتقان  ماكان  يەھۇدىيەدە  مۇۋاپىق  كۈچىگە  ئۆز  ھەربىرى  شاگىرتالر  بىلەن 
ياردەمچىلىك ئۈچۈن بىر نېمە ئەۋەتىشنى قارار قىلدى.  30 ئۇالر شۇنداق قىلىپ، بارناباسنىڭ 

ۋە سائۇلنىڭ قولى بىلەن شۇنى جامائەت ئاقساقاللىرىغا ئەۋەتتى.  

ياقۇبنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى ۋە پېترۇسنىڭ قۇتقۇزۇلۇشى

1 ئۇ ۋاقىتتا ھىرودەس پادىشاھ جامائەتنىڭ بىرنەچچە كىشىلىرىگە ئازار بەرگىلى قول 12 

سۇندى.  2 ۋە يۇھاننانىڭ بۇرادىرى ياقۇبنى قىلىچ بىلەن ئۆلتۈردى.  3 ئۇ يەھۇدىيالرنىڭ 
ئىدى.   كۈنلىرى  ناننىڭ  پېتىر  تۇتتى.  ھەم  پېترۇسنى  كۆرۈپ،  بولغىنىنى  رازى  ئىشىدىن  بۇ 
4 ئۇ ئۇنى تۇتقاندىن كېيىن زىندانغا سالدۇرۇپ، ئۇنى ساقلىغىلى ھەربىرى تۆت ئەسكەرلىك 

تۆت پاسىبانغا تاپشۇرۇپ، ھېيتتىن كېيىن ئۇنى خەلقنىڭ ئالدىغا چىقارغىلى نىيەت قىلدى.  
5 پېترۇس زىنداندا ساقالنغانىدى، لېكىن جامائەت بىر كۆڭۈلدەك ئۇنىڭ ئۈچۈن دۇئا قىلىپ 

تۇردى.  
ئىككى  پېترۇس  بولغان كۈننىڭ كېچىسى  ئالدىغا چىقارماقچى  ئۇنى خەلقنىڭ  6 ھىرودەس 

ئىشىكنىڭ  ئۇخالۋاتاتتى.  يېتىپ  ئوتتۇرىسىدا  چېتىقلىق  ئەسكەرگە  ئىككى  بىلەن  زەنجىر 
پەرىشتىسى  بىر  خۇداۋەندىنىڭ  مانا  ساقلىۋاتاتتى.  7 ۋە  زىنداننى  تۇرۇپ،  پاسىبانالر  ئالدىدا 
ئۇنى  تېپىپ،  بىگىنىگە  پېترۇسنىڭ  پەرىشتە  يورۇيدۇ.  نۇر  بىر  ئۆيدە  تۇرۇپ،  يېنىدا  ئۇنىڭ 
كەتتى   چۈشۈپ  قوللىرىدىن  زەنجىرلىرى  شۇان  ئېيتتى.  دەپ  قوپقىن«  »ئىلدام  ئويغىتىپ: 
8 ۋە پەرىشتە ئۇنىڭغا: »بېلىڭنى باغالپ، ئايىغىڭنى كىيگىن« دېدى ۋە ئۇ شۇنداق قىلدى. 

ئۇ يەنە ئۇنىڭغا: »تاش كىيىمىڭنى كىيىپ، ماڭا ئەگىشىپ كەلگىن« دېدى  9 ۋە ئۇ چىقىپ 
ئۇنىڭغا ئەگىشىپ باردى. لېكىن ئۇ پەرىشتىنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن بولغان ئىش راست ۋەقە 
ئىكەنلىكىنى بىلمەي، بەلكى روھىي كۆرۈنۈش كۆردۈم دەپ ئويلىدى.  10 ئەمما ئۇالر بىرىنچى 
بىلەن ئىككىنچى پاسىباندىن ئۆتۈپ، شەھەرگە بارىدىغان تۆمۈر دەرۋازىسىغا كەلگەندە، دەرۋازا 
دەرھال  پەرىشتە  بارغىنىدا،  كېتىپ  بىلەن  بىر كوچا  ئۇالر چىقىپ  ئېچىلدى.  ئۇالرغا  ئۆزىچە 

ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ كەتتى.  
11 پېترۇس ئۆزىگە كېلىپ: »خۇداۋەندە ئۆز پەرىشتىسىنى ئەۋەتىپ، مېنى ھىرودەسنىڭ قولىدىن 

ۋە يەھۇدىيالرنىڭ قوۋمىنىڭ ئىنتىزار قىلغىنىنىڭ ھەممىسىدىن قۇتقۇزغىنىنى ئەمدى تايىن 
بىلدىم« دېدى.  12 بۇنى ئويالپ، ماركۇس دەپ ئاتالغان يۇھاننانىڭ ئانىسى مەريەمنىڭ ئۆيىگە 
باردى. ئاندا توال كىشىلەر يىغىلىپ دۇئا قىلىپ تۇراتتى.  13 پېترۇس دەرۋازىنىڭ ئىشىكىنى 
تونۇپ،  ئاۋازىنى  چىقىپ،  14 پېترۇسنىڭ  باققىلى  ئاڭالپ  دېدەك  بىر  دېگەن  رودا  قاققاندا 
ئالدىدا  دەرۋازىنىڭ  »پېترۇس  كىرىپ:  يۈگۈرۈپ  ئىچكىرى  ئاچماي،  دەرۋازىنى  خۇشلۇقتىن 
تۇرىدۇ« دەپ خەۋەر بەردى.  15 ئەمما ئۇالر ئۇنىڭغا: »سەن ئەقلىڭدىن ئېزىپسەن« دېيىشتى. 
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لېكىن ئۇ چىڭ تۇرۇپ: »ئۇ ئۆزى ئىكەن« دەپ ئېيتتى. ئۇالر: »ئۇنىڭ پەرىشتىسى ئىكەن« 
دېيىشتى.  

16 ئەمما پېترۇس ئاندا قېلىپ قېقىپ تۇراتتى ۋە ئۇالر دەرۋازىنى ئاچقاندا ئۇنى كۆرۈپ ھەيران 

قالدى.  17 ئەمما پېترۇس ئۇالرغا شۈك تۇرۇڭالر دەپ، قولى بىلەن ئىشارەت قىلىپ، خۇداۋەندە 
ئۇنى زىنداندىن قانداق چىقارغىنىنى ئۇالرغا ئېيتىپ بېرىپ: »بۇنى ياقۇبقا ۋە بۇرادەرلەرگە 

خەۋەر بېرىڭالر« دەپ، چىقىپ بۆلەك يەرگە كەتتى.  
18 ئەتە بولغاندا، پېترۇس نېمە بولدى دەپ، ئەسكەرلەرنىڭ ئارىسىدا توال بىئارامچىلىق بولدى.  

»ئېلىپ كېتىپ  ئۇالرنى:  قىلىپ،  پاسىبانالرنى سوراق  تاپمىغاندا  ئىزدەپ  ئۇنى  19 ھىرودەس 

ئۆلتۈرۈلسۇن« دەپ بۇيرۇدى. ئاندىن كېيىن ئۇ يەھۇدىيەدىن كېتىپ قەيسەرىيەگە چۈشۈپ، 
ئاندا تۇردى.

  
ھىرودەس ئاگرىپپاسنىڭ ئۆلۈمى

20 ئەمما ھىرودەسنىڭ تىرلىق بىلەن سىدونلىقالرغا دۈشمەنلىكى بار ئىدى. بۇالر بىر جاندەك 

سۈلھى  قىلىپ،  مايىل  ئۆزىگە  بالستۇسنى  مەھرىمى  پادىشاھنىڭ  كېلىپ،  ئالدىغا  ئۇنىڭ 
تىلىدى. چۈنكى ئۇالرنىڭ يۇرتى پادىشاھنىڭ يۇرتىدىن ئاشلىق ئاالتتى.  21 بىر تايىن كۈندە 
قىلدى.   سۆز  ئۇالرغا  ئولتۇرۇپ،  ئۈستىدە  تەخت  كىيىپ،  لىباسىنى  پادىشاھلىق  ھىرودەس 
22 ئۇ ۋاقىت خەلق: »بۇ بىر تەڭرىنىڭ ئاۋازى ئىكەن، ئادەمنىڭكى ئەمەس« دەپ قىچقىرىشتى.  

23 دەرھال خۇداۋەندىنىڭ بىر پەرىشتىسى ئۇنى خۇداغا شان-شەرەپ بەرمىگىنى ئۈچۈن ئۇردى. 

ئۇ قۇرتالردىن يېيىلىپ جان بەردى.  
خىزمىتىنى  سائۇل  بىلەن  ئىدى.  25 بارناباس  يېيىلماقتا  ئېشىپ  سۆزى  خۇدانىڭ  24 لېكىن 

قىلىپ بولۇپ، ماركۇس دەپ ئاتالغان يۇھاننانى ئۆزى بىلەن ئېلىپ يېرۇسالېمدىن ياندى.  

 ئانتاكيادىكى جامائەت بارناباس بىلەن سائۇلنى يولغا 
سېلىپ قويىدۇ

1 ئانتاكيادىكى جامائەتتە پەيغەمبەرلەر ۋە مۇئەللىملەر، يەنى بارناباس ۋە نىگەر دېگەن 13 

سىمون ۋە كىرېنەلىك لۇكىيۇس ۋە ھاكىم ھىرودەسنىڭ ئۆگەي بۇرادىرى مېنائېن ۋە 
سائۇل بار ئىدى.  2 بۇالر خۇداۋەندىگە ئىبادەت قىلىپ روزا تۇتقىنىدا مۇقەددەس روھ ئېيتتى: 
قويۇڭالر«.   ئايرىپ  ماڭا  ئۈچۈن  خىزمەت  قىچقارغان  ئۇالرنى  مەن  سائۇلنى  ۋە  »بارناباسنى 

3 ئۇالر روزا تۇتۇپ دۇئا قىلىپ، قوللىرىنى ئۇالرنىڭ ئۈستىگە قويۇپ ئۇالرنى يولغا سالدى.  
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بارناباس بىلەن سائۇل سىپرۇستا
سىپرۇس  بىلەن  كېمە  ئاندىن  بېرىپ،  سەلەكىيەگە  ئەۋەتىلىپ،  روھتىن  مۇقەددەس  4 بۇالر 

ئارىلىغا سەپەر قىلدى.  5 ئۇالر ساالمىس شەھىرىگە يەتكەندە يەھۇدىيالرنىڭ سىناگوگلىرىدا 
خۇدانىڭ سۆزىنى جاكارلىغىلى باشلىدى. يۇھاننا خىزمەتكاردەك ئۇالر بىلەن بىللە باراتتى.  

6 پۈتۈن ئارالنى كېزىپ پافوس شەھىرىگە يەتكەندە، ئاندا ساختا پەيغەمبەر بولۇپ جادۇگەرلىك 

قىلىپ، بار-يەسۇ دەپ ئاتالغان بىر يەھۇدىي ئۇالرغا يولۇقتى.  7 ئۇ ئۆزى سېرگىيۇس پاۋلۇس 
بىلەن سائۇلنى  بارناباس  بولۇپ،  بىر كىشى  ئاقىل  ۋالىي  تۇراتتى.  ۋالىينىڭ قېشىدا  دېگەن 
ئىسمىنىڭ  ئۇنىڭ  قىلدى.  8 لېكىن  ئىلتىماس  ئاڭلىغىلى  سۆزىنى  خۇدانىڭ  قىچقىرىپ، 
مەنىسى جادۇگەر بولغان ئېلىماس، يەنى بار-يەسۇ ئۇالرغا زىت تۇرۇپ، ۋالىينى ئىشىنىشتىن 
توسقىلى خالىدى.  9 ئەمما ھەم پاۋلۇس دەپ ئاتالغان سائۇل مۇقەددەس روھتىن تولۇپ ئۇنىڭغا 
كۆز تىكىپ:  10 »ئەي ھەر ھىيلە ۋە ھەر يامانلىق بىلەن تولغۇچى، ئەي ئىبلىسنىڭ ئوغلى، 
توختىمامسەن؟   بۇزۇشتىن  يوللىرىنى  تۈز  خۇداۋەندىنىڭ  دۈشمىنى،  ئادالەتنىڭ  ھەممە  ئەي 
11 مانا ئەمدى خۇداۋەندىنىڭ قولى سېنىڭ ئۈستۈڭدىدۇر ۋە كور بولۇپ بىر ۋاقىتقىچە كۈننى 

كۆرمەيسەن« دېدى. شۇئان ئۇنىڭ ئۈستىگە تۈتەك ۋە قاراڭغۇلۇق چۈشتى ۋە ئۇ سىالشتۇرۇپ 
يۈرۈپ يېتەكلىگۈچى ئىزدەيتتى.  12 ۋالىي بۇ ۋەقەنى كۆرگەندە خۇداۋەندىنىڭ تەلىمىگە ھەيران 

قېلىپ ئىشەندى.  

پاۋلۇس ۋە بارناباس پىسىدىەدىكى ئانتاكيا شەھىرىدە

پەرگە  پامفىلىيەدىكى  بىلەن  كېمە  پافوستىن  بولغانالر  بىللە  بىلەن  ئۇنىڭ  ۋە  13 پاۋلۇس 

شەھىرىگە باردى، ئەمما يۇھاننا ئۇالردىن ئايرىلىپ يېرۇسالېمغا يېنىپ كەتتى.  
14 لېكىن ئۇالر ئۆزى پەرگەدىن كېتىپ، پىسىدىيەدىكى ئانتاكياغا باردى. ئۇالر شابات كۈنىدە 

ئوقۇلغاندىن  پەيغەمبەرلەرنىڭ كىتابىدىن  بىلەن  تەۋرات  ئولتۇردى  15 ۋە  سىناگوگقا كىرىپ 
خەلققە  ئەگەر  بۇرادەرلەر،  »ئەي  ئەۋەتىپ:  كىشى  ئۇالرغا  ئۇلۇغلىرى  سىناگوگنىڭ  كېيىن 
نەسىھەت سۆزۈڭالر بولسا، ئېيتىڭالر« دەپ ئېيتقۇزدى.  16 پاۋلۇس قوپۇپ، قولى بىلەن ئىشارەت 
قىلىپ ئېيتتى: »ئەي ئىسرائىلىي كىشىلەر ۋە خۇدادىن قورققۇچىالر، قۇالق سېلىڭالر!  17 بۇ 
ئىسرائىل قوۋمىنىڭ تەڭرىسى ئاتا-بوۋىلىرىمىزنى ئىلغاپ، ئۇالر مىسىر يۇرتىدا غېرىب بولۇپ 
تۇرغان ۋاقتىدا قوۋمنى ئۇلۇغالندۇرۇپ، ئاندىن كۆتۈرۈلگەن بىلەك بىلەن ئۇالرنى چىقىرىپ،  
18 قىرىق يىلچە چۆلدە ئۇالرغا سەۋر-تاقەت قىلدى.  19 قانائان يۇرتىدا يەتتە تائىپىنى ھاالك 

قىلغاندىن كېيىن ئۇ بۇالرنىڭ زېمىنىنى ئۇالرغا تەقسىم قىلىپ بەردى.  20 تۆت يۈز ئەللىك 
يىلچە ئۆتكەندىن كېيىن سامۇئىل پەيغەمبەرگىچە ئۇالرغا ھاكىمالر بەردى.  21 ئاندىن كېيىن 
بەنيامىن قەبىلىسىدىن قىسنىڭ ئوغلى سائۇل  تەلەپ قىلدى. شۇڭا خۇدا  پادىشاھ  بىر  ئۇالر 
دېگەن كىشىنى قىرىق يىلغىچە ئۇالرغا بەردى.  22 ئۇ سائۇلنى چۈشۈرگەندىن كېيىن ئۇالرغا 
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پادىشاھ بولغىلى داۋۇدنى قوپۇرۇپ، ئۇنىڭ توغرىسىدا گۇۋاھلىق بېرىپ: › كۆڭلۈمگە مۇۋاپىق 
بىر ئادەمنى، يەنى يىشاينىڭ ئوغلى داۋۇدنى تاپتىم. ئۇ ھەممە ئىرادەمنى بەجا قىلىدۇ‹ دەپ 
ئەيسانى  ئىسرائىلغا  مۇۋاپىق  ۋەدىسىگە  ئۆز  خۇدا  ئۇرۇق-ئەۋالدىدىن  ئېيتتى.  23 ئۇنىڭ 
قۇتقۇزغۇچى قىلىپ قوپۇردى.  24 ئۇنىڭ كېلىشىدىن ئىلگىرى يۇھاننا ئىسرائىلنىڭ ھەممە 
تامام  خىزمىتىنى  ئۆز  يۇھاننا  ئېيتقانىدى.  25 لېكىن  ۋەز  چۆمۈلدۈرۈشىنى  توۋا  قوۋمىغا 
قىلغىنىدا: › مەن سىلەر مېنى خىيال قىلغان كىشى ئەمەسمەن. لېكىن مانا مەندىن كېيىن 

بىركىم كېلىدۇ، ئۇنىڭ ئاياغلىرىنىڭ بوغقۇچلىرىنى يەشكىلى اليىق ئەمەسمەن‹ دېدى.  
26 ئەي بۇرادەرلەر، ئىبراھىمنىڭ بالىلىرى ۋە ئاراڭالردىكى خۇدادىن قورققۇچىالر بۇ نىجاتنىڭ 

چوڭلىرى  ئۇالرنىڭ  ۋە  تۇتقانالر  ماكان  يېرۇسالېمدا  ئەۋەتىلدى.  27 چۈنكى  بىزلەرگە  سۆزى 
ئوقۇلىدىغان  كۈنى  شابات  ھەر  بىلەن  ھۆكۈمى  قىلغان  ئۈستىگە  ئۇنىڭ  تونۇماي،  ئۇنى 
ئۇنىڭدا  گۇناھ  بىر  اليىق  ئۆلۈمگە  كەلتۈردى.  28 ئۇالر  بەجا  سۆزلىرىنى  پەيغەمبەرلەرنىڭ 
ئۇنىڭ  ئۇالر  قىلىشتى.  29 ئەمما  تەلەپ  دەپ  ئۆلتۈرۈلسۇن‹   ‹ پىالتۇستىن:  ھەم،  تاپمىسا 
توغرىسىدا پۈتۈلگەننىڭ ھەممىسىنى تامام قىلغاندا، ئۇ ياغاچتىن چۈشۈرۈلۈپ بىر قەبرىگە 
گالىلىيەدىن  ئۆزى  ئۇ  قوپۇردى  31 ۋە  ئارىسىدىن  ئۆلۈكلەر  ئۇنى  خۇدا  قويۇلدى.  30 لېكىن 
ئالدىدا  قوۋمنىڭ  ئەمدى  بۇالر  كۆرۈندى.  كۈنلەر  توال  چىققانالرغا  بىلەن  ئۇنىڭ  يېرۇسالېمغا 
ئاتا- بىلەن  قوپۇرغىنى  تىرىلدۈرۈپ  ئەيسانى  »خۇدا  ھەم  گۇۋاھلىرىدۇر.  32 بىز  ئۇنىڭ 

بوۋىلىرىمىزغا بېرىلگەن ۋەدىنى ئۆز بالىلىرىمىز ئۈچۈن بەجا كەلتۈردى« دەيدىغان ئىنجىلنى 
سىلەرگە جاكاراليمىز.  33 بۇ ھەقتە زەبۇرنىڭ ئىككىنچى كۈيىدە: › سەن مېنىڭ ئوغلۇمدۇرسەن، 

بۈگۈن سېنىڭ ئاتاڭ بولدۇم‹ دەپ پۈتۈلگەندۇر.  
قوپۇرغىنى  ئارىسىدىن  ئۆلۈكلەر  ئۇنى  دەپ،  يانمىسۇن  يەنە  چىرىمەكلىككە  34 لېكىن 

توغرىسىدا مۇنداق ئېيتىدۇ: › داۋۇدقا بېرىلگەن مۇقەددەس ۋە سادىق ۋەدىلەرنى سىلەرگە بەجا 
كەلتۈرىمەن‹.  

35 ئۇنىڭ ئۈچۈن يەنە زەبۇرنىڭ باشقا كۈيىدە ئۇ: › ئۆز مۇقەددەسىڭنى چىرىمەكلىك كۆرگىلى 

قويمايسەن‹ دەپ ئېيتقاندۇر.  
36 داۋۇد خۇدانىڭ ئىرادىسى بىلەن ئۆز زامانىدىكى خەلققە خىزمەت قىلغاندىن كېيىن ئۆلۈمدە 

ئۇخالپ كېتىپ، ئۆز ئاتا-بوۋىلىرىغا قوشۇلۇپ چىرىمەكلىك كۆردى.  37 لېكىن خۇدا تىرىلدۈرۈپ 
قوپۇرغان ئادەم چىرىمەكلىك كۆرمىدى.  

بىلەن  ۋاسىتىسى  ئۇنىڭ  بولسۇنكى،  مەلۇم  سىلەرگە  بۇرادەرلەر،  ئەي  ئۈچۈن،  38 شۇنىڭ 

تەۋرات  مۇسانىڭ  جاكارلىنىدۇ.  39 سىلەر  سىلەرگە  قىلىنىشى  مەغپىرەت  گۇناھالرنىڭ 
قانۇنىنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئادىل بواللمايدىغان ھەر ئىش بولسا شۇنىڭدىن ھەر ئىشەنگەن 
ئادەم ئەيسانىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئادىل قىلىنىدۇ.  40 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئېھتىيات قىلىڭالركى، 

پەيغەمبەرلەرنىڭ مۇقەددەس يازمىلىرىدا پۈتۈلگىنى ئۈستۈڭالرغا كېلىپ قالمىغاي.  
41 يەنى: »قاراڭالر، ئەي تەھقىر قىلغۇچىالر، تەئەججۈپ قىلىپ ھاالك بولۇڭالر، چۈنكى مەن 
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سىلەرنىڭ كۈنلىرىڭالردا بىر ئىش قىلىمەن. ئەگەر بىركىم شۇ ئىشنى سىلەرگە خەۋەر بەرسە، 
ئىشەنمەيسىلەر«.  

بىزگە  يەنە  سۆزلەرنى  بۇ  كۈنى  شابات  »كېلىدىغان  ئۇالر:  چىققاندا،  سىناگوگدىن  42 ئۇالر 

ئېيتىپ بېرىڭالر« دەپ ئۇالرغا يالۋۇردى.  43 جەم بولغانالر تارقىشىپ كەتكەندە توال يەھۇدىيالر 
ۋە تەقۋادار يەھۇدىي دىنىغا كىرگەنلەر پاۋلۇس بىلەن بارناباسقا ئەگەشتى ۋە بۇالر ئۇالر بىلەن 

سۆزلىشىپ، خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتىدە چىڭ تۇرغىلى ئۇالرغا نەسىھەت قىلدى.  
سۆزىنى  خۇدانىڭ  خەلقى  شەھەرنىڭ  پۈتۈن  قېلىپ،  ئاز  كۈنىدە  شابات  بىر  يەنە  44 ئەمما 

تولۇپ  ئادەملەرنى كۆرۈپ، غەيرەتتىن  توپ-توپ  يەھۇدىيالر  ئاڭلىغىلى كېلىشتى.  45 لېكىن 
بارناباس  بىلەن  پاۋلۇس  ۋاقىت  بەردى.  46 ئۇ  دەشنەم  سۆزلەپ  زىت  ئېيتقىنىغا  پاۋلۇسنىڭ 
جۈرئەتلىنىپ ئېيتتىكى: »ئاۋۋال سىلەرگە خۇدانىڭ سۆزىنى ئېيتماق كېرەك ئىدى. لېكىن 
سىلەر ئۇنى رەت قىلىپ، ئۆزۈڭالرنى ئەبەدىي تىرىكلىككە اليىق سانىمىغاندىن كېيىن، مانا 
يەرنىڭ   ‹ ئېيتتى:  بۇيرۇپ  شۇنداق  بىزگە  خۇداۋەندە  يۈزلىنىمىز.  47 چۈنكى  تائىپىلەرگە 

چېتىغىچە نىجات بولغايسەن دەپ، سېنى تائىپىلەرگە نۇر قىلىپ تۇرغۇزدۇم.‹«  
ئەبەدىي  ۋە  داڭلىدى  سۆزىنى  خۇداۋەندىنىڭ  بولۇپ،  خۇش  ئاڭلىغاندا  بۇنى  48 تائىپىلەر 

يۇرتقا  ھەممە  سۆزى  ئىشەندى.  49 خۇداۋەندىنىڭ  ھەممىسى  تەيىنلەنگەنلەرنىڭ  تىرىكلىككە 
يېيىلدى.  

قىزىقتۇرۇپ،  چوڭلىرىنى  شەھەرنىڭ  ۋە  خوتۇنالرنى  مۆتىۋەر  تەقۋادار  يەھۇدىيالر  50 ئەمما 

يەرلىرىدىن  ئۆز  ئۇالرنى  قوزغىتىپ،  قوغالنماقلىق  بىر  ئۈستىگە  بارناباسنىڭ  بىلەن  پاۋلۇس 
قوغالپ چىقاردى.  51 لېكىن ئۇالر پۇتلىرىنىڭ توپىسىنى ئۇالرغا قارشى قېقىپ، كونياغا كەتتى.  

52 ئەمما شاگىرتالر خۇشلۇق ۋە مۇقەددەس روھ بىلەن تولدۇرۇلدى.  

پاۋلۇس ۋە بارناباس كونيا شەھىرىدە

1 كونياغا كەلگەندە ئۇالر يەھۇدىيالرنىڭ سىناگوگىغا كىرىپ، ئۇنداق ۋەز ئېيتتىكى، 14 

ھەم يەھۇدىيالردىن، ھەم يۇنانىيالردىن توال خەلق ئىشەندى.  2 لېكىن ئىشەنمىگەن 
ئاچچىقالندۇردى.   قارشى  بۇرادەرلەرگە  قوزغىتىپ،  كۆڭۈللىرىنى  تائىپىلەرنىڭ  يەھۇدىيالر 
ئېيتاتتى.  ۋەز  بىلەن  تايىنىپ جۈرئەت  تۇرۇپ، خۇداۋەندىگە  ۋاقىت  ئۇزۇن  ئاندا  ئۇالر  3 شۇڭا 

خۇداۋەندە ئۆز مېھىر-شەپقىتى توغرىسىدىكى سۆزىگە گۇۋاھلىق بېرىپ، ئۇالرنىڭ قوللىرى 
4 ئەمما شەھەرنىڭ خەلقى ئىككىگە بۆلۈنۈپ، بەزىسى  بىلەن ئاالمەت ۋە مۆجىزىلەر قىلدى.  
يەھۇدىيالرنىڭ تەرىپىدە، بەزىسى روسۇلالرنىڭ تەرىپىدە تۇردى.  5 شۇندا تائىپىلەر ۋە يەھۇدىيالر 
بىلەن ئۇالرنىڭ چوڭلىرى ئۇالرنى مەسخىرە قىلىپ چالما-كېسەك قىلغىلى قوزغىتىپ قوپتى.  
6 ئۇالر بۇنى تۇيۇپ قالغاندا، لىكاۋونىيادىكى لىسترا بىلەن دەربە شەھىرىگە ۋە ئەتراپىدىكى 

يۇرتالرغا قېچىپ،  7 ئاندا ئىنجىلنى جاكارالپ تۇردى. 
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پاۋلۇس لىسترا شەھىرىدە چالما-كېسەك قىلىنىدۇ
8 لىسترادا ئانىسىدىن توكۇر تۇغۇلۇپ پۇتلىرى ئاجىز ھېچ ۋاقىت ماڭالمىغان بىر ئادەم بار 

ئىدى.  9 پاۋلۇس سۆز قىلغاندا ئۇ كىشى ئاڭالپ ئولتۇردى. پاۋلۇس ئۇنىڭغا كۆز تىكىپ شىپا 
تېپىشقا ئېتىقادى بار ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ،  10 »قوپۇپ پۇتلىرىڭدا ئۆرە تۇرغىن« دەپ ئۈنلۈك 

ئاۋاز بىلەن ئېيتتى ۋە ئۇ سەكرەپ قوپۇپ ماڭدى.  
كۆتۈرۈپ:  ئاۋازلىرىنى  زۇۋانىدا  لىكاۋونىيانىڭ  كۆرگەندە،  قىلغىنىنى  پاۋلۇسنىڭ  11 خەلق 

»تەڭرىلەر ئادەم سۈرىتىدە بولۇپ بىزگە چۈشۈپتۈ« دېدى.  12 ئۇالر بارناباسنى »زېئۇس« دەپ 
ئاتاشتى، ئەمما پاۋلۇسنى »ھەرمىس« دەپ ئاتاشتى، چۈنكى ئۇ سۆز قىلىشتا باشالمچى ئىدى.  
13 شەھەرنىڭ سىرتىدىكى زېئۇس بۇتخانىسىنىڭ كاھىنى بۇقىالر ۋە گۈلدىن ئۆرۈگەن تاجالر 

دەرۋازىالرنىڭ ئالدىغا كەلتۈرۈپ، خەلق بىلەن بىللە قۇربانلىق قىلغىلى خالىدى.  
يىرتىپ،  ئېگىنلىرىنى  ئاڭلىغاندا  بۇنى  پاۋلۇس،  بىلەن  بارناباس  يەنى  روسۇلالر،  14 لېكىن 

خەلقنىڭ ئارىسىغا يۈگۈرۈپ، قىچقىرىپ  15 ئېيتتى: »ئەي كىشىلەر نېمىشقا بۇنى قىلدىڭالر؟ 
بىز سىلەرگە ئوخشاش ئادەم ئىكەنمىز، مۇنداق ئىناۋەتسىز نەرسىلەرنى تاشالپ، ئاسماننى 
يانمىقىڭالر  خۇداغا  تىرىك  ياراتقان  ھەممىسىنى  بولغان  ئاندا  ۋە  دېڭىزنى  ۋە  يەرنى  ۋە 
ھەممە  خۇدا  زامانلىرىدا  نەسىللەرنىڭ  يەتكۈزىمىز.  16 ئۆتكەن  ئىنجىلنى  ئۈچۈن سىلەرگە 
ئۆزىنى  بىلەن  قىلغىنى  بەردى.  17 شۇنداق  قويۇپ  يۈرگىلى  يوللىرىدا  ئۆز  تائىپىلەرنى 
زامانالر  ھوسۇللۇق  ۋە  يېغىن  سىلەرگە  ئاسماندىن  قىلىپ  ياخشىلىق  قويماي،  گۇۋاھسىز 
ئەۋەتىپ، كۆڭۈللىرىڭالرنى يېگۈلۈك ۋە خۇشلۇق بىلەن سۆيۈندۈردى« دېدى.  18 ئۇالر بۇنى 

ئېيتىپ، خەلقنى ئۆزىگە قۇربانلىق قىلىشتىن ئاران توختاتتى.  

چالما- پاۋلۇسنى  ئۇنىتىپ،  خەلقنى  كېلىپ،  يەھۇدىيالر  كونيادىن  بىلەن  ئانتاكيا  19 لېكىن 

چىقاردى.   تاشقىرى سۆرەپ  ئۇنى شەھەردىن  قىلىپ،  دەپ خىيال  ئۆلدى  ئۇ  قىلىپ،  كېسەك 
20 ئەمما شاگىرتالر ئۇنىڭ چۆرىسىگە يىغىلغاندىن كېيىن، ئۇ قوپۇپ شەھەرگە كىردى. ئەتىسى 

ئۇ بارناباس بىلەن ئاندىن چىقىپ دەربەگە بېرىپ،  

پاۋلۇس ئانتاكياغا يېنىپ كېلىدۇ

21 ئۇ شەھەردە ئىنجىلنى جاكارلىدى. ئۇالر توال كىشىنى شاگىرت قىلغاندىن كېيىن لىستراغا، 

ئىماندا  قۇۋۋەتلەندۈرۈپ،  كۆڭۈللىرىنى  يېنىپ،  22 شاگىرتالرنىڭ  ئانتاكياغا  ۋە  كونياغا 
پادىشاھلىقىغا كىرمىكىمىز  تارتىپ خۇدانىڭ  چىڭ تۇرۇشقا نەسىھەت بېرىپ: »توال تەڭلىك 
دۇئا  ئىلغاپ،  ئاقساقالالر  ئۈچۈن  جامائەت  ھەربىر  ئېيتتى.  23 ئۇالر  دەپ  كېرەكتۇر« 
تاپشۇردى.  24 ئۇالر  خۇداۋەندىگە  ئىشەنگەن  ئۆزلىرى  ئۇالرنى  كېيىن  تۇتقاندىن  روزا  قىلىپ 
پىسىدىيەدىن ئۆتۈپ پامفىلىيەگە كېلىپ،  25 پەرگە شەھىرىدە سۆزنى ۋەز ئېيتقاندىن كېيىن، 
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ئاتاليا شەھىرىگە چۈشۈپ باردى.  26 ئۇ يەردىن كېمە بىلەن ئانتاكياغا سەپەر قىلدى. ئۇشبۇ 
شەھەردە جامائەت ئۇالرنى قىلىدىغان خىزمىتى ئۈچۈن خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتىگە تاپشۇرۇپ 
كېيىن،   كەلگەندىن  يېنىپ  ئانتاكياغا  بولۇپ،  قىلىپ  خىزمىتىنى  مەزكۇر  ئەۋەتكەنىدى. 
27 ئۇالر جامائەتنى يىغىپ، خۇدا ئۇالر بىلەن قىلغاننىڭ ھەممىسىنى ۋە تائىپىلەرگە ئىماننىڭ 

ئىشىكىنى ئاچقىنىنى خەۋەر بەردى.  28 ئۇالر ئاندا خېلى ۋاقىت شاگىرتالر بىلەن تۇردى.  

يېرۇسالېمدىكى يىغىن

بۇيرۇقىغا 15  »مۇسانىڭ  بۇرادەرلەرگە:  كىشىلەر  بىرنەچچە  كەلگەن  1 يەھۇدىيەدىن 

تەلىم  دەپ  تاپالمايسىلەر«  نىجات  قىلدۇرمىساڭالر،  خەتنە  ئۆزۈڭالرنى  مۇۋاپىق 
توال  بىلەن  ئۇالر  بارناباس  ۋە  پاۋلۇس  بولدى.  پەيدا  بۆلگۈنچىلىك  سەۋەبتىن  2 بۇ  بەردى.  
بارناباس ۋە ئۇالرنىڭ باشقا بىرنەچچىسى  پاۋلۇس بىلەن  مۇزاكىرىلەشكەندە بۇ ئىش ئۈچۈن 

يېرۇسالېمدىكى روسۇلالرنىڭ ۋە ئاقساقالالرنىڭ ئالدىغا بارسۇن دەپ توختىتىلدى.  
3 جامائەت ئۇالرنى ئۇزىتىپ ماڭدۇردى ۋە ئۇالر فەنىكىيەدىن ۋە سامارىيەدىن ئۆتۈپ تائىپىلەرنىڭ 

توۋا قىلغىنىنى ئىنچىكىلىك بىلەن ئېيتىپ بېرىپ، بۇرادەرلەرنى توال خۇش قىلدى.  4 ئۇالر 
يېرۇسالېمغا يېتىپ كەلگەندە جامائەتتىن، روسۇلالردىن ۋە ئاقساقالالردىن قوبۇل قىلىنىپ، 

خۇدا ئۇالرنىڭ ئۆزى بىلەن قىلغىنىنىڭ ھەممىسىنى ئېيتىپ بەردى.  
قوپۇپ: »ئۇالرنى خەتنە  ئىشەنگەنلەر  بىرنەچچە  بولغان  پىرقىسىدىن  پەرىسىيلەرنىڭ  5 ئەمما 

قىلىپ، مۇسانىڭ تەۋرات قانۇنىنى تۇتقىلى ئۇالرغا بۇيرۇماق كېرەكتۇر« دەپ ئېيتتى.  
بولدى.   قىلىشقىلى جەم  توغرىسىدا مەسلىھەت  بۇ ئىش  ئاقساقالالر  ۋە  روسۇلالر  6 شۇڭا 

بۇرادەرلىرىم،  »ئەي  ئېيتتى:  ئۇالرغا  پېترۇس  كېيىن،  مۇزاكىرىلەشكەندىن  توال  7 ئۇالر 

سىلەر بىلىسىلەركى، ئۇزۇن ۋاقىتتىن بېرى خۇدا سىلەرنىڭ ئاراڭالردىن تائىپىلەر مېنىڭ 
ئىلغىدى.  8 كۆڭۈللەرنى  مېنى  ئىشىنىشكە  ئاڭالپ  سۆزىنى  ئىنجىلنىڭ  بىلەن  ئاغزىم 
روھنى  مۇقەددەس  ئۇالرغا  بەرگەندەك  بىزگە  بېرىپ،  گۇۋاھلىق  ئۇالرغا  خۇدا  بىلچۈچى 
بەردى  9 ۋە ئۇالرنىڭ كۆڭۈللىرىنى ئىمان بىلەن پاك قىلىپ، بىز بىلەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا 
ھېچ پەرق قويمىدى.  10 ئەمدى نېمىشقا خۇدانى سىناپ، شاگىرتالرنىڭ بوينىغا، نە ئاتا-
بوۋىلىرىمىز، نە ئۆزىمىز كۆتۈرەلمىگەن بىر بويۇنتۇرۇق سالغىلى خااليسىلەر.  11 لېكىن 
تاپىمىز  نىجات  بىلەن  مېھىر-شەپقىتى  ئەيسانىڭ  خۇداۋەندە  ئۇالردەك  ھەم  بولساق  بىز 
خۇدا  پاۋلۇس  ۋە  بارناباس  تۇرۇپ،  شۈك  جامائەت  ھەممە  ئىشىنىمىز«.  12 شۇندا  دەپ 
مۆجىزىلەر  ۋە  ئاالمەتلەر  توال  قىلغان  ئارىسىدا  تائىپىلەرنىڭ  بىلەن  ۋاسىتىسى  ئۇالرنىڭ 
توغرىسىدا ئېيتىپ بەرگىنىگە قۇالق سالدى.  13 ئۇالر سۆزنى قىلىپ بولغاندا، ياقۇب سۆز 
باشالپ ئېيتتى: »ئەي بۇرادەرلىرىم، ماڭا قۇالق سېلىڭالر.  14 سىمون خۇدانىڭ ئاۋۋالدا 
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تائىپىلەرنى يوقالپ، ئۆز ئىسمى ئۈچۈن ئۇالردىن بىر قوۋم ئىلغاپ قويغىنىنى بايان قىلدى.  
15 شۇنىڭغا پەيغەمبەرلەرنىڭ سۆزلىرى توغرا كېلىدۇ چۈنكى شۇنداق پۈتۈلگەنكى:  

16 › »مۇندىن كېيىن يېنىپ كېلىپ، داۋۇدنىڭ يىقىلغان چېدىرىنى يېڭىدىن ياساي 

ۋە ئۇنىڭ ۋەيرانىلىرىنى بىنا قىلىپ يېڭىدىن تىكلەي،
  

17 شۇنداق قىلىپ، ھەممە باشقا ئادەملەر، يەنى مېنىڭ ئىسمىم بىلەن ئاتالغان ھەممە تائىپىلەر 

خۇداۋەندىنى ئىزدىگەي« دەپ بۇنى ئەمەلگە ئاشۇرىدىغان خۇداۋەندە ئېيتىدۇ.  
18 بۇ ئىش ئەزەلدىن بېرى ئۇنىڭغا مەلۇمدۇر‹.  

19 ئۇنىڭ ئۈچۈن سۆزۈم بۇدۇركى، تائىپىلەردىن بولۇپ توۋا قىلىپ خۇداغا يانغانالرغا ئېغىر يۈك 

قويماي،  20 بەلكى ئۇالرغا بۇتپەرەسلىكنىڭ ناپاكلىقىدىن ۋە زىنادىن ۋە بوغۇلغان جانىۋارالردىن 
ۋە قاندىن ئۆزۈڭالرنى ساقالڭالر دەپ، بىر خەت پۈتۈلسۇن.  21 چۈنكى قەدىمكى ۋاقىتالردىن 
ھەر  سىناگوگالردا  كىتابى  ئۇنىڭ  ۋە  بار  ئېيتقۇچىلىرى  ۋەز  مۇسانىڭ  شەھەردە  ھەر  تارتىپ 

شابات كۈنى ئوقۇلىدۇ« دېدى.  

يەھۇدىي ئەمەس مەسىھىيلەرگە يېزىلغان خەت

22 ئۇ ۋاقىت روسۇلالر ۋە ئاقساقالالر بىلەن ھەممە جامائەت ئۆز ئارىسىدىن كىشىلەر ئىلغاپ، 

پاۋلۇس ۋە بارناباس بىلەن ئانتاكياغا ئەۋەتكىلى مۇناسىپ كۆردى. ئۇالر بۇرادەرلەرنىڭ ئارىسىدا 
ئىككى مۆتىۋەر كىشىنى، يەنى بارساباس دېگەن يەھۇدانى ۋە سىالسنى ئىلغىدى.  23 ئۇالر بىلەن 
بۇرادەرلىرىڭالردىن،  ئەۋەتكىلى ئۇالر مۇنداق خەت پۈتتىكى: »بىز روسۇلالر بىلەن ئاقساقال 
ساالم.   بۇرادەرلەرگە  بولغان  تائىپىلەردىن  ئولتۇراقلىق  كىلىكىيەدە  ۋە  سۈرىيىدە  ئانتاكيادا، 
بىلەن  سۆزلىرى  ئالماي،  بۇيرۇق  بىزدىن  كىشىلەر  بىرنەچچە  چىققان  ئارىمىزدىن  24 بىزنىڭ 

ئاڭلىدۇق.  25 ئۇنىڭ  سالغىنىنى  بىئارامچىلىق  كۆڭۈللىرىڭالرغا  قىلىپ  پەرىشان  سىلەرنى 
ئۈچۈن بىز بىر جاندەك بولۇپ كىشىلەر ئىلغاپ،  26 ئۇالرنى خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ 
ئىسمى ئۈچۈن ئۆز جانلىرىنى بېغىشلىغان ئامراق بۇرادەرلىرىمىز بارناباس ۋە پاۋلۇس بىلەن 
سىلەرگە ئەۋەتكىلى توختاتتۇق.  27 بۇ سەۋەبتىن يەھۇدا بىلەن سىالسنى ئەۋەتتۇق. ئۇالر ئۆز 
ئاغزى بىلەن بۇنى سىلەرگە خەۋەر بېرىدۇ.  28 چۈنكى مۇقەددەس روھ ۋە بىز مۇناسىپ كۆرۈپ 
توختاتتۇقكى، بۇ الزىم بۇيرۇقالردىن باشقا يۈك ئۈستۈڭالرغا قويۇلمىسۇن،  29 يەنى بۇتالرغا 
ئۆزۈڭالرنى  زىنادىن  ۋە  جانىۋارالردىن  بوغۇلغان  ۋە  قاندىن  ۋە  گۆشتىن  قىلىنغان  قۇربانلىق 
بولىدۇ.  ياخشى  سىلەرگە  قىلساڭالر،  ئېھتىيات  ئىشالردىن  بۇ  ئەگەر  الزىمدۇر.  ساقلىماق 

سىلەرگە ئامانلىق بولسۇن.  
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30 بۇالر ئەۋەتىلىپ، ئانتاكياغا كېلىپ، جامائەتنى يىغدۇرۇپ خەتنى تاپشۇردى  31 ۋە بۇالر بۇنى 

پەيغەمبەر  ئۆزى  سىالس  ۋە  بولۇشتى.  32 يەھۇدا  خۇش  ئۈچۈن  سۆز  تەسەللى  ئۇ  ئوقۇغاندا 
بولۇپ، بۇرادەرلەرگە توال تەسەللى سۆز قىلىپ ئۇالرنى قۇۋۋەتلەندۈردى.  33 ئاندا بىر ۋاقىتقىچە 
يېنىپ  ئالدىغا  روسۇلالرنىڭ  ئەۋەتىلىپ،  بۇرادەرلەردىن  بىلەن  ئامانلىق  كېيىن،  تۇرغاندىن 

باردى.  34 لېكىن سىالس ئاندا قالغىلى مۇناسىپ كۆردى.  
بېرىپ  تەلىم  بىللە  بىلەن  باشقىالر  توال  تۇرۇپ،  ئانتاكيادا  بارناباس  ۋە  پاۋلۇس  35 ئەمما 

خۇداۋەندىنىڭ سۆزىنى جاكارلىدى.  

پاۋلۇس ۋە بارناباسنىڭ ئايرىلىپ كېتىشى

يەتكۈزگەن  سۆزىنى  خۇداۋەندىنىڭ  »بىز  بارناباسقا:  پاۋلۇس  كېيىن  كۈندىن  36 بىرنەچچە 

بۇرادەرلەرنى يوقالپ، ئەھۋالى قانداق ئىكەنلىكىنى كۆرەيلى«  ھەر شەھەرگە يېنىپ بېرىپ، 
دەپ ئېيتتى.  37 بارناباس ماركۇس دەپ ئاتالغان يۇھاننانى ئۆزىمىز بىلەن بىللە ئااليلى دەپ، 
ئىشقا  بىلەن  ئۇالر  ئايرىلىپ،  ئۇالردىن  پامفىلىيەدە  پاۋلۇس  قىلدى.  38 لېكىن  مەسلىھەت 
بارمىغان ماركۇسنى بىللە ئالغىلى مۇناسىپ كۆرمىدى  39 ۋە ئىككىلىسىنىڭ ئارىسىدا ئۇنداق 
بۆلگۈنچىلىك بولدىكى، ئۇالر بىر-بىرىدىن ئايرىلىپ كەتتى. بارناباس ماركۇسنى ئېلىپ، كېمە 
بىلەن سىپرۇسقا باردى.  40 لېكىن پاۋلۇس ئۆزىگە سىالسنى ئىلغاپ، بۇرادەرلەر ئۇنى خۇدانىڭ 
مېھىر-شەپقىتىگە تاپشۇرغاندىن كېيىن يولغا چىقىپ،  41 سۈرىيىدىن ۋە كىلىكىيەدىن ئۆتۈپ، 

جامائەتلەرنى قۇۋۋەتلەندۈرەتتى.  

پاۋلۇس تىموتېۇئسنى ئۆزى بىلەن ئېلىپ بارىدۇ

بىر 16  ئاتالغان  دەپ  تىموتېئۇس  ئاندا  كەلدى.  ھەم  لىستراغا  ۋە  دەربەگە  1 پاۋلۇس 

بار ئىدى. ئۇ ئۆزى خۇداۋەندىگە ئىشەنگەن بىر يەھۇدىي خوتۇننىڭ ئوغلى  شاگىرت 
ئىدى، لېكىن ئاتىسى يۇنانىي ئىدى.  2 تىموتېئۇس لىسترا ۋە كونيادىكى بۇرادەرلەردىن ياخشى 
شاھادەت تاپقانىدى.  3 پاۋلۇس ئۇنى ئۆزى بىلەن ئېلىپ بېرىشنى خالىدى ۋە ئۇ يەرلەردىكى 
يۇنانىي  ئاتىسى  ئۇنىڭ  ھەممىسى  چۈنكى  قىلدى.  خەتنە  ئۇنى  سەۋەبىدىن  يەھۇدىيالرنىڭ 

ئىكەنلىكىنى بىلەتتى.  
4 ئۇالر بېرىپ شەھەرلەردىن ئۆتكىنىدە، يېرۇسالېمدا روسۇلالر ۋە ئاقساقالالردىن توختىتىلغان 

بۇيرۇقالرنى تۇتقىلى ئەمر قىالتتى  
5 ۋە جامائەتلەر ئىماندا قۇۋۋەتلىنىپ كۈندىن كۈنگە نۇرغۇنالشاتتى.  
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پاۋلۇس ماكېدونىيە ئۆلكىسىگە چىقىدۇ
ئۇالر  ئۈچۈن  توسقىنى  ئېيتىشىدىن  ۋەز  سۆزنى  ئۇالرنىڭ  يۇرتىدا  ئاسىيا  روھ  6 مۇقەددەس 

بىتىنىيەگە  يېقىنلىشىپ  مىسىيەگە  باردى.  7 ئۇالر  ئۆتۈپ  بىلەن  يۇرتى  گاالتىيا  ۋە  فرىگىيە 
ئۇالر  بىلەن  بەرمىدى.  8 شۇنىڭ  ئىجازەت  ئۇالرغا  روھى  ئەيسانىڭ  لېكىن  خالىدى،  بارغىلى 
روھىي  بىر  پاۋلۇسقا  چۈشتى.  9 كېچىدە  كېلىپ  شەھىرىگە  تروئاس  ئۆتۈپ،  مىسىيەدىن 
كۆرۈنۈش چۈشتىكى، ماكېدونىيەلىك بىر كىشى تۇرۇپ: »ماكېدونىيەگە ئۆتۈپ كېلىپ، بىزگە 
ياردەم بەرگىن« دەپ ئۇنىڭغا يالۋۇردى.  10 ئۇ ئۆزى شۇ روھىي كۆرۈنۈشنى كۆرگەندە، خۇدا 
بىزنى ئۇ خەلققە ئىنجىلنى يەتكۈزگىلى قىچقارغىنىنى بىلىپ، دەرھال ماكېدونىيەگە چىققىلى 

چارە ئىزدىدۇق.  

سۆسۈن ساتقۇچى لىدىيا ئەيسا مەسىھكە ئىشىنىدۇ

11 بىز تروئاستىن كېمە بىلەن چىقىپ، ساموتراكە ئارىلىغا غاراپ بېرىپ، ئەتىسى نېئاپولىس 

شەھىرىگە يېتىپ بېرىپ،  12 ئاندىن فىلىپپىگە كەلدۇق. ئۇ شەھەر رىمنىڭ بىر مۇستەملىكىسى 
بولۇپ، ماكېدونىيەنىڭ شۇ تەرىپىدىكى بىرنەچچە شەھىرى ئىكەن. ئاندا بىرنەچچە كۈن توختاپ 
جايغا  قىلىدىغان  دۇئا  بىر  ياقىالپ  دەريانى  بىر  چىقىپ،  دەرۋازىدىن  كۈنى  قالدۇق.  13 شابات 
بولۇپ  شەھىرىدىن  قىلدۇق.  14 تىياتىرا  سۆز  خوتۇنالرغا  يىغىلغان  ئاندا  ئولتۇرۇپ،  كېلىپ 
سۆزىگە  پاۋلۇسنىڭ  ئاڭلىدى.  ئولتۇرۇپ  خوتۇن  بىر  تەقۋادار  دېگەن  لىدىيا  ساتقۇچى  سۆسۈن 
زېھىن قويۇپ تەكشۈرۈشكە خۇداۋەندە ئۇنىڭ كۆڭلىنى ئاچتى.  15 ئۇ ئۆزى بىلەن ئۆي خەلقى 
چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن، بىزگە يالۋۇرۇپ: »ئەگەر مېنى خۇداۋەندىگە ئىشەنگەن 

بىر كىشى ئىكەن دەپ بىلسەڭالر، ئۆيۈمگە كىرىپ تۇرۇڭالر« دەپ بىزنى تۇرغىلى زورلىدى. 
 

پاۋلۇس بىلەن سىالس زىندانغا سېلىنىدۇ

16 بىر ۋاقىت دۇئا قىلىدىغان جايغا كېتىپ بارغىنىمىزدا بىر پالچىلىق روھ ئىگىلەنگەن بىر دېدەك 

بىزگە ئۇچرىدى. ئۇ ئۆزى پالچىلىق قىلماق بىلەن ئۆز ئىگىلىرىگە توال پايدا كەلتۈرەتتى.  17 بۇ 
دېدەك پاۋلۇسنىڭ ۋە بىزنىڭ ئارقىمىزدىن ئەگىشىپ: »بۇ كىشىلەر خۇدا-مۇتەئالنىڭ بەندىلىرى 
بولۇپ، سىلەرگە نىجاتنىڭ يولىنى جاكاراليدۇ« دەپ قىچقىراتتى.  18 ئۇ توال كۈنلەر شۇنداق قىالتتى. 
ئەمما پاۋلۇس توال خاپا بولۇپ بۇرۇلۇپ، ئۇ روھقا: »ئەيسا مەسىھنىڭ ئىسمى بىلەن ساڭا بۇيرۇيمەن: 

ئۇنىڭدىن چىققىن« دەپ ئېيتتى. ئۇ شۇ شۇئاندا ئۇنىڭدىن چىقىپ كەتتى.  
بىلەن  پاۋلۇس  كۆرگەندە،  كېسىلگىنىنى  ئۈمىدى  پايدىسىدىن  ئۆز  ئىگىلىرى  19 دېدەكنىڭ 

ئۇالرنى  باردى.  20 ئاندىن  ئېلىپ  سۈرۈپ  قېشىغا  چوڭالرنىڭ  بازاردا  تۇتۇپ،  سىالسنى 
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قوزغىتىپ،  شەھىرىمىزنى  كىشىلەر  يەھۇدىي  »بۇ  ئېيتتى:  كەلتۈرۈپ،  ئالدىغا  ھاكىمالرنىڭ 
غوۋغا پەيدا قىلىپ،  21 بىز رىملىقالرغا قوبۇل قىلىپ تۇتقىلى جايىز بولمايدىغان قائىدىلەرنى 
ئۆگىتىۋاتىدۇ« دېيىشتى.  22 خەلق ھەم قوپۇپ، ئۇالرغا ھۇجۇم قىلىشقا قوزغالدى ۋە ھاكىمالر 
ئۇالرنىڭ ئېگىنلىرىنى سالدۇرۇپ، ئۇالرغا تاياق ئۇرغىلى بۇيرۇدى.  23 ئۇالر ئۇالرنى توال تاياق 
ئۇرغاندىن كېيىن، ئۇالرنى زىندانغا سېلىپ، زىندانچىغا ئۇالرنى ئېھتىيات بىلەن ساقلىغىلى 
بۇيرۇدى.  24 زىندانچى شۇ بۇيرۇقنى ئاڭلىغاندا ئۇالرنى ئىچكىركى ئۆيگە سوالپ، پۇتلىرىنى 

كۆتەككە تارتىپ قويدى.  
ۋە  ئېيتىۋاتاتتى  ھەمد  خۇداغا  ئوقۇپ  شېئىر  سىالس  بىلەن  پاۋلۇس  يېرىمىدا  تۈن  25 ئەمما 

مەھبۇسالر ئۇالرغا قۇالق سالىۋاتاتتى.  26 ناگاھ ئۇنداق قاتتىق بىر زىلزىلە بولدىكى، زىنداننىڭ 
ئۇللىرى تەۋرەندى ۋە دەرھال ھەممە ئىشىكلەر ئېچىلىپ، مەھبۇسالرنىڭ زەنجىرلىرى يېشىلدى.  
مەھبۇسالر  كۆرگەندە  ئوچۇق  ئىشىكلىرىنى  زىنداننىڭ  ئويغىنىپ،  ئۇيقۇدىن  27 زىندانچى 

قېچىپ كەتتى دەپ، ئۆزىنى ئۆلتۈرگىلى قىلىچىنى سۇغۇردى.  28 لېكىن پاۋلۇس ئۈنلۈك ئاۋاز 
بىلەن قىچقىرىپ: »ئۆزۈڭگە زەرەر قىلمىغىن، ھەممىمىز بۇ يەردىدۇرمىز« دەپ ئېيتتى.  29 ئۇ 
چىراغ تاپتۇرۇپ زىندانغا يۈگۈرۈپ كىرىپ، تىترەپ پاۋلۇس ۋە سىالسنىڭ پۇتلىرىغا يىقىلدى.  
30 ۋە ئۇالرنى تاشقىرى ئېلىپ بېرىپ: »ئەي خوجىالر، نىجات تاپمىقىم ئۈچۈن نېمە قىالي؟« 

دەپ سورىدى.  31 ئۇالر: »خۇداۋەندە ئەيساغا ئىشەنگىن ۋە نىجات تاپىسەن، سەن بىلەن ئۆي 
خەلقىڭ« دېدى.  32 ئۇالر ئۇنىڭغا ۋە ئۇنىڭ ئۆيىدىكىلەرنىڭ ھەممىسىگە خۇدانىڭ سۆزىنى 

يەتكۈزدى.  
ۋە  يۇدى  يارىلىرىنى  ئېلىپ،  ئۆزىنىڭكىگە  ئۇالرنى  زىندانچى  سائىتىدە  شۇ  كېچىنىڭ  33 ئۇ 

دەرھال ئۆزى ئۆيىدىكىلەرنىڭ ھەممىسى بىلەن چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلدى.  34 ئۇ ئۇالرنى 
ئۆز ئۆيىگە ئېلىپ كىرىپ داستىخان سېلىپ ئۆزى ۋە ھەممە ئۆي خەلقى خۇداغا ئىشەنگىنىگە 

خۇشاللىق قىلدى.  
دەپ  بەرگىن«  قويۇپ  كىشىلەرنى  ئەۋەتىپ: »شۇ  ئەمەلدارالرنى  ھاكىمالر  بولغاندا  35 كۈندۈز 

ئېيتقۇزدى.  36 زىندانچى بۇ سۆزنى پاۋلۇسقا خەۋەر بېرىپ: »ھاكىمالر سىلەرنى قويۇپ بەرگىلى 
ئۇالرغا:  پاۋلۇس  دېدى.  37 لېكىن  كېتىڭالر«  تىنچ-ئامان  چىقىپ،  ئەمدى  ئەۋەتتى.  كىشى 
سالدى.  زىندانغا  ئۇردۇرۇپ،  ئاشكارا  توختاتماي  ھۆكۈم  كىشىلەرنى  رىملىق  بىزدەك  »ئۇالر 
چىقارسۇن«  بىزنى  كېلىپ  ئۆزى  ئۇالر  بولمايدۇ.  بۇ  چىقىرىدۇمۇ؟  پىنھاندا  بىزنى  ئەمدى 
دېدى.  38 ئەمەلدارالر بۇ سۆزنى ھاكىمالرغا خەۋەر بەردى. بۇالر ئۇالرنىڭ رىملىق ئىكەنلىكىنى 
كېتىڭالر«  »شەھەردىن  چىقىپ:  يالۋۇرۇۋېلىپ  ئۇالرغا  بېرىپ،  قورقۇپ،  39 ئاندا  ئاڭلىغاندا 
بۇرادەرلەر  ۋە  ئۆيىگە كەلدى  لىدىيانىڭ  زىنداندىن چىقىپ،  قىلدى.  40 ئۇالر  ئىلتىماس  دەپ 

بىلەن كۆرۈشۈپ، ئۇالرغا نەسىھەت قىلغاندىن كېيىن يولغا راۋان بولدى.  
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پاۋلۇس بىلەن سىالس تېسالونىكا شەھىرىدە

ئاندا 17  كەلدى.  تېسالونىكاغا  ئۆتۈپ،  ئاپوللونىيادىن  ۋە  ئامفىپولىستىن  1 ئۇالر 

قېشىغا  ئۇالرنىڭ  ئادىتىچە  ئۆز  2 پاۋلۇس  ئىدى.   بار  سىناگوگى  بىر  يەھۇدىيالرنىڭ 
كىرىپ، ئۈچ شابات كۈنى ئۇالر بىلەن مۇقەددەس يازمىالردىن مۇزاكىرە قىلىشىپ،  3 مەسىھنىڭ 
زەخمەت تارتىپ ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپمىقى كېرەك ئىكەنلىكىنى ئۇقتۇرۇپ بايان قىلىپ: 
ۋە  بەزىسى  4 ئۇالرنىڭ  ئېيتتى.   دەپ  مەسىھتۇر«  ئۆزى  ئەيسا  جاكارلىغان  سىلەرگە  »مەن 
ۋە  پاۋلۇس  ئىشىنىپ،  خوتۇنالر  مۆتىۋەر  بىرمۇنچە  بىلەن  خەلق  توال  يۇنانىيالردىن  تەقۋادار 

سىالسقا ئەگەشتى.  
يارىماسالردىن  يۈرىدىغان  بىكار  بازار-كوچىلەردە  قىلىپ،  ھەسەت  يەھۇدىيالر  5 لېكىن 

ئۇالر  قىلدى.  پەيدا  غوۋغا  شەھەردە  يىغىشتۇرۇپ  خەلقنى  سېلىپ،  كەينىگە  بىرنەچچىنى 
ياسۇننىڭ ئۆيىگە باستۇرۇپ كېلىپ، پاۋلۇس بىلەن سىالسنى خەلقنىڭ ئالدىغا چىقارماقچى 
ئىدى.  6 ئەمما ئۇالرنى تاپمىغاندا، ئۇالر ياسۇننى ۋە بۇرادەرلەردىن بىرنەچچىسىنى شەھەرنىڭ 
ھاكىملىرىنىڭ ئالدىغا سۆرەپ ئېلىپ بېرىپ، توۋالپ: »دۇنيانى ئاستىن-ئۈستۈن قىلغۇچىالر 
بۇ يەرگە ھەم يېتىپ كەلدى.  7 ياسۇن ئۇالرنى ئۆز ئۆيىگە قوبۇل قىلدى. ئۇالرنىڭ ھەممىسى 
قەيسەرنىڭ ھۆكۈمىگە خىالپلىق قىلىپ: › باشقا بىر پادىشاھ بار، يەنى ئەيسا‹ دەيدۇ« دەپ 
بولدى.  9 ئەمما  بىئارام  ئاڭلىغاندا  بۇنى  بىلەن شەھەرنىڭ ھاكىملىرى  ئېيتىشتى.  8 خەلق 

ئۇالر ياسۇن بىلەن قالغانالرنى كېپىللىككە قويۇپ بەردى.  

پاۋلۇس بىلەن سىالس بېرىيا شەھىرىگە بارىدۇ

ئەۋەتتى.  شەھىرىگە  بېرىيا  سىالسنى  بىلەن  پاۋلۇس  كېچىلەپ  دەرھال  بۇرادەرلەر  10 لېكىن 

تېسالونىكادىكى  باردى.  11 ئانداكىلەر  سىناگوگىغا  يەھۇدىيالرنىڭ  كەلگەندە  يەرگە  ئۇ  ئۇالر 
ئىشالر  بۇ  قىلىپ،  قوبۇل  سۆزنى  بىلەن  دىللىق  خۇش  بولۇپ،  ياخشىراق  يەھۇدىيالردىن 
شۇنداقمۇ ئەمەسمۇ دەپ، مۇقەددەس يازمىالرنى تەپتىش قىالتتى.  12 ئۇالردىن توال كىشىلەر ۋە 

مۆتىۋەر يۇنانىي خوتۇنالردىن ۋە ئەر كىشىلەردىن بىرمۇنچە خەلق ئىشەندى.  
13 لېكىن تېسالونىكادىكى يەھۇدىيالر پاۋلۇسنىڭ بېرىيادا ھەم خۇدانىڭ سۆزىنى جاكارلىغىنىنى 

ئاڭلىغاندا كېلىپ، ئاندا ھەم خەلقنى قوزغىتىپ بىئاراملىق سالدى.  14 ئۇ ۋاقىت بۇرادەرلەر دەرھال 
پاۋلۇسنى يولغا سېلىپ، دېڭىز بويىغىچە ئەۋەتتى. لېكىن سىالس بىلەن تىموتېئۇس بېرىيادا قالدى.  
15 پاۋلۇسنى ئۇزاتقان كىشىلەر ئۇنى ئافىناغىچە ئېلىپ بېرىپ، سىالس بىلەن تىموتېئۇسقا: »مېنىڭ 

قېشىمغا ئىتتىك كېلىڭالر« دەپ پاۋلۇستىن بۇيرۇق ئېلىپ، يېنىپ كەتتى.  
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پاۋلۇس ئافېنى شەھىرىدە

16 پاۋلۇس ئافىنادا ئۇالرنى ساقالپ تۇرغان ۋاقتىدا شەھەرنى بۇت سۈرەتلىرى بىلەن تولغىنى 

كۆرۈپ ئىچى قاينىدى.  
قىلىشىپ،  مۇزاكىرە  بىلەن  كىشىلەر  تەقۋادار  ۋە  يەھۇدىيالر  سىناگوگدا  ئۈچۈن  17 ئۇنىڭ 

بازاردا ئۇچراشقان كىشىلەر بىلەن ھەر كۈن سۆزلىشەتتى.  18 لېكىن ئېپىكورىي ۋە ستوئىك 
پەيالسوپالرنىڭ بىرنەچچىسى ئۇنىڭ بىلەن سۆز تاالشقىلى قوپتى. بەزىلىرى: »بۇ كاپىلدىغۇچى 
ئوخشايدۇ«  جاكارلىغۇچىغا  تەڭرىلەرنى  »يات  باشقىلىرى:  دېيىشتى.  يۈرىدۇ«  دەپ  نېمە 
ئۇالر  ئۈچۈن  ئېيتقىنى  ۋەز  قوپۇشنى  تىرىلىپ  ئۆلۈمدىن  ۋە  ئەيسانى  پاۋلۇس  دېيىشتى. 
بېرىپ:  ئېلىپ  جايغا  دېگەن  ئارېئوپاگۇس  تۇتۇپ،  ئۇنى  ئۇالر  ئېيتىشتى.  19 شۇڭا  شۇنداق 
»سەن ئېيتقان يېڭى تەلىم نېمە ئىكەنلىكىنى ئۇقساق بولمامدۇ؟  20 چۈنكى يات نەرسىلەرنى 
دېيىشتى.   خااليمىز«  بىلگىلى  ئىكەنلىكىنى  نېمە  بۇنىڭ  ئىشىتكۈزىسەن.  قۇالقلىرىمىزغا 
21 چۈنكى ھەممە ئافىنالىقالر ۋە ئاندا تۇرغۇچى بىگانىلەر ۋاقتىنى يېڭى خەۋەر توغرىسىدىن 

سۆزلەپ ئاڭلىماقتىن باشقا ئىشقا سەرپ قىلمايتتى.  
22 ئەمما پاۋلۇس ئارېئوپاگۇسنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇرۇپ ئېيتتى: »ئەي ئافىنالىق كىشىلەر، مەن 

سىلەرنى توال تەقۋادار كۆرىمەن.  23 چۈنكى ئايلىنىپ يۈرۈپ مەبۇد سۈرەتلىرىڭالرغا قارىسام، 
ئىبادەت  بىلمەي  بىر قۇربانگاھ كۆردۈم. سىلەر  پۈتۈلگەن  تەڭرىگە‹ دەپ  نامەلۇم   ‹ ئۈستىدە: 
قىلغىنىڭالرنىڭ ئۆزىنى مەن ئەمدى سىلەرگە بايان قىلىمەن.  24 دۇنيانى ۋە ئانداكى ھەممە 
ياسالغان  بىلەن  قول  خۇداۋەندىسى  يەرنىڭ  ۋە  ئاسمان  يەنى  تەڭرى،  ياراتقان  بولغاننى  بار 
بەيتلەردە ماكان تۇتمايدۇ  25 ۋە بىر نەرسىگە موھتاج بولغاندەك ئادەم قوللىرى بىلەن خىزمەت 
قىلىنمايدۇ. چۈنكى ھەممىسىگە تىرىكلىك ۋە نەپەس ۋە ھەر نەرسىنى بەرگۈچى ئۇ ئۆزىدۇر.  
26 بارچە يەر يۈزىدە ماكان تۇتقىلى ھەممە ئىنسان نەسىللىرىنى بىر قاندىن يارىتىپ، ئۇالرغا 

ھايات ۋاقىتلىرىنى ۋە ئولتۇرىدىغان ماكانلىرىنىڭ چەكلىرىنى ئىلگىرىدىن تايىن قىلغاندۇر.  
27 »ئۇالر خۇدانى ئىزدەپ، شايەت تەمتىلەپ ئۇنى تاپقاي« دەپ شۇنداق قىلدى. بىراق ئۇ ئۆزى 

ھەربىرىمىزدىن يىراق ئەمەستۇر.  28 چۈنكى ئۇنىڭ بىلەن ياشاپ ھەرىكەت قىلىمىز، باردۇرمىز. 
شائىرلىرىڭالرنىڭ بەزىسى ئېيتقاندەك: › بىز ھەم ئۇنىڭ نەسلى ئىكەنمىز‹.  29 بىز خۇدانىڭ 
ئالتۇنغا  قىلىنغان  نەقىش  بىلەن  ئىشى  ۋە  ھۈنىرى  ئادەمنىڭ  خۇدالىقنى  بولساق،  نەسلى 
ياكى كۈمۈشكە ۋە يا تاشقا ئوخشاتمىغايمىز.  30 خۇدا جاھالەت ۋاقىتلىرىغا سەۋر قىلغاندىن 
كېيىن، ئەمدى ئادەملەرنىڭ ھەممىسىگە ھەر يەردە توۋا قىلىشنى بۇيرۇماقتا.  31 چۈنكى ئۇ 
بىلەن  ۋاسىتىسى  كىشىنىڭ  بىر  تەيىنلىگەن  ئۆزى  كۈندە  شۇ  قىلغاندۇر.  تايىن  كۈننى  بىر 
بىلەن  قوپۇرغىنى  ئارىسىدىن  ئۆلۈكلەر  ئۇنى  قىلىدۇ.  ھۆكۈم  بىلەن  ئادالەت  دۇنيانى  ھەممە 

ھەممىلەرگە شۇنداق ئىكەنلىكىگە ئىسپات بەردى« دېدى.  
32 ئۇالر ئۆلگەنلەرنىڭ تىرىلىپ قوپمىقى توغرىسىدىن ئاڭلىغاندا بەزىلىرى مەسخىرە قىلىشتى، 
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لېكىن باشقىلىرى: »بۇنىڭ توغرىسىدا سەندىن يەنە ئاڭاليلى« دەپ ئېيتتى.  33 بۇنىڭ بىلەن 
پاۋلۇس ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن چىقىپ كەتتى.  34 لېكىن بىرنەچچە كىشىلەر ئۇنىڭغا ئەگىشىپ 
ھەم  ۋە  دىيونىسىيۇس  بولغان  مەھكىمىسىدىن  ئارېئوپاگۇس  ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ  ئىشەندى. 

دامارىس دېگەن بىر خوتۇن بىلەن بىرنەچچە باشقا كىشىلەر بار ئىدى.  

پاۋلۇس كورىنتۇس شەھىرىدە

1 ئاندىن كېيىن پاۋلۇس ئافىنادىن، كېتىپ كورىنتۇسقا كەلدى.  2 ئاندا ئاكۋىال دېگەن 18 

پونتۇسلۇق بىر يەھۇدىي ۋە ئۇنىڭ خوتۇنى پرىسكىلال بىلەن ئۇچرىشىپ، ئۇالرنىڭكىگە 
يەھۇدىيالر  قەيسەر: »ھەممە  يېڭى كەلگەنىدى، چۈنكى كالۋدىيۇس  ئىتالىيەدىن  بۇالر  باردى. 
رىمدىن چىقسۇن« دەپ بۇيرۇغانىدى.  3 پاۋلۇس ئۇالر بىلەن ھەمھۈنەر بولغاچ ئۇالرنىڭكىدە 
ئىدى.   چېدىرچىلىك  ھۈنىرى  ئۇالرنىڭ  چۈنكى  تۇردى،  قىلىشىپ  ئىش  بىلەن  ئۇالر  قېلىپ، 
ئۆز  يۇنانىيالرنى  ۋە  يەھۇدىيالر  قىلىشىپ،  ئۇ ھەر شابات كۈنى سىناگوگدا مۇزاكىرە  4 ئەمما 

تەرىپىگە ئىلتەيتتى.  
5 سىالس بىلەن تىموتېئۇس ماكېدونىيەدىن كەلگەندە، پاۋلۇس ۋاقتىنى سۆزنى جاكارالش بىلەن 

مەشغۇل بولۇپ، يەھۇدىيالرغا ئەيسانىڭ مەسىھ ئىكەنلىكىگە گۇۋاھلىق بېرەتتى.  6 لېكىن بۇالر 
ئۇنىڭغا قارشى چىقىپ دەشنەم بەرگەندە، پاۋلۇس لىباسلىرىنى سىلكىپ ئۇالرغا: »قېنىڭالر 
بارىمەن«.   تائىپىلەرگە  كېيىن  مۇندىن  بولمايدۇ.  ئەيىبىم  مېنىڭ  يانسۇن.  باشلىرىڭالرغا  ئۆز 
7 بۇنىڭ بىلەن ئۇ ئاندىن چىقىپ، تىتىيۇس يۇستۇس دېگەن بىر تەقۋادار كىشىنىڭ ئۆيىگە 

ئۆي  ھەممە  كرىسپۇس  چوڭى  ئىدى.  8 سىناگوگنىڭ  يېنىدا  سىناگوگنىڭ  ئۆي  ئۇ  كىردى. 
خەلقى بىلەن خۇداۋەندىگە ئىشەندى. سۆزنى ئاڭلىغان توال باشقا كورىنتۇسلۇقالر ئىشىنىپ، 

چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلدى.  
9 كېچىدە خۇداۋەندە روھىي كۆرۈنۈشتە پاۋلۇسقا ئېيتتى: »قورقمىغىن، بەلكى سۆز قىلىپ شۈك 

تۇرمىغىن.  10 چۈنكى مەن سەن بىلەندۇرمەن. ھېچكىم ساڭا ئازار يەتكۈزگىلى قوپالمايدۇ. مانا 
بۇ شەھەردە توال خەلقىم بار« دېدى.  11 ئۇ يەردە پاۋلۇس بىر يىل ئالتە ئاي ئۇالرنىڭ ئارىسىدا 

تۇرۇپ، خۇدانىڭ سۆزىنى تەلىم بەردى.  

پاۋلۇس ۋالىي گالىيونىڭ ئالدىدا

12 لېكىن گالىيو ئاخايەنىڭ ئۈستىگە ۋالىي ئىكەنلىكىدە يەھۇدىيالر بىر جاندەك پاۋلۇسقا قارشى 

چىقىپ، ئۇنى مەھكىمىگە كەلتۈرۈپ:  13 »بۇ ئادەم خەلققە قانۇنغا مۇۋاپىق بولمىغان يولدا 
خۇداغا ئىبادەت قىلىشنى ئۆگىتىدۇ« دەپ ئېيتتى.  14 پاۋلۇس سۆز قىلغىلى ئاغزىنى ئاچقاندا 
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گالىيو يەھۇدىيالرغا ئېيتتى: »ئەي يەھۇدىيالر، بىر ناھەقلىق ياكى بىر يامان ھىيلىگەرلىك 
ئىش بولسا ئىدى، سەۋر بىلەن سىلەرگە قۇالق ساالتتىم.  15 لېكىن سۆزنىڭ يا ئىسىمالرنىڭ 
ئۇنداق  مەن  قىلىڭالر.  ئىختىيارىڭالرچە  ئۆز  بولسا،  جېدەل  توغرىسىدىكى  قانۇنۇڭالر  يا  ۋە 
ئىشالرغا ئارىلىشىپ ھاكىم بولغىلى خالىمايمەن« دەپ  16 ئۇالرنى مەھكىمىدىن ھەيدىۋەتتى.  
17 ئەمما ئۇالرنىڭ ھەممىسى سىناگوگنىڭ چوڭى سوستېنىسنى تۇتۇپ، مەھكىمىنىڭ ئالدىدا 

ئۇردى. لېكىن بۇ ئىشالر بىلەن گالىيونىڭ ھېچ كارى يوق ئىدى.  

پاۋلۇس يەنە ئانتاكياغا يانىدۇ

18 پاۋلۇس ئۇ يەردە ئۇزۇن ۋاقىت تۇرغاندىن كېيىن، بۇرادەرلەر بىلەن خوشلىشىپ سۈرىيىگە 

بارغىلى بىر كېمىگە چۈشتى. پرىسكىلال بىلەن ئاكۋىال ھەم ئۇنىڭ بىلەن ئىدى. ئۇ خۇداغا بىر 
قەسەم قىلغىنى ئۈچۈن كېنھرىيە شەھىرىدە ئۆز چېچىنى چۈشۈرگەنىدى.  19 ئۇالر ئەفەسۇسقا 
يەتكەندە پاۋلۇس ئۇالرنى ئاندا قالدۇرۇپ قويۇپ، ئۆزى سىناگوگقا كىرىپ يەھۇدىيالر بىلەن 
ئۇ  يالۋۇرسا،  دەپ  تۇرغىن«  ۋاقىتقىچە  بىر  تېخى  يەردە  »بۇ  ئۇنىڭغا:  سۆزلەشتى.  20 ئۇالر 
دەپ  كېلىمەن«  يېنىپ  سىلەرگە  خالىسا،  »خۇدا  خوشلىشىپ:  بىلەن  ئۇنىماي،  21 ئۇالر 
ئەفەسۇستىن كېمە بىلەن كەتتى.  22 ئۇ قەيسەرىيەگە يەتكەندە يېرۇسالېمغا چىقىپ، جامائەتكە 

ساالم بېرىپ، ئاندىن ئانتاكياغا بېرىپ چۈشتى.  

پاۋلۇسنىڭ ئۈچىنچى قېتىم ئىنجىلنى جاكارالش ئۈچۈن 
سەپەرگە چىقىشى

ئارقىسىدىن گاالتىيا  بىر-بىرىنىڭ  ئاندىن كېتىپ،  تۇرغاندىن كېيىن  ۋاقىت  بىر  يەردە  23 ئۇ 

بىلەن فرىگىيە يۇرتلىرىدىن بىر-بىرلەپ ئۆتۈپ، ھەممە شاگىرتالرنى قۇۋۋەتلەندۈرەتتى.  
24 شۇ چاغالردا ئەفەسۇسقا ئاپوللوس دېگەن ئىسكەندەرىيەلىك بىر يەھۇدىي كەلدى. ئۇ ئۆزى 

ئەھلى كاالم بولۇپ مۇقەددەس يازمىالرنى بىلىشكە كامىل بولۇپ،  25 خۇداۋەندىنىڭ يولىدىن 
تەلىم  بىلەن  دىققەت  توغرىسىدا  ئەيسا  قىلىپ  سۆز  بولۇپ  قىزغىن  روھتا  تاپقانىدى.  تەلىم 
بېرەتتى لېكىن يالغۇز يۇھاننانىڭ چۆمۈلدۈرۈشىنى بىلەتتى.  26 ئۇ غەيرەت بىلەن سىناگوگدا 
تەلىم بەرگىلى قوپقاندا، پرىسكىلال بىلەن ئاكۋىال ئۇنى ئاڭالپ ئۆزىگە ئېلىپ كېلىپ، خۇدانىڭ 
يولىنى ئۇنىڭغا تېخى كامىلراق بىلدۈردى.  27 كېيىن ئۇ ئاخايەگە ئۆتۈپ بارغىلى خالىغاندا 
يەرگە  ئۇ  ئۇ  پۈتتى.  خەت  بىر  دەپ،  قىلىڭالر  قوبۇل  ئۇنى  شاگىرتالرغا:  ئانداكى  بۇرادەرلەر 
بارغاندا ئىشەنگەنلەرگە خۇداۋەندىنىڭ مېھىر-شەپقىتى بىلەن توال ياردەم بېرىپ،  28 ئەيسانىڭ 
پۇختىلىق  ئالدىدا  دەلىل كەلتۈرۈپ، خەلقنىڭ  يازمىالردىن  ئىكەنلىكىگە مۇقەددەس  مەسىھ 

بىلەن سۆز قىلىپ يەھۇدىيالر بىلەن قارشىلىشاتتى.  
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پاۋلۇس ئەفەسۇس شەھىرىدە

1 ئاپوللوس كورىنتۇستا ئىكەن ۋاقتىدا پاۋلۇس يۇرتنىڭ يۇقىرىقى تەرەپلىرىدىن ئۆتۈپ، 19 

ئەفەسۇسقا كېلىپ، ئاندا بىرنەچچە شاگىرتالرغا ئۇچراپ،  2 ئۇالردىن: »ئىشەنگىنىڭالردا 
مۇقەددەس روھ تاپتىڭالرمۇ؟« دەپ سورىدى. ئەمما ئۇالر ئۇنىڭغا ئېيتتى: »مۇقەددەس روھنىڭ 
بارلىقىنى ھەم ئاڭلىمىدۇق«.  3 ئۇ ئۇالرغا: »ئۇنداق بولسا، نېمىگە چۆمۈلدۈرۈلدۈڭالر؟« دېدى. 
ئېيتتى:  پاۋلۇس  4 ئەمما  دېدى.   چۆمۈلدۈرۈلدۇق«  بىلەن  چۆمۈلدۈرۈشى  »يۇھاننانىڭ  ئۇالر: 
كېلىدىغانغا،  كېيىن  مەندىن   ‹ خەلققە:  چۆمۈلدۈرۈپ  بىلەن  چۆمۈلدۈرۈشى  توۋا  »يۇھاننا 
نامىدا  ئەيسانىڭ  خۇداۋەندە  ئاڭلىغاندا  بۇنى  5 ئۇالر  دەيتتى«.   ئىشىنىڭالر‹  ئەيساغا  يەنى 
چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلدى.  6 پاۋلۇس قوللىرىنى ئۇالرنىڭ ئۈستىگە قويغاندا مۇقەددەس روھ 
ئۇالرنىڭ ئۈستىگە كەلدى ۋە ئۇالر باشقا تىلالر بىلەن سۆزلەپ، پەيغەمبەرلىك قىلغىلى باشلىدى.  
ئايچە  ئۈچ  كىرىپ  سىناگوگقا  8 پاۋلۇس  ئىدى.   كىشى  ئىككىچە  ئون  ھەممىسى  7 ئۇالرنىڭ 

غەيرەتلىك بىلەن خۇدانىڭ پادىشاھلىقى توغرىسىدا سۆزلەپ، ئۇالرنى قايىل قىالتتى.  
9 لېكىن بەزىلىرى كۆڭۈللىرىنى قاتۇرۇپ جاھىللىق قىلىپ، خەلقنىڭ ئالدىدا بۇ يول توغرىسىدا 

يامان سۆزلىگەندە، پاۋلۇس ئۇالردىن كېتىپ، شاگىرتالرنى ئايرىپ، ھەر كۈن تىرانوس دېگەن 
بىر كىشىنىڭ مەكتىپىدە مۇزاكىرە قىلىشاتتى.  10 مۇنداق ئىككى يىلچە بولدى. شۇنداقكى، 
ھەممىسى  بولسۇن،  يۇنانىي  خاھى  بولسۇن،  يەھۇدىي  خاھى  تۇرغۇچىالر،  يۇرتىدا  ئاسىيا 

خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭلىدى.  

 ئىسكېۋانىڭ يەتتە ئوغلى

11 خۇدا پاۋلۇسنىڭ قولى بىلەن ئادەتتىن تاشقىرى قۇدرەتلىك ئەمەللەر قىالتتى.  12 شۇنداقكى، 

ئۇنىڭ بەدىنىگە تەگكۈزگەن ياغلىقالر ۋە رومالالر ئېلىنىپ كېسەللەرنىڭ ئۈستىگە يېپىلىپ 
چويۇالتتى ۋە كېسەللەر ساقىيىپ، يامان روھالر چىقىرىالتتى.  13 ئەمما كېزىپ يۈرگەن بىرنەچچە 
يەھۇدىي جىن قوغلىغۇچىالر: »پاۋلۇس ۋەز ئېيتقان ئەيسا بىلەن سىلەرگە قەسەم بېرىمەن« 
دەپ خۇداۋەندە ئەيسانىڭ ئىسمىنى يامان روھ ئىگىلەنگەنلەر ئۈستىگە ئوقۇپ باقتى.  14 بۇنى 
قىلغانالر ئىسكېۋا دېگەن بىر يەھۇدىي باش كاھىننىڭ يەتتە ئوغلى ئىدى.  15 لېكىن يامان 
جاۋاب  دەپ  كىمسىلەر«  سىلەر  لېكىن  بىلىمەن،  پاۋلۇسنى  تونۇيمەن  »ئەيسانى  ئۇالرغا:  روھ 
بېسىپ،  ئۇالرنى  ئېتىلىپ،  ئۇالرغا  ئادەم  تۇتۇلغان  روھتىن  يامان  بىلەن  بەردى.  16 شۇنىڭ 
ئۇالرغا ئۇنداق كۈچلۈك كەلدىكى، ئۇالر يالىڭاچ ۋە زەخىمدار بولۇپ ئۇ ئۆيدىن چىقىپ قاچتى.  
17 بۇ ۋەقە ئەفەسۇستا تۇرغان ھەممە يەھۇدىيالرغا ۋە يۇنانىيالرغا مەلۇم بولۇپ، ھەممىسىگە 

ئۇلۇغالندۇرۇلدى.  18 ئىشەنگەنلەردىن  توال  ئىسمى  ئەيسانىڭ  رەب  ۋە  چۈشتى  قورقۇنچ  بىر 
قىالتتى.   ئىقرار  گۇناھلىرىنى  بېرىپ،  ئېيتىپ  ئىشلىرىنى  قىلغان  ئۆز  كېلىپ،  كىشى  توال 
19 ۋە سېھىرگەرلىك قىلغۇچىالردىن توال كىشىلەر كىتابلىرىنى ئېلىپ كېلىپ يىغىپ، ھەممە 
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ئەللىك  قىلىپ،  ھېساب  باھاسىنى  كىتابالرنىڭ  كۆيدۈردى.  سېلىپ  ئوتقا  ئالدىدا  خەلقنىڭ 
ئېشىپ  سۆزى  خۇداۋەندىنىڭ  بىلەن  قۇدرەت  كۆردى.  20 شۇنچە  ئىكەنلىكىنى  دىرخام  مىڭ 

قۇۋۋەتلىنەتتى.  

 ئەفەسۇستىكى توپىالڭ

21 بۇ ئىشالر تامام بولغاندىن كېيىن پاۋلۇس روھنىڭ باشلىمىقى بىلەن ماكېدونىيە ۋە ئاخايە 

بىلەن يېرۇسالېمغا بارغىلى نىيەت قىلىپ: »ئۇ يەرگە بارغاندىن كېيىن رىمنى ھەم كۆرمىكىم 
كېرەكتۇر« دېدى.  22 شۇڭا ئۇ ئۆزىگە خىزمەت قىلغۇچىالردىن ئىككىسىنى، يەنى تىموتېئۇس 
بىلەن ئاراستۇسنى ماكېدونىيەگە ئەۋەتىپ، ئۆزى ئاسىيا يۇرتىدا بىر ۋاقىتقىچە تۇرۇپ قالدى.  
23 ئۇ ۋاقىتتا شۇ يول توغرىسىدا توال غوۋغا چىقتى.  24 چۈنكى دىمىترىيۇس دېگەن بىر زەرگەر 

كۈمۈشتىن ئارتېمىس بۇتنىڭ بەيت شەكىل ھەيكەللىرىنى ياساپ، بۇ ھۈنەر قىلغۇچىالرغا توال 
پايدا يەتكۈزەتتى.  25 ئۇ بۇالرنى ۋە شۇنداق ئوقەت قىلىدىغان كىشىلەرنى يىغىپ، ئېيتتى: »ئەي 
كىشىلەر، بىزنىڭ تىرىكچىلىكىمىز بۇ ھۈنەردىن ئىكەنلىكىنى بىلىسىلەر.  26 ئەمدى كۆرۈپ 
ئاڭلىدىڭالركى، بۇ پاۋلۇس يالغۇز ئەفەسۇستا ئەمەس، بەلكى ئاز قالغان سېرى پۈتۈن ئاسىيا 
يۇرتىدا: › قول بىلەن ياسالغان تەڭرىلەر تەڭرى ئەمەس‹ دەپ توال خەلقنى ئۇنىتىپ ئازدۇردى.  
بەلكى  چۈشمەي،  خەتەرگە  قىلىنىپ  خار  ئوقىتىمىز  بىزنىڭ  يالغۇز  بىلەن  بۇنىڭ  27 لېكىن 

ھەممە ئاسىيا يۇرتى، دەرۋەقە پۈتۈن ئالەم ئىبادەت قىلغان ئۇلۇغ ئايال مەبۇد ئارتېمىسنىڭ 
ئىبادەتخانىسى ھېچنېمىدەك سانىلىپ، ئۇلۇغ شان-شەرىپى يوقالسا كېرەك« دېدى.  

ئۇلۇغ!«  ئارتېمىسى  »ئەفەسۇسلۇقالرنىڭ  تولۇپ:  بىلەن  ئاچچىق  ئاڭلىغاندا  بۇنى  28 ئۇالر 

پاۋلۇسنىڭ  بولۇپ  بىر  ھەممىسى  ئۇالر  تولدى.  بىلەن  غوۋغا  شەھەر  توۋالشتى  29 ۋە  دەپ 
سۆرەپ،  ئېلىپ  بىللە  ئارىستارخۇسنى  بىلەن  گايۇس  ماكېدونىيەلىك  بولغان  ھەمراھلىرى 
خالىغاندا  كىرگىلى  ئارىسىغا  خەلقنىڭ  پاۋلۇس  كىردى.  30 لېكىن  يۈگۈرۈپ  تاماشىگاھقا 
پاۋلۇسقا  بىرنەچچىسى  كىشىلىرىدىن  باشلىق  يۇرتىنىڭ  ئاسىيا  قويمىدى  31 ۋە  شاگىرتالر 

دوست بولغاچ كىشى ئەۋەتىپ، ئۇنىڭغا: »تاماشىگاھقا كىرمىگىن« دەپ يالۋۇردى.  
32 يىغىلغان خەلق قااليمىقان بولۇپ، بىرى ئۇنى ۋە بىرى بۇنى دەپ ۋارقىرايتتى ۋە تولىسى 

ماڭدۇرغان  ئالدىدا  ئۆز  يەھۇدىيالر  بىلمەيتتى.  33 ئۇالر  يىغىلغانلىرىنى  بىلەن  سەۋەب  نېمە 
ئۈچۈن  ئۆزرىخەھلىق  ئىسكەندەر  ئېلىپ چىقتى.  ئۈزۈپ  ئارىسىدىن  ئىسكەندەرنى خەلقنىڭ 
خەلققە سۆز قىلغىلى خاالپ، قولى بىلەن ئىشارەت قىلدى.  34 لېكىن ئۇالر ئۇنىڭ يەھۇدىي 
ئارتېمىسى  »ئەفەسۇسلۇقالرنىڭ  مۇددەتچە:  سائەت  ئىككى  ھەممىسى  بىلىپ،  ئىكەنلىكىنى 

ئۇلۇغ!« دەپ بىر ئېغىزلىق بىلەن ۋارقىرىشاتتى.  
كىشىلەر،  ئەفەسۇسلۇق  »ئەي  ئېيتتى:  تىنچالندۇرۇپ  خەلقنى  كاتىپى  شەھەرنىڭ  35 لېكىن 

ئەفەسۇسلۇقالرنىڭ شەھىرى ئۇلۇغ ئارتېمىسنىڭ ئىبادەتخانىسى بىلەن ئاسماندىن چۈشكەن 
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سۈرىتىنىڭ ساقلىغۇچىسى ئىكەن دەپ بىلمەيدىغان كىشى كىمدۇر؟  36 بۇنىڭغا قارشى بىر نېمە 
دېگىلى بولماغاندىن كېيىن سىلەرگە تىنچ بولۇپ، ھېچبىر ئىشقا ئالدىرىماسلىقىڭالر كېرەك.  
مەبۇدىمىزنى  ئايال  ياكى  تالىغۇچى  ئىبادەتخانىالرنى  كىشىلەر  بۇ  كەلگەن  ئېلىپ  37 سىلەر 

ھۈنەرۋەنلەرنىڭ  بولغان  بىلەن  ئۇنىڭ  ۋە  دىمىترىيۇس  ئەمەس.  38 ئەگەر  قىلغۇچى  ھاقارەت 
بىر-بىرى  ئۇالر  بار.  ۋالىيالر  ھەم  ۋە  كۈنلىرى  سوراق  بولسا،  دەۋاسى  بىر  قارشى  بىركىمگە 
بىلەن دەۋاالشسۇن.  39 لېكىن ئەگەر باشقا تەلىپىڭالر بولسا، مىللەت مەجلىسىدە جايالنسۇن.  
40 بۈگۈنكى ۋەقە ئۈچۈن ئۈستىمىزدىن توپىالڭ جىنايىتى ئارتىلىشىنىڭ خەتىرى بار، چۈنكى 

بۇ يىغىلىش توغرىسىدا جاۋاب بېرەلمەيمىز«.  
41 بۇنى ئېيتىقاندىن كېيىن ئۇ يىغىلغان خەلقنى ياندۇردى.  

پاۋلۇس ماكېدونىيەدە ۋە يۇناندا

تەسەللى 20  ئۇالرغا  قىچقىرىپ،  شاگىرتالرنى  پاۋلۇس  كېيىن  بېسىلغاندىن  1 غەلۋە 

بېرىپ، ئۇالر بىلەن خوشلىشىپ، ماكېدونىيەگە بارغىلى چىقىپ كەتتى.  2 ئۇ يۇرتالرنى 
ئاي  يەردە ئۈچ  يۇنانغا كەلدى.  3 ئۇ  بېرىپ،  بىلەن شاگىرتالرغا نەسىھەت  كېزىپ، توال سۆزلەر 
ئۇقۇپ  قويغىنىنى  تۇزاق  ئۇنىڭغا  يەھۇدىيالرنىڭ  دېسە،  باراي  سۈرىيىگە  بىلەن  كېمە  تۇرۇپ، 
ۋە  بېرىيالىق سوپاتېر  بولدى.  4 پۇررۇسنىڭ ئوغلى  يانماقچى  بىلەن  يولى  قېلىپ، ماكېدونىيە 
تېسالونىكالىق ئارىستارخۇس بىلەن سېكۇندۇس ۋە دەربەلىك گايۇس ۋە تىموتېئۇس ۋە ئاسىيا 
بېرىپ،  ئىلگىرى  بۇالر  5 لېكىن  باراتتى.   بىلەن  ئۇنىڭ  تروفىمۇس  بىلەن  تىكىكۇس  يۇرتلۇق 
تروئاستا بىزنى ساقالپ تۇردى.  6 ئەمما بىز پېتىر نان ھېيتىنىڭ كۈنلىرىدىن كېيىن، فىلىپپىدىن 
كېمە بىلەن سەپەر قىلىپ، بەش كۈندە تروئاستا ئۇالرغا يېتىپ بېرىپ، ئاندا يەتتە كۈن قالدۇق.  

تروئاستا ئەۋتىكۇسنىڭ ئۆلۈمدىن تىرىلدۈرۈلۈشى

كېتىدىغان  ئەتىسى  پاۋلۇس  ۋە  بولدۇق  جەم  ئوشتۇغىلى  نان  كۈنى  ئاۋۋالقى  7 ھەپتىنىڭ 

بولۇپ، ئۇالرغا تەلىم بېرىپ سۆزنى يېرىم كېچىگىچىلىك تارتىپ ئۇزارتتى.  8 بىز جەم بولغان 
پەنجىرىدە  يىگىت  بىر  دېگەن  تۇراتتى.  9 ئەۋتىكۇس  يېقىقلىق  چىراغالر  توال  بالىخانىدا 
ئولتۇرغانىدى. پاۋلۇس سۆزنى تارتىپ ئۇزارتقاندا ئۇ يىگىت ئېغىر ئۇيقۇدىن بېسىلىپ، ئۆينىڭ 
ئىكەن.   ئۆلگەن  كۆتۈرۈۋالسا،  ئۇنى  ئۇالر  چۈشتى.  يىقىلىپ  تۆۋەنگە  قەۋىتىدىن  ئۈچىنچى 
10 ئەمما پاۋلۇس تۆۋەنگە چۈشۈپ، ئۆزىنى ئۇنىڭ ئۈستىگە ئېتىپ، ئۇنى قۇچاقالپ: »پىغان 

قىلماڭالر، ئۇنىڭ تېنىدە جېنى بار« دېدى.  11 ئۇ يەنە چىقىپ، نان ئوشتۇپ تاڭ ئاتقۇچە ئۇزۇن 
سۆزلەپ، ئاندىن يولغا كەتتى.  12 ئۇالر يىگىتنى تىرىك كەلتۈرۈۋېلىپ ئىنتايىن خۇش بولدى.  
13 بىز ئالدىدىن كېمىگە چۈشۈپ، ئاسوس شەھىرىگە باردۇق. ئاندا پاۋلۇسنى كېمىگە ئۆزىمىز 
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بارماقچى  پىيادە  ئاسوسقا  ئۆزى  قىلىپ،  تايىن  ئۇنداق  ئۇ  چۈنكى  ئىدۇق،  ئالماقچى  بىلەن 
مىتىلېنىگە  ئېلىپ،  كېمىگە  ئۇنى  بىز  ئۇچراشقىنىدا  بىلەن  بىزلەر  ئاسوستا  ئىدى.  14 ئۇ 
باردۇق.  15 ئەتىسى خىيوسنىڭ ئۇتتۇرىغا كېلىپ، يەنە ئەتىسى ساموس ئارىلىدا بىر توختاپ، 
يەنە ئەتىسى مىلېتۇس شەھىرىگە باردۇق.  16 چۈنكى پاۋلۇس ئاسىيا يۇرتىدا تەخىر قىلغىلى 
خالىماي، ئەفەسۇستىن توختىماي ئۆتمەكچى بولۇپ، مۈمكىن بولسا، ئورما ھېيت كۈنىگىچە 

يېرۇسالېمغا يېتىپ باراي دەپ، ئالدىراپ باراتتى.  

پاۋلۇسنىڭ ئەفەسۇستىكى ئاقساقالالر بىلەن خوشلىشىشى

قىچقاردى.   ئاقساقاللىرىنى  جامائەتنىڭ  ئەۋەتىپ،  كىشى  ئەفەسۇسقا  مىلېتۇستىن  17 لېكىن 

كەلگەن  يۇرتىغا  ئاسىيا  مېنىڭ  »سىلەر  ئېيتتى:  ئۇالرغا  ئۇ  كەلگەندە  قېشىغا  ئۇنىڭ  18 ئۇالر 

بولغان  ماڭا  سۇيىقەستلىرىدىن  تۇرۇپ،  19 يەھۇدىيالرنىڭ  ئاراڭالردا  تارتىپ  كۈندىن  ئاۋۋالقى 
سىناقالردا كۆز ياشلىرى ۋە ھەممە كەمتەرلىك بىلەن بىر قۇلدەك خۇداۋەندىگە خىزمەت قىلىپ 
ۋە  ئالدىدا  خەلقنىڭ  يوشۇرماي،  ھېچنېمىنى  بولغان  پايدىلىق  بىلىسىلەر  20 ۋە  تۇرغىنىمنى 
ئۆيلەردە سىلەرگە سۆزنى جاكارالپ تەلىم بېرىپ،  21 ھەم يەھۇدىيالرغا، ھەم يۇنانىيالرغا: › توۋا 
قىلىپ خۇداغا يېنىپ خۇداۋەندىمىز ئەيساغا ئىشىنىڭالر‹ دەپ چىڭ نەسىھەت بېرىپ تۇرغىنىمنى 
نېمە  ماڭا  ئاندا  بېرىپ،  يېرۇسالېمغا  باغلىنىپ  روھتا  مەن  ئەمدى  مانا  بىلىسىلەر.  22 ۋە 
ئۇچرايدىغىنىنى بىلمەيمەن.  23 لېكىن زەنجىرلەر ۋە تەڭلىك مېنى ساقالپ تۇرغىنىنى مۇقەددەس 

روھ ھەر شەھەردە ماڭا گۇۋاھلىق بېرىپ تۇرىدۇ.  
خۇداۋەندە  بېرىپ،  گۇۋاھلىق  ئىنجىلغا  توغرىسىدىكى  مېھىر-شەپقىتى  خۇدانىڭ  24 لېكىن 

جېنىمنى  پۈتكۈزسەم،  يۈگۈرۈشۈمنى  قىلىپ  تامام  خىزمىتىمنى  قىلغان  قوبۇل  ئەيسادىن 
ئۆزۈمگە قىممەت سانىمايمەن.  25 ھەممەڭالرنىڭ ئارىسىدا يۈرۈپ، پادىشاھلىقنى ۋەز ئېيتىپ 

تۇرغانمەن. ۋە مانا ئەمدى مەن بىلىمەنكى، سىلەر مېنىڭ يۈزۈمنى يەنە كۆرمەيسىلەر.  
بېرىمەنكى، ھېچبىرىنىڭ قېنىغا مەن قەرزدار  26 شۇنىڭ ئۈچۈن بۈگۈن سىلەرگە گۇۋاھلىق 

سىلەرگە  ئىرادىسىنى  ھەممە  خۇدانىڭ  يوشۇرماي،  ھېچنېمىنى  ئەمەسمەن.  27 چۈنكى 
ۋە  باققۇچى  ئۈستىدە  ئۇنىڭ  سىلەرنى  روھ  مۇقەددەس  ۋە  ئۈچۈن  جاكارلىدىم.  28 ئۆزۈڭالر 
پادىچى قىلىپ قويغان پادا ئۈچۈن، يەنى ئەيسا ئۆز قېنى بىلەن ئۆزىگە تاپتۇرۇۋالغان خۇدانىڭ 

جامائىتى ئۈچۈن سەگەك بولۇڭالر.  
29 مەن كەتكەندىن كېيىن پادىنى ئايىمايدىغان يامان بۆرىلەر ئاراڭالرغا كىرىدىغىنىنى ئۆزۈم 

قوپۇپ،  ئېيتقۇچىالر  سۆز  بۇرمىلىغان  ھەقىقەتنى  ئارىلىرىڭالردىن  ئۆز  بىلىمەن.  30 دەرۋەقە 
شاگىرتالرنى ئۆزىگە ئەگەشتۈرىدۇ.  31 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئويغاق تۇرۇپ، مېنىڭ ئۈچ يىل داۋامىدا 
توختىماي كېچە-كۈندۈز كۆز ياشلىرىم بىلەن ھەربىرىڭالرغا نەسىھەت قىلىپ تۇرغىنىمنى يادقا 

كەلتۈرۈڭالر.  
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بەرگىلى  مىراسنى  بىلەن  مۇقەددەسلەر  ھەممە  قۇۋۋەتلەندۈرۈپ،  تىكلەپ  سىلەرنى  32 ئەمدى 

قادىر بولغان خۇداغا ۋە ئۇنىڭ مېھىر-شەپقەتلىك سۆزىگە سىلەرنى تاپشۇرىمەن.  33 كۈمۈش 
بىلەن  مەن  ۋە  مېنىڭ  قوللىرىم  قىلمىدىم.  34 بۇ  تەلەپ  ھېچكىمدىن  ئېگىن  يا  ئالتۇن  يا 
بولغانالرنىڭ ھاجىتىگە خىزمەت قىلغىنىنى ئۆزۈڭالر بىلىسىلەر.  35 ئىش قىلىپ ئاجىزالردىن 
ياد  خەۋەر ئېلىپ، › ئالماقتىن بەرمەك مۇبارەكلىكرەكتۇر‹ دەپ ئەيسا ئۆزى ئېيتقان سۆزنى 

قىلغىلى ھەممە ئىشىم بىلەن سىلەرگە ئۆگەتتىم«.  
36 بۇنى ئېيتقاندىن كېيىن ئۇ تىز پۈكۈپ ئۇالرنىڭ ھەممىسى بىلەن دۇئا قىلدى.  37 ھەممىسى 

توال يىغالپ پاۋلۇسنىڭ بوينىغا چۈشۈپ ئۇنى سۆيدى.  38 ئۇالر »يۈزۈمنى يەنە كۆرمەيسىلەر« 
دەپ ئېيتقان سۆزى ئۈچۈن تولىراق غەمكىن بولۇپ كېمىگىچە ئۇنى ئۇزىتىپ باردى.  

پاۋلۇسنىڭ يېرۇسالىمغا بېرىشى

بېرىپ، 21  ئارىلىغا  كوس  ئۇدۇل  بىلەن  كېمە  كېيىن،  ئايرىلغاندىن  ئۇالردىن  1 بىز 

ئەتىسى رودوس ئارىلىغا يېتىپ، ئاندىن پاتارا شەھىرىگە كەلدۇق.  2 ئاندا فەنىكىيەگە 
بارىدىغان بىر كېمە تېپىپ، شۇنىڭغا مىنىپ كەتتۇق.  3 ئەمما سىپرۇس ئارىلى كۆرۈنگەندە 
ئاندا  يۈكىنى  كېمىنىڭ  چۈنكى  كەلدۇق،  تىرغا  بېرىپ  سۈرىيىگە  قويۇپ،  قولدا  ئۇنى سول 
چىقىرىدىغانىدى.  4 ئانداكى شاگىرتالرنى تاپقاندىن كېيىن، ئۇ يەردە يەتتە كۈن تۇردۇق. ئۇالر 
روھنىڭ ئىلھامى بىلەن پاۋلۇسقا: »يېرۇسالېمغا چىقمىغىن« دەپ ئېيتتى.  5 ئەمما ئۇ يەردە 
تۇرىدىغان كۈنلىرىمىزنى ئۆتكۈزگەندە، ئاندىن كېتىپ سەپەرگە چىقتۇق. ئۇالرنىڭ ھەممىسى 
خوتۇن-بالىلىرى بىلەن بىزنى شەھەرنىڭ تاشقىرىغىچە ئۇزىتىپ قويدى ۋە دېڭىزنىڭ بويىدا 
تىز پۈكۈپ دۇئا قىلدۇق.  6 بىر-بىرىمىز بىلەن خوشالشقاندىن كېيىن، بىز كېمىگە چۈشتۇق 

ۋە ئۇالر ئۆزىنىڭكىگە يېنىپ كەتتى.  
7 بىز تىردىن كېتىپ، كېمە سەپىرىمىزنى تامام قىلىپ پتولىمائىسقا يېتىپ، ئانداكى شاگىرتالرغا 

ساالم بېرىپ، ئۇالر بىلەن بىر كۈن تۇردۇق.  8 ئەتىسى بىز ئاندىن كېتىپ، قەيسەرىيەگە كېلىپ، 
ئۆزى يەتتىلەردىن بىرى بولۇپ ئىنجىل يەتكۈزگۈچى فىلىپپۇسنىڭ ئۆيىگە كىرىپ، ئۇنىڭكىدە 

قالدۇق.  9 ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىك قىلىدىغان تۆت ياتلىق قىلىنمىغان قىزى بار ئىدى.  
پەيغەمبەر يەھۇدىيەدىن ئۇ يەرگە  بىر  ئاندا بىرنەچچە كۈن قالغاندا، ئاگابوس دېگەن  بىز  10 ۋە 

كەلدى.  11 ئۇ بىزنىڭ قېشىمىزغا كېلىپ، پاۋلۇسنىڭ كەمىرىنى ئېلىپ ئۆز قوللىرىنى ۋە پۇتلىرىنى 
باغالپ: »مۇقەددەس روھ مۇنداق ئېيتىدۇكى: › بۇ كەمەرنىڭ ئىگىسىنى يەھۇدىيالر يېرۇسالېمدا 
بىز  ئاڭلىغىنىمىزدا  ئېيتتى.  12 بۇنى  دەپ  تاپشۇرىدۇ‹«  قولىغا  تائىپىلەرنىڭ  باغالپ،  شۇنداق 
بىلەن ئۇ يەرلىك كىشىلەر ئۇنىڭغا: »يېرۇسالېمغا بارمىغىن« دەپ يالۋۇردۇق.  13 پاۋلۇس جاۋاب 
بېرىپ ئېيتتى: »نېمىشقا شۇنداق يىغالپ، كۆڭلۈمنى ئېزىسىلەر؟ خۇداۋەندە ئەيسانىڭ ئىسمى 
ئۈچۈن يالغۇز باغالنغىلى ئەمەس، بەلكى يېرۇسالېمدا ئۆلگىلى ھەم رازىدۇرمەن« دېدى.  14 ئۇ 
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ئۇنىتىلمىغاندا بىز شۈك بولۇپ »خۇدانىڭ ئىرادىسىدەك بولسۇن« دەپ ئېيتتۇق.  
باردۇق.   چىقىپ  يېرۇسالېمغا  تەييارالپ،  جابدۇقلىرىمىزنى  يول  كېيىن  كۈنلەردىن  15 بۇ 

سىپرۇسلۇق  بىزنى  بېرىپ،  بىلەن  بىز  قەيسەرىيەدىن  بىرنەچچىسى  شاگىرتالردىن  16 لېكىن 

مىناسون دېگەن بىر كونا شاگىرتنىڭكىگە مېھمان بولغىلى ئېلىپ باردى.  

پاۋلۇس يېرۇسالېمدا بۇرادەرلەر بىلەن كۆرۈشىدۇ

قىلدى.  18 پاۋلۇس  قوبۇل  بىزنى  بىلەن  خۇشلۇق  بۇرادەرلەر  كەلگەندە  يېرۇسالېمغا  17 بىز 

ئەتىسى بىز بىلەن بىللە ياقۇبنىڭ قېشىغا باردى ۋە جامائەت ئاقساقاللىرىنىڭ ھەممىسى ئۇ 
يەرگە كەلدى.  19 ئۇ ئۇالرغا ساالم بېرىپ، خۇدا ئۇنىڭ خىزمىتى بىلەن تائىپىلەرنىڭ ئارىسىدا 
قىلغان ئىشلىرىنى بىردىن-بىردىن بايان قىلىپ بەردى.  20 ئۇالر بۇنى ئاڭلىغاندا خۇداغا شان-
نەچچە  يەھۇدىيالر  ئىشەنگەن  كۆرىسەنكى،  بۇرادەر،  »ئەي  ئېيتتى:  پاۋلۇسقا  بېرىپ،  شەرەپ 
مىڭ بولۇبدۇر ۋە ھەممىسى مۇسانىڭ تەۋرات قانۇنى ئۈچۈن غەيرەت كۆرسىتىدۇ.  21 ئۇالر سەن 
خەتنە  بالىلىرىنى  ئۆز  يەھۇدىيالرغا  ھەممە  ئارىسىدىكى  تائىپىلەرنىڭ   ‹ خەلقتىن:  توغرۇلۇق 
ئاڭلىغان.   بەرگىنىڭنى  تەلىم  يانغىلى  مۇسادىن  دەپ  تۇتمىسۇن‹  قائىدىلەرنى  ۋە  قىلمىسۇن 
22 ئەمدى قانداق قىاليلى؟ سېنىڭ بۇ يەرگە كەلگىنىڭنى ھەممە خەلق ئاڭالپ قالىدۇ.  23 ئەمدى 

ساڭا ئېيتىدىغىنىمىزنى قىلغىن. خۇداغا بىر قەسەم قىلغان تۆت كىشىمىز بار.  24 ئۇالرنى ئېلىپ، 
ئۆزۈڭنى ئۇالر بىلەن پاكالپ، چاچلىرىنى چۈشۈرگىلى چىقىدىغان خىراجىتىنى بەرگىن. بۇنىڭ 
بىلەن ئۇالرنىڭ ھەممىسى سەن توغرۇلۇق ئاڭلىغانلىرىنىڭ يالغان ئىكەنلىكىنى ۋە ئۆزۈڭ تەۋرات 
قانۇنىغا مۇۋاپىق يۈرۈپ، ئۇنى تۇتقىنىڭنى بىلىدۇ.  25 لېكىن ئىشەنگەن تائىپىلەر توغرىسىدا 
ئۇالرغا بۇتالرغا قۇربانلىق قىلىنغان گۆشتىن ۋە قاندىن ۋە بوغۇلغان جانىۋارالردىن ۋە زىنادىن 

ئۆزىنى ساقلىسۇن دەپ، بىز خەت پۈتۈپ توختاتقانىدۇق«.  
26 بۇنىڭ بىلەن پاۋلۇس ئۇ كىشىلەرنى ئۆزىگە ئېلىپ، ئەتىسى ئۇالر بىلەن پاكلىنىش مۇراسىمى 

ئۆتكۈزۈپ، بەيت-مۇقەددەسكە كىرىپ، پاكلىنىش كۈنلىرى تامام بولغاندا ئۇالرنىڭ ھەربىرى 
ئۈچۈن قۇربانلىق ئۆتكۈزىدىغان ۋاقىتنى مەلۇم قىلدى.  

پاۋلۇسنىڭ بەيت-مۇقەددەستە تۇتقۇن قىلىنىشى

پاۋلۇسنى  يەھۇدىيالر  كەلگەن  يۇرتىدىن  ئاسىيا  قالغاندا  ئاز  بولغىلى  تامام  كۈن  يەتتە  27 ئۇ 

بەيت-مۇقەددەستە كۆرۈپ، ھەممە خەلقنى غۇلغۇلىغا سېلىپ، ئۇنى تۇتۇپ،  28 ۋارقىراپ: »ئەي 
ئىسرائىلىي كىشىلەر، كېلىپ ياردەم بېرىڭالر! ھەر يەردە قوۋمغا ۋە تەۋرات قانۇنىغا ۋە بۇ ماكانغا 
قارشىلىق قىلىپ، ھەممە ئادەملەرگە تەلىم بەرگەن كىشى ئۇشبۇدۇر. بۇنىڭدىن باشقا ئۇ ھەم 
ئېيتتى.   دەپ  قىلدى«  ناپاك  جاينى  مۇقەددەس  بۇ  كىرگۈزۈپ،  يۇنانىيالر  بەيت-مۇقەددەسكە 
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29 چۈنكى ئۇالر مۇندىن ئىلگىرى ئەفەسۇسلۇق تروفىمۇسنى ئۇنىڭ بىلەن شەھەردە كۆرۈپ، 

پاۋلۇس ئۇنى بەيت-مۇقەددەسكە ئېلىپ كىردى دەپ خىيال قىلدى.  30 شۇنىڭ بىلەن ھەممە 
شەھەر خەلقى قوزغالدى ۋە خەلق يۈگۈرۈپ يىغىلىپ پاۋلۇسنى تۇتۇپ، بەيت-مۇقەددەستىن 

تاشقىرى سۆرىدى ۋە دەرھال دەرۋازىالر بېكىتىلدى.  
31 ئۇالر ئۇنى ئۆلتۈرگىلى تۇرغىنىدا قوشۇننىڭ مىڭبېشىسىغا: »پۈتۈن يېرۇسالېم غۇلغۇلىدا 

بولۇپ قالدى« دەپ خەۋەر يەتتى.  32 ئۇ دەرھال ئەسكەرلەر بىلەن يۈزبېشىالرنى ئېلىپ يۈگۈرۈپ، 
ئۇالرنىڭ يېنىغا كەلدى. ئۇالر مىڭبېشى بىلەن ئەسكەرلەرنى كۆرگەندە پاۋلۇسنى ئۇرماقتىن 
توختىدى.  33 مىڭبېشى ئالدىغا بېرىپ، پاۋلۇسنى تۇتۇپ: »ئىككى زەنجىر بىلەن باغالنسۇن« 
دەپ بۇيرۇپ: »ئۇ كىمدۇر؟ نېمە قىلدى؟« دەپ سورىدى.  34 ئەمما خەلقنىڭ ئارىسىدا بىرى 
بىلەلمەي:  نېمە  بىر  تايىن  سەۋەبىدىن  غۇلغۇال  لېكىن  توۋلىشاتتى.  دەپ  بۇنى  بىرى  ئۇنى، 
زورلۇقى  خەلقنىڭ  يەتكەندە  پەلەمپەيگە  بۇيرۇدى.  35 ئۇ  دەپ  بېرىلسۇن«  ئېلىپ  »قورغانغا 
ئۈچۈن ئەسكەرلەر پاۋلۇسنى كۆتۈرۈۋالدىالر.  36 چۈنكى جەمئىي خەلق كەينىدىن ئەگىشىپ: 

»ئۇنى يوقاتقىن!« دەپ ۋارقىرىشاتتى.  
37 ۋە پاۋلۇسنى قورغانغا كىرگۈزگىنىدە مىڭبېشىغا: »ساڭا بىر سۆز ئېيتسام بوالمدۇ؟« دەپ 

قىلىپ،  توپىالڭ  ئىلگىرى  كۈنلەردىن  بۇ  ئۇقامسەن؟  38 سەن  »يۇنانچە  مىڭبېشى:  ئېيتتى. 
دېدى.   ئەمەسمۇسەن؟«  مىسىرلىق  بارغان  ئېلىپ  باياۋانغا  قىلغۇچىنى  قاتىللىق  مىڭ  تۆت 
39 پاۋلۇس: »مەن كىلىكىيەدىكى مەشھۇر بولغان تارسۇس شەھىرىنىڭ ئەھلىدىن بىر يەھۇدىي 

كىشىدۇرمەن. ساڭا يالۋۇرىمەنكى، خەلققە سۆز قىلغىلى ماڭا ئىجازەت بەرگىن« دېدى.  40 ئۇ 
ئۇنىڭغا ئىجازەت بەرگەندە پاۋلۇس پەلەمپەيدە تۇرۇپ، قولى بىلەن خەلققە ئىشارەت قىلدى، ۋە 

ئۇالر تامام شۈك بولغاندا ئۇ ئۇالرغا ئىبرانىي تىلى بىلەن سۆز قىلىپ ئېيتتى:  

پاۋلۇس ئۆزىنى ئاقاليدۇ

1 ئەي بۇرادەرلەر ۋە ئاتىالر، ئەمدى مېنىڭ سىلەرگە بېرىدىغان جاۋابىمنى ئاڭالڭالر« 22 

دېدى.  2 ئۇالر ئۇنىڭ ئىبرانىي تىلى بىلەن ئۇالرغا سۆز قىلغىنىنى ئاڭلىغاندا تېخىمۇ 
تارسۇس شەھىرىدە  3 مەن كىلىكىيەدىكى  يەنە سۆز قىلىپ ئېيتتى:   شۈك بولۇپ قالدى. ئۇ 
تۇغۇلغان بىر يەھۇدىي كىشىدۇرمەن. لېكىن بۇ شەھەردە چوڭ بولۇپ غامالىيىلنىڭ پۇتلىرى 
ئالدىدا تەربىيە تېپىپ، ئاتا-بوۋىلىرىمىزنىڭ تەۋرات قانۇنىنىڭ ئىنچىكىلىكىدە تەلىم ئالدىم. 
يولدىكىلەرنى،  4 ئۇ  ئىدىم.   غەيرەتلىك  تەرىپىگە  خۇدا  بولغاندەك  بۈگۈن  ھەممەڭالر  سىلەر 
خاھى ئەر بولسۇن، خاھى خوتۇن بولسۇن ئۆلۈمگىچا قوغالپ باغالپ، زىندانالرغا تاپشۇراتتىم.  
مەن  گۇۋاھلىرىمدۇر.  مېنىڭ  مەجلىسى  ھەممە  ئاقساقالالرنىڭ  ۋە  كاھىن  ئۇلۇغ  5 بۇنىڭغا 

جازا  باغالپ،  ھەم  ئىشەنگەنلەرنى  ئانداكى  ئېلىپ،  خەت  بۇرادەرلەرگە  دەمەشقتىكى  ئۇالردىن 
بېرىلسۇن دەپ، ئۇالرنى يېرۇسالېمغا كەلتۈرمەك ئۈچۈن ئۇ يەرگە باردىم.  
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6 ئەمما يولدا كېتىپ بېرىپ، چۈش ۋاقتى بىلەن دەمەشققە يېقىنالشقىنىمدا، ناگاھ ئاسماندىن 

چوڭ بىر نۇر مېنىڭ چۆرەمگە يورۇدى.  7 مەن يەرگە يىقىلىپ، ماڭا: › ئەي سائۇل، ئەي سائۇل، 
نېمىشقا مېنى قوغاليسەن؟‹ دەپ ئېيتقان بىر ئاۋاز ئاڭلىدىم.  8 مەن جاۋاب بەردىمكى: › ئەي 
ئەيسادۇرمەن‹  نازارەتلىك  قوغلىغان  ئۆزۈڭ  سەن  مەن   ‹ ماڭا:  ئۇ  كىمدۇرسەن؟‹  خۇداۋەندە، 
دەپ ئېيتتى.  9 مەن بىلەن بولغانالر نۇرنى كۆردى، لېكىن ماڭا سۆزلىگۈچىنىڭ سۆزلىرىنى 
قوپۇپ،   ‹ ماڭا:  خۇداۋەندە  قىالي؟‹  نېمە  خۇداۋەندە،  ئەي   ‹ ئېيتتىم:  ئاڭلىمىدى.  10 مەن 
ئېيتىلىدۇ‹  قىلىنغاننىڭ ھەممىسى ساڭا  تايىن  ئۆزۈڭگە قىلغىلى  ئاندا  دەمەشققە كىرگىن. 
مېنى  ھەمراھلىرىم  ئۈچۈن  بولغىنىم  كۆرەلمەس  روشەنلىكتىن  نۇرنىڭ  ئۇ  دېدى.  11 ئەمما 

قولۇمدىن يېتەكلەپ باشالپ، مېنى دەمەشققە ئېلىپ كىردى.  
12 تەۋرات قانۇنىغا مۇۋاپىق تەقۋادار بولۇپ، ئانداكى ھەممە يەھۇدىيالردىن ياخشى شاھادەت تاپقان 

ئانانىياس دېگەن بىر كىشى  13 ماڭا كېلىپ، يېنىمدا تۇرۇپ، ماڭا: › ئەي سائۇل بۇرادەر، كۆرىدىغان 
بولغىن‹ دەپ ئېيتتى. مەن شۇ سائەتتە ئۇنىڭغا قاراپ كۆرىدىغان بولدۇم.  14 ئۇ ئېيتتى: › ئاتا-
بوۋىلىرىمىزنىڭ تەڭرىسى سېنى ئۆز ئىرادىسىنى بىلىپ، ئادىل بولغۇچىنى كۆرۈپ، ئۇنىڭ ئاغزىدىن 
ئاۋاز ئاڭالش ئۈچۈن ئىلغىدى.  15 چۈنكى سەن ئۇنىڭ گۇۋاھى بولۇپ، ھەممە ئادەملەرنىڭ ئالدىدا 
كۆرۈپ ئاڭلىغىنىڭ توغرىسىدىن گۇۋاھلىق بەرگەيسەن.  16 ئەمدى نېمە ئۈچۈن تەخىر قىلىسەن؟ 
قوپۇپ چۆمۈلدۈرۈش قوبۇل قىلىپ، ئۇنىڭ ئىسمىغا ئىلتىجا قىلىپ، گۇناھلىرىڭدىن يۇيۇنغىن.‹  
روھتا  تۇرغىنىمدا  قىلىپ  دۇئا  بەيت-مۇقەددەستە  كېلىپ،  يېنىپ  يېرۇسالېمغا  17 ئەمما 

كۆتۈرۈلگەن ھالدا بولۇپ،  18 ئۇنى كۆردۈم. ئۇ ماڭا: › ئالدىراپ ئىلدام يېرۇسالېمدىن چىقىپ 
ئېيتقىنىنى  دەپ  قىلمايدۇ‹  قوبۇل  گۇۋاھلىقىڭنى  توغرۇلۇقتىكى  مەن  چۈنكى  كەتكىن، 
ئاڭلىدىم.  19 ئەمما مەن ئېيتتىم: › ئەي خۇداۋەندە، ساڭا ئىشەنگۈچىلەرنى زىندانغا سېلىپ، 
ئىستىفانۇسنىڭ  شېھىتىڭ  سېنىڭ  بىلىدۇ  20 ۋە  ئۆزى  ئۇالر  ئۇردۇرغىنىمنى  سىناگوگالردا 
ئۆلتۈرگۈچىلەرنىڭ  ئۇنى  دەپ،  بولدى  ئوبدان  تۇرۇپ،  يېنىدا  ھەم  مەن  تۆكۈلگەندە،  قېنى 
سېنى  مەن  بارغىن!   ‹ ئېيتتى:  ماڭا  خۇداۋەندە  دېدىم.  21 لېكىن  ساقاليتتىم‹  ئېگىنلىرىنى 

يىراق يەرگە تائىپىلەرنىڭ ئارىسىغا ئەۋەتىمەن‹«.  
»ئۇنداق  كۆتۈرۈپ:  ئاۋازلىرىنى  سېلىپ،  قۇالق  ئۇنىڭغا  سۆزگىچىلىك  بۇ  ئۇالر  22 لېكىن 

ئېيتىشتى.  23 ئۇالر  دەپ  ئەمەس«  اليىق  قالغىلى  تىرىك  يوقاتقىن!  يۈزىدىن  يەر  ئادەمنى 
پاۋلۇسنى  چاچقىنىدا،  24 مىڭبېشى  توپا  ھاۋاغا  سېلىۋېتىپ  ئېگىنلىرىنى  تاش  ۋارقىراپ، 
قورغانغا ئېلىپ كىرىپ: »ئۇالرنىڭ ئۇنىڭغا قارشى شۇنچە ۋارقىرىغىنىنىڭ سەۋەبىنى بىلمەك 
ئۈچۈن ھۆكۈم تايىقى بىلەن تەھقىقلەڭالر« دەپ بۇيرۇدى.  25 ئەمما ئۇالر ئۇنى شىرە-قامچا 
رىملىق  بىر  توختاتماي  »ھۆكۈممۇ  يۈزبېشىدىن:  ئەسكەر  پاۋلۇس  تارتقاندا  بەندكە  ئۇرماققا 

كىشىنى قامچىلىماق سىلەرگە جايىزمۇ؟« دەپ سورىدى.  
26 يۈزبېشى بۇنى ئاڭالپ، مىڭبېشىنىڭ قېشىغا بېرىپ: »نېمە قىلماقچى ئىدىڭ؟ بۇ كىشى 

سوراپ  ئۇنىڭدىن  بېرىپ،  ئالدىغا  ئۇنىڭ  بەردى.  27 مىڭبېشى  خەۋەر  دەپ  ئىكەن«  رىملىق 
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»مەن  »شۇنداق«.  28 مىڭبېشى:  ئېيتتى:  ئۇ  رىملىقمۇسەن؟«  سەن  ئېيتقىن،  »ماڭا  ئېيتتى: 
بولسام، توال پۇل خەجلەپ رىمنىڭ پۇقرىسى بولدۇم« دەپ ئېيتتى. پاۋلۇس: »لېكىن مەن رىم 
پۇقرالىقىغا تۇغۇلدۇم« دېدى.  29 شۇنىڭ بىلەن پاۋلۇسنى سورىماقچى بولغانالر ئىتتىك ئۇنى 
قويۇپ كەتتى ۋە مىڭبېشى ئۇنىڭ رىملىق ئىكەنلىكىنى بىلىپ، ئۇنى باغلىغىنى ئۈچۈن قورقۇپ 
قىلغىنىنى  ئەرز  ئۈستىدىن  پاۋلۇسنىڭ  ئۈچۈن  نېمە  يەھۇدىيالر  مىڭبېشى  كەتتى.  30 ئەتىسى 
تەھقىقلەپ قىالي دەپ، ئۇنى يېشىپ، باش كاھىنالر ۋە پۈتۈن ئالىي كېڭەش يىغىلسۇن« دەپ 

بۇيرۇپ، ئۇنى ئېلىپ ئۇالرنىڭ ئالدىدا تۇرغۇزدى.  

پاۋلۇس يەھۇدىيالرنىڭ ئالىي كېڭىشىدا

بۇ 23  مەن  بۇرادەرلەر،  »ئەي  ئېيتتى:  تىكىپ  كېڭەشتىكىلەرگە  كۆزلىرىنى  1 پاۋلۇس 

كۈنگىچە تامام ساپ نىيەت بىلەن خۇداغا خىزمەت قىلىپ تۇردۇم«.  2 لېكىن ئۇلۇغ 
3 پاۋلۇس  بۇيرۇدى.   ئۇرغىلى  ئاغزىغا  ئۇنىڭ  تۇرغانالرنى  يېنىدا  ئۇنىڭ  ئانانىياس  كاھىن 
ئۇنىڭغا ئېيتتى: »خۇدا سېنى ئۇرىدۇ، ئەي ئاقارتىلغان تام! تەۋرات قانۇنىغا مۇۋاپىق مېنى 
ھۆكۈم قىلغىلى ئولتۇرۇپ، تەۋرات قانۇنىنىڭ خىالپىدا مېنى ئۇرغىلى بۇيرۇيسەن«.  4 ئۇنىڭ 
يېنىدا تۇرغانالر ئۇنىڭغا: »خۇدانىڭ ئۇلۇغ كاھىنىنى دەشنەم قىلىسەنمۇ؟« دېدى.  5 پاۋلۇس 
ئېيتتى: »ئەي بۇرادەرلەر، ئۇنىڭ ئۇلۇغ كاھىن ئىكەنلىكىنى بىلمىدىم، چۈنكى › قوۋمىڭنىڭ 

ئۇلۇغىنى دەشنەم قىلمىغايسەن‹ دەپ پۈتۈلگەن«.  
پەرىسىي  ھەسسىسى  بىر  يەنە  ۋە  سادۇقىي  ھەسسىسى  بىر  بولغانالرنىڭ  ئاندا  6 پاۋلۇس 

پەرىسىي  ئۆزۈم  مەن  بۇرادەرلەر،  »ئەي  ئېيتتى:  قىچقىرىپ  كېڭەشتە  بىلىپ،  ئىكەنلىكىنى 
سوراق  ئۈچۈن  قوپۇشى  تىرىلىپ  ئۆلگەنلەرنىڭ  ۋە  ئۈمىدىمىز  ئوغلىدۇرمەن.  پەرىسىي  ۋە 
ئىختىالپ  بىر  ئارىسىدا  سادۇقىيالرنىڭ  بىلەن  پەرىسىيلەر  ئېيتقاندا  قىلىنىمەن«.  7 بۇنى 
تىرىلىپ  »ئۆلۈمدىن  كەتتى.  8 چۈنكى سادۇقىيالر:  بۆلۈنۈپ  ئىككىگە  يىغىلغانالر  چۈشۈپ، 
قوپۇش يوقتۇر ۋە پەرىشتە ياكى روھ ھەم يوقتۇر« دەيدۇ، لېكىن پەرىسىيلەر بۇنىڭ ھەممىسىگە 
بولغان  پىرقىسىدىن  پەرىسىيلەرنىڭ  ۋە  چىقتى  غوۋغا  توال  ۋاقىت  قىلىدۇ.  9 ئۇ  ئېتىراپ 
تاپمىدۇق.  يامانلىق  مۇزاكىرىلىشىپ: »بۇ كىشىدە ھېچ  قاتتىق  قوپۇپ،  كاتىپالر  بىرنەچچە 
ئەگەر ئۇنىڭغا بىر روھ ياكى بىر پەرىشتە سۆزلىگەن بولسا، قانداق« دەپ ئېيتتى.  10 جېدەل 
قورقۇپ،  دەپ  قىالرمىكىن  پارە-پارە  پاۋلۇسنى  ئۇالر  مىڭبېشى،  ئەسكەر  بولغاندا  قاتتىق 
پاۋلۇسنى ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن ئۈزۈپ ئېلىپ چىقىپ، قورغانغا كىرگۈزگىلى ئەسكەر بۇيرۇدى.  
مەن  بولغىن.  »جۈرئەتلىك  تۇرۇپ:  يېنىدا  پاۋلۇسنىڭ  خۇداۋەندە  كېچىسى  شۇ  11 ئەمما 

توغرۇلۇق يېرۇسالېمدا گۇۋاھلىق بەرگىنىڭدەك رىمدا ھەم گۇۋاھلىق بېرىسەن« دەپ ئېيتتى.  
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يەھۇدىيالرنىڭ پاۋلۇسنى ئۆلتۈرۈش سۇيىقەستى

ئەسال  ئۆلتۈرمىگۈچە  »پاۋلۇسنى  قىلىپ:  قەست  بىرلىشىپ  يەھۇدىيالر  بولغاندا  12 كۈندۈز 

يەپ-ئىچمەيمىز« دەپ ئۆزلىرىنى لەنەت-قەسەمنىڭ تېگىگە قويدى.  13 شۇنداق قەست قىلىپ 
ئانت ئىچكەنلەر قىرىق كىشىدىن زىيادە ئىدى.  14 بۇالر باش كاھىنالرنىڭ ۋە ئاقساقالالرنىڭ 
قېشىغا بېرىپ: »بىز پاۋلۇسنى ئۆلتۈرمىگۈچە ھېچنېمە تېتىمايمىز دەپ، ئۆزىمىزنى قاتتىق 
ئۇنىڭ  بىللە  بىلەن  كېڭەش  سىلەر  ئۈچۈن  قويدۇق.  15 ئۇنىڭ  تېگىگە  لەنەت-قەسەمنىڭ 
ئىشىنى ئىنچىكىرەك تەھقىقلەيدىغان باھانىنى كەلتۈرۈپ، ئەسكەر مىڭبېشىغا: »› پاۋلۇسنى 
بىزگە ئەۋەتكىن‹ دەپ ئىلتىماس قىلىڭالر. ئۇ يېتىپ كەلمەستە بىز ئۇنى ئۆلتۈرگىلى تەييار 

بولىمىز« دەپ ئېيتتى.  
16 ئەمما پاۋلۇسنىڭ ھەمشىرىسىنىڭ ئوغلى بۇ مەسلىھەتنى ئاڭالپ، قېلىپ قورغانغا كىرىپ، 

پاۋلۇسقا خەۋەر بەردى.  17 پاۋلۇس ئەسكەر يۈزبېشىلىرىنىڭ بىرىنى ئۆز ئالدىغا قىچقىرىپ، 
ئۇنىڭغا: »بۇ يىگىتنى مىڭبېشىنىڭ قېشىغا ئېلىپ بارغىن، چۈنكى ئۇنىڭغا ئېيتىدىغان بىر 
سۆزى بار« دېدى.  18 يۈزبېشى ئۇنى مىڭبېشىنىڭ قېشىغا ئېلىپ بېرىپ: »مەھبۇس پاۋلۇس 
مېنى ئۆز ئالدىغا قىچقىرىپ، بۇ يىگىتنى سېنىڭ قېشىڭغا ئېلىپ بېرىشىمنى تىلىدى. ئۇنىڭ 

ساڭا ئېيتىدىغان سۆزى بار« دېدى.  
ئېيتىدىغان  »ماڭا  بېرىپ:  ئېلىپ  تەرەپكە  بىر  تۇتۇپ،  قولىدىن  ئۇنىڭ  19 مىڭبېشى 

سۆزۈڭ نېمە؟« دەپ ئۇنىڭدىن سورىدى.  20 ئۇ ئېيتتى: »يەھۇدىيالر › پاۋلۇسنىڭ ئىشىنى 
كېڭەشكە  ئالىي  ئۇنى  ئەتە  كەلتۈرۈپ،  باھانە  دەپ  تەھقىقلەيمىز‹  بىلەن  ئىنچىكىلىك 
سەن  قىلىشتى.  21 ئەمدى  مەسلىھەت  قىلغىلى  ئىلتىماس  سەندىن  ئەۋەتمىكىڭنى 
ئۇالرغا ئۇنىمىغىن، چۈنكى ئۇالردىن قىرىقتىن زىيادە كىشى مەخپىي ھالدا ئۇنى ماراپ 
تېگىگە  لەنەت-كەسەمنىڭ  ئۆزىنى  دەپ،  يەپ-ئىچمەيمىز  ئۆلتۈرمىگۈچە  ئۇنى  يېتىپ، 
قويۇپتۇ. ئەمدى ئۇالر تەييار بولۇپ، سېنىڭ رۇخسەت قىلىشىڭنى ساقالپ تۇرىدۇ« دېدى.  
دەپ  ئېيتمىغىن«  ھېچكىمگە  بەرگىنىڭنى  خەۋەر  ماڭا  »بۇنى  يىگىتكە:  22 مىڭبېشى 

ئۇنىڭغا كەتكىلى رۇخسەت بەردى.  

پاۋلۇس قەيسەرىيەگە ئېلىپ بېرىلىدۇ

23 ئاندىن ئەسكەر يۈزبېشىلىرىدىن ئىككىسىنى قىچقىرىپ، ئېيتتى: »بۇ كېچىنىڭ ئۈچىنچى 

يۈز  ئىككى  ۋە  كىشى  ئاتلىق  يەتمىش  ئەسكەر،  يۈز  ئىككى  بارغىلى  قەيسەرىيەگە  سائىتىدە 
تىنچ- ئالدىغا  فېلىكسنىڭ  ۋالىي  مىندۈرۈپ،  دەپ،  24 پاۋلۇسنى  قىلىڭالر«  تەييار  نەيزىۋاز 

خەت  بىر  مۇنداق  يەنە  بۇيرۇدى.  25 ئۇ  ئۇالرغا  تاپتۇرغىلى  ئۇالغ  بېرىشقا  ئېلىپ  ئامانلىق 



روسۇلالرنىڭ پائالىيەتلىرى  51 

پۈتتىكى:  26 »كالۋدىيۇس لىسىياستىن ئىززەتلىك فېلىكس ۋالىيغا ساالم!  
27 بۇ كىشىنى يەھۇدىيالر تۇتۇپ، ئۇنى ئۆلتۈرمەكچى ئىدى. ئەمما مەن قوشۇن بىلەن كېلىپ، 

ئاجرىتىۋالدىم.  28 لېكىن  قولىدىن  ئۇالرنىڭ  ئۇنى  بىلگەندە  ئىكەنلىكىنى  رىملىق  ئۇنىڭ 
كېڭىشىگە  ئۇالرنىڭ  دەپ،  ئۇقاي  سەۋەبىنى  قىلغىنىنىڭ  ئەرز  ئۈستىدىن  ئۇنىڭ  ئۇالرنىڭ 
ئىشالر  تالىشىدىغان  توغرىسىدا  قانۇنى  ئۇالرنىڭ  باقسام،  قىلىپ  باردىم.  29 تەپتىش  ئېلىپ 
ئۈچۈن ئۇنىڭ ئۈستىدىن ئەرز قىلغانلىرى ماڭا مەلۇم بولدى. لېكىن ئۆلۈمگە ياكى زەنجىرگە 
اليىق بىر گۇناھ ئۇنىڭدا تېپىلمىدى.  30 ئەمما ئۇالرنىڭ بۇ ئادەمگە قەست قىلغىنى ماڭا مەلۇم 
ئالدىڭدا  سېنىڭ  دەۋاگەرلىرىگە  ئۇنىڭ  ئەۋەتىپ  قېشىڭغا  سېنىڭ  دەرھال  ئۇنى  بولغاندا، 

ئۇنىڭ ئۈستىدىن ئەرز قىلغىلى بۇيرۇدۇم«.  
شەھىرىگە  ئانتىپاترىس  كېچىلەپ  ئېلىپ،  پاۋلۇسنى  بۇيرۇلغاندەك  ئۆزىگە  31 ئەسكەرلەر 

ئېلىپ باردى.  32 ئەتىسى ئاتلىقالرنى ئۇنىڭ بىلەن بارغىلى قويۇپ، قورغانغا يېنىپ كەتتى.  
ئالدىغا  ئۇنىڭ  پاۋلۇسنى  بېرىپ،  ۋالىيغا  خەتنى  كىرگەندە  قەيسەرىيەگە  ئاتلىقالر  33 ئەمما 

ئېلىپ كەلدى.  34 ۋالىي خەتنى ئوقۇپ: »ئۇ قايسى ۋىاليەتتىن ئىكەن؟« دەپ سوراپ، ئۇنىڭ 
كەلگەندە  ھەم  دەۋاگەرلىرىڭ  »سېنىڭ  بىلگەندە،  35 ئېيتتى:  ئىكەنلىكىنى  كىلىكىيەدىن 

ئەرزىڭنى ئاڭاليمەن« دەپ ھىرودەسنىڭ ئوردىسىدا ئۇنى ساقلىغىلى بۇيرۇدى.  

پاۋلۇس ۋالىي فېلىكسنىڭ ئالدىدا

1 بەش كۈندىن كېيىن ئۇلۇغ كاھىن ئانانىياس، بىرنەچچە ئاقساقالالر ۋە تەرتۇلۇس 24 

شىكايەتلىرىنى  توغرىسىدىكى  پاۋلۇس  ۋالىيغا  كېلىپ،  دەۋاالشقۇچى  بىر  دېگەن 
شىكايەت  ئۈستىدىن  ئۇنىڭ  قوپۇپ،  تەرتۇلۇس  كېيىن  چاقىرغاندىن  2 پاۋلۇسنى  سۇندى.  
قىلىپ ئېيتتى:  3 ئەي ئىززەتلىك فېلىكس، سېنىڭ سايەڭدە توال تىنچلىق تاپقىنىمىزنى ۋە 
ھەر  بولغىنىنى  پەيدا  ئىشالر  مەنپەئەتلىك  توال  مىللەتكە  بۇ  بىلەن  مەسلىھەتىڭ  ياخشى  سېنىڭ 
زاماندا ۋە ھەر ماكاندا چوڭ مىننەتدارلىق بىلەن ئېتىراپ قىلىمىز.  4 لېكىن سېنى ئۇزۇن ۋاقىت 
كايىتماي، ئىلتىماس قىلىمەنكى، مېھرىبانلىقىڭدا مەرھەمەت قىلىپ، بىزدىن بىرنەچچە ئېغىز سۆز 
ئاڭلىغايسەن.  5 بىز بۇ ئادەمنىڭ باالخور بولۇپ، يەر يۈزىدىكى ھەممە يەھۇدىيالرنىڭ ئارىسىدا توپىالڭ 
قويدۇق.  6 بەيت- ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ  باشلىغۇچىسى  بىر  پىرقىسىنىڭ  ناسىرەيلەرنىڭ  تېرىپ، 
مۇقەددەسنى ھەم ناپاك قىلغىلى تۇردى. ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنى تۇتۇۋالدۇق ۋە ئۇنى ئۆز قانۇنىمىز 
بويىچە ھۆكۈم قىاليتتۇق. 7 لېكىن مىڭبېشى لىسىياس چوڭ زورلۇق بىلەن ئۇنى قوللىرىمىزدىن 
تارتىۋالدى  8 ۋە ئۇنىڭغا ئەرز قىلغۇچىالرنى ئۆزلىرىنىڭ ئالدىغا كېلىشكە بۇيرۇدى. ئەمدى سەن 
ئۆزۈڭ سوراق قىلىپ، بىز ئۇنىڭ ئۈستىدىن ئەرز قىلغاننىڭ ھەممىسىنى ئۆزىدىن مەلۇم قىلىسەن« 

دېدى.  9 يەھۇدىيالر ھەم: »ئىش شۇنداق ئىكەن« دەپ سۆزىگە قوشۇلدى.  
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10 ۋالىي پاۋلۇسقا: سۆز قىلغىن دەپ ئىشارەت قىلغاندا، ئۇ سۆز باشالپ ئېيتتى: »سېنىڭ توال 

يىلدىن بېرى بۇ مىللەتكە ھاكىم بولغىنىڭنى بىلىپ، خاتىرجەملىك بىلەن ئۆزۈم ئۈچۈن جاۋاب 
ئون  تېخى  چىققىنىمغا  قىلغىلى  سەجدە  يېرۇسالېمغا  بولسۇنكى،  مەلۇم  بېرىمەن.  11 ساڭا 
ئىككى كۈندىن ئاشمىغان  12 ۋە ئۇالر مېنىڭ بەيت-مۇقەددەستە يا سىناگوگالردا ۋە يا شەھەر 
ئىچىدە بىر كىشى بىلەن ئېيتىشىپ خەلقنى قوزغاتقىنىمنى كۆرمىدى.  13 ئۇالر ھازىر مېنىڭ 
ئۈستۈمدىن قىلغان شىكايەتلىرىنى سېنىڭ ئالدىڭدا گۇۋاھ بىلەن توختىتالمايدۇ.  14 لېكىن بۇنى 
ساڭا ئېتىراپ قىلىمەنكى، ئۇالر پىرقە دېگەن تەرىقىگە مۇۋاپىق ئاتا-بوۋىلىرىمنىڭ تەڭرىسىگە 
ئىبادەت قىلىپ، تەۋراتتا ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ مۇقەددەس يازمىلىرىدا پۈتۈلگەننىڭ ھەممىسىگە 
ئىشىنىمەن.  15 بۇالردەك مەن ھەم خۇداغا تايىنىپ، ياخشىالر بىلەن يامانالر تىرىلىپ قوپىدۇ دەپ، 
قىيامەتكە ئۈمىدۋارمەن.  16 ئۇنىڭ ئۈچۈن مەن ئۆزۈم خۇدانىڭ ۋە ئادەملەرنىڭ ئالدىدا ۋىجدانىم 

پاك بولسۇن دەپ، ھەمىشە تىرىشىپ تۇرىمەن.  
كەلدىم.   بەرگىلى  سەدىقە  خەلقىمگە  ئۆز  قىلىپ،  قۇربانلىق  كېيىن  ئۆتكەندىن  يىلالر  17 توال 

18 خەلق قوزغىتىپ غەلۋە قىلماي، پاكلىنىش رەسمىنى قىلىپ بولغىنىمدا، ئاسىيا يۇرتىدىن 

مېنىڭ  قالدى.  19 بۇالرنىڭ  كۆرۈپ  بەيت-مۇقەددەستە  مېنى  يەھۇدىيالر  بىرنەچچە  كەلگەن 
ئۈستۈمدىن بىر دەۋاسى بولسا، بۇ يەرگە كېلىپ، ئالدىڭدا ئەرزىنى قىلسا بوالتتى.  20 بولمىسا 
بۇ كىشىلەر ئۆزى ئالىي كېڭەشنىڭ ئالدىدا تۇرغىنىمدا مەندە نېمە گۇناھ تاپقىنىنى دېسۇن.  
ئالدىڭالردا  سىلەرنىڭ  بۈگۈن  مەن  توغرىسىدىن  قوپۇشى  تىرىلىپ  ئۆلگەنلەرنىڭ   ‹ 21 ياكى: 

يامان  سۆزۈمنى  شۇ  ئېيتقان  تۇرغىنىمدا  ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ  دەپ  قىلىنىمەن‹  سوراق 
ئالدىمىكىن؟«  

ئېيتتى:  سېلىپ  ۋاقىتقا  باشقا  دەۋانى  بىلىپ،  تېگىدىن  يولىنى  ئىماننىڭ  بۇ  22 فېلىكس 

»لىسىياس مىڭبېشى بۇ يەرگە كەلگەندە، دەۋايىڭالرنى دىققەت بىلەن سوراي« دەپ،  23 ئەسكەر 
خىزمەت  ئۇنىڭغا  ھېچبىرىنى  كىشىلىرىنىڭ  يېقىن  قويۇپ،  بوشراق  پاۋلۇسنى  يۈزبېشىغا 

قىلىشتىن توسماي ساقلىغىلى بۇيرۇدى.  
كېلىپ،  بىلەن  درۇسىال  خوتۇنى  يەھۇدىي  ئۆزىنىڭ  فېلىكس  كېيىن  كۈندىن  24 بىرنەچچە 

سورىدى.  25 ئەمما  ئۇنىڭدىن  توغرىسىدا  ئىشىنىش  مەسىھكە  ئەيسا  كەلتۈرۈپ،  پاۋلۇسنى 
پاۋلۇس ئادالەت ۋە نەپس تارتماقلىق ۋە كېلىدىغان ھۆكۈم توغرىسىدا سۆز قىلغاندا، فېلىكس 
ئالدىمغا  ئۆز  سېنى  بولغاندا  پۇرسەت  مۇناسىپ  ماڭا  كەتكىن،  »ئەمدى  ئېيتتى:  قورقۇپ 
قىچقىراي« دېدى.  26 شۇنىڭدەك ئۇ پاۋلۇس ماڭا پۇل بېرەرمىكىن دەپ ئۈمىد قىلىپ، ئۇنى 

پات-پات قىچقىرىپ، ئۇنىڭ بىلەن سۆزلىشەتتى.  
27 لېكىن ئىككى يىل ئۆتكەندە فېلىكسنىڭ ئورنىغا پوركىيوس فېستۇس كەلدى. ۋە فېلىكس، 

يەھۇدىيالر مەندىن مىننەتدار بولسۇن دەپ، پاۋلۇسنى زىنداندا باغالقلىق قويۇپ كەتتى. 
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پاۋلۇس ۋالىي فېستۇسنىڭ ئالدىدا

قەيسەرىيەدىن 25  ئۆتكەندە  كۈن  ئۈچ  تاپشۇرۇۋېلىپ  مەنسەپنى  ۋالىيلىق  1 فېستۇس 

يېرۇسالېمغا چىقتى.  2 باش كاھىنالر بىلەن يەھۇدىيالرنىڭ چوڭلىرى ئۇنىڭغا پاۋلۇسقا 
دەپ  كەلتۈرگىن«  ئېلىپ  يېرۇسالېمغا  پاۋلۇسنى  بولسا  3 »ئىلتىپات  قىلىپ،   ئەرز  قارشى 
ئۇنىڭغا يالۋۇردى. ئۇالر يولدا پاۋلۇسنى ماراپ تۇرۇپ، ئۆلتۈرۈشكە مەسلىھەت قىلىشقانىدى.  
4 لېكىن فېستۇس ئۇالرغا: »پاۋلۇس قەيسەرىيەدە سوالقلىق تۇرىدۇ. ئۆزۈم ھەم پات پۇرسەتتە ئۇ 

يەرگە بارىمەن.  5 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئاراڭالردا ھوقۇقدار كىشىلەر مەن بىلەن بېرىپ، ئۇ ئادەمنىڭ 
بىر گۇناھى بولسا ئۇنىڭ ئۈستىدىن ئەرز قىلسۇن« دەپ ئېيتتى.  

6 فېستۇس ئۇالرنىڭ ئارىسىدا سەككىز ئون كۈن ئۆتمەي تۇرۇپ، قەيسەرىيەگە بېرىپ چۈشتى. 

كەلگەندە  بۇيرۇدى.  7 ئۇ  كەلگىلى  ئېلىپ  پاۋلۇسنى  ئولتۇرۇپ،  تەختىدە  سوراق  ئەتىسى 
يېرۇسالېمدىن كەلگەن يەھۇدىيالر چۆرىسىدە تۇرۇپ، ئۇنىڭغا توال ئېغىر جىنايەتلەر ئارتتى، 
لېكىن گۇۋاھ بىلەن توختىتىشقا ئاجىز كەلدى.  8 پاۋلۇس ئۆزىنى مۇھاپىزەت قىلىپ: »خاھى 
يەھۇدىيالرنىڭ قانۇنىغا، خاھى بەيت-مۇقەددەسكە، خاھى قەيسەرگە ھېچبىر گۇناھ قىلمىدىم« 
دەپ جاۋاب بەردى.  9 ئەمما فېستۇس يەھۇدىيالر مەندىن مىننەتدار بولسۇن دەپ، پاۋلۇستىن: 
»يېرۇسالېمغا چىقىپ، بۇ ئىشالر توغرىسىدا مېنىڭ ئالدىمدا سوراق قىلىنغىلى خاالمسەن؟« 
دەپ سورىدى.  10 لېكىن پاۋلۇس ئېيتتى: »قەيسەرنىڭ بىر ۋىاليىتىدىكى ھۆكۈم تەختىنىڭ 
بىلگەندەك  ئۆزۈڭ  سەن  كېرەكتۇر.  قىلىنمىقىم  ھۆكۈم  يەردە  ئۇنداق  ۋە  تۇرىمەن  ئالدىدا 
يەھۇدىيالرغا ھېچبىر ناھەقلىق قىلمىدىم.  11 ئەگەر بىر خاتا ياكى ئۆلۈمگە اليىق بىر ئىش 
قىلغان بولسام، ئۆزۈمنى ئۆلۈمدىن ئايىمايمەن. لېكىن بۇالر مېنىڭ ئۈستۈمدىن ئەرز قىلغان 
ئىشالرنىڭ ھېچبىرىنىڭ ئورنى بولمىسا، ھېچ كىشى مېنى ئۇالرغا تۇتۇپ بېرەلمەيدۇ. قەيسەرگە 

ئەرز قىلىمەن« دېدى.  
ئالدىغا  قەيسەرنىڭ  ۋە  قىلدىڭ  ئەرز  »قەيسەرگە  كېڭىشىپ:  بىلەن  مەجلىسى  12 فېستۇس 

بارىسەن« دەپ جاۋاب بەردى.  

 ئاگرىپپاس پادىشاھ قەيسەرىيەگە كېلىدۇ

تەبرىك  فېستۇسقا  بەرنىكى  بىلەن  پادىشاھ  ئاگرىپپاس  كېيىن  ئۆتكەندىن  كۈن  13 بىرنەچچە 

پاۋلۇسنىڭ  تۇرغاندا فېستۇس  بىرنەچچە كۈن  ئاندا  ئېيتقىلى قەيسەرىيەگە كەلدى.  14 ئۇالر 
ئىشىنى پادىشاھقا دەپ بېرىپ ئېيتتى: »مۇندا فېلىكس زىنداندا قالدۇرۇپ كەتكەن بىر كىشى 
بار.  15 مەن يېرۇسالېمدا ئىكەن ۋاقتىمدا باش كاھىنالر بىلەن يەھۇدىيالرنىڭ ئاقساقاللىرى 
ئۇنىڭغا قارشى ئەرز قىلىپ، ئۈستىدىن ھۆكۈم تىلىدى.  16 لېكىن ئۇالرغا جاۋاب بەردىمكى: 
دەۋا  قىلىنغان  ئۈستىدىن  ئۆزىنىڭ  تۇرۇپ،  يۈزمۇيۈز  بىلەن  دەۋاگەرلىرى  ئۆز  جاۋابكار   ‹
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توغرىسىدىن جاۋاب بەرگىلى پۇرسەت تاپمىغۇچە بىر ئادەمنى قاتىللىق قىلىنىشقا تاپشۇرماق 
رىملىقالرنىڭ رەسمى ئەمەس‹.  17 ئۇالر بۇ يەرگە يىغىلغاندىن كېيىن مەن تەخىر قىلماي، ئەتىسى 
دەۋاگەرلىرى  بۇيرۇدۇم.  18 لېكىن  كەلگىلى  ئېلىپ  كىشىنى  ئۇ  ئولتۇرۇپ  تەختىگە  سوراق 
قوپقاندا ئۇالر مەن گۇمان قىلغان ئىشالرنىڭ ھېچبىرىنى ئۇنىڭ ئۈستىگە قويمىدى.  19 بەلكى 
ئۇالرنىڭ ئۆز دىن-ئىبادىتى توغرىسىدىكى ئىشالر ۋە پاۋلۇس ئۇنى تىرىك دەپ ئېيتقان ئەيسا 
سوراق  بۇ  مەن  تاالشتى.  20 لېكىن  بىلەن  ئۇنىڭ  توغرىسىدا  كىشى  بىر  ئۆلگەن  ناملىق 
توغرىسىدا نېمە خىيال قىلىشىمنى بىلمىگەندە ئۇنىڭدىن: › يېرۇسالېمغا بېرىپ، بۇ ئىشالر 
توغرىسىدا سوراق قىلىنغىلى خاالمسەن؟‹ دەپ سورىدىم.  21 لېكىن پاۋلۇس قەيسەرگە ئەرز 
قىلىپ، ئۇنىڭ ئالدىدا سوراق قىلىنغۇچىلىك مۇھاپىزەت قىلىنىشنى سورىغاندا، مەن ئۇنى 
قەيسەرنىڭ ئالدىغا ئەۋەتكۈچە ساقلىغىلى بۇيرۇدۇم«.  22 ئاگرىپپاس فېستۇسقا ئېيتتى: »مەن 

ھەم ئۇ كىشىنى ئاڭلىغىلى خاالتتىم«. فېستۇس: »ئەتە ئۇنى ئاڭاليسەن« دەپ ئېيتتى.  
شەھەرنىڭ  ۋە  مىڭبېشىالر  كېلىپ،  بىلەن  دەبدەبە  چوڭ  بەرنىكى  ۋە  ئاگرىپپاس  23 ئەتىسى 

بۇيرۇقى  فېستۇسنىڭ  پاۋلۇس  كىرگەندە،  خانىسىغا  مەھكىمە  بىلەن  كىشىلىرى  ئېسىلزادە 
يەردە  بۇ  بىلەن  بىز  ۋە  ئاگرىپپاس  پادىشاھ  »ئەي  ئېيتتى:  كەلتۈرۈلدى.  24 فېستۇس  بىلەن 
ھازىر بولغان ھەممە كىشىلەر، مانا بۇ كىشىنى كۆرىسىلەر. ئۇنىڭ ئۈستىدىن يەھۇدىيالرنىڭ 
ھەممىسى يېرۇسالېمدا ۋە بۇ يەردە ماڭا ئەرز قىلىپ: › ئۇ يەنە شۇنداق تىرىك قالمىسۇن‹ دەپ 
توۋلىشىۋەردى.  25 لېكىن مەن ئۇقتۇمكى، ئۆلۈمگە اليىق ھېچبىر ئىش قىلمىغان. لېكىن 
ئۇ ئۆزى قەيسەرگە ئەرز قىلغاندىن كېيىن، ئۇنى ئۇ يەرگە ئەۋەتكىلى تايىن قىلدىم.  26 ئەمما 
كېيىن  قىلغاندىن  سوراق  ئەمدى  يوقتۇر.  نەرسەم  بىر  پۈتكۈدەك  خوجامغا  ئۈستىدە  ئۇنىڭ 
پۈتكىلى بىر نېمەم بولسۇن دەپ، ئۇنى سىلەرنىڭ ئالدىڭالرغا ۋە مەخسۇس سېنىڭ ئالدىڭغا، 
ئەرزنى  ئۈستىدىكى  ئۇنىڭ  مەھبۇسنى  بىر  كەلتۈردۈم. 27 چۈنكى  ئاگرىپپاس،  پادىشاھ  ئەي 

بىلدۈرمەي ئەۋەتمەك ماڭا بولمايدىغاندەك كۆرۈنىدۇ« دېدى.  

پاۋلۇس ئاگرىپپاس پادىشاھ ئالدىدا ئۆزىنى ئاقاليدۇ

1 ئاگرىپپاس پاۋلۇسقا: »ئۆزۈڭ توغرۇلۇق جاۋاب بەرگىلى ساڭا ئىجازەت بار« دېدى. 26 

ئۇ ۋاقىت پاۋلۇس قولىنى سۇنۇپ، ئۆز جاۋابىدا ئېيتتى:  2 ئەي پادىشاھ ئاگرىپپاس، 
يەھۇدىيالر مېنىڭ ئۈستۈمدىن دەۋا قىلغان ئىشالر توغرىسىدا سېنىڭ ئالدىڭدا بۈگۈن جاۋاب 
بەرگىلى پۇرسەت تاپقىنىم ئۈچۈن ئۆزۈمنى بەختلىك بىلىمەن.  3 چۈنكى ئۆزۈڭ يەھۇدىيالرنىڭ 
ھەممە رەسىم ۋە مەسىلىلىرىنى ئوبدان بىلىسەن. ئۇنىڭ ئۈچۈن ساڭا يالۋۇرىمەنكى، سۆزۈمنى 

سەۋر بىلەن ئاڭلىغايسەن.  
قوۋمىمنىڭ  ئۆز  يېرۇسالېمدا  ئۆمرۈمنى  بېرى  ۋاقتىمدىن  كىچىك  تارتىپ،  4 دەسلەپتىن 

خالىسا،  ئۇالر  بىلىدۇ.  5 ئەگەر  يەھۇدىيالر  ھەممە  ئۆتكۈزگىنىمنى  قانداق  ئارىسىدا 
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تارتىپ ئىبادىتىمىزنىڭ ھەممىدىن چىڭ پىرقىسىنىڭ  ئاۋۋالدىن  پەرىسىي بولۇپ،  مېنىڭ 
خۇدا  بەرەتتى.  6 ئەمدى  گۇۋاھلىق  شۇنىڭغا  بىلىپ،  يۈرگىنىمنى  مۇۋاپىق  قائىدىلىرىگە 
ئاتا-بوۋىلىرىمىزغا قىلغان ۋەدىگە ئۈمىد باغلىغىنىم ئۈچۈن مۇندا سوراق قىلىنىپ تۇرىمەن.  
7 ئۇ ۋەدىگە يەتكىلى ئون ئىككى قەبىلىمىز غەيرەت بىلەن كېچە ۋە كۈندۈز خۇداغا ئىبادەت 

قىلىپ ئۈمىد قىلىدۇ. بۇ ئۈمىد ئۈچۈن، ئەي پادىشاھ، يەھۇدىيالر مېنى شىكايەت قىلىدۇ.  
ئىش  بىر  ئىشىنەلمىگۈدەك  سىلەرگە  نېمىشقا  تىرىلدۈرمىكى  ئۆلگەنلەرنى  8 خۇدانىڭ 

نازارەتلىك ئەيسانىڭ ئىسمىغا قارشى توال قەست قىلمىقىم  كۆرۈنىدۇ؟  9 مەن ئۆزۈم ھەم 
ۋاجىپ دەپ خىيال قىالتتىم.  10 يېرۇسالېمدا ھەم شۇنداق قىلىپ، باش كاھىنالردىن دەستەك 
ئۆلتۈرۈلگىنىدە،  ئۇالر  سېلىپ،  زىندانغا  كىشىلەرنى  توال  مۇقەددەسلەردىن  ئېلىپ،  خېتى 
شۇ ھۆكۈمگە قوشۇالتتىم 11 مەن ھەممە سىناگوگالردا پات-پات ئۇالرنى قىيناپ، كۇپۇرلۇق 
گەپ قىلىشقا زورالپ، ئۇالرغا قارشى زىيادە زىيانكەشلىك قىلىپ، ھەتتا ياقا شەھەرلەرگىچە 

قوغالتتىم.  
يولىدا كېتىپ  دەمەشقنىڭ  بىلەن  بۇيرۇقى  ۋە  دەستەك خېتى  بىلەن كاھىنالرنىڭ  12 شۇنىڭ 

بىر  يورۇقراق  نۇرىدىن  ئاپتاپنىڭ  ۋاقتىدا  كۈننىڭ چۈش  پادىشاھ،  ئەي  بارغىنىمدا،  13 مانا، 
يەرگە  كۆردۈم.  14 ھەممىمىز  يورۇغىنىنى  چۆرىسىدە  بارغانالرنىڭ  بىلەن  مەن  ۋە  مېنىڭ  نۇر 
قوغاليسەن؟  نېمىشقا  مېنى  سائۇل،  ئەي  سائۇل،  ئەي   ‹ ماڭا:  تىلىدا  ئىبرانىي  يىقىلغاندا 
ئېيتتىم:  مەن  ئاڭلىدىم.  15 ئەمما  ئاۋاز  بىر  دېگەن  قىيىندۇر‹  ساڭا  تەپمەك  سانجىغۇچىگە 
قوغلىۋاتقان  ئۆزۈڭ  سەن  مەن   ‹ ئېيتتى:  خۇداۋەندە  كىمدۇرسەن؟‹  سەن  خۇداۋەندە،  ئەي   ‹
ساڭا  مەن  چۈنكى  تۇرغىن.  دەسسەپ  بىلەن  پۇتلىرىڭ  قوپۇپ،  ئەيسادۇرمەن.  16 لېكىن 
كۆرۈنگىنىم ۋە مۇندىن كېيىن ساڭا كۆرۈنىدىغىنىم توغرىسىدا گۇۋاھلىق بەرگەيسەن دەپ، 
تائىپىلەردىن  ۋە  قوۋمدىن  سېنى  ئىلغىدىم.  17 مەن  بولۇشقا  گۇۋاھىم  ۋە  خىزمەتكار  سېنى 
قۇتقۇزۇپ،  18 ئۇالرنىڭ كۆزلىرىنى ئېچىپ، ئۇالرنى قاراڭغۇلۇقتىن يورۇقلۇققا ۋە شەيتاننىڭ 
قۇۋۋىتىدىن خۇدا تەرىپىگە ياندۇرغىلى سېنى ئۇالرغا ئەۋەتىمەن. شۇنداقال ئۇالر ماڭا ئىشەنمىكى 

بىلەن گۇناھالرنىڭ مەغپىرىتىنى تېپىپ، مۇقەددەسلەر بىلەن مىراس ئالغاي‹ دېدى.  
ئىتائەتسىزلىك  كۆرۈنۈشكە  روھىي  ساماۋى  ئۇ  ئاگرىپپاس،  پادىشاھ  ئەي  ئۈچۈن،  19 ئۇنىڭ 

قىلمىدىم.  20 بەلكى ئاۋۋال دەمەشقتىكىلەر بىلەن يېرۇسالېمدىكىلەرگە، ئاندىن يەھۇدىيەنىڭ 
ھەممە يۇرتىغا ۋە تائىپىلەرگە، توۋا قىلىپ، خۇداغا يېنىپ توۋاغا اليىق ئەمەل قىلسۇن دەپ، ۋەز 
قىلدىم.  21 بۇنىڭ ئۈچۈن يەھۇدىيالر بەيت-مۇقەددەستە مېنى تۇتۇپ ئۆلتۈرگىلى قەستلىدى.  
22 ئەمما خۇدا ماڭا بېرىلگەن ياردىمى بىلەن بۇ كۈنگىچە كىچىكلەرگە ۋە چوڭالرغا گۇۋاھلىق 

خەۋەر  ئالدىن  توغرىسىدا  ۋەقەلەر  بولىدىغان  مۇسا  بىلەن  پەيغەمبەرلەر  تۇرىمەن.  بېرىپ 
قىيامەتنىڭ  تارتىپ،  زەخمەت  مەسىھنىڭ  ئېيتماي،  23 يەنى  ھېچنېمىنى  باشقا  بەرگىنىدىن 
تۇنجىسى بولۇپ، قوۋمغا ۋە تائىپىلەرگە نۇر جاكارلىشى كېرەك بولغىنىنى ۋەز ئېيتىمەن«.  

ئېيتتى:  بىلەن  ئاۋاز  ئۈنلۈك  فېستۇس  بەرگەندە،  ئېيتىپ  ئاقالپ  ئۆزىنى  شۇنى  24 پاۋلۇس 
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»ئەي پاۋلۇس، ئەقلىڭدىن ئېزىپسەن. ئىلىمىڭنىڭ تولىلىقى سېنى ئەقلىڭدىن ئازدۇرۇپتۇ«.  
25 پاۋلۇس ئېيتتى: »ئەي ئىززەتلىك فېستۇس، مەن ئەقلىمدىن ئازماپتىمەن، بەلكى ھەق ۋە 

ئەقىللىق سۆزلەر ئېيتىمەن.  26 پادىشاھنىڭ بۇ ئىشالردىن خەۋىرى بار. ئۇنىڭ ئۈچۈن جۈرئەت 
بولمىغىنىنى  نامەلۇم  بۇ ئىشالرنىڭ ھېچبىرى ئۇنىڭغا  ئالدىدا سۆز قىلىمەن.  بىلەن ئۇنىڭ 
ئاگرىپپاس،  پادىشاھ  ئەمەس.  27 ئەي  بولغان  ۋەقە  بۇلۇڭدا  بىر  ئىش  بۇ  چۈنكى  بىلىمەن، 
پاۋلۇسقا:  دېدى.  28 ئاگرىپپاس  بىلىمەن«  ئىشەنگىنىڭنى  ئىشىنەمسەن؟  پەيغەمبەرلەرگە 
»مېنى قىسقا ۋاقىتتا ئۇنىتىپ، مەسىھىي قىلىدىغان ئوخشايسەن« دېدى.  29 پاۋلۇس ئېيتتى: 
»قىسقا ۋاقىتتا بولسۇن ياكى ئۇزۇن ۋاقىتتا بولسۇن، خۇدادىن تىلىمەنكى، يالغۇز سەن ئەمەس، 
بەلكى بۈگۈن مېنى ئاڭلىغانالرنىڭ ھەممىسى، مۇنداق زەنجىر بىلەن باغلىنىشىمغا قارىماي، 
مەندەك بولسا ئىدى« دېدى.  30 پادىشاھ، ۋالىي ۋە بەرنىكى ۋە ئۇالر بىلەن ئولتۇرغانالر قوپۇپ،  
31 بىر تەرەپكە بېرىپ، بىر-بىرى بىلەن سۆزلىشىپ ئېيتتى: »بۇ ئادەم ئۆلۈمگە ياكى زەنجىرگە 

اليىق ھېچبىر ئىش قىلمىغان«.  32 ئاگرىپپاس فېستۇسقا ئېيتتى: »بۇ ئادەم قەيسەرگە ئەرز 
قىلمىغان بولسا، ئازاد قىلىناالتتى«.  

پاۋلۇسنىڭ رىم شەھىرىگە قىلغان سەپىرى

بىرنەچچە 27  يەنە  ۋە  پاۋلۇس  بولغاندا،  تايىن  بېرىشىمىز  ئىتالىيەگە  بىلەن  1 كېمە 

تاپشۇرۇلدى.   يۈزبېشىغا  بىر  دېگەن  يۇلىيۇس  قوشۇنىدىكى  قەيسەرنىڭ  مەھبۇسالر 
چۈشۈپ  كېمىسىگە  ئەدرەمىت  بارىدىغان  شەھەرلەرگە  ساھىلىدىكى  يۇرتىنىڭ  ئاسىيا  2 بىز 

بىز  ماكېدونىيەلىك كىشى  بىر  دېگەن  ئارىستارخۇس  بولغان  تېسالونىكادىن  بولدۇق.  راۋان 
قىلىپ،  ئادىمىيلىك  پاۋلۇسقا  يۇلىيۇس  كەلدۇق.  يېتىپ  سىدونغا  3 ئەتىسى  باردى.   بىلەن 
بەردى.   رۇخسەت  ئۇنىڭغا  بارغىلى  قېشىغا  دوستلىرىنىڭ  ئۈچۈن  قاندۇرۇش  ئېھتىياجلىرىنى 
4 ئۇ يەردىن كېتىپ، شامال زىت بولغان ئۈچۈن سىپرۇسنىڭ تۆۋىنىدىن ئۆتۈپ،  5 كىلىكىيە ۋە 

پامفىلىيەنىڭ ئۇدۇلىدىكى دېڭىز بىلەن كېزىپ، لىكىيەدىكى مىرا شەھىرىگە يېتىپ كەلدۇق.  
تېپىپ،  كېمىسىنى  ئىسكەندەرىيە  بىر  بارىدىغان  ئىتالىيەگە  يۈزبېشى  ئەسكەر  يەردە  6 ئۇ 

بىزنى شۇنىڭغا چۈشۈرۈپ قويدى.  7 بىز توال كۈنلەر ئاستا-ئاستا مېڭىپ، مۇشەققەت بىلەن 
كىنىدوسنىڭ يېقىنىغا يېتىپ، شامال بىزنى ئۇ يەرگە بارغىلى قويمىغاندا سالمونەنى يانداپ، 
كرىت ئارىلىنىڭ تۆۋىنىدىن ئۆتۈپ،  8 مۈشكۈللۈك بىلەن ئارالنىڭ ساھىلىنى ياقىالپ، السېيا 

شەھىرىنىڭ يېقىنىدىكى »چىرايلىق پورتالر« دېگەن جايغا كەلدۇق.  
9 توال ۋاقىت ئۆتكىنى ئۈچۈن كېمە بىلەن سەپەر قىلماق خەتەرلىك بولغانىدى، چۈنكى روزا 

بۇ  كىشىلەر،  »ئەي  ئېيتتى:  بېرىپ،  10 ئۇالرغا  مەسلىھەت  پاۋلۇس  ئۆتكەنىدى. شۇڭا  كۈنى 
دېڭىز سەپىرىنىڭ يالغۇز يۈك بىلەن كېمىگە ئەمەس، بەلكى جانلىرىمىزغا ھەم توال خەتەرلىك 
بولۇپ، زىيان يەتكۈزىدىغىنىنى كۆرىمەن«.  11 لېكىن ئەسكەر يۈزبېشى كېمىچىگە ۋە كېمىنىڭ 
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ئىگىسىگە ئىشىنىپ پاۋلۇسنىڭ سۆزىگە قۇالق سالمىدى.  12 ئۇ يەر قىشلىغىلى كېلىشمىگىنى 
ئۈچۈن كېمىدىكىلەرنىڭ تولىسى: »بۇ يەردىن كېتىپ، مۈمكىن بولسا، فېنىكسكە بېرىپ ئاندا 
قىشاليلى« دەپ كېڭەشتى. فېنىكس ئۆزى غەرب جەنۇبىدىن ۋە غەرب شامىلىدىن دالدىلىنىپ 

كرىت ئارىلىدا بولغان بىر پورت ئىكەن.  

دېڭىزدىكى بوران

13 جەنۇبتىن گال بىر شامال چىقىپ سوققاندا ئۇالر، كۆڭلىمىزدىكىدەك بولدى دەپ، لەڭگەرنى 

چىقىرىپ، كرىت ساھىلىنى ياقىالپ ماڭدى.  14 لېكىن ئۇزۇن ۋاقىت ئۆتمەستە »شەرق شامال 
ئۇرۇلۇپ شامالغا زىت  تەرىپىدىن چىقتى.  15 كېمە  ئارال  بوران  قاتتىق  بىر  بورىنى« دېگەن 
تۇرالمىغاندا، نائىالج كېمىنى شامالنىڭ مەيلىچە قويۇپ ماڭدۇردۇق.  16 كالۋدا دېگەن كىچىك 
بىر ئارىلىنىڭ دالدىسى بىلەن ماڭغىنىمىزدا، تەسلىك بىلەن قېيىقنى كېمىگە تارتىۋالدۇق.  
كېمىنىڭ  بىلەن  ئارغامچا  تېپىپ  چارە  كېيىن،  تارتىۋالغاندىن  ئىچىگە  قېيىقنى  17 ئۇالر 

قېقىلىپ  دۆۋىلىرىگە  قۇم  دېگەن  سىرتىس  كېمە  ۋە  قويدى  بېكىتىپ  باغالپ  چۆرىسىنى 
كەتمىسۇن دەپ، يەلكەننى چۈشۈرۈپ كېمىنى شامالنىڭ سۈرۈشىگە قويۇپ بەردى.  18 لېكىن 
ئۈچىنچى  تاشلىدى.  19 ۋە  دېڭىزغا  يۈكنى  ئۇالر  ئەتىسى  بېسىلغىنىمىزدا  قاتتىق  بوراندىن 
كۈنى ئۇالر ئۆز قوللىرى بىلەن كېمىنىڭ ئەسۋاب جابدۇقلىرىنى تاشلىۋەتتى.  20 توال كۈنلەر، 
قۇتۇلۇشتىن  تۇرغاندا،  سوقۇپ  توختىماي  بوران  كۆرۈنمەيتتى.  يۇلتۇز  خاھى  ئاپتاپ،  خاھى 

ھەممە ئۈمىدىمىز كېسىلدى.  
»ئەي  ئېيتتى:  قوپۇپ،  ئوتتۇرىسىدا  ئۇالرنىڭ  پاۋلۇس  كەلمىگەندە  يېگۈسى  21 تولىالرنىڭ 

زەرەرگە  ۋە  بۇ مۇشەققەت  بولساڭالر،  كرىتتىن چىقمىغان  ئۇناپ  مېنىڭ سۆزۈمگە  كىشىلەر، 
ئۇچرىمايتتۇق.  22 ئەمما ئەمدى سىلەرگە ئېيتىمەنكى، خاتىرجەم بولغايسىلەر. مانا سىلەرنىڭ 
قىلغان  ئىبادەت  يوقىلىدۇ.  23 مەن  كېمە  يالغۇز  بولمايدۇ،  ھاالك  جېنى  ھېچبىرىڭالرنىڭ 
ئىگەم خۇدانىڭ بىر پەرىشتىسى بۇ كېچە مېنىڭ يېنىمدا تۇرۇپ،  24 ئېيتتى: › ئەي پاۋلۇس، 
قورقمىغىن قەيسەرنىڭ قېشىغا چىقمىقىڭ كېرەك، ۋە مانا، خۇدا سەن بىلەن كېمىدە سەپەر 
ئەي  بولۇڭالر،  خاتىرجەم  ئۈچۈن  بەردى.‹  25 ئۇنىڭ  ساڭا  ھەممىسىنى  قىلغۇچىالرنىڭ 
كىشىلەر، چۈنكى ماڭا ئېيتىلغاندەك بولىدۇ دەپ، خۇداغا ئىشىنىمەن.  26 لېكىن بىر ئارالغا 

سوقۇلماقىمىز كېرەك ئىكەن«.  
27 ئون تۆتىنچى كېچىسى ئادرىئاتىك دېڭىزىدا داۋالغۇنۇپ ماڭغىنىمىزدا، كېمىچىلەر كېچىنىڭ 

چاغالپ  چوڭقۇرلۇقىنى  قىلدى.  28 سۇنىڭ  گۇمان  دەپ  يېقىنالشتۇق  قۇرۇقلۇققا  يېرىمىدا 
يەنە چاغالپ چوڭقۇرلۇقىنىڭ  ئازغىنا مېڭىپ،  ئاندىن  بىلىپ،  ئىكەنلىكىنى  يىگىرمە غۇالچ 
ئون بەش غۇالچ ئىكەنلىكىنى بىلدى.  29 ئۇالر كېمىنىڭ قورام تاشالرغا قېقىلىپ كېتىشىدىن 

قورقۇپ، كېمىنىڭ كەينى تەرىپىدىن تۆت لەڭگەر سېلىپ، تاڭ ئېتىشنى ساقالپ تۇردى.  
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لەڭگەر  تەرىپىدىن  ئالدى  قىلىپ: »كېمىنىڭ  قاچقىلى قەست  30 ئەمما كېمىچىلەر كېمىدىن 

ۋە  يۈزبېشىغا  ئەسكەر  چۈشۈرگىنىدە،  31 پاۋلۇس  قېيىقنى  قىلىپ،  باھانە  دەپ  سالىمىز« 
ئېيتتى.  32 ئۇ  دەپ  قۇتۇاللمايسىلەر«  سىلەر  قالمىسا،  كېمىدە  بۇالر  »ئەگەر  ئەسكەرلەرگە: 

ۋاقىت ئەسكەرلەر قېيىقنىڭ باغلىرىنى كېسىپ، ئۇنى چۈشۈرۈۋەتتى.  
33 ئەمما تاڭ ئاتار ۋاقىتتا پاۋلۇس ھەممىسىگە تائام يېگىلى يالۋۇرۇپ ئېيتتى: »بۈگۈن ساقالپ 

تۇرۇپ، بىر نېمە يېمەي تۇرغىنىڭالرغا ئون تۆتىنچى كۈنى بولدى.  34 ئۇنىڭ ئۈچۈن سىلەرگە 
ھېچبىرىڭالرنىڭ  چۈنكى  الزىمدۇر،  قۇتۇلۇشۇڭالرغا  سىلەرنىڭ  بۇ  يالۋۇرىمەن.  يېگىلى  تائام 
بېشىدىن بىر تال چاچ يوقالمايدۇ« دەپ ئېيتىپ،  35 بىر ناننى ئېلىپ، ھەممىسىنىڭ ئالدىدا 
خۇداغا شۈكۈر ئېيتىپ، ئوشتۇپ يېگىلى تۇردى.  36 ۋە ھەممىسى خۇشاللىنىپ تائام ئېلىپ 
يېدى.  37 كېمىدە ھەممىمىز ئىككى يۈز يەتمىش ئالتە جان ئىدۇق.  38 ئۇالر يەپ تويغاندىن 

كېيىن بۇغداينى دېڭىزغا تاشالپ، كېمىنى يەڭگىللەتتى.  
39 كۈندۈز بولغاندا ئۇالر ئۇ يەرنى تونۇمىدى. ئەمما ساھىلى چىقالغۇدەك بىر كۆرپەزنى كۆرۈپ، مۈمكىن 

باغلىرىنى  لەڭگەرلەرنىڭ  قىلىشتى.  40 ئۇالر  مەسلىھەت  كىرگۈزگىلى  كېمىنى  يەرگە  ئۇ  بولسا، 
كېسىپ، لەڭگەرلەرنى دېڭىزدا قويۇپ، كېمىنىڭ يۆنىلىش تاختايلىرىنىڭ باغلىرىنى بوشىتىپ، چوڭ 
تەرىپىگە جۆنەتتى.  41 ئەمما سۇنىڭ  قىلىپ، كېمىنى ساھىل  ئۇدۇل  يەلكەننى كۆتۈرۈپ شامالغا 
تېگىدىكى بىر قۇم دۆۋىسىگە ئۇچراپ كېمىنى ئۇنىڭغا تاقاشتۇرۇپ قويدى. كېمىنىڭ ئالدى تەرىپى 

تەۋرەنمىگۈدەك بولۇپ قالدى، لېكىن كەينى تەرىپى دولقۇنالرنىڭ ئۇرغىنىدىن سۇنغىلى تۇردى.  
مەھبۇسالرنى  دەپ  كەتمىسۇن«  قېچىپ  چىقىپ  ئۈزۈپ  سۇ  »ھېچبىرى  ئۆزى:  42 ئەسكەرلەر 

ئۆلتۈرگىلى مەسلىھەت قىلىشتى.  43 لېكىن ئەسكەر يۈزبېشى پاۋلۇسنى قۇتقۇزغىلى خاالپ، 
تاشالپ  سۇغا  ئۆزىنى  ئاۋۋال  بىلگەنلەر  ئۈزۈشنى  »سۇ  توسۇپ:  قىلغىنىدىن  قەست  ئۇالرنى 
قۇرۇقلۇققا چىقسۇن.  44 قالغانالرنىڭ بەزىسى تاختىالر ئۈستىدە ۋە باشقىسى كېمىدىن چىققان 
قىلىپ  شۇنداق  ھەممىسى  بۇيرۇدى.  دەپ  چىقسۇن«  قۇرۇقلۇققا  مىنىپ،  ئۈستىدە  پارچىالر 

قۇرۇقلۇققا چىقىپ قۇتۇلدى.  

پاۋلۇس مالتا ئارىلىدا

1 بىز قۇتۇلغاندىن كېيىن ئۇ ئارالنىڭ ئېتى مالتا ئىكەنلىكىنى بىلدۇق.  2 ئارالنىڭ 28 

تۇرۇپ، ھاۋا سوغۇق  يامغۇر يېغىپ  ئادەمگەرچىلىك كۆرسىتىپ،  بىزگە توال  خەلقى 
بولغىنى ئۈچۈن ئوت يېقىپ، ھەممىمىزنى ئۆز ئالدىغا تەكلىپ قىلدى.  3 پاۋلۇس بىرنەچچە 
قۇرۇق شاخالرنى يىغىپ ئوتقا تاشلىغاندا، بىر چېقىدىغان يىالن ئوتنىڭ قىزىقلىقتىن قېچىپ 
چىقىپ، قولىدىن چېقىپ ئېسىلىپ قالدى.  4 ئەمما خەلق يىالننىڭ ئۇنىڭ قولىغا ئېسىلىپ 
قىلغۇچى  قاتىللىق  ئادەم  بۇ  »شەكسىزكى،  بىر-بىرىگە:  كۆرگەندە  تۇرغىنىنى  ساڭگىالپ 



روسۇلالرنىڭ پائالىيەتلىرى  59 

ئىكەن. دېڭىزدىن قۇتۇلغىنى بىلەن ئادالەت ئۆزى ئۇنى تىرىك قويمىدى« دېيىشتى.  5 لېكىن 
6 لېكىن ئۇالر ئۇنى ئىششىپ  زەرەر كۆرمىدى.   ئوتقا سىلكىۋېتىپ، ھېچ  پاۋلۇس جانىۋارنى 
كېتىدۇ ياكى تۇيۇقسىز ئۆلۈپ يىقىلىدۇ دەپ خىيال قىلىپ قاراپ تۇردى. ئەمما ئۇزۇن ساقالپ 
بىر  »ئۇ  يۆتكەپ:  خىياللىرىنى  كۆرۈپ  يەتمىگىنىنى  زەرەر  ھېچ  ئۇنىڭغا  كېيىن  تۇرغاندىن 

تەڭرى ئىكەن« دەپ ئېيتىشتى.  
بار  ھويلىلىرى  يەر  كىشىنىڭ  بىر  دېگەن  پۇبلىيۇس  چوڭى  ئارالنىڭ  ئەتراپىدا  يەرنىڭ  7 شۇ 

ئىدى. ئۇ كىشى بىزنى قوبۇل قىلىپ، دوستلۇق كۆرسىتىپ ئۈچ كۈن مېھمان قىلدى.  8 ئەمما 
ۋەقە بولدىكى، پۇبلىيۇسنىڭ ئاتىسى تەپ بولۇپ قان تولغاق كېسىلىدە يېتىپ قالدى. پاۋلۇس 
ئۇنىڭ قېشىغا كىرىپ، دۇئا قىلىپ قوللىرىنى ئۈستىگە قويۇپ، ئۇنى ساقايتتى.  9 بۇ ۋەقە 
بولغاندىن كېيىن ئارالدىكى باشقا كېسەللەر كېلىپ، شىپا تاپتى.  10 بۇالر بىزگە توال ئىززەت 

قىلىپ، كېمە بىلەن كەتكىنىمىزدە الزىملىقىمىزنى كېمىگە سېلىشىپ بەردى.  

پاۋلۇس رىم شەھىرىگە يېتىپ كېلىدۇ

11 ئۈچ ئاي ئۆتكەندىن كېيىن بىز ئۆزى ئارالدا قىشالپ دىيۇسكۇرى دېگەن بۇتالرنىڭ سۈرىتىنى 

كۆتۈرگەن بىر ئىسكەندەرىيە كېمىسىگە چۈشۈپ مېڭىپ،  12 سىراكۇسا شەھىرىگە يەتكەندە 
ئاندا ئۈچ كۈن قالدۇق.  13 ئۇ يەردىن ئايلىنىپ مېڭىپ رېكىيۇم شەھىرىگە كەلدۇق. ئەتىسى 
يېتىپ  شەھىرىگە  پۇتېيولى  كۈنى  ئىككىنچى  بىلەن  سوققىنى  چىقىپ  شامىلى  جەنۇب 
كەلدۇق.  14 ئۇ يەردە بۇرادەرلەر بىلەن ئۇچرىشىپ، يالۋۇرغانلىرى ئۈچۈن ئۇالرنىڭكىدە يەتتە 
كۈن تۇرۇپ قالدۇق. ئاندىن رىمغا باردۇق.  15 ئانداكى بۇرادەرلەر بىزنىڭ توغرىمىزدىن خەۋەر 
پاۋلۇس  چىقتى.  ئالدىمىزغا  بىزنىڭ  يەرلەرگىچە  دېگەن  ئۇچ-ساراي  ۋە  ئاپىي-فورۇم  تېپىپ، 

بۇرادەرلەرنى كۆرگەندە خۇداغا شۈكۈر قىلىپ جۈرئەتلەندى.  
16 بىز رىمغا كىرگەندە پاۋلۇسقا ئۇنى ساقالپ تۇرغان ئەسكەر بىلەن ئۆز-ئۆزىگە ئولتۇرغىلى 

ئىجازەت بېرىلدى. 

پاۋلۇسنىڭ رىمدىكى يەھۇدىيالر بىلەن ئۇچرىشىشى

17 ئۈچ كۈندىن كېيىن پاۋلۇس يەھۇدىيالرنىڭ چوڭلىرىنى قىچقاردى. ئۇالر جەم بولغاندا ئۇ ئۇالرغا 

ئېيتتى: »ئەي بۇرادەرلەر، مەن قوۋمىمىزغا قارشى ياكى ئاتا-بوۋىلىرىمىزنىڭ رەسىملىرىنىڭ 
قولىغا  رىملىقالرنىڭ  مەھبۇستەك  يېرۇسالېمدا  ھەم،  بولسام  قىلمىغان  نېمە  بىر  خىالپىدا 
تاپشۇرۇلدۇم.  18 بۇالر مېنى سوراق قىلىپ مەندە ئۆلۈمگە اليىق ھېچبىر گۇناھ تاپمىغاندا مېنى 
قويۇپ بەرگىلى خالىدى.  19 لېكىن يەھۇدىيالر ئۇنىمىغاندا مەن ئىالجسىز بولۇپ قەيسەرگە 
بىلەن  سىلەر  سەۋەبتىن  يوقتۇر.  20 بۇ  دەۋايىم  ھېچ  قارشى  قوۋمىمغا  لېكىن  قىلدىم،  ئەرز 
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ئۈمىدى  ئىسرائىلنىڭ  چۈنكى  قىچقاردىم.  ئۆزۈمگە  سىلەرنى  ئۈچۈن  سۆزلەشمەك  كۆرۈشۈپ 
ئۈچۈن بۇ زەنجىر بىلەن باغالقلىقتۇرمەن« دېدى.  21 ئۇالر ئۇنىڭغا ئېيتتى: »سەن توغرۇلۇق 
يەھۇدىيەدىن بىزگە خەت كەلمىدى ۋە يا بۇرادەرلەردىن بىركىم كېلىپ، سەن توغرۇلۇق يامان 
بىر نېمە ئېيتىپ بەرمىگەن.  22 لېكىن ئەمدى سېنىڭ خىياللىرىڭنى ئۆزۈڭدىن ئاڭلىغىلى 
خااليمىز، چۈنكى بۇ پىرقىنىڭ ئۈستىدە ھەر يەردە مۇخالىپلىق قىلىنغىنى بىزگە مەلۇمدۇر«.  
23 شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئۇنىڭغا بىر كۈن تايىن قىلىپ ئۇ كۈندە تېخى توال كىشىلەر ئۇ ئۆزى 

خۇدانىڭ  ئاخشامغىچە  ئەتىدىن  ئۆزى  ئۇ  كەلدى.  قېشىغا  ئۇنىڭ  يېرىدە  بولغان  مېھمان 
پادىشاھلىقى توغرىسىدا شاھادەت قىلىپ تەلىم بېرىپ، ئەيسا توغرىسىدا مۇسانىڭ تەۋراتىدىن 
ئىشەندۈرگىلى  ئۇالرنى  كەلتۈرۈپ  دەلىل  يازمىلىرىدىن  مۇقەددەس  پەيغەمبەرلەرنىڭ  ۋە 
تىرىشتى.  24 بەزىلەر ئۇنىڭ ئېيتقىنىغا ئىشەندى، ئەمما بەزىلىرى ئىشەنمىدى.  25 ئۇالر بىر-

يالغۇز شۇ سۆزنى  پاۋلۇس  كەتكىنىدە  ئۇالر  كەتتى.  تارىشىپ  بولماي  ئىتتىپاق  بىلەن  بىرى 
ئېيتتىكى: »مۇقەددەس روھ يەشايا پەيغەمبەرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئاتا-بوۋىلىرىڭالرغا راست 

سۆز قىلغاندۇر، يەنى:  
26 › بۇ قوۋمغا بېرىپ ئېيتقىنكى: ئاڭلىماقلىق بىلەن ئاڭاليسىلەر، ئەمما ھېچ ئۇقمايسىلەر. 

كۆرۈپ تۇرۇپ كۆرىسىلەر، ئەمما ھېچ سىڭدۈرۈۋالمايسىلەر.  
كۆزلىرىنى  ۋە  بولغان  ئېغىر  قۇالقلىرى  ۋە  بولغان  قېلىن  كۆڭلى  قوۋمنىڭ  بۇ  27 چۈنكى 

ئاڭالپ،  بىلەن  قۇالقلىرى  كۆرۈپ،  بىلەن  كۆزلىرى  ئىدى،  بولمىسا  شۇنداق  يۇمۇۋالغان. 
كۆڭۈللىرى بىلەن ئۇقۇپ، يېنىپ مەندىن شىپا تاپاتتى.‹  

ۋە  ئەۋەتىلدى  تائىپىلەرگە  نىجاتى  بۇ  بولسۇنكى، خۇدانىڭ  مەلۇم  ئۈچۈن سىلەرگە  28 ئۇنىڭ 

ئۇالر ئاڭاليدۇ«.  29 ئۇ بۇ سۆزلەرنى ئېيتقاندا يەھۇدىيالر ئۆز ئارىلىرىدا تالىشىپ كەتتى.  

30 پاۋلۇس تامام ئىككى يىل ئۆزى ئىجارىگە ئالغان بىر ئۆيدە تۇرۇپ، ئۆز ئالدىغا كەلگەنلەرنىڭ 

ھەممىسىنى قوبۇل قىلىپ،  31 خۇدانىڭ پادىشاھلىقى توغرىسىدا ۋەز ئېيتىپ، خۇداۋەندە ئەيسا 
مەسىھ توغرىسىدا توسۇلماي، جۈرئەت بىلەن تەلىم بەردى.  
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مۇقەددىمە

1 روسۇللۇققا قىچقىرىلىپ، خۇدانىڭ ئىنجىلىنى يەتكۈزۈشكە ئىلغىنىپ، ئەيسا مەسىھنىڭ 1 

بەندىسى بولغان پاۋلۇستىن ساالم!  2 بۇ ئىنجىلنى خۇدا ئىلگىرىدىن ئۆز پەيغەمبەرلىرىنىڭ 
يەنى  ئوغلى،  ئۇنىڭ  ئىنجىلى  3 شۇ  قىلغاندۇر.   ۋەدە  يازمىالردا  مۇقەددەس  بىلەن  ۋاسىتىسى 
جىسىم تەرىپىدىن داۋۇدنىڭ نەسىلدىن تۇغۇلۇپ،  4 مۇقەددەس روھ تەرىپىدىن ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن 
تاپقان خۇداۋەندىمىز  ئىكەنلىكىگە شاھادەت  ئالال  ئىبن  ئىگىسى  بىلەن كۈچ-قۇدرەت  قوپقىنى 
ئىسمىغا شان-شەرەپ  ئۆز  بىلەن  ۋاسىتىسى  5 ئۇنىڭ  بېرىدۇ.   توغرىسىدا خەۋەر  مەسىھ  ئەيسا 
مېھىر- ئورناشتۇرغىلى  ئىتائەتمەنلىك  ئىمانغا  ئارىسىدا  تائىپىلەرنىڭ  ھەممە  ئۈچۈن  بەرمەك 
شەپقەت ۋە روسۇللۇق مەنسىپىنى قوبۇل قىلدۇق.  6 سىلەر دەۋەت قىلىنىپ، ئەيسا مەسىھنىڭكى 
بولغانالر ھەم ئۇالرنىڭ ئارىسىدىدۇر سىلەر.  7 ھەممىڭالرغا، يەنى دەۋەت قىلىنغان مۇقەددەسلەر 
ۋە خۇدانىڭ ئامراقلىرى بولغان رىمدا ئولتۇرغۇچىالرغا ساالم. خۇدا ئاتىمىز ۋە خۇداۋەندىمىز ئەيسا 

مەسىھ سىلەرگە مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق ئاتا قىلغاي! 

پاۋلۇسنىڭ رىمغا بېرىشنى ئارزۇ قىلىشى

ھەممەڭالرنىڭ  ئۈچۈن  بولغىنى  مەشھۇر  يۈزىدە  يەر  پۈتۈن  ئىمانىڭالر  سىلەرنىڭ  8 ئاۋۋال 

جەھىتىدىن ئەيسا مەسىھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن خۇداغا شۈكۈر قىلىمەن.  9 چۈنكى مەن ئۇنىڭ 
ئوغلىنىڭ ئىنجىلىنى جاكارالپ، روھۇمدا خىزمەت قىلىۋاتقان خۇدايىم سىلەرنى ھەمىشە ياد 
قىلىپ تۇرۇۋاتغىنىمغا گۇۋاھتۇر.  10 خۇدانىڭ ئىرادىسى بولسا، سىلەرگە كەلگىلى ماڭا پۇرسەت 
بولغاي دەپ، دۇئالىرىمدا ھەمىشە تەلەپ قىلىپ تۇرىمەن.  11 چۈنكى قۇۋۋەتلەنمىكىڭالر ئۈچۈن 
سىلەرگە بىر روھىي نېمەت بېرەي دەپ، سىلەرنى كۆرگىلى ئارزۇ قىلىمەن،  12 يەنى مەن ئاراڭالردا 
بولسام، بىز ئۆزئارا ھەربىرىمىزنىڭ ئىمانى بىلەن، يەنى مېنىڭ ۋە سىلەرنىڭ ئىمانىڭالر بىلەن 
تەسەللى تېپىشىپ تۇرغايمىز.  13 ئەمدى، ئەي بۇرادەرلەر، مېنىڭ باشقا تائىپىلەرنىڭ ئارىسىدا 
نەچچە  كەلگىلى  ئالدىڭالرغا  دەپ،  بولسۇن  مېۋەم  بىر  ھەم  ئاراڭالردا  سىلەرنىڭ  بولغاندەك 
ماڭا  ۋاقىتقىچە  بۇ  ئەمما  خالىمايمەن،  بولۇشۇڭالرنى  بىخەۋەر  قىلغىنىمدىن  ئارزۇ  مەرتىۋە 
مۈمكىن بولمىغان.  14 يۇنانىيالر بىلەن باشقا تائىپىلەرگە، داناالر بىلەن نادانالرغا پەرزىم بار.  

15 ئۇنىڭ ئۈچۈن سىلەر رىملىقالرغا ھەم ئىنجىلنى يەتكۈزگىلى تەيياردۇرمەن.  
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 ئىنجىلنىڭ قۇدرىتى
16 مەن ئىنجىلدىن ئۇياتمايمەن، چۈنكى ئۇ ھەربىر ئىمان كەلتۈرگۈچىگە، ئاۋۋال يەھۇدىيالرغا، 

ئەمما يۇنانىيالرغا ھەم، ھەممىسىگە نىجات ئۈچۈن خۇدانىڭ قۇدرىتىدۇر.  17 چۈنكى: »ئادىل 
ئىماندىن  ئادالىتى،  خۇدانىڭ  ئىنجىلدا  پۈتۈلگەندەك،  دەپ  ياشايدۇ«  بىلەن  ئىمان  كىشى 

ئىمانغا، ئاشكارا بولدى. 

خۇدانىڭ غەزىپى

ھەممە  ئادەملەرنىڭ  توسىدىغان  ھەقىقەتنى  بىلەن  ناھەقلىق  بولسا  غەزىپى  خۇدانىڭ  18 چۈنكى 

توغرىسىدا  خۇدا  بولىدۇ.  19 چۈنكى  ئاشكارا  ئاسماندىن  ئۈستىگە  ھەقسىزلىقى  ۋە  پاسىقلىقى 
مەلۇم بولغىنى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئاشكارىدۇر. خۇدا ئۆزى ئۇنى ئاشكارا قىلغان.  20 چۈنكى ئۇنىڭ 
كۆرۈنمىگەن سۈپەتلىرى، يەنى ئەبەدىي قۇدرىتى ۋە خۇدالىقى، دۇنيا يارىتىلغاندىن بېرى ئۆزى قىلغان 
ئەمەللەردىن مەلۇمدۇر. ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر ئۆزرىسىزدۇر.  21 چۈنكى ئۇالر خۇدانى تونۇپ تۇرۇپ، 
ئۇالرنىڭ  قىلدى.  پىكىرلەر  ئىناۋەتسىز  ئېيتماي،  شۈكۈر  بېرىپ  شان-شەرەپ  اليىق  خۇدالىقىغا 
پەمسىز كۆڭۈللىرى قاراڭغۇلۇققا تولدى.  22 ئۆزىنى دانا ئېيتىپ، ئەخمەق بولۇپ،  23 تەبدىللىك 
ئاياغلىق  تۆت  ئۇچارقاناتالرنىڭ،  ئىنساننىڭ،  پانىي  ئورنىغا  ئۇلۇغلۇكىنىڭ  تاپمايدىغان خۇدانىڭ 

ھايۋانالرنىڭ ۋە ئۆمىلەيدىغان جانىۋارالرغا ئوخشايدىغان بۇتالرنى ئالماشتۇرۇپ قويدى.  
كۆڭۈللىرىنىڭ  قىلىشقىلى  رەسۋا  بەدەنلىرىنى  بىر-بىرىنىڭ  ئۇالرنى  خۇدا  ئۈچۈن  24 ئۇنىڭ 

تېگىشىپ،  يالغانغا  ھەقىقىتىنى  خۇدانىڭ  تاپشۇردى.  25 ئۇالر  ناپاكلىققا  ۋە  شەھۋىتىگە 
ياراتقۇچىنىڭ ئورنىدا مەخلۇققا باش ئېگىپ ئىبادەت قىلدى. مانا ياراتقۇچى ئۆزى ئەبەدىلئەبەد 
ئۇالرنىڭ  چۈنكى  تاپشۇردى.  شەھۋەتلەرگە  ئۇياتسىز  ئۇالرنى  ئامىن.  26 خۇدا  مۇبارەكتۇر 
خوتۇنلىرى تەبىئەتكە مۇۋاپىق مۇناسىۋەت قىلىشنى تەبىئەتكە زىت تۇرىدىغان مۇناسىۋەتكە 
تېگىشتى.  27 شۇنداق ھەم ئەر كىشىلەر خوتۇن بىلەن تەبىئەتكە مۇۋاپىق مۇناسىۋەت قىلىشنى 
رەسۋالىق  بىلەن  كىشى  ئەر  كىشى  ئەر  كۆيۈشۈپ،  بىر-بىرىگە  شەھۋەتلىرىدە  ئۆز  تاشالپ، 

قىلىشىپ، ئۆز گۇمراھلىقىنىڭ جازاسىنى تاپتى.  
28 ئۇالر خۇدا توغرىسىدىكى بىلىشىنى ساقلىغىلى خالىمىغاندىن كېيىن، خۇدا ئۇالرنى نااليىق 

ئىشالرنى قىلغىلى پەس زېھىنگە تاپشۇردى.  29 ئۇالر ھەر ھەقسىزلىق، بۇزۇقلۇق، تەمەخورلۇق 
ۋە يامانلىق بىلەن تولۇپ، ھەسەت، قاتىللىق، جېدەل، ھىيلە ۋە ئەسكىلىك بىلەن تولۇقلۇقتۇر.  
30 ئۇالر گەپ توشۇپ، غەيۋەت قىلغۇچى بولۇپ، خۇدانىڭ ئالدىدا يىرگىنچلىك بولۇپ، زۇلۇم 

قىلغۇچى، ئۆزىنى چوڭ تۇتۇپ يوغان گەپ قىلىپ، يامانلىق چىقارغۇچى بولۇپ، ئاتا-ئانىسىغا 
»ئۇنداق  رەھىمسىزدۇر.  32 ئۇالر  ۋە  مۇھەببەتسىز  ۋاپاسىز،  قىلماي،  31 ئەقىلسىز،  ئىتائەت 
ئىشالرنى قىلغۇچىالر ئۆلۈمگە اليىق ئىكەن« دەپ خۇدانىڭ ئادىل ھۆكۈمى بولغىنىنى بىلىپ 

تۇرۇپ، ئۆزى قىلغىنى بىلەن توختىماي، شۇنداق ئىشنى قىلغۇچىالرغا رىزالىق بىلدۈرىدۇ.  
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خۇدانىڭ ئادىل ھۆكۈمى

1 ئۇنىڭ ئۈچۈن، ئەي ھۆكۈم قىلغۇچى ئىنسان، كىم بولساڭ، ئۆزرەڭ يوقتۇر. ئەي ھۆكۈم 2 

قىلغۇچى، ئۆزۈڭ شۇنداق ئىشالرنى قىلىپ تۇرۇپ، باشقىسىنى ھۆكۈم قىلغىنىڭ بىلەن 
ئۆزۈڭنى ھۆكۈم قىلىسەن.  2 شۇنداق ئىشالرنى قىلغۇچىالرنىڭ ئۈستىگە خۇدانىڭ ھۆكۈمى 
ھەق بولغىنىنى بىلىمىز.  3 ئەي ئادەم، شۇنداق ئىشالر قىلغۇچىالرنى ھۆكۈم قىلىپ، ئۆزۈڭ 
4 خۇدانىڭ  قىلىسەنمۇ؟   خىيال  قېچىشنى  ھۆكۈمىدىن  خۇدانىڭ  تۇرساڭ،  قىلىپ  ئۇالرنى 
كۆڭۈل  ۋە  سەۋرىنىڭ  ۋە  مېھرىنىڭ  ئۇنىڭ  بىلمەي،  باشلىشىنى  توۋاغا  مېھرىبانلىقى سېنى 
كەڭلىكىنىڭ غەنىيلىكىنى كۆزگە ئىلمامسەن؟  5 مانا ئۆز قاتتىقلىقىڭ ۋە توۋا قىلمايدىغان 
كۆڭلۈڭ بىلەن خۇدانىڭ غەزىپىنى ۋە ئادىل ھۆكۈمىنى ئاشكارا قىلىدىغان كۈنى كەلگەندە 
ئۆزۈڭگە غەزەپ يىغىسەن.  6 چۈنكى ئۇ ئۆزى ھەركىمنىڭ ئەمىلىگە قاراپ ياندۇرىدۇ.  7 ياخشى 
ئەمەلدە سەۋر قىلىپ، شان-شەرەپ ۋە ئىززەت ۋە باقىيلىقنى ئىزدىگۈچىلەرگە ئەبەدىي ھاياتلىق 
ئىتائەت  ھەقسىزلىققا  قىلماي،  ئىتائەت  ھەقىقەتكە  بولۇپ،  مۇخالىپ  8 لېكىن  بېرىدۇ.  
قىلغۇچىالرنىڭ ئۈستىگە غەزەپ ۋە ئاچچىق كېلىدۇ.  9 دەرۋەقە تەڭلىك ۋە تارلىق يامانلىق 
قىلغۇچى ئادەمگە، يەھۇدىي بولسا ۋە يا يۇنانىي بولسا، ھەربىرىگە كېلىدۇ.  10 لېكىن شان-
يا يۇنانىي بولسا،  شەرەپ ۋە ئىززەت ۋە ئامانلىق ياخشىلىق قىلغۇچىغا، يەھۇدىي بولسا ۋە 
ھەربىرىگە بولىدۇ.  11 چۈنكى خۇدانىڭ ئالدىدا يۈز-خاتىرە قىلىش يوقتۇر.  12 قانۇنسىز بولۇپ 
گۇناھ قىلغانالر قانۇنسىز ھاالك بولىدۇ ۋە تەۋرات قانۇنى بىلىپ گۇناھ قىلغانالر تەۋرات قانۇنى 
ئەمەس،  ئادىل  ئالدىدا  خۇدانىڭ  ئاڭلىغۇچىالر  قانۇننى  13 چۈنكى  قىلىنىدۇ.   ھۆكۈم  بىلەن 
بەلكى قانۇننى قىلغۇچىالر ئادىل قىلىنىدۇ.  14 تەۋرات قانۇنى يوق تائىپىلەر قانۇن بۇيرۇغىنىنى 
15 ۋە  بولىدۇ   قانۇن  ئۆز-ئۆزىگە  ئۇالر  ھەم،  بولمىسا  قانۇنى  تەۋرات  قىلغىنىدا،  تەبىئەتتىن 
ئۇالر ئۆز ۋىجدانلىرىنىڭ گۇۋاھلىق بېرىشى ۋە پىكىرلىرىنىڭ ئۆزئارا شىكايەت قىلىشى ياكى 
كۆرسىتىدۇ.   پۈتۈلگىنىنى  كۆڭۈللىرىدە  ئۆز  بۇيرۇقلىرىنىڭ  قانۇن  بىلەن  كەلتۈرۈشى  ئۆزرە 
16 خۇدا ئەيسا مەسىھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن مېنىڭ ئىنجىلىمغا مۇۋاپىق ئادەملەرنىڭ يوشۇرۇن 

ئىشلىرىنى ھۆكۈم قىلىدىغان كۈندە شۇنداق بولىدۇ.  

يەھۇدىيالر ۋە تەۋرات قانۇنى

17 لېكىن سەن يەھۇدىي دەپ ئاتىلىپ، تەۋرات قانۇنىغا يۆلىنىپ، خۇدا بىلەن پەخىرلىنىسەن.  

تەڭشەيسەن 19 ۋە  راستلىقنى  ئېلىپ  تەلىم  قانۇنىدىن  تەۋرات  بىلىپ،  ئىرادىسىنى  18 ئۇنىڭ 

بىلىسەن.  20 تەۋرات  نۇردەك  قاراڭغۇلۇقتىكىلەرگە  ۋە  يېتەكلىگۈچى  كورالرغا  ئۆزۈڭنى 
ئەقىلسىزالرنىڭ  ئۆزۈڭنى  دەپ،  بار  مەندە  ئەينىكى  ھەقىقەتنىڭ  ۋە  مەرىپەتنىڭ  قانۇنىدىكى 
ئۆگىتىپ،  باشقىسىغا  كۆرىسەن.  21 سەن  مۇئەللىمى  نادانالرنىڭ  ۋە  قىلغۇچىسى  تەربىيە 
ئوغرىالمسەن؟   ئۆزۈڭ  ئېيتىپ  ۋەز  دەپ،  قىلمىغىن«  »ئوغرىلىق  ئۆگەتمەمسەن؟  ئۆزۈڭگە 
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ئېلىپ،  يامان  بۇت سۈرەتلىرىنى  قىالمسەن؟  زىنا  ئۆزۈڭ  ئېيتىپ،  دەپ  قىلمىغىن«  22 »زىنا 

ئىبادەت خانىالرنى تاالمسەن؟  23 تەۋرات قانۇنى بىلەن پەخىرلىنىپ، ئۆزۈڭ قانۇنغا خىالپلىق 
قىلغىنىڭ بىلەن خۇدانى دەشنەم قىلمايسەنمۇ؟  24 چۈنكى شۇنداق پۈتۈلگەنكى: »سىلەرنىڭ 

سەۋەبىڭالر بىلەن خۇدانىڭ ئىسمى تائىپىلەرنىڭ ئارىسىدا كۇپۇرلۇق قىلىنىدۇ«.  
25 ئەگەر تەۋرات قانۇنىنى تۇتساڭ، خەتنىنىڭ پايدىسى بار. لېكىن تەۋرات قانۇنىنى تۇتمىساڭ، 

ئەھكامىنى  قانۇنىنىڭ  تەۋرات  بىرى  بولدى.  26 ئەگەر خەتنىسىز  خەتنەڭ خەتنىسىزلىكتەك 
خەتنىسىز  ئەسلىدىن  سانالمامدۇ؟  27 شۇنداقتا  خەتنىدەك  خەتنىسىزلىكى  ئۇنىڭ  تۇتسا، 
بولۇپ، تەۋرات قانۇنىنى تۇتقۇچى ئۆزى: »سەندە كىتاب ۋە خەتنە بولسا ھەم، تەۋرات قانۇنىغا 
ئادەم  بولغان  يەھۇدىي  زاھىردا  قىلىدۇ.  28 چۈنكى  دەپ سېنى ھۆكۈم  قىلىسەن«  خىالپلىق 
يەھۇدىي ئەمەس ۋە تەندە بولغان زاھىردىكى خەتنە ئۆزى خەتنىلىك ئەمەس،  29 بەلكى كۆڭلىدە 
بولغان  بىلەن  روھ  كۆڭۈلنىڭ  بولماي،  بىلەن  رەسىم  ۋە  يەھۇدىيدۇر  ئادەم  بولغان  يەھۇدىي 

خەتنىسى ئۆزى خەتنىلىكتۇر، ۋە ئۇنىڭ ئىززىتى ئادەملەردىن ئەمەس، بەلكى خۇدادىندۇر.  

يەھۇدىيالرغا تەۋرات قانۇنىنىڭ مەنپەئىتى

1 يەھۇدىينىڭ پەزىلىتى نېمە ياكى خەتنىنىڭ مەنپەئىتى نېمە ئىكەن؟  2 ھەر جەھەتتىن 3 

تولىدۇر. ئاۋۋال شۇكى، خۇدانىڭ ۋەدىلىرى ئۇالرغا ئامانەت قىلىنغان.  3 ئۇالرنىڭ بەزىسى 
ساداقەتسىز بولسا، نېمە بولىدۇ؟ ئۇالرنىڭ ساداقەتسىزلىكى خۇدانىڭ ساداقەتلىك ئىكەنلىكىنى 
ئىناۋەتسىز قىالرمۇ؟  4 ياق ھەرگىز! بەلكى: »ئۆز سۆزلىرىڭدە ئادىل ۋە ھۆكۈم قىلغىنىڭدا 

غالىب بولغايسەن« دەپ پۈتۈلگەندەك ھەر ئادەم يالغانچى بولسىمۇ، خۇدا سادىقتۇر.  
ئېيتىمىز؟  نېمە  قىلسا،  ئاشكارا  ئادالىتىنى  خۇدانىڭ  ئادالەتسىزلىكىمىز  بىزنىڭ  5 ئەگەر 

غەزەپنى ئەۋەتىدىغان خۇدا ئادىل ئەمەسمۇ مەن ئادەمچە سۆز قىلىمەن؟  6 ياق ھەرگىز! ئۇنداق 
ئۇنىڭ  ساداقىتى  خۇدانىڭ  ئەگەر  قىالاليدۇ؟  7 ئەمما  ھۆكۈم  قانداق  دۇنيانى  خۇدا  بولسا، 
ئۆز شان-شەرىپى ئۈچۈن مېنىڭ يالغانچىلىقىم بىلەن زىيادىرەك ئاشكارا بولغان بولسا، مەن 
نېمىشقا تېخى گۇناھكاردەك ھۆكۈم قىلىنىمەن؟  8 ئۇنداق بولسا، بەزىلەر بىزنى: »› يامانلىق 
قىاليلى، بۇنىڭدىن ياخشىلىق چىقار‹ دەيدۇ« دەپ بىزنى دەشنەم قىلىپ ئېيتقىنىدەك نېمىشقا 

قىلمايمىز؟ ئۇنداق ئېيتقۇچىالرغا بولىدىغان ھۆكۈم ھەقتۇر.  

 ئادىل ئادەم يوقتۇر

ۋە  يەھۇدىيالرنىڭ  بىز  ھەرگىز!  ياق  ئەۋزەلمۇ؟  تائىپىلەردىن  بىز  دەيمىز؟  نېمە  9 ئەمدى 

قىلمىدۇقمۇ؟   شىكايەت  دەپ،  تېگىدىدۇر  گۇناھنىڭ  ھەممىسى  ئۈستىدىن،  يۇنانىيالرنىڭ 
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10 چۈنكى شۇنداق پۈتۈلگەنكى: »ئادىل ئادەم يوق، ھەتتا بىرى ھەم يوقتۇر.  

11 ئاقىل ئادەم يوق، خۇدانى ئىزدىگۈچى يوقتۇر.  

12 ھەممىسى ئېزىقىپ كەتكەندۇر، ھەممىسى بۇزۇلۇشقاندۇر. ياخشىلىق قىلغۇچى يوق، ھەتتا 

بىرى ھەم يوقتۇر.  
13 ئۇالرنىڭ گېلى ئوچۇق قەبرىدۇر، ئۆز تىلىنى ھىيلىگە ئىشلىتىدۇ. لەۋلىرىنىڭ تېگىدە يىالن 

زەھىرى بار.  
14 ئۇالرنىڭ ئاغزى لەنەت ۋە ئاچچىق بىلەن تولغاندۇر.  

15 ئۇالرنىڭ پۇتلىرى قان تۆككىلى ئالدىرايدۇ.  

16 ۋەيرانلىق ۋە تەڭلىك ئۇالرنىڭ يوللىرىدىدۇر.  

17 ئۇالر ئامانلىقنىڭ يولى بىلمەيدۇ.  

18 كۆزلىرىنىڭ ئالدىدا خۇدانىڭ قورقۇنچى يوقتۇر.  

19 بىز بىلىمىزكى، تەۋرات قانۇنى ھەرنېمە ئېيتسا قانۇننىڭ تېگىدىكىلەرگە ئېيتىدۇ. دېمەك 

ھەر ئېغىز باغلىنىپ، بارچە دۇنيا خۇدانىڭ ئالدىدا ھۆكۈمگە اليىق بولىدۇ.  20 چۈنكى تەۋرات 
ئالدىدا ئادىل قىلىنمايدۇ، ئەمما قانۇن  ئادەم ئۇنىڭ  قانۇنىغا ئەمەل قىلىش بىلەن ھېچبىر 

ئارقىلىق گۇناھنىڭ تونۇلۇشى بولىدۇ.  

 ئىماننىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئادىل قىلىنىش

21 لېكىن ئەمدى تەۋراتتىن ۋە پەيغەمبەرلەردىن شاھادەت تېپىپ، تەۋرات قانۇنىنىڭ سىرتىدا 

بولغان بىر ئادالەت خۇدا تەرىپىدىن ئاشكارا بولدى.  22 يەنى، ھەممە ئىشەنگەنلەرگە ئەيسا 
مانا  بولدى.  ئاشكارا  ئادالەت  بولغان  تەرىپىدىن  خۇدا  بىلەن  كەلتۈرۈش  ئىمان  مەسىھكە 
ھېچ ئايرىمىچىلىق يوقتۇر.  23 چۈنكى ھەممىسى گۇناھ قىلىپ، خۇدانىڭ شان-شەرىپىدىن 
مەھرۇم قالدى،  24 لېكىن ئۇنىڭ مېھىر-شەپقىتىدىن ئەيسا مەسىھتىكى پىدانىڭ ۋاسىتىسى 
سەۋر- گۇناھالرغا  ئۆتكەن  زامانالردا  ئىلگىرىكى  قىلىنىدۇ.  25 خۇدا  ئادىل  خالىس  بىلەن 
تاقەت قىلىپ، ئۆز ئادالىتىنى ئاشكارا قىلماق ئۈچۈن مەسىھنى، ئۇنىڭ ئۆز قېنىغا ئىمان 
ھازىرقى  ئۇ  قىلىپ،  قويدى.  26 شۇنداق  تەيىنلەپ  بولۇشقا  كاپارەت  بىر  بىلەن،  باغلىشى 
زاماندا ئۆز ئادالىتىنى ئاشكارا قىلىپ، ئۆزى ئادىل بولۇپ، ئەيساغا ئىمان كەلتۈرگۈچىنى 

ئادىل قىلىدۇ.  
27 ئۇنداق بولسا، پەخرىمىز قېنى؟ ئۇ كېسىلىپ كەتتى. قايسى قانۇن بىلەن؟ ئەمەللەرنىڭ 

كەتتى.  28 كۆرىمىزكى،  كېسىلىپ  بىلەن  قانۇنى  ئىماننىڭ  بەلكى  ياق،  بىلەنمۇ؟  قانۇنى 
ئىنسان قانۇنغا ئەمەل قىلىش بىلەن ئەمەس، بەلكى ئىمان بىلەن ئادىل قىلىنىدۇ.  29 ياكى 
ھەم  ئۇ  دەرۋەقە  ئەمەسمۇ؟  ھەم  تائىپىلەرنىڭكى  تەڭرىسىمۇ؟  يەھۇدىيالرنىڭ  يالغۇز  خۇدا 
ۋە  بىلەن  ئىمان  خەتنىلىكلەرنى  بولۇپ،  بىر  خۇدا  تەڭرىسىدۇر.  30 چۈنكى  تائىپىلەرنىڭ 
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خەتنىسىزلەرنى ھەم ئىمان بىلەن ئادىل قىلىدۇ.  31 تەۋرات قانۇنىنى ئىمان بىلەن ئىناۋەتسىز 
قىلىمىزمۇ؟ ياق ھەرگىز! بەلكى تەۋرات قانۇنىنى تەستىقاليمىز.  

 ئىبراھىمنىڭ ئېتىقادى

1 ئۇنداقتا جىسىمچە بىزنىڭ ئاتىمىز بولغان ئىبراھىم توغرىسىدا نېمە ئېيتايلى؟  2 ئەگەر 4 

نېمىسى  بىر  پەخىرلىنىدىغان  ئۇنىڭ  بولسا،  قىلىنغان  ئادىل  بىلەن  ئەمەللەر  ئىبراھىم 
بوالتتى، لېكىن خۇدانىڭ ئالدىدا ئەمەس.  3 چۈنكى مۇقەددەس يازما نېمە ئېيتىدۇ؟ »ئىبراھىم 
خۇداغا ئىشەندى ۋە بۇ ئۇنىڭغا ئادالەتتەك سانالدى« دەيدۇ.  4 ئەمما ئىشلىگۈچىنىڭ ئالغىنى 
شەپقەت سوۋغىسى بولۇپ سانالمىدى، ھەقكى بولۇپ سانىلىدۇ.  5 لېكىن ئەمەلگە ئىشەنمەي، 
سانىلىدۇ.   ئادالەتتەك  ئۇنىڭغا  ئېتىقادى  ئادەمنىڭ  ئىشەنگەن  قىلغۇچىغا  ئادىل  پاسىقنى 
مۇبارەك  ئادەمنى  سانىغان  ئادىل  قارىماي،  ئەمەللىرىگە  خۇدا  ئۆزى،  داۋۇد  ھەم  6 شۇنداق 

ئېيتىپ:  
7 »ئىسيانى ئەپۇ قىلىنىپ، گۇناھى يېپىلغان كىشىلەر مۇبارەكتۇر.  

8 خۇداۋەندە ئۇنىڭغا گۇناھ سانىمىغان ئادەم مۇبارەكتۇر« دېدى.  

خەتنىسىزلەرگىمۇ؟  ھەم  ياكى  خەتنىلىكلەرگىمۇ؟  يالغۇز  ئېيتماقلىق  مۇبارەك  9 بۇ 

قانداق  ئېيتمىدۇقمۇ؟  10 ئۇنىڭغا  دەپ  سانالدى«  ئادالەتتەك  ئىبراھىمغا  »ئىشەنمەكلىك 
سانالدى؟ خەتنىلىك بولغىنىدىمۇ ياكى خەتنىسىز بولغىنىدىمۇ؟ خەتنىلىك بولغىنىدا ئەمەس، 
بەلكى خەتنىسىزلىك بولغىنىدا ئۇنىڭغا ئادالەتتەك سانالدى.  11 ئۇ خەتنە قىلىنماستا تاپقان 
كەلتۈرگەن  ئىمان  ئۇ  بىلەن  بۇنىڭ  ئالدى.  مۆھۈردەك  بىر  خەتنىنى  ئادالىتىگە  ئىمانىنىڭ 
خەتنىسىزلەرگە ئاتا بولىدۇ دېمەك ئۇالر ھەم ئادىل سانىلىدۇ 12 ۋە ھەم خەتنىلىكلەرگە، يەنى 

ئاتىمىز ئىبراھىم خەتنە قىلىنماستا تاپقان ئىمانغا ئەگىشىپ يۈرگۈچىلەرگە ئاتا بولىدۇ.  
بىلەن  قانۇنى  تەۋرات  نەسلىگە  ئۇنىڭ  ۋە  ئىبراھىمغا  ۋەدىسى  ئالىدىغان  مىراس  13 دۇنيانى 

تايانغانالر  قانۇنىغا  تەۋرات  بېرىلدى.  14 ئەگەر  بىلەن  ئادالىتى  ئىماننىڭ  بەلكى  بېرىلمەي، 
ۋارىس بولسا، ئىمان بىكار ۋە ۋەدە ئىناۋەتسىز بوالتتى.  15 تەۋرات قانۇنى غەزەپ ھۆكۈمىنى 

كەلتۈرىدۇ، لېكىن قانۇن يوق يەردە خىالپلىق ھەم يوقتۇر.  
16 مىراس ئۆزى مېھىر-شەپقەتتىن بولماق ئۈچۈن ئىمان بىلەن بولمىقى كېرەك ئىدى. شۇنداقتا 

بولغان  ئاتىسى  بەلكى ھەممىمىزنىڭ  ئەمەس،  قوۋمىغا  قانۇنىنىڭ  تەۋرات  يالغۇز  ئۆزى  ۋەدە 
بېرىلگەندۇر.  17 »مەن  نەسلىگە  ھەممە  ئۇنىڭ  يەنى  بولغانالرغا،  ئىمانىدىن  ئىبراھىمنىڭ 
سېنى توال خەلقلەرنىڭ ئاتىسى قىلىپ قويدۇم« دەپ پۈتۈلگەندەك، ئۇ ئۆزى خۇدانىڭ ئالدىدا 
شۇنداق بولۇپ، ئۆلگەنلەرنى تىرىلدۈرۈپ، يوقنى باردەك قىچقارغۇچىغا ئىشاندى.  18 »نەسلىڭ 
شۇنداق بولىدۇ« دەپ ئېيتىلغان سۆزگە مۇۋاپىق ئۇ ھېچ ئۈمىد بولمىغان يەردە ئۈمىد قىلىپ، 
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ئىشەنگىنى بىلەن توال خەلقلەرنىڭ ئاتىسى بولدى.  19 ئۇ ئۆزى يۈز ياشقا كىرىپ، ئۆز بەدىنى 
زەئىپ  ئېتىقادتا  تۇرۇپ،  ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ  ئۆلگەندەك  ۋە سارەنىڭ قورسىقى  ئۆلگەندەك 
بولمىدى،  20 ئەمما ئېتىقادسىزلىق بىلەن خۇدانىڭ ۋەدىسىگە شەك كەلتۈرمەي، خۇداغا شان-
شەرەپ بېرىپ ئېتىقادتا قۇۋۋەتلىنىپ،  21 خۇدا ئۆز ۋەدە قىلغىنىغا قادىردۇر دەپ، خاتىرجەم 

بولۇپ ئىشەندى  22 ۋە بۇ ئۇنىڭغا ئادالەتتەك سانالدى.  
23 ئەمما ئۇنىڭغا ئادالەتتەك سانالدى دەپ، يالغۇز ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەمەس،  24 لېكىن بىز ئۈچۈن 

ھەم پۈتۈلگەندۇر. چۈنكى بىز خۇداۋەندىمىز ئەيسانى ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇرغاننىڭ ئۆزىگە 
ئىشەنسەك، بىزگە ئادالەتتەك سانىلىدۇ.  25 چۈنكى مەسىھ ئۆزى گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن پىدا 

بېرىلىپ، ئادىل قىلىنمىقىمىز ئۈچۈن تىرىلدۈرۈلدى.  

ئەيسا مەسىھ ۋاسىتىسى بىلەن خۇدانىڭ 
مۇھەببىتى كۆڭىمىزدە

1 بىز ئىمان بىلەن ئادىل قىلىنغاندىن كېيىن، خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ ۋاسىتىسى 5 

بىلەن  ۋاسىتىسى  مەسىھنىڭ  بىز  2 چۈنكى  قالدۇق.   ئامانلىقتا  بىلەن  خۇدا  بىلەن 
بىلەن  ئۈمىدى  شان-شەرىپىنىڭ  خۇدانىڭ  كىرىپ،  مېھىر-شەپقەتكە  تۇرغان  ئەمدى  بىز 
پەخىرلىنىمىز.  3 ئەمما يالغۇز شۇ ئەمەس، بەلكى تەڭلىكلىرىمىز بىلەن ھەم پەخىرلىنىمىز، 
مەزمۇت  ئۆزى  چىداملىق  4 ۋە  قىلىدۇ   ھاسىل  چىداملىق  تەڭلىك  بىلىمىزكى،  چۈنكى 
شەرمەندىلىكنىڭ  ئۈمىد  5 بۇ  قىلىدۇ.   ھاسىل  ئۈمىد  قەدەملىك  مەزمۇت  ۋە  قەدەملىك 
بىلەن  ۋاسىتىسى  روھنىڭ  مۇقەددەس  بېرىلگەن  بىزگە  چۈنكى  يەتكۈزمەيدۇ.  خىجالىتىگە 
بولغان  زەئىپ  تېخى  بىز  ئۆزى  6 مەسىھ  تۆكۈلگەن.   كۆڭۈللىرىمىزگە  مۇھەببىتى  خۇدانىڭ 
چاغدا ئۆز تايىن ۋاقتىدا پاسىقالر ئۈچۈن ئۆلدى.  7 ئېھتىمالكى بىركىم ياخشى كىشى ئۈچۈن 
ئۆلگىلى جۈرئەت قىلىدۇ، چۈنكى ئادەم بىر ئادىل ئۈچۈن ئۆلگىلى قىيىنلىق بىلەن ئۇنايدۇ.  
8 لېكىن خۇدا ئۆز مۇھەببىتىنى بۇنىڭ بىلەن ئاشكارا قىلدىكى، تېخى بىز گۇناھكار بولغان 

چاغدا مەسىھ بىز ئۈچۈن ئۆلدى.  9 ئەمدى بىز ئۇنىڭ قېنى بىلەن ئادىل قىلىنغاندىن كېيىن، 
ئەگەر  10 چۈنكى  قۇتۇلىمىز.   ھۆكۈمىدىن  غەزەپ  بىلەن  ۋاسىتىسى  ئۇنىڭ  تايىنراق  قانچە 
خۇداغا دۈشمەن بولغىنىمىزدا ئۆز ئوغلىنىڭ ئۆلۈمى ۋاسىتىسى بىلەن ئۇنىڭ بىلەن ياراشقان 
بولساق، بىز ئۇنىڭ بىلەن ياراشقاندىن كېيىن قانچە تايىنراق مەسىھنىڭ تىرىكلىكى بىلەن 
ۋاسىتىسى  ئەيسا مەسىھنىڭ  بەلكى خۇداۋەندىمىز  ئەمەس،  يالغۇز شۇ  11 ۋە  تاپىمىز   نىجات 

بىلەن ئەمدى بىزگە ياراشماقلىقنى بەرگەن خۇدا بىلەن پەخىرلىنىمىز.  
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 ئادەم ئاتا ۋە ئەيسا مەسىھ
12 ئەمدى شۇنداقكى، يالغۇز بىر ئادەمنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن دۇنياغا گۇناھ كىردى ۋە گۇناھنىڭ 

ۋاسىتىسى بىلەن ئۆلۈم كەلدى ۋە ھەممىسى گۇناھ قىلغىنى ئۈچۈن ئۆلۈم ھەممە ئادەملەرگە 
قانۇن  لېكىن  ئىدى،  بار  دۇنيادا  گۇناھ  كەلمەستە  قانۇنى  تەۋرات  كەلدى.  13 چۈنكى  يېتىب 
بولمىغان يەردە گۇناھ سانالمايدۇ.  14 لېكىن ئۆلۈم ئادەمدىن تارتىپ مۇسانىڭ ۋاقتىغىچە، ئۇ 
كەلگۈچىنىڭ نەمۇنىسى بولغان ئادەمنىڭ قىلغان خىالپلىقىغا ئوخشاش گۇناھ قىلمىغانالرنىڭ 

ئۈستىگە ھەم سەلتەنەت قىلىپ تۇردى.  
بىر  ئۇ  چۈنكى  ئوخشىمايدۇ.  قىلماقلىققا  خاتا  ئۆزى  ھەدىيەسى  مېھىر-شەپقەت  15 ئەمما 

ئادەمنىڭ خىالپلىق قىلغىنى بىلەن توال كىشى ئۆلۈمنىڭ ئاستىغا چۈشكەن بولسا، خۇدانىڭ 
كەلگەن  بىلەن  ۋاسىتىسى  مەسىھنىڭ  ئەيسا  يەنى  ئادەمنىڭ،  بىر  يەنە  ۋە  مېھىر-شەپقىتى 
مېھىر-شەپقەت ھەدىيەسى قانچە زىيادىلىشىپ، توال كىشىگە بېرىلگەن.  16 ۋە مېھىر-شەپقەت 
چۈنكى  ئوخشىمايدۇ.  ھالەتكە  بولغان  بىلەن  ئادەم  بىر  ئۇ  قىلغان  گۇناھ  ئۆزى  ھەدىيەسى 
لېكىن  بولدى،  سەۋەب  قىلىنىشقا  ھۆكۈم  كېلىپ،  بىلەن  ۋاسىتىسى  ئادەمنىڭ  بىر  ھۆكۈم 
سەۋەب  قىلىنىشقا  ئادىل  كېلىپ،  جەھىتىدىن  خاتاالرنىڭ  توال  ھەدىيەسى  مېھىر-شەپقەت 
بولدى.  17 ئەگەر بىر ئادەمنىڭ خاتا قىلغىنى بىلەن ئۆلۈم كېلىپ، ئۇ ئادەمنىڭ سەۋەبى بىلەن 
سەلتەنەت قىلغان بولسا، مول مېھىر-شەپقەت بىلەن ئادالەت ھەدىيەسىنى تاپقانالر يەنە بىر 
ئادەمنىڭ، يەنى ئەيسا مەسىھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن تىرىكلىكتە قانچە زىيادىرەك سەلتەنەت 

قىلىدۇ.  
ھۆكۈم  ئادەملەرنىڭ  ھەممە  ھالەت  بولغان  بىلەن  قىلغىنى  خاتا  ئادەمنىڭ  بىر  18 دېمەك 

قىلىنىشقا سەۋەب بولغاندەك، يەنە بىر ئادەمنىڭ ئادالىتى بىلەن ھەممە ئادەملەرگە تىرىكلىك 
يەتكۈزىدىغان ئادىل قىلىنىشى ھاسىل بولىدۇ.  19 چۈنكى ئۇ بىر ئادەمنىڭ ئىتائەتسىزلىكى 
ئادىل  كىشى  توال  بىلەن  ئىتائىتى  بىرىنىڭ  يەنە  بولغاندەك  گۇناھكار  كىشى  توال  بىلەن 
بولىدۇ.  20 ئەمما خاتانىڭ ئاشماقلىقى ئۈچۈن تەۋرات قانۇنى ئوتتۇرىغا كىردى. لېكىن گۇناھ 
زىيادىلەشكەن يەردە مېھىر-شەپقەت تېخى زىيادىلەشتى.  21 دېمەك گۇناھ ئۆلۈمدە سەلتەنەت 
قىلغاندەك، مېھىر-شەپقەت ئۆزى خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئەبەدىي 

تىرىكلىك ئۈچۈن ئادالەت بىلەن سەلتەنەت قىلىدۇ.  

ئەيسا مەسىھ بىلەن ئۆلۈپ تىرىلغىنىمىز

قااليلىمۇ؟  6  گۇناھتا  دەپ،  زىيادىلەشسۇن  مېھىر-شەپقەت  ئېيتايلى؟  نېمە  1 ئەمدى 

ياشىيااليمىز؟   يەنە  ئۇنىڭدا  قانداق  ئۆلگەنلەر  نىسبەتەن  گۇناھقا  بىز  ھەرگىز!  2 ياق 

3 بىلمەمسىلەركى، بىز مەسىھ ئەيساغا چۆمۈلدۈرۈشنى قوبۇل قىلغانالرنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ 
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ئۆلۈمىگە چۆمۈلدۈرۈلدۇق.  4 بىز ئۆلۈمگە چۆمۈلدۈرۈلۈپ، مەسىھ بىلەن دەپنە قىلىنغاندىن 
كېيىن، ئۇ ئۆزى ئاتىنىڭ شان-شەرىپى بىلەن ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇرۇلغاندەك، ئۆزىمىز 
بىلەن  ئۇنىڭ  ئۆلۈمدە  بىر  ئوخشاش  ئۇنىڭكىگە  5 ئەگەر  يۈرگەيمىز.   ھاياتتا  بىر  يېڭى  ھەم 
بىلەن  ئۇنىڭ  ھەم  قوپۇرۇلۇشتا  تىرىلىپ  بىز  ئوخشاش  ئۇنىڭكىگە  بولساق،  ئۇلىنىشقان 
ئۇلىنىشىپ قالىمىز.  6 بىلىمىزكى، گۇناھنىڭ بەدىنىنىڭ يوقالمىقى ئۈچۈن ۋە يەنە گۇناھنىڭ 
قۇللىرى بولماسلىقىمىز ئۈچۈن كونا ئادىمىمىز مەسىھ بىلەن كرېستكە تارتىلدى.  7 چۈنكى 

ئۆلگەن ئادەم گۇناھ قىلىشىدىن كېسىلگەن بولىدۇ.  
ئىشىنىمىز.   قالىدىغىنىمىزغا  تىرىك  بىلەن  ئۇنىڭ  بولساق،  ئۆلگەن  بىلەن  مەسىھ  8 ئەگەر 

9 بىلىمىزكى، مەسىھ ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپقاندىن كېيىن، يەنە ئۆلمەيدۇ ۋە ئۇنىڭ ئۈستىگە 

ئۆلۈمنىڭ قۇدرىتى يەنە بولمايدۇ.  10 چۈنكى ئۆلگىنىدە گۇناھقا نىسبەتەن بىر ئۆلدى، لېكىن 
گۇناھقا  ئۆزۈڭالرنى  سىلەر  ھەم  تۇرىدۇ.  11 شۇنداق  ياشاپ  ئۈچۈن  خۇدا  بىلەن  تىرىلگىنى 

نىسبەتەن ئۆلۈپ، مەسىھ ئەيسادا خۇدا ئۈچۈن تىرىكتۇرمىز دەپ ساناڭالر.  
ئۆلىدىغان  قىلدۇرۇپ،  ئىتائەت  شەھۋەتلىرىگە  بەدەن  ئۆزۈڭالرنى  گۇناھ  ئۈچۈن  12 ئۇنىڭ 

بولغىلى  ئەسۋابلىرى  ئەزالىرىڭالرنى ھەقسىزلىق  قىلمىغاي.  13 ئۆز  بەدەنلىرىڭالردا سەلتەنەت 
ۋە  خۇداغا  ئۆزۈڭالرنى  تىرىلگەندەك،  ئارىسىدىن  ئۆلۈكلەر  لېكىن  بەرمەڭالر.  تۇتۇپ  گۇناھقا 
ئەزالىرىڭالرنى ئادالەت ئەسۋابلىرى بولغىلى خۇداغا ئاتاڭالر.  14 چۈنكى قانۇن تېگىدە بولماي، 
سەلتەنەت  ئۈستۈڭالرغا  سىلەرنىڭ  گۇناھ  ئۈچۈن،  بولغىنىڭالر  تېگىدە  مېھىر-شەپقەتنىڭ 

قىلمىغاي.  

 ئادالەتنىڭ قۇلى

15 ئەمدى نېمە ئېيتايلى؟ قانۇن تېگىدە بولماي، مېھىر-شەپقەتنىڭ تېگىدە بولغىنىمىز ئۈچۈن 

تۇتۇپ  ھەركىمگە  قىلغىلى  ئىتائەت  ئۆزۈڭالرنى  ھەرگىز!  16 سىلەر  ياق  قىاليلىمۇ؟  گۇناھ 
بەرسەڭالر، ئۇنىڭ قۇللىرى بولغىنىڭالرنى بىلمەمسىلەر؟ ھەركىمگە ئىتائەت قىلساڭالر، خاھى 
ئۆلۈمگە يەتكۈزىدىغان گۇناھقا، خاھى ئادالەتكە يەتكۈزىدىغان ئىتائەتكە بولسا، ئۇنىڭغا قۇل 

بولىسىلەر.  
17 ئەمما خۇداغا شۈكۈر بولسۇنكى، ئىلگىرى گۇناھنىڭ قۇللىرى بولغىنىڭالر بىلەن، ئەمدى 

سىلەرگە تاپشۇرۇلغان تەلىمنىڭ بايانىغا كۆڭۈل بىلەن ئىتائەت قىلدىڭالر.  18 گۇناھتىن ئازاد 
ئادەمچە  ئۈچۈن  ئاجىزلىقىڭالر  قالدىڭالر.  19 ئىنسانچە  بولۇپ  قۇللىرى  ئادالەتنىڭ  بولۇپ، 
سۆزلەيمەن. مانا ئەزالىرىڭالرنى ھەقسىزلىق قىلغىلى ناپاكلىققا ۋە ھەقسىزلىققا قۇل قىلىپ 
تۇتۇپ بەرگىنىڭالردەك، ئەمدى ئەزالىرىڭالرنى پاكلىقنى ئەمەلگە كەلتۈرگىلى ئادالەتكە قۇل 
قىلىپ تۇتۇپ بېرىڭالر.  20 چۈنكى گۇناھنىڭ قۇللىرى بولغىنىڭالردا، ئادالەتنىڭ خىزمىتىدىن 
ئۇياتىڭالرنى كەلتۈرىدىغان  ئەمدى  تاپتىڭالر؟  نېمە مېۋە  ۋاقىت  ئۇ  ئىدىڭالر.  21 ئەمما  ئازاد 
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ئازاد  گۇناھتىن  بولىدۇ.  22 ئەمما  ئۆلۈم  ئاخىرى  ئىشالرنىڭ  مۇنداق  ئەمەسمۇ؟  مېۋىنى 
بولۇپ، خۇدانىڭ قۇللىرى بولغىنىڭالردا مېۋەڭالر پاك-دىيانەتلىكتۇر. بۇنىڭ ئاخىرى ئەبەدىي 
تىرىكلىك بولىدۇ.  23 چۈنكى گۇناھنىڭ بەدىلى ئۆلۈمدۇر. لېكىن خۇدانىڭ مېھىر-شەپقەت 

ھەدىيەسى خۇداۋەندىمىز مەسىھ ئەيسانىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئەبەدىي تىرىكلىكتۇر.  

نىكاھ مۇناسىۋىتى توغرىسىدا مىسال

1 قانۇننى بىلگەنلەرگە ئېيتىمەنكى، ئەي بۇرادەرلەر، ئادەم قانچىكى ھايات تۇرسا، قانۇننىڭ 7 

ھايات  ئېرى  خوتۇن  قولىدىكى  ئەرنىڭ  2 چۈنكى  بىلمەمسىلەر؟   بولغىنىنى  ھۆكۈمىدە 
توغرىسىدىكى  ئەر  ئۆلسە،  ئېرى  لېكىن  باغالقلىقتۇر.  ئۇنىڭغا  بىلەن  قانۇن  ۋاقتىدا،  ئىكەن 
قانۇندىن ئازاد بولىدۇ.  3 ئېرى ھايات ئىكەن ۋاقتىدا باشقا ئەرگە تەگسە، پاھىشە دەپ ئاتىلىدۇ. 
لېكىن ئېرى ئۆلسە، شۇ قانۇندىن ئازاد بولۇپ، باشقا ئەرگە تەگسە، پاھىشە بولمايدۇ.  4 شۇنىڭغا 
ئوخشاش، ئەي بۇرادەرلەر، خۇداغا مېۋە كەلتۈرگەيمىز دەپ، سىلەر باشقىنىڭ، يەنى ئۆلۈكلەر 
ئۆلدۈڭالر.   نىسبەتەن  قانۇنغا  بىلەن  بەدىنى  مەسىھنىڭ  بولغىلى  قوپقاننىڭكى  ئارىسىدىن 
بىلەن  قانۇن  شەھۋەتلىرى  گۇناھالرنىڭ  تۇرغىنىمىزدا،  ھالىتىدە  كونا  جىسىمنىڭ  5 چۈنكى 

قوزغىلىپ، ئۆلۈمگە مېۋە كەلتۈرۈپ ئەزالىرىمىزدا ئىشلەتتى.  6 لېكىن ئۆزىمىزنى باغلىغان 
بەندكە نىسبەتەن ئۆلۈپ، قانۇندىن ئازاد بولۇپ، يازما ئەھدىنىڭ كونا ھالىتىدە ئەمەس، بەلكى 

روھنىڭ يېڭى ھالىتىدە بەندىچىلىك قىلىمىز.  

تەۋرات قانۇنى ۋە گۇناھ 

7 ئەمدى نېمە ئېيتايلى؟ تەۋرات قانۇنى گۇناھمۇ؟ ياق ئۇنداق ئەمەس! لېكىن قانۇن بىلەن 

بولمىسا، گۇناھنى بىلمەيتتىم، چۈنكى تەۋرات قانۇنى: »شەھۋەت قىلمىغىن« دېمىسە ئىدى، 
شەھۋەت توغرىسىدا بىلمەيتتىم.  8 لېكىن گۇناھ پۇرسەت تېپىپ، مەندە قانۇن ئەمرى بىلەن 
ھەر خىل شەھۋەتنى قوزغاپ قوپۇردى. چۈنكى قانۇن بولمىسا، گۇناھ ئۆزى ئۆلگەندەك تۇرىدۇ.  
يەنە تىرىلىپ  9 لېكىن بىر ۋاقىت قانۇنسىز ياشىدىم، لېكىن قانۇن ئەمرى كەلگەندە گۇناھ 

قوپتى ۋە مەن ئۆلدۈم.  10 ۋە تىرىكلىك ئۈچۈن بېرىلگەن قانۇن ئەمرى ماڭا ئۆلۈم يەتكۈزدى.  
11 چۈنكى گۇناھ پۇرسەت تېپىپ، قانۇن ئەمرى بىلەن مېنى ئالدىتىپ، ئۇنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن 

مېنى ئۆلتۈردى.  12 دېمەك تەۋرات قانۇنى مۇقەددەستۇر ۋە ئەمرى ھەم مۇقەددەس ۋە ئادىل ۋە 
ياخشىدۇر.  

بەلكى  ئەمەس!  ئۇنداق  ياق،  بولدىمۇ؟  سەۋەب  ئۆلۈمگە  ماڭا  نەرسە  ياخشى  ئۇ  13 ئۇنداقتا 

گۇناھ ئۆلۈمگە سەۋەب بولۇپ، ياخشى نەرسە ئارقىلىق ماڭا ئۆلۈم يەتكۈزۈپ، ئۆزىنىڭ گۇناھ 
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ئىكەنلىكىنى مەلۇم قىلدى. بۇ تەرىقىدە گۇناھ ئۆزى تەۋرات قانۇنىنىڭ ئەمرى بىلەن ھەددىدىن 
زىيادە يامان بولدى.  14 چۈنكى تەۋرات قانۇنىنىڭ روھىي ئىكەنلىكىنى بىلىمىز، لېكىن مەن 
جىسمانىي بولۇپ گۇناھنىڭ تېگىدە سېتىلغانمەن  15 ۋە ئۆز قىلغىنىمنى ئۇقمايمەن، چۈنكى 
ئۆز خالىغىنىمنى قىلماي، يامان كۆرگىنىمنى قىلىمەن.  16 ئەگەر ئۆز خالىمىغىنىمنى قىلسام، 
شۇنى  كېيىن  مۇندىن  بېرىمەن.  17 لېكىن  گۇۋاھلىق  بولغىنىغا  ياخشى  قانۇنىنىڭ  تەۋرات 
قىلغۇچى مەن ئۆزۈم ئەمەس، بەلكى مەندە ماكان تۇتقان گۇناھ شۇنى قىلىدۇ.  18 ۋە مەندە، 
يەنى ئۆز جىسمىمدە ياخشى بىر نېمە بولمىغىنىنى بىلىمەن. چۈنكى مەندە ئىرادە بار، لېكىن 
قىلماي،  ئىشنى  ياخشى  خالىغان  ئۆزۈم  كەلتۈرەلمەيمەن.  19 چۈنكى  ئەمەلگە  ياخشىلىقنى 
شۇنى  قىلسام،  خالىمىغىنىمنى  ئۆز  قىلىمەن.  20 ئەمدى  ئىشنى  يامان  خالىمىغان  ئۆزۈم 
قىلغۇچى مۇندىن كېيىن مەن ئۆزۈم ئەمەس، بەلكى مەندە ماكان تۇتقان گۇناھ شۇنى قىلىدۇ.  
تۇيىمەن.   ئىكەنلىكىنى  بار  مەندە  بۇيرۇقتەك  بىر  يامانلىق  خالىسام،  ياخشىلىقنى  21 مەن 

22 چۈنكى ئىچكى ئادىمىمگە مۇۋاپىق خۇدانىڭ قانۇنىغا سۆيۈنىمەن.  23 لېكىن كۆڭلۈمدىكى 

قۇل  مېنى  بۇيرۇقىغا  گۇناھنىڭ  ئەزالىرىمدىكى  قىلىشىپ،  جەڭ  بىلەن  بۇيرۇقى  قانۇننىڭ 
قىلىدىغان باشقا بىر بۇيرۇقنى مېنىڭ ئۆز ئەزالىرىمدا تۇيىمەن.  24 مەن قانداق بىچارە ئادەم 
ئىكەنمەن! كىم مېنى بۇ ئۆلۈمنىڭ بەدىنىدىن قۇتقۇزىدۇ؟  25 خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ 
قانۇنىغا  خۇدانىڭ  بىلەن  كۆڭلۈم  ئۆز  مەن  بولسۇنكى،  شۈكۈر  خۇداغا  بىلەن  ۋاسىتىسى 

بەندىچىلىك قىلىمەن، لېكىن جىسىمچە گۇناھنىڭ قانۇنىغا قۇللۇق قىلىمەن.  

مۇقەددەس روھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ياشاش

1 ئۇنىڭ ئۈچۈن مەسىھ ئەيسادىكىلەرگە بىر ھۆكۈم قىلىنىش يوقتۇر.  2 چۈنكى تىرىكلىك 8 

ئازاد قىلدى.   روھىنىڭ قانۇنى مەسىھ ئەيسادا مېنى گۇناھنىڭ ۋە ئۆلۈمنىڭ قانۇنىدىن 
3 چۈنكى تەۋرات قانۇنى جىسىمدىن ئاجىز كېلىپ، ئۆزى قىاللمىغان ئىشنى خۇدا ئۆزى قىلىپ، 

گۇناھنى كۆتۈرمەك ئۈچۈن ئۆز ئوغلىنى گۇناھ جىسمىنىڭ ئوخشاشلىقىدا ئەۋەتىپ، گۇناھنى 
جىسىمدە ھۆكۈم قىلدى،  4 بۇنىڭ بىلەن تەۋرات قانۇنىنىڭ ئادىل تەلىپى جىسىمچە يۈرمەي، 
5 چۈنكى جىسمانىي بولغانالرنىڭ جىسمانىي  بىزلەردە بەجا كەلتۈرۈلىدۇ.   روھچە يۈرىدىغان 
ئىشالرغا ۋە روھىي بولغانالرنىڭ روھىي ئىشالرغا مەيلى بولىدۇ.  6 جىسمانىي ئىشالرغا مايىل 
ئامانلىقتۇر.   بىلەن  تىرىكلىك  بولماقلىق  مايىل  ئىشالرغا  روھىي  لېكىن  ئۆلۈم،  بولماقلىق 
سۇنۇپ  بويۇن  قانۇنىغا  خۇدانىڭ  قىلىپ،  دۈشمەنلىك  خۇداغا  مەيلى  جىسىمنىڭ  7 چۈنكى 

ئىتائەت قىاللمايدۇ.  8 شۇنىڭ ئۈچۈن جىسىمگە مەيلى بولغانالر خۇداغا مەقبۇل بواللمايدۇ.  
بەلكى  ئەمەس،  جىسمانىي  سىلەر  بولسا،  تۇتقان  ماكان  سىلەردە  روھى  خۇدانىڭ  9 ئەمما 

روھىيدۇرسىلەر. لېكىن بىركىمدە مەسىھنىڭ روھى بولمىسا، ئۇ ئۆزى مەسىھنىڭكى ئەمەس.  
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10 ئەگەر مەسىھ سىلەردە ماكان تۇتقان بولسا، بەدەن گۇناھ سەۋەبىدىن ئۆلۈمگە گىرىپتار بولسا 

ھەم، روھ ئادالەت سەۋەبىدىن تىرىكتۇر.  11 ئەمما ئەيسانى ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇرغۇچىنىڭ 
قوپۇرغۇچى،  ئارىسىدىن  ئۆلۈكلەر  ئەيسانى  مەسىھ  بولسا،  تۇتقان  ماكان  ئىچىڭالردا  روھى 
سىلەردە ماكان تۇتقان روھىنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن سىلەرنىڭ ئۆلىدىغان بەدەنلىرىڭالرنى ھەم 

تىرىلدۈرىدۇ.  
ئەمەسمىز.  13 چۈنكى  قەرزدار  بەدەنگە  ياشىغىلى  مەيلىچە  جىسىمنىڭ  بۇرادەرلەر،  12 ئەي 

بىلەن جىسىمنىڭ  ۋاسىتىسى  روھنىڭ  لېكىن  ئۆلىسىلەر.  ياشىساڭالر،  جىسىمنىڭ مەيلىچە 
ئىشلىرىنى ئۆلتۈرسەڭالر، تىرىك قالىسىلەر.  14 چۈنكى خۇدانىڭ روھى بىلەن يېتەكلەنگەنلەرنىڭ 
بىر  قالغۇدەك  يەنە قورقۇنچقا چۈشۈپ  ئوغۇللىرىدۇر.  15 چۈنكى سىلەر  ھەممىسى خۇدانىڭ 
قۇللۇق روھىنى قوبۇل قىلمىدىڭالر. لېكىن بالىلىق روھىنى قوبۇل قىلىپ، ئۇنىڭ ئارقىلىق: 
»ئاببا، ئەي ئاتا«، دەپ قىچقىرىسىلەر.  16 روھ ئۆزى بىزنىڭ روھىمىز بىلەن خۇدانىڭ بالىلىرى 
يەنى  بولىمىز،  ھەم  ۋارىس  بولساق،  بالىالر  بېرىدۇ.  17 لېكىن  گۇۋاھلىق  بولغانلىكىمىزغا 
خۇدانىڭ ۋارىسلىرى ۋە مەسىھنىڭ ۋارىسداشلىرىدۇرمىز. شۇنداقتا، ئۇنىڭ بىلەن بىللە زەخمەت 

تارتساق، ئۇنىڭ بىلەن بىللە ھەم شان-شەرەپ تاپىمىز.  

بىزگە ئاشكارا بولىدىغان شان-شەرەپ

18 چۈنكى بۇ زاماننىڭ زەخمەتلىرىنى كېلىدىغان زاماندا بىزگە ئاشكارا بولىدىغان شان-شەرەپ 

ئىشتىياق  ئۆزى  مەخلۇقات  سانايمەن.  19 پۈتۈن  ھېچنېمىدەك  بېقىپ،  تەڭلەشتۈرۈپ  بىلەن 
مەخلۇقات  تۇرىدۇ.  20 چۈنكى  مۇنتەزىر  بولۇشىغا  ئاشكارا  ئوغۇللىرىنىڭ  خۇدانىڭ  بىلەن 
ئۇنى  بەلكى  ئەمەس،  بىلەن  ئىختىيارى  ئۆز  لېكىن  بولغاندۇر،  گىرىپتار  چىرىمەكلىككە 
چىرىمەكلىكنىڭ ئاستىغا سالغۇچىنىڭ ھۆكۈمى بىلەن شۇ ئەھۋالغا چۈشۈپ قالدى. لېكىن 
بولۇپ،  خاالس  قۇللۇقىدىن  چىرىمەكلىك  ئۆزى  مەخلۇقات  بار.  21 چۈنكى  ئۈمىدى  ئۇنىڭ 
بۇ  مەخلۇقاتنىڭ  بارچە  يېتىشىدۇ.  22 دەرۋەقە  ئازادلىقىغا  شەرەپلىك  بالىلىرىنىڭ  خۇدانىڭ 

ۋاقىتقىچە ئاھ تارتىشىپ تولغاق يېگىنىنى بىلىمىز.  
23 ئەمما يالغۇز ئۇ ئەمەس، بەلكى بىز روھنىڭ تۇنجى مېۋىلىرىنى قوبۇل قىلغانالر، بىز ئۆزىمىز 

تارتىمىز.   ئوغۇللۇققا، يەنى بەدىنىمىزنىڭ خاالس بولۇشىغا مۇنتەزىر بولۇپ، ئىچىمىزدە ئاھ 
24 چۈنكى ئۈمىد بىلەن نىجات تاپتۇق، لېكىن كۆرۈنگەن ئۈمىد ئۆزى ئۈمىد ئەمەستۇر، چۈنكى 

ئۈمىد  كۆرمىگىنىمىزنى  قىالاليدۇ؟  25 لېكىن  ئۈمىد  يەنە  قانداق  كۆرگىنىنى  ئۆز  بىركىم 
قىلساق، سەۋر بىلەن ئۇنىڭغا مۇنتەزىر بولىمىز.  26 شۇنداق ھەم روھ ئۆزى ئاجىزلىقىمىزغا 
ياردەم بېرىدۇ. چۈنكى نېمە تىلەيدىغىنىمىزنى بىلمەيمىز، لېكىن روھ ئۆزى بايان قىاللمايدىغان 

ئاھ تارتىش بىلەن بىزگە شاپائەت قىلىدۇ.  
خۇدانىڭ  ئۇ  چۈنكى  بىلىدۇ،  مەيلىنى  روھنىڭ  قىلغۇچى  تەپتىش  كۆڭۈللەرنى  27 ئەمما 
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ھەرنېمە  بىلىمىزكى،  قىلىدۇ.  28 ئەمما  شاپائەت  مۇقەددەسلەرگە  مۇۋاپىق  ئىرادىسىگە 
تەقدىرىگە مۇۋاپىق  ئۇنىڭ  يەنى  ئىشلەيدۇ،  ياخشىلىقىغا  تۇتقانالرنىڭ  بولسا خۇدانى دوست 
قىچقىرىلغانالرنىڭ مەنپەئىتى ئۈچۈن بولىدۇ.  29 چۈنكى ئۇ ئۆزى ئىلگىرىدىن تونۇغانالرنى ئۆز 
ئوغلىنىڭ سۈرىتىگە ئوخشاش بولۇشقا ئىلگىرىدىن تايىن قىلدى. ئوغلىنى توال بۇرادەرلەرنىڭ 
قىلغانلىرىنى  تايىن  ئىلگىرىدىن  ئۇ  قىلدى. 30 شۇنداقال  ئۇ شۇنداق  دەپ  بولسۇن  تۇنجىسى 
شان- قىلغانلىرىغا  ئادىل  ۋە  قىلدى  ھەم  ئادىل  قىلغانلىرىنى  دەۋەت  ۋە  قىلدى  ھەم  دەۋەت 

شەرەپ ھەم بەردى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ مۇھەببىتى

31 ئەمدى بۇنىڭغا نېمە ئېيتايلى؟ خۇدا بىز تەرەپتە تۇرسا، كىم بىزگە قارشى تۇرىدۇ؟  32 ئۆز 

بىزگە  بىلەن  ئۇنىڭ  ئۆزى،  بەرگەننىڭ  ئۈچۈن  ھەممىمىز  بىزنىڭ  ئۇنى  ئايىماي  ئوغلىنى 
ئادىل  قىالاليدۇ؟  شىكايەت  كىم  ئىلغىغانلىرىنى  بەرمەمدۇ؟  33 خۇدانىڭ  نەرسىنى  ھەر 
ئۇنىڭ  ئۆلدى،  ئۆزى  ئەيسا  مەسىھ  كىمدۇر؟  قىلغۇچى  ئۆزىدۇر.  34 ھۆكۈم  خۇدا  قىلغۇچى 
قىلىدۇ.   شاپائەت  بىزگە  ئولتۇرۇپ،  يېنىدا  ئوڭ  خۇدانىڭ  قوپۇپ،  تىرىلىپ  ئۇ  ئۈستىگە 
قوغالنماقلىقمۇ؟  تەڭلىكمۇ؟  دەردمۇ؟  ئايرىيااليدۇ؟  35 بىزنى مەسىھنىڭ مۇھەببىتىدىن كىم 

ئاچلىقمۇ؟ يالىڭاچلىقمۇ؟ خەتەرمۇ؟ قىلىچمۇ؟  36 »سەن ئۈچۈن پۈتۈن كۈن ئۆلتۈرۈلىمىز، 
بوغۇزلىنىدىغان قويالردەك سانىلغانمىز« دەپ پۈتۈلگەندەكتۇر.  

37 لېكىن بۇنىڭ ھەممىسىدە بىزنى دوست تۇتقاننىڭ ۋاسىتىسى بىلەن چوڭ نۇسرەت تېپىپ غالىب 

بولىمىز.  38 چۈنكى تايىن بىلىمەنكى، نە ئۆلۈم، نە ھايات، نە پەرىشتىلەر، نە ھۆكۈمەتلەر، نە ھازىرقى 
ئىشالر، نە كېلىدىغان ئىشالر، نە قۇۋۋەتلەر،  39 نە ئېگىزلىك، نە چوڭقۇرلۇق، نە باشقا بىر يارىتىلغان 

نەرسە بىزنى خۇدانىڭ خۇداۋەندىمىز مەسىھ ئەيسادىكى مۇھەببىتىدىن ئايرىيالمايدۇ.  

خۇدانىڭ ئىسرائىل بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى

بىلەن 9  يالغان ئېيتمىغانلىقىمغا ئىچ كۆڭلۈم مۇقەددەس روھ  1 مەسىھتە راست سۆزلەپ، 

ماڭا گۇۋاھلىق بېرىدۇ.  2 شۇنداق ئىكەنكى، كۆڭلۈمدە چوڭ غەم ۋە تۈگىمەس دەردىم بار.  
3 چۈنكى بەدەن جەھەتتە ئۇرۇق-تۇغقان بولغان بۇرادەرلىرىمگە نىجات تاپتۇرالسام، ئۆزۈمنىڭ 

شان- ۋە  ئوغۇللۇق  بولۇپ،  ئىسرائىلىي  4 ئۇالر  خااليتتىم.   قېلىشىنى  مەھرۇم  مەسىھتىن 
شەرەپ ۋە ئەھدە ۋە تەۋرات قانۇنى ۋە ئىبادەت ۋە ۋەدىلەر ئۇالرنىڭكىدۇر.  5 مانا ئاتا-بوۋىالر 
خۇدا  ئۈستىگە  ھەممىسىنىڭ  ئۆزى  ئۇ  ئۇالردىندۇر.  جەھەتتە  بەدەن  مەسىھ  ۋە  ئۇالرنىڭكى 

بولۇپ، ئەبەدكىچە مۇبارەكتۇر. ئامىن.  



16 رىملىقالرغا يېزىلغان خەت 

6 لېكىن خۇدانىڭ سۆزى يوق بولۇپ كەتكەندەك ئەمەس، چۈنكى ئىسرائىلدىن بولغانالرنىڭ 

بولغانالرنىڭ  ئۇرۇق-ئەۋالدىدىن  ئىبراھىمنىڭ  ئەمەستۇر  7 ۋە  ئىسرائىلىي  ھەممىسى 
بىلەن  ئىسھاق  ئۇرۇق-ئەۋالدىڭ  »سېنىڭ  بەلكى:  ئاتالماي،  پەرزەنت  ھەممىسى 
ئاتىلىدۇ« دەپ ئېيتىلدى.  8 يەنى جىسىمگە مۇۋاپىق باال بولغانالر خۇدانىڭ بالىلىرى 
سۆزى  بىر  ۋەدىنىڭ  سانىلىدۇ.  9 چۈنكى  ئۇرۇق  بالىلىرى  ۋەدىنىڭ  بەلكى  ئەمەس، 
شۇدۇركى: »شۇ ۋاقىتتا يېنىپ كېلىمەن ۋە سارەنىڭ بىر ئوغلى بولىدۇ«.  10 ۋە يالغۇز 
بولغاندا،   ھامىلىدار  ئىسھاقتىن  ئاتىمىز  يەنى  ئەردىن،  بىر  رىبقا  لېكىن  ئەمەس،  شۇ 
11 خۇدانىڭ ئىختىيارىيچە بولغان تەقدىرىنىڭ مۇقىم تۇرۇشى ئەمەللەرنىڭ ۋاسىتىسى 

تېخى  بالىالر  ئۈچۈن،  بولغىنى  بىلەن  ۋاسىتىسى  قىلغۇچىنىڭ  دەۋەت  بولماي،  بىلەن 
تۇغۇلماي بىر ياخشى ياكى يامان ئىشنى قىلماستىن ئىلگىرى،  12 رىبقاغا ئېيتىلدىكى: 

»چوڭى كىچىكىگە قۇلچىلىق قىلغاي«.  
13 شۇنداق ھەم پۈتۈلگەنكى: »ياقۇبنى دوست تۇتتۇم، ئەمما ئەساۋنى يامان كۆردۈم«.  

ياق، ھەرگىز!  15 ئۆزى مۇساغا:  بارمۇ؟  ناھەقلىق  ئېيتايلى؟ خۇدادا  نېمە  بولسا،  14 ئۇنداق 

»رەھىم قىلغىنىمغا رەھىم قىلىمەن، شەپقەت قىلغىنىمغا شەپقەت قىلىمەن« دەپ ئېيتمىدىمۇ؟  
16 ئۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئىش ئىنساننىڭ خاھىشىدىن ياكى تىرىشىشىدىن ئەمەس، بەلكى خۇدانىڭ 

قۇدرىتىمنى  »ئۆز  فىرەۋنگە:  يازمىدا  مۇقەددەس  بولىدۇ.  17 چۈنكى  قىلىشىدىن  مەرھەمەت 
سېنى  دەپ،  قىالي  بايان  يۈزىدە  يەر  پۈتۈن  ئىسمىمنى  قىلىپ،  ئاشكارا  ئۈستۈڭدە  سېنىڭ 

قوپۇردىم« دەپ ئېيتىلغاندەك  
18 ئۆزى خالىغىنىغا رەھىم قىلىدۇ ۋە خالىغىنىنى كۆڭلى قاتتىق قىلىدۇ.  

19 »ئۇنداق بولسا، نېمىشقا ئۇ تېخى ئەيىبلەيدۇ؟ ئۇنىڭ ئىرادىسىگە كىم قارشى تۇرااليدۇ؟« 

دەپ ماڭا ئېيتارسەنمىكىن.  
سۈرەتكە  ئۆزىنى  نەرسە  ياسالغان  ئېيتىشقايسەن؟  بىلەن  خۇدا  كىمسەنكى،  ئادەم،  20 ئەي 

كەلتۈرگۈچىگە: »نېمىشقا مېنى شۇنداق قىلدىڭ؟« دېيەلەمدۇ؟  
21 ياكى كوزىچىنىڭ بىر كۇمۇالچ اليدىن بىر قاچىنى ئىززەتكە يەنە بىرىنى ھاقارەتكە قىلغىلى 

الي ئۈستىدە قۇدرىتى يوقمۇ؟  22 ئەمما ئەگەر خۇدا ئۆز غەزىپىنى كۆرسىتىپ قۇدرىتىنى بايان 
قىلغىلى خاالپ، ھاالكەتكە تەييار بولغان غەزەپ قاچىلىرىغا توال كۆڭۈل كەڭلىكى بىلەن سەۋر-
تاقەت قىلىپ،  23 ئۆزى ئىلگىرىدىن شان-شەرەپكە تەييار قىلغان مەرھەمەت قاچىلىرىغا ئۆز 
شان-شەرىپىنىڭ غەنىيلىكىنى بىلدۈرگىلى ئىرادە قىلغان بولسا، نېمە دەيسەن؟  24 شۇنداق 
ئەمەس،  بولغانالرنى  يەھۇدىيالردىن  يالغۇز  يەنى  بىزنى،  بولۇشقا  قاچىلىرى  مەرھەمەت  ئۇ 
بەلكى تائىپىلەردىن بولغانالرنى ھەم قىچقاردى.  25 خۇددى ئۇ ھوشىيا پەيغەمبەرنىڭ كىتابىدا 
ئېيتقاندەك: »ئۆز قوۋمىم بولمىغان خەلقنى ئۆز قوۋمىم دەپ ئاتايمەن ۋە دوست تۇتمىغىنىمنى 

ئۆز ئامرىقىم دەپ ئاتايمەن.  
26 ئۇنداق ھەم بولىدۇكى، ئۇالرغا: › سىلەر مېنىڭ قوۋمىم ئەمەسسىلەر‹ دەپ ئېيتىلغان يەردە 
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ئۇالر تىرىك خۇدانىڭ ئوغۇللىرى دەپ ئاتىلىدۇ«.  
بەنى- »ئەگەر  ئېيتىدۇكى:  قىچقىرىپ  توغرىسىدا  ئىسرائىل  پەيغەمبەر  يەشايا  27 لېكىن 

ئىسرائىلنىڭ سانى دېڭىزنىڭ قۇمىچە بولسىمۇ، يالغۇز بىر قالغان قىسمى نىجات تاپىدۇ.  
28 چۈنكى خۇداۋەندە ئۆز ھۆكۈمىنى بەجا كەلتۈرۈپ، قىسقا كېسىپ ئۆز تەقدىرىنى مەقسەتكە 

يەتكۈزىدۇ.  
29 يەشايا ھەم ئىلگىرىدىن شۇنداق ئېيتقانكى: »ئەگەر ساماۋى قوشۇنالرنىڭ سەردارى بولغان 

گوموررادەك  بولۇپ،  سودومدەك  بىز  ئىدى،  قالمىسا  ساقالپ  نەسىل  بىر  بىزگە  خۇداۋەندە 
قىلىناتتۇق«.  

 ئىسرائىلنىڭ ئىشەنمەسلىكى

30 ئەمدى نېمە ئېيتايلى؟ مانا ئادالەتنى ئىزدىمىگەن تائىپىلەر ئادالەتنى، يەنى ئىماندىن بولغان 

قانۇنغا  بىر  ئۇنداق  ئىسرائىل  ئىزدىگەن  قانۇنىنى  ئادالەت  بىر  تاپتى.  31 لېكىن  ئادالەتنى 
يېتىشمىدى.  32 نېمە ئۈچۈن؟ مانا ئۇالر ئىماننىڭ يولىدا ئىزدىمەي، ئەمەلنىڭ يولىدا ئادالەتنى 
ئىزدىگىنى ئۈچۈن ئۆزىنى پۇتلىكاشاڭ تېشىغا پۇتالشتى.  33 شۇنداق ھەم پۈتۈلگەنكى: »مانا 
ئۇنىڭغا  ھەركىم  ۋە  قويىمەن  تېشىنى  قورام  تايماكلىق  ۋە  تېشى  پۇتلىكاشاڭ  بىر  سى'وندا 

ئىشەنسە، خىجالەت بولمايدۇ«.  

باغالپ، 10  ئىشتىياق  كۆڭلۈمدە  ئۆز  دەپ،  تاپسۇن  نىجات  ئۇالر  بۇرادەرلەر،  1 ئەي 

بېرىمەنكى،  گۇۋاھلىق  توغرىسىدا  2 ئۇالر  قىلىمەن.   دۇئا  خۇداغا  ئۈچۈن  ئىسرائىل 
3 چۈنكى  ئەمەس.   تەرىقىسىدە  بىلىملىك  راست  لېكىن  قىلىدۇ،  غەيرەت  ئۈچۈن  خۇدا  ئۇالر 
خۇدانىڭ ئادالىتىنى بىلمەي، ئۆز ئادالىتىنى قۇرغىلى تىرىشقىنى بىلەن خۇدانىڭ ئادالىتىگە 

بويۇن سۇنمىدى.  
قانۇنىنىڭ  تەۋرات  ئۈچۈن  كەلتۈرۈش  ئادالەت  كەلتۈرگۈچىگە  ئىمان  ھەر  مەسىھ  4 چۈنكى 

نىشان-مەقسىتىدۇر.  5 تەۋرات قانۇنى بىلەن بولغان ئادالەت توغرىسىدا مۇسا ئۆزى: »ئەمرنى 
بەجا كەلتۈرگەن ئادەم ئۇنىڭ بىلەن تىرىك قالىدۇ« دەپ پۈتكەن.  

6 لېكىن ئىماندىن بولغان ئادالەت مۇنداق ئېيتىدۇكى: »› مەسىھنى تۆۋەنگە ئېلىپ چۈشمەك 

ئۈچۈن كىم ئاسمانغا چىقىدۇ؟‹  7 ياكى › مەسىھنى ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن ئېلىپ چىقماق ئۈچۈن 
كىم دوزاخقا چۈشىدۇ‹ دەپ كۆڭلۈڭدە ئېيتمىغايسەن«.  8 لېكىن ئۇ نېمە ئېيتىدۇ؟: »سۆز، 
يەنى بىز ۋەز ئېيتىدىغان ئىماننىڭ سۆزى، ساڭا يېقىن بولۇپ، ئاغزىڭ بىلەن كۆڭلۈڭدىدۇر«.  
9 چۈنكى ئەيسا خۇداۋەندە ئىكەنلىكىنى ئاغزىڭ بىلەن ئېتىراپ قىلىپ، خۇدا ئۇنى ئۆلۈكلەر 

ئارىسىدىن قوپۇرغىنىغا كۆڭلۈڭ بىلەن ئىشەنسەڭ، نىجات تاپىسەن.  10 مانا كۆڭۈلنىڭ ئىمانى 
بىلەن ئادىل قىلىنىپ، ئېغىزنىڭ ئېتىراپى بىلەن نىجات تاپىمىز.  11 چۈنكى مۇقەددەس يازما: 
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»ئۇنىڭغا ئىشەنگەن ھېچبىرى شەرمەندە بولمايدۇ« دەپ ئېيتقان.  
12 يەھۇدىي بىلەن يۇنانىينىڭ ئارىسىدا ھېچ پەرق يوقتۇر ۋە ھەممىسىنىڭ خۇداۋەندىسى بىر 

بولۇپ، ئۆزىگە ئىلتىجا قىلغانالرنىڭ ھەممىسىگە غەنىيدۇر.  13 چۈنكى ھەركىم خۇداۋەندىنىڭ 
ئىسمىنغا ئىلتىجا قىلسا، نىجات تاپىدۇ.  

ئاڭلىماي،  بىركىمدىن  قىالاليدۇ؟  ئىلتىجا  قانداق  ئۇنىڭغا  ئىشەنمەي،  بىركىمگە  14 ئەمما 

ئۇنىڭغا قانداق ئىشىنەلەيدۇ؟ بىر ۋەز ئېيتقۇچى بولمىسا، قانداق ئاڭلىيااليدۇ؟  15 لېكىن 
خەۋەر  خۇش  »ياخشىلىقنى  ھەم  شۇنداق  ئېيتااليدۇ؟  ۋەز  قانداق  ئەۋەتىلمىسە،  بىركىم 

بەرگۈچىلەرنىڭ قەدەملىرى قانداق گۈزەل ئىكەن« دەپ پۈتۈلگەندۇر.  
كىم  خۇداۋەندە،  »ئەي  يەشايا:  چۈنكى  تۇتمىدى،  قۇالقتا  ئىنجىلنى  ھەممىسى  16 لېكىن 

ۋەزىمىزگە ئىشەندى؟« دەپ ئېيتقان.  
17 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئىمان ۋەز ئاڭلىماقتىن بولىدۇ، ئەمما ۋەز ئۆزى مەسىھنىڭ سۆزىدىن چىقىدۇ.  

18 لېكىن: »ئۇالر ۋەز ئاڭلىمىدىمۇ؟« دەپ سورايمەن. دەرۋەقە ئاڭلىدى. مانا ئۇالرنىڭ ئاۋازى 

پۈتۈن يەر يۈزىگە ۋە سۆزلىرى دۇنيانىڭ چەتلىرىگىچە چىققان.  
»مەن  ئېيتىدۇكى:  مۇسا  ئاۋۋال  سورايمەن.  يەنە  دەپ  ئۇقمىدىمۇ؟«  »ئىسرائىل  19 لېكىن: 

بىر  ئەقىلسىز  سىلەرنى  كەلتۈرۈپ،  غەيرەتكە  بىلەن  خەلق  بىر  بولمىغان  مىللەت  سىلەرنى 
مىللەت بىلەن ئاچچىقالندۇرىمەن«.  

مېنى  تېپىلىپ،  ئىزدىمىگەنلەرگە  »مېنى  ئېيتىدۇكى:  قىلىپ  جۈرئەت  ھەم  20 يەشايا 

سورىمىغانالرغا ئاشكارا بولدۇم«.  
قوۋمغا  بىر  ۋە مۇخالىپ  ئاسىي  ئېيتىدۇكى: »پۈتۈن كۈندە  توغرىسىدا  ئىسرائىل  21 لېكىن 

قوللىرىمنى ئۇزىتىپ تۇردۇم«.  

 ئىسرائىلنىڭ بىر قىسمى ساقلىنىپ قالىدۇ

مەن 11  ئەمەس.  ئۇنداق  ياق،  سورايمەن.  دەپ  قىلدىمۇ؟«  رەت  قوۋمىنى  ئۆز  1 »خۇدا 

بىر  بولغان  قەبىلىسىدىن  بەنيامىن  ۋە  ئۇرۇق-ئەۋالدىدىن  ئىبراھىمنىڭ  ھەم  ئۆزۈم 
رەت قىلمىدى. مۇقەددەس  تونۇغان قوۋمىنى  ئىلگىرىدىن  2 خۇدا  ئىسرائىلىي كىشىدۇرمەن.  
ئىسرائىلنىڭ  ئۇ  قانداقكى،  بىلمەمسىلەر؟  ئېيتقىنىنى  نېمە  توغرىسىدا  ئېلىياس  يازما 

ئۈستىدىن خۇداغا ئەرز قىلىپ:  
يىقىتىپ  قۇربانگاھلىرىڭنى  ئۆلتۈرۈپ،  پەيغەمبەرلىرىڭنى  سېنىڭ  ئۇالر  خۇداۋەندە،  3 »ئەي 

قويدى ۋە مەن يالغۇز قالدىم ۋە مېنىڭ جېنىمغا ھەم قەست قىلىپ تۇرىدۇ« دەپ ئېيتتى.  
يەتتە مىڭ كىشى  پۈكمىگەن  تىز  ئېيتىدۇ؟ »بائالغا  نېمە  ۋەھىي  ئۇنىڭغا كەلگەن  4 لېكىن 

ئۆزۈمگە ساقالپ قالدىم« دەپ ۋەھىي كەلدى.  
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5 شۇنىڭغا ئوخشاش ھازىرقى ۋاقىتتا مېھىر-شەپقەت ئىلغىغىنىچە بىر قالدۇق باردۇر.  6 ئەمما 

مېھىر-شەپقەت  بولمىسا  ئەمەس.  ئەمەللەردىن  بولسا،  مېھىر-شەپقەتتىن  ئىلغانماقلىق  بۇ 
ئۆزى مېھىر-شەپقەت دېگىلى بولمايتتى.  

لېكىن  تاپمىدى.  ئىزدىگىنىنى  ئۆز  ئىسرائىل  بولىدۇ؟  قانداق  ئىش  بۇ  بولسا،  7 ئۇنداق 

»خۇدا  پۈتۈلگەنكى:  ھەم  بولدى.  8 شۇنداق  قاتتىق  كۆڭلى  قالغانالر  ۋە  تاپتى  ئىلغانغانالر 
بۇ  ۋە  بەرگەن  قۇالقالر  ئاڭلىمايدىغان  ۋە  كۆزلەر  كۆرمەيدىغان  روھ،  غاپىل  بىر  ئۇالرغا 

كۈنگىچىلىك شۇنداق بولۇپ تۇرىدۇ«.  
9 ۋە داۋۇد ئېيتىدۇكى: »ئۆز داستىخىنى ئۇالرنى يىقىتقۇدەك بىر تۇزاق ۋە ئۇالردىن ئىنتىقام 

ئالغۇدەك بىر قاپقان بولغاي.  
10 كۆزلىرى كۆرمىگۈدەك قاراڭغۇالشقاي. بەللىرىنى ھەمىشە پۈكۈكلۈك قىلغىن«.  

 ئۇالنغان شاخالر

11 ئەمدى سورايمەنكى، ئۇالر يىقىلىپ قالىدىغىنى ئۈچۈن پۇتالشتىمۇ؟ ياق، ئۇنداق ئەمەس. 

بەلكى ئۇالر ئۆزى غەيرەتكە كەلتۈرۈلسۇن دەپ، ئۇالرنىڭ يىقىلىشى بىلەن نىجات تائىپىلەرگە 
ئاجىز  ئۇالرنىڭ  ۋە  ئۈچۈن  غەنىيلىكى  دۇنيانىڭ  يىقىلىشى  ئۇالرنىڭ  كەلدى.  12 ئەمما 
كېلىشى تائىپىلەرنىڭ غەنىيلىكى ئۈچۈن بولسا، قانچە زىيادىرەك ئۇالرنىڭ كامىل بولۇشى 
بىلىپ،  ئۇلۇغ  خىزمىتىمنى  ئۆز  بولۇپ  روسۇلى  تائىپىلەرنىڭ  بولىدۇ.  13 مەن  شۇنداق 
سىلەر تائىپىلەردىن بولغانالرغا ئېيتىمەنكى،  14 ئۆز جىسمىمدىن بولغانالرنىڭ غەيرىتىنى 
دۇنيانىڭ  قىلىنىشى  رەت  ئىدى.  15 ئۇالرنىڭ  يەتكۈزەلسەم  نىجات  بەزىلىرىگە  كەلتۈرۈپ، 
باشقا  تىرىلمەكتىن  ئارىسىدىن  ئۆلۈكلەر  قىلىنىشى  قوبۇل  ئۇالرنىڭ  بولسا،  ياراشماقلىقى 
بىر نېمە بولىدۇمۇ؟  16 ئەگەر تۇنجى ھوسۇل مۇقەددەس بولسا، خېمىر ھەم مۇقەددەستۇر. 
بەزىسى  شاخالرنىڭ  مۇقەددەستۇر.  17 ئەمما  ھەم  شاخالر  بولسا،  مۇقەددەس  يىلتىز  ئەگەر 
كېسىلگەن بولسا، سەن ياۋا زەيتۇن دەرىخىدىن بولۇپ، شاخالرنىڭ ئارىسىغا ئۇلىنىپ، زەيتۇن 
ئۈستىگە  شاخالر  بولساڭ،  18 ئەسلى  بولۇشقان  ھەسسىدار  يىلتىزىغا  سېمىز  دەرىخىنىڭ 
كۆتۈرمەيسەن،  يىلتىزنى  بىلگىنكى، سەن  قىلساڭ،  يوغانلىق  ئەمما  قىلمىغىن.  يوغانلىق 

لېكىن يىلتىز سېنى كۆتۈرىدۇ.  
ئېيتارسەنمىكىن.  20 راستتىنال  دەپ  كېسىلدى«  شاخالر  ئۈچۈن  ئۇالنماقلىقىم  19 »مېنىڭ 

ئىمانسىزلىقى ئۈچۈن كېسىلدى، لېكىن سەن ئىمان بىلەن تۇرىسەن. ئۆزۈڭنى چوڭ تۇتماي، 
ھەم  سېنى  بولسا،  ئايىمىغان  شاخالرنى  ئەسلى  خۇدا  تۇرغىن.  21 چۈنكى  بىلەن  قورقۇنچ 
ئايىمايدۇ.  22 خۇدانىڭ مېھرىبانلىقىغا ۋە غەزىپىگە قارىغىن. مانا تايغانالر ئۈستىدە غەزىپى بار 
ۋە ئەگەر داۋاملىق خۇدانىڭ كەرىمىدە تۇرساڭ، سېنىڭ ئۈستۈڭدە مېھرىبانلىقى بار، لېكىن 
ئۇنداق بولمىغاندا، سەن ھەم كېسىلىسەن.  23 ئەمما باشقىالر ئىمانسىزلىقتا قالمىسا، ئۇالر 
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ھەم ئۇلىنىدۇ، چۈنكى خۇدا ئۇالرنى يەنە ئۇالپ قويغىلى قادىردۇر.  24 ئەگەر سەن تەبىئىيچە ياۋا 
بولغان زەيتۇن دەرىخىدىن كېسىلىپ، تەبىئەتنىڭ خىالپىدا ئەسلى زەيتۇن دەرىخىگە ئۇالنغان 

بولساڭ، قانچە زىيادىرەك ئەسلى شاخالر ئۆز زەيتۇن دەرىخىگە ئۇلىنىدۇ.  

 ئىسرائىلنىڭ نىجات تېپىشى

25 ئەي بۇرادەرلەر، ئۆزۈڭالرنى دانا سانىمىغايسىلەر دەپ، سىلەرنى بۇ سىردىن بىخەۋەر قويغىلى 

خالىمايمەن، يەنى شۇ سىركى تائىپىلەر پۈتۈن سانى تولۇقلىنىپ ئىمانغا داخىل بولغۇچىلىك، 
ئىسرائىلنىڭ بىر ھەسسىسى كۆڭۈل قاتتىقلىققا گىرىپتار بولۇپ تۇرىدۇ.  26 ئاندىن ھەممە 
كېلىپ،  قۇتقۇزغۇچى  »سى'وندىن  پۈتۈلگەندۇر:  ھەم  شۇنداق  تاپىدۇ.  نىجات  ئىسرائىل 

ياقۇبتىن ھەممە پاسىقلىقنى كۆتۈرىدۇ.  
27 ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى كۆتۈرۈۋەتكىنىمدا ئۇالر بىلەن قىلىدىغان ئەھدەم ئۇشبۇ بولىدۇ«.  

28 ئىنجىلغا قارىساق،ۇالر سىلەرنىڭ جەھىتىڭالردىن دۈشمەندۇر، لېكىن ئىلغىنىشقا قارىساق، 

ئاتا-بوۋىالر جەھىتىدىن ئامراقدۇر.  29 چۈنكى خۇدانىڭ مېھىر-شەپقەت ھەدىيەلىرى ۋە دەۋىتى 
ئۇالرنىڭ  ئەمدى  قىلىپ،  ئىتائەتسىزلىك  خۇداغا  ۋاقىتقىچە  بىر  ياندۇرۇلمايدۇ.  30 سىلەر 
ئۆزى  ئۇالر  بىلەن  تاپقان مەرھەمەت  تاپقاندەك،  31 سىلەر  بىلەن مەرھەمەت  ئىتائەتسىزلىكى 
مەرھەمەت تاپسۇن دەپ، ئۇالر ئەمدى ئىتائەتسىزلىك قىلىۋاتىدۇ 32 چۈنكى خۇدا ھەممىسىگە 

مەرھەمەت قىلماق ئۈچۈن، ھەممىسىنى ئىتائەتسىزلىككە گىرىپتار قىلدى.  
ھۆكۈملىرى  ئۇنىڭ  چوڭقۇردۇر.  قانچە  ئىلىمى  ۋە  ھېكمىتى  ۋە  غەنىيلىكى  33 خۇدانىڭ 

سۈرۈشتۈرۈشتىن ۋە ئۇنىڭ يوللىرى تەپتىش قىلىشتىن قانچە ئۈستۈندۇر.  34 خۇداۋەندىنىڭ 
پىكرىنى كىم چۈشىنىپ يەتتى؟ ئۇنىڭغا مەسلىھەت بەرگۈچى كىمدۇر؟  

35 ياندۇرۇپ بەرسۇن دەپ، كىم ئىلگىرىدىن ئۇنىڭغا بىر نېمە ئۆتكۈزۈپ قويغان؟  

36 چۈنكى ھەممە نەرسە ئۇنىڭدىن ۋە ئۇنىڭ بىلەن ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈندۇر. ئۇنىڭغا ئەبەدىلئەبەد 

شان-شەرەپ بولغاي. ئامىن.  

تىرىك قۇربانلىق

قىلىمەنكى، 12  نەسىھەت  بىلەن  مەرھەمىتى  خۇدانىڭ  سىلەرگە  بۇرادەرلەر،  1 ئەي 

قۇربانلىقتەك  مەقبۇل  خۇداغا  ۋە  مۇقەددەس  تىرىك،  بىر  بەدەنلىرىڭالرنى 
دورىماي،  يۈرۈشىنى  زاماننىڭ  بۇ  2 ئەمدى  شۇدۇر.   ئىبادىتىڭالر  روھىي  كەلتۈرگەيسىلەر. 
ئىكەنلىكىنى  ۋە كامىل  مەقبۇل  ياخشى،  نېمە  يەنى  ئىكەنلىكىنى،  نېمە  ئىرادىسى  خۇدانىڭ 



رىملىقالرغا يېزىلغان خەت  21 

تەپتىش قىاللىغۇدەك زېھىنىڭالرنىڭ يېڭىلىنىشى بىلەن ئۆزگەرتىڭالر.  
ئېيتىمەنكى،  ھەربىرىڭالرغا  سىلەرنىڭ  بىلەن  ھەدىيەسى  مېھىر-شەپقەت  بېرىلگەن  3 ماڭا 

خۇدا  بەلكى  قىلماي،  پىكىر  ئېگىز  زىيادە  بولغاندىن  اليىق  توغرىسىدا  ئۆز  ھەربىرىڭالر 
بىلەن  سالماقلىق  توغرىسىدا  ئۆز  مىقدارىچە  ئىماننىڭ  بەرگەن  ئۈلەشتۈرۈپ  ھەربىرىگە 
پىكىر قىلسۇن.  4 توال ئەزالىرىمىز بىر بەدەندە بولغىنى بىلەن ھەممە ئەزاالرنىڭ ئىشى بىر 
بولمىغاندەك،  5 بىزلەر توال بولغىنىمىز بىلەن مەسىھتە بىر بەدەن بولۇپ، خىزمەت ئۈچۈن 
مۇۋاپىق  مېھىر-شەپقەتكە  قىلىنغان  ئاتا  بىزگە  بولۇشىمىز.  6 لېكىن  ئەزا  بىر-بىرىمىزگە 
باشقا-باشقا ھەدىيەلىرىمىز باردۇر. پەيغەمبەرلىك ھەدىيەسى بولسا ئىمانغا مۇۋاپىق بولسۇن.  
7 بىركىمنىڭ خىزمەت ھەدىيەسى بولسا خىزمەت قىلسۇن. تەلىم بېرىدىغان ھەدىيەسى بولسا 

ئۈلەشتۈرۈپ  بەرسۇن.  نەسىھەت  بولسا  ھەدىيەسى  بېرىدىغان  بەرسۇن.  8 نەسىھەت  تەلىم 
بەرگۈچى بۇنى ساددىلىق بىلەن قىلسۇن. باشلىغۇچى غەيرەتلىك بولسۇن. مەرھەمەتلىك ئىش 

قىلغۇچى بۇنى كۆڭۈل خۇشلۇقى بىلەن قىلسۇن.  

بۇرادەرلىك مۇھەببەت

تۇتۇڭالر.   چىڭ  ياخشىلىقنى  يىرگىنىڭالر،  يامانلىقتىن  بولسۇن.  رىياسىز  9 مۇھەببەت 

بىر- كۆرسىتىشىڭالردا  ئىززەت  تۇتۇڭالر.  دوست  بىر-بىرىڭالرنى  مۇھەببىتىدە  10 بۇرادەرلىك 

بولۇڭالر،  قىزغىن  روھتا  بولماڭالر،  سۇس  قىلىشتا  ئۆتۈشۈڭالر.  11 غەيرەت  بىرىڭالردىن 
قىلىڭالر،  تەڭلىكتە سەۋر  بولۇڭالر،  قىلىڭالر.  12 ئۈمىدتە خۇشال  بەندىچىلىك  خۇداۋەندىگە 
دۇئادا داۋام قىلىڭالر.  13 مۇقەددەسلەرنىڭ مۇھتاجلىقىغا شېرىك بولۇڭالر ۋە مېھماندارچىلىق 
قىلغىلى كۆڭۈل قويۇڭالر.  14 سىلەرنى قوغلىغانالرغا دۇئايىخەير ئوقۇڭالر. دۇئايىبەت قىلماي، 
دۇئايىخەير ئوقۇڭالر.  15 خۇش بولغانالر بىلەن خۇش بولۇڭالر، يىغلىغانالر بىلەن يىغالڭالر.  
بىلەن ھەمراھ  كەمتەرلەر  بولماڭالر،  پەرۋاز  بەلەن  بولۇڭالر.  ئىتتىپاق  بىلەن  16 بىر-بىرىڭالر 

بولۇڭالر، ئۆزۈڭالرنى دانا بىلمەڭالر.  17 ھېچكىمگە يامانلىق ئورنىغا يامانلىق قىلماڭالر. ھەممە 
ئىمكانىيىتىڭالرچە  بولسا،  كۆزلەڭالر.  18 مۈمكىن  نەرسىلەرنى  ياخشى  ئالدىدا  ئادەملەرنىڭ 
ھەممە ئادەملەر بىلەن ئىناق ئۆتۈڭالر.  19 ئەي ئامراقلىرىم، ئۆزۈڭالر ئۈچۈن ئىنتىقام ئالماڭالر، 
بەلكى خۇدانىڭ غەزىپىگە جاي بېرىڭالر. »خۇداۋەندە ئېيتىدۇكى: ئىنتىقام مېنىڭكىدۇر، مەن 

ئۆزۈم ياندۇرۇپ بېرىمەن« دەپ پۈتۈلگەندۇر.  
20 لېكىن دۈشمىنىڭ ئاچ قالسا، ئۇنىڭغا غىزا بەرگىن. ئۇسسىسا، ئۇنىڭغا ئىچكۈلۈك بەرگىن، 

ياماننى  بەلكى  بېسىلمىغىن،  يىغىسەن.  21 ياماندىن  چوغ  بېشىغا  قىلساڭ،  بۇنى  چۈنكى 
ياخشىلىق بىلەن باسقىن.  
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ھۆكۈمەتكە بويسۇنۇش

1 ھەر كىشى ئۆز ئۈستىدىكى ھۆكۈمەتكە بويۇن سۇنسۇن، چۈنكى خۇدادىن بولمىغان 13 

ئۈچۈن  2 ئۇنىڭ  توختىتىلغاندۇر.   خۇدادىن  ھۆكۈمەتلەر  بار  ۋە  يوقتۇر  ھۆكۈمەت 
قارشى  ۋە شۇنىڭغا  تۇرىدۇ  قارشى  قىلغىنىغا  تەرتىپ  تۇرغۇچى خۇدانىڭ  قارشى  ھۆكۈمەتكە 
تۇرغۇچىالر ئۆزىگە ھۆكۈم تاپتۇرىدۇ.  3 چۈنكى ئەمىرلەر ياخشى ئىش قىلغۇچىالرغا ئەمەس، 
خالىساڭ،  قورقمىغىلى  ھۆكۈمەتتىن  كەلتۈرىدۇ.  قورقۇنچ  قىلغۇچىالرغا  يامانلىق  بەلكى 
ياخشىلىقىڭ  ئۇ سېنىڭ  4 چۈنكى  داڭلىنىسەن.   تەرىپىدىن  ئۇنىڭ  ۋە  قىلغىن  ئىش  ياخشى 
قىلىچنى  چۈنكى  قورققىن،  قىلساڭ،  ئىش  يامان  لېكىن  خىزمەتكارىدۇر.  خۇدانىڭ  ئۈچۈن 
ئۈچۈن  ئالماق  ئىنتىقامىنى  غەزەپ  قىلغۇچىدىن  ئىش  يامان  بەلكى  كۆتۈرمەي،  بىكارغا 
خۇدانىڭ خىزمەتكارىدۇر.  5 ئۇنىڭ ئۈچۈن يالغۇز غەزەپ سەۋەبىدىن ئەمەس، بەلكى ۋىجدان 
سەۋەبىدىن ھەم ئۇنىڭغا بويۇن سۇنماق الزىمدۇر.  6 ئۇالر شۇنىڭغا خەمىشە ئېتىبار قىلىپ، 
ھەققىنى  ئۆز  7 ھەربىرىگە  بېرىسىلەر.  ھەم  باج  ئۈچۈن  قىلغىنى  خىزمەتكارچىلىق  خۇداغا 
بولغانالرغا  ھەققى  قورقۇنچقا  باج،  ئالىدىغانغا  باج  ئالۋان،  ئالىدىغانغا  ئالۋان  بېرىڭالر. 

قورقۇنچ، ئىززەتكە ھەققى بولغانالرغا ئىززەت بېرىڭالر.  

 ئەمرلەرنىڭ ماھىيىتى

چۈنكى  بولمىسۇن.  قەرزىڭالر  باشقا  تۇتماقتىن  دوست  بىر-بىرىڭالرنى  8 ھېچكىمدىن 

ھەقەمسايىسىنى دوست تۇتقان كىشى تەۋرات قانۇنىنى ئەمەلگە كەلتۈرگەن بولىدۇ.  9 چۈنكى 
ئەمرلەر، يەنى زىنا قىلمىغىن، ئۆلتۈرمىگىن، ئوغرىلىمىغىن، تەمە قىلمىغىن ۋە باشقا ھەممە 
ئەمرلەر ھەقەمسايەڭنى ئۆزۈڭدەك دوست تۇتقىن دېگەن سۆزدە جەم قىلىنغان.  10 مۇھەببەت 
بەجا  قانۇنىنىڭ  تەۋرات  ئۆزى  مۇھەببەت  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  قىلمايدۇ.  يامانلىق  ھەقەمسايىگە 

قىلىنىشىدۇر.  
بىلىڭالر.  كەلگىنىنى  ۋاقتىڭالرنىڭ  ئويغىنىدىغان  ئۇيقۇدىن  بولۇپ،  خەۋەردار  11 شۇنىڭدىن 

چۈنكى نىجاتىمىز ئىمانغا كەلگەن ۋاقتىمىزدىكىدىن ئەمدى بىزگە يېقىنراق كېلىپ قالدى.  
12 كېچە ئۆتۈپ، كۈندۈز يېقىنالشتى. ئۇنىڭ ئۈچۈن قاراڭغۇلۇقنىڭ ئىشلىرىنى تاشالپ، نۇرنىڭ 

بۇزۇقلۇقتا  ۋە  قىلىش  زىنا  ئەمەس،  مەجلىسلىرىدە  ھاراق  ۋە  كىيەيلى.  13 بەزمە  يارىغىنى 
ئەمەس، جېدەل ۋە ھەسەتتە ئەمەس، بەلكى كۈندۈزدىكىدەك ئەدەپ بىلەن ماڭايلى.  14 بەدەننى 

شەھۋەت ئۈچۈن پەرۋىش قىلماي، بەلكى خۇداۋەندە ئەيسا مەسىھنى كىيىڭالر.  
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بۇرادىرىڭالرنى ھۆكۈم قىلماڭالر

قىلماي، 14  ھۆكۈم  ئۈستىدە  پىكىرلىرى  شەك  سىلەر  بولسا،  ئاجىز  ئېتىقادتا  1 بىركىم 

بىرى  يەنە  بار،  ئېتىقادى  يېيىشكە  نەرسە  ھەر  2 بىركىمنىڭ  قىلىڭالر.   قوبۇل  ئۇنى 
ئېتىقادتا ئاجىز بولۇپ يالغۇز يەردىن ئۈنگەننى يەيدۇ.  3 يەيدىغان كىشى يېمەيدىغان كىشىنى خار 
كۆرمىسۇن ۋە يېمەيدىغان كىشى يەيدىغان كىشىنى ھۆكۈم قىلمىسۇن، چۈنكى خۇدا ئۇنى قوبۇل 
قىلىدۇ.  4 باشقىسىنىڭ خىزمەتكارىنى ھۆكۈم قىلغىلى سەن كىمدۇرسەن؟ ئۇ ئۆز خوجىسىنىڭ 
قادىردۇر.   تۇرغۇزۇشقا  تىك  ئۇنى  خۇدا  چۈنكى  تۇرىدۇ،  لېكىن  يىقىلىدۇ.  ياكى  تۇرىدۇ  ئالدىدا 
5 بىركىم بىر كۈندىن يەنە بىرىنى ئەۋزەل كۆرىدۇ، يەنە بىرى ھەممە كۈنلەرنى ئوخشاش كۆرىدۇ. 

ھەر كىشى ئۆز كۆڭلىدە شەكسىز بولسۇن.  6 تايىن بىر كۈننى ئېتىبار قىلغان كىشى خۇداۋەندە 
ۋە  ئېيتىدۇ  شۈكۈر  خۇداغا  يەپ،  ئۈچۈن  خۇداۋەندە  كىشى  يەيدىغان  ۋە  قىلىدۇ  شۇنى  ئۈچۈن 
ھېچبىرىمىز  7 چۈنكى  ئېيتىدۇ.   شۈكۈر  خۇداغا  يېمەي،  ئۈچۈن  خۇداۋەندە  كىشى  يېمەيدىغان 
ئۆزى ئۈچۈن ياشىمايدۇ ۋە ھېچكىم ئۆزى ئۈچۈن ئۆلمەيدۇ.  8 ئەگەر ياشىساق، خۇداۋەندە ئۈچۈن 
ياشايمىز، ئۆلسەك خۇداۋەندە ئۈچۈن ئۆلىمىز، ياشىساق ياكى ئۆلسەك خۇداۋەندىنىڭكىدۇرمىز.  
9 چۈنكى ئۆلگەنلەر ۋە تىرىكلەرنىڭ رەببى بولماق ئۈچۈن مەسىھ ئۆلۈپ، يەنە تىرىلىپ قوپتى.  

10 لېكىن سەن نېمىشقا بۇرادىرىڭنى ھۆكۈم قىلىسەن؟ ۋە سەن بولساڭ نېمىشقا بۇرادىرىڭنى 

تەھقىر قىلىسەن؟ ھەممىمىز خۇدانىڭ ھۆكۈم تەختىنىڭ ئالدىدا بىر كۈنى تۇرىمىز ئەمەسمۇ؟  
تىز  ھەر  ماڭا  دەرۋەقە  بولغاندەك،  راست  ئىكەنلىكىم  تىرىك  مېنىڭ  پۈتۈلگەنكى  11 چۈنكى 

پۈكۈلۈپ، ھەر تىل خۇداغا ھەمد ئېيتىدىغان بولىدۇ« دەپ خۇداۋەندە ئېيتىدۇ.  
12 دەرۋەقە ھەربىرىمىز ئۆز توغرىسىدا خۇداغا ھېساب بېرىدۇ.  

 ئازدۇرۇلۇشقا سەۋەب بولماڭالر

بىر  بۇرادىرىگە  ئۆز  ھېچكىم  بەلكى  قىلمايلى،  ھۆكۈم  يەنە  بىر-بىرىمىزنى  ئۈچۈن  13 ئۇنىڭ 

پۇتلىكاشاڭ ياكى بىر تايدۇرۇشنى قويمىسۇن دەپ قارار قىلىڭالر.  14 مەن ئۇقۇپ خۇداۋەندە 
ئەيسادا تايىن بىلىمەنكى، ھېچ نەرسە ئۆزى ناپاك ئەمەس، ئەمما بىركىم بىر نەرسىنى ناپاك 
سانىسا، ئۇنىڭغا شۇ نەرسە ناپاك بولىدۇ.  15 ئەگەر بۇرادىرىڭ تائامىڭ ئۈچۈن بىئارام بولسا، 
مۇھەببەتكە مۇۋاپىق يۈرمەيسەن. مەسىھ ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆلگەن كىشىنى تائامىڭ بىلەن ھاالك 
خۇدانىڭ  بولماڭالر. 17 چۈنكى  سەۋەبچى  قىلىنىشقا  دەشنەم  نېمەڭالر  قىلمىغىن.  16 ياخشى 
ئادالەت،  بولغان  بىلەن  روھ  مۇقەددەس  بەلكى  ئەمەس،  ئىچمەكتە  ۋە  يېمەك  پادىشاھلىقى 
ئامانلىق ۋە خۇشلۇقتىدۇر.  18 شۇنىڭدا مەسىھكە بەندىچىلىك قىلغان كىشى خۇدانىڭ ئالدىدا 

مەقبۇل بولۇپ ئادەملەرنىڭ ئالدىدا خۇش كۆرۈنگۈدەكتۇر.  
ئىشلەيدىغان  قىلىنىشىغا  تەمىر  بىر-بىرىمىزنىڭ  ۋە  ئامانلىققا  ئۆزىمىزنى  ئۈچۈن  19 ئۇنىڭ 
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پاكىزدۇر،  نەرسە  ھەر  بۇزمىغىن.  ئىشىنى  خۇدانىڭ  سەۋەبىدىن  ئاتايلى.  20 غىزا  ئىشالرغا 
لېكىن بىر كىشى يېمىكى بىلەن تايسا، ئۇنىڭغا يامان بولىدۇ.  21 گۆش يېمىسەڭ يا شاراب 
ئۇنى  ياكى  كەلتۈرىدىغان  ئاچچىقىنى  ئۇنىڭ  تايدۇرىدىغان،  بۇرادىرىڭنى  ياكى  ئىچمىسەڭ 
ئاجىزالشتۇرىدىغان باشقا ئىشنى قىلمىساڭ، ياخشىدۇر.  22 سەندە بار ئېتىقاد خۇدانىڭ ئالدىدا 
ئۆزۈڭگە بولسۇن. ئۆزى راست دەپ بىلگەن ئىش ئۈچۈن ئۆز ۋىجدانىدىن ئەيىبلىمىگەن كىشى 
بىلەن  ئېتىقاد  چۈنكى  قىلىنىدۇ،  ھۆكۈم  يېسە،  كەلتۈرگۈچى  شەك  مۇبارەكتۇر.  23 لېكىن 

يېمىدى ۋە ئېتىقاد بىلەن قىلىنمىغان ھەر ئىش گۇناھتۇر.  

كۈچلۈك ۋە ئاجىز بولغانالر

زەئىپلىكلىرىنى 15  ئاجىزالرنىڭ  قىلماي،  رازى  ئۆزىمىزنى  بولغانالر  كۈچلۈك  1 بىز 

ياخشىلىقى  ھەقەمسايىسىنىڭ  ھەربىرىمىز  2 بىزنىڭ  بار.   پەرزىمىز  كۆتۈرمەككە 
دەشنەم  »ساڭا  3 چۈنكى:  تىرىشسۇن،   قىلغىلى  رازى  ئۇنى  ئۈچۈن  قىلىنىشى  تەمىر  ۋە 
قىلغۇچىالرنىڭ دەشنىمى مېنىڭ ئۈستۈمگە چۈشتى« دەپ پۈتۈلگەندەك مەسىھ ئۆز خۇش-

رىزالىكىنى ئىزدىمىدى.  
بىلەن  تەسەللىسى  يازمىالرنىڭ  ۋە مۇقەددەس  بولسا، سەۋر  پۈتۈلگەن  ئىلگىرىدىن  4 ھەرنېمە 

ئۈمىدىمىز بولغاي دەپ، بىزنىڭ تەلىمىمىز ئۈچۈن پۈتۈلگەندۇر.  5 سەۋر بىلەن تەسەللىنىڭ 
بەرگەيكى،   نېسىپ  بولغىلى  بىر كۆڭۈللۈك  ئەيسانىڭ ھېسابىچە  تەڭرىسى سىلەرگە مەسىھ 
6 سىلەر خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ ئاتىسى خۇداغا بىر كۆڭۈل ۋە بىر تىل بىلەن شان-

شەرەپ بېرىشكەيسىلەر.  
بىر-بىرىڭالرنى  قىلغاندەك،  قوبۇل  سىلەرنى  ئۆزى  مەسىھ  ئۈچۈن،  شان-شەرىپى  7 خۇدانىڭ 

ۋەدىلەرنى  بېرىلگەن  ئاتا-بوۋىالرغا  مەسىھ  ئېيتىمەنكى،  شۇنى  قىلىڭالر.  8 چۈنكى  قوبۇل 
تەستىقالپ، خۇدانىڭ ساداقىتى جەھىتىدىن خەتنىلىكلەرنىڭ خىزمەتكارى بولدى.  9 لېكىن 
پۈتۈلگەنكى:  ھەم  بەردى. شۇنداق  ئۈچۈن شان-شەرەپ  مەرھەمىتى  ئۇنىڭ  خۇداغا  تائىپىلەر 

»ئۇنىڭ ئۈچۈن تائىپىلەر ئارىسىدا ساڭا ھەمد ئېيتىپ، ئىسمىڭغا مەدھىيە ئوقۇغاي«  
10 ۋە يەنە ئۇ ئېيتىدۇكى: »ئەي تائىپىلەر، ئۇنىڭ قوۋمى بىلەن شادلىق قىلىڭالر«  

11 ۋە يەنە: »ئەي ھەممە تائىپىلەر، خۇداغا ھەمد ئېيتىڭالر، ئەي ھەممە خەلق، ئۇنى داڭالڭالر« 

دەپ پۈتۈلگەندۇر.  
12 ۋە يەنە يەشايا: »يىشاينىڭ يىلتىزىدىن چىققان نوتا كېلىدۇ. ئۇ قوپۇپ، تائىپىلەر ئۈستىگە 

سەلتەنەت قىلىدۇ ۋە ئۇنىڭغا تائىپىلەر ئۈمىد باغاليدۇ« دەپ ئېيتقان.  
13 ئەمدى ئۈمىدنىڭ تەڭرىسى مۇقەددەس روھنىڭ قۇدرىتى بىلەن ئۈمىدتە ئاشمىقىڭالر ئۈچۈن 

ېتىقاد قىلغىنىڭالردا سىلەرنى تولۇق خۇشاللىق ۋە ئامانلىق بىلەن تولدۇرغاي.  
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پاۋلۇسنىڭ خىزمىتى - ئاڭلىمىغانالرغا ئىنجىلنى يەتكۈزۈش

14 ئەمما مەن ئۆزۈم بولسام، ئەي بۇرادەرلىرىم، سىلەرنىڭ ياخشىلىق بىلەن تولغىنىنى، ھەممە 

بولغىنىڭالرنى  قادىر  بەرگىلى  نەسىھەت  بىر-بىرىڭالرغا  بولۇپ،  تولۇقلۇق  بىلەن  مەرىپەت 
يادىڭالرغا  يەنە  ئىشالرنى  بەزى  خاتىرجەمدۇرمەن.  15 لېكىن  توغراڭالردا  سىلەرنىڭ  بىلىپ، 
سالماق ئۈچۈن، خۇدادىن ماڭا ئاتا قىلىنغان مېھىر-شەپقەتكە مۇۋاپىق سىلەرگە بىپەرۋالىق 
بىلەن پۈتتۈم.  16 شۇنداق قىلىپ، تائىپىلەر مۇقەددەس روھ بىلەن پاك-مۇقەددەس قىلىنىپ، 
خىزمىتىنى  كاھىنلىق  ئىنجىلىنىڭ  خۇدانىڭ  ئۈچۈن،  قىلىنىشى  قۇربانلىق  بىر  مەقبۇل 
خۇدانىڭ  ئۈچۈن  بولغايمەن.  17 ئۇنىڭ  كاھىنى  ئەيسانىڭ  مەسىھ  تائىپىلەرگە  قىلىپ، 
ئالدىدىكى خىزمىتىم جەھىتىدىن مەسىھ ئەيسادا پەخرىم بار.  18 چۈنكى مەسىھ تائىپىلەرنى 
ئىتائەتكە كەلتۈرمەك ئۈچۈن، خاھى سۆزدە، خاھى ئەمەلدە، خاھى ئاالمەت ۋە مۆجىزىلەرنىڭ 
قىلغان  بىلەن  ۋاسىتەم  مېنىڭ  بولسا،  قۇۋۋىتىدە  روھنىڭ  مۇقەددەس  خاھى  قۇۋۋىتىدە، 
ئۈچۈن  قىلمايمەن.  19 ئۇنىڭ  جۈرئەت  سۆزلىگىلى  توغرىسىدىن  ئىش  باشقا  ئىشلىرىدىن 
يېرۇسالېمدىن تارتىپ، ئىللىرىكۇم يۇرتىغىچە ئايلىنىپ، ھەر يەردە ئىنجىلنى تولۇق جاكارالپ 
بولمىغان  ياسىماي دەپ، مەسىھنىڭ ئىسمى مەلۇم  يۈردۈم.  20 باشقىسىنىڭ ئۇلى ئۈستىگە 
يەرلەردە ئىنجىلنى ۋەز ئېيتقىلى ئىجتىھات قىلدىم.  21 بەلكى: »ئۇنىڭ توغرىسىدىن بىخەۋەر 

بولغانالر كۆرىدۇ ۋە ئاڭلىمىغانالر ئۇقىدۇ« دەپ پۈتۈلگەندەك قىلدىم.  
22 بۇنىڭ ئۈچۈن توال ۋاقىت قېشىڭالرغا كېلىشتىن توسۇلدۇم.  

پاۋلۇس رىمغا بارماقچى

23 لېكىن ئەمدى بۇ تەرەپلەردە ماڭا يەنە بىر يەر قالمىدى ۋە توال يىلالردىن تارتىپ ئالدىڭالرغا 

كۆرۈشۈپ،  بىلەن  سىلەر  ئۆتۈشۈمدە  بېرىپ  باردۇر.  24 ئىسپانىيىگە  ئىشتىياقىم  كەلگىلى 
سىلەرنى سېغىنىدىغان ئىشتىياقىمنى ئازغىنا قاندۇرغاندىن كېيىن، سىلەردىن باشالندۇرۇلۇپ، 

ئۇ يەرگە بارغىلى ئۈمىد قىلىمەن.  
25 لېكىن ئەمدى مۇقەددەسلەرگە خىزمەت قىلغىلى يېرۇسالېمغا بارىمەن.  26 چۈنكى ماكېدونىيە 

بىلەن ئاخايەدىكىلەر يېرۇسالېمدىكى مۇقەددەسلەرنىڭ پېقىرلىرىغا بىر ئىئانە بەرگىلى خۇش 
كۆردى.  27 دەرۋەقە ئۇالر شۇنى خۇش كۆردى، چۈنكى تائىپىلەر ئۇالرنىڭ روھىي نېمەتلىرىگە 
خىزمەت  يېرۇسالېمدىكىلەرگە  بىلەن  نېمەتلىرى  جىسمانىي  ئۆز  كېيىن،  بولغاندىن  شېرىك 
قىلغىلى پەرزى بولۇپ، ئۇالردىن قەرزداردۇر.  28 بۇنى پۈتكۈزۈپ، بۇ ئېتىقاد مېۋىسىنى ئۇالرغا 
تاپشۇرۇپ بەرگەندىن كېيىن، ئالدىڭالردىن ئۆتۈپ، ئىسپانىيىگە بارىمەن.  29 مەن ئالدىڭالرغا 

كەلگەندە مەسىھنىڭ بەرىكىتىنىڭ تولۇقلۇقى بىلەن كېلىدىغىنىمنى بىلىمەن.  
مۇھەببىتى  روھنىڭ  ۋە  بىلەن  مەسىھ  ئەيسا  خۇداۋەندىمىز  بۇرادەرلەر،  ئەي  30 ئەمدى، 
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خۇدادىن  ئۈچۈن  مەن  دۇئالىرىڭالردا  كۈرىشىپ،  بىلەن  مەن  يالۋۇرىمەنكى،  سىلەرگە  بىلەن 
تىلىگەيسىلەر.  31 يەھۇدىيەدىكى ئىمانسىزالردىن قۇتۇلۇشۇم ئۈچۈن ۋە يېرۇسالېمدىكىلەرگە 
قىلىدىغان خىزمىتىم مۇقەددەسلەرنىڭ ئالدىدا قوبۇل قىلىنغۇدەك بولۇش ئۈچۈن،  32 شۇنداق 
قىلىپ، خۇدانىڭ ئىرادىسى بولسا ئالدىڭالرغا خۇشلۇق بىلەن كېلىپ، سىلەر بىلەن راھەت 
تېپىشىم ئۈچۈن دۇئا قىلغايسىلەر.  33 ئامانلىقنىڭ تەڭرىسى ھەممەڭالر بىلەن بولغاي. ئامىن.  

 ئاخىرقى تەلىم ۋە ساالمالر

سىلەرگە 16  فېبەنى  ھەمشىرىمىز  بولغان  خىزمەتچىسى  جامائەتنىڭ  1 كېنھرىيەدىكى 

بولغۇدەك  اليىق  مۇقەددەسلەرگە  2 خۇداۋەندىدە  تونۇشتۇرىمەن.   قىلىپ  تەۋسىيە 
تەرىقىدە ئۇنى قوبۇل قىلىپ، سىلەردىن ھاجىتى بولغان ھەر ئىشتا ئۇنىڭغا ياردەم بەرگەيسىلەر. 

چۈنكى ئۇ ئۆزى توال كىشىگە ۋە ھەم ماڭا ياردەمچى بولغان.  
3 مەسىھ ئەيسادا ھەمكارلىرىم بولغان پرىسكىلال ۋە ئاكۋىالغا ساالم ئېيتىڭالر.  4 ئۇالر مېنىڭ 

ھەممە  تائىپىلەرنىڭ  بەلكى  ئەمەس،  مەن  يالغۇز  ۋە  قويدى  بويۇنلىرىنى  ئۆز  ئۈچۈن  جېنىم 
جامائەتلىرى ھەم ئۇالرغا مىننەتدار.  

مەسىھكە  يۇرتىدىكى  ئاسىيا  ئېيتىڭالر.  ساالم  ھەم  جامائەتكە  ئۆيىدىكى  5 ئۇالرنىڭ 

ئىشەنگەنلەرنىڭ تۇنجى ھوسۇلى بولغان ئامرىقىم ئېپەنىتۇسقا ساالم ئېيتىڭالر.  
6 سىلەر ئۈچۈن توال ئەمگەك تارتقان مەريەمگە ساالم ئېيتىڭالر.  

7 مەندىن ئىلگىرى مەسىھنىڭ شاگىرتلىرى بولۇپ، روسۇلالرنىڭ ئارىسىدا مۆتىۋەرلىك بولغان 

تۈرمىداش رەپىق ئۇرۇق-تۇغقانلىرىم ئاندرونىكۇس بىلەن يۇنىياسقا ساالم ئېيتىڭالر.  
8 خۇداۋەندىدە ئامرىقىم ئامپىلىياسقا ساالم ئېيتىڭالر.  

ساالم  ئىستاخۇسقا  ئامرىقىم  ۋە  ئۇربانۇسقا  بولغان  ھەمكارىمىز  خىزمىتىدە  9 مەسىھنىڭ 

ئېيتىڭالر.  
ساالم  ئۆيىدىكىلەرگە  ئارىستوۋۇلۇسنىڭ  ئېيتىڭالر.  ساالم  ئاپېلىسقا  ياراملىق  10 مەسىھتە 

ئېيتىڭالر.  
بولغان  خەلقىدىن  ئۆي  ناركىسۇسنىڭ  ئېيتىڭالر.  ساالم  ھىرودىيونغا  11 ئۇرۇق-تۇغقىنىم 

ترىفوساغا  بىلەن  ترىفىنا  ئېيتىڭالر.  12 خۇداۋەندىدە ئىشلىگۈچى  خۇداۋەندىدىكىلەرگە ساالم 
ساالم ئېيتىڭالر. خۇداۋەندىدە توال ئىشلىگەن ئامراق پېرسىسگە ساالم ئېيتىڭالر.  

13 خۇداۋەندىدە ئىلغانغان رۇفۇسقا ۋە ئۇنىڭ ئانىسى ئانامغا ساالم ئېيتىڭالر.  

بولغان  بىلەن  ئۇالر  ۋە  ھېرماسقا  پاتروۋاسقا،  ھەرمىسكە،  فىلگونغا،  14 ئاسىنكرىتۇسقا، 

بۇرادەرلەرگە ساالم ئېيتىڭالر.  
15 فىلولولوگۇس بىلەن يۇلىياغا، نىرىيۇس بىلەن ھەمشىرىسىگە ۋە ئولىمپاسقا ۋە ئۇالر بىلەن 

بولغان مۇقەددەسلەرنىڭ ھەممىسىگە ساالم ئېيتىڭالر.  
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16 مۇقەددەس سۆيۈش بىلەن بىر-بىرىڭالرغا ساالم قىلىڭالر. مەسىھنىڭ ھەممە جامائەتلىرى 

سىلەرگە ساالم ئېيتىدۇ.  

بولغان  زىت  تەلىمگە  قىلغان  قوبۇل  ئۆزۈڭالر  يالۋۇرىمەنكى،  سىلەرگە  بۇرادەرلەر،  17 ئەي 

نېرى  ئۇالردىن  قىلىپ،  ئېھتىيات  چىقارغۇچىالردىن  ئازدۇرماقلىق  بىلەن  ئايرىلماقلىق 
قورساقلىرىغا  ئۆز  قىلماي،  خىزمەت  مەسىھكە  خۇداۋەندىمىز  شۇنداقالر  تۇرۇڭالر.  18 چۈنكى 
خىزمەت قىلىپ، سىلىق سۆز ۋە چىرايلىق گەپ بىلەن ساددىالرنىڭ كۆڭۈللىرىنى ئالدايدۇ.  
ياخشىلىقتا  لېكىن  خۇشتۇرمەن،  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  بولدى  مەلۇم  ھەممىلەرگە  19 ئىتائىتىڭالر 

يېقىندا  پات  تەڭرىسى  ئامانلىقنىڭ  بولۇشۇڭالرنى خااليمەن.  20 مانا  يامانلىقتا ساددا  ۋە  دانا 
سىلەر  مېھىر-شەپقىتى  ئەيسانىڭ  خۇداۋەندىمىز  ئېزىدۇ.  تېگىدە  پۇتلىرىڭالرنىڭ  شەيتاننى 

بىلەن بولغاي.  
21 مېنىڭ ھەمكارىم تىموتېئۇس ۋە قېرىنداشلىرىم لۇكىيۇس، ياسۇن ۋە سوسىپاتىر سىلەرگە 

ساالم ئېيتىدۇ. 22 مەن بۇ خەتنى پۈتكۈچى تېرتىئۇس خۇداۋەندىدە سىلەرگە ساالم ئېيتىمەن.  
23 مېنى ۋە ھەممە جامائەتتىكىلەرنى مېھمان قىلغان گايۇس سىلەرگە ساالم ئېيتىدۇ، شەھەرنىڭ 

خەزىنىچىسى ئاراستۇس ۋە بۇرادىرىمىز كۋارتۇس سىلەرگە ساالم ئېيتىدۇ.  24 خۇداۋەندىمىز ئەيسا 
مەسىھنىڭ مېھىر-شەپقىتى ھەممەڭالر بىلەن بولغاي. ئامىن. 

 25 ئەمما مەن يەتكۈزگەن ئىنجىلىم ۋە ئەيسا مەسىھ توغرىسىدىكى ۋەزىمگە مۇۋاپىق، دەۋرلەردىن 
بېرى يوشۇرۇلۇپ، ئەمدى ئاشكارا قىلىنغان سىرغا مۇۋاپىق، سىلەرنى قۇۋۋەتلەندۈرگىلى قادىر 
تەڭرىنىڭ  ئەزەلىي  بولغاي.  26 ئەمدى ئۇ سىر ئاشكارىلىپ،  ئۆزىگە شان-شەرەپ  بولغاننىڭ 
ئىتائەتمەنلىكىنىڭ  ئىماننىڭ  ئۇالرنى  ئارىسىدا،  تائىپىلەرنىڭ  ھەممە  مۇۋاپىق،  ئەمرىگە 
بىلەن  ۋاسىتىسى  يازمىالرنىڭ  مۇقەددەس  پەيغەمبەرلىك  ئۈچۈن،  بېرىش  ئېلىپ  يولىغا 
تا  بىلەن  ۋاسىتىسى  مەسىھنىڭ  ئەيسا  يېگانە ھېكمەتلىك خۇداغا  قىلىنغاندۇر.  27 ئۇ  بايان 

ئەبەدىلئەبەد شان-شەرەپ بولغاي. ئامىن.  
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كورىنتۇسلۇقالرغا يېزىلغان 
بىرىنچى خەت

مۇقەددەسلەرگە ساالم

پاۋلۇستىن 1  بولغان  روسۇلى  ئەيسانىڭ  بىلەن قىچقىرىلىپ، مەسىھ  ئىرادىسى  1 خۇدانىڭ 

ئەيسادا  مەسىھ  جامائىتىنىڭ  كورىنتۇستىكى  2 خۇدانىڭ  سوستېنىستىن   بۇرادەر  ۋە 
بىزنىڭ  ۋە  ئۇالرنىڭ  يەردە  ھەر  ۋە  مۇقەددەسلىرىگە  قىچقىرىلغان  قىلىنىپ،  پاك-مۇقەددەس 
خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ ئىسمىغا ئىلتىجا قىلغۇچىالرنىڭ ھەممىسىگە ساالم.  3 سىلەرگە 

ئاتىمىز خۇدادىن ۋە خۇداۋەندە ئەيسا مەسىھتىن مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق بولسۇن.  

شۈكرانە

سىلەرنىڭ  ئۈچۈن  مېھىر-شەپقىتى  قىلىنغان  ئاتا  سىلەرگە  ئەيسادا  مەسىھ  4 خۇدانىڭ 

جەھىتىڭالردىن ھەمىشە خۇدايىمغا شۈكۈر ئېيتىمەن.  5 چۈنكى ئۇنىڭ ئۆزىدە ھەممە ئىشتا، 
ئۇنداق  بولدۇڭالر.  6 مەسىھنىڭ شاھادىتى كۆڭلۈڭالردا  بىلىشتە غەنىي  ۋە ھەر  ھەر سۆزدە 
مۇستەھكەملەندىكى،  7 خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ ئاشكارا بولۇشىغا مۇنتەزىر بولۇپ، 
ھېچبىر مېھىر-شەپقەت ھەدىيەسىدە ئۆكسۈك ئەمەسسىلەر.  8 ئۇ ئۆزى خۇداۋەندىمىز ئەيسا 
مۇستەھكەملەيدۇ.   ئاخىرغىچە  سىلەرنى  ئۈچۈن،  بولمىقىڭالر  ئەيىبسىز  كۈنىدە  مەسىھنىڭ 
ئۆزى  قىچقارغان خۇدا  ئەيسا مەسىھنىڭ شېرىكلىكىگە  ئوغلى خۇداۋەندىمىز  ئۆز  9 سىلەرنى 

ئىشەنچلىكتۇر.  

كورىنتۇسنىڭ جامائىتىدىكى بۆلۈنۈش

10 ئەي بۇرادەرلەر، خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ ئىسمى بىلەن سىلەرگە نەسىھەت بېرىمەنكى، 

ھەممەڭالر بىر ئېغىزلىق بولۇپ، ئاراڭالردا پىرقىلەر چىقارماي، بىر پىكىر ۋە بىر رايدا كامىل 
بىرلەشتۈرۈلۈڭالر.  11 چۈنكى ،ەي بۇرادەرلىرىم، ئاراڭالردا خۇسۇمەت بار بولغىنى ماڭا كلوۋىنىڭ 
ئۆي خەلقىدىن خەۋەر بېرىلدى.  12 شۇنى ئېيتىمەنكى، ئاراڭالردا بىرى: »مەن پاۋلۇسنىڭكى 
بىرى:  يەنە  ۋە  كىفاسنىڭ«  بىرى: »مەن  يەنە  ئاپوللوسنىڭ«،  بىرى: »مەن  يەنە  ئىكەنمەن«، 
»مەن مەسىھنىڭكى ئىكەنمەن« دەپ ئېيتىشار ئىكەن.  13 ئەجەبا مەسىھ تەقسىم قىلىندىمۇ؟ 
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پاۋلۇس سىلەر ئۈچۈن كرېستكە تارتىلدىمۇ ياكى پاۋلۇسنىڭ ئىسمى بىلەن چۆمۈلدۈرۈلدۈڭالرمۇ؟  
14 كرىسپۇس بىلەن گايۇستىن باشقا ھېچبىرىڭالرنى چۆمۈلدۈرمىگىنىم ئۈچۈن خۇداغا شۈكۈر 

دەپ  چۆمۈلدۈرۈلدۈم«  بىلەن  ئىسمى  »ئۇنىڭ  مېنى:  ھېچكىم  ئۈچۈن  ئېيتىمەن.  15 شۇنىڭ 
ئېيتالمايدۇ.  16 مانا ئىستىفاناسنىڭ ئۆي خەلقىنى ھەم چۆمۈلدۈرگەن ئىدىم. لېكىن بۇالردىن 
باشقا بىراۋنى چۆمۈلدۈرگىنىمنى بىلمەيمەن.  17 چۈنكى مەسىھ مېنى ئادەملەرنى چۆمۈلدۈرگىلى 
ئەۋەتمەي، بەلكى ئىنجىلنى ۋەز ئېيتقىلى مېنى ئەۋەتتى. شۇنى قىلىپ، مەسىھنىڭ كرېستىنىڭ 

قۇۋۋىتى بىكار بولمىسۇن دەپ، ھېكمەت سۆزلىرى بىلەن ۋەز ئېيتمايمەن.  

خۇدانىڭ ھېكمىتى ۋە بۇ دۇنيانىڭ ھېكمىتى

18 چۈنكى كرېست توغرىسىدىكى سۆز ھاالك بولغۇچىالرنىڭ ئالدىدا جاھالەتتەكتۇر. لېكىن 

ھېكمىتىنى  »داناالرنىڭ  قۇدرىتىدۇر.  19 چۈنكى:  خۇدانىڭ  ئۈچۈن  تاپقۇچىالر  نىجات  بىز 
يوقىتىپ، ئاقىلالرنىڭ ئەقلىنى ئىناۋەتسىز قىلىمەن« دەپ پۈتۈلگەندۇر.  

بۇ  خۇدا  قىلغۇچىلىرى؟  بەس-مۇنازىرە  دۇنيانىڭ  بۇ  قېنى  كاتىپالر،  قېنى  داناالر،  20 قېنى 

ھېكمىتى  ئۆز  خۇدانىڭ  ئايالندۇرمىدىمۇ؟  21 چۈنكى  ھاماقەتلىككا  ھېكمىتىنى  دۇنيانىڭ 
بىلەن بېكىتكىنى بويىچە دۇنيا ئۆز ھېكمىتى بىلەن خۇدانى تونۇمىغاچ، خۇدا ئىشەنگۈچىلەرنى 
نادانلىق دەپ قارالغان ۋەز بىلەن قۇتقۇزغىلى مۇناسىپ كۆردى.  22 چۈنكى يەھۇدىيالر ئاالمەت 
تەلەپ قىلىدۇ ۋە يۇنانىيالر ھېكمەت ئىزدەيدۇ.  23 لېكىن بىز بولساق يەھۇدىيالرغا تايىشتەك 
ۋە تائىپىلەرگە ھاماقەتلىكتەك بولۇپ، كرېستكە تارتىلغان مەسىھنى ۋەز ئېيتىمىز.  24 لېكىن 
بىز ۋەز ئېيتقان مەسىھ قىچقىرىلغانالرنىڭ ئۆزىگە، خاھى يەھۇدىيالر، خاھى يۇنانىيالر بولسا، 
خۇدانىڭ قۇدرىتى ۋە خۇدانىڭ ھېكمىتىدۇر.  25 چۈنكى خۇدادىن كەلگەن جاھالەتلىك نەرسە 

ئادەملەردىن دانادۇر ۋە خۇدادىن كەلگەن ئاجىز نەرسە ئادەملەردىن كۈچلۈكتۇر.  
يا  ۋە  قۇدرەتلىكلەردىن  ۋە  داناالردىن  جىسمانىي  قاراڭالركى،  دەۋىتىڭالرغا  بۇرادەرلەر،  26 ئەي 

خىجالەت  داناالرنى  خۇدا  ئەمەس.  27 لېكىن  قىچقىرىلغان  كىشىلەر  توال  ئېسىلزادىلەردىن 
قۇدرەتلىكلەرنى خىجالەت قىلماق  ئۇ  ئىلغىدى.  نادان سانالغانالرنى  دۇنيادا  قىلماق ئۈچۈن، 
ئۈچۈن، دۇنيادا زەئىپ سانالغانالرنى ئىلغىدى  28 ۋە بىر نېمە بولغاننى ھېچنېمىدەك قىلماق 
ھېچنېمىدەك  دەرۋەقە  بولغانالرنى،  تەھقىر  ۋە  بولمىغانالرنى  ئېسىلزادە  دۇنيادا  ئۈچۈن 
سانالغانالرنى خۇدا ئىلغىغانكى،  29 ھېچبىر ئادەم خۇدانىڭ ئالدىدا پەخىرلەنمىسۇن.  30 لېكىن 
ئادالەت، پاك-مۇقەددەسلىك ۋە  تەرىپىدىن بىزگە ھېكمەت ۋە  سىلەر ئۇنىڭدىن بولۇپ، خۇدا 
پىدا بولغان مەسىھ ئەيسادىدۇرسىلەر.  31 شۇنىڭ ئۈچۈن: »پەخىرلەنگۈچى خۇداۋەندە بىلەن 

پەخىرلەنسۇن« دەپ پۈتۈلگەندەك بولغاي.  
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خۇدانىڭ ھېكمىتى ۋە قۇدرىتى بىلەن  پاۋلۇسنىڭ خىزمىتى — 

شاھادىتىنى 2  خۇدانىڭ  سىلەرگە  كەلگەندە  قېشىڭالرغا  سىلەرنىڭ  مەن  بۇرادەرلەر،  1 ئەي 

ئەيسا  ئاراڭالردا  2 چۈنكى  قىلمىدىم.   بايان  بىلەن  پەزىلىتى  ھېكمەتنىڭ  ۋە  سۆزنىڭ 
مەسىھنى ۋە ئۇنىڭ كرېستكە تارتىلغىنىدىن باشقا ھېچنېمىنى بىلمەي دەپ، كۆڭلۈمدە قارار 
قىلغانىدىم.  3 لېكىن زەئىپلىك ۋە قورقۇنچ ۋە توال تىترىمەكلىك بىلەن سىلەرنىڭ يېنىڭالردا 
ئىدىم.  4 سۆز قىلىش بىلەن ۋەز ئېيتىشىم ھېكمەتنىڭ ئۇنىتىدىغان سۆزلىرى بىلەن بولماي، 
بەلكى روھنىڭ ۋە قۇدرەتنىڭ نامايان قىلىنىشى بىلەن ئىدى،  5 شۇنداق قىلىپ، ئىمانىڭالر 

ئىنسان ھېكمىتى بىلەن بولماي، خۇدانىڭ قۇدرىتى بىلەن بولغاي.  
6 لېكىن كامىلالر ئارىسىدا ھېكمەت سۆزلەيمىز، ئەمما بۇ دۇنيانىڭ ھېكمىتىنى ئەمەس ياكى 

بۇ زاماننىڭ پانىي بولىدىغان چوڭلىرىنىڭ ھېكمىتىنى ئەمەس.  7 بەلكى خۇدا بىزنىڭ شان-
شەرەپ تاپمىقىمىز ئۈچۈن دەۋرلەردىن ئىلگىرى تايىن قىلغان يوشۇرۇن سىرىنىڭ ھېكمىتىنى 
سۆزلەيمىز.  8 ئۇنىڭ ئۆزىنى بۇ زاماننىڭ چوڭلىرىدىن ھېچبىرى بىلمىدى، چۈنكى ئۇالر بۇ 
»كۆز  تارتمايتتى.  9 بەلكى:  كرېستكە  خۇداۋەندىنى  شان-شەرەپنىڭ  بولسا،  بىلگەن  سىرنى 
خۇدا  كەلمىگەننى،  كۆڭلىگە  ئادەمنىڭ  ھېچبىر  ۋە  ئىشىتمىگەننى  قۇالق  ۋە  كۆرمىگەننى 

ئۆزىنى دوست تۇتقۇچىالرغا تەييار قىلغاندۇر« دەپ پۈتۈلگەندەك سۆز قىلىمىز.  
10 لېكىن خۇدا روھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن بىزگە شۇنى ئاشكارا قىلدى. مانا روھ ئۆزى ھەرنېمىنى، 

ھەتتا خۇدانىڭ چوڭقۇرلۇقىنى تەپتىش قىلىدۇ.  11 چۈنكى ئىنساننىڭ كۆڭلىدىكىنى ئۇنىڭ 
ئىچىدە بار روھىدىن باشقا ھېچكىم بىلمىگەندەك، خۇدادا نېمە بار ئىكەنلىكىنى ئۇنىڭ ئۆز 

روھىدىن باشقا ھېچكىم بىلمەيدۇ.  
بېرىلگەننى  بىزگە  تەرىپىدىن  خۇدا  بەلكى  بېرىلمىدى،  روھى  دۇنيانىڭ  بىزگە  12 ئەمدى 

بىلدۈرۈلگەننى  بېرىلدى.  13 بىزگە  بىزگە  روھ  بولغان  خۇدادىن  ئۈچۈن  بىلمىكىمىز 
سۆزلىگىنىمىزدە ئىنسانچە ھېكمەت ئۆگەتكەن سۆزلەر بىلەن ئەمەس، بەلكى روھ ئۆگەتكەن 
سۆزلەر بىلەن، روھىي نەرسىلەرنى روھىي نەرسىلەر بىلەن تەڭلەشتۈرۈپ، سۆز قىلىمىز.  14 ئەمما 
تەبىئىي ئادەم خۇدانىڭ روھىغا تەئەللۇق نەرسىنى قوبۇل قىلمايدۇ. چۈنكى ئۇنىڭ كۆز ئالدىدا 
ھاماقەتلىكتەكتۇر ۋە بۇنى پەملىيەلمەيدۇ. چۈنكى شۇنداق نەرسىلەر روھىي تەرىقىدە تەپتىش 
تەپتىشلىيەلەيدۇ، ئەمما ئۆزى ھېچكىمدىن  نەرسىنى  ئادەم ھەر  قىلىنىدۇ.  15 لېكىن روھىي 
تەپتىشلىنەلمەيدۇ.  16 چۈنكى خۇداۋەندىنىڭ پىكرىنى كىم بىلىپ، ئۇنىڭغا تەلىم بېرەلەيدۇ؟ 

ئەمما بىزدە مەسىھنىڭ پىكرى بار.  

جىسمانىي ياكى روھانىي تەرىقىدە ئۇلنىڭ ئۈستىدە قۇرۇش

بەلكى 3  قىاللمىدىم،  سۆز  سىلەرگە  قىلغاندەك  سۆز  روھانىيالرغا  مەن  بۇرادەرلەر،  1 ئەي 

جىسمانىي بولغانالرغا ۋە مەسىھتە كىچىك باال بولغانالرغا سۆز قىلغاندەك سىلەرگە سۆزلىدىم.  
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2 تائام بەرمەي، سىلەرگە سۈت ئىچۈردۈم. چۈنكى ئۇ ۋاقىت تائام سىڭدۈرەلمەيتتىڭالر، ھازىرمۇ 

تېخى سىڭدۈرەلمەيسىلەر.  3 مانا تېخى جىسمانىيدۇرسىلەر. چۈنكى ئاراڭالردا ھەسەت ۋە جېدەل 
پاۋلۇسنىڭكى  »مەن  بىرى:  4 ئاراڭالردا  يۈرمەمسىلەر؟   ئىنسانچە  بولۇپ  جىسىمچە  بولسا، 
ئىكەنمەن«، يەنە بىرى: »مەن ئاپوللوسنىڭكى ئىكەنمەن« دېگەندە جىسمانىي ئەمەسمۇسىلەر؟  
ئىمانغا  قىلغاندەك،  تەقسىم  ھەرقايسىسىغا  خۇداۋەندە  نېمىدۇر؟  پاۋلۇس  نېمە؟  5 ئاپوللوس 

ئاپوللوس  تېرىدىم،  6 مەن  ئەمەسمۇ؟   خىزمەتكارالر  بولغان  ۋاسىتە  كەلتۈرۈلگىنىڭالرغا 
لېكىن  نە سۇغارغۇچى ھېچنېمە،  تېرىغۇچى،  7 نە  ئۆستۈردى.   ئۆزى  لېكىن خۇدا  سۇغاردى، 
ئۆستۈرگۈچى بولغان خۇدا ئۆزى ھەرنېمىدۇر.  8 ئەمما تېرىغۇچى ۋە سۇغارغۇچى بىردەكتۇر، 
لېكىن ھەربىرى ئۆز ئىشىچە ئىنئامىنى ئالىدۇ.  9 چۈنكى بىز بولساق خۇدانىڭ ھەمكارلىرى 

ئىكەنمىز. سىلەر بولساڭالر خۇدانىڭ ئېكىن يېرى ۋە خۇدانىڭ ئىمارىتى ئىكەنسىلەر.  
ئۇلنى سالدىم.  تامچىدەك  دانا  بىر  مېھىر-شەپقىتىنىڭ ھېسابىچە  قىلغان  ئاتا  ماڭا  10 خۇدا 

ياسىغىنىغا  قانداق  ئۈستىگە  ئۇنىڭ  ھەربىرى  ئەمما  ياسايدۇ،  ئۈستىگە  ئۇلنىڭ  باشقىسى 
ھېچكىم  ئۇل  بىر  باشقا  مەسىھتىن  ئەيسا  يەنى  ئۇلدىن،  سېلىنغان  قارىسۇن.  11 چۈنكى 
سااللمايدۇ.  12 لېكىن بىر كىشى ئۇلنىڭ ئۈستىگە ئالتۇن يا كۈمۈش يا قىممەت تاشالر بىلەن 
ۋە يا ياغاچ يا سامان يا قومۇش بىلەن ياسىسا،  13 ھەربىرىنىڭ ئىشى ئاشكارا بولىدۇ. چۈنكى ئۇ 
كۈن ئوت بىلەن زاھىر بولۇپ، شۇنى ئاشكارا قىلىدۇ. ھەربىرىنىڭ ئىشى قانداق ئىكەنلىكىنى 
ئوت ئۆزى ئايرىيدۇ.  14 ئەگەر بىر كىشىنىڭ ئۇ ئۇلنىڭ ئۈستىگە ياسىغان ئىشى مۇقىم تۇرۇپ 
قالسا، ئۇ ئۆزى ئىنئام تاپىدۇ.  15 ئەمما ئەگەر بىر كىشىنىڭ ئىشى كۆيۈپ كەتسە، ئىنئامىنى 

يىتتۈرىدۇ ئەمما ئۆزى ئوتتىن ئۆتۈپ قۇتۇلغاندەك نىجات تاپىدۇ.  
تۇتقىنىنى  ماكان  ئىچىڭالردا  روھى  خۇدانىڭ  ۋە  بولغىنىڭالرنى  بەيتى  خۇدانىڭ  16 ئەجەبا 

چۈنكى  بۇزىدۇ.  ئۇنى  خۇدا  بۇزسا،  بەيتىنى  خۇدانىڭ  كىشى  بىر  بىلمەمسىلەر؟  17 ئەگەر 
خۇدانىڭ بەيتى مۇقەددەستۇر ۋە سىلەر ئۇنىڭ بەيتىدۇرسىلەر.  

18 ھېچكىم ئۆزىنى ئالدىمىسۇن. ئەگەر ئاراڭالردا بىرى ئۆزىنى بۇ دەۋردە دانا دەپ سانىسا، دانا 

بولماق ئۈچۈن ئەخمەقتەك بولسۇن.  19 بۇ دۇنيانىڭ ھېكمىتى خۇدانىڭ ئالدىدا ھاماقەتلىكتۇر. 
چۈنكى: »ئۇ داناالرنى ئۆز ھىيلىلىرىدە تۇتىدۇ«  

دەپ  بىلىدۇ«  ئىكەنلىكىنى  ئىناۋەتسىز  پىكىرلىرى  داناالرنىڭ  »خۇداۋەندە  يەنە:  20 ۋە 

پۈتۈلگەندۇر.  
 21 ئۇنىڭ ئۈچۈن ھېچكىم ئادەملەر بىلەن پەخىرلەنمىسۇن، چۈنكى ھەممىسى سىلەرنىڭكىدۇر.  
22 خاھى پاۋلۇس، خاھى ئاپوللوس، خاھى كىفاس، خاھى دۇنيا، خاھى ھاياتلىق، خاھى ئۆلۈم، 

سىلەرنىڭكىدۇر.   بولسا  ھەرنېمە  دەرۋەقە  بولسا،  نەرسە  كېلىدىغان  خاھى  ھازىرقى،  خاھى 
23 لېكىن سىلەر مەسىھنىڭكى ۋە مەسىھ خۇدانىڭكىدۇر.  
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ئەيسا مەسىھنىڭ خىزمەتكارلىرى

1 ھەر كىشى بىزنى مەسىھنىڭ خىزمەتكارلىرىدەك ۋە خۇدانىڭ سىرلىرىنىڭ ۋەكىللىرىدەك 4 

سانىسۇن.  2 ئەمدى ۋەكىل بولغان كىشىلەردىن ھەربىرىنىڭ ئىشەنچلىك بولۇشىنى تەلەپ 
ئىشتەك  بىر  ئەرزىمەس  ماڭا  قىلسا،  ھۆكۈم  مېنى  ئادەملەر  باشقا  ياكى  3 سىلەر  قىلىنىدۇ.  
بىلمىدىم.  ئەيىب  بىر  ئۆزۈمدە  4 چۈنكى  قىلمايمەن.   ئۆزۈمنى ھۆكۈم  ھەتتە  مەن  كۆرۈنىدۇ. 
ئەمما بۇنىڭ بىلەن ئۆزۈمنى ئادىل دېمەيمەن، بەلكى مېنى ھۆكۈم قىلغۇچى خۇداۋەندە ئۆزىدۇر.  
كۆڭۈللەرنىڭ  چىقىرىپ،  يورۇقلۇققا  ئىشلىرىنى  پىنھان  قاراڭغۇلۇقنىڭ  ئۈچۈن  5 ئۇنىڭ 

ۋاقىت  ئۇ  قىلماڭالر.  ھۆكۈم  ھېچ  كەلمىگۈچە،  خۇداۋەندە  قىلىدىغان  ئاشكارا  پىكىرلىرىنى 
ھەركىمنىڭ ئىززىتى خۇدادىن بولىدۇ.  

6 ئەي بۇرادەرلەر، كىتابتا پۈتۈلگەندىن تاشقىرى چىقماي، بىرى ئۆز ئۇستازى ئۈچۈن يوغىناپ 

كېتىپ، يەنە بىرىگە يوغانلىق قىلمىسۇن دەپ، بىزگە قاراپ ئۆگەنمىكىڭالر ئۈچۈن مەزكۇرنى 
مېنىڭ ۋە ئاپوللوس توغرىسىدا مىسال كەلتۈرۈپ ئېيتتىم.  7 كىم سېنى باشقىالردىن پەرق 
نېمىشقا  بولسا،  بېرىلگەن  ساڭا  ئەمدى  بار؟  نېمە  سەندە  باشقا  بېرىلگەندىن  ساڭا  قىلىدۇ؟ 
ساڭا بېرىلمىگەندەك يوغانلىق قىلىسەن؟  8 توق بولدۇڭالر، باي بولدۇڭالر، بىزسىز پادىشاھ 
بولۇپ ھۆكۈم سۈردۈڭالر! كاشكى راست پادىشاھ بولۇپ ھۆكۈم سۈرگەن بولساڭالرىدىكى، بىز 
ھەم سىلەر بىلەن پادىشاھ بولۇپ ھۆكۈم سۈرگەن بوالتتۇق.  9 خۇدا بىز روسۇلالرنى ئۆلۈمگە 
دۇنياغا،  چۈنكى  كۆرۈنىدۇ،  ماڭا  قويغاندەك  ئاخىرغا  ئەڭ  ئوخشاش  قىلىنغانالرغا  ھۆكۈم 
ئۈچۈن  مەسىھ  بولدۇق.  10 بىزلەر  تاماشىدەك  ئادەملەرگە  ھەم  پەرىشتەلەرگە،  ھەم  يەنى 
ئەخمەقلەردەك بولدۇق، لېكىن سىلەر مەسىھتە داناالردەكتۇرسىلەر. بىزلەر زەئىپلەردەكتۇرمىز، 
لېكىن سىلەر كۈچلۈكلەردەكتۇرسىلەر. سىلەر ئىززەتلىك كىشىلەردەكتۇرسىلەر، لېكىن بىزلەر 
يالىڭاچ  ئۇسسايمىز،  قېلىپ  ئاچ  ۋاقىتقىچە  كىشىلەردەكتۇرمىز.  11 بۇ  مەنسىتىلمەيدىغان 
جاپا  ئىشلەپ  بىلەن  قوللىرىمىز  يوقتۇر.  12 ئۆز  جايىمىز  ئولتۇراقلىق  ۋە  ئۇرۇلىمىز  يۈرۈپ 
تارتىمىز. دەشنەم قىلىنغىنىمىزدا دۇئايىخەير ئېيتىمىز، قوغالنغىنىمىزدا سەۋر-تاقەت قىلىمىز.  
13 ھاقارەت قىلىنغىنىمىزدا ياخشى سۆز قىلىمىز. بۇ ۋاقىتقىچە دۇنيانىڭ ئەخلىتىدەك ۋە ھەر 

نەرسىنىڭ قىرىندىسىدەك قارىلىۋاتىمىز.  
دەپ  بالىلىرىم  ئامراق  سىلەر  بەلكى  پۈتمىدىم،  بۇنى  ئۈچۈن  قىلماق  خىجالەت  14 سىلەرنى 

توال  ھەم،  بولسا  مۇئەللىمىڭالر  مىڭ  ئون  مەسىھتە  بېرىمەن.  15 ئەگەر  نەسىھەت  سىلەرگە 
ئاتىلىرىڭالر يوقتۇر. چۈنكى مەن ئۆزۈم مەسىھ ئەيسادا ئىنجىل بىلەن سىلەرنى تۇغقاندۇرمەن.  
ئۈچۈن  يالۋۇرىمەن.  17 ئۇنىڭ  دەپ  ئېلىڭالر«  ئۈلگە  »ماندىن  سىلەرگە:  ئۈچۈن  16 ئۇنىڭ 

قېشىڭالرغا  سىلەرنىڭ  تىموتېئۇسنى  ئوغلۇم  ئامراق  بولغان  ئىشەنچلىك  خۇداۋەندىدە 
ئەۋەتتىم. ئۇ ئۆزى مېنىڭ مەسىھ ئەيسادىكى يوللىرىمنى ۋە ھەر يەردە ھەر جامائەتتە قانداق 

ئۆگەتكىنىمنى يادىڭالرغا كەلتۈرىدۇ.  
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كەتكەندۇر.  19 لېكىن  يوغىناپ  دەپ،  كەلمەسمىكىن  ئالدىمىزغا  مېنى:  بەزىلەر  18 لېكىن 

سۆزلىرىنى  قىلغانالرنىڭ  يوغانلىق  كېلىپ،  قېشىڭالرغا  پۇرسەتتە  پات  خالىسا،  خۇداۋەندە 
ئەمەس، بەلكى ئۇالرنىڭ قۇدرىتىنى كۆرۈپ باقىمەن.  20 چۈنكى خۇدانىڭ پادىشاھلىقى سۆز 
بىلەن ئەمەس، بەلكى قۇدرەت بىلەندۇر.  21 نېمە خااليسىلەر؟ ئالدىڭالرغا تاياق بىلەن كېلەيمۇ 

ياكى مۇھەببەت ۋە مۇاليىم روھ بىلەن كېلەيمۇ؟  

زىنا قىلغۇچىنى جامائەتتىن چىقىرىش

ئارىسىدا 5  تائىپىلەر  ۋە  ئىشىتىلىدۇ  تەرىپىدىن  ھەر  خەۋىرى  بارلىقىنىڭ  زىنا  1 ئاراڭالردا 

ئېلىپتۇ.   خوتۇنىنى  ئاتىسىنىڭ  ئۆز  بىركىم  شۇنداقكى،  ئىكەن.  بار  زىنا  بولمىغان  ھەم 
چىقارغۇدەك  ئوتتۇراڭالردىن  كىشىنى  قىلغان  ئىشنى  شۇ  قىلىپ،  يوغانلىق  بولسا  2 سىلەر 

بولۇپ،  ھازىر  روھچە  بىلەن  بولغىنىم  يىراقتا  جەھەتتە  بەدەن  3 مەن  بولمىدىڭالر.   غەمكىن 
مېنىڭ  ۋە  4 سىلەر  قىلدىم.   ھۆكۈم  بولغىنىمدەك  ھازىر  كىشىنى  قىلغان  ئىشنى  شۇنداق 
ئەيسا  خۇداۋەندەڭالر  بولۇشقاندا  جەم  يەردە  بىر  بىلەن  ئىسمى  ئەيسانىڭ  خۇداۋەندە  روھۇم 
بولۇشى  ھاالك  جىسىمنىڭ  كىشىنى  5 شۇنداق  قىلىپ،   ھۆكۈم  بىلەن  قۇدرىتى  مەسىھنىڭ 
ئۈچۈن شەيتانغا تاپشۇرغايمىز. بۇنىڭ بىلەن روھى خۇداۋەندە ئەيسانىڭ كۈنىدە نىجات تاپقاي.  
خېمىرنى  ھەممە  خېمىرتۇرۇچ  كىچىككىنا  ئەمەس.  ياخشى  ئىشىڭالر  پەخىرلەنگەن  6 سىلەر 

خېمىرتۇرۇچنى  كونا  ئۈچۈن  بولمىقىڭالر  خېمىر  بىلمەمسىلەر؟  7 يېڭى  ئېچىتقىنىنى 
ئۈچۈن  بىز  مەسىھ  يەنى  قوزىمىز،  پاسئخا  ۋە  پېتىردۇرسىلەر  چۈنكى  ئاتىڭالر.  چىقىرىپ 
قۇربانلىق قىلىنغاندۇر.  8 ئۇنىڭ ئۈچۈن كونا خېمىرتۇرۇچ بىلەن ئەمەس ياكى يامانلىقنىڭ 
ۋە ناپاكلىقنىڭ خېمىرتۇرۇچى بىلەن ئەمەس، بەلكى پاكلىقنىڭ ۋە ھەقىقەتنىڭ پېتىرى بىلەن 

ھېيت قىاليلى.  
9 »زىنا قىلغۇچىالر بىلەن ئارىالشماڭالر« دەپ سىلەرگە بىر خەتتە يازدىم.  10 لېكىن بۇ دۇنيانىڭ 

يازمىدىم.  توغرىسىدىن  بۇتپەرەسلىرى  يا  ۋە  ئالدامچىلىرى  يا  ئاچكۆزلىرى  يا  زىناخورلىرى 
چۈنكى ئۇنداق بولسا، بۇ دۇنيادىن چىقمىقىڭالر الزىم بوالتتى.  11 لېكىن: »بۇرادەر ئاتالغان 
ئالدامچى  يا  ۋە  يا شارابخور  بەرگۈچى  دەشنەم  يا  بۇتپەرەس  يا  ئاچكۆز  يا  زىناخور  بىر كىشى 
دەپ  يېمەڭالر«  ھەم  تائام  بىلەن  ئۇنىڭ  ھەتتا  ئارىالشماڭالر.  بىلەن  كىشى  شۇنداق  بولسا، 
يازغان ئىدىم.  12 چۈنكى تاشقىرىدىكىلەرنى ھۆكۈم قىلغىلى مېنىڭ نېمە ھەققىم بار؟ يالغۇز 
ھۆكۈم  ئۆزى  خۇدا  تاشقىرىدىكىلەرنى  قىلىسىلەرغۇ؟  13 لېكىن  ھۆكۈم  جامائەتتىكىلەرنى 

قىلىدۇ. ئۆز ئاراڭالردىن ياماننى كەتكۈزۈڭالر.  
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مەسىھىيلەر ئارىسىدىكى داۋاالر

ئالدىغا سالماي، 6  يەنە بىرى بىلەن دەۋاسى بولسا، مۇقەددەسلەرنىڭ  بىراۋنىڭ  1 ئاراڭالردا 

بۇ دۇنيانىڭ ھاكىملىرىنىڭ ئالدىغا سالسا، قانداق توغرا كېلىدۇ.  2 مۇقەددەسلەر دۇنيانى 
ھۆكۈم قىلىدىغىنىنى بىلمەمسىلەر؟ سىلەر دۇنيانى ھۆكۈم قىلىدىغان بولساڭالر، كىچىككىنا 
قىلىدىغىنىمىزنى  ھۆكۈم  3 پەرىشتىلەرنى  يوقمۇ؟   اليىقلىقىڭالر  قىلغىلى  ھۆكۈم  ئىشقا  بىر 
4 لېكىن  قىاللمىغايمىزمۇ؟   ھۆكۈم  ئىشالرغا  دۇنياۋى  زىيادىرەك  قانچە  بىلمەمسىلەر؟ 
دۇنياۋى ئىشالر توغرىسىدا دەۋايىڭالر بولسا، جامائەتتىكى ئېتىبارى يوق كىشىلەرنى ھاكىم 
بۇرادەرلەر  ئېيتىمەن.  بۇنى  ئۈچۈن  قالدۇرۇش  خىجالەتكە  5 سىلەرنى  قويامسىلەر؟   قىلىپ 
6 ئەمدى  يوقمۇ؟   ئاراڭالردا  دانا كىشى  بىرەر  قىالاليدىغان  دەۋاالرنى ھەل  ئارىسىغا چۈشۈپ، 
بىر-بىرىڭالر  7 مانا  چۈشەمدۇ؟   ئالدىغا  ئىمانسىزالرنىڭ  دەۋالىشىپ،  بىلەن  بۇرادەر  بۇرادەر 
بولغان  سىلەرگە  قويۇپ،  نېمىشقا  بولىدۇ.  ئەيىب  بىر  سىلەرگە  ئۆزى  دەۋاالشمىقىڭالر  بىلەن 
ئالدامچىلىققا  بولغان  سىلەرگە  قويۇپ،  نېمىشقا  قىلمايسىلەر؟  سەۋر-تاقەت  ھەقسىزلىققا 
دەرۋەقە  قىلىپ،  ئالدامچىلىق  ۋە  ناھەقلىق  ئۆزۈڭالر  ئەمدى  8 لېكىن  قىلمايسىلەر؟   سەۋر 

بۇرادەرلەرگە شۇنداق قىلىسىلەر.  
بىلمەمسىلەر؟  بولمايدىغىنىنى  ۋارىس  پادىشاھلىقىغا  خۇدانىڭ  قىلغۇچىالر  9 ھەقسىزلىك 

شەھۋەتپەرەسلەر،  نە  زىناخورالر،  نە  بۇتپەرەسلەر،  نە  پاسىقالر،  نە  كەتمەڭالر!  ئېزىقىپ 
نە  بەرگۈچىلەر،  دەشنەم  نە  شارابخورالر،  نە  تەمەخورالر،  نە  ئوغرىالر،  بەچچىۋازالر،  10 نە  نە 
ئالدامچىلىق قىلغۇچىالر خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا ۋارىس بولمايدۇ.  11 بەزىلىرىڭالر شۇنداقالر 
ئىدى، لېكىن يۇيۇنۇپ پاك-مۇقەددەس بولۇپ، خۇداۋەندە ئەيسا مەسىھنىڭ ئىسمى بىلەن ۋە 

خۇدايىمىزنىڭ روھى بىلەن ئادىل قىلىندىڭالر.  

بەدەن مۇقەددەس روھنىڭ بەيتى
ماڭا ھااللدۇر،  نەرسە  ئەمەس. ھەر  مۇۋاپىق  نەرسە  لېكىن ھەر  ماڭا ھااللدۇر،  نەرسە  12 ھەر 

لېكىن مەن ھېچنېمىگە قۇل بولمىغايمەن.  13 تائام قورساق ئۈچۈن ۋە قورساق تائام ئۈچۈندۇر. 
لېكىن خۇدا ھەم ئۇنى، ھەم بۇنى يوقىتىدۇ. ئەمما بەدەن ئۆزى زىنا ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى 
تىرىلدۈرۈپ  خۇداۋەندىنى  ئۆزى  ئۈچۈندۇر.  14 خۇدا  بەدەن  خۇداۋەندە  ۋە  ئۈچۈن  خۇداۋەندە 
قوپۇرغاندەك بىزنى ھەم ئۆز قۇدرىتى بىلەن تىرىلدۈرۈپ قوپۇرىدۇ.  15 سىلەرنىڭ بەدەنلىرىڭالر 
بىر  ئېلىپ،  ئەزالىرىنى  ئۇنداقتا مەسىھنىڭ  بىلمەمسىلەر؟  بولغىنىنى  ئەزالىرى  مەسىھنىڭ 
پاھىشىنىڭ ئەزالىرى قىاليمۇ؟ ياق، ھەرگىز بولمايدۇ!  16 پاھىشە بىلەن بىللە بولغان ئادەم 
ئۇنىڭ بىلەن بىر بەدەن بولغىنىنى بىلمەمسىلەر؟ چۈنكى ئىككىلىسى بىر بەدەن بولىدۇ« دەپ 

ئېيتىلغاندۇر.  17 لېكىن خۇداۋەندە بىلەن بولغان ئادەم ئۇنىڭ بىلەن بىر روھ بولىد
ۇ.  
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18 زىنادىن قېچىڭالر! مانا ئادەم قىلغان ھەر گۇناھى بەدەندىن تاشقىرىدۇر، لېكىن زىنا قىلغۇچى 

ئۆز بەدىنىگە گۇناھ قىلىدۇ.  19 بەدەنلىرىڭالر خۇدادىن سىلەرگە بېرىلىپ، ئىچىڭالردا ماكان 
تۇتقان مۇقەددەس روھنىڭ بەيتى ئىكەنلىكىنى بىلمەمسىلەر؟ ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزۈڭالرنىڭكى 
ئەمەسسىلەر.  20 مانا قىممەت باھاغا سېتىۋېلىندىڭالر. ئۇنداق بولغاندىن كېيىن بەدىنىڭالر 

بىلەن خۇداغا شان-شەرەپ بېرىڭالر.  

نىكاھ توغرىسىدا

ئالمىسا، 7  خوتۇن  كىشى  ئەر  شۇكى،  ئۇچۇرىم  سوئاللىرىڭالرغا  پۈتكەن  سىلەر  1 ئەمدى 

ئۆز  كىشىنىڭ  ئەر  ھەر  ئۈچۈن  ساقالنماق  زىنادىن  2 لېكىن  بوالتتى.   ياخشى  ئۇنىڭغا 
خوتۇنى بولسۇن ۋە ھەر خوتۇننىڭ ئۆز ئېرى بولسۇن.  3 ئەر خوتۇننىڭ ھەققىنى ۋە خوتۇن 
يوق،  قىلىشى  ئىگىدارچىلىق  بەدىنىگە  ئۆز  4 خوتۇننىڭ  قايتۇرسۇن.   ھەققىنى  ئەرنىڭ 
بەلكى ئېرىنىڭ بار. شۇنداق ھەم ئەرنىڭ ئۆز بەدىنىگە ئىگىدارچىلىق قىلىشى يوق، بەلكى 
خوتۇنىنىڭ بار.  5 بىر ۋاقىتقىچىلىك توسۇلماي دۇئاغا مەشغۇل بولماق ئۈچۈن بولمىسا ۋە 
ھەر ئىككىال تەرىپىدىن رىزالىق بىلەن بولمىسا، بىر-بىرىڭالرنى مەھرۇم قويماڭالر. شۇنىڭدىن 
كېيىن يەنە بىرگە بولۇڭالر. بولمىسا ئۆزۈڭالرنى توختىتالمىساڭالر، شەيتان پۇرسەت تېپىپ 
ئىجازەت  بەلكى  ئەمەس،  تەرىقىسىدە  بۇيرۇق  6 بۇنى  مۈمكىن.  قېلىشى  سىناپ  سىلەرنى 
ئەمما  خااليتتىم.  بولۇشىنى  ئۆزۈمدەك  ئادەملەرنىڭ  7 لېكىن ھەممە  ئېيتىمەن.   تەرىقىسىدە 
ھەركىمگە خۇدا تەرىپىدىن تەيىنلىك ھەدىيەسى بېرىلىپ، بىرىنىڭ ئۇنداق، بىرىنىڭ مۇنداق 

ھەدىيەسى باردۇر.  
8 ئەمدى ئۆيلەنمىگەنلەرگە ۋە تۇلالرغا ئېيتىمەنكى، ئۆيلەنمەي ئۆزۈمدەك قالسا، ئۇالرغا ياخشى 

بوالتتى.  9 ئەمما ئۆزىنى توختىتالمىسا، ئۆيلەنسۇن، چۈنكى كۆيۈشتىن ئۆيلىنىش ياخشىدۇر.  
ئەمر  ئۆزى  خۇداۋەندە  بەلكى  ئەمەس،  مەن  ئەمما  بۇيرۇيمەن،  ئۆيلەنگەنلەرگە  10 لېكىن 

قىلىدۇكى، خوتۇن ئۆز ئېرىدىن ئايرىلمىسۇن.  11 ئەمما ئايرىلغان بولسا، يالغۇز قالسۇن ياكى 
ئۆز ئېرى بىلەن ياراشسۇن، ۋە ئەر ھەم ئۆز خوتۇنىنى قويۇپ بەرمىسۇن.  

بۇرادەرنىڭ  بىر  ئەگەر  ئېيتىمەنكى،  مەن  بەلكى  ئەمەس،  خۇداۋەندە  قالغانالرغا  12 ئەمما 

بەرمىسۇن.   ئۇنى قويۇپ  تۇتقىلى خالىسا،  بىلەن ئۆي  ئۇنىڭ  ئۇ  ۋە  بولسا  ئىمانسىز خوتۇنى 
13 شۇنىڭدەك بىر خوتۇننىڭ ئىمانسىز ئېرى بولسا ۋە ئۇ ئۇنىڭ بىلەن ئۆي تۇتقىلى خالىسا، 

ۋە  بولىدۇ  مۇقەددەس  بىلەن  خوتۇنى  ئۆز  ئەر  ئىمانسىز  كەتمىسۇن.  14 چۈنكى  قويۇپ  ئۇنى 
بوالتتى،  ناپاك  بالىلىرىڭالر  بولمىسا  بولىدۇ.  مۇقەددەس  بىلەن  بۇرادەر  ئۇ  خوتۇن  ئىمانسىز 
لېكىن ئەمدى ئۇالر مۇقەددەستۇر.  15 ئەمما ئىمانسىز تەرەپ ئۆي تۇتقىلى ئۇنىمىسا، ئايرىلسۇن. 
بىزنى  خۇدا  مانا  ئەمەس.  گىرىپتار  قۇللۇققا  ھەمشىرە  يا  بۇرادەر  بىر  بولسا  ھالەت  شۇنداق 
ئامانلىققا قىچقارغان.  16 ئەي خوتۇن، ئۆز ئېرىڭنى قۇتقۇزااليدىغىنىڭنى بىلىسەنمۇ؟ ئەي ئەر، 
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خوتۇنۇڭنى قۇتقۇزااليدىغىنىڭنى بىلىسەنمۇ؟  
17 خۇداۋەندە ھەربىرىگە قىسمەت قىلغاندەك، يەنى خۇدا ھەربىرىنى قايسى ھالەتتە قىچقارغان 

بۇيرۇيمەن.   توختىتىپ  قائىدە  ياشىسۇن دەپ، ھەممە جامائەتلەرگە شۇنداق  بولسا، شۇنداق 
18 بىركىم خەتنىلىك ھالىتىدە قىچقىرىلغان بولسا، خەتنىسىزلەردەك بولمىسۇن ۋە بىركىم 

خەتنىسىز ھالىتىدە قىچقىرىلغان بولسا، خەتنە قىلىنمىسۇن.  19 خەتنىلىك ھېچنېمە ئەمەس، 
خەتنىسىزلىك ھەم ھېچنېمە ئەمەس، لېكىن خۇدانىڭ ئەمرلىرىنى تۇتماق ۋاجىپتۇر.  20 ھەركىم 
قىچقىرىلغان  ھالىتىدە  قالسۇن.  21 قۇل  شۇنىڭدا  بولسا،  قىچقىرىلغان  ھالىتىدە  قايسى 
بولساڭ، شۇنىڭ ئۈچۈن غەم يېمىگىن. ئەمما ھۆر بواللىساڭ، شۇنى ئىختىيار قىلساڭ بولىدۇ.  
22 چۈنكى ھەركىم قۇل بولۇپ خۇداۋەندىدە قىچقىرىلغان بولسا، خۇداۋەندىنىڭ ئازاد ئادىمى 

بولدى. شۇنداق ھەم ھەركىم ئازاد بولۇپ قىچقىرىلغان بولسا، مەسىھنىڭ قۇلى بولدى.  23 مانا 
قىممەت باھاغا سېتىۋېلىندىڭالر. ئىنسانغا قۇل بولماڭالر.  24 ئەي بۇرادەرلەر، ھەربىرىڭالر نېمە 

ھالىتىدە قىچقىرىلغان بولسا، خۇدانىڭ ئالدىدا شۇنىڭدا قالسۇن.  

25 ئەمدى پاك قىزالر توغرىسىدىن خۇدا تەرىپىدىن بىر ئەمرىم يوقتۇر، ئەمما ئىشەنچلىك بولۇشقا 

تەڭلىككە  بېرىمەن.  26 ھازىرقى  مەسلىھەت  كىشىدەك  بىر  تاپقان  مەرھەمەت  خۇداۋەندىدىن 
قارىسام، ئادەم ئۆز تۇرغان ھالىتىدە قالسا، ئۇنىڭغا ياخشىدۇر دەپ خىيال قىلىمەن.  27 خوتۇن 
تەلەپ  خوتۇن  بولمىسا،  خوتۇنۇڭ  قىلمىغىن،  تەلەپ  ئايرىلىشنى  بولساڭ،  باغالقلىق  بىلەن 
قىلمىغىن.  28 لېكىن ئۆيلەنسەڭ، گۇناھ قىلمايسەن ۋە پاك قىز ئەرگە تەگسە، گۇناھ قىلمايدۇ. 

ئەمما شۇنداقالرغا جىسىمچە تەڭلىك بولىدۇ. مەن بولسام سىلەرنى ئايىغىلى خااليمەن.  
بولغانالر  خوتۇنى  كېيىن  مۇندىن  قىسقىدۇر.  ۋاقىت  ئېيتىمەنكى،  بۇنى  بۇرادەرلەر،  29 ئەي 

خوتۇنى بولمىغاندەك بولسۇن.  30 يىغالپ تۇرغانالر يىغلىمىغاندەك، خۇش بولغانالر شادلىق 
بولمىغاندەك،   ئىگە  مال-مۈلۈككە  سېتىۋالغۇچىالر  مال-مۈلۈك  بولسۇن،  قىلمىغاندەك 
بولسۇن،  پايدىالنمىغاندەك  ئۇنىڭدىن  بولۇۋاتقانالر  بەھرىمەن  بايلىقلىرىدىن  31 دۇنيانىڭ 

چۈنكى بۇ دۇنيانىڭ قىياپىتى يوقىلىدۇ.  
32 ئەمما ئەندىشىسىز بولمىقىڭالرنى خااليمەن. ئۆيلەنمىگەن كىشى قانداق قىلىپ خۇداۋەندىنى 

خۇرسەن قىالي دەپ، خۇداۋەندىنىڭكىنى ئەندىشە قىلىدۇ.  33 لېكىن ئۆيلەنگەن كىشى قانداق 
تەگكەن  قىلىدۇ.  34 ئەرگە  ئەندىشە  دۇنيانىڭكىنى  دەپ،  قىالي  خۇرسەن  خوتۇنۇمنى  قىلىپ 
خوتۇن بىلەن پاك قىزنىڭ ئىشى باشقا-باشقا بولىدۇ. ئەرگە تەگمىگەن خوتۇن بەدەن جەھەتتە 
ۋە روھچە مۇقەددەس بوالي دەپ، خۇداۋەندىنىڭكىنى ئەندىشە قىلىدۇ. لېكىن ئەرگە تەگكەن 
قىلىدۇ.   ئەندىشە  دۇنيانىڭكىنى  دەپ،  قىلسام  خۇرسەن  ئېرىمنى  قىلىپ  قانداق  خوتۇن 
35 لېكىن ئۈستۈڭالرغا بىر بەند قويماق ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى ئېسىل بولۇپ، خۇداۋەندىگە 

بېرىلىپ تەۋرەنمەي تۇرغايسىلەر دەپ، ئۆز مەنپەئىتىڭالر ئۈچۈن بۇنى ئېيتتىم.  
ناھەق  ئۇنىڭغا  ئۆتۈپ كەتسە،  توغرىسىدا: »نىكاھالنماي يېشى  ئۆز قىزى  بىركىم  36 لېكىن 
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بولىدۇ« دەپ ئويالپ، شۇ بويىچە قىلىشنى الزىم كۆرسە، ئۆزى خالىغاندەك قىلسۇن. شۇنداق 
قىلىپ گۇناھ قىلمايدۇ. ئۇالر نىكاھ قىلسۇن.  37 لېكىن بىركىم ئۆز كۆڭلىدە مەھكەم بولۇپ، 
نېمىدىن زورالنماي، ئۆز ئىرادىسىدەك قىلغىلى قادىر بولۇپ، قىزىمنى ساقالي دەپ، ئۆز  بىر 
بەرگەن  ئەرگە  قىزىنى  ئۆز  ئۈچۈن  قىلىدۇ.  38 ئۇنىڭ  ياخشى  بولسا،  قىلغان  قارار  كۆڭلىدە 

كىشى ياخشى قىلىدۇ، لېكىن ئۇنى ئەرگە بەرمىگەن كىشى ياخشىراق قىلىدۇ.  
39 بىر خوتۇن ئېرى ھايات بولغۇچىلىك ئۇنىڭغا باغالقلىقتۇر. لېكىن ئېرى ئۆلسە، كىمگە تەگكىلى 

قالسا،  تۇل  بولسۇن.  40 لېكىن  خۇداۋەندىدا  قىلسا،  شۇنى  ئەمما  ئىختىيارىدۇر.  ئۆز  خالىسا 
سائادەتلىكرەك بولىدۇ دەپ خىيالىم بار ۋە مەندە ھەم خۇدانىڭ روھىنىڭ بارلىقىغا ئىشىنىمەن.  

بۇتالرغا ئاتالغان تائامالر

توغرىسىدا 8  ئۇنىڭ  بولسا،  توغرىسىدا  گۆش  قىلىنغان  قۇربانلىق  بۇتالرغا  1 لېكىن 

پەيدا  يوغانلىق  ئۆزى  بىلىش  ئەمما  بىلىمىز.  ئىكەنلىكىنى  بار  بىلىشى  ھەممىمىزنىڭ 
بار دەپ خىيال قىلسا،  بىلىشىم  2 بىركىم مېنىڭ  قىلىدۇ، لېكىن مۇھەببەت تەمىر قىلىدۇ.  
بىر كىشى خۇدانى دوست  3 لېكىن  يەتمىگەندۇر.   بىلىشلىككە تېخى  بولغان  ئۆزىگە ۋاجىپ 

تۇتسا، ئۇ ئۆزى خۇدادىن تونۇلغاندۇر.  
تەڭرى  دەپ  بۇت  بىلىمىزكى،  بولسا،  توغرىسىدا  قىلىنغان گۆش  قۇربانلىق  بۇتالرغا  4 ئەمما 

دۇنيادا يوقتۇر ۋە يېگانە خۇدادىن باشقا ئەسال تەڭرى يوقتۇر.  5 چۈنكى ئاسماندا ۋە يەردە تەڭرى 
ئاتالغانالر بولسا ھەم دەرۋەقە تەڭرى ۋە خۇداۋەندە دېگەنلەر توال بولسا ھەم،  6 بىزگە يېگانە بىر 
خۇدايىمىز، يەنى ئاتا باردۇر، ھەر نەرسە ئۇنىڭدىن باردۇر ۋە ئۆزىمىز ئۇنىڭغىدۇرمىز. ۋە يېگانە 
بىر خۇداۋەندىمىز، يەنى ئەيسا مەسىھ باردۇر، ھەممە نەرسە ئۇنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن باردۇر ۋە 

بىز ئۆزىمىز ئۇنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن باردۇرمىز.  
بۇتالرغا  گۆشنى،  ساناپ  نېمە  بىر  بۇتنى  بەزىلەر  يوقتۇر.  بىلىش  بۇ  ھەممىسىدە  7 لېكىن 

بىزنى  تائام  داغلىنىدۇ.  8 ئەمما  بولغاچ  ئاجىز  ۋىجدانلىرى  يېسە،  دەپ  قىلىندى  قۇربانلىق 
خۇدانىڭ ئالدىدا قوبۇل قىلىنغۇدەك ياكى قوبۇل قىلىنمىغۇدەك قىلمايدۇ. يېسەك ياخشىراق 
بولمايمىز، يېمىسەك ئۆكسۈك بولمايمىز.  9 لېكىن ئېھتىيات قىلىڭالركى، شۇ ئازادلىقىڭالر 
بىرىنىڭ  بىلىشلىك  بىركىم سەندەك  بولمىسۇن.  10 ئەمما  تايدۇرۇشىغا سەۋەب  ئاجىزالرنىڭ 
بۇتخانىغا كىرىپ، داستىخاندا ئولتۇرغىنىنى كۆرسە، ئۇ ۋىجدانى ئاجىز كىشى ئۆزى بۇتالرغا 
قۇربانلىق قىلىنغان گۆشنى يېگىلى جۈرئەت تاپمايمۇ؟  11 شۇنداقتا ئۇ ئاجىز كىشى سېنىڭ 
بىلىشلىكىڭ بىلەن ھاالك بولىدۇ، يەنى مەسىھ ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۆلگەن بۇرادىرىڭ ھاالك بولىدۇ.  
12 بۇرادەرلەرگە شۇنداق گۇناھ قىلىپ ئاجىز ۋىجدانلىرىنى زەخىملەندۈرگىنىڭالردا مەسىھنىڭ 

ئۆزىگە گۇناھ قىلىسىلەر.  13 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئەگەر غىزا بۇرادىرىمنى تايدۇرسا، ئۆز بۇرادىرىمگە 
بىر تايدۇرۇش بولۇپ قالماي دەپ، ھېچ ۋاقىت گۆش يېمەيمەن.  
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پاۋلۇسنىڭ روسۇلالرنىڭ ھەقلىرىدىن ۋاز كېچىشى

كۆرگەن 9  ئەيسانى  خۇداۋەندىمىز  مەن  ئەمەسمۇ؟  روسۇل  مەن  ئەمەسمۇ؟  ئازاد  1 مەن 

ئەمەسمۇ؟ سىلەر خۇداۋەندىدە مېنىڭ ئىشىم ئەمەسمۇ؟  2 باشقىالرغا روسۇل بولمىساممۇ، 
سىلەرگە روسۇل بولىمەن. چۈنكى سىلەر خۇداۋەندىدە روسۇللۇقۇمنىڭ مۆھۈرىدۇرسىلەر.  

3 ئۈستۈمدىن ھۆكۈم قىلغانالرغا جاۋابىم شۇدۇر.  4 يەپ-ئىچكىلى ھەققىمىز يوقمۇ؟  5 باشقا 

روسۇلالردەك ۋە خۇداۋەندىنىڭ بۇرادەرلىرىدەك ۋە يا كىفاستەق ئىماندا ھەمشىرە بولغان بىر 
خوتۇننى ئېلىپ بارغىلى ھەققىمىز يوقمۇ؟  6 ياكى قول بىلەن ئىش قىلماي تۇرۇشقا يالغۇز 
مېنىڭ ۋە بارناباسنىڭ ھەققى يوقمۇ؟  7 كىم ئۆز ھەققىنى ئۆزى تۆلەپ ئەسكەرلىك قىلىدۇ؟ 
كىم بىر ئۈزۈمزارلىق سېلىپ، مېۋىسىدىن يېمەيدۇ؟ ياكى كىم بىر پادىنى بېقىپ، پادىنىڭ 
سۈتىدىن ئىچمەيدۇ؟  8 شۇنى ئىنسانچە سۆزلەيمەنمۇ؟ تەۋرات قانۇنى ئۆزى شۇنداق دېمەمدۇ؟  
9 چۈنكى مۇسانىڭ قانۇنىدا: »خامانغا قوشقان ئۇينىڭ ئاغزىنى بوغمىغىن« دەپ پۈتۈلگەندۇر. 

خۇدا ئۇي توغرىسىدىن شۇنداق ئەندىشە قىلىدۇمۇ؟  10 ياكى ئۇ بۇنى بىز ئۈچۈن دېمىدىمۇ؟ 
چۈنكى قوش ھەيدىگۈچى ئۈمىد بىلەن ھەيدىسۇن ۋە خامان ھەيدىگۈچى ئۇنىڭغا ھەسسىدار 
بولساق،  تېرىغان  نېمەتلەر  روھىي  سىلەرگە  ھەيدىسۇن.  11 بىز  بىلەن  ئۈمىد  دەپ،  بوالي 
سىلەرنىڭ جىسمانىي نېمەتلىرىڭالردىن ئورساق، چوڭ بىر ئىشمۇ؟  12 سىلەردە باشقىالرنىڭ 
تەلەپ  ئۇنداق ھەققى بولسا، بىزنىڭ ھەققىمىز چوڭراق ئەمەسمۇ؟ لېكىن بۇ ھەققىمىزنى 

قىلمىدۇق، بەلكى مەسىھنىڭ ئىنجىلىنى توسمايلى دەپ، ھەرنېمىگە سەۋر-تاقەت قىلىمىز.  
تىرىكچىلىكىنى  بەيت-مۇقەددەستىن  قىلغۇچىالر  خىزمەت  مۇقەددەس  13 بىلمەمسىلەركى، 

ھەسسىدار  نەرسىلەردىن  ئاتالغان  قۇربانگاھقا  قىلغۇچىالر  خىزمەت  قۇربانگاھتا  ۋە  تاپىدۇ 
ئىنجىلدىن  جاكارلىغۇچىالرنىڭ  ئىنجىلنى  ئۆزى  خۇداۋەندە  ئوخشاش  بولىدۇ.  14 شۇنىڭغا 

تىرىكچىلىك تېپىشىنى تەيىنلىگەندۇر.  
دەپ،  بېرىلسۇن  ماڭا  ئەمدى  قىلمىدىم.  تەلەپ  ھېچبىرىنى  ھەققىمنىڭ  شۇ  بولسام،  15 مەن 

شۇنداق يازمىدىم. شۇنداق تەلەپ قىلىشتىن ئۆلمىكىم ياخشى بوالتتى — ھېچكىم مېنىڭ 
پەخرىمنى يوق قىلمىسۇن.  16 ئىنجىلنى جاكارلىسام، ماڭا پەخىر بولمايدۇ، چۈنكى گەدىنىمگە 
بىلەن  ئىختىيار  جاكارلىمىسام.  17 بۇنى  ئىنجىلنى  ئەگەر  ماڭا،  ۋاي  قويۇلغاندۇر.  ۋاجىپ 
قىلسام، ئەجرىم ماڭا ياندۇرۇلىدۇ. لېكىن ئىختىيار بىلەن قىلمىساممۇ ماڭا تاپشۇرۇلغان ئىش 
بىر ۋەكىلنىڭكىدەكتۇر.  18 ئەمدى ئىنئامىم نېمىدۇر؟ مانا ئىنئامىم شۇكى، جاكارلىغىنىمدا 

ئىنجىلدىكى ھەققىمنى تەلەپ قىلماي، ھەقسىز جاكارالپ تۇرىمەن.  
ھەممىسىگە  ئۆزۈمنى  ئۈچۈن  قۇتقۇزماق  تولىلىرىنى  بىلەن  بولغىنىم  ئازاد  19 ھەممىسىدىن 

قۇل قىلدىم.  20 يەھۇدىيالرنى قۇتقۇزماق ئۈچۈن يەھۇدىيالرغا يەھۇدىي بولدۇم. ئۆزۈم تەۋرات 
تەۋرات  ئۈچۈن  قۇتقۇزماق  تېگىدىكىلەرنى  قانۇنى  تەۋرات  بولمىسام ھەم،  تېگىدە  قانۇنىنىڭ 
ئالدىدا  بولدۇم.  21 خۇدانىڭ  كىشىدەك  تېگىدىكى  قانۇنى  تەۋرات  تېگىدىكىلەرگە  قانۇنى 
تەۋرات قانۇنىسىز بولماي، مەسىھنىڭ قانۇنىدا تۇرغىنىم بىلەن تەۋرات قانۇنى بولمىغانالرنى 
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ئۈچۈن  قۇتقۇزماق  بولدۇم.  22 زەئىپلەرنى  كىشىدەك  قانۇنسىز  ئۆزۈم  ئۈچۈن  قۇتقۇزماق 
قۇتقۇزاي  بىرنەچچىسىنى  بىلەن  قىلغىنىم  ھەرقانداق  بولدۇم.  كىشىدەك  زەئىپ  زەئىپلەرگە 
دەپ، ھەممىسىگە ھەر خىل بولدۇم.  23 ئىنجىلنىڭ نېمىتىگە شېرىك بوالي دەپ، ھەممىسىنى 

ئىنجىل ئۈچۈن قىلىمەن.  
24 بىلمەمسىلەركى يۈگۈرۈش مەيدانىدا يۈگۈرگۈچىلەرنىڭ ھەممىسى يۈگۈرگىنى بىلەن، يالغۇز 

يۈگۈرۈشكە  يۈگۈرۈڭالر.  25 شۇنداق  ئۇنىڭدەك  ئۈچۈن  تاپماق  ئۇنى  ئالىدۇ.  نۇسرەتنى  بىرى 
تاج  بولىدىغان  پانىي  بىر  بولسا  ئۇالر  يىغىدۇ.  نەپسىنى  ئۆز  تەرىقىدە  ھەر  ھەركىم  كىرىدىغان 
تاپماق ئۈچۈن شۇنداق قىلىدۇ، لېكىن بىز پانىي بولمايدىغان بىر تاج تاپماق ئۈچۈن كۈرىشىمىز.  
ئاتمايمەن.   مۇشت  سالغاندەك  ھاۋاغا  ياكى  يۈگۈرمەيمەن  تەرەپكە  بىتايىن  ئۈچۈن  26 ئۇنىڭ 

27 بەلكى باشقىالرغا ۋەز ئېيتىپ ئۆزۈم يارىمىغۇدەك بولماي دەپ، ئۆز بەدىنىم يىغىپ ئىتائەتكە 

كەلتۈرىمەن.  

 ئىسرائىلنىڭ تارىخىدىن ساۋاق ئېلىشى

بولۇپ، 10  ئاستىدا  بۇلۇتنىڭ  ھەممىسى  ئاتا-بوۋىلىرىمىزنىڭ  بۇرادەرلەر،  1 ئەي 

ھەممىسى دېڭىزدىن ئۆتكىنىدىن بىخەۋەر بولمىقىڭالرنى خالىمايمەن.  2 ھەممىسى 
بۇلۇتتا ۋە دېڭىزدا مۇساغا ئەگىشىپ چۆمۈلدۈرۈلۈپ،  3 ھەممىسى بىر روھىي تائامدىن 
يەپ،  4 ھەممىسى بىر روھىي ئىچىملىكنى ئىچتى. چۈنكى ئۇالر ئۆزلىرى بىلەن بارغان بىر 
روھىي قورام تاشتىن ئىچتى ۋە ئۇ قورام تاش ئۆزى مەسىھ ئىدى.  5 لېكىن خۇدا ئۇالرنىڭ 

تولىسىدىن رازى ئەمەس ئىدى. ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر چۆلدە يوقىتىلدى.  
بۇ  بولماي،  مەيلىمىز  ئىشالرغا  يامان  بىزنىڭ  بولغاندەك،  مەيلى  ئىشالرغا  يامان  6 ئۇالرنىڭ 

ئىشالردىن ئىبرەت ئالمىقىمىز ئۈچۈن مەزكۇر ۋەقەلەر بولغاندۇر.  7 »خەلق ئولتۇرۇپ، تائام 
يەپ-ئىچىپ، ئوينىغىلى قوپتى« دەپ پۈتۈلگەندەك، ئۇالرنىڭ بەزىلىرى بولغاندەك بۇتپەرەس 
بولماڭالر.  8 ئۇالرنىڭ بەزىلىرى قىلغاندەك زىنا قىلماڭالر. مانا ئۇالر زىنا قىلىپ، بىر كۈندە 
ئۇالر  مانا  سىنىماڭالر.  خۇداۋەندىنى  بەزىلىرىدەك  يوقالدى.  9 ئۇالرنىڭ  مىڭى  ئۈچ  يىگىرمە 
بەزىلىرىدەك  ئۇالرنىڭ  بولدى.  10 يەنە  ھاالك  چېقىلىپ  يىالنالردىن  سىناپ،  خۇداۋەندىنى 
ئىبرەت  ئۆلتۈرۈلدى.  11 لېكىن  قىلغۇچىدىن  ھاالك  غۇدۇراپ،  ئۇالر  مانا  غۇدۇرىماڭالر. 
بولسۇن دەپ، بۇنىڭ ھەممىسى ئۇالرغا ۋەقە بولۇپ، بىز دەۋرلەرنىڭ ئاخىرىدا ياشىغۇچىالرغا 
خىيال  دەپ  تۇرىمەن  تىرەپ  پۇت  ئۈچۈن  يېزىلغاندۇر.  12 ئۇنىڭ  ئۈچۈن  بولماق  نەسىھەت 
قىلغۇچى يىقىلىپ چۈشۈشىدىن ئېھتىيات قىلسۇن.  13 ئىنسانغا ئۇچرايدىغان سىناقالردىن 
زىيادە  بولۇپ، كۈچۈڭالردىن  ئىشەنچلىك  خۇدا  ئۇچرىمىدى.  سىلەرگە  باشقا ھېچبىر سىناق 
سىناق قىلىنمىقىڭالرنى قويماي، بەلكى سىناقنى ئەۋەتىشىدە كۆتۈرىدىغان كۈچۈڭالرنى ھەم 

يەتكۈزۈپ، ئۆتۈپ قۇتۇلۇش يولىنى يارىتىپ بېرىدۇ.  



كورىنتۇسلۇقالرغا يېزىلغان 1-خەت  15 

خۇداۋەندىنىڭ پىيالىسى ۋە يامان روھالرنىڭ پىيالىسى

14 ئەي ئامراقلىرىم، بۇتپەرەسلىكتىن قېچىڭالر.  15 داناالرغا ئېيتقاندەك سىلەرگە ئېيتىمەنكى، 

سىلەر ئۆزۈڭالر ئېيتىدىغىنىمنى تەپتىش قىلىڭالر.  
بىز  ئەمەسمۇ؟  بولۇش  شېرىك  قېنىغا  مەسىھنىڭ  جامى  مۇبارەكلىك  مۇبارەكلىگەن  16 بىز 

ئوشتۇغان نان مەسىھنىڭ بەدىنىگە شېرىك بولۇش ئەمەسمۇ؟  17 ئۇ نان بىردۇر ۋە بىز تولىالر 
بىر بەدەندۇرمىز، چۈنكى ھەممىمىز بىر ناندىن ھەسسىدار بولىمىز.  18 جىسمانىي ئىسرائىلغا 

قاراڭالر. قۇربانلىقتىن يېگەنلەر قۇربانگاھقا شېرىك ئەمەسمۇ؟  
19 ئەمدى نېمە ئېيتاي؟ بۇتقا قۇربانلىق قىلىنغان نەرسە بىر نېمىمۇ ئىكەن؟ ياكى بۇت ئۆزى بىر 

تائىپىلەر قۇربانلىق قىلىدىغىنىنى خۇداغا تەقدىم  نېمىمۇ ئىكەن؟  20 ئۇنداق ئەمەس. لېكىن 
قىلماي، يامان روھالرغا تەقدىم قىلىدۇ. لېكىن يامان روھالرغا شېرىك بولمىقىڭالرنى خالىمايمەن.  
21 سىلەر ھەم خۇداۋەندىنىڭ، ھەم يامان روھالرنىڭ جامىنى ئىچەلمەيسىلەر. ھەم خۇداۋەندىنىڭ 

داستىخىنىغا، ھەم يامان روھالرنىڭ داستىخىنىغا ھەسسىدار بواللمايسىلەر.  22 خۇداۋەندىنىڭ 
غەزىپىنى كەلتۈرمەكچىمىزمۇ؟ بىز ئۇنىڭدىن كۈچلۈكمۇ؟  

مەسىھىيلەرنىڭ ئازادلىقى ۋە باشقىالرنىڭ ۋىجدانى

23 ھەر نەرسە ھااللدۇر، لېكىن ھەر نەرسە مۇۋاپىق ئەمەس. ھەر نەرسە ھااللدۇر، لېكىن ھەر 

نەرسە تەمىر قىلمايدۇ.  24 ھېچكىم ئۆز نەپىنى ئىزدىمەي، بەلكى باشقىسىنىڭكىنى ئىزدىسۇن.  
25 قاسساپ دۇكىنىدا ھەرنېمە سېتىلسا، ۋىجدان ئۈچۈن تەپتىش قىلماي يەڭالر.  26 چۈنكى يەر 

بىرى سىلەرنى قىچقارسا،  ئانداكى ھەممىسى خۇداۋەندىنىڭكىدۇر.  27 تائىپىلەردىن  ۋە  ئۆزى 
ۋە بارغىلى ئىختىيار قىلساڭالر، ئالدىڭالرغا ھەرنېمە قويۇلسا، ۋىجدان جەھىتىدىن تەپتىش 
ئاتىلىپ قۇربانلىق قىلىنغان«  بۇتالرغا  يەڭالر.  28 لېكىن بىرى سىلەرگە: »بۇ ئۆزى  قىلماي 
دېسە، شۇنى بىلدۈرگەن كىشى ئۈچۈن ۋە ۋىجدان جەھىتىدىن يېمەڭالر.  29 ۋىجدان دېسەم، 
ئۆز ۋىجدانىڭنى ئەمەس، بەلكى يەنە بىرىنىڭكىنى دەيمەن، چۈنكى مېنىڭ ئازادلىقىم نېمىشقا 
باشقىنىڭ ۋىجدانىدىن ھۆكۈم قىلىنغاي؟  30 ئەگەر مەن شۈكۈر بىلەن بىر نېمىدىن يېسەم، 

نېمىشقا شۈكۈر بىلەن يېگەن تائامىم ئۈچۈن دەشنەم قىلىنىمەن؟  
خۇدانىڭ  ھەممىسىنى  قىلساڭالر،  نېمە  يا  ۋە  ئىچسەڭالر  يا  يېسەڭالر  ئۈچۈن  31 ئۇنىڭ 

خۇدانىڭ  خاھى  يۇنانىيالرغا،  خاھى  يەھۇدىيالرغا،  قىلىڭالر.  32 خاھى  ئۈچۈن  شان-شەرىپى 
جامائىتىگە تايدۇرۇش سەۋەبى بولماڭالر.  33 مەن ھەم ئۆز مەنپەئىتىمنى ئىزدىمەي، تولىالرنىڭ 

مەنپەئىتىنى ئىزدەپ، نىجات تاپسۇن دەپ، ھەر ئىشتا ھەممىسىگە كېلىشىملىك بولىمەن.  
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خوتۇننىڭ بېشى ئېرى ۋە ئەرنىڭ بېشى مەسىھتۇر

1 مەن مەسىھكە ئەگەشكەندەك، ماڭا ئەگىشىڭالر.  2 ئەي بۇرادەرلەر، ھەر ئىشتا مېنى 11 

ياد قىلىپ، ئۆزۈڭالرغا تاپشۇرغىنىمدەك تەلىملەرنى ساقلىغىنىڭالر ئۈچۈن سىلەرنى 
داڭاليمەن.  

3 لېكىن ھەر ئەرنىڭ بېشى مەسىھتۇر، خوتۇننىڭ بېشى ئېرىدۇر ۋە مەسىھنىڭ بېشى خۇدادۇر 

دەپ بىلگىنىڭالرنى خااليمەن.  4 ھەر ئەر كىشى دۇئا ياكى پەيغەمبەرلىك قىلغىنىدا ئۆز بېشىنى 
ياپسا، بېشىنى تەھقىر قىلىدۇ.  5 لېكىن ھەر خوتۇن كىشى دۇئا ياكى پەيغەمبەرلىك قىلغىنىدا 
ئۆز بېشىنى ياپمىسا، چېچىنى چۈشۈرگەندەك ئۆز بېشىنى تەھقىر قىلىدۇ.  6 بىر خوتۇن بېشىنى 
ياپمىسا، ئۆز چېچىنى قىرقىسۇن. ئەمما خوتۇنغا چېچىنى قىرقىماق ياكى چۈشۈرمەك ئەيىب بولسا، 
ئۆزىنى ياپسۇن.  7 بىر ئەر كىشى خۇدانىڭ سۈرىتى ۋە ئىززىتى بولغاچ، ئۆز بېشىنى ياپمىسۇن. 
ئەردىندۇر.   بەلكى خوتۇن  ئەمەس،  ئەر خوتۇندىن  ئىززىتىدۇر.  8 چۈنكى  ئەرنىڭ  لېكىن خوتۇن 
9 شۇنداقال ئەر ئۆزى خوتۇن ئۈچۈن يارىتىلماي، بەلكى خوتۇن ئەر ئۈچۈن يارىتىلدى.  10 ئۇنىڭ 

ئۈچۈن پەرىشتىلەر جەھىتىدىن خوتۇننىڭ بېشىدا بىر ھۆكۈمنىڭ بەلگىسى بولسۇن.  11 لېكىن 
خۇداۋەندىدە ئەر كىشى ئۆزى خوتۇندىن جۇدا بولۇپ ئۆزىگە قاراشلىق ئەمەس ۋە يا خوتۇن كىشى 
ئەر كىشىدىن جۇدا بولۇپ ئۆزىگە قاراشلىق ئەمەس.  12 چۈنكى خوتۇن ئەردىن بولغاندەك ئەر 
خوتۇننىڭ ۋاسىتىسى بىلەندۇر. لېكىن ھەممىسى خۇدادىندۇر.  13 ئۆز ئۆزۈڭالردا ھۆكۈم قىلىڭالر: 
بىر خوتۇن بېشىنى ياپماي، خۇداغا دۇئا قىلسا، كېلىشەمدۇ؟  14 بىر ئەر كىشىنىڭ چېچى ئۇزۇن 
بولسا، ئۇنىڭغا ھاقارەت بولىدۇ دەپ، تەبىئەت ئۆزىدىن سىلەرگە مەلۇم بولمامدۇ؟  15 لېكىن بىر 
خوتۇننىڭ چېچى ئۇزۇن بولسا، ئۇنىڭغا ئىززەت بولمامدۇ؟ چۈنكى چاچ ئۇنىڭغا ياپىدىغان بېزەك 
بىزنىڭ  بىلسۇنكى،  دېسە،  قىالي  مۇخالىپلىق  كىشى  بىر  بېرىلگەندۇر.  16 ئەمما  دەپ  بولسۇن 

ئۇنداق ئادىتىمىز يوق، خۇدانىڭ جامائىتىنىڭ ھەم ئۇنداق ئادىتى يوقتۇر.  

خۇداۋەندىنىڭ زىياپىتىدە جەم بولۇش

بەلكى  ئەمەس،  پايدىلىق  نەتىچىسى  بولغىنىڭالرنىڭ  جەم  بۇيرۇغىنىمدا،  سىلەرگە  17 شۇنى 

زىيانلىق بولغىنى ئۈچۈن سىلەرنى داڭلىمايمەن.  18 ئاۋۋال شۇ ئىش باركى: »جامائەتتە جەم 
بولغىنىڭالردا ئاراڭالردا بۆلۈنمەكلىكلەر بار ئىكەن« دەپ ئاڭالپ، ئانچە-مۇنچە ھەم ئىشىنىمەن.  
19 چۈنكى ياراملىقالرنىڭ ئاشكارا قىلىنىشى ئۈچۈن ئاراڭالردا پىرقىلەرنىڭ بولمىقى كېرەكتۇر.  

بولمايدۇ.  21 چۈنكى  يېگىلى  زىياپىتىدىن  خۇداۋەندىنىڭ  بولغىنىڭالردا  جەم  يەردە  20 بىر 

يېگىنىڭالردا ھەربىرى ئىلگىرى ئۆز تائامىنى يەيدىكەن. بۇنىڭ بىلەن بىرى ئاچ قالىدۇ، يەنە 
بىرى زىيادە يەپ-ئىچىدۇ.  22 يەپ-ئىچكىلى ئۆز ئۆيلىرىڭالر يوقمۇ؟ ياكى خۇدانىڭ جامائىتىنى 
كۆزگە ئىلماي، بىر نەرسىسى يوق بولغانالرنى خىجالەت قىلىسىلەرمۇ؟ سىلەرگە نېمە ئېيتاي؟ 

سىلەرنى داڭاليمۇ؟ ياق بۇ ئىش ئۈچۈن سىلەرنى داڭلىمايمەن.  
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23 چۈنكى مەن خۇداۋەندىدىن تاپشۇرۇۋالغىنىمنى سىلەرگە خەۋەر بەردىمكى، خۇداۋەندە ئەيسا 

ئۆزى تۇتۇپ بېرىلىدىغان كېچىدە بىر ناننى ئېلىپ،  24 شۈكۈر قىلىپ، ئۇنى ئوشتۇپ ئېيتتى: 
»بۇ سىلەر ئۈچۈن بېرىلگەن بەدىنىمدۇر، مېنى ياد قىلماق ئۈچۈن بۇنى قىلىڭالر«.  25 شۇنداق 
يېڭى  بولغان  بىلەن  قېنىم  مېنىڭ  جام  »بۇ  ئېيتتى:  ئېلىپ،  جامنى  كېيىن  تائامدىن  ھەم 
ئەھدىدۇر. ھەرقاچان بۇنى ئىچسەڭالر، مېنى ياد قىلماق ئۈچۈن قىلىڭالر«.  26 ھەرقاچان شۇ 
نېنىنى يەپ، جامدىن ئىچسەڭالر، خۇداۋەندە كەلگۈچە ئۇنىڭ ئۆلۈمىنى بايان قىلىسىلەر.  

خۇداۋەندىنىڭ  ياكى  يېسە،  ناننى  شۇ  تەرىقىدە  بولمىغان  اليىق  ھەركىم  ۋەجىدىن  27 بۇ 

جامىدىن ئىچسە، خۇداۋەندىنىڭ بەدىنىگە ۋە قېنىغا گۇناھ قىلغان بولىدۇ.  28 لېكىن ئادەم 
يەپ- كىمكى  ئىچسۇن.  29 چۈنكى  جامدىن  ئۇ  يەپ،  ناندىن  ئۇ  ئاندىن  سىناپ،  ئۆزىنى 
ئىچىپ، خۇداۋەندىنىڭ بەدىنىنى باشقا تائامدىن پەرق ئەتمىسە، ئۆزىگە ھۆكۈم تەگكۈدەك 
يەپ-ئىچىدۇ.  30 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئاراڭالردا توال زەئىپ ۋە ئاغرىقالر باردۇر ۋە تولىالر ئۆلۈمدە 

ئۇخالپ كەتتى.  
31 لېكىن ئۆزىمىزنى ھۆكۈم قىلساق، ھۆكۈم قىلىنمايتتۇق.  32 ئەمما ھۆكۈم قىلىنغىنىمىزدا 

دۇنيا بىلەن ھاالكەتكە ھۆكۈم قىلىنماسلىقىمىز ئۈچۈن خۇداۋەندە تەرىپىدىن ئەدەپ بېرىلىپ 
بىر- بولغاندا  جەم  يېگىلى  ئاخشاملىق  بۇرادەرلەر،  ئەي  ئۈچۈن،  تەربىيىلىنىمىز.  33 ئۇنىڭ 
بىرىڭالرنى ساقالپ تۇرۇڭالر.  34 جەم بولۇشۇڭالر سىلەرگە ھۆكۈم كەلتۈرمىسۇن دەپ، بىركىم 

ئاچ بولسا، ئۆيدە يېسۇن. لېكىن قالغان ئىشالر بولسا، ئۆزۈم كەلگەندە تەرتىپكە سالىمەن.  

مۇقەددەس روھ ئاتا قىلغان ھەدىيەلەر

1 ئەي بۇرادەرلەر، روھىي ھەدىيەلەر توغرىسىدىن بىخەۋەر بولمىقىڭالرنى خالىمايمەن.  12 

2 بۇتپەرەس ئىكەن ۋاقتىڭالردا گاچا بۇتالرغا بىئىختىيار باشالنغىنىڭالرنى بىلىسىلەر.  

»ئەيسا  سۆزلەپ:  بىلەن  روھى  خۇدانىڭ  ھېچكىم  بىلدۈرىمەنكى،  سىلەرگە  ئۈچۈن  3 شۇنىڭ 

مەلئۇندۇر« دەپ ئېيتالمايدۇ ۋە ھېچكىم مۇقەددەس روھ بىلەن بولمىسا: »ئەيسا خۇداۋەندىدۇر« 
دەپ ئېيتالمايدۇ.  

بىردۇر.  5 خىزمەتلەر  ئۆزى  روھ  لېكىن  بولىدۇ،  باشقا-باشقا  ھەدىيەلىرى  4 مېھىر-شەپقەت 

باشقا-باشقا بولىدۇ، لېكىن خۇداۋەندە ئۆزى بىردۇر.  6 قۇدرەتلىك ئەمەللەر باشقا-باشقا بولىدۇ، 
ھەربىرىگە  بىردۇر.  7 ئەمما  ئۆزى  كەلتۈرگۈچى خۇدا  كارغا  لېكىن ھەممىسىنى ھەممىلەردە 

روھنىڭ ئىزھارى مەنپەئەت ئۈچۈن بېرىلىدۇ.  
ئۇ  بىرىگە  يەنە  بېرىلىدۇ،  سۆزلىگىلى  ھېكمەت  بىلەن  ۋاسىتىسى  روھنىڭ  بىرىگە  8 چۈنكى 

روھقا مۇۋاپىق مەرىپەت سۆزلىگىلى بېرىلىدۇ.  9 يەنە بىرىگە شۇ روھ بىلەن ئېتىقاد ھەدىيەسى 
ۋە يەنە بىرىگە ساقايتىش ھەدىيەلىرى ئۇ روھ بىلەن بېرىلىدۇ،  10 ۋە يەنە بىرىگە قۇدرەتلىك 
تەپتىش  روھالرنى  بىرىگە  يەنە  ۋە  قىلغىلى  پەيغەمبەرلىك  بىرىگە  يەنە  ۋە  قىلغىلى  ئەمەللەر 
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بىلەن  تىلالر  بىرىگە  يەنە  ۋە  سۆزلىگىلى  بىلەن  تىلالر  باشقا-باشقا  بىرىگە  يەنە  ۋە  قىلغىلى 
ئۆزى  قىلىپ،  ھەممىسىنى  بۇنىڭ  بېرىلىدۇ.  11 لېكىن  قىلغىلى  تەرجىمە  ئېيتىلغاننى 

خالىغاندەك ھەربىرىگە تەقسىم قىلغۇچى ئۇ بىر روھ ئۆزىدۇر.  

ئەيسا مەسىھنىڭ بەدىنىنىڭ بىرلىكى

12 ئەزالىرى توال بولغىنى بىلەن، بەدەن ئۆزى بىر بولغاندەك ۋە بەدەننىڭ ئەزالىرى توال بولۇپ، 

ھەممىسى بىر بەدەن بولغاندەك مەسىھ ھەم شۇنداقتۇر.  13 يەھۇدىي ياكى يۇنانىي بولساق، 
قۇل ياكى ھۆر بولساق، ھەممىمىز بىر بەدەن بولماق ئۈچۈن بىر روھ بىلەن چۆمۈلدۈرۈلۈپ، 
تامام بولماي،  بىلەن  ھەممىمىز بىر روھنى قوبۇل قىلدۇق.  14 چۈنكى بەدەن ئۆزى بىر ئەزا 
بەلكى توال ئەزاالردىن تەركىب تاپىدۇ.  15 ئەگەر پۇت ئۆزى: »قۇل بولمىغىنىم ئۈچۈن بەدەندىن 
بولمىغىنىم  »كۆز  قۇالق:  بولمامدۇ؟  16 ئەگەر  بەدەندىن  بىلەن  بۇنىڭ  دېسە،  ئەمەسمەن« 
ئۈچۈن بەدەندىن ئەمەسمەن« دېسە، بۇنىڭ بىلەن بەدەندىن بولمامدۇ؟  17 ھەممە بەدەن كۆز 
بولسا، ئاڭلىماقلىق قايدا بوالتتى؟ ھەممىسى ئاڭلىماقلىق بولسا پۇرىماقلىق قايدا بوالتتى؟  
18 لېكىن ئەمدى خۇدا ئەزاالرنىڭ ھەربىرىنى ئۆزى خالىغاندەك بەدەندە بۆلەك-بۆلەك قويغاندۇر.  

19 ئەمما ھەممىسى بىر ئەزا بولسا بەدەن ئۆزى قايدا بوالتتى؟  20 ئەمدى ئەزاالر توال، لېكىن بەدەن 

ئۆزى بىردۇر.  21 كۆز قولغا: »ساڭا ھاجىتىم يوق« دېيەلمەيدۇ. ياكى باش پۇتالرغا: »سىلەرگە 
ھاجىتىم يوق« دېيەلمەيدۇ.  22 بەلكى بەدەننىڭ زەئىپرەك كۆرۈنگەن ئەزالىرى زۆرۈررەكتۇر  23 ۋە 
بىزنىڭ  ۋە  بېرىمىز  ھۆرمەت  چوڭراق  ئەزالىرىغا  كۆرۈنگەن  ئېتىبارسىزراق  بىزگە  بەدەننىڭ 
ئۇياتلىق ئەزالىرىمىزنى چوڭراق ئەدەپ بىلەن كىيدۈرىمىز.  24 ئەمما ئەدەپلىك ئەزالىرىمىزنىڭ 
چوڭراق  ئەزاغا  پەسرەك  قىلغىنىدا،  تەرتىپ  بەدىنىنى  خۇدا  لېكىن  يوقتۇر.  ھاجىتى  ئۇنداق 
ئىززەت بەرگەن.  25 شۇنداق قىلىپ، بەدەندە مۇخالىپلىق بولماي، ئەزالىرى ئىتتىپاق بىلەن بىر-
بىرلىرى ئۈچۈن ئەندىشە قىلغاي.  26 ئەگەر بىر ئەزا زەخمەت تارتسا، ھەممە ئەزاالر ئۇنىڭ بىلەن 
زەخمەت تارتىدۇ ۋە يا بىر ئەزا ئىززەت تاپسا، ھەممە ئەزاالر ئۇنىڭ بىلەن خۇش بولىدۇ.  27 ئەمدى 

سىلەر مەسىھنىڭ بەدىنى ۋە ئۇنىڭ باشقا-باشقا ئەزالىرىدۇرسىلەر.  
28 خۇدا جامائەتتە ئاۋۋال بىرنەچچىنى روسۇل قىلىپ قويدى، ئىككىنچى بىرنەچچىنى پەيغەمبەر، 

ئۈچىنچى بىرنەچچىنى مۇئەللىم، ئاندىن بىرنەچچىنى قۇدرەتلىك ئەمەللەر قىلغىلى قويدى ۋە 
بەزىلەرگە ساقايتىش ھەدىيەلىرى، بەزىلەرگە بىچارىلەردىن خەۋەر ئېلىشنى، بەزىلەرگە رەھبەرلىك 
قىلىشنى ۋە بەزىلەرگە باشقا-باشقا تىلالر بىلەن سۆز قىلىشنى بەردى.  29 ھەممىسى روسۇلمۇ؟ 
قىلغۇچىمۇ؟   ئەمەل  قۇدرەتلىك  ھەممىسى  مۇئەللىممۇ؟  ھەممىسى  پەيغەمبەرمۇ؟  ھەممىسى 
30 ھەممىسىنىڭ ساقايتىش ھەدىيەلىرى بارمۇ؟ ھەممىسى تىلالر بىلەن سۆزلىيەلەمدۇ؟ ھەممىسى 

تاپقىلى  ھەدىيەلەرنى  ئۇلۇغراق  سىلەر  قىالالمدۇ؟  31 لېكىن  تەرجىمە  سۆزلىگىنىنى  شۇنداق 
غەيرەت قىلىڭالر ۋە ئەمدى سىلەرگە ھەممىدىن ئەۋزەل بىر يولنى كۆرسىتەي.  
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مۇھەببەت ھەممىدىن ئۇلۇغتۇر

لېكىن 13  قىلسام،  سۆز  بىلەن  تىللىرى  پەرىشتىلەرنىڭ  ۋە  ئادەملەرنىڭ  مەن  1 ئەگەر 

داڭدەك  بىر  جىرىڭاليدىغان  ياكى  مىستەك  بېرىدىغان  ئون  بولمىسا،  مۇھەببىتىم 
بوالتتىم.  

2 ئەگەر پەيغەمبەرلىك ھەدىيەم بولسا، ھەممە سىرالرنى ۋە ھەممە مەرىپەتنى بىلسەم ۋە تاغالرنى 

ھېچنېمە  مەن  بولمىسا،  مۇھەببىتىم  لېكىن  بولسا،  ئېتىقادىم  كامىل  يۆتكىيەلىگۈچىلىك 
بولمايتتىم.  

تاپشۇرسام،  كۆيدۈرگىلى  بەدىنىمنى  دەرۋەقە  يېگۈزسەم،  پېقىرالرغا  مېلىمنى  ھەممە  3 ئەگەر 

لېكىن مۇھەببىتىم بولمىسا، ماڭا ھېچ مەنپەئەت يەتكۈزمەيتتى.  
قىلمايدۇ،  ئۆزى كۆڭلى كەڭدۇر، مۇھەببەت مېھرىبانلىقتۇر، مۇھەببەت ھەسەت  4 مۇھەببەت 

مۇھەببەت پەخىرلەنمەيدۇ، يوغانلىق قىلمايدۇ،  
ئاداۋەت  كەلمەيدۇ،  ئاچچىقى  ئىزدىمەيدۇ،  ئۆزىنىڭكىنى  قىلمايدۇ،  ئىش  5 ئەدەبسىزلىك 

تۇتمايدۇ،  
6 ناھەقلىققا خۇش بولماي، بەلكى ھەقىقەت بىلەن خۇش بولىدۇ.  

7 ھەر نەرسىگە سەۋر-تاقەت قىلىدۇ، ھەر نەرسىگە ئىشىنىدۇ، ھەر نەرسىگە ئۈمىد قىلىدۇ، ھەر 

نەرسىگە سەۋر قىلىدۇ.  
بىلەن  تىلالر  بولىدۇ،  بىكار  ھەدىيەلىرى  پەيغەمبەرلىك  تۈگىمەيدۇ.  ۋاقىت  ھېچ  8 مۇھەببەت 

سۆزلىمەكلىك تۈگەپ كېتىدۇ، مەرىپەت يوقىلىدۇ.  
9 چۈنكى مەرىپىتىمىز مۇكەممەلسىز ۋە پەيغەمبەرلىك قىلىشىمىز مۇكەممەلسىزدۇر.  

10 لېكىن كامالەت ئۆزى كەلگەندە مۇكەممەلسىزلىك بىكار بولىدۇ.  

11 كىچىك باال ئىكەن ۋاقتىمدا بالىدەك سۆزلەپ، بالىدەك پەملەپ، بالىدەك ئوياليتتىم. لېكىن 

باالغەت بولغىنىمدا بالىلىقنىڭ ئالىمى ئۆتتى.  
يۈزمۇيۈز  ۋاقىت  ئۇ  لېكىن  كۆرىمىز،  تەرىقىدە  غۇۋا  قارىغاندەك  ئەينەككە  بىر  ئەمدى  12 بىز 

كۆرىمىز. ئەمدى مۇكەممەلسىز بىلىمەن، لېكىن ئۆزۈم بىلىنگەندەك ئۇ ۋاقىت كامىل بىلىمەن.  
بۇالرنىڭ  ئەمما  قالىدۇ.  بولۇپ  مەۋجۇت  ئۈچى  شۇ  مۇھەببەت،  ئۈمىد،  ئىمان،  13 لېكىن 

ئۇلۇغراقى مۇھەببەتتۇر.  

مۇقەددەس روھ ئاتا قىلغان پەيغەمبەرلىك 
ۋە تىلالر بىلەن سۆزلەش ھەدىيەسى

ئەمما 14  قىلىڭالر،  غەيرەت  تېپىشقا  ھەدىيەلەرنى  روھىي  ئەگىشىڭالر،  1 مۇھەببەتكە 

ئوشۇقراق پەيغەمبەرلىك قىلىشقا تىرىشىڭالر.  2 چۈنكى تىلالر بىلەن سۆزلىگەن كىشى 
ئۇقمايدۇ،  سۆزىنى  ئۇنىڭ  ھېچكىم  چۈنكى  قىلىدۇ.  سۆز  خۇداغا  بەلكى  ئەمەس،  ئادەملەرگە 
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ئادەملەرگە  قىلغۇچى  پەيغەمبەرلىك  3 لېكىن  سۆزلەيدۇ.   سىر  بىلەن  روھ  ئۆزى  ئۇ  ئەمما 
ئۇالرنىڭ تەمىر قىلىنىشى، نەسىھەت ۋە تەسەللى تېپىشى ئۈچۈن سۆزلەيدۇ.  4 تىلالر بىلەن 
سۆزلىگۈچى ئۆزىنى تەمىر قىلىدۇ، لېكىن پەيغەمبەرلىك قىلغۇچى جامائەتنى تەمىر قىلىدۇ.  
5 ھەممەڭالرنىڭ تىلالر بىلەن سۆزلىشىنى خالىساممۇ، پەيغەمبەرلىك قىلىشىڭالرنى ئوشۇقراق 

خااليمەن. تىلالر بىلەن سۆزلىگۈچى جامائەتنىڭ تەمىر قىلىنىشى ئۈچۈن تەرجىمە قىلمىسا، 
ئۇنىڭدىن پەيغەمبەرلىك قىلغۇچى ئۇلۇغراقتۇر.  

يا  مەرىپەتنىڭ  يا  ۋەھىينىڭ  سىلەرگە  كېلىپ،  قېشىڭالرغا  مەن  بۇرادەرلەر،  ئەي  6 ئەمدى، 

پەيغەمبەرلىكنىڭ يا تەلىمنىڭ سۆزى بىلەن گەپ قىلماي، تىلالر بىلەن سۆز قىلسام، سۆزلەرگە 
نېمە مەنپەئەت يەتكۈزەتتىم.  7 ھەتتا ئاۋاز چىقىرىدىغان جانسىز نەرسىلەر، خاھى نەي، خاھى 
تانبۇردا  ياكى  نەي   ، بولمىسا  پەرقى  بىر-بىرىدىن  ئاھاڭلىرىنىڭ  ئۇالرنىڭ  بولسا،  تانبۇر 
چېلىنغىنىنى قانداق ئايرىغىلى بولىدۇ.  8 شۇنداق ھەم بىر كاناي روشەن ئاۋاز چىقارمىسا، 
بىلەن ئۇقۇملۇق سۆز  تىللىرىڭالر  كىم سوقۇشقا قوپىدۇ.  9 شۇنىڭغا ئوخشاش، سىلەر ھەم 
بولىسىلەر  قىلغاندەك  گەپ  ھاۋاغا  چۈشىنەلەيدۇ؟  قانداق  سۆزلىگىنىڭالرغا  قىلمىساڭالر، 
ئەمەسمۇ؟  10 دۇنيادا شۇنچە توال تىلالر بار ئەمەسمۇ؟ ئۇالرنىڭ ھېچبىرى ئاۋازسىز ئەمەس.  
بىگانىدەك  ئالدىدا  قىلغۇچىنىڭ  سۆز  بىلمىسەم،  مەنىسىنى  تىلنىڭ  پاالن  مەن  11 ئەگەر 

بولىمەن ۋە سۆز قىلغۇچى مېنىڭ ئالدىمدا بىگانىدەك بولىدۇ.  12 ئۇنىڭ ئۈچۈن سىلەر روھىي 
ھەدىيەلەرنى تېپىشقا غەيرەت قىلغىنىڭالردا جامائەتنىڭ تەمىر قىلىنىشى ئۈچۈن ئاشقايمىز 

دەپ، تىرىشىڭالر.  
دۇئا  دەپ،  قىاللىسام  تەرجىمە  سۆزلىگىنىمنى  سۆزلىگۈچى،  بىلەن  تىلالر  ۋەجىدىن  13 بۇ 

قىلسۇن.  14 چۈنكى دۇئا قىلغىنىمدا تىلالر بىلەن سۆزلىسەم، روھۇم ئۆزى دۇئا قىلىدۇ، لېكىن 
زېھنىم مېۋىسىز قالىدۇ.  15 ئۇنداق بولسا، قانداق بولىدۇ؟ مانا روھ بىلەن دۇئا قىالي، لېكىن 
ھەم زېھىن بىلەن دۇئا قىالي، روھ بىلەن شېئىر ئوقۇياي، لېكىن ھەم زېھىن بىلەن ئوقۇياي.  
ئېيتقىنىڭنى  ئولتۇرغۇچى  قاتارىدا  خەلقنىڭ  ئامما  ئېيتساڭ،  ھەمدۇسانا  بىلەن  16 روھ 

ئۇقمىسا، شۈكرۈڭگە قانداق ئامىن دېيەلەيدۇ.  17 سەن ياخشى شۈكۈر ئېيتساڭمۇ، يەنە بىرى 
تەمىر قىلىنالمايدۇ.  18 مەن ھەممەڭالردىن تىلالر بىلەن تولىراق سۆز قىلغىنىم ئۈچۈن خۇداغا 
شۈكۈر قىلىمەن.  19 لېكىن باشقىالرغا تەلىم بېرەي دەپ، جامائەتتە تىلالر بىلەن ئون مىڭ سۆز 

قىلىشىمدىن زېھنىم بىلەن بەش سۆز قىلسام، ياخشىدۇر.  
20 ئەي بۇرادەرلەر، ئەقىلدا باال بولماي، يامانلىقتا باال بولۇڭالر. لېكىن ئەقىلدا كامىل بولۇڭالر.  

21 تەۋراتتا پۈتۈلگەنكى: »ياتالرنىڭ تىللىرى بىلەن ۋە بىگانىلەرنىڭ لەۋلىرى بىلەن بۇ قوۋمغا 

سۆز قىلىمەن، ئەمما بۇنىڭ ھەممىسى بىلەن مېنى ئاڭلىمايدۇ« دەپ خۇداۋەندە ئېيتىدۇ.  
ئىشەنمىگەنلەر  بەلكى  ئەمەس،  ئۈچۈن  ئىشەنگەنلەر  بىلەن سۆزلەش  تىلالر  ئۈچۈن  22 ئۇنىڭ 

بەلكى  پەيغەمبەرلىك قىلىش ئىشەنمىگەنلەر ئۈچۈن ئەمەس،  ئاالمەتتۇر. لېكىن  بىر  ئۈچۈن 
ئىشەنگەنلەر ئۈچۈندۇر.  
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23 ئەگەر جامائەتنىڭ ھەممىسى بىر يەردە جەم بولۇپ، ھەممىسى تىلالر بىلەن سۆزلەشسە، ئامما 

كىشىلەر ياكى ئىشەنمىگەنلەر كىرسە: »سىلەر ساراڭ بولۇپسىلەر« دەپ ئېيتمامدۇ؟  24 لېكىن 
ھەممىسى پەيغەمبەرلىك قىلغىنىدا ئىشەنمىگەنلەردىن ياكى ئامما كىشىلەردىن بىرى كىرسە، 
ئۇ ئۆزى ھەممىسىدىن تەپتىشلىنىپ، ھەممىسىدىن ھۆكۈم قىلىنىپ،  25 كۆڭلىنىڭ سىرلىرى 
ئاشكارا بولغاندا يۈز تۆۋەن يىقىلىپ: »ھەقىقەتەن خۇدا سىلەرنىڭ ئاراڭالردىدۇر« دەپ خۇداغا 

سەجدە قىالتتى.  

 جامائەت جەم بولۇشتا ھەممىسى ئەدەپ ۋە تەرتىپ بىلەن بولۇشى

ھەربىرىڭالرنىڭ  بولغىنىڭالردا  جەم  مانا  بولىدۇ؟  قانداق  بولسا،  ئۇنداق  بۇرادەرلەر،  26 ئەي 

ئېيتىدىغان سۆزى بار: بىرىنىڭ ھەمد شېئىرى بار، بىرىنىڭ تەلىمى بار، بىرىنىڭ ۋەھىيسى 
بار، بىرىنىڭ تىل بىلەن سۆزلىشى بار، بىرىنىڭ تەرجىمىسى باردۇر. ھەممىسى تەمىر قىلىنىش 
ئۈچۈن بولسۇن.  27 ئەگەر تىلالر بىلەن سۆزلەيدىغان نىيىتىڭالر بولسا، ئىككى ياكى ئەڭ كۆپ 
بولغاندا ئۈچ كىشى بىردىن-بىردىن سۆز قىلسۇن ۋە بىرى تەرجىمە قىلسۇن.  28 ئەمما تەرجىمە 
قىلغۇچى بولمىسا، تىلالر بىلەن سۆزلىگۈچى جامائەتتە شۈك تۇرۇپ، خاس ئۆزى ئۈچۈن ۋە 

خۇدا ئۈچۈن سۆز قىلسۇن.  
29 پەيغەمبەرلىك قىلغۇچىالر بولسا ئىككى ياكى ئۈچى سۆز قىلسۇن ۋە قالغانالر ئېيتقىنىنى 

تەپتىش قىلسۇن.  30 لېكىن ئولتۇرغانالرنىڭ بىرىگە بىر ئىلھام بېرىلسە، سۆز قىلىپ تۇرغۇچى 
ھەربىرىڭالر  ئۈچۈن  تاپمىقىڭالر  تەسەللى  ئېلىپ،  تەلىم  توختاتسۇن.  31 ھەممەڭالر  سۆزىنى 
روھلىرى  تاپقايسىلەر.  32 پەيغەمبەرلەرنىڭ  پۇرسەت  قىلغىلى  پەيغەمبەرلىك  بىلەن  نۆۋەت 
پەيغەمبەرلەرگە ئىتائەت قىلىدۇ.  33 چۈنكى خۇدا تەرتىپسىزلىكنىڭ تەڭرىسى ئەمەس، بەلكى 

ئامانلىقنىڭ تەڭرىسىدۇر.  
تۇرسۇن.  شۈك  جامائەتلەردە  خوتۇنلىرىڭالر  جامائەتلىرىدىكىدەك  ھەممە  34 مۇقەددەسلەرنىڭ 

سۆز قىلغىلى ئۇالرغا ئىجازەت يوقتۇر، بەلكى تەۋرات قانۇنى بۇيرۇغاندەك ئىتائەت قىلسۇن.  
چۈنكى  سورىسۇن.  ئەرلىرىدىن  ئۆيلىرىدە  خالىسا،  ئۆگەنگىلى  نەرسىنى  بىر  ئۇالر  35 لېكىن 

ياكى  چىقتىمۇ؟  سىلەردىن  ئەيىبتۇر.  36 خۇدانىڭ سۆزى  قىلىشى  سۆز  جامائەتتە  خوتۇننىڭ 
ياكى روھانىي سانىسا، سىلەرگە  پەيغەمبەر  يالغۇز سىلەرگە كەلدىمۇ؟  37 بىر كىشى ئۆزىنى 
يازغىنىمنىڭ ئۆزى خۇداۋەندىنىڭ بۇيرۇقى ئىكەنلىكىنى بىلسۇن.  38 بىركىم بۇنى بىلگىنى 

ئۇنىمىسا، ئۆز-ئۆزىگە بولسۇن.  
39 ئۇنىڭ ئۈچۈن، ئەي بۇرادەرلىرىم، پەيغەمبەرلىك قىلىشقا غەيرەت قىلىڭالر ۋە تىلالر بىلەن 

سۆز قىلىشنى توسماڭالر.  40 ئەمما ھەر ئىش ئەدەپ ۋە نىزام بىلەن بولسۇن.  
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ئەيسا مەسىھنىڭ تىرىلىشى

1 ئەي بۇرادەرلەر، مەن سىلەرگە يەتكۈزگەن ئىنجىلنى يادىڭالرغا كەلتۈرىمەن. ئۇنىڭ 15 

ئۆزىنى قوبۇل قىلىپ، ئۇنىڭدا چىڭ تۇرۇۋاتىسىلەر.  2 مەن سىلەرگە جاكارلىغان سۆزنى 
ساقلىساڭالر، ئۇ ئىنجىلنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن نىجات تاپىسىلەر. دەرۋەقە بىھۇدە ئىشەنمىگەن 
بولساڭالر، شۇنداق بولىدۇ.  3 مەن ئۆزۈم قوبۇل قىلىپ، سىلەرگە تاپشۇرغىنىمنىڭ بىرنەچچىسى 
شۇكى، مۇقەددەس يازمىالرغا مۇۋاپىق مەسىھ گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن ئۆلۈپ،  4 دەپنە قىلىنىپ، 
مۇقەددەس يازمىالرغا مۇۋاپىق ئۈچىنچى كۈنىدە تىرىلىپ قوپۇپ،  5 كىفاسقا ۋە ئاندىن ئون 
ئىككىلەرگە كۆرۈندى.  6 ئاندىن ئۇ بەش يۈزدىن زىيادىرەك بۇرادەرلەرگە بىر ۋاقىتتا كۆرۈندى. 
بۇالرنىڭ تولىسى بۇ ۋاقىتقىچىلىك ھايات ئىكەن، لېكىن بەزىسى ئۆلۈمدە ئۇخالپ كەتكەن.  

7 ئاندىن كېيىن ئۇ ياقۇبقا ۋە كېيىن روسۇلالرنىڭ ھەممىسىگە كۆرۈندى.  

مەن  كۆرۈندى.  9 چۈنكى  ھەم  تۇغۇلغانغا  تولۇقسىز  مەن  ئۇ  كېيىن  ھەممىسىدىن  8 ۋە 

ئۈچۈن  قوغلىغىنىم  جامائىتىنى  خۇدانىڭ  دەرۋەقە  تۆۋىنىدۇرمەن،  ھەممىدىن  روسۇلالرنىڭ 
روسۇل دەپ ئاتالغىلى اليىق ئەمەسمەن.  10 لېكىن ھەرنېمە بولسام، خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى 
ئۇالرنىڭ  بەلكى مەن  بولمىدى،  بىكار  قىلىنغان مېھىر-شەپقىتى  ئاتا  ماڭا  ۋە  بولدۇم  بىلەن 
ھەممىسىدىن ئوشۇقراق ئىش قىلدىم. لېكىن مەن ئۆزۈم ئەمەس، بەلكى مەن بىلەن بولغان 
بولسا،  ئۇالر  خاھى  بولسام،  مەن  خاھى  قىلدى.  11 مانا،  شۇنى  مېھىر-شەپقىتى  خۇدانىڭ 

شۇنداق ۋەز ئېيتىمىز ۋە بۇنىڭ بىلەن سىلەر ئىمانغا كەلتۈرۈلگەندۇرسىلەر.  

ئۆلگەن مەسىھىيلەرنىڭ تىرىلىشى

سىلەردىن  ئېيتىلسا،  ۋەز  دەپ  قوپۇرۇلغاندۇر«  ئارىسىدىن  ئۆلۈكلەر  »مەسىھ  12 ئەمدى: 

ئېيتااليدۇ؟  13 ئەگەر  قانداق  دەپ  يوقتۇر«  قوپۇرۇلۇشى  ئارىسىدىن  »ئۆلۈكلەر  بەزىلىرى: 
ئۆلگەنلەرنىڭ تىرىلىپ قوپۇشى بولمىسا، مەسىھ ھەم تىرىلىپ قوپمىغان.  14 لېكىن مەسىھ 
تىرىلىپ قوپمىغان بولسا، بىزنىڭ ۋەزىمىز بىكار ۋە سىلەرنىڭ ئىمانىڭالر ھەم بىكاردۇر  15 ۋە 
بىزلەر ھەم خۇدانىڭ يالغان گۇۋاھلىرى بولۇپ قالىمىز. چۈنكى خۇدا توغرىسىدا: »مەسىھنى 
ئۇ  قوپۇرۇلمىسا،  تىرىلىپ  ئۆلگەنلەر  ئەمما  بەردۇق.  گۇۋاھلىق  دەپ  قوپۇردى«  تىرىلدۈرۈپ 
ئۇنى ھەم تىرىلدۈرۈپ قوپۇرمىغان.  16 چۈنكى ئەگەر ئۆلگەنلەر تىرىلىپ قوپۇرۇلمىسا، مەسىھ 
ھەم تىرىلىپ قوپۇرۇلمىغان.  17 ئەگەر مەسىھ تىرىلىپ قوپمىغان بولسا، ئىمانىڭالر بىكاردۇر ۋە 
تېخى گۇناھلىرىڭالردىدۇرسىلەر.  18 ئۇنداق بولسا، مەسىھنىڭ ئىمانى بىلەن ئۆلۈمدە ئۇخالپ 
باغلىغان  ئۈمىدىمىزنى  مەسىھكە  ئۆمرىمىزدە  بۇ  يالغۇز  بوالتتى.  19 ئەگەر  كەتكەنلەر ھاالك 

بولساق، ھەممە ئادەملەردىن بىچارە بوالتتۇق.  
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20 لېكىن ئەمدى مەسىھ ئۆلۈمدە ئۇخالپ كەتكەنلەرنىڭ ئارىسىدا ھاياتنىڭ تۇنجىسى بولۇپ، 

كەلگەندەك،  ئۆلۈم  بىلەن  ۋاسىتىسى  ئادەمنىڭ  قوپۇرۇلغان.  21 بىر  ئارىسىدىن  ئۆلۈكلەر 
ئۆلگەنلەرنىڭ تىرىلىپ قوپۇشى ھەم بىر ئادەمنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن بولىدۇ.  22 چۈنكى ئادەمدە 
ھەممىسى ئۆلگەندەك، ھەممىسى مەسىھتە تىرىلدۈرۈلىدۇ.  23 لېكىن ھەربىرى ئۆز ئورنىدا، 
تىرىلدۈرۈلىدۇ.  24 ئاندىن  ئۆزىنىڭكىلەر  ئاندىن مەسىھنىڭ كېلىشىدە  ئاۋۋال مەسىھ ئۆزى، 
كېيىن ھەر ئىشنىڭ ئاخىرى بولىدۇ. ئۇ ۋاقىت ئۇ ھەر سەلتەنەتنى ۋە ھەر ھۆكۈمەتنى ۋە ھەر 

قۇدرەتنى بىكار قىلىپ، پادىشاھلىقنى خۇدا ئاتىغا تاپشۇرىدۇ.  
25 چۈنكى ئۇ ھەممە دۈشمەنلەرنى ئۆز پۇتلىرىنىڭ تېگىگە قويغۇچىلىك پادىشاھلىق قىلمىقى 

كېرەكتۇر.  26 يوقىتىلىدىغان ھەممىدىن ئاخىرقى دۈشمەن ئۆلۈمدۇر.  27 چۈنكى بارچىسىنى 
مەسىھنىڭ پۇتلىرىنىڭ تېگىگە قويغان. لېكىن ھەممىسى ئۇنىڭغا بويۇن سۇندى دېيىلگەندە، 
ئۇنىڭغا، ھەممىسىنى بويۇن سۇندۇرغۇچىدىن باشقا، ھەممىسىنىڭ ئۇنىڭغا بويۇن سۇنغىنى 
ھەممىسى  ھەممىلەردە  خۇدا  سۇنغاندا،  بويۇن  ئۇنىڭغا  ھەممىسى  بولىدۇ.  28 لېكىن  مەلۇم 
قاراقلىق  ھەم  ئۆزى  ئوغۇل  خۇداغا  سۇندۇرغان  بويۇن  ھەممىسىنى  ئوغۇلغا  دەپ،  بولغاي 

بولىدۇ.  
29 ئەگەر ئۆلگەنلەر پەقەت تىرىلىپ قوپمىسا، نېمىشقا بەزىلەر ئۆلگەنلەر ئۈچۈن چۆمۈلدۈرۈلىدۇ؟ 

بولىدۇ؟  30 بىز  قانداق  ئىشى  چۆمۈلدۈرۈلگەنلەرنىڭ  ئۈچۈن  ئۆلگەنلەر  بولمىسا،  ئۇنداق 
بولساق نېمىشقا ھەر ۋاقىت ئۆزىمىزنى خەتەرگە تاشاليمىز؟  31 ئەي بۇرادەرلەر، خۇداۋەندىمىز 
مەسىھ ئەيسادا سىلەردىن پەخىرلىنىشىم راست بولغاندەك، دەرۋەقە ھەر كۈن ئۆلىمەن.  32 ئەگەر 
مەن ئىنسان تەرىقىسىدە ئەفەسۇستا ۋەھشىي ھايۋانالر بىلەن چېلىشقان بولسام، چېلىشقىنىم 
يەپ-ئىچەيلى، چۈنكى  تىرىلىپ قوپۇرۇلمىسا،  ئۆلگەنلەر  ئەگەر  يەتكۈزەتتى؟  پايدا  نېمە  ماڭا 
ئەتە ئۆلىمىز.  33 ئېزىقىپ كەتمەڭالر. يامان مۇئامىلە ياخشى ئەخالقنى بۇزىدۇ.  34 ئويغىنىپ 
بىدار بولۇپ، گۇناھ قىلماڭالر. بەزىلىرىڭالر خۇدانى تونۇمايدۇ. ئۇياتىڭالرنى كەلتۈرمەك ئۈچۈن 

بۇنى ئېيتىمەن.  

زېمىنىي بەدەنلەر ۋە ساماۋىي بەدەنلەر

35 بىركىم: »ئۆلگەنلەر قانداق تىرىلىپ قوپۇرۇلىدۇ؟ ياكى ئۇالر قانداق بەدەن بىلەن كېلىدۇ؟« 

دەپ سورارمىكىن.  36 ئەي ئەقىلسىز، سەن تېرىغان نەرسە ئۆزى ئۆلمىسە، تىرىلمەيدۇ  37 ۋە 
سەن بىر نېمە تېرىساڭ، ئۈنۈپ چىقىدىغان گىياھنىڭ ئۆزىنى تېرىماي، بۇغداينىڭ ياكى باشقا 
داننىڭ يالىڭاچ بىر ئۇرۇقىنى تېرىسەن.  38 لېكىن خۇدا ئۆزى خالىغاندەك ئۇنىڭغا بىر تەن 

بېرىپ، ھەر خىل ئۇرۇققا ئۆز خاس تېنىنى بېرىدۇ.  
تېنى  ھايۋانالرنىڭ  باققان  ۋە  باشقا  تېنى  ئادەمنىڭ  بەلكى  ئەمەس،  خىل  بىر  تەن  39 ھەممە 

باشقا ۋە ئۇچارقاناتالرنىڭ تېنى باشقا ۋە بېلىقالرنىڭكى ھەم باشقا بولىدۇ.  40 ساماۋى بەدەنلەر 
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زېمىنىي  ۋە  باشقا  بەدەنلەرنىڭ شان-شەرىپى  لېكىن ساماۋى  باردۇر.  بەدەنلەر  زېمىنىي  ۋە  بار 
ئاينىڭ شان- ۋە  باشقا  بولىدۇ.  41 ئاپتاپنىڭ شان-شەرىپى  باشقا  بەدەنلەرنىڭ شان-شەرىپى 

بىر  يەنە  يۇلتۇزدىن  بىر  چۈنكى  بولىدۇ.  باشقا  شان-شەرىپى  يۇلتۇزالرنىڭ  ۋە  باشقا  شەرىپى 
يۇلتۇز شان-شەرەپتە ئېشىدۇ.  42 ئۆلگەنلەرنىڭ تىرىلىپ قوپۇرۇلۇشى ھەم شۇنداق بولىدۇ. 

چىرىمەكلىكتە تېرىلىدۇ، چىرىمەكسىزلىكتە تىرىلىپ قوپۇرۇلىدۇ.  
تېرىلىدۇ  ئاجىزلىقتا  قوپۇرۇلىدۇ.  تىرىلىپ  شان-شەرەپتە  تېرىلىدۇ،  ئىچىدە  43 ئۇياتلىق 

قۇۋۋەتتە تىرىلىپ قوپۇرۇلىدۇ.  44 مۇندا جىسمانىي بەدەن تېرىلىدۇ، ئاندا روھىي بەدەن تىرىلىپ 
پۈتۈلگەنكى:  باردۇر.  45 شۇنداق ھەم  بەدەن  روھىي  ۋە  باردۇر  بەدەن  قوپۇرۇلىدۇ. جىسمانىي 
»ئاۋۋالقى ئىنسان، يەنى ئادەم تىرىك بىر جان بولدى«، ئەمما ئاخىرقى ئادەم تىرىلدۈرىدىغان 
بىر روھ بولدى.  46 لېكىن ئاۋۋال بولغىنى روھىي ئەمەس، بەلكى جىسمانىي. ئاندىن كېيىن 
روھىي بولغىنى كېلىدۇ.  47 ئاۋۋالقى ئىنسان يەردىن بولۇپ زېمىنىيدۇر. ئىككىنچى ئىنسان 
ئاسماندىندۇر.  48 زېمىنىي بولغىنى قانداق بولسا، زېمىنىيلەر ھەم شۇنداقتۇر. ساماۋى بولغىنى 
قانداق بولسا، ساماۋىالر ھەم شۇنداقتۇر.  49 زېمىنىي بولغىنىنىڭ سۈرىتىنى كىيگىنىمىزدەك 

ساماۋى بولغىنىنىڭ سۈرىتىنى ھەم كىيگەيمىز.  

50 ئەي بۇرادەرلەر، بۇنى ئېيتىمەنكى، جىسىم ۋە قان خۇدانىڭ پادىشاھلىقىنى مىراس ئااللمايدۇ 

ۋە چىرىمەكلىك چىرىمەكسىزلىكنى مىراس ئااللمايدۇ.  51 مانا سىلەرگە بىر سىر ئېيتىمەنكى، 
ئىش  ئۆزگەرتىلىمىز.  52 شۇ  ھەممىمىز  لېكىن  كەتمەيمىز،  ئۇخالپ  ئۆلۈمدە  ھەممىمىز  بىز 
بىر دەمدە، بىر كۆز يۇمۇپ ئاچقۇچىلىكتا ئاخىرقى كاناي چېلىنغىنىدا بولىدۇ. چۈنكى كاناي 
ئۆزگەرتىلىمىز.   بىزلەر  ۋە  قوپۇرۇلىدۇ  تىرىلىپ  چىرىمەكسىزلىككە  ئۆلگەنلەر  ۋە  چېلىنىدۇ 
ئۆلۈملۈكنىڭ  بۇ  ۋە  كېرەكتۇر  كىيمىكى  چىرىمەكسىزلىكنى  چىرىمەكلىكنىڭ  بۇ  53 چۈنكى 

ئۆلۈمسىزلىكنى كىيمىكى كېرەكتۇر.  
ئۆلۈمسىزلىكنى  ئۆلۈملۈك  بۇ  كىيىپ،  چىرىمەكسىزلىكنى  چىرىمەكلىك  بۇ  54 لېكىن 

بەجا  سۆز  پۈتۈلگەن  دەپ  كەتتى«  يۇتۇلۇپ  تەرىپىدىن  غالىبىيەت  ئۆزى  »ئۆلۈم  كىيگەندە: 
كەلتۈرۈلىدۇ.  

55 ئەي ئۆلۈم، سېنىڭ غالىبەڭ قېنى؟ ئەي ئۆلۈم، سېنىڭ نەشتىرىڭ قېنى؟  

 56 ئۆلۈمنىڭ نەستىرى گۇناھ ۋە گۇناھنىڭ كۈچى تەۋرات قانۇنىدۇر.  57 لېكىن خۇداۋەندىمىز 
ئەيسا مەسىھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن بىزگە غالىبىنى بەرگۈچى خۇداغا شۈكۈر بولسۇن.  

بولمىغىنىنى  بىكار  خۇداۋەندىدە  ئىشىڭالرنىڭ  بۇرادەرلىرىم،  ئامراق  ئەي  ئۈچۈن،  58 ئۇنىڭ 

بىلىپ، چىڭ تۇرۇپ، تەۋرەنمەس بولۇپ ھەمىشە خۇداۋەندىنىڭ ئىشىدا ئېشىڭالر.  
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يەرۇسالىمدىكى مەسىھىيلەرگە ئىائنە بېرىش توغرىسىدا

گاالتىيادىكى 16  مەن  بولسا،  توغرىسىدا  ئىئانە  يىغىدىغان  مۇقەددەسلەرگە  1 ئەمما 

يىغىشنى  2 كېلىشىمدە  قىلىڭالر.   شۇنداق  ھەم  سىلەر  بۇيرۇغاندەك  جامائەتلەرگە 
بىر  كەلگىنىچە  قولىدىن  ئۆيىدە  ئۆز  كۈنى  ئاۋۋالقى  ھەپتىنىڭ  ھەربىرىڭالر  باشلىماي، 
كىشىلەردىن  تەيىنلىگەن  كۆرۈپ  مۇناسىپ  ئۆزۈڭالر  3 كەلگىنىمدە  قويسۇن.   ئېلىپ  نەرسە 
ئىئانەڭالرنى يېرۇسالېمغا ئېلىپ بارغىلى خەت بىلەن ئەۋەتەي.  4 لېكىن مېنىڭ ھەم بېرىشىم 

مۇناسىپ كەلسە، ئۇالر مەن بىلەن بىللە بارسۇن.  

 ئاخىرقى سۆز ۋە ساالمالر

چۈنكى  كېلىمەن،  قېشىڭالرغا  سىلەرنىڭ  كېيىن  كەتكەندىن  ئۆتۈپ  5 ماكېدونىيەدىن 

ماكېدونىيەدىن ئۆتمەچىمەن.  6 لېكىن سىلەرنىڭ قېشىڭالردا بىر ۋاقىتقىچە توختاپ قېلىپ، 
ئۇزىتىپ  سېلىپ،  يولغا  مېنى  سىلەر  بارسام،  يەرگە  نە  ئاندىن  ئۆتكۈزەرمەنمىكىن.  قىشنى 
قويغايسىلەر.  7 چۈنكى ئەمدى يالغۇز ئۆتۈشۈمدە سىلەر بىلەن كۆرۈشكىلى خالىمايمەن، لېكىن 
خۇداۋەندە ئىجازەت بەرسە، ئاراڭالردا بىر ۋاقىتقىچە تۇراي دەپ، ئۈمىد قىلىمەن.  8 ئەمما ئورما 
ھېيتىغىچە ئەفەسۇستا قالىمەن.  9 چۈنكى ئىش قىلىشقا ماڭا چوڭ بىر ئىشىك ئېچىلدى. 

ئەمما توال قارشى تۇرغۇچىالر باردۇر.  
چۈنكى  ئېلىڭالر،  خەۋەر  تۇرالىشىدىن  قورقماي  ئاراڭالردا  كەلسە،  ئالدىڭالرغا  10 تىموتېئۇس 

قىلمىسۇن،  تەھقىر  ئۇنى  تۇرىدۇ.  11 ھېچكىم  قىلىپ  ئىشىنى  خۇداۋەندىنىڭ  مەندەك  ئۇ 
بەلكى ئۇنى ئامانلىق بىلەن مېنىڭ ئالدىمغا ئەۋەتىڭالر. چۈنكى ئۇنىڭ بۇرادەرلەر بىلەن بىللە 

كېلىشىنى ساقالپ تۇرىمەن.  
ئۇنىڭغا  بارغىلى  قېشىڭالرغا  بىللە  بىلەن  بۇرادەرلەر  ئۆزى  بولسا  ئاپوللوس  بۇرادەر  12 ئەمما 

توال يالۋۇردىم. ھازىر ئالدىڭالرغا بارغىلى خالىمىدى، لېكىن مۇناسىپ پۇرسەت تاپقاندا بارىدۇ.  
13 بىدار بولۇپ، ئىماندا چىڭ تۇرۇڭالر. ئەردەك تۇرۇپ، كۈچلۈك بولۇڭالر.  

تۇنجى  ئاخايەنىڭ  بۇرادەرلەر،  قىلىنسۇن.  15 ئەي  بىلەن  مېھىر-مۇھەببەت  ئىشىڭالر  14 ھەر 

ھوسۇلى بولۇپ، ئۆزىنى مۇقەددەسلەرنىڭ خىزمىتىگە تۇتقان ئىستىفاناسنىڭ ئۆي خەلقىنى 
بىلىسىلەر.  16 سىلەرگە يالۋۇرىمەنكى، شۇنداقالرغا ۋە ئۇالرغا ھەمكارلىق قىلىپ ئىشلىشىپ 

تۇرغانالرنىڭ ھەربىرىگە بويۇن سۇنغايسىلەر.  
17 ئىستىفاناس ۋە فورتۇناتۇس ۋە ئاخايكۇس كەلگىنى ئۈچۈن خۇشتۇرمەن. چۈنكى ئۇالر سىلەر 

سىلەرنىڭكىنى  ۋە  روھۇمنى  مېنىڭ  بەردى.  18 ئۇالر  تولۇقالپ  بولغانلىرىنى  كەم  تەرەپتىن 
يۇرتىدىكى جامائەتلەر  بىلىڭالر.  19 ئاسىيا  ئەۋزەل  ئۈچۈن شۇنداقالرنى  ئۇنىڭ  سۆيۈندۈردى. 
خۇداۋەندىدە  بىلەن  جامائەت  ئۆيىدىكى  ئۆز  پرىسكىلال  ۋە  ئاكۋىال  ئېيتىدۇ.  ساالم  سىلەرگە 
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سىلەرگە توال ساالم ئېيتىدۇ.  20 بۇرادەرلەرنىڭ ھەممىسى سىلەرگە ساالم ئېيتىدۇ. مۇقەددەس 
سۆيۈش بىلەن بىر-بىرىڭالرغا ساالم قىلىڭالر.  21 مەن پاۋلۇس ئۆز قولۇم بىلەن سالىمىمنى 

يازدىم.  

22 بىر كىشى خۇداۋەندىنى دوست تۇتمىسا، مەلئۇن بولسۇن. ماراناتا.  23 خۇداۋەندە ئەيسانىڭ 

ھەممەڭالر  ئەيسادا  مەسىھ  مۇھەببىتىم  بولسۇن.  24 مېنىڭ  بىلەن  سىلەر  مېھىر-شەپقىتى 
بىلەن بولسۇن. ئامىن.  
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مۇقەددەسلەرگە ساالم

بۇرادەر 1  ۋە  پاۋلۇستىن  بولغىلى  روسۇلى  ئەيسانىڭ  مەسىھ  بىلەن  ئىرادىسى  1 خۇدانىڭ 

تىموتېئۇستىن خۇدانىڭ كورىنتۇستىكى جامائىتىگە ۋە بارچە ئاخايەدىكى مۇقەددەسلەرگە 
ساالم.  2 سىلەرگە ئاتىمىز خۇدادىن ۋە خۇداۋەندە ئەيسا مەسىھتىن مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق 

بولسۇن.  

تەسەللى بېرىدىغان خۇدا

تەسەللىنىڭ  ھەر  ۋە  ئاتىسى  مەرھەمەتنىڭ  يەنى  ئاتىسى،  مەسىھنىڭ  ئەيسا  3 خۇداۋەندىمىز 

تەڭرىسى خۇداغا ھەمدۇسانا بولسۇن.  4 ئۇ ئۆزى ھەممە تەڭلىكىمىزدە بىزگە تەسەللى بېرىدۇ. 
تەڭلىكتە  ھەر  ھەم  بىز  بىلەن  تەسەللى  بېرىلگەن  ئۆزىمىزگە  تەرىپىدىن  خۇدا  شۇنداقكى، 
ئۈستىمىزگە  بىزنىڭ  زەخمەتلىرى  مەسىھنىڭ  بېرەلەيمىز.  5 چۈنكى  تەسەللى  بولغانالرغا 
زىيادىلىشىدۇ.  6 تەڭلىك  ھەم  تەسەللىمىز  بىلەن  ۋاسىتىسى  مەسىھنىڭ  زىيادىلەشكەندەك، 
تارتساقمۇ، سىلەرنىڭ تەسەللىڭالر ۋە نىجاتىڭالر ئۈچۈن بولىدۇ. تەسەللى تاپساقمۇ، سىلەرنىڭ 
زەخمەت  ئوخشاش  زەخمەتلەرگە  تۇرغان  تارتىپ  ئۆزىمىز  بىز  بۇ  بولىدۇ.  ئۈچۈن  تەسەللىڭالر 
توغراڭالردا  سىلەرنىڭ  بولىدۇ.  تەسەللى  بىر  قىلىدىغان  ھاسىل  چىداملىق  تارتقىنىڭالردا 
بولغىنىڭالردەك،  شېرىك  زەخمەتلىرىمىزگە  بىلىمىزكى،  شەكسىزدۇر.  7 چۈنكى  ئۈمىدىمىز 

تەسەللىمىزگە ھەم شېرىك بولىسىلەر.  
بولمىقىڭالرنى  بىخەۋەر  تەڭلىكىمىزدىن  بولغان  ۋەقە  بىزگە  ئاسىيادا  بۇرادەرلەر،  8 ئەي 

خالىمايمىز. ھەددىدىن زىيادە تاقەت قىاللمىغۇدەك، دەرۋەقە تىرىكلىكتىن ئۈمىدىمىز ئۈزۈلگۈدەك 
تەڭلىك تارتتۇق.  9 ئۆزىمىزگە تايانماي، ئۆلگەنلەرنى تىرىلدۈرىدىغان خۇداغا تايانمىقىمىز ئۈچۈن، 
ئۆلۈم  ئۇنداق  بىزنى  ئۆزى  بولدۇق.  10 خۇدا  قىلىنغاندەك  ھۆكۈم  ئۆلۈمگە  ئىچىمىزدە  ئۆز 
تەڭلىكىدىن قۇتقۇزدى ۋە مۇندىن كېيىن ھەم بىزنى قۇتقۇزىدۇ، دەرۋەقە بىزنى مۇندىن كېيىن 
قۇتقۇزىدۇ دەپ، ئۇنىڭغا ئۈمىدىمىزنى باغلىدۇق.  11 سىلەر ھەم دۇئالىرىڭالر بىلەن بىزگە ياردەم 
بېرىپ تۇرىسىلەر. شۇنداق قىلىپ تولىالرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن بىزگە كۆرسىتىلگەن ئىلتىپات 

ئۈچۈن، توال كىشىلەر تەرىپىدىن بىزنىڭ جەھىتىمىزدىن شۈكۈر ئېيتىلىدۇ.  
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پاۋلۇسنىڭ زىيارەت پالنىنى ئۆزگەرتىشى

12 چۈنكى پەخرىمىز شۇكى، بىز جىسمانىي ھېكمەت بىلەن ئەمەس، خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى 

بىلەن ۋە خۇدادىن بولغان دىيانەتلىك ۋە پاكلىق بىلەن بۇ دۇنيادا ۋە بولۇپمۇ سىلەرنىڭ ئاراڭالردا 
يۈردۇق. بۇنىڭغا ۋىجدانىمىز ھەم گۇۋاھلىق بېرىدۇ.  13 بىز سىلەرنىڭ ئوقۇيااليدىغىنىڭالردىن 
بىزنى  باركى،  ئۈمىدىمىز  ۋە  پۈتمەيمىز  سىلەرگە  نەرسە  ھېچ  باشقا  ئۇقااليدىغىنىڭالردىن  ۋە 
ئەيسانىڭ  خۇداۋەندىمىز  چۈشۈنگەيسىلەر.  14 چۈنكى  تامامەن  چۈشۈنگىنىڭالردەك  قىسمەن 

كۈنىدە بىز سىلەرنىڭ پەخرىڭالر ۋە سىلەر بىزنىڭ پەخرىمىز بولىسىلەر.  
ئاۋۋال  ئۈچۈن  يەتكۈزمەك  مېھىر-شەپقەت  بىر  يەنە  سىلەرگە  قىلىپ،  ئۈمىدنى  15 شۇ 

ئۆتۈپ،  شەھىرىڭالردىن  بېرىشىمدا  دەپ،  16 ماكېدونىيەگە  كېلەي  قېشىڭالرغا  سىلەرنىڭ 
ئاندىن ماكېدونىيەدىن يەنە ئالدىڭالرغا كېلىپ، سىلەر تەرىپىدىن يەھۇدىيەگە يولغا سېلىپ 
قويۇلمىقىمنى نىيەت قىلدىم.  17 شۇنداق نىيەت قىلغىنىمدا يېنىكلىك بىلەن قارار قىلدىممۇ؟ 
ياكى ئېيتقىنىم بىر يولى »بەرھەق، بەرھەق« ۋە »ياق، ياق« بولغۇدەك قارارىمنى جىسىمچە 
ھەم  سۆزىمىز  ئېيتقان  سىلەرگە  ۋە  ئىشەنچلىكتۇر  ئۆزى  خۇدا  توختىتىمەنمۇ؟  18 لېكىن 
vسىل مېنىڭ،  يەنى  بىلەن،  ۋاسىتىمىز  بىزنىڭ  ئەمەس.  19 چۈنكى  »ياق«  ۋە  »بەرھەق« 
ئالال ئۆزى  بىلەن ۋەز ئېيتىلغان مەسىھ ئەيسا ئىبن  انۇسنىڭ ۋە تىموتېئۇسنىڭ ۋاسىتىسى 
»بەرھەق« ۋە »ياق« بولۇپ كەلمىدى، بەلكى ئۇنىڭدا »بەرھەق« ئىدى.  20 چۈنكى خۇدانىڭ 
ۋەدىلىرىنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭ بىلەن »بەرھەق«تۇر ۋە خۇدا بىزنىڭ ۋاسىتىمىز بىلەن شان-
سىلەرنى  ھەم  بىزنى،  ھەم  ئامىندۇر.  21 لېكىن  ھەم  بىلەن  ئۇنىڭ  ئۈچۈن  تاپمىقى  شەرەپ 
مەسىھتە مۇستەھكەم قىلىپ، بىزنى مەسىھلىغۇچى خۇدا ئۆزىدۇر.  22 ئۇ ھەم بىزنى مۆھۈرلەپ، 

كۆڭۈللىرىمىزگە روھىنى كاپاالت قىلىپ بەردى.  
23 لېكىن مەن ئۆز جېنىمغا خۇدانى گۇۋاھ قىچقىرىمەنكى، سىلەرنى ئايىغاچ تېخى كورىنتۇسقا 

بارمىدىم.  24 بىز سىلەرنىڭ ئىمانىڭالرنىڭ ئۈستىدە خوجا بولغاندەك ئەمەس، بەلكى سىلەر 
ئىماندا تۇرغاچ، بىز ھەمكارلىرىڭالر بولۇپ خۇشاللىقىڭالر ئۈچۈن شۇنى ئېيتىمىز.  

1 سىلەرگە يەنە غەملىك كەلتۈرمەي دەپ، ئۆز ئىچىمدە قارار قىلدىم.  2 چۈنكى مەن سىلەرنى 2 

غەمكىن قىلسام، كىم ئۆزۈمنى خۇش قىلىدۇ؟ ئۆزۈم غەمكىن قىلغان كىشىلەرمىكىن؟  
3 مەن كەلسەم، ئۆزۈمگە خۇشلۇق كەلتۈرىدىغانالردىن ماڭا غەملىك بولمىسۇن دەپ، پۈتكىنىمنى 

پۈتتۈم. چۈنكى ھەممەڭالردىن شۇ ئۈمىدىم باركى، مېنىڭ خۇشلۇقۇم ھەممەڭالرنىڭ خۇشلۇقى 
مۇھەببىتىمنىڭ  بولغان  سىلەرگە  بەلكى  ئەمەس،  ئۈچۈن  بولمىقىڭالر  4 غەمكىن  بولىدۇ.  
ياشلىرى  كۆز  توال  ۋە  دەردى  كۆڭلۈمنىڭ  ۋە  غەملىك  توال  ئۈچۈن  بىلمىكىڭالر  زىيادىلىكىنى 

بىلەن سىلەرگە پۈتتۈم.  
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گۇناھكارنى ئەپۇ قىلىپ قايتىدىن قوبۇل قىلىش

مەن  بەلكى  قىلمىدى،  غەمكىن  مېنى  بولسا،  بولغان  غەملىككە سەۋەب  بىر كىشى  5 لېكىن 

دەيمەن.  6 ئۇنداق  قىلدى  غەمكىن  ئانچە-مۇنچە  ھەممەڭالرنى  ئۇ  خالىماي،  ئاشۇرۇۋەتكىلى 
كىشىگە تولىلىرىڭالرنىڭ تەرىپىدىن بولغان جازا يېتىدۇ.  7 شۇنىڭ ئورنىدا ئەمدى ئۇنى ئەپۇ 
قىلىپ، ئۇ كىشى زىيادە چوڭ غەمدىن يۇتۇلۇپ كەتمىسۇن دەپ، ئۇنىڭغا تەسەللى بەرگەيسىلەر.  
قارار  ئاراڭالردا  كۆرسىتىشنى  مۇھەببەت  ئۇنىڭغا  يالۋۇرىمەنكى،  سىلەرگە  ئۈچۈن  8 ئۇنىڭ 

توختىتىشقايسىلەر.  9 چۈنكى سىلەرنىڭ مۇستەھكەم قەدەملىك بولۇپ، ھەر ئىشتا ئىتائەت 
ھەم  مەن  قىلساڭالر،  ئەپۇ  پۈتتۈم.  10 ھەركىمگە  ھەم  ئۈچۈن  بىلمەك  دەپ  بارمۇ  قىلغىڭالر 
مەسىھنىڭ  قىلغىنىمنى  ئەپۇ  بولسام،  قىلغان  ئەپۇ  نېمە  بىر  چۈنكى  قىلىمەن.  ئەپۇ  ئۇنى 
ئۇنىڭ  كەلمىسۇن، چۈنكى  بىزگە كۈچلۈك  ئۆزى  قىلدىم.  11 شەيتان  ئۈچۈن  ئالدىدا سىلەر 

قەستلىرىدىن بىخەۋەر ئەمەسمىز.
  

يېڭى ئەھدنىڭ خىزمەتكارلىرى

بىر  تەرىپىدىن  تروئاسقا كەلگىنىمدە، ماڭا خۇداۋەندە  يەتكۈزگىلى  12 مەسىھنىڭ ئىنجىلىنى 

ئىشىك ئېچىلغانىدى.  13 ئەمما بۇرادىرىم تىتۇسنى تاپمىغاچ روھۇمدا بىئارام بولۇپ، ئانداكىلەر 
بىلەن خوشلىشىپ ماكېدونىيەگە چىقتىم.  

دەبدەبىسىدە  نۇسرەت  بىلەن  مەسىھ  بىزنى  ھەمىشە  ئۇ  بولغايكى،  شۈكۈر  خۇداغا  14 لېكىن 

ئاشكارا  بۇيىنى  ئۆز مەرىپىتىنىڭ خۇش  يەردە  بىلەن ھەر  ۋاسىتىمىز  بىزنىڭ  بېرىپ،  ئېلىپ 
قىلىدۇ.  15 چۈنكى ئۆزىمىز نىجات تاپقۇچىالر ئارىسىدا ۋە ھاالك بولغۇچىالر ئارىسىدا خۇدانىڭ 
ئالدىدا مەسىھنىڭ خۇش بۇيىدۇرمىز.  16 بۇالرغا ئۆلۈمدىن ئۆلۈمگە ۋە ئۇالرغا تىرىكلىكتىن 
مەنپەئىتى  ئۆز  بىز  يارايدۇ؟  17 چۈنكى  ئىشقا  شۇ  كىم  لېكىن  بۇيدۇرمىز.  بىر  تىرىكلىككە 
نىيەتتىن،  بەلكى ساپ  ئەمەس،  كىشىلەردەك  توال  تولغىغان  تەتۈر  خۇدانىڭ سۆزىنى  ئۈچۈن 

دەرۋەقە خۇدا تەرىپىدىن چىققاندەك، مەسىھتە خۇدانىڭ ئالدىدا سۆز قىلىمىز.  

1 ئەمدى يەنە ئۆز گېپىمىزنى قىلغىلى تۇرىمىزمۇ؟ ياكى بەزىلەردەك سىلەرگە ياكى سىلەردىن 3 

سىلەر  ئۆزۈڭالردۇرسىلەر.  سىلەر  خېتىمىز  2 بىزنىڭ  قىلىمىزمۇ؟   الزىم  خېتىنى  تەۋسىيە 
كۆڭلىمىزگە يېزىلىپ، ھەممە ئادەملەردىن تونۇلۇپ ئوقۇلىدىغان بىر خېتىمىزدۇرسىلەر.  3 مانا 
سىلەر سىياھ بىلەن تاش تاختىلىرىغا پۈتۈلمەي، تىرىك خۇدانىڭ روھى بىلەن كۆڭۈلنىڭ گۆش 
تاختىلىرىغا پۈتۈلۈپ، مەسىھنىڭ بىزنىڭ خىزمىتىمىز بىلەن قىلىنغان خېتى ئىكەنلىكىڭالر 

ئاشكارا بولدى.  
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بىز  شۇنداقتۇر.  5 لېكىن  ئېتىمادىمىز  قىلغان  خۇداغا  بىلەن  ۋاسىتىسى  4 مەسىھنىڭ 

بەلكى  يوق.  ئىقتىدار  ئۆزىمىزدە  قىلغۇدەك  دەپ خىيال  قىالاليمىز  نەرسىنى  بىر  ئۆزىمىزدىن 
بىزنىڭ ئىقتىدارىمىز خۇدادىندۇر.  6 ئۇ ئۆزى بىزنى يېڭى ئەھدىنىڭ خىزمەتكارلىرى بولۇشقا، 
چۈنكى  قىلدى.  قابىل  بولۇشقا  خىزمەتكارلىرى  روھنىڭ  بەلكى  ئەمەس،  ھەرپنىڭكى  يەنى 

ھەرپ ئۆزى ئۆلتۈرىدۇ ئەمما روھ تىرىلدۈرىدۇ. 
 

يېڭى ئەھدنىڭ شان-شەرىپى

شان- ئۆزى  خىزمىتى  ھەرپلەرنىڭ  ئويۇلغان  تاشالرغا  يەنى  خىزمىتى،  ئۆلۈمنىڭ  7 لېكىن 

شەرەپ بىلەن كەلگەن بولسا، شۇنداقكى، مۇسانىڭ يۈزىدىكى يىتىپ كېتىدىغان شان-شەرىپى 
ئۈچۈن بەنى-ئىسرائىل ئۇنىڭ چىرايىغا قارىيالمىغۇدەك بولغان بولسا،  8 روھنىڭ خىزمىتى 
شەرەپلىك  خىزمىتى  ھۆكۈمنىڭ  بولمامدۇ؟  9 چۈنكى  بىلەن  شان-شەرەپ  زىيادىرەك  قانچە 
بولغان بولسا، ئادالەتنىڭ خىزمىتى شان-شەرەپتە قانچە زىيادىلىشىدۇ.  10 بۇنىڭغا قاراپ بۇ 
ھەددىدىن ئۇلۇغ شان-شەرەپ جەھىتىدىن شەرەپلىك بولغان ھەرنېمە شەرەپسىزدەك بولىدۇ.  
11 چۈنكى يوقىلىدىغان خىزمەت شەرەپلىك بولغان بولسا، باقىي قالىدىغان خىزمەتنىڭ شان-

شەرىپى قانچە زىيادىرەك بولىدۇ.  
بولىمىز.   غەيرەتلىك  قىلىپ  ئىش  ئاشكارا  كېيىن،  بولغاندىن  بار  ئۈمىدىمىز  12 شۇنداق 

13 مۇسا: بەنى-ئىسرائىل يۈزۈمدىكى شان-شەرەپنىڭ يىتىپ كېتىدىغىنىنى كۆرمىسۇن دەپ، 

بۇ  ۋە  كەتتى  قېتىپ  زېھىنلىرى  ئۇالرنىڭ  قىلمايمىز.  14 ئەمما  تۇتقاندەك  پەردە  يۈزىگە  ئۆز 
كۈنگىچە كونا ئەھدىنىڭ كىتابى ئوقۇلغاندا شۇ پەردە ئېچىلماي تۇرماقتا، لېكىن مەسىھتە 
كۆڭۈللىرىگە  ئۇالرنىڭ  ئوقۇلغىنىدا  كىتابى  مۇسانىڭ  كۈنگىچە  بۇ  كۆتۈرۈلىدۇ.  15 ھەتتا 
بىر پەردە قويۇقلۇقتۇر.  16 لېكىن ئۇالر خۇداۋەندىگە يانىدىغان ۋاقتىدا ئۇ پەردە كۆتۈرۈلىدۇ.  
17 خۇداۋەندە روھتۇر ۋە خۇداۋەندىنىڭ روھى نە يەردە بولسا، ئاندا ئازادلىق باردۇر.  18 لېكىن 

بىز پەردىسىز يۈز بىلەن بىر ئەينەككە قارىغاندەك خۇداۋەندىنىڭ ئۇلۇغلۇكىنى كۆرگەنلەرنىڭ 
ھەممىسى ئۇنىڭ سۈرىتىگە ئۆزگەرتىلىپ، روھ بولغان خۇداۋەندە ۋاسىتىسى بىلەن بولغاندەك 

شەرەپتىن شەرەپكە بارىمىز.  

ساپال قاچىدىكى خەزىنە

بولمايمىز  4  جۈرئەتسىز  كېيىن  تۇرغاندىن  خىزمەتتە  بۇ  تېپىپ،  مەرھەمەت  بىز  1 ئەمدى 

2 ۋە خىجالەتنىڭ پىنھان ئىشلىرىنى تاشالپ، ھىيلە بىلەن يۈرمەيمىز. خۇدانىڭ سۆزىگە 

خىيانەتچىلىك قىلماي، ھەقىقەتنى بايان قىلمىقىمىز بىلەن ئۆزىمىزنى خۇدانىڭ ئالدىدا ھەر 
ئادەمنىڭ ۋىجدانىغا تەرىپ قىلىمىز.  
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3 لېكىن ئىنجىلىمىز يوشۇرۇلغان بولسا، ھاالك بولىدىغانالردىن يوشۇرۇلغاندۇر.  4 خۇدانىڭ 

سۈرىتى بولغان مەسىھنىڭ شان-شەرىپىنىڭ ئىنجىلىدىكى نۇر ئۇالرغا يورۇقلۇق بەرمىسۇن 
دەپ، بۇ زاماننىڭ تەڭرىسى ئىشەنمىگەنلەرنىڭ زېھىنلىرىنى كور قىلىپ قويدى.  

5 چۈنكى بىز ئۆزىمىزنى ۋەز ئېيتماي، مەسىھ ئەيسانى خۇداۋەندە ئېيتىپ، ئۆزىمىزنى سىلەرنىڭ 

دەپ  يورۇسۇن«  چىقىپ  نۇر  بىر  ئېيتىمىز.  6 »قاراڭغۇلۇقتىن  ۋەز  دەپ  خىزمەتكارلىرىڭالر 
بۇيرۇغان خۇدا، مەسىھنىڭ يۈزىدىن ئۆز شان-شەرىپىنىڭ مەرىپەت نۇرى بىلەن كۆڭۈللىرىمىزنى 

يورۇتتى.  
ساپال  خەزىنىنى  بۇ  ئۈچۈن،  بولمىقى  ئۆزىدىن  خۇدا  بولماي،  بىزدىن  پەزىلىتى  7 قۇدرەتنىڭ 

قاچىدا ساقاليمىز.  8 ھەر تەرىپىدىن قىستىلىمىز، لېكىن ئىالجسىز ئەمەس، پاراكەندىدۇرمىز 
لېكىن ئۈمىدسىز ئەمەس،  9 قوغلىنىمىز لېكىن تاشالنغان ئەمەس، يەرگە يىقىتىلىمىز لېكىن 
ھەمىشە  ئۈچۈن،  بولماق  ئاشكارا  بەدىنىمىزدە  تىرىكلىكى  ئەمەسمىز.  10 ئەيسانىڭ  ھاالك 
ئۆلۈملۈك  تىرىكلىكى  ئەيسانىڭ  يۈرىمىز.  11 چۈنكى  كۆتۈرۈپ  بەدەندە  ئۆلۈمىنى  ئەيسانىڭ 
ئەيسا ئۈچۈن ھەمىشە ئۆلۈمگە  تىرىك قالغانالر  بىز  بولمىقى ئۈچۈن،  جىسمىمىزدە ئاشكارا 
تاپشۇرۇلىمىز.  12 ئەمدى ئۆلۈم بىزدە ئىشلەيدۇ، ئەمما سىلەردە تىرىكلىك ئىشلەيدۇ.  13 لېكىن 
روھى  ئىماننىڭ  ئۇ  بىزدە ھەم  پۈتۈلگەندەك،  دەپ  قىلدىم«  ئۈچۈن سۆز  ئۇنىڭ  »ئىشەندىم، 
بولغىنى ئۈچۈن، ئۆزىمىز ئىشىنىپ سۆز قىلىمىز.  14 چۈنكى بىلىمىزكى، خۇداۋەندە ئەيسانى 
بىللە  بىلەن  سىلەر  قوپۇرۇپ،  تىرىلدۈرۈپ  بىلەن  ئەيسا  ھەم  بىزنى  قوپۇرغۇچى  تىرىلدۈرۈپ 
ھۇزۇرىغا كەلتۈرىدۇ.  15 بۇ ھەممە ئىشالر سىلەر ئۈچۈن بولىدۇ. بۇنىڭ بىلەن مېھىر-شەپقەت 
ئۆزى تولىالرغا يەتكۈزۈلگىنى بىلەن ئېشىپ، خۇدانىڭ شان-شەرىپى ئۈچۈن شۈكۈر ئېتىشنىڭ 

زىيادىلەشتۈرۈشىگە سەۋەب بولسۇن.  
ھەم،  بولسا  خاراب  ئادىمىمىز  زاھىردىكى  بەلكى  بولمايمىز،  جۈرئەتسىز  ئۈچۈن  16 شۇنىڭ 

ئىچكى ئادىمىمىز كۈندىن-كۈنگە يېڭىالنماقتا.  17 چۈنكى بىر دەملىك بولۇپ يېنىك بولغان 
تەڭلىكىمىز بىزگە، يەنى كۆرۈنگەن نەرسىلەرنى كۆزلىمەي، كۆرۈنمىگەننى كۆزلىگۈچىلەرگە، 
ھەددىدىن زىيادىلىشىپ مىقداردىن ئوشۇق بولغان دەرىجىدە ئېغىر ۋەزىنلىك ئەبەدىي بىر شان-
شەرەپ پەيدا قىلىدۇ.  18 چۈنكى كۆرۈنگەن نەرسىلەر بىر ۋاقىتقىچىلىك، ئەمما كۆرۈنمىگەن 

نەرسىلەر ئەبەدكىچە قالىدۇ.  

 ئاسماندىكى ماكانىمىز

بىلەن 5  بولۇپ، قول  تەرىپىدىن  يىقىتىلسا، خۇدا  بەدەن چېدىرىمىز  زېمىنىي  1 بىلىمىزكى، 

ئاسماندىن  ئۇ  ئۈچۈن  2 ئۇنىڭ  باردۇر.   ئاسمانالردا  ماكانىمىز  بىر  ئەبەدىي  ياسالمىغان 
بولغان ماكانىمىزنى ئۈستىمىزگە كىيگىلى ئارزۇ قىلىپ ئاھ تارتىمىز.  3 چۈنكى ئۇنى كىيگەن 
سىقىلىپ  تۇرغىنىمىزدا  ياشاپ  چېدىرىمىزدا  بۇ  4 بىز  قالمايمىز.   بولۇپ  يالىڭاچ  بولساق، 
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تىرىكلىكتىن  ئۆزى  ئۆلۈملۈك  خالىماي،  يالىڭاچلىنىشنى  چۈنكى  تارتىمىز،  ئاھ  كېتىپ 
يۇتۇلۇپ كېتىلسۇن دەپ، كىيىندۈرۈلۈشنى خااليمىز.  5 لېكىن بىزنى شۇ ھالەتكە كەلتۈرۈپ، 

بىزگە ئۆز روھىنى كاپاالت قىلىپ بەرگۈچى خۇدادۇر.  
تۇتقىنىمىزدا  ماكان  بەدەندە  بىلىمىزكى،  ئەمما  خاتىرجەمدۇرمىز.  ھەمىشە  ئۈچۈن  6 ئۇنىڭ 

ئىمان  يۈرمەي،  بىلەن  كۆرۈنۈش  غېرىبلىقتىدۇرمىز.  7 چۈنكى  بولۇپ  يىراق  خۇداۋەندىدىن 
ئالدىغا  كېتىپ خۇداۋەندىنىڭ  بەدەندىن  بولۇپ،  خاتىرجەم  بىزلەر  يۈرىمىز.  8 لېكىن  بىلەن 
بېرىپ، ئاندا ۋەتەن تۇتقىلى ئوشۇقراق خااليمىز.  9 ئۇنىڭ ئۈچۈن بەدەندە ھازىر بولساق ياكى 
غايىب بولساق، ئۇنىڭ ئالدىدا مەقبۇل بولغىلى غەيرەت قىلىمىز.  10 چۈنكى ھەركىم ئۆمرىدە 
بەدىنى بىلەن نېمە ئەمەل قىلغان بولسا، خاھى ياخشىلىق بولسۇن، خاھى يامانلىق بولسۇن، 
بارچىسى ئۆزىگە ياندۇرۇلسۇن دەپ، ھەممىمىز مەسىھنىڭ سوراق تەختىنىڭ ئالدىدا ئاشكارا 

بولمىقىمىز الزىمدۇر.  

ياراشتۇرۇش خىزمىتى

ئالدىدا  خۇدانىڭ  لېكىن  ئۇنىتىمىز.  ئادەملەرنى  بىلىپ،  دەھشىتىنى  خۇداۋەندىنىڭ  11 بىز 

بولدۇق.   ئاشكارا  ھەم  ۋىجدانلىرىڭالردا  سىلەرنىڭ  قىلىمەنكى،  ئۈمىد  ۋە  بولدۇق  ئاشكارا 
بىلەن  ئىش  كۆڭۈلدىكى  بەلكى  قىلمايمىز،  تەرىپ  ئۆزىمىزنى  يەنە  ئالدىڭالردا  12 سىلەرنىڭ 

بىر  پەخىرلەنگىلى  ئالدىدا  پەخىرلەنگۈچىلەرنىڭ  بىلەن  ئىشالر  زاھىردىكى  پەخىرلەنمەي، 
بولساق،  قالغان  سىغماي  ئېيتىمىز.  13 ئىچ-ئىچىمىزگە  بۇنى  ئۈچۈن  بولماق  سەۋەبىڭالر 
خۇدا ئۈچۈن شۇنداق بولدۇق. ئوڭ بولساق، سىلەر ئۈچۈن شۇنداق بولدۇق.  14 مەسىھنىڭ 
مۇھەببىتى بىزنى زوراليدۇ. چۈنكى بىرى ھەممىسى ئۈچۈن ئۆلدى. ئۇنىڭ ئۈچۈن ھەممىسى 
ئۆلگەندۇر دەپ سانايمىز.  15 ئۇ ئۆزى ھەممىسى ئۈچۈن ئۆلدىكى، ھايات بولغانالر ئۆز-ئۆزى 
ئۈچۈن ياشىماي، بەلكى ئۇالرنىڭ ئۆزى ئۈچۈن ئۆلۈپ تىرىلىپ قوپۇرۇلغۇچى ئۈچۈن ياشىسۇن.  
16 مۇندىن كېيىن ھېچكىمنى بەدەن ھېسابىچە تونۇمايمىز، مەسىھنى بەدەن ھېسابىچە تونۇغان 

مەسىھتە  بىركىم  ئۈچۈن  تونۇمايمىز.  17 ئۇنىڭ  ئۇنداق  ئۇنى  كېيىن  مۇندىن  بولساقمۇ، 
بولسا، ئۇ ئۆزى يېڭى يارىتىلغۇچى بولدى. كونىسى ئۆتتى، مانا ھەممە نەرسە يېڭى بولدى.  
بىزگە  ياراشتۇرۇپ،  بىلەن  ئۆزى  بىلەن  ۋاسىتىسى  مەسىھنىڭ  بىزنى  ھەممىسى  18 لېكىن 

ياراشتۇرماقلىقنىڭ خىزمىتىنى بەرگەن خۇدادىندۇر.  19 دېمەك، خۇدا ئۆزى مەسىھتە دۇنيانى 
ياراشتۇرماقلىقنىڭ  شۇنداقال  سانىمىدى،  خىالپلىقلىرىنى  ئۇالرغا  ياراشتۇرۇپ،  بىلەن  ئۆزى 

سۆزىنى بىزگە تاپشۇردى.  
»خۇدا  بېرىدۇ:  نەسىھەت  بىلەن  ۋاسىتىمىز  بىزنىڭ  خۇدا  ئەلچىلەردۇرمىز.  ئۈچۈن  20 مەسىھ 

بىلەن يارىشىڭالر« دەپ مەسىھنىڭ ئورنىدا يالۋۇرىمىز.  21 بىز ئۇنىڭ بىلەن خۇدانىڭ ئادىللىرى 
بولغايمىز دەپ، ئۇ گۇناھنى بىلمىگەن كىشىنى بىز ئۈچۈن گۇناھنىڭ ئۆزى قىلدى. 
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قوبۇل 6  بىكار  مېھىر-شەپقىتىنى  خۇدانىڭ  يالۋۇرىمىزكى،  بولۇپ  ھەمكارلىرى  1 ئۇنىڭ 

قىلمىغايسىلەر.  2 چۈنكى ئۇ »مەقبۇل ۋاقىتتا سېنى ئاڭالپ، نىجات كۈنىدە ساڭا ياردەم 
بەردىم. مانا ئەمدى مەقبۇل ۋاقىتتۇر، مانا ئەمدى نىجات ۋاقتىدۇر« دەپ ئېيتىدۇ.  

پاۋلۇسنىڭ تارتقان جاپا-مۇشەققىتى

بولماي،   سەۋەبى  تايىش  بىركىمگە  ئىشتا  ھېچ  دەپ،  بېرىلمىسۇن  دەشنەم  خىزمەت  3 ئەمما 

سەۋردە،  توال  دەرۋەقە  كۆرسىتىمىز.  خىزمەتكارلىرىدەك  خۇدانىڭ  ئۆزىمىزنى  ئىشتا  4 ھەممە 

غەلۋىلەردە،  سولىنىشتا،  ئۇرۇلۇشتا،  دەردىدە،  5 تاياق  كۆڭۈل  تەڭلىكتە،  زەخمەتتە، 
كەڭلىكتە،  كۆڭۈل  مەرىپەتتە،  تۇتۇشتا،  6 پاكلىقتا،  روزا  ئۇيقۇسىزلىقتا،  ئەمگەكلەردە، 
خۇدانىڭ  سۆزىدە،  مۇھەببەتتە،  7 ھەقىقەت  رىياسىز  روھتا،  مۇقەددەس  مېھرىبانلىقتا، 
قۇدرىتىدە، ئوڭ بىلەن چەپ قولدا ئادالەت يارىغىنى تۇتۇشتا،  8 ئىززەت بىلەن ھاقارەتتە، بەدنام 
بىلەن ياخشى سۈپەتلىنىشتە، توغرا بولۇپ ئالدىغۇچىدەك سانىلىشتا،  9 مەلۇم بولۇپ نامەلۇم 
تۇرۇشتا،   ئۆلتۈرۈلمىگۈدەك  يەپ  تاياق  سانىلىشتا،  ئۆلۈكتەك  بولۇپ  تىرىك  مانا  بولۇشتا، 
10 ھەمىشە خۇشال بولۇپ غەمكىندەك تۇرۇشتا، تولىالرنى غەنىي قىلىپ پېقىردەك تۇرۇشتا، 

ئۆزىمىزنى  ئىشتا  ھەر  بولۇپ،  كىشىلەردەك  يوق  نەرسىسى  ھېچ  بولۇپ  ئىگە  نەرسىگە  ھەر 
خۇدانىڭ خىزمەتكارلىرىدەك كۆرسىتىمىز.  

11 ئەي كورىنتۇسلۇقالر، ئاغزىمىزنى ئېچىپ سىلەرگە ئوچۇق سۆزلەيمىز، كۆڭلىمىز سىلەرگە 

كەڭرىپ تۇرىدۇ.  12 بىزنىڭ كۆڭلىمىزدە جايىڭالر تار ئەمەس، لېكىن سىلەرنىڭ كۆڭلۈڭالردا 
جاي تاردۇر.  13 مەن بالىالرغا سۆزلىگەندەك سىلەرگە: »ئوخشاشقا ئوخشاشنى يانداپ، سىلەر 

ھەم كۆڭۈللىرىڭالرنى كەڭرىتىڭالر« دەيمەن.  

 ئىمانسىزالر بىلەن بىر بويۇنتۇرۇق تېگىگە كىرمەڭالر

ئادالەتنىڭ  كىرمەڭالر.  تېگىگە  بويۇنتۇرۇق  بولمىغان  مۇناسىپ  بىللە  بىلەن  14 ئىمانسىزالر 

بار.   نېمە شېرىكلىكى  بىلەن  قاراڭغۇلۇق  نۇرنىڭ  ياكى  بار؟  ئىشى  نېمە  بىلەن  ھەقسىزلىق 
15 مەسىھنىڭ بەلىئال بىلەن نېمە ئىتتىپاقلىقى بار؟ ياكى مۆمىننىڭ ئىمانسىز كىشى بىلەن 

نېمە ئورتاقلىقى بار؟  16 خۇدانىڭ بەيتىنىڭ بۇتالر بىلەن نېمە ئارىلىشىشى بار؟ مانا بىز تىرىك 
خۇدانىڭ بەيتىدۇرمىز، چۈنكى خۇدا شۇنداق ئېيتقانكى: »مەن ئۇالردا ماكان تۇتۇپ، ئۇالرنىڭ 

ئارىسىدا يۈرۈپ، ئۇالرنىڭ تەڭرىسى بولىمەن ۋە ئۇالر مېنىڭ قوۋمىم بولىدۇ.  
17 ئۇنىڭ ئۈچۈن خۇداۋەندە ئېيتىدۇكى: »ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدىن چىقىپ ئايرىڭالر ۋە ناپاك 

نەرسىگە تەگمەڭالر. شۇندا مەن سىلەرنى قوبۇل قىلىمەن  18 ۋە مەن سىلەرگە ئاتا بولىمەن ۋە 
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سىلەر ماڭا ئوغۇلالر ۋە قىزالر بولىسىلەر« دەپ خۇداۋەندە قادىر-مۇتلەق ئېيتىدۇ.  

چىركىن 7  روھنى  ۋە  جىسىمنى  كېيىن،  بولغاندىن  بار  ۋەدىلىرىمىز  شۇ  ئامراقالر،  1 ئەي 

دىيانەتنى  قورقۇنچىدا  خۇدانىڭ  قىلىپ،  پاكىز  ئۆزىمىزنى  نەرسىدىن  ھەر  قىلىدىغان 
كامالەتكە يەتكۈزەيلى  

پاۋلۇسنىڭ خۇشلۇقى

زەرەر  ھېچكىمگە  قىلمىدۇق،  زۇلۇم  ھېچكىمگە  بېرىڭالر.  جاي  كۆڭۈللىرىڭالردا  2 بىزگە 

بۇنى  ئۈچۈن  قىلماق  ھۆكۈم  يېمىدۇق.  3 سىلەرنى  ھەققىنى  ھېچكىمنىڭ  يەتكۈزمىدۇق، 
ئېيتمايمەن، چۈنكى: »سىلەر بىلەن ئۆلۈپ، سىلەر بىلەن ياشىغۇدەك كۆڭلىمىزدىدۇرسىلەر« 
بار.  خاتىرجەملىكىم  توال  جەھىتىڭالردىن  ئېيتتىم.  4 سىلەرنىڭ  سىلەرگە  ئىلگىرى  دەپ 
سىلەرنىڭ جەھىتىڭالردىن توال پەخرىم بار. تەسەللى بىلەن تولغانمەن. ھەممە تەڭلىكىمىزدە 

خۇشلۇقتىن تېشىپ كەتكەنمەن.  
قىستىلىپ  تەرىپىدىن  ھەر  تاپماي،  ئارام  ھېچ  جىسمىمىزدە  كەلگەندە  ماكېدونىيەگە  5 بىز 

بىلەن قىستالدۇق.  6 لېكىن  بىلەن ۋە كۆڭلىمىزدىن قورقۇنچ  تاشقىرىدىن ئۇرۇش  تۇردۇق، 
بەردى.   تەسەللى  بىزگە  بىلەن  كەلگىنى  تىتۇسنىڭ  خۇدا  بەرگۈچى  تەسەللى  كەمتەرلەرگە 
تەسەللى  تاپقان  سىلەردىن  ئۆزى  ئۇ  بەلكى  ئەمەس،  بىلەن  كېلىشى  ئۇنىڭ  يالغۇز  7 لېكىن 

بىلەن تەسكىن تاپتۇق. چۈنكى ئۇ سىلەرنىڭ ئىشتىياق باغلىغىنىڭالرنى، غېمىڭالرنى ۋە مەن 
ئۈچۈن غەيرەت قىلغىنىڭالرنى دەپ بەرگەندە، تېخى خۇش بولدۇم.  

بولمايمەن.  بىلەن غەمكىن قىلغان بولساممۇ، ئەمدى پۇشايمان  8 ئەمما سىلەرنى ئۆز خېتىم 

بولساممۇ،   بولغان  پۇشايمان  كۆرۈپ،  قىلغىنىنى  غەمكىن  ۋاقىتقىچە  بىر  سىلەرنى  خەت  ئۇ 
9 ئەمدى خۇشتۇرمەن. غەمكىن بولغىنىڭالر ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى توۋا قىلغۇدەك غەمكىن 

ئىرادىسىگە  بەلكى خۇدانىڭ  تارتماي،  زەرەر  بىزدىن ھېچ  بولدۇم.  ئۈچۈن خۇش  بولغىنىڭالر 
مۇۋاپىق غەمكىن بولدۇڭالر.  10 چۈنكى خۇدانىڭ ئىرادىسىگە مۇۋاپىق بولغان غەمكىنلىك 
دۇنيانىڭ  لېكىن  قىلىدۇ،  ھاسىل  توۋىنى  باشاليدىغان  نىجاتقا  قىلمايدىغان  پۇشايمان  ئۆزى 
غەمكىن  مۇۋاپىق  ئىرادىسىگە  خۇدانىڭ  قىلىدۇ.  11 چۈنكى  ھاسىل  ئۆلۈم  غەمكىنلىكى 
بولغىنىڭالر ئۆزى قانچە چوڭ ئىجتىھات ئاراڭالردا پەيدا قىلدى، قانچە ئۆزرىخەھلىق، قانچە 
غەزەپ، قانچە قورقۇنچ، قانچە ئىشتىياق، قانچە غەيرەت، قانچە تەنبىھ پەيدا قىلدى. ھەر تەرىقە 

بىلەن شۇ ئىشتا ئۆزۈڭالرنى پاكىز كۆرسەتتىڭالر.  
12 سىلەرگە پۈتكىنىمدە ناھەقلىق قىلغان كىشى ئۈچۈن ياكى ناھەقلىق تارتقان كىشى ئۈچۈن 

پۈتمەي، بەلكى بىز ئۈچۈن بولغان ئاراڭالردىكى غەيرىتىڭالر خۇدانىڭ ئالدىدا ئاشكارا بولسۇن 
ئۈستىدە  تەسەللىمىزنىڭ  ئەمما  تاپتۇق.  تەسەللى  ئۈچۈن  پۈتتۈم.  13 ئۇنىڭ  سىلەرگە  دەپ، 
تىتۇسنىڭ خۇشلۇقى بىلەن تېخى چوڭراق خۇشلۇق تاپتۇق، چۈنكى ئۇنىڭ روھى ھەممەڭالردىن 
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ئىستىراھەت تاپتى.  14 ئەگەر ئۇنىڭ ئالدىدا سىلەرنىڭ جەھىتىڭالردىن پەخىرلەنگەن بولسام، 
خىجالەت بولمىدىم. بەلكى سىلەرگە ئېيتقىنىمىزنىڭ ھەممىسى راست بولغاندەك، تىتۇسنىڭ 
قىلغىنىڭالرنى  ئىتائەت  ھەممەڭالرنىڭ  چىقتى.  15 ئۇ  راست  ھەم  پەخرىمىز  قىلغان  ئالدىدا 
ۋە سىلەرنىڭ ئەيمەنگەن ۋە تىترىگەن ھالدا ئۇنى قوبۇل قىلغىنىڭالرنى يادىغا كەلتۈرگەندە، 
سىلەرگە بار مۇھەببىتى تېخى ئېشىدۇ.  16 مەن ھەر ئىشتا سىلەرنىڭ توغراڭالردا خاتىرجەم 

بولغىنىم ئۈچۈن خۇشتۇرمەن.  

يەرۇسالىمدىكى مەسىھىيلەرگە ئىائنە بېرىش توغرىسىدا

مېھىر-8  بەرگەن  جامائەتلەرگە  ماكېدونىيەدىكى  خۇدانىڭ  بۇرادەرلەر،  ئەي  1 لېكىن، 

شەپقىتىنى سىلەرگە بىلدۈرىمىز.  2 ئۇالر توال تەڭلىكتىن قىستىلىپ، ئۆز چوڭ پېقىرلىقىدا 
تۇرسىمۇ، خۇشلۇقىنىڭ زىيادىلىكىدىن ئۇالر كەڭرىچىلىك ۋە كۆڭۈل ساددىلىقى بىلەن بەردى.  
3 چۈنكى ئۇالر ئۆز ئىمكانىيىتىچە بەردى، گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، ھەتتا ئۆز ئىختىيارى بىلەن 

ئىمكانىيەتلەردىن زىيادىرەك بەردى.  4 مۇقەددەسلەرگە بولىدىغان خىزمەتكە شېرىك بولۇشىغا 
خۇدانىڭ  ئېشىپ،  قىلغىنىمىزدىن  ئۈمىد  5 ئۇالر  يالۋۇردى.   توال  سوراپ  ئىلتىپات  بىزدىن 
ئىرادىسى بىلەن ئۆزىنى ئاۋۋال خۇداۋەندىگە، ئاندىن بىزگە بەردى.  6 شۇڭا، ئۇ ئۆزى ئىلگىرى 
باشلىغاندەك، سىلەرنىڭ ئاراڭالردا بۇ مەرھەمەت ئىشنى ھەم پۈتكۈزسۇن دەپ، تىتۇستىن تەلەپ 
قىلدۇق.  7 ھەر ئىشتا ئاشقىنىڭالردەك، يەنى ئىماندا، سۆزدە، مەرىپەتتە، ھەممە غەيرەتتە، ۋە 

بىزگە مۇھەببەت كۆرسىتىشتە ئاشقىنىڭالردەك بۇ مەرھەمەت ئىشتا ھەم ئېشىڭالر.  
بىلەن  بەرگىنىم  دەپ  غەيرىتىنى  باشقىالرنىڭ  بەلكى  ئېيتمايمەن،  بۇيرۇقتەك  بىر  8 شۇنى 

ئېيتىمەن.   شۇنى  ھەم  ئۈچۈن  باقماق  سىناپ  راستلىقىنى  مۇھەببىتىڭالرنىڭ  سىلەرنىڭ 
9 خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-شەپقىتىنى بىلىسىلەر. ئۇ ئۆزى غەنىي ئىدى، ئەمما 

بولدى.   پېقىر  ئۈچۈن  سىلەر  ئۇ  دەپ،  بولغايسىلەر  غەنىي  بىلەن  پېقىرلىقى  ئۇنىڭ  سىلەر 
10 بۇنىڭ بىلەن سىلەرگە بىر مەسلىھەت كۆرسىتىمەن، چۈنكى بۇ ئىش سىلەرگە پايدىلىقتۇر. 

ئۆزۈڭالر ئۆتكەن يىل يالغۇز شۇ ئىشنى ئەمەلگە كەلتۈرگىلى باشلىماي، بەلكى ئاۋۋال ئۇنىڭ 
بولغاندەك،  مەيلىڭالر  ئىشقا  ئىدىڭالر.  11 بۇ  توختاتقۇچىسى  مەسلىھەتىنى  توغرىسىدىكى 
ئەمدى بۇ ئىشنى قولۇڭالردىن كەلگىنىچە ئەمەلگە كەلتۈرۈپ پۈتكۈزۈڭالر.  12 ئەگەر كىشىنىڭ 
مەقبۇل  بېرىشى  قاراپ  بارىغا  ئۆز  بەلكى  ئەمەس،  يوقىغا  ئۆزىنىڭ  بولسا،  بار  بەرگۈسى 
بولىدۇ.  13 چۈنكى باشقىالرغا راھەت بولۇپ، سىلەرگە تەڭلىك بولماق ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى 
تەڭشەلمەك ئۈچۈن شۇ ۋاقىتتا سىلەرنىڭ ئوشۇق نەرسەڭالر ئۇالرنىڭ كەملىكىنى تەڭشىسۇن  
14 ۋە ئۇالرنىڭ ئوشۇق نەرسىلىرى بىر ۋاقىت سىلەرنىڭ كەملىكىڭالرنى تەڭشىسۇن. بۇنىڭ 

بىلەن باراۋەرلىك بولىدۇ.  15 خۇددى: »توال يىغقۇچىغا ئېشىپ قالمىدى، ئەمما ئاز يىغقۇچىغا 
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كېمىپ قالمىدى« دەپ پۈتۈلگەندەك بولغاي.  
16 لېكىن سىلەر ئۈچۈن بۇ ئىجتىھاتنى تىتۇسنىڭ كۆڭلىگە سالغان خۇداغا شۈكۈر بولسۇن.  

ئۆز  ئىكەنكى،  قىزغىن  ئۇنداق  ئۆزى  دەرۋەقە  بولدى،  ماقۇل  راست  تەلىپىمىزگە  17 چۈنكى 

كۆڭلىنىڭ مەيلى بىلەن ئالدىڭالرغا كەتتى.  18 ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئىنجىل ئۈچۈن ئىجتىھات 
قىلىپ، ھەممە جامائەتلەردە داڭالنغان بىر بۇرادەرنى ئەۋەتتۇق.  19 بۇنىڭدىن باشقا ئۇ ئۆزى 
خۇدانىڭ شان-شەرىپى ئۈچۈن بولۇپ، بىزنىڭ مەيلىمىزنى مەلۇم قىلىدىغان ئىئانىنى ئېلىپ 
بېرىشىمىزدا بىزگە ھەمراھ بولغىلى جامائەتلەردىن ئىلغانغان.  20 بىزنىڭ خىزمىتىمىز بىلەن 
دەپ،  تاپمىسۇن  ئەيىبلىگىلى سەۋەب  بىزنى  ئۈچۈن ھېچكىم  تولىلىقى  ئىئانىنىڭ  يىغىلغان 
ئادەملەرنىڭ  بەلكى  ئەمەس،  ئالدىدا  خۇداۋەندىنىڭ  يالغۇز  قىلدۇق.  21 چۈنكى  ئېھتىيات 
ئالدىدا ھەم ياخشىلىق قىلغىلى تىرىشىمىز.  22 ئۇالر بىلەن بىللە يەنە بىر بۇرادەرنى ئەۋەتتۇق. 
ئۇنىڭ توال ئىشالردا غەيرەتلىك بولغىنىنى پات-پات كۆردۇق، ئەمما ئەمدى سىلەرگە قىلغان 
چوڭ ئېتىمادى بىلەن تېخى زىيادىرەك غەيرەتلىك بولدى.  23 تىتۇس بولسا، ئۇ مېنىڭ شېرىكىم 
ۋە خىزمىتىڭالردا بولغان ھەمكارىمدۇر. باشقا بۇرادەرلىرىمىز بولسا، ئۇالر مەسىھنىڭ شان-
ۋە  مۇھەببىتىڭالرنىڭ  ئۆز  ئۇالرغا  ئەلچىلىرىدۇر.  24 شۇڭا  جامائەتلەرنىڭ  ئۈچۈن  شەرىپى 

توغراڭالردىكى پەخرىمىزنىڭ ئىسپاتىنى جامائەتلەرنىڭ ئالدىدا كۆرسىتىڭالر.  

1 مۇقەددەسلەرگە بېرىلىدىغان ئىئانە توغرىسىدا سىلەرگە پۈتۈشۈم ھاجىتى يوق  2 چۈنكى 9 

سىلەرنىڭ  ۋە  ئىكەن  تەييار  تارتىپ  يىلدىن  ئۆتكەن  ئاخايەدىكىلەر  بىلىپ،  مەيلىڭالرنى 
سىلەرنىڭ  ئالدىدا  ماكېدونىيەلىكلەرنىڭ  دەپ،  كەلتۈردى  غەيرەتكە  تولىالرنى  غەيرىتىڭالر 
توغراڭالردا پەخىرلىنىمەن.  3 سىلەردىن قىلغان پەخرىمىز بۇ ئىشتا بىكار بولمىسۇن دەپ، ئۆزۈم 
ئېيتقاندەك تەييار بولمىقىڭالر ئۈچۈن شۇ بۇرادەرلەرنى ئەۋەتتىم.  4 بولمىسا ماكېدونىيەلىكلەر 
مەن بىلەن كېلىپ، سىلەرنى تەييارلىقسىز تاپسا، سىلەرنى دېمىسەممۇ، ئۆزىمىز بۇ ئېتىمادىمىزدا 
خىجالەت بولىمىز.  5 سىلەرنىڭ تەرىپىڭالردىن ئىلگىرىدىن ۋەدە قىلىنغان ئىئانە تەييار بولۇپ، 
ئاچكۆزلۈك تەرىقىسىدە بولماي، بەرىكەتلىك تەرىقىسىدە بولسۇن دەپ، بۇرادەرلەرگە مەندىن 

ئىلگىرى ئالدىڭالرغا بارغىلى بۇيرۇشنى الزىم كۆردۈم.  
6 لېكىن شۇنى ئېيتىمەن: كىمكى ئاياپ ئاز تېرىسا، ئاز ئورىدۇ ۋە كىمكى كەڭرىچىلىك بىلەن 

قىيىنلىق  ياكى  بىلەن  قىيىقلىق  بەرسە،  ئورىدۇ.  7 ھەركىم  بىلەن  كەڭرىچىلىك  تېرىسا، 
بەرگۈچىنى  بىلەن  بەرسۇن. چۈنكى خۇدا خۇش دىل  بەرمەي، ئۆز كۆڭلىنىڭ مەيلىچە  بىلەن 
ياخشى كۆرىدۇ.  8 خۇدا ئۆزى ھەمىشە سىلەرگە ھەر تەرىقىدە ھەممىسىنى يەتكۈدەك تاپتۇرۇپ، 
مېھىر- سىلەرگە  قىلىپ،  بېرەلىگۈدەك  بىلەن  كەڭرىچىلىك  ئىشقا  ياخشى  ھەر  ئۆزۈڭالرنى 
شەپقەت تېشىپ كەتكۈدەك بەرگىلى قادىردۇر.  9 شۇنداق ھەم: »ئۇ ئۈلەشتۈرۈپ، پېقىرالرغا 

بەرگەن. ئۇنىڭ ئادالىتى ئەبەدكىچە تۇرىدۇ« دەپ پۈتۈلگەندۇر.  
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ئۇرۇقۇڭالرنى  ئۆزى  بەرگۈچى  نان  يېگىلى  ۋە  ئۇرۇق  تېرىغىلى  تېرىغۇچىغا  10 لېكىن 

زىيادىلەشتۈرۈپ بېرىپ، ئادالىتىڭالرنىڭ مېۋىسىنى ئاشۇرغىنى بىلەن  11 سىلەرنى ھەر ئىشتا 
ئىئانىڭالر  دىللىق  ساددا  بېرىلگەن  بىلەن  ۋاسىتىمىز  بىزنىڭ  شۇنداقكى،  قىلىدۇ.  غەنىي 
يالغۇز  ئۆزى  بېرىش  ياردەم  بۇ  بولغاي.  12 چۈنكى  سەۋەب  ھەمد-شۈكرىگە  خۇدانىڭ  ئۆزى 
ئېيتىشىنى  شۈكۈر  ۋە  ھەمد  توال  خۇداغا  بەلكى  تولدۇرماي،  كەملىكىنى  مۇقەددەسلەرنىڭ 
بىلىپ،  ساددىلىقىنى  خىزمىتىڭالرنىڭ  كېتىدۇ.  13 ئۇالر  ئېشىپ  بىلەن  قىلغىنى  ھاسىل 
ئۆزۈڭالر مەسىھنىڭ ئىنجىلىغا بويۇن سۇنۇپ ئېتىراپ قىلىپ، ئۇالرنىڭ ئۆزىگە ۋە ھەممىسىگە 
بېرىشتە ساخاۋەتلىك بولغىنىڭالر ئۈچۈن خۇداغا ھەمد ئېيتىدۇ.  14 خۇدا تەرىپىدىن سىلەرنىڭ 
ئۈستۈڭالردا بولغان چەكسىز مېھىر-شەپقىتى ئۈچۈن، ئۇالر سىلەرگە ئىشتىياق باغالپ، سىلەر 
ئۈچۈن دۇئا قىلىدۇ.  15 خۇداغا ئۆز تىل بىلەن تەسۋىرلىنەلمەيدىغان ھەدىيەسى ئۈچۈن شۈكۈر 

بولسۇن.  

پاۋلۇسنىڭ روسۇللۇق ھۇقۇقىنى ئاقلىشى

سىلەرگە 10  بولسام  نېرى  تۇرۇپ،  ياۋاش  بولسام  يۈزمۇيۈز  ئاراڭالردا  سىلەرنىڭ  1 مەن 

بىلەن  مېھرىبانلىقى  ۋە  مۇاليىملىقى  مەسىھنىڭ  ئۆزۈم  پاۋلۇس  بولغان  جۈرئەتلىك 
يالۋۇرىمەنكى، سىلەرگە يۈزمۇيۈز تۇرغىنىمدا جۈرئەت  2 لېكىن سىلەرگە  نەسىھەت بېرىمەن.  
بەزى  قىلغان  گۇمان  دەپ  يۈرىدۇ  جىسىمچە  بىزنى  مانا  كەلمىسۇن.  الزىم  ماڭا  كۆرسىتىش 

كىشىلەردىن قورقماي جۈرئەت كۆرسەتكۈم بار.  
3 بىز جىسىمچە يۈرسەكمۇ، جىسىمچە جەڭ قىلمايمىز.  4 چۈنكى جەڭ يارىغىمىز جىسمانىي 

ئەمەس، بەلكى خۇدانىڭ ئالدىدا قورغانالرنى يىقىتىشقا قۇدرەتلىكتۇر.  5 خۇدانىڭ مەرىپىتىگە 
ئەسىر  پىكىرنى  ھەر  يىقىتىپ،  توسالغۇنى  ئېگىز  ھەر  ۋە  مۇنازىرىلەرنى  تىكلىگەن  قارشى 
قىلىپ مەسىھنىڭ ئىتائىتىگە كەلتۈرىمىز.  6 سىلەرنىڭ ئىتائىتىڭالر كامىل بولغاندا، ھەممە 

ئىتائەتسىزلىكنىڭ جازاسىنى بەرگىلى تەيياردۇرمىز.  
مەسىھنىڭكىدۇرمەن  بىركىم  قاراڭالر!  ئىشقا  بولغان  ئاشكارا  ئالدىدا  كۆزى  7 ھەممىسىنىڭ 

دەپ ئۆزىدە ئېتىماد بولسا، ئۆزىنى مەسىھنىڭكى بىلگەندەك، بىزنى ھەم مەسىھنىڭكىدۇر دەپ 
تەمىر  بەلكى  ئەمەس،  ئۈچۈن  يىقىتىلمىقىڭالر  سىلەرنىڭ  بىلسۇن.  8 خۇداۋەندە  كۆڭلىدە  ئۆز 
پەخىرلەنسەممۇ  زىيادىرەك  ئازغىنا  بىلەن  قۇدرىتىمىز  بەرگەن  بىزگە  ئۈچۈن  قىلىنمىقىڭالر 
كۆرۈنمىگەيمەن.  10 خەتلىرى  قورقۇتقاندەك  بىلەن سىلەرنى  بولمايمەن.  9 خەتلىرىم  خىجالەت 
سۆزى  ۋە  ئاجىز  كۆرۈنۈشى  بولسا  ھازىر  جىسىمچە  ئۆزى  لېكىن  ئىكەن،  كۈچلۈك  ۋە  ئېغىر 
ئېتىبارسىز« دەپ ئېيتىشىدۇ ئەمەسمۇ؟  11 شۇنداق خىيال قىلغۇچى بىلسۇنكى، يىراقتا بولۇپ 

خەتلەر بىلەن سۆزىمىزچە قانداق بولساق، ھازىر بولۇپ ئەمەل بىلەن ھەم شۇنداق بولىمىز.  
بىلەن  ئۇالر  ئۆزىمىزنى  ساناپ،  ئارىسىدا  داڭلىغۇچىالرنىڭ  ئۆز-ئۆزىنى  ئۆزىمىزنى  12 بىز 
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تەڭلەشتۈرگىلى جۈرئەت قىلمايمىز. لېكىن ئۇالر پەمسىز بولۇپ، ئۆزىنى ئۆزى بىلەن ئۆلچەپ، 
ئۆزىنى ئۆزى بىلەن تەڭلەشتۈرىدۇ.  13 ئەمما بىز ئۆلچەمدىن تاشقىرى پەخىرلەنمەيمىز. بەلكى 
خۇدا بىزگە ئۆلچەپ بېرىپ تەقسىم قىلغان مىقدارنىڭ ھەددىگە مۇۋاپىق، سىلەرگە ھەم يېتىپ 
پەخىرلىنىمىز.  14 سىلەرگە يەتكىنىمىز بىلەن ھەددىمىزدىن ئاشمىدۇق، چۈنكى مەسىھنىڭ 
باشقىالرنىڭ  ئېشىپ،  كەلدۇق.  15 ھەددىدىن  يېتىپ  سىلەرگىچە  يەتكۈزۈپ  ئىنجىلىنى 
تەيىنلەنگەن  بىزگە  سېرى  ئۆسكەن  ئىمانىڭالر  لېكىن  پەخىرلەنمەيمىز.  ئەمگەكلىرىدىن 
چەكلەرنىڭ ئىچىدە ئاراڭالردا ئىشلەپ كەڭرىتىلىپ راۋاجلىق بولۇپ،  16 باشقىالرنىڭ يېرىدە 
تەييار بولغان ئىشالر بىلەن پەخىرلەنمەي، سىلەرنىڭ ئۇ تەرىپىڭالردىكى يۇرتالردىمۇ ئىنجىلنى 

يەتكۈزگىلى ئۈمىد قىلىمىز.  
داڭلىغۇچى  ئۆزىنى  پەخىرلەنسۇن.  18 چۈنكى  بىلەن  خۇداۋەندە  پەخىرلەنگۈچى  17 لېكىن 

ياراملىق ئەمەس، لېكىن خۇداۋەندە داڭلىغان كىشى ئۆزى ياراملىك.  

پاۋلۇسنىڭ ئۆزىنى ساختا روسۇلالر بىلەن سېلىشتۇرۇشى

1 كاشكى ئەقىلسىزلىقىمغا ئازغىنا سەۋر-تاقەت قىلساڭالر ئىدى. دەرۋەقە ماڭا سەۋر-11 

تاقەت قىلىسىلەر.  2 مانا سىلەر ئۈچۈن خۇدانىڭ غەيرىتى بىلەن غەيرىتىم بار، چۈنكى 
يەنى  ئەرگە،  بىر  سىلەرنى  ئۈچۈن  تۇرغۇزماق  قىزدەك  پاك  بىر  ئالدىدا  مەسىھنىڭ  سىلەرنى 

مەسىھكە ۋەدىلەشتۈردۈم.  
مەسىھتىكى  زېھىنلىرىڭالر  ئالدىغاندەك،  ھاۋانى  بىلەن  ھىيلىسى  ئۆز  يىالن  3 لېكىن 

ساددىلىقتىن كېتىپ بۇزۇلىدىغاندىن قورقىمەن.  4 ئەگەر بىر كىشى كېلىپ، بىز ۋەز ئېيتقان 
ئەيسادىن باشقا ئەيسانى يا سىلەر قوبۇل قىلغان روھتىن باشقا بىر روھنى ۋە يا سىلەر قوبۇل 

قىلغان ئىنجىلدىن باشقا بىر ئىنجىلنى ۋەز ئېيتسا، شۇنى كۆتۈرۈپ تۇرىسىلەر.  
سانىمايمەن.  6 سۆز  كەم  ئۆزۈمنى  ئىشتا  ھېچ  روسۇلالردىن  ئۇلۇغ  ھەددىسىز  بۇ  5 مانا 

قىلىشتا خام بولساممۇ، بىلىشتە ئۇنداق ئەمەسمەن. بەلكى ھەر تەرىقىدە ۋە ھەر ئىشتا ئۆز 
ئۆزۈمنى  ئۈچۈن  كۆتۈرۈلمىكىڭالر  قىلدۇق.  7 سىلەرنىڭ  ئاشكارا  سىلەرگە  بىلىشىمىزنى 

پەس تۇتۇپ، سىلەرگە خۇدانىڭ ئىنجىلىنى خالىس يەتكۈزگىنىمدە گۇناھ قىلدىممۇ؟  
ئالدىم.  9 ئاراڭالردا  ھەق  زورالپ  جامائەتلەرنى  باشقا  ئۈچۈن  قىلماق  خىزمەت  8 سىلەرگە 

بۇرادەرلەر  چۈنكى  بولمىدىم.  يۈك  كىشىگە  ھېچ  ھەم  تارتقىنىمدا  موھتاجلىق  تۇرۇپ 
ماكېدونىيەدىن كەلگەندە ئۇالر ھاجىتىمنى تۈزەتتى ۋە ھەر تەرىقىدە ئۆزۈمنى سىلەرگە يۈك 
بولۇشتىن ئېھتىيات قىلدىم ۋە ئېھتىيات قىلغۇم بار.  10 مەسىھنىڭ ھەقىقىتى مەندە راست 
سىلەرنى  ئۈزۈلمىسۇن.  11 نېمىشقا؟  مەندىن  يۇرتالردا  ئاخايەدىكى  پەخرىم  بۇ  بولغاندەك 

دوست تۇتمايمەنمىكىن؟ دوست تۇتقىنىمنى خۇدا ئۆزى بىلىدۇ.  
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بىزگە ئوخشاش  ئىزدىگۈچىلەر  پۇرسەت  بولۇشقا  تەڭ  بىلەن  بىز  توغرىسىدا  پەخىر  12 لېكىن 

بولۇشقا پۇرسەت تاپمىسۇن دەپ، قىلغىنىمنى مۇندىن كېيىن ھەم قىلىمەن.  13 چۈنكى مۇنداقالر 
يالغان روسۇلالر ۋە ھىيلە بىلەن ئىشلىگۈچىلەر بولۇپ، مەسىھنىڭ روسۇللىرىنىڭ قىياپىتىگە 
نۇر  ئۆزى  ئەمەس، چۈنكى شەيتان  ئاجايىپ  قىلغىنى  كېلىدۇ.  14 ئۇالر شۇنداق  كىرىۋېلىپ 
خىزمەتكارلىرى  ئۇنىڭ  بولسا،  كېلىدۇ.  15 ئۇنداق  كىرىۋېلىپ  قىياپىتىگە  پەرىشتىسىنىڭ 
ئەمما  ئەمەس.  ئاجايىپ  قىياپىتىگە كىرىۋېلىپ كەلسە،  ئادالەتنىڭ خىزمەتكارلىرىنىڭ  ھەم 

ئۇالرنىڭ ئاخىرى ئەمەللىرىگە مۇۋاپىق بولىدۇ.  

پاۋلۇسنىڭ تارتقان ئازابلىرى

16 يەنە ئېيتىمەنكى، ھېچكىم مېنى ئەقىلسىز كۆرمىسۇن. مېنى شۇنداق كۆرسەڭالرمۇ، مېنى 

پەخىرلەنگەيمەن.   ئازغىنا  ھەم  مەن  بىلەن  شۇنىڭ  قىلىڭالر.  قوبۇل  بولسىمۇ  ئەقىلسىزدەك 
ئىلھامى  خۇداۋەندىنىڭ  سۆزۈمنى  ئېيتىدىغان  ھازىر  داڭالپ،  بىلەن  جۈرئەت  17 ئۆزۈمنى 

بىلەن بولغۇدەك ئېيتماي، بەلكى ئەقىلسىز كىشىدەك سۆزلەيمەن.  18 توال كىشى جىسىمچە 
بولۇپ،  ئاقىل  ئۆزۈڭالر  پەخىرلىنەي.  19 چۈنكى  ھەم  مەن  كېيىن،  پەخىرلىنىشكەندىن 
ئەقىلسىزالرغا سەۋر-تاقەت قىلىسىلەر.  20 ئەگەر بىر كىشى سىلەرنى قۇل قىلسا، سىلەرنىڭ 
مېلىڭالرنى يېسە، سىلەرنى ئەسىر قىلسا، سىلەرگە يوغانلىق قىلسا ياكى سىلەرنىڭ يۈزىڭالرغا 
ئۇرسا، شۇنىڭغا سەۋر-تاقەت قىلىسىلەر.  21 »شۇنداق ئىشقا ئاجىز كەلدۇق« دەپ خىجالەت 
يوغانلىق  باشقىالر  ئېيتىمەنكى،  تەرىقىسىدە سۆزلەپ شۇنى  ئەقىلسىزلىق  ئېيتىمەن.  بىلەن 

قىلغان ھەر ئىشتا مەن ھەم يوغانلىق قىالاليمەن.  
شۇنداق،  ھەم  مەن  بولسا  ئىسرائىلىي  ئۇالر  شۇنداق،  ھەم  مەن  بولسا  ئىبرانىي  22 ئۇالر 

مەسىھنىڭ  شۇنداقتۇرمەن.  23 ئۇالر  ھەم  مەن  بولسا  ئۇرۇق-ئەۋالدى  ئىبراھىمنىڭ  ئۇالر 
زىيادىرەك  ئۇالردىن  مەن  ئېيتىمەنكى،  سۆزلەپ  ئەخمەقتەك  مەن  بولسا،  خىزمەتكارلىرى 
مەسىھنىڭ خىزمەتكارىدۇرمەن. زىيادىرەك ئىشلىدىم، تولىراق سوالندىم، ئوشۇقراق ئۇرۇلدۇم، 
تاياق  قىرىقتىن  كەم  بىر  مەرتىۋە  بەش  بولدۇم.  24 يەھۇدىيالردىن  خەتىرىدە  ئۆلۈم  پات-پات 
يېدىم،  25 ئۈچ مەرتىۋە قامچىالندىم، بىر مەرتىۋە چالما-كېسەك قىلىندىم، ئۈچ مەرتىۋە كېمەم 
پارە بولغىنى بىلەن دېڭىز خەتىرىدە ئىدىم، بىر كېچە-كۈندۈز دېڭىز چوڭقۇرىدا قالدىم.  26 پات-

ئۆز  بولدۇم.  خەتەردە  ئارىسىدا  بۇالڭچىالر  چۈشۈپ  خەتەرگە  دەرياالردا  بولۇپ،  سەپەردە  پات 
خەلقىمدىن خەتەر، بۇتپەرەسلەردىن خەتەر، شەھەرلەردە خەتەر، باياۋانالردا خەتەر، دېڭىزدا خەتەر، 
ساختا بۇرادەرلەردىن خەتەر ئۈستۈمگە چۈشتى.  27 ئىشتا ۋە ئەمگەكتە، پات-پات ئۇيقۇسىزلىقتا، 
ئاچلىق بىلەن ئۇسسۇزلىقتا، پات-پات روزا تۇتۇشتا، سوغۇقتا، ۋە يالىڭاچلىقتا تۇرۇپ كەلدىم.  
تۇرىدۇ.   بېسىپ  ئۈستۈمگە  كۈن  ھەر  ئەندىشىلىرى  جامائەتلەرنىڭ  ھەممە  باشقا  28 بۇنىڭدىن 

29 بىركىم ئاجىز بولسا، مەن ھەم ئاجىز بولمايمەنمۇ؟ بىركىم تايسا، مېنىڭ ئىچىم كۆيمەمدۇ؟  
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30 پەخىرلەنمىكىم الزىم كەلسە، زەئىپلىكىم بىلەن پەخىرلىنىمەن.  31 بۇ ئېيتقىنىمنىڭ يالغان 

مۇبارەكتۇر.   ئەبەدىلئەبەد  ئۆزى  ئۇ  بىلىدۇ.  خۇدا  ئاتىسى  ئەيسانىڭ  خۇداۋەندە  بولمىغىنىنى 
دەمەشقلىقالرنىڭ  قەستلەپ،  تۇتقىلى  مېنى  ۋالىيسى  پادىشاھنىڭ  ئارېتاس  32 دەمەشقتە 

شەھىرىنى قاراۋۇلچىالر بىلەن ساقلىغاندا،  33 سېپىل ئۈستىدىكى بىر كىچىك ئىشىكتىن بىر 
سېۋەتتە تۆۋەنگە چۈشۈرۈلۈپ، ئۇنىڭ قولىدىن قۇتۇلۇپ قاچتىم.  

پاۋلۇسنىڭ روھىي كۆرۈنۈشى

تەرىپىدىن ماڭا 12  ئەمدى خۇداۋەندە  بولمىسا ھەم،  1 پەخىرلىنىشىم ماڭا مەنپەئەتلىك 

كەلگەن روھىي كۆرۈنۈش ۋە ۋەھىيلەر توغرىسىدا سۆزلەي.  2 مەسىھتىكى بىر ئادەمنى 
بىلىمەن، ئۇ ئۆزى ئون تۆت يىل ئىلگىرى بەدەندە ئىدىمۇ بىلمەيمەن، بەدەندىن تاشقىرى ئىدىمۇ 
بىلمەيمەن، خۇدا ئۆزى بىلىدۇ. ئۇ ئادەم ئۈچىنچى ئاسمانغا كۆتۈرۈلدى.  3 ئۇ ئادەمنى بىلىمەن، 
ئەمما بەدەندە ئىدىمۇ ياكى بەدەندىن تاشقىرى ئىدىمۇ مەن بىلمەيمەن، خۇدا ئۆزى بىلىدۇ.  4 ئۇ 
ئادەمگە جايىز بولمايدىغان سۆزلەر  ئۆزى بېھىشكە ئېلىنىپ، ئېيتىاللمايدىغان ۋە ئېيتىشى 
ئاڭلىدى.  5 شۇ ئادەمنىڭ جەھىتىدىن پەخىرلىنىمەن. لېكىن ئۆز جەھىتىمدىن پەخىرلەنسەم، 

ئۆز زەئىپلىكلىرىمدىن باشقا بىر نەرسە بىلەن پەخىرلەنمەيمەن  
مەن  لېكىن ھېچكىم  ئېيتاتتىم.  راستنى  بولماي،  ئەقىلسىز  دېسەم،  پەخىرلىنەي  ئەگەر  6 ۋە 

توغرۇلۇق ئۆزى مەندە كۆرۈپ مەندىن ئاڭلىغىنىدىن ئوشۇق خىيال قىلمىسۇن دەپ، ئۆزۈمنى 
پەخىرلىنىشتىن يىغدىم.  7 ھەددىسىز ئۇلۇغ ۋەھىيلىرىم جەھىتىدىن تەكەببۇر قىلماسلىقىم 
ئۈچۈن بەدىنىمدە بىر شوخا ۋە ئۆزۈمنى چوڭ تۇتماسلىقىم ئۈچۈن مېنى كاچاتاليدىغان بىر 
پەرىشتىسى ماڭا بېرىلدى.  8 ئۇنىڭ توغرىسىدا مەندىن كەتسۇن دەپ، ئۈچ مەرتىۋە  شەيتان 
چۈنكى  يېتىدۇ،  ساڭا  مېھىر-شەپقىتىم  »مېنىڭ  ماڭا:  ئۇ  يالۋۇردىم.  9 ئەمما  خۇداۋەندىگە 
مېنىڭ قۇدرىتىم زەئىپلىكتە كامىل بولىدۇ« دەپ ئېيتتى. شۇڭا مەسىھنىڭ قۇدرىتى مېنىڭ 
ئۈستۈمدە قالسۇن دەپ، چوڭ خۇشلۇق بىلەن زەئىپلىكلىرىمدىن تېخىمۇ زىيادە پەخىرلىنىمەن.  
10 شۇنىڭ ئۈچۈن مەسىھ ئۈچۈن زەئىپلىككە، دەشنەمگە، تەڭلىككە، قوغالنماقلىققا ۋە تارلىققا 

رازىدۇرمەن، چۈنكى قاچان ئاجىز بولسام، كۈچلۈكتۇرمەن.  

پاۋلۇسنىڭ كورىنتۇستىكى جامائەتتىن ئەندىشە قىلىشى

زورلىدىڭالر.  شۇنىڭغا  مېنى  ئۆزۈڭالر  سىلەر  بولدۇم.  ئەقىلسىزدەك  پەخىرلىنىپ  11 ئەمدى 

ئۆزۈم ھېچنېمە بولمىساممۇ، ھېچ ئىشتا ئۇ ھەددىسىز ئۇلۇغ روسۇلالردىن قېلىشمىدىم. ئۇنىڭ 
ئۈچۈن سىلەردىن داڭالنسام بوالتتى.  12 ئاالمەت ۋە مۆجىزىلەر ۋە قۇدرەتلىك ئەمەللەر بىلەن 
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ئاراڭالردا ھەممە سەۋر بىلەن قىلىنغان.  13 باشقا جامائەتلەردىن  بىر روسۇلنىڭ ئاالمەتلىرى 
سىلەرنى نېمىدە كەينىدە قويدۇم؟ پەقەت سىلەرگە يۈك ئارتىپ قويمىدىم. شۇ ھەقسىزلىقىمنى 

ماڭا كەچۈرۈڭالر.  
ئارتمايمەن.  يۈك  سىلەرگە  ئەمما  تەيياردۇرمەن،  كەلگىلى  سىلەرگە  مەرتىۋە  ئۈچىنچى  14 مانا 

خەزىنە  ئۈچۈن  ئاتا-ئانىسى  خااليمەن.  ئۆزۈڭالرنى  بەلكى  خالىماي،  سىلەرنىڭكىنى  چۈنكى 
يىغىش بالىالرغا پەرز ئەمەس، بەلكى بالىلىرى ئۈچۈن يىغىش ئاتا-ئانىالرغا پەرزدۇر.  15 مەن 
بار.  قىلغۇم  پىدا  بىلەن  خۇشلۇق  ئۆزۈمنى  ۋە  يېرىمنى  ھەممە  ئۈچۈن  جانلىرىڭالر  بولسام، 
كۆرىمەنمۇ؟  16 لېكىن  مۇھەببەت  كەمرەك  سىلەردىن  قىلسام،  مۇھەببەت  ئوشۇقراق  مەن 
ئۆزۈم سىلەرگە يۈك ئارتمىغان بولساممۇ، مەن ھىيلىگەرچىلىك قىلىپ سىلەرنى ھىيلە بىلەن 
تۇتتۇممىكىن؟  17 مەن ئۆزۈم ئەۋەتكەن كىشىلەرنىڭ بىرى بىلەن سىلەردىن بىر پايدا تاپتىممۇ؟  
18 مەن تىتۇسقا ئىلتىماس قىلىپ، ئۇنىڭ بىلەن بىر بۇرادەرنى ئەۋەتتىم. تىتۇس سىلەردىن بىر 

پايدا ئالدىمۇ؟ بىز ئىككەيلەن بىر روھتا يۈرمىدۇقمۇ، بىر يولدا يۈرمىدۇقمۇ؟  
گۇمان  دەپ  تۇرىدۇ  كۆرسەتكىلى  ئادىل  ئالدىمىزدا  بىزنىڭ  ئۆزىنى  ئۇالر  بىزنى  19 يەنە 

قىالرسىلەرمىكىن. مەسىھتە خۇدانىڭ ئالدىدا سۆز قىلىمىز، لېكىن، ئەي ئامراقالر، ھەممىسى 
سىلەرنى  كېلىشىمدە  قورقىمەنكى،  ئۈچۈندۇر.  20 چۈنكى  قىلىنمىقىڭالر  تەمىر  سىلەرنىڭ 
كۆرۈنمەيمەنمىكىن؟  خالىغىنىڭالردەك  سىلەرگە  ئۆزۈم  مەن  ۋە  تاپمايمەن  خالىغىنىمدەك 
ۋە  يوغانلىق  توشۇماقلىق،  گەپ  غەيۋەت،  تەرەپدارلىق،  ئاچچىقلىق،  ھەسەت،  جېدەل، 
قاىدىسىزلىك ئاراڭالردا تېپىلىدۇ دەپ قورقىمەن.  21 سىلەرگە يەنە كەلگىنىمدە خۇدايىم مېنى 
سىلەرنىڭ جەھىتىڭالردىن خىجالەت قىلىدۇ ۋە ئىلگىرىدىن گۇناھ قىلىپ، ئۆز ناپاكلىقىدىن 
ۋە زىناسىدىن ۋە بۇزۇقلۇقىدىن توۋا قىلمىغان توال كىشى ئۈچۈن غەم يەيمەن دەپ قورقىمەن.  

 ئاخىرقى ئاگاھالندۇرۇش ۋە ساالمالر

ئىككى 13  ئىش  ھەر  كېلىمەن.  قېشىڭالرغا  سىلەرنىڭ  ئەمدى  مەرتىۋە  1 ئۈچىنچى 

ۋە  قىلغانالرغا  2 ئىلگىرى گۇناھ  توختىتىلسۇن.   بىلەن  ئاغزى  ئۈچ گۇۋاھنىڭ  ياكى 
ئېيتقىنىمدەك،  تۇرغاندا  قېشىڭالردا  مەرتىۋە  ئىككىنچى  بالدۇر  ھەممىسىگە  قالغانالرنىڭ 
ھېچبىرىنى  كەلسەم،  يېنىپ  ئېيتىمەنكى،  يوقلىقىمدا  كەلمەستە  قېشىڭالرغا  يەنە  ئەمدى 
ئۆزى  ئۇ  ئەمەسمۇ؟  ئىزدەيسىلەر  دەلىلىنى  سۆزلىگىنىنىڭ  مەندە  3 مەسىھنىڭ  ئايىمايمەن.  
ئاجىزلىقتىن  ئۆزى  ئۇ  4 چۈنكى  قۇدرەتلىكتۇر.   بەلكى  ئەمەس،  ئاجىز  ئاراڭالردا  سىلەرنىڭ 
ئۇنىڭدا  ئۆزىمىز  بىز  تىرىكتۇر.  بىلەن  قۇدرىتى  يەنە خۇدانىڭ  بولسىمۇ،  تارتىلغان  كرېستكە 

ئاجىز بولساقمۇ، ئۇنىڭ بىلەن سىلەر ئۈچۈن خۇدانىڭ قۇدرىتى بىلەن تىرىك قالىمىز.  
ئەيسا  قىلىڭالر.  سىناق  ئۆزۈڭالرنى  دەپ،  تۇرىمىزمۇ  ئىماندا  بېقىڭالر.  سىناپ  5 ئۆزۈڭالرنى 
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ياراملىق  سىناقتىن  بولمىغاندا  ئۇنداق  بىلمەمسىلەر؟  ئېنىق  بولغىنىنى  ئۆزۈڭالردا  مەسىھ 
چىقمايسىلەر.  6 لېكىن بىزنى سىناقتىن ياراملىق چىقمىغان كىشىلەردەك تاپمىغايسىلەر دەپ، 
ئۈمىد قىلىمەن.  7 خۇداغا دۇئا قىلىمىزكى، ھېچبىر يامان ئىش قىلمىغايسىلەر. بىزنىڭ مەقبۇل 
كۆرۈنۈشىمىز ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى سىلەر ياخشىلىقنى قىلغايسىلەر دەپ، شۇنى ئېيتىمەن 
ئىشنى  بىر  قارشى  ھەقىقەتكە  رازىدۇرمىز.  8 چۈنكى  ھەم،  كۆرۈنمىسەك  مەقبۇل  بىزلەر  ۋە 
زەئىپ  ئۆزىمىز  قاچان  قىالاليمىز.  9 چۈنكى  نېمە  بىر  ئۈچۈن  لېكىن ھەقىقەت  قىاللمايمىز، 
بولۇپ، سىلەر كۈچلۈك بولساڭالر، خۇشتۇرمىز. كامىل بولمىقىڭالر ئۈچۈن دۇئا ھەم قىلىمىز.  
10 ئۇنىڭ ئۈچۈن بۇنى يوقلىقىمدا يازىمەن. شۇنداق قىلىپ، ھازىرلىقىمدا خۇداۋەندىنىڭ ماڭا 

يىقىتىش ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى تەمىر قىلىش ئۈچۈن بەرگەن قۇدرىتىگە مۇۋاپىق قاتتىقلىق 
ئىشلىتىش الزىم كەلمىسۇن.  11 ئاخىرى، ئەي بۇرادەرلەر، خۇشال بولۇڭالر، كامىل بولۇڭالر، 
ۋە  مۇھەببەتنىڭ  ۋە  ياشاڭالر  بىلەن  ئامانلىق  بولۇشۇڭالر،  ئىتتىپاق  تېپىڭالر،  تەسەللى 

ئامانلىقنىڭ تەڭرىسى سىلەر بىلەن بولىدۇ.  
12 مۇقەددەس سۆيۈش بىلەن بىر-بىرىڭالرغا ساالم قىلىڭالر.  

13 مۇقەددەسلەرنىڭ ھەممىسى سىلەرگە ساالم ئېيتىدۇ.  

14 خۇداۋەندە ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-شەپقىتى ۋە خۇدانىڭ مۇھەببىتى ۋە مۇقەددەس روھنىڭ 

شېرىكلىكى ھەممەڭالر بىلەن بولغاي.  
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ساالمالر

ئەيسا 1  بەلكى  ئەمەس،  بىلەن  ۋاسىتىسى  ئادەملەرنىڭ  ياكى  تەرىپىدىن  1 ئادەملەرنىڭ 

مەسىھنىڭ ۋە ئۇنى ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇرغان خۇدا ئاتىنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن روسۇل 
بۇرادەرلەرنىڭ ھەممىسىدىن گاالتىيادىكى  بولغان  بىللە  بىلەن  2 ۋە مەن  پاۋلۇستىن   بولغان 
مېھىر- مەسىھتىن  ئەيسا  خۇداۋەندىمىز  ۋە  ئاتىدىن  خۇدا  3 سىلەرگە  ساالم.   جامائەتلەرگە 
شەپقەت ۋە ئامانلىق بولغاي.  4 ئۇ ئۆزى خۇدا ئاتىمىزنىڭ ئىرادىسىگە مۇۋاپىق بىزنى ئۇشبۇ 
يامان دۇنيادىن قۇتقۇزغىلى گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن ئۆزىنى پىدا قىلدى.  5 ئۇنىڭغا ئەبەدلەرنىڭ 

ئەبەدىگىچە شان-شەرەپ بولسۇن ئامىن.  

بەرگەن ئىنجىلدىن باشقا ئىنجىل يوق

پات  ئۇنداق  ئىنجىلغا  باشقا  يېنىپ،  قىچقارغۇچىدىن  بىلەن  مېھىر-شەپقىتى  6 مەسىھنىڭ 

يۆتكەلگىنىڭالرغا ئەجەبلىنىمەن.  7 لېكىن شۇ ئەسال باشقا ئىنجىل ئەمەستۇر. ئەمما سىلەرنى 
بار.  8 لېكىن  بەزى كىشىلەر  تۇرغان  ئىلىشاڭغۇ قىلىپ  ئىنجىلىنى  ئېزىقتۇرۇپ مەسىھنىڭ 
بىز ئۆزىمىز ياكى ئاسماندىن بىر پەرىشتە، بىز سىلەرگە يەتكۈزگەن ئىنجىلدىن باشقىسىنى ۋەز 
ئېيتسا، مەلئۇن بولسۇن.  9 مەن ئىلگىرى ئېيتقاندەك ئەمدى يەنە ئېيتىمەنكى، بىر كىشى 

سىلەر قوبۇل قىلغان ئىنجىلدىن باشقىسىنى ۋەز ئېيتسا، مەلئۇن بولسۇن.  
تېخى  ياكى  قىلىمەنمۇ؟  سۆز  رىزايىغا  خۇدانىڭ  ياكى  رىزايىغىمۇ  ئادەملەرنىڭ  10 ئەمدى 

ئادەملەرگە مەقبۇل بولغىلى تىرىشىمەنمۇ؟ ئەگەر تېخى ئادەملەرگە مەقبۇل بولغىلى خالىسام، 
مەسىھنىڭ خىزمەتكارى بولمايتتىم.  

خۇدا ئۆزى پاۋلۇسنى روسۇللۇق خىزمىتىگە قىچقارغان

11 لېكىن، ئەي بۇرادەرلىرىم، مەن سىلەرگە يەتكۈزگەن ئىنجىل ئىنسانچە ئەمەس دەپ، سىلەرگە 

بىلدۈرىمەن.  12 چۈنكى مەن ئۆزۈم ئۇنى ئادەم تەرىپىدىن قوبۇل قىلمىدىم ياكى ئۆگەنمىدىم، 
يەھۇدىيلىقتا  كەلدى.  13 مېنىڭ  ماڭا  بىلەن  ۋاسىتىسى  ئىلھامى  مەسىھنىڭ  ئەيسا  لېكىن 
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قانداق  جامائىتىنى  خۇدانىڭ  مېنىڭ  ئاڭالپ،  توغرىسىدىن  يۈرۈش-تۇرۇشۇمنىڭ  قىلغان 
تەرەققىي  يەھۇدىيلىقتا  بىلىسىلەر.  14 دەرۋەقە  قىلغىنىمنى  ۋەيران  قوغالپ  زىيادە  ھەددىدىن 
بۇيرۇقلىرىدا  ئاتا-بوۋىلىرىمنىڭ  ئۆتۈپ،  تولىسىدىن  تەڭتۇشلىرىمنىڭ  قوۋمىمدىكى  قىلىپ 

غەيرەت قىالتتىم.  
15 لېكىن مېنى ئانامنىڭ قورسىقىدىكى ۋاقتىدىن بېرى ئىلغاپ، ئۆز مېھىر-شەپقىتى بىلەن 

قىچقارغان خۇدا  16 تائىپىلەرگە ئىنجىلنى يەتكۈزمىكىم ئۈچۈن، ئۆز ئوغلىنى مەندە ئاشكارا 
قىلغىلى مۇناسىپ كۆرگەندە، جىسىم ۋە قان بىلەن مەسلىھەت قىلمىدىم.  17 ۋە يېرۇسالېمغا 
يەنە  ئاندىن  بېرىپ،  ئەرەبىستانغا  چىقماي،  قېشىغا  بولغانالرنىڭ  روسۇل  ئىلگىرى  مەندىن 

دەمەشققە يېنىپ كەلدىم.  
18 ئۈچ يىلدىن كېيىن كىفاس بىلەن تونۇش بولماق ئۈچۈن يېرۇسالېمغا چىقىپ، ئون بەش 

كۈن ئۇنىڭ قېشىدا قالدىم.  19 لېكىن خۇداۋەندىنىڭ بۇرادىرى ياقۇبتىن باشقا روسۇلالرنىڭ 
ھېچبىرىنى كۆرمىدىم.  20 مانا سىلەرگە بۇ پۈتكىنىمنىڭ يالغان بولمىغىنى خۇدانىڭ ئالدىدا 
كەلدىم.  22 لېكىن  ئەتراپلىرىغا  كىلىكىيەنىڭ  ۋە  سۈرىيە  كېيىن  ئاشكارىدۇر.  21 ئاندىن 
قوغلىغان  ۋاقىت  بىر  »بىزنى  تونۇمايتتى.  23 ئۇالر  يۈزدىن  مېنى  جامائەتلەر  يەھۇدىيەدىكى 
كىشى ئۆزى ئىلگىرى يوقاتقىلى قەستلىگەن ئىماننىڭ ئىنجىلىنى ئەمدى ۋەز ئېيتىدۇ« دەپ، 

مەن توغرۇلۇق يالغۇز شۇ خەۋەرنى ئاڭالپ،  24 مېنىڭ جەھىتىمدىن خۇداغا ھەمد ئېيتتى.  

روسۇلالرنىڭ پاۋلۇسنى قوبۇل قىلىشى

يەنە 2  يېرۇسالېمغا  بىلەن  بارناباس  قىلىپ،  ھەمراھ  تىتۇسنى  كېيىن  يىلدىن  تۆت  1 ئون 

چىقتىم.  2 بىر ئىلھامغا مۇۋاپىق چىققانىدىم. ئانداكىلەرگە ئۆزۈم تائىپىلەرگە جاكارلىغان 
ھازىرقى  قىلىپ،  بايان  ھەممىسىنى  يۈزمۇيۈز  مۆتىۋەرلەرگە  لېكىن  بەردىم،  دەپ  ئىنجىلنى 
مەسلىھەت  بىلەن  ئۇالر  دەپ،  بولمىسۇن  بىكار  يۈگۈرگىنىم  ئىلگىرىكى  ياكى  يۈگۈرۈشۈم 
قىلىشتىم.  3 ئەمما مەن بىلەن ھەمراھ بولغان تىتۇس يۇنانىي بولغىنى بىلەن خەتنە قىلىنغىلى 
زورالنمىدى.  4 بولمىسا بىرنەچچە ساختا بۇرادەرلەر جامائەتكە قوشۇلغانىدى. ئۇالر بىزنى قۇل 
كىرىۋالغانىدى.   جامائەتكە  چارلىغىلى  ئازادلىقىمىزنى  ئەيسادىكى  مەسىھ  ئۈچۈن  قىلماق 
ئىتائەت  ئۇالرغا  سائەتچەمۇ  بىر  دەپ،  قالسۇن  ئاراڭالردا  ھەقىقىتى  ئىنجىلنىڭ  5 لېكىن 

قىلغىلى ئۇنىمىدۇق.  
مېنىڭ  بىلەن  بۇنىڭ  بولمىسا،  ياكى  بولسا  بولغان  نېمە  بىر  سانالغانالر  مۆتىۋەر  6 لېكىن 

كارىم يوقتۇر. خۇدا ئادەمگە يۈز-خاتىرە قىلمايدۇ. ھەرقانداق بولسا، مۆتىۋەرلەر ماڭا بىر نېمە 
بۇيرۇمىدى.  7 بەلكى ئۇالر پېترۇسقا خەتنىلىكلەرگە ئىنجىلنىڭ يەتكۈزۈشى تاپشۇرۇلغاندەك، 
خەتنىلىكلەر  پېترۇس  كۆردى.  8 چۈنكى  تاپشۇرۇلغىنىنى  يەتكۈزۈشى  خەتنىسىزلەرگە  ماڭا 
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ئارىسىدا روسۇللۇق قىلىپ تۇرغىنىدا، ئۇنىڭغا ياردەم بەرگۈچى ئۆزى ماڭا ھەم تائىپىلەرنىڭ 
ماڭا  يۇھاننا  ۋە  كىفاس  ۋە  ياقۇب  سانالغان  بەرگەنىدى.  9 تۈۋرۈكلەردەك  ياردەم  ئارىسىدا 
بېرىلگەن مېھىر-شەپقەتنى بىلىپ: »بىز خەتنىلىكلەرگە ۋە سىلەر تائىپىلەرگە بارغايسىلەر« 
ياد  پېقىرالرنى  ئۇالر  بەردى.  10 لېكىن  قولىنى  ئوڭ  شېرىكلىككە  بارناباسقا  ۋە  ماڭا  دەپ 

قىلىشىمىزنى خالىدى ۋە مەن شۇنى قىلىشىپ بەرگىلى تىرىشتىم.  

پاۋلۇسنىڭ كىفاسنىڭ )يەنى پېترۇسنىڭ( ئەيىبلىشى

11 لېكىن كىفاس ئانتاكياغا كەلگەندە خاتا قىلغىنى ئۈچۈن ئۇنىڭغا يۈزمۇيۈز قوپتۇم.  

ئۇالر  لېكىن  يېدى.  تائام  بىلەن  تائىپىلەر  ئۇ  كەلمەستە  كىشىلەر  ياقۇبتىن  12 چۈنكى 

تائىپىلەردىن  تارتىپ  نېرى  ئۆزىنى  قورقۇپ،  خەتنىلىكلەردىن  كېيىن  كەلگەندىن 
ئايرىلدى.  13 قالغان يەھۇدىيالر ھەم ئۇنىڭ بىلەن رىيا قىلدى. شۇنداقكى، بارناباس ھەم 
ئۇالرنىڭ رىياسىغا تارتىلدى.  14 لېكىن مەن ئۇالرنىڭ ئىنجىلنىڭ ھەقىقىتىگە مۇۋاپىق 
»سەن  ئېيتتىمكى:  كىفاسقا  ئالدىدا  ھەممىسىنىڭ  كۆرگەندە،  قىلمىغىنىنى  ئىش  تۈز 
يەھۇدىي بولۇپ يەھۇدىيدەك ياشىماي، تائىپىلەردەك ياشىساڭ، نېمە ئۈچۈن تائىپىلەرنى 

يەھۇدىيدەك ياشىغىلى زوراليسەن؟  
15 بىز ئۆزىمىز يەھۇدىي بولۇپ، تائىپىلەرنىڭ تەرىقىسىدە گۇناھكار ئەمەسمىز.  16 ھېچبىر 

ئىمان  ئەيساغا  مەسىھ  بەلكى  بواللماي،  ئادىل  بىلەن  ئەمەللىرى  قانۇن  ئادەمنىڭ 
ئىشەندۇق.  ئەيساغا  مەسىھ  ھەم  بىز  بىلىپ،  قىلىنمىقىنى  ئادىل  بىلەن  كەلتۈرمىكى 
بىلەن  ئىشەنمىكىمىز  مەسىھكە  بەلكى  ئەمەس،  بىلەن  قىلماق  ئەمەل  قانۇنىغا  تەۋرات 
ئادىل  بىلەن  ئەمەللىرى  قانۇنىنىڭ  تەۋرات  ئادەم  ھېچبىر  چۈنكى  قىلىنغايمىز.  ئادىل 

قىلىنمايدۇ.  
گۇناھكار  ھەم  ئۆزىمىزنىڭ  ئىزدەپ،  بولۇشنى  ئادىل  مەسىھتە  بىز  ئەگەر  17 لېكىن 

ھەرگىز.   ياق  بولمىدىمۇ؟  خىزمىتىدە  گۇناھنىڭ  مەسىھ  بولسا،  ئېنىق  ئىكەنلىكىمىز 
18 چۈنكى ئۆز يىقىتقىنىمنى يەنە ياسىسام، ئۆزۈمنى خىالپلىق قىلغۇچىدەك كۆرسىتىمەن.  

19 چۈنكى مەن بولسام خۇدا ئۈچۈن ياشىغىلى تەۋرات قانۇنىنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن تەۋرات 

قانۇنىغا نىسبەتەن ئۆلدۈم. مەسىھ بىلەن بىللە كرېستكە تارتىلدىم.  20 لېكىن مۇندىن 
جىسىمچە  ئەمدى  ئەمما  ياشايدۇ.  مەندە  مەسىھ  بەلكى  ياشىمايمەن،  ئۆزۈم  مەن  كېيىن 
ياشىساممۇ، مېنى دوست تۇتۇپ مەن ئۈچۈن ئۆزىنى پىدا قىلغان ئىبن ئالالنىڭ ئىمانى 
بىلەن ياشايمەن.  21 خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتىنى ئىناۋەتسىز قىلمايمەن، چۈنكى ئەگەر 

ئادالەت تەۋرات قانۇنىدىن بولسا ئىدى، مەسىھ بىكار ئۆلگەنىدى.  
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 ئىمان ۋە تەۋرات قانۇنى

كۆزلىرىڭالرنىڭ 3  ئۆز  مەسىھ  ئەيسا  تارتىلغان  كرېستكە  گاالتىيالىقالر،  ئەقىلسىز  1 ئەي 

ئالدىدا بايان قىلىنغاندىن كېيىن، كىم سىلەرنى ئالدىغانىكەن؟  2 يالغۇز شۇنى سىلەردىن 
ياكى  قىلدىڭالرمۇ  قوبۇل  بىلەن  قىلىش  ئەمەل  قانۇنىغا  تەۋرات  روھنى  خااليمەن:  بىلگىلى 
ئاڭالپ ئىمان كەلتۈرۈش بىلەن ئۇنى قوبۇل قىلدىڭالرمۇ؟  3 شۇنداق ئەقىلسىز بولدۇڭالرمۇ؟ 
روھ بىلەن باشلىغاندىن كېيىن، جىسىم بىلەن تامام قىلىسىلەرمۇ؟  4 شۇ نەچچە توال زەخمەتنى 
قۇدرەتلىك  ئاراڭالردا  بېرىپ،  روھنى  5 سىلەرگە  بولدىمۇ؟  بىكار  دەرۋەقە  تارتتىڭالرمۇ؟  بىكار 
ئىمان  ئاڭالپ  ياكى  قىلدىمۇ  ئۈچۈن  ئەمەللىرى  قانۇنىنىڭ  تەۋرات  شۇنى  قىلغۇچى  ئەمەل 

كەلتۈرۈش ئۈچۈن قىلدىمۇ؟  
سانالدى.   ئادالەتتەك  ئۇنىڭغا  ئىشىنىشى  ۋە  ئىشەندى  خۇداغا  ئىبراھىم  ھەم  6 شۇنداق 

مۇقەددەس  بالىلىرىدۇر.  8 لېكىن  ئىبراھىمنىڭ  ئۆزى  بولغانالرنىڭ  ئىماندىن  7 بىلىڭالركى، 

يازمىالر خۇدانىڭ تائىپىلەرگە ئىمان بىلەن ئادىل قىلىدىغىنىنى ئىلگىرىدىن كۆرگەچ: »سەندە 
بېشارەت  ئىنجىلنى  ئىلگىرىدىن  ئىبراھىمغا  دەپ  تاپىدۇ«  بەخت-بەرىكەت  تائىپىلەر  ھەممە 
بەخت- بىللە  بىلەن  ئىبراھىم  ئىشەنگەن  ئۆزى  بولغانالر  ئىماندىن  ئۈچۈن  بەردى.  9 ئۇنىڭ 

بەرىكەت تاپىدۇ.  
تېگىدىدۇر، چۈنكى  لەنەت  ھەممىسى  تايانغانالرنىڭ  ئەمەللىرىگە  قانۇنىنىڭ  تەۋرات  10 ئەمما 

مەلئۇندۇر.   تۇتمىسا،  دائىم  ھەممىسىنى  پۈتۈلگەننىڭ  كىتابىدا  قانۇنىنىڭ  تەۋرات  ھەركىم 
ئاشكارىدۇر،  قىلىنمايدىغىنى  ئادىل  ئالدىدا  خۇدانىڭ  بىلەن  قانۇنى  تەۋرات  11 ھېچكىمنىڭ 

چۈنكى ئادىل كىشى ئىمان بىلەن ياشايدۇ.  12 ئەمما تەۋرات قانۇنى ئىماندىن ئەمەس، بەلكى 
ئۇنى تۇتقان كىشى ئۇنىڭ بىلەن تىرىك قالىدۇ.  13 مەسىھ بىز ئۈچۈن لەنەت قىلىنىپ، بىزنى 
تەۋرات قانۇنىنىڭ لەنەتىدىن ئازاد قىلدى. چۈنكى ھەركىم ياغاچقا ئېسىلسا، مەلئۇندۇر« دەپ 
پۈتۈلگەندۇر.  14 ئىبراھىمنىڭ مۇبارەكلىكى تائىپىلەرگە يېتىپ، ئۆزىمىز ئىماننىڭ ۋاسىتىسى 

بىلەن ۋەدە قىلىنغان روھنى قوبۇل قىلمىقىمىز ئۈچۈن ئازاد قىلىندۇق.  

تەۋرات قانۇنى ۋە خۇدانىڭ ۋەدىسى

تەستىق  ۋەسىيىتى  ئادەمنىڭ  بىر  ئېيتىمەنكى،  سۆزلەپ  ئىنسانچە  بۇرادەرلەر،  15 ئەي 

قىلىنغاندىن كېيىن، ھېچكىم ئۇنى ئىناۋەتسىز قىاللمايدۇ ياكى ئۇنىڭغا بىر نېمە قوشالمايدۇ.  
»ئۇرۇقالر«  ئېيتقاندەك  تولىغا  بېرىلدى.  ۋەدىلەر  ئۇرۇقىغا  ئۇنىڭ  ۋە  ئىبراھىمغا  16 ئەمما 

دېمىدى، بەلكى بىرگە ئېيتقاندەك »ئۇرۇقۇڭ« دەيدۇ ۋە ئۇ ئۇرۇق مەسىھتۇر.  17 لېكىن شۇنى 
ئېيتىمەنكى، خۇدا ئىلگىرىدىن توختاتقان ئەھدىنى تۆت يۈز ئوتتۇز يىلدىن كېيىن بېرىلگەن 
قانۇندىن  مىراس  قىاللمايدۇ.  18 ئەگەر  ئىناۋەتسىز  يوقاتقۇدەك  ۋەدىنى  ئۆزى  قانۇنى  تەۋرات 

بولسا ئىدى، ۋەدىدىن بولمايتتى. لېكىن خۇدا ئۇنى ئىبراھىمغا ۋەدە بىلەن بەرگەنىدى.  
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19 ئۇنداق بولسا، تەۋرات قانۇنى نېمە ئۈچۈن بېرىلدى؟ ئۇ ئۆزى ۋەدە قىلىنغان ئۇرۇق كەلگۈچە 

خىالپلىقنىڭ ئاشكارا بولۇشى ئۈچۈن قوشۇلۇپ، پەرىشتىلەر ۋاسىتىسى بىلەن بېرىلىپ، بىر 
ۋاسىتىچىنىڭ قولىغا تاپشۇرۇلدى.  20 لېكىن ۋاسىتىچى يالغۇز بىر تەرەپنىڭ ۋاسىتىچىسى 
ئەمەس، ئەمما خۇدا بىردۇر.  21 ئۇنداقتا تەۋرات قانۇنى خۇدانىڭ ۋەدىسىگە زىتمۇ؟ ياق ئۇنداق 
ئەمەس. چۈنكى ھاياتلىق يەتكۈزىدىغان قانۇن بېرىلگەن بولسا ئىدى، دەرۋەقە ئادالەت قانۇندىن 
بوالتتى.  22 لېكىن ئەيسا مەسىھنىڭ ئىمانىدىن بولغان ۋەدە ئىشەنگەنلەرگە بېرىلسۇن دەپ، 

مۇقەددەس يازمىالر ھەممىسىنى گۇناھنىڭ تېگىگە سوالپ قويدى.  
23 ئەمما ئىمان كەلمەستە ئۇ ئاشكارا بولىدىغان ئىماننىڭ ۋاقتىغىچە بىز تەۋرات قانۇنىنىڭ 

تەۋرات  ئۈچۈن  قىلىنمىقىمىز  ئادىل  بىلەن  ئىمان  بىلەن  ساقالنغانىدۇق.  24 بۇنىڭ  تېگىدە 
كەلگەندىن  ئىمان  بولدى.  25 ئەمما  مۇئەللىمىمىز  كەلتۈرىدىغان  مەسىھكە  بىزنى  قانۇنى 

كېيىن مۇئەللىمنىڭ تېگىدە ئەمەسمىز.  

خۇدانىڭ ئوغۇللىرى

26 چۈنكى ھەممەڭالر مەسىھ ئەيسادىكى ئىمان بىلەن خۇدانىڭ ئوغۇللىرىدۇرسىلەر.  27 چۈنكى 

مەسىھكە چۆمۈلدۈرۈلگەن ھەممەڭالر مەسىھنى كىيىۋالغان بولدۇڭالر.  28 مۇندا نە يەھۇدىي 
چۈنكى  كىشى،  خوتۇن  نە  ۋە  كىشى  ئەر  نە  مۇندا  ھۆر،  نە  ۋە  قۇل  نە  مۇندا  يۇنانىي،  نە  ۋە 
ئىبراھىمنىڭ  بولساڭالر،  مەسىھنىڭكى  بىردۇرسىلەر.  29 ئەمما  ئەيسادا  مەسىھ  ھەممەڭالر 

ئۇرۇق-ئەۋالدى بولۇپ، ۋەدىگە مۇۋاپىق ۋارىستۇرسىلەر.  

بىلەن، 4  بولغىنى  ئىگىسى  ھەممىسىنىڭ  ۋاقتىدا  ئىكەن  باال  ۋارىس  1 ئېيتماقچىمەنكى، 

ئۇنىڭ بىلەن بىر قۇلنىڭ ئارىسىدا ھېچبىر پەرقى يوقتۇر.  2 بەلكى ئاتىسى تايىن قىلغان 
ۋاقىتقىچە ئۇ باققۇچىالر ۋە ۋەكىللەرنىڭ تېگىدە تۇرىدۇ.  3 شۇنداق بىز ھەم باالغەتكە يەتمەستە 
دۇنيانىڭ قۇدرەتلىرىنىڭ تېگىدە قۇللۇق قىلىپ تۇردۇق.  4 لېكىن ۋاقىت تامام بولغاندا خۇدا 
ئۆز ئوغلىنى ئەۋەتتى.  5 بىزگە ئوغۇللۇق ھەققىنى تاپتۇرۇپ تەۋرات قانۇنىنىڭ تېگىدىكىلەرنى 
ئازادلىققا سېتىۋالماق ئۈچۈن ئۇ ئۆزى خوتۇندىن تۇغۇلۇپ شتەۋرات قانۇنىنىڭ تېگىدە بولۇپ 

كەلدى.  
6 لېكىن ئوغۇلالر بولغىنىمىز ئۈچۈن، خۇدا كۆڭۈللىرىمىزگە ئۆز ئوغلىنىڭ »ئاببا، ئەي ئاتا« 

ئوغۇلدۇرسەن  بەلكى  ئەمەس،  قۇل  كېيىن  ئەۋەتتى.  7 مۇندىن  روھىنى  قىچقىرىدىغان  دەپ 
ۋە ئوغۇل بولساڭ، خۇدا تەرىپىدىن ۋارىس بولىسەن.  8 ئەمما خۇدانى تونۇمىغان ۋاقتىڭالردا 
تونۇپ،  خۇدانى  ئەمدى  قىالتتىڭالر.  9 لېكىن  قۇللۇق  تەڭرىلەرگە  بولمىغان  تەڭرى  ئەسلى 
دەرۋەقە ئۇنىڭ تەرىپىدىن تونۇلغاندىن كېيىن، ئۇ ئاجىز بىچارە قۇدرەتلەرگە قانداق يېنىپ، 
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بىلىپ  ئۇلۇغ  يىلالرنى  ۋە  ۋاقىتالر  ۋە  ئايالر  ۋە  كۈنلەر  قىالاليسىلەر؟  10 تايىن  قۇللۇق  يەنە 
ساقاليسىلەر.  11 سىلەرنىڭ جەھىتىڭالردىن تارتقان زەخمىتىم بىكارمىكىن دەپ، سىلەر ئۈچۈن 

قورقىمەن.  

پاۋلۇسنىڭ گاالتىيالىقالردىن ئەندىشە قىلىشى

12 ئەي بۇرادەرلەر، سىلەرگە يالۋۇرىمەنكى، مەن سىلەردەك بولغاندىن كېيىن، سىلەر مەندەك 

زەئىپ  بەدىنىم  بىلىسىلەركى،  يەتكۈزمىگەنىدىڭالر.  13 لېكىن  زەرەر  ماڭا ھېچبىر  بولۇڭالر. 
بولغان سەۋەبىدىن ئاۋۋالقى مەرتىۋە سىلەرگە ئىنجىلنى ۋەز ئېيتتىم.  14 بەدىنىمدىكى زەئىپلىك 
بولۇنغۇدەك بولغان بولسىمۇ، مېنى تەھقىر قىلىپ يىرگىنچلىك كۆرمەي،  سىلەرگە سىناق 
قىلدىڭالر.   قوبۇل  مېنى  ئۆزىدەك  مەسىھنىڭ  ئەيسا  دەرۋەقە  پەرىشتىسىدەك،  بىر  خۇدانىڭ 
15 ئەمدى ئۆزۈڭالرنى خۇشال ئېيتقىنىڭالر نە يەردىدۇر؟ چۈنكى سىلەر توغرۇلۇق گۇۋاھلىق 

بېرىمەنكى، ئەگەر مۈمكىن بولسا ئىدى، ئۆز كۆزلىرىڭالرنى ئويۇپ ماڭا بېرەتتىڭالر.  16 ئەمدى 
سىلەرگە راستنى ئېيتقىنىم ئۈچۈن دۈشمىنىڭالر بولدۇممۇ؟  17 ئۇالر سىلەر ئۈچۈن غەيرەت 
قىلىدۇ، لېكىن شۇنى ياخشى تەرىقىدە قىلماي، بەلكى سىلەرنى ئۆزىگە غەيرەتلىك قىلدۇرماق 
بەلكى  ئەمەس،  ۋاقىتتا  بولغان  ئاراڭالردا  مەن  توسىدۇ.  18 يالغۇز  بىزدىن  سىلەرنى  ئۈچۈن 
ياخشى ئىشتا ھەمىشە غەيرەت قىلىنىش ئەلۋەتتە ياخشى بوالتتى.  19 ئەي بالىلىرىم، مەسىھ 
سىلەردە سۈرەتلەنگۈچە سىلەر ئۈچۈن يەنە تولغاق تارتىمەن.  20 ئەمدى سىلەرنىڭ ئاراڭالردا 

بولۇپ باشقىچە ئاۋاز بىلەن سۆزلىگىلى خاالتتىم، چۈنكى سىلەر ئۈچۈن ئىالجسىزدۇرمەن.  

ھاگار ۋە سارەنىڭ مىسالى

21 ئەي تەۋرات قانۇنىنىڭ تېگىدە تۇرۇشنى خالىغۇچىالر، ماڭا دەپ بېرىڭالر: تەۋرات قانۇنىنى 

ئاڭلىمىدىڭالرمۇ؟  22 چۈنكى ئىبراھىمنىڭ ئىككى ئوغلى بار ئىدى. بىرى دېدەكتىن ۋە بىرى 
ھۆر خوتۇندىن ئىدى دەپ پۈتۈلگەندۇر  23 لېكىن دېدەكنىڭ ئوغلى جىسىمگە مۇۋاپىق تۇغۇلدى، 
ئەمما ھۆر خوتۇننىڭ ئوغلى ۋەدىگە مۇۋاپىق تۇغۇلدى.  24 ئەمما بۇ ئىشنىڭ باشقا مەنىسى 
بار، چۈنكى بۇ خوتۇنالر ئىككى ئەھدىنىڭ مىسالى بولىدۇ. ئۇالرنىڭ بىرى سىناي تېغىدىن 
بولۇپ، ئۆز بالىلىرىنى قۇللۇققا تۇغىدۇ ۋە شۇنىڭ مىسالى ھاگاردۇر.  25 چۈنكى سىناي تېغى 
ئەرەبىستاندا ھاگار دەپ ئاتىلىپ، ھازىرقى يېرۇسالېمنىڭ مىسالىدۇر. چۈنكى يېرۇسالېم ئۆز 
ئانىمىز  بىزنىڭ  بولۇپ  يېرۇسالېم ھۆر  تۇرىدۇ.  26 لېكىن ساماۋى  قۇللۇقتا  بىلەن  بالىلىرى 
بولىدۇ.  27 چۈنكى پۈتۈلگەنكى: »ئەي تۇغمايدۇ بولۇپ باال تۇغمىغۇچى، شادلىق قىلغىن، ئەي 
تولغاق تارتمىغۇچى، خۇشلۇقتىن ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن قىچقارغىن، چۈنكى ئېرى بولمىغاننىڭ 

بالىلىرى ئېرى بولغاننىڭكىدىن توال بولىدۇ.  
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بالىلىرىدۇرسىلەر.  29 لېكىن  ۋەدىنىڭ  ئىسھاقتەك  بۇرادەرلىرىم،  ئەي  سىلەر،  28 ئەمدى 

قوغلىغاندەك،  تۇغۇلغاننى  مۇۋاپىق  روھقا  ئۆزى  تۇغۇلغان  مۇۋاپىق  جىسىمگە  ۋاقىتتا  ئۇ 
ئەمدى ھەم شۇنداق بولىدۇ.  30 ئەمما مۇقەددەس يازما نېمە ئېيتىدۇ؟ دېدەكنى ۋە ئوغلىنى 
چىقارغىن. دېدەكنىڭ ئوغلى ھۆر خوتۇننىڭ ئوغلى بىلەن مىراس ئېلىشمىسۇن« دەپ ئېيتىدۇ.  
31 ئۇنىڭ ئۈچۈن، ئەي بۇرادەرلىرىم، بىزلەر دېدەكنىڭ بالىلىرى ئەمەس، بەلكى ھۆر خوتۇننىڭ 

بالىلىرىدۇرمىز.  

ئەيسا مەسىھتىكى ئازادلىقىمىز

1 ئازاد بولمىقىمىز ئۈچۈن مەسىھ بىزنى ئازاد قىلدى. ئۇنىڭ ئۈچۈن چىڭ تۇرۇپ، قۇللۇق 5 

بويۇنتۇرۇقنىڭ ئاستىغا كىرمەڭالر.  
مەسىھ  قىلدۇرساڭالر،  خەتنە  ئۆزۈڭالرنى  ئەگەر  ئېيتىمەنكى،  سىلەرگە  پاۋلۇس  مەن  2 مانا 

سىلەرگە ھېچ پايدا قىلمايدۇ.  3 ئۆزىنى خەتنە قىلدۇرىدىغان ھەر ئادەمگە گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، 
ئۇ بارچە تەۋرات قانۇنىنى تۇتقىلى قەرزدار بولىدۇ.  4 ئەي تەۋرات قانۇنى بىلەن ئادىل بولغىلى 
بىز  چۈشكەنسىلەر.  5 چۈنكى  چىقىپ  مېھىر-شەپقەتتىن  ئايرىلىپ،  مەسىھتىن  خالىغانالر، 
روھ بىلەن ئىماندىن بولغان ئادالەتنىڭ ئۈمىدىگە مۇنتەزىر تۇرىمىز.  6 چۈنكى مەسىھ ئەيسادا 
كارغا  مۇھەببەتنى  بەلكى  يوق،  پايدىسى  خەتنىسىزلىكنىڭمۇ  يوق،  پايدىسى  خەتنىنىڭمۇ 

كەلتۈرىدىغان بىر ئىمان الزىمدۇر.  
توستى؟  8 بۇ  سىلەرنى  كىم  قىلىشتىن  ئىتائەت  ھەقىقەتكە  يۈگۈرۈۋاتقانىدىڭالر.  7 ياخشى 

خېمىرتۇرۇچ  كەلمىدى.  9 كىچىككىنا  تەرىپىدىن  قىلغاننىڭ  دەۋەت  سىلەرنى  ئۇنىتىش 
خېمىرنىڭ ھەممىسىنى ئېچىتىدۇ.  10 مەن خۇداۋەندىدە سىلەرگە شۇ ئىشەنچىم باركى، باشقا 
پىكىرگە كىرىشمىگەيسىلەر. لېكىن سىلەرنى ئېزىقتۇرغۇچى ئۆزى كىم بولسا بولسۇن، ئۇ ئۆز 

ھۆكۈمىنى تاپىدۇ.  
11 ئەمما مەن بولسام، ئەي بۇرادەرلەر، تېخى خەتنىنى ۋەز ئېيتسام، نېمە ئۈچۈن قوغلىنىمەن؟ 

كېتەتتى.  12 كاشكى سىلەرنى  بولۇپ  يوق  پۇتلىكاشاڭ  ئېيتسام، كرېستتىكى  ۋەز  خەتنىنى 
قۇتراتقانالر ئۆز-ئۆزىنى ئاختا قىلسا ئىدى.  

پۇرسەت  ئازادلىقىڭالرنى جىسىم  بىراق  قىچقىرىلدىڭالر.  ئازادلىققا  بۇرادەرلەر، سىلەر  13 ئەي 

تاپقۇدەك ئىشلەتمەڭالر، لېكىن مۇھەببەت بىلەن بىر-بىرىڭالرغا خىزمەت قىلىڭالر.  14 چۈنكى 
تۇتقىن«  دوست  ئۆزۈڭدەك  يەنى: »ھەقەمسايەڭنى  بىر سۆزدە،  قانۇنىنىڭ ھەممىسى  تەۋرات 
يېسەڭالر،  بىر-بىرىڭالرنى  ئاراڭالردا چىشلىشىپ  قىلىنىدۇ.  15 لېكىن  ئەمەل  سۆزدە  دېگەن 

ئاگاھ بولۇڭالركى، بىر-بىرىڭالرنى يەپ كەتمىگەيسىلەر.  
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مۇقەددەس روھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ياشاش

16 شۇنى ئېيتماقچىمەنكى، روھ بىلەن يۈرۈڭالر ۋە جىسىمنىڭ شەھۋىتىنى بەجا كەلتۈرمەڭالر.  

17 چۈنكى جىسىم روھقا زىت ۋە روھ جىسىمگە زىت بولغان ئىشالرنى ئارزۇ قىلىدۇ ۋە بۇالرنىڭ 

ئىككىلىسى بىر-بىرىگە زىت تۇرىدۇ. نەتىجىدە، ئۆز خالىغىنىڭالرنى قىاللمايسىلەر.  18 لېكىن 
روھ بىلەن يېتەكلەنسەڭالر، تەۋرات قانۇنىنىڭ تېگىدە ئەمەسسىلەر.  

19 ئەمدى جىسىمنىڭ ئەمەللىرى ئاشكارىدۇر ۋە ئۇالر ئۆزى: زىناخورلۇق، ناپاكلىق، بۇزۇقلۇق،  

مۇخالىپلىق،  غەزەپ،  ئاچچىق،  خۇسۇمەت،  ئاداۋەت،  سېھىرگەرلىك،  20 بۇتپەرەسلىك، 

تەرەپدارلىق، بۆلگۈنچىلىك،  21 ھەسەت، قاتىللىق، شارابخورلۇق، ھاراق مەجلىسلەر ۋە بۇالرغا 
ئوخشاش ئىشالر بولىدۇ. شۇنداق ئىشالر توغرىسىدا ئىلگىرى ئېيتقاندەك يەنە ئېيتىمەنكى، 

ئۇنداق ئىشالرنى قىلغۇچىالر خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا ۋارىس بولمايدۇ.  
22 ئەمما روھنىڭ مېۋىسى مۇھەببەت، خۇشلۇق، ئامانلىق، كۆڭۈل كەڭلىكى، مېھرىبانلىق، 

قارشى  ئىشالرغا  ئۇنداق  تارتماقلىقتۇر.  نەپس  ۋە  ساداقەتلىك،  23 ياۋاشلىق  ياخشىلىق، 
ۋە  خاھىشى  جىسىمنى  بولغانالر  ئەيسانىڭكى  مەسىھ  يوقتۇر.  24 لېكىن  قانۇن  ھېچقانداق 
شەھۋەتلىرى بىلەن كرېستكە تارتقان بولىدۇ.  25 ئەمدى روھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن تىرىكلىك 
تاپقان بولساق، روھقا مۇۋاپىق يۈرەيلى.  26 بىر-بىرىمىزنى غەزەپكە كەلتۈرۈپ، بىر-بىرىمىزگە 

ھەسەت قىلىپ، بىكار ئىززەت ئىزدىمەيلى.  

بىر-بىرىڭالرنىڭ خىزمىتىدە بولۇڭالر

1 ئەي بۇرادەرلەر، ئەگەر بىر كىشى خاتاغا چۈشۈپ كەتسە، سىلەر روھىي بولغانالر شۇنداقنى 6 

ياۋاش روھ بىلەن ئوڭالڭالر. ئۆزۈڭگە قارىغىنكى، ئۆزۈڭ سىناققا چۈشمىگەيسەن.  
ئەمەل  قانۇنىغا  مەسىھنىڭ  قىلساڭالر  شۇنداق  كۆتۈرۈپ،  يۈكلىرىنى  2 بىر-بىرىڭالرنىڭ 

ئۆز-ئۆزىنى  نېمە خىيال قىلسا،  بىر  ئۆزىنى  بولماي،  نېمە  بىر  بولىسىلەر.  3 بىركىم  قىلغان 
ئالدايدۇ.  4 لېكىن ھەركىم ئۆز ئىشىنى سىناق قىلسۇن. شۇنداق قىلسا، باشقىسى توغرىسىدا 
پەخىرلەنمەي، يالغۇز ئۆز ئىشى توغرىسىدا پەخىر بولىدۇ.  5 چۈنكى ھەركىمنىڭ كۆتۈرىدىغان 

ئۆز يۈكى باردۇر.  
6 خۇدانىڭ سۆزىدە تەلىم ئالغۇچى تەلىم بەرگۈچىسىنى ھەر ياخشى نېمىتىگە شېرىك قىلسۇن.  

7 ئېزىقماڭالر، خۇدا ئۆزىنى مەسخىرە قىلغىلى قويمايدۇ. ئادەم نېمە تېرىسا، شۇنى ھەم ئورىدۇ.  

8 چۈنكى ئۆز جىسمىگە تېرىغان كىشى جىسىمدىن ھاالكەت ئورىدۇ ۋە روھقا تېرىغان كىشى 

چۈنكى  ھارمايلى.  قىلغىنىمىزدا  ياخشىلىق  ئورىدۇ.  9 لېكىن  تىرىكلىك  ئەبەدىي  روھتىن 
زېرىكمىسەك، ئۆز ۋاقتىدا ئورايمىز.  
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ئىمان  ئەھلى  زىيادىرەك  بەلكى  ھەممىسىگە،  ۋاقىتتا  بار  پۇرسىتىمىز  ئۈچۈن  10 شۇنىڭ 

بولغانالرغا ياخشىلىق قىاليلى.  

 ئاخىرقى سۆز ۋە ساالم

يازغىنىمغا قاراڭالر.  12 جىسىمچە  بىلەن سىلەرگە پۈتۈپ شۇنچە چوڭ ھەرپلەر  11 ئۆز قولۇم 

مۆتىۋەر بولغىلى خالىغانالرنىڭ ھەممىسى، ئۆزىمىز مەسىھنىڭ كرېستى ئۈچۈن قوغالنمايمىز 
دەپ، سىلەرنى خەتنە قىلدۇرۇشقا زوراليدۇ.  13 چۈنكى خەتنە قىلىنغانالر ئۆزى تەۋرات قانۇنىنى 
تۇتماي، سىلەرنىڭ جىسمىڭالر بىلەن پەخىرلەنگىلى خاالپ، سىلەرنى خەتنە قىلدۇرغۇسى بار.  
14 لېكىن مەن بولسام خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ كرېستىدىن باشقا نەرسە بىلەن ھەرگىز 

پەخىرلەنمىگەيمەن. ئۇ كرېستنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن دۇنيا ئۆزۈمدىن ۋە ئۆزۈم دۇنيادىن كرېستكە 
تارتىلغان بولىمان.  15 چۈنكى خەتنىنىڭمۇ پايدىسى يوق ياكى خەتنىسىزلىكنىڭمۇ پايدىسى 
يۈرگەنلەرنىڭ  مۇۋاپىق  قائىدىگە  الزىمدۇر.  16 بۇ  بولماق  يارىتىلغۇچى  يېڭى  لېكىن  يوق، 

ھەممىسىگە ۋە خۇدانىڭ ئىسرائىلىغا ئامانلىق ۋە مېھىر-شەپقەت بولسۇن.  
17 مۇندىن كېيىن ھېچكىم مېنى بىئارام قىلمىسۇن، چۈنكى مېنىڭ ئۆز بەدىنىمدە ئەيسانىڭ 

مېھىر-شەپقىتى  مەسىھنىڭ  ئەيسا  خۇداۋەندىمىز  بۇرادەرلەر،  باردۇر.  18 ئەي  بەلگىلىرى 
سىلەرنىڭ روھۇڭالر بىلەن بولسۇن ئامىن.  
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 ئەفەسۇسلۇقالرغا يېزىلغان خەت

مۇقەددەسلەرگە ساالم

1 خۇدانىڭ ئىرادىسى بىلەن مەسىھ ئەيسانىڭ روسۇلى بولغان پاۋلۇستىن ئەفەسۇستىكى 1 

ۋە  خۇدادىن  2 ئاتىمىز  ساالم.   ئىشەنگەنلەرگە  ئەيسادا  مەسىھ  يەنى  مۇقەددەسلەرگە، 
خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھتىن سىلەرگە مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق بولسۇن.  

ئەيسا مەسىھتىكى روھىي بەرىكەتلەر

3 خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ ئاتىسى خۇداغا ھەمدۇسانا بولسۇن. ئۇ ئۆزى بىزنى مەسىھتە 

ئۇلى  دۇنيانىڭ  بەرىكەتلىگەن.  4 چۈنكى  بىلەن  بەرىكىتى  روھىي  ھەممە  ئالەمنىڭ  ساماۋى 
سېلىنغىنىدىن ئىلگىرى بىزنى ئۆز ئالدىدا مۇقەددەس ۋە ئەيىبسىز بولغىلى ئۇنىڭدا ئىلغىدى.  
مەسىھنىڭ  ئەيسا  بىزنى  مۇھەببىتىدە  ئۆز  مۇۋاپىق  خۇش-رىزايىغا  خاھىشىنىڭ  ئۆز  5 ئۇ 

قىلغان  ئىنئام  بىزگە  ئامرىقىدا  قىلدى.  6 ئۆز  تايىن  ئوغۇللۇققا  ئۆزىگە  بىلەن  ۋاسىتىسى 
مېھىر-شەپقەت شان-شەرىپىنىڭ ھەمدى ئۈچۈن شۇنى قىلغان.  

غەنىيلىكىگە  مېھىر-شەپقىتىنىڭ  قۇتقۇزۇلۇپ،  بىلەن  ۋاسىتىسى  قېنىنىڭ  ئۆزىدە  7 ئۇنىڭ 

پەم  ۋە  ھېكمەت  ھەر  مېھىر-شەپقىتىنى  تاپتۇق.  8 بۇ  مەغپىرىتىنى  گۇناھالرنىڭ  مۇۋاپىق 
ئىرادىسىنىڭ  توختاتقان  ئۆز-ئۆزىدە  مۇۋاپىق  خۇش-رىزايىغا  ئاشۇرۇپ،  9 ئۆز  بىزگە  بىلەن 
سىرىنى بىزگە بىلدۈرۈپ،  10 زامانالر تامام بولغىنىدا ھەممىسىنى خاھى ئاسماندىكى خاھى 

يەردىكى ھەممە نەرسىنى مەسىھتە بىرلىككە يىغىدىغان تەدبىرىنى ئاشكارا قىلىبدۇر.  
11 ھەر نەرسىنى ئۆز ئىرادىسىنىڭ ئىختىيارىيچە قىلغۇچىنىڭ تەقدىرىگە مۇۋاپىق مەسىھتە 

مەسىھكە  بىز  بىلەن  تەيىنلىنىشتۇق.  12 بۇنىڭ  ئىلگىرىدىن  ئېلىشقا  نېسىپىنى  مىراس 
ئىلگىرى ئۈمىد باغلىغانالر ئۇنىڭ شان-شەرىپىنىڭ ھەمدىگە سەۋەب بواليلى.  

13 ئۇنىڭدا سىلەر ھەم نىجاتىڭالرنىڭ ئىنجىلنىڭ ھەقىقەت سۆزىنى ئاڭلىغىنىڭالردا ئىشىنىپ 

ۋەدە قىلىنغان مۇقەددەس روھ بىلەن مۆھۈرلەندىڭالر.  14 ئۇ ئۆزى خۇدانىڭ شان-شەرىپىنىڭ 
ھەمدى ۋە ئۆز قوۋمىنىڭ قۇتقۇزۇلغۇچە مىراسىمىزنىڭ كاپالەتلىكى بولدى.  
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پاۋلۇسنىڭ مەسىھىيلەر ئۈچۈن قىلغان دۇئاسى
مۇقەددەسلەرنىڭ  ۋە  ئېتىقادىڭالرنى  بولغان  ئەيساغا  خۇداۋەندە  ئۆزۈم  ئۈچۈن  15 ئۇنىڭ 

ھەممىسىگە قىلغان مۇھەببىتىڭالرنى ئاڭالپ،  16 توختىماي سىلەرنىڭ جەھىتىڭالردىن شۈكۈر 
تەڭرىسى،  مەسىھنىڭ  ئەيسا  قىلىمەن.  17 خۇداۋەندىمىز  ياد  دۇئالىرىمدا  سىلەرنى  ئېيتىپ، 
شان-شەرەپنىڭ ئاتىسى ئۆزىنى تونۇتماق ئۈچۈن سىلەرگە ھېكمەتنىڭ ۋە ئىلھامنىڭ روھىنى 
ئۇنىڭ  ئارىسىدا  مۇقەددەسلەرنىڭ  ۋە  ئىكەنلىكىنى  نېمە  ئۈمىدى  دەۋىتىنىڭ  بېرىپ،  18 ئۆز 
ئۈچۈن  ئىشەنگەنلەر  بىز  ئىكەنلىكىنى  19 ۋە  نېمە  غەنىيلىكى  مىراسىنىڭ شان-شەرىپىنىڭ 
بولغان كۈچىنىڭ قۇۋۋىتىگە مۇۋاپىق ئىشلىگەن قۇدرىتىنىڭ ھەددىسىز ئۇلۇغلۇقىنىڭ نېمە 
ئىكەنلىكىنى بىلمىكىڭالر ئۈچۈن كۆڭۈللىرىڭالرنىڭ كۆزلىرىنى ئاچقاي دەپ، دۇئا قىلىمەن.  
20 ئۇ شۇ قۇدرەتنى مەسىھتە ئاشكارا قىلىپ، ئۇنى ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇرۇپ، ئاسمانالردا 

ھەر  ۋە  قۇدرەت  ھەر  ۋە  ھەر ھۆكۈمەت  ۋە  سەلتەنەت  ئولتۇرغۇزۇپ،  21 ھەر  يېنىدا  ئوڭ  ئۆز 
خوجىلىق ئۈستىگە، يالغۇز بۇ دۇنيادا ئەمەس، بەلكى كېلىدىغان ئالەمدە ھەم زىكىر قىلىنغان 
ھەر نامنىڭ ئۈستىگە قويدى.  22 ئۇ ھەممىسىنى ئۇنىڭ پۇتلىرىنىڭ تېگىگە قويۇپ، ئۇنى ھەر 
ئىشتا جامائەتنىڭ بېشى قىلىپ بەردى.  23 جامائەت ئۆزى ئۇنىڭ بەدىنى بولۇپ، ھەممىسىنى 

ھەر نېمەت بىلەن تولدۇرغۇچى تەرىپىدىن تولۇقالندى.  

خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتى ئارقىلىق قۇتقۇزۇلدۇڭالر

بىر 2  سىلەر  ئىشالردا  2 ئۇ  تىرىلدۈردى.   خۇدا  ئۆلگەنلەرنى  گۇناھلىرىڭالردا  ۋە  خاتا  1 سىلەر 

ۋاقىت بۇ دۇنيانىڭ يوللىرىدا يۈرۈپ، ھاۋادىكى ھۆكۈمەتنىڭ ئەمىرىگە، يەنى بۇگۇنكى كۈندە 
بالىلىرىدا ئىشلەپ تۇرغان روھقا ئەگەشتىڭالر.  3 بىز بولساقمۇ ھەممىمىز  ئىتائەتسىزلىكنىڭ 
بىر ۋاقىت ئۇالرنىڭ ئارىسىدا جىسمىمىزنىڭ شەھۋەتلىرىدە يۈرۈپ، جىسىمنىڭ ۋە خىيالالرنىڭ 
خاھىشىدەك قىلىپ، باشقىالرغا ئوخشاش تەبىئەتتە غەزەپنىڭ بالىلىرى ئىدۇق. 4 لېكىن خۇدا 
مەرھەمىتىدە غەنىي بولۇپ، ئۆز چوڭ مۇھەببىتى ئۈچۈن بىزنى دوست تۇتۇپ،  5 ھەتتا گۇناخالردا 
قۇتقۇزۇلدۇڭالر!  6 مانا  بىلەن  مېھىر-شەپقەت  تىرىلدۈردى.  بىلەن  مەسىھ  بىزنى  ئۆلگىنىمىزدە 
ئورۇنالشتۇرۇپ  ئاسمانالردا  بىلەن  ئەيسا  مەسىھ  قوپۇرۇپ،  تىرىلدۈرۈپ  بىلەن  ئۇنىڭ  بىزنى  ئۇ 
مېھرىبانلىقى  بىزگە  ئەيسادا  مەسىھ  دەۋرلەردە  كېلىدىغان  شۇكى،  ئولتۇرغۇزدى.  7 مېقسىتى 
بىلەن ئۆز پەزىلەتلىك شەپقىتىنىڭ غەنىيلىكىنى ئاشكارا قىلىشتۇر.  8 چۈنكى مېھىر-شەپقەت 
ئارقىلىق ئىماننىڭ ۋاسىتىسى بىلەن قۇتقۇزۇلدۇڭالر. لېكىن بۇ ئىش ئۆزلۈكتىن ئەمەس، بەلكى 
پەخىرلەنمىسۇن.   ئۈچۈن ھېچكىم  ئەمەس. شۇنىڭ  ئەمەللەردىن  ھەدىيەسىدۇر.  9 ۋە  خۇدانىڭ 
10 چۈنكى بىز ئۇنىڭ ئىجادىيىتى بولۇپ، ياخشى ئەمەللەر قىلغىلى مەسىھ ئەيسادا يارىتىلغانمىز. 

شۇنداق ئەمەللەردە يۈرمىكىمىز ئۈچۈن خۇدا ئۇالرنى ئىلگىرىدىن تەيىنلىدى.  
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ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق بىر بەدەن بولۇش
11 ئۇنىڭ ئۈچۈن سىلەر بىر ۋاقىت جىسىمچە تائىپىلەر بولۇپ، جىسىمدە قول بىلەن قىلىنغان 

كەلتۈرۈڭالر.   يادىڭالرغا  ئاتالغىنىڭالرنى  دەپ  خەتنىسىز  تەرىپىدىن  كىشىلەر  بار  خەتنىسى 
ۋەدىنىڭ  تۇرۇپ،  تاشقىرى  مىللىتىدىن  ئىسرائىلنىڭ  بولۇپ،  مەسىھسىز  ۋاقىت  12 ئۇ 

ئەھدىسىدىن غېرىب بولۇپ، دۇنيادا ئۈمىدسىز ۋە خۇداسىز ئىدىڭالر.  13 لېكىن ئەمدى مەسىھ 
ئەيسادىدۇرسىلەر. سىلەر بىر ۋاقىت يىراق تۇرغانالر مەسىھنىڭ قېنى بىلەن يېقىن كەلدىڭالر.  
ئوتتۇرىدىكى  بىرلەشتۈرۈپ،  ئىككىلىسىنى  ئۆزى  ئۇ  چۈنكى  ئۇدۇر.  ئامانلىقىمىز  14 بىزنىڭ 

ئايرىما توسۇقنى، يەنى ئاداۋەتنى يوقاتتى.  15 ئۇ ئۆز جىسمىدە ئەمر-پەرمانلىرى ئۆز ئىچىگە 
ئۆزىدە  ئىككىنى  قىلىپ،  پەيدا  ئامانلىق  ئۇ  بىلەن  قىلىشى  بىكار  قانۇنىنى  تەۋرات  ئالغان 
يېڭى بىر ئادەم قىلىپ ياراتتى. 16 ئۇ كرېست بىلەن ئاداۋەتنى ئۆلتۈرۈپ، ئىككىلىسىنى بىر 
بەدەندە خۇدا بىلەن ياراشتۇردى.  17 ئۇ ئۆزى كېلىپ سىلەر يىراقتىكىلەرگە ۋە يېقىندىكىلەرگە 
ئالدىغا  ئاتىنىڭ  ئىككىلىمىز  بىلەن  ۋاسىتىسى  ئۇنىڭ  جاكارلىدى.  18 چۈنكى  ئامانلىقنى 
بەلكى  ئەمەس،  مېھمان  ۋە  مۇساپىر  سىلەر  كېيىن  تاپتۇق.  19 مۇندىن  يول  روھتا  بىر 
ۋە  بەيتلىرىدۇرسىلەر.  20 روسۇلالرنىڭ  ئەھلى  خۇدانىڭ  ۋە  مىللەتداشلىرى  مۇقەددەسلەرنىڭ 
پەيغەمبەرلەرنىڭ ئۇلى ئۈستىدە ياسالدىڭالر. ئۇ بىنانىڭ بۇرجەك تېشى مەسىھ ئەيسا ئۆزىدۇر.  
21 ئۇنىڭدا ئىمارەتنىڭ ھەممىسى قوشۇلۇپ ئۆسۈپ، خۇداۋەندىدە بىر مۇقەددەس بەيت بولىدۇ.  

قوشۇلۇپ  بىلەن  باشقىالر  ئۈچۈن  بولماق  ماكان  بىر  خۇداغا  روھتا  ھەم  سىلەر  22 ئۇنىڭدا 

ياسالغانسىلەر.  

پاۋلۇس يات تائىپىلەرگە ئىنجىلنى جاكارلىغۇچى

1 بۇ سەۋەبتىن سىلەر تائىپىلەر ئۈچۈن مەن مەسىھ ئەيسانىڭ مەھبۇسى بولغان پاۋلۇس 3 

مېھىر-شەپقەت  بەرگەن  ماڭا  خۇدانىڭ  ئۈچۈن  2 سىلەر  پۈكىمەن.   تىزلىرىمنى  ئۆزۈم 
خىزمىتى توغرىسىدىن ئاڭلىغانسىلەر،  3 يەنى مەن ئىلگىرى قىسقا سۆز بىلەن پۈتكەندەك ئۇ 
سىر ئىلھام بىلەن ماڭا بىلدۈرۈلدى.  4 بۇنى ئوقۇغىنىڭالردا مەسىھنىڭ سىرى توغرىسىدىكى 
بىلىشلىكىمنى ئۇقااليسىلەر.  5 ئۇ سىر ئۆتكەن نەسىللەرنىڭ ۋاقىتلىرىدا ئادەم بالىلىرىغا بايان 
قىلىنماي، ئەمدى روھنىڭ ئىلھامى بىلەن ئۇنىڭ مۇقەددەس روسۇللىرىغا ۋە پەيغەمبەرلىرىگە 
بىلەن  بىز  بىلەن  ۋاسىتىسى  ئىنجىلنىڭ  تائىپىلەر  سىركى،  ئۇ  6 يەنى  قىلىندى،   ئاشكارا 
خۇدانىڭ  ئۆزۈم  7 مەن  بولدى.   شېرىك  ۋەدىگە  مەسىھتىكى  بولۇپ  بەدەن  بىر  ۋە  ۋارىسداش 
قۇدرىتى ۋاسىتىسى بىلەن ماڭا ئاتا قىلىنغان مېھىر-شەپقىتىنىڭ ھەدىيەسىگە مۇۋاپىق ئۇ 
ئىنجىلنىڭ خىزمەتكارى بولدۇم.  8 ماڭا، ھەممە مۇقەددەسلەرنىڭ ھەممىدىن تۆۋەن بولغان 
غەنىيلىكىنى  يېتىشەلمەيدىغان  ئەقىل  ھېچ  مەسىھنىڭ  كۆرسىتىلىپ،  مېھىر-شەپقەت  ماڭا 
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ئۆزىدە  خۇدانىڭ  ياراتقۇچى  ھەممىسىنى  9 دەرۋەقە  قىلىندى.   ئاتا  جاكارلىشى  تائىپىلەرگە 
قىلىشى  ئاشكارا  ئىكەنلىكىنى  نېمە  مەسلىھەتى  سىرنىڭ  يوشۇرۇنغان  بېرى  ئەزەلدىن 
تولىلىقىنى  ھېكمىتىنىڭ  ئۆز  بىلەن  ۋاسىتىسى  جامائەتنىڭ  خۇدا  10 چۈنكى  بەردى.   ماڭا 
ئاسمانالردىكى ئەمىرلەرگە ۋە قۇدرەتلىكلەرگە ئاشكارا قىلىشنى خالىدى.  11 ئۆزىنىڭ ئەزەلدىن 
شۇنداق  مەسلىھەتى  كەلتۈرگەن  ئەمەلگە  ئەيسادا  مەسىھ  خۇداۋەندىمىز  توختىتىپ  بېرى 
ئىدى.  12 چۈنكى مەسىھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن جۈرئەت تېپىپ، ئۇنىڭغا ئىشەنگەندىن كېيىن 

خاتىرجەملىك بىلەن خۇدانىڭ ئالدىغا كىرەلەيمىز.  
بولماڭالر،  زەخمەتلىرىمنىڭ جەھىتىدىن جۈرئەتسىز  تارتقان  ئۈچۈن  ئۆزۈڭالر  ۋەجىدىن  13 بۇ 

چۈنكى بۇالر سىلەرنىڭ ئىززىتىڭالر بولىدۇ.  

ئەيسا مەسىھنىڭ مۇھەببىتى

ئاتالغان  دەپ  ئاتا  يەردە  ۋە  ئاسماندا  پۈكىمەن.  15 دەرۋەقە  تىزىمنى  ئاتىغا  ئۈچۈن  14 ئۇنىڭ 

غەنىيلىكىگە  شان-شەرىپىنىڭ  پۈكۈپ،  16 ئۇنىڭ  تىز  ئۆزىگە  بەرگەننىڭ  نام  ھەممىسىگە 
مۇۋاپىق ئۆز روھىنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئىچكى ئادىمىڭالرنىڭ قۇۋۋەتلىنىشى ئۈچۈن سىلەرگە 
ئىلتىپات قىلسۇن دەپ، دۇئا قىلىمەن.  17 شۇنداق قىلىپ، مەسىھ ئىماننىڭ ۋاسىتىسى بىلەن 
كۆڭۈللىرىڭالردا ماكان تۇتقاي ۋە ئۆزۈڭالر مۇھەببەتتە يىلتىزلىنىپ ئۇلدىنىپ،  18 مەسىھنىڭ 
ئەقىلدىن ئۈستۈن بولغان مۇھەببىتىنى بىلىپ، ھەممە مۇقەددەسلەر بىلەن  19 ئۇ مۇھەببەتنىڭ 
كەڭلىكى ۋە ئۇزۇنلۇقى ۋە چوڭقۇرلۇقى ۋە ئېگىزلىكىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى ئۇقۇشقا قۇدرەت 

تېپىپ، خۇدانىڭ ھەممە كامالىتىگە تولدۇرۇلغايسىلەر« دەپ دۇئايىم بار.  
20 ئەمدى ئىچىمىزدە كارغا كېلىپ ئىشلەيدىغان قۇدرىتىگە مۇۋاپىق تىلىگىنىمىزدىن ۋە پىكىر 

ئۇنىڭغا  بولغۇچىغا،  21 —  قادىر  قىلىشقا  زىيادىرەك  قانچە  ھەممىسىدىن  قىلغىنىمىزنىڭ 
جامائەتتە مەسىھ ئەيسانىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ھەممە ئەسىرلەرگىچە ئەبەدىلئەبەد شان-شەرەپ 

بولسۇن. ئامىن.  

ئەيسا مەسىھ ئارقىلىق روھىي بىرلىك

1 شۇنىڭ ئۈچۈن مەن، خۇداۋەندە ئۈچۈن مەھبۇس بولۇپ، سىلەرگە نەسىھەت بېرىمەنكى، 4 

قىچقىرىلغان دەۋىتىڭالرغا اليىق ئەمەل قىلىپ،  2 ھەممە كەمتەرلىك ۋە ياۋاشلىق ۋە سەۋر 
ئامانلىقنىڭ  بىرلىكىنى  3 روھنىڭ  قىلىپ،   سەۋر-تاقەت  بىر-بىرىڭالرغا  مۇھەببەتتە  بىلەن 
بىر  ئۈمىدى  دەۋىتىڭالرنىڭ  4 قىچقىرىلغان  تىرىشقايسىلەر.   ساقلىغىلى  بىلەن  رىشتىسى 
بىردۇر   چۆمۈلدۈرۈش  ۋە  ئىمان  بىر،  خۇداۋەندە  بىر،  5 روھ  بەدەندۇرسىلەر.   بىر  بولغاندەك، 
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6 ۋە ھەممىسىنىڭ ئاتىسى خۇدا بىردۇر. ئۆزى ھەممىسىنىڭ ئۈستىدە ۋە ھەممىسى بىلەن ۋە 

ھەممىسىدىدۇر.  
7 لېكىن ھەربىرىمىزگە مەسىھ بەرگەن ھەدىيەسىنىڭ مىقدارىغا مۇۋاپىق مېھىر-شەپقەت ئاتا 

ھەدىيەلەر  ئادەملەرگە  ئېلىپ،  ئەسىرلەر  چىقىپ  »ئېگىزلىككە  ئۈچۈن:  قىلىندى.  8 ئۇنىڭ 
بەردى« دەپ ئېيتىلغان.  

9 لېكىن »ئۇ چىقتى« دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى نېمىدۇر؟ ئۇ ئاۋۋال يەردىن تۆۋەنرەك جايالرغا 

چۈشكەنىدى ئەمەسمۇ؟  10 دەرۋەقە ئۇ چۈشكەن زات ھەممىسىنى قۇدرىتى بىلەن تولدۇرماق 
ئۈچۈن ھەممە ئاسمانالردىن ئېگىز يەرگە چىققاننىڭ ئۆزىدۇر.  

11 ئۇ ئۆزى بەزىلەرنى روسۇل، بەزىلەرنى پەيغەمبەر، بەزىلەرنى ئىنجىلنى يەتكۈزگۈچى، بەزىلەرنى 

ئۈچۈن  قىلىنمىقى  تەمىر  بەدىنى  بەردى.  12 مەسىھنىڭ  تەيىنلەپ  قىلىپ  مۇئەللىم  ۋە  پادىچى 
قىلىپ، ھەممىمىز  قىلغىلى خالىدى،  13 شۇنداق  قابىل  مۇقەددەسلەرنى  ئۇ  قىلىشقا  خىزمەت 
ئىماننىڭ بىرلىكىگە ۋە ئىبن ئالالنىڭ مەرىپىتىگە ۋە كامىل ئادەم بولۇشىغىچە، يەنى مەسىھنىڭ 
كامالىتىنىڭ ئۆلچىمىگىچە يېتىشكەيمىز.  14 مۇندىن كېيىن ئادەملەرنىڭ ھىيلىسى ۋە مىكرى 
بىلەن ئېزىقتۇلۇقنىڭ تۇزىقىغا تۇتۇلۇپ، تەلىمنىڭ ھەر شامال بىلەن ئۇ يانغا بۇ يانغا چايقىلىپ 
كۆتۈرۈلۈپ، بالىالردەك بولمىغايمىز.  15 بەلكى ھەقىقەتكە ئىتائەت قىلىپ، ھەر ئىشتا مۇھەببەت 
زىچ  بەدەن  پۈتۈن  ئۆزىدىن  ئۆسكەيمىز.  16 ئۇنىڭ  باغلىنىپ  بولغان مەسىھكە  بېشىمىز  بىلەن 
ماسالشقان ھالدا بولۇپ شەكىلگە كېلىپ، ھەربىر ئەزاغا بېرىلگەن ئىشى بىلەن ۋە ھەر بېغىش 

قىلغان ياردىمى بىلەن مۇھەببەتتە تەمىر قىلىنىپ ئۆسۈپ تۇرىدۇ.  

يېڭى ئادەم

17 ئەمدى بۇنى ئېيتىپ، خۇداۋەندىدە سىلەرگە نەسىھەت بېرىمەنكى، مۇندىن كېيىن تائىپىلەر 

ئۆز  ئۇالر  يۈرمىگەيسىلەر.  18 چۈنكى  يۈرگەندەك  ئىناۋەتسىزلىكىدە  زېھىنلىرىنىڭ  ئۆز 
مەھرۇم  تىرىكلىكىدىن  خۇدانىڭ  يۈرۈپ،  جاھالەتلىكىدە  بىلەن  قاتتىقلىقى  كۆڭۈللىرىنىڭ 
قالغىنى بىلەن پىكىرلىرى قاراڭغۇ بولۇپ قالغاندۇر.  19 ئۇالر گال بولۇپ ئۆزىنى بۇزۇقلۇققا 
تەرىپىدىن  مەسىھ  سىلەر  تۇرىدۇ.  20 لېكىن  قىلىپ  ناپاكلىقنى  ھەر  تەمەخورلۇقتا  تاشالپ، 
ئاڭالپ،  توغرىسىدىن  ئۇنىڭ  مۇۋاپىق  ئالمىدىڭالر.  21 ئەيسادىكى ھەقىقەتكە  تەلىم  ئۇنداق 
ئۇنىڭدىن تەلىم ئالدىڭالر ئەمەسمۇ؟  22 شۇنداقكى، بۇرۇنقى يۈرۈش-تۇرۇشۇڭالردەك بولغان 
سېلىۋېتىپ،  23 زېھنىڭالرنىڭ  ئادەمنى  كونا  بۇزۇلغان  بىلەن  شەھۋەتلىرى  ئېزىقتۇلۇقنىڭ 
روھى بىلەن يېڭىلىنىپ،  24 ئادالىتىدە ۋە ھەققىقىي دىيانىتىدە خۇداغا مۇۋاپىق يارىتىلغان 

يېڭى ئادەمنى كىيىڭالر.  
25 ئۇنىڭ ئۈچۈن يالغاننى تاشالپ، ھەربىرىڭالر ئۆز ھەقەمسايىسى بىلەن راست سۆزلىسۇن. 

چۈنكى بىر-بىرىمىزنىڭ ئەزالىرىدۇرمىز.  26 غەزەپلىنىڭالر، ئەمما گۇناھ قىلماڭالر. غەزىپىڭالر 
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ئۈستىگە كۈن پاتمىسۇن.  27 شەيتانغا جاي بەرمەڭالر.  28 ئوغرىلىق قىلغان كىشى مۇندىن 
كېيىن ئوغرىلىمىسۇن، بەلكى موھتاجقا بەرگىلى بىر نەرسە تاپماق ئۈچۈن ئۆز قوللىرى بىلەن 
چىقمىسۇن،  گەپ  پاسكىنا  ھېچبىر  ئىشلىسۇن.  29 ئېغىزلىرىڭالردىن  قىلىپ  ئىش  ياخشى 
بەلكى ئاڭلىغۇچىالرغا بەرىكەت يەتكۈزۈپ، تەمىر قىلىنىشقا يارىغۇدەك مېھىر-شەپقەتلىك سۆز 
نىجات  بىلەن  ئۇنىڭ  چۈنكى  قىلماڭالر،  غەمكىن  روھىنى  مۇقەددەس  قىلىڭالر.  30 خۇدانىڭ 
ۋە  توۋلىماقلىق  ۋە  غەزەپ  ۋە  كەھر  ۋە  ئاچچىقلىق  مۆھۈرلەندىڭالر.  31 ھەر  ئۈچۈن  كۈنى 
رەھىمدىل  ۋە  مۇاليىم  چىقىرىپ،  32 بىر-بىرىڭالرغا  ئاراڭالردىن  يامانلىقنى  ھەر  ۋە  تۆھمەت 

بولۇپ، خۇدا مەسىھتە سىلەرنى ئەپۇ قىلغاندەك بىر-بىرىڭالرنى ئەپۇ قىلىڭالر.  

مەسىھ 5  شۇنداقكى،  يۈرۈڭالر.  2 مۇھەببەتتە  ئوخشاپ،   خۇداغا  بالىالردەك  1 ئامراق 

سىلەرگە مۇھەببەت كۆرسىتىپ، ئۆزىنى بىز ئۈچۈن خۇداغا بىر خۇشبۇي ھەدىيە ۋە 
قۇربانلىقتەك تاپشۇردى.  

يا  پاسكىنىلىقنىڭ ۋە  زىنانىڭ ۋە ھېچ  ئاراڭالردا  3 لېكىن مۇقەددەسلەرگە ۋاجىپ بولغۇدەك 

سۆز  ئەپسانە  يا  ئىشالر  قەبىھ  ئاڭالنمىسۇن.  4 كېلىشمىگۈدەك  ھەم  گېپى  تەمەخورلۇكنىڭ 
شۇنى  ئاڭالنسۇن.  5 چۈنكى  تەشەككۈرلەر  ئورنىغا  بەلكى  بولمىسۇن،  گەپ  چاكىنا  يا  ۋە 
بۇتپەرەستەك  ئۆزى  ئۇ  تەمەخور،  ھېچبىر  يا  كىشى  ناپاك  يا  زىناخور  ھېچبىر  بىلىسىلەركى، 

بولغاچ، مەسىھنىڭ ۋە خۇدانىڭ پادىشاھلىقىدا مىراس تاپمايدۇ.  
ئىشالرنىڭ  ئۇنداق  چۈنكى  ئازدۇرمىسۇن،  بىلەن  سۆزلەر  بىھۇدە  سىلەرنى  6 ھېچكىم 

ئۈستىگە كېلىدۇ.  7 ئۇنىڭ  ئوغۇللىرىنىڭ  ئىتائەتسىزلىكنىڭ  سەۋەبىدىن خۇدانىڭ غەزىپى 
ئەمدى  بولۇپ،  قاراڭغۇلۇق  ۋاقىت  بىر  سىلەر  بولماڭالر.  8 چۈنكى  شېرىك  ئۇالرغا  ئۈچۈن 
بالىلىرىدەك يۈرۈڭالر.  9 چۈنكى نۇرنىڭ مېۋىسى  خۇداۋەندىدە يورۇقلۇق بولدۇڭالر. نۇرنىڭ 
ئالدىدا  خۇداۋەندىنىڭ  ئىپادىلىنىدۇ.  10 نېمە  ھەقىقەتتە  ۋە  ئادالەتتە  ۋە  ياخشىلىقتا  بارچە 
شېرىك  ئەمەللىرىگە  مېۋىسىز  قىلىڭالر.  11 قاراڭغۇلۇقنىڭ  تەھقىق  دەپ  ئىكەن  مەقبۇل 
بولماي، بەلكى ئۇالرنى پاش قىلىڭالر.  12 چۈنكى شۇنداقالرنىڭ پىنھاندا قىلغان ئەمەللىرى 

توغرىسىدا سۆزلىمەك ھەم ئەيىبتۇر.  
13 لېكىن پاش قىلىنغان ھەر ئىش نۇر بىلەن ئاشكارا بولىدۇ، چۈنكى ئاشكارا قىلىنغان ھەر 

ئىش يورۇقتۇر.  14 ئۇنىڭ ئۈچۈن: »ئەي ئۇخلىغۇچى ئويغىنىپ، ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپقىن 
ۋە مەسىھ ساڭا يورۇقلۇق بېرىدۇ« دەپ ئېيتىلىدۇ.  

داناالردەك  بەلكى  ئەمەس،  ئەقىلسىزالردەك  بولۇپ،  ئاگاھ  يۈرۈشۈڭالرغا  ئۈچۈن  15 ئۇنىڭ 

پەمسىز  ۋەجىدىن  ياماندۇر.  17 شۇ  كۈنلەر  چۈنكى  پايدىلىنىڭالر،  يۈرۈڭالر.  16 پۇرسەتتىن 
مەست  ئىچىپ  ئۇقۇڭالر.  18 شاراب  ئىكەنلىكىنى  نېمە  ئىرادىسى  خۇداۋەندىنىڭ  بولماي، 
بولۇڭالر.   تولدۇرۇلغان  بىلەن  روھ  بەلكى  چىقىدۇ.  بۇزۇقلۇق  شۇنىڭدىن  چۈنكى  بولماڭالر، 
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قىلىپ،  بىلەن سۆز  ناخشىالر  روھىي  ۋە  ۋە مەدھىيىلەر  زەبۇرنىڭ كۈيلىرى  19 بىر-بىرىڭالرغا 

ۋاقىت  قىلىڭالر.  20 ھەر  نەغمە  ئېيتىپ،  ناخشا  مەدھىيىلەپ  خۇداۋەندىنى  كۆڭۈللىرىڭالردا 
شۈكۈر  ئاتىغا  خۇدا  بىلەن  ئىسمى  مەسىھنىڭ  ئەيسا  خۇداۋەندىمىز  ئۈچۈن  نېمەت  ھەممە 

قىلىڭالر.  21 مەسىھنىڭ قورقۇنچى بىلەن بىر-بىرىڭالرغا بويۇن سۇنۇڭالر.  

 ئەر-خوتۇننىڭ مۇناسىۋىتى

22 ئەي خوتۇنالر، خۇداۋەندىگە بويۇن سۇنغاندەك ئەرلىرىڭالرغا بويۇن سۇنۇڭالر.  23 مەسىھ ئۆزى 

جامائەتنىڭ بېشى ۋە بەدەننىڭ قۇتقۇزغۇچىسى بولغاندەك، ئەر خوتۇننىڭ بېشى بولىدۇ.  24 شۇنىڭ 
ئۈچۈن جامائەت مەسىھكە بويۇن سۇنغاندەك، خوتۇنالر ھەر ئىشتا ئۆز ئەرلىرىگە بويۇن سۇنسۇن.  

25 ئەي ئەرلەر، سىلەر ئۆز خوتۇنلىرىڭالرنى دوست تۇتۇڭالر، خۇددى مەسىھ جامائەتنى دوست 

قىلىپ،  پاك  بىلەن  يۇيۇشى  سۇ  ئۇنى  قىلغاندەك.  26 ئۇ  پىدا  ئۆزىنى  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  تۇتۇپ 
ئۇ  قىلدى.  27 چۈنكى  شۇنداق  ئۈچۈن  قىلىش  پاك-مۇقەددەس  بىلەن  ۋاسىتىسى  سۆزنىڭ 
ئۆز  ئۇنى  قىلىپ،  پاك  نەرسىلەردىن  ئوخشاش  شۇنىڭغا  ۋە  ئەيىبتىن  ۋە  داغدىن  جامائەتنى 

ئالدىدا مۇقەددەس ۋە خاتاسىز ۋە شەرەپلىك تۇرغۇزغىلى خالىدى.  
بەدەنلىرىدەك دوست تۇتۇش ۋاجىپتۇر. ئۆز  ئەرلەرگە خوتۇنلىرىنى ئۆز  28 شۇنىڭغا ئوخشاش 

خوتۇنىنى دوست تۇتقان كىشى ئۆزىنى دوست تۇتىدۇ.  29 چۈنكى ھېچكىم ئەسال ئۆز جىسمىنى 
يامان كۆرمەيدۇ، بەلكى ئۇ ئۇنى بېقىپ پەرۋىش قىلىدۇ، مەسىھ جامائەتنى پەرۋىش قىلغاندەك.  

30 چۈنكى بىز ئۇنىڭ بەدىنىنىڭ ئەزالىرىدۇرمىز.  

ۋە  بولسۇن  بىر  بىلەن  خوتۇنى  قويۇپ،  ئانىسىنى  ۋە  ئاتىسىنى  ئۆز  كىشى  ئۈچۈن  31 ئۇنىڭ 

جامائەت  ۋە  مەسىھ  بۇنى  لېكىن  ئۇلۇغدۇر،  سىر  بولسۇن.  32 بۇ  جىسىم  بىر  ئىككىلىسى 
دوست  ئۆزىدەك  خوتۇنىنى  ئۆز  ھەربىرىڭالرمۇ  سىلەرنىڭ  ئېيتىمەن.  33 لېكىن  توغرىسىدا 

تۇتسۇن ۋە خوتۇن ئۆز ئېرىگە ھۆرمەت قىلسۇن.  

 ئاتا-ئانىالر بىلەن بالىلىرى

شۇنداق 6  چۈنكى  قىلىڭالر،  ئىتائەت  ئاتا-ئانىلىرىڭالرغا  خۇداۋەندىدە  بالىالر  1 ئەي 

قىلمىقىڭالر ئادالەتكە مۇۋاپىقتۇر.  2 »ئاتاڭغا ۋە ئاناڭغا ھۆرمەت قىلغىن« دەپ ۋەدىسى بار 
ئاۋۋالقى ئەمردۇر.  3 يەنى: »شۇنىڭ بىلەن ساڭا ياخشى بولۇپ، يەردە ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرىسەن« 

دەپ ۋەدىسى بار.  
4 سىلەر، ئەي ئاتىالر، ئۆز بالىلىرىڭالرنى ئاچچىقالندۇرماڭالر، بەلكى خۇداۋەندىنىڭ تەلىمى ۋە 

نەسىھەتى بىلەن ئۇالرنى تەربىيە قىلىڭالر.  
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خىزمەتكارالر بىلەن خوجىلىرى

5 ئەي خىزمەتكارالر، مەسىھكە ئىتائەت قىلغىنىڭالردەك جىسمانىي خوجىلىرىڭالرغا كۆڭۈلنىڭ 

ئادەملەرنى  كۆرۈنۈپ  قىلىڭالر.  6 كۆزگە  ئىتائەت  بىلەن  تىترەش  ۋە  ئەيمىنىش  ساددىلىقىدا 
بىلەن  مەيلى  كۆڭۈلنىڭ  خىزمەتكارلىرىدەك  مەسىھنىڭ  بەلكى  ئەمەس،  ئۈچۈن  قىلماق  رازى 
خۇدانىڭ ئىرادىسىنى قىلىپ،  7 ئادەملەرگە خىزمەت قىلغاندەك ئەمەس، بەلكى خۇداۋەندىنىڭ 
بەندىلىرىدەك ياخشى نىيەت بىلەن خىزمەت قىلىڭالر.  8 بىلگەيسىلەركى، ھەركىم نېمە ياخشىلىق 
قىلسا، خاھى قۇل بولسۇن، خاھى ھۆر بولسۇن ئۆز قىلغىنى خۇداۋەندىدىن ئۇنىڭغا ياندۇرۇلىدۇ.  
9 سىلەر، ئەي خوجىالر، خىزمەتكارالرغا ھەم شۇنداق قىلىپ، ئاسمانالردا يۈز-خاتىرە قىلمايدىغان 

ئۇالرنىڭ ۋە سىلەرنىڭ خوجاڭالر بار ئىكەنلىكىنى بىلىپ قاتتىق سۆز ئىشلىتىشنى تاشالڭالر.  

روھىي ساۋۇت-ياراغالر

قۇۋۋەتلىنىڭالر.   قۇدرىتىدە  ئۇلۇغ  ئۇنىڭ  ۋە  خۇداۋەندىدە  بۇرادەرلىرىم،  ئەي  10 ئاخىرى، 

ساۋۇت-يارىغىنى  پۈتۈن  خۇدانىڭ  ئۈچۈن  تۇرالمىقىڭالر  زىت  مىكرىگە  ھىيلە  11 ئىبلىسنىڭ 

ۋە  بىلەن  چوڭالر  بەلكى  ئەمەس،  بىلەن  جىسىم  ۋە  قان  جېڭىمىز  كىيىڭالر.  12 چۈنكى 
سەلتەنەتلەر بىلەن ۋە قاراڭغۇلۇقنىڭ جاھانگىرلىرى بىلەن ۋە ئاسمانالردىكى يامانلىقنىڭ روھ 
قوشۇنلىرى بىلەن جەڭ قىلىمىز.  13 شۇ ۋەجىدىن يامانلىق كۈنىدە دۈشمەنگە زىت تۇرۇپ، ھەر 
ئىشنى ياخشى پۈتكۈزۈپ مۇستەھكەم تۇرمىقىڭالر ئۈچۈن خۇدانىڭ پۈتۈن ساۋۇت-يارىغىنى 

كىيىڭالر.  
قالقىنىنى  كۆكرەك  ئادالەتنىڭ  باغالپ،  بىلەن  ھەقىقەت  بەللىرىڭالرنى  ئۈچۈن  14 ئۇنىڭ 

كىيىپ،  15 پۇتلىرىڭالرغا ئامانلىقنىڭ ئىنجىلىنىڭ تەييارلىقىنى سېپىپ،  16 ھەممىسىنىڭ 
بولغۇچىنىڭ ھەممە  يامان  بىلەن  ئۇنىڭ  ئىماننىڭ سىپىرىنى كۆتۈرۈڭالر، چۈنكى  ئۈستىگە 
قىلىچىنى،  روھنىڭ  ۋە  دۇبۇلغىسىنى  نىجاتنىڭ  ئۆچۈرەلەيسىلەر.  17 ۋە  ئوقلىرىنى  ئوتلۇق 
يەنى خۇدانىڭ سۆزىنى، قوبۇل قىلىڭالر.  18 ھەر ۋاقىت دۇئادا ۋە تەلەپتە تۇرۇپ، ھەمىشە روھتا 
دۇئا قىلىپ، بىدار بولۇپ ھەممە مۇقەددەسلەر ئۈچۈن غەيرەت بىلەن دۇئا قىلىڭالر.  19 مەن 
بايان  بىلەن  جۈرئەت  ئىنجىلنىڭ سىرىنى  ئاچسام،  ئاغزىمنى  قىلىڭالركى،  دۇئا  ھەم  ئۈچۈن 
قىلغىلى ماڭا سۆز بېرىلگەي.  20 ئۇ ئىنجىلنىڭ سىرى ئۈچۈن زەنجىرلەردە بىر ئەلچىدۇرمەن. 

دۇئا قىلىڭالركى، جۈرئەتلىنىپ ئۇنىڭ توغرىسىدا اليىقىدا سۆز قىاللىغايمەن.  
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 ئاخىرقى ساالمالر

21 سىلەر مېنىڭ ئىشلىرىم توغرىسىدىن ئاڭالپ ئەھۋالىمنى بىلمىكىڭالر ئۈچۈن خۇداۋەندىنىڭ 

سادىق خىزمەتكارى بولغان ئامراق تىكىكۇس كېلىپ، سىلەرگە ھەممىسىنى بىلدۈرىدۇ.  22 بۇ 
كۆڭۈللىرىڭالرغا  ئۆزى  ئۇ  ۋە  ئۈچۈن  تاپمىقىڭالر  خەۋەر  توغرىمىزدىن  بىزنىڭ  جەھىتىدىن 

تەسەللى بەرسۇن دەپ ئۇنى قېشىڭالرغا ئەۋەتتىم،.  
بىلەن  مۇھەببەت  ۋە  ئامانلىق  بۇرادەرلەرگە  مەسىھتىن  ئەيسا  ۋە خۇداۋەندە  ئاتىدىن  23 خۇدا 

ھەممىسىگە  تۇتقانالرنىڭ  دوست  دائىم  مەسىھنى  ئەيسا  بولسۇن.  24 خۇداۋەندىمىز  ئىمان 
مېھىر-شەپقەت بولسۇن.  
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مۇقەددەسلەرگە ساالم

ئەيسانىڭ 1  مەسىھ  تىموتېئۇستىن  ۋە  پاۋلۇستىن  بولغان  بەندىلىرى  ئەيسانىڭ  1 مەسىھ 

يېتەكچىلەر ۋە جامائەت خىزمەتچىلىرىگە ساالم.   ۋە  فىلىپپىدىكى ھەممە مۇقەددەسلىرى 
ئامانلىق  ۋە  مېھىر-شەپقەت  مەسىھتىن  ئەيسا  خۇداۋەندە  ۋە  خۇدادىن  ئاتىمىز  2 سىلەرگە 

بولسۇن.  

شۈكۈر ۋە دۇئا

دۇئالىرىمدا  ۋاقىت ھەممە  ئېيتىپ،  4 ھەر  قىلسام، خۇدايىمغا شۈكۈر  ياد  قاچان  3 سىلەرنى 

بۇ  تارتىپ  كۈندىن  ئاۋۋالقى  قىلىمەن.  5 چۈنكى  دۇئا  ئۈچۈن  ھەممەڭالر  بىلەن  خۇشلۇق 
بىر  سىلەردە  بىلىمەنكى،  كەلدىڭالر. 6 تايىن  بولۇپ  شېرىك  ئىشىغا  ئىنجىلنىڭ  ۋاقىتقىچە 
پۈتكۈزىدۇ.   داۋامالشتۇرۇپ  ئۇنى  كۈنىگىچە  ئەيسانىڭ  مەسىھ  باشلىغۇچى  ئىشنى  ياخشى 
ياكى  تۇرسام  زەنجىرلەردە  چۈنكى  اليىقتۇر،  ماڭا  ئويالش  شۇنداق  توغرىسىدا  7 ھەممەڭالر 

مېھىر- ھەممەڭالر  ۋە  كۆڭلۈمدىدۇرسىلەر  سىلەر  قىلسام،  ئىسپات  سۆزىنى  ئىنجىلنىڭ 
شەپقەتتە مېنىڭ شېرىكلىرىمدۇرسىلەر.  8 چۈنكى مەسىھ ئەيسانىڭ مۇھەببىتى بىلەن سىلەرنى 

سېغىنىدىغىنىمغا خۇدا ئۆزى ماڭا گۇۋاھتۇر.  
9 شۇنى دۇئا قىلىمەنكى، مۇھەببىتىڭالر مەرىپەتتە ۋە ھەممە پەمدە تېخى ئېشىپ زىيادىلەشكەي.  

10 شۇنداقكى، نېمە ھەق ئىكەنلىكىنى ئايرىپ، مەسىھنىڭ كۈنىگىچە ساپ ۋە ئەيىبسىز بولۇپ،  

11 خۇدانىڭ شان-شەرىپى ۋە ھەمدى ئۈچۈن ئەيسا مەسىھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن بولغان مېۋە 

بىلەن تولغايسىلەر.  

پاۋلۇس ئەيسا مەسىھ ئۈچۈن زەنجىرگە تارتىلغان

راۋاجىغا  ئىنجىلنىڭ  ئىشالرنىڭ  بولغان  ۋەقە  ماڭا  خااليمەنكى،  بۇرادەرلەر،  ئەي  12 لېكىن، 

سەۋەب بولغىنىنى بىلگەيسىلەر.  13 شۇنداقكى، مەسىھ ئۈچۈن زەنجىرگە تارتىلغىنىم ھۆكۈمەت 
بولدى.  14 بۇرادەرلەرنىڭ  ئاشكارا  باشقىالرغا  ھەممە  ۋە  ھەممىسىگە  ھويلىسىدىكىلەرنىڭ 
تولىسى خۇداۋەندىگە تايىنىپ، زەنجىرلىرىم بىلەن جۈرئەت تېپىپ، قورقماي خۇدانىڭ سۆزىنى 
يەتكۈزىدۇ.  15 بەزىلەر ھەسەتتىن ۋە جېدەلدىن مەسىھنى ۋەز ئېيتىدۇ. ئەمما بەزىلەر خۇش-
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رىزالىكتىن ئۇنى ۋەز ئېيتىدۇ.  16 بۇالر ئىنجىلنىڭ مۇھاپىزىتى ئۈچۈن مەھبۇس بولغىنىمنى 
ماڭا  زەنجىرلىرىمدە  ئۆز  باشقىالر  ئېيتىدۇ.  17 ئەمما  ۋەز  مەسىھنى  مۇھەببەتتىن  بىلىپ، 

غەملىك يەتكۈزگىلى خاالپ، خۇسۇمەتتىن مەسىھنى ۋەز ئېيتىدۇ.  
مەسىھ  بولسۇن،  بىلەن  ھەقىقەت  خاھى  بولسۇن،  بىلەن  باھانە  خاھى  بولسا،  18 ھەرقانداق 

بولىمەن.  19 چۈنكى  خۇش  ۋە  بولدۇم  خۇش  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  ئېيتىلىدۇ.  ۋەز  تەرىقىدە  ھەر 
روھىنىڭ  مەسىھنىڭ  ئەيسا  ۋە  بىلەن  دۇئايىڭالر  سىلەرنىڭ  ھەممىسى  بۇنىڭ  بىلىمەنكى، 
ياردىمى بىلەن مېنىڭ نىجاتىمغا مەدەت بولىدۇ.  20 مېنىڭ ئىشتىياقىم ۋە ئۈمىدىم شۇكى، 
ھېچ ئىشتا خىجالەت بولماي، بەلكى ھەمىشە بولغاندەك، ئەمدى ھەم، خاھى تىرىكلىك بىلەن، 
خاھى ئۆلۈم بىلەن بولسا ھەممە جۈرئەت بىلەن مەسىھ مېنىڭ بەدىنىمدە شان-شەرەپ تاپقاي.  
21 چۈنكى ماڭا ھايات ئىكەنلىكىم مەسىھتۇر ۋە ئۆلمىكىم ماڭا پايدىدۇر.  22 لېكىن بەدەندە 

تىرىك قالمىقىم ئىشىمغا مېۋە كەلتۈرىدىغان بولسا، قايسىنى ئىلغايدىغىنىمنى بىلمەيمەن.  
23 ئەمما بۇ ئىككىسىنىڭ ئارىلىقىدا قالدىم. بېرىپ مەسىھ بىلەن بولغىلى ئارزۇيۇم بار، چۈنكى 

بەدەندە قالمىقىم سىلەر ئۈچۈن الزىمدۇر.   ئاندا بولمىقىم توال ياخشىراق بوالتتى.  24 لېكىن 
ئۈچۈن  بولۇشۇڭالر  خۇش  ۋە  ئىلگىرىلىشىڭالر  ئالغا  ئىماندا  باركى،  ئىشانچىم  25 شۇنىڭغا 

ھەممەڭالر بىلەن بىللە قالىمەن،  26 شۇڭا ئالدىڭالرغا يېنىپ كەلمىكىم بىلەن مەسىھ ئەيسادا 
پەخرىڭالر مەن ئۈچۈن ئېشىپ زىيادىلەشكەي.  

سىلەرنى  كېلىپ  خاھى  قىلىڭالركى،  ئەمەل  ياراشقۇدەك  ئىنجىلىغا  مەسىھنىڭ  27 پەقەت، 

بىر  قىلىشىپ،  ئىجتىھات  بىللە  ئىمانى ئۈچۈن  ئىنجىلنىڭ  بولسام،  يىراقتا  كۆرسەم، خاھى 
روھتا بىر جاندەك چىڭ تۇرۇشۇڭالرنى توغراڭالردىن ئاڭلىغايمەن.  28 ۋە زىت تۇرغۇچىالردىن 
ھېچ ئىشتا قورقمىغايسىلەر. چۈنكى شۇنداق تۇرۇشۇڭالر ئۇالرنىڭ ھاالكەتكە بارىدىغىنىغا بىر 
ئاالمەت، لېكىن سىلەرنىڭ نىجاتقا بارىدىغىنىڭالرغا خۇدادىن بولغان بىر ئاالمەتتۇر.  29 چۈنكى 
سىلەرگە  ھەم  تارتماق  زەخمەت  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  بەلكى  ئەمەس،  ئىشەنمەك  مەسىھكە  يالغۇز 
بېرىلغاندۇر. 30 چۈنكى سىلەر ئىلگىرى مەندە كۆرۈپ، ئەمدى ھەم قىلىۋاتقانلىقىمنى ئاڭلىغان 

كۈرەشنى ئۆزۈڭالر ھەم قىلىسىلەر.  

ئەيسا مەسىھنىڭ ئۆزىنى كەمتەر تۇتۇشى

شېرىكلىك 2  روھتا  ۋە  بولسا  تەسەللىسى  مۇھەببەت  يا  بولسا  نەسىھەت  مەسىھتە  1 ئەگەر 

بولسا يا شەپقەت ۋە مەرھەمەت بار بولسا،  2 سىلەر بىر پىكىردە بولۇپ، بىر مۇھەببەتتىن 
تولۇپ، بىر جاندەك بىر رايدا تۇرمىقىڭالر بىلەن خۇشلۇقۇمنى كامىل قىلىڭالر.  3 ھېچ ئىشنى 
بىر-بىرىڭالرنى  بىلەن  مۇاليىملىق  بەلكى  قىلماي،  ئۈچۈن  پەخىر  قۇرۇق  ياكى  تەرەپدارلىق 
ھەربىرىڭالر  كۆزلىمەي،  ئۆزىنىڭكىنى  يالغۇز  4 ھەربىرىڭالر  ساناڭالر.   ئەۋزەل  ئۆزۈڭالردىن 
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باشقىالرنىڭكىنى ھەم كۆزلىسۇن.  5 مەسىھ ئەيسادىكى پىكىر سىلەردە ھەم بولسۇن.  6 ئۇ ئۆزى 
خۇدانىڭ شەكلىدە بولغىنى بىلەن خۇداغا تەڭ بولۇشىنى بىر ئولجىدەك ساناپ تۇتۇۋالماي،  
7 ئۆزىنى خالىي قىلىپ ئۆزىگە قۇلنىڭ شەكلىنى ئېلىپ، ئادەمنىڭ ئوخشاشلىقىغا كىردى.  8 ئۇ 

قىياپەتتە ئادەمدەك بولۇپ، ئۆزىنى تۆۋەن تۇتۇپ ئۆلۈمگىچا، ھەتتا كرېستنىڭ ئۆلۈمىگىچا 
ئىتائەت قىلدى.  9 ئۇنىڭ ئۈچۈن خۇدا ئۇنى ناھايىتى ئۇلۇغالندۇرۇپ، ئۇنىڭغا ھەر ئىسىمدىن 
ئۇلۇغراق بىر ئىسىمنى بەردىكى،  10 ئاسماندىكى ۋە يەردىكى ۋە يەرنىڭ تېگىدىكىلەر بولسا 
ھەر تىزى ئەيسانىڭ ئىسمىغا پۈكۈلگەي.  11 ۋە ھەر تىل ئەيسا مەسىھنى »خۇداۋەندە« دەپ 

خۇدا ئاتىنىڭ شان-شەرىپى ئۈچۈن ئېتىراپ قىلغاي.  

ساماۋىي نۇرالردەك يورۇڭالر

ھەمىشە  بەلكى  ئەمەس،  بولغاندا  ھازىر  مەن  يالغۇز  ئامراقلىرىم،  ئەي  ئۈچۈن،  12 ئۇنىڭ 

تىترەك  ۋە  قورقۇنچ  بولغىنىمدا  يىراقتا  زىيادىرەك  تېخى  ئەمدى  قىلغىنىڭالردەك،  ئىتائەت 
ئۆز خۇش-رىزايى ئۈچۈن سىلەردە،  ئاشۇرۇڭالر.  13 چۈنكى  ئەمەلگە  نىجاتىڭالرنى  ئۆز  بىلەن 
ھەم خاھىش، ھەم ئەمەل پەيدا قىلغۇچى خۇدا ئۆزىدۇر.  14 غوتۇلداش ۋە تاالش-تارتىش قىلماي 
ھەر ئىشنى قىلىڭالر.  15 شۇنىڭ بىلەن سىلەر ئەيىبسىز ۋە ساپ بولۇپ، تەتۈر ۋە بۇزۇق بىر 
نەسىل ئارىسىدا بۇ دۇنيادا ساماۋى نۇرالردەك يورۇپ، خۇدانىڭ داغسىز بالىلىرى بولغايسىلەر.  
ئىشلىمىگىنىمگە  بىھۇدە  ۋە  يۈگۈرمىگىنىمگە  بىكار  تۇتۇڭالر.  16 تىرىكلىك سۆزىنى مەھكەم 

گۇۋاھ بولۇپ، مەسىھنىڭ كۈنىدە مېنىڭ پەخرىم بولۇڭالر.  17 لېكىن ئىمانىڭالرنىڭ قۇربانلىقى 
ۋە خىزمىتىدە ئۆزۈم قۇربانلىق قىلىنساممۇ، خۇش بولۇپ سىلەر بىلەن خۇشاللىق قىلىمەن.  

18 سىلەر ھەم خۇش بولۇپ،مەن بىلەن خۇشال بولۇڭالر.  

تىموتېۇئس ۋە ئېپافرودىتۇس

19 لېكىن ئەھۋالىڭالرنى بىلىپ، ئۆزۈم خاتىرجەم بولماق ئۈچۈن تىموتېئۇسنى پات ئالدىڭالرغا 

ئەۋەتكىلى خۇداۋەندە ئەيسادا ئۈمىد قىلىمەن.  20 چۈنكى ئەھۋالىڭالردىن ساپ كۆڭۈل بىلەن 
ئەندىشە قىلىدىغان باشقا پىكىردىشىم يوقتۇر.  21 ھەممىسى ئۆزىنىڭكىنى ئىزدەيدۇ، مەسىھ 
ئەيسانىڭكىنى ئەمەس.  22 سىلەر ئۇنىڭ مۇستەھكەم قەدەملىكىنى بىلىپ، بىر باال ئاتىسىغا 
بىلىسىلەر.  23 ئۆز  قىلغىنىنى  خىزمەت  بىلەن  مەن  ئۈچۈن  ئىنجىل  قىلغاندەك،  خىزمەت 
ئىشىمنىڭ نېمە بولىدىغىنىنى كۆرگەندىن كېيىن، دەرھال ئۇنى ئەۋەتەي دەپ، ئۈمىد قىلىمەن.  

24 ئۆزۈم ھەم پات يېقىندا قېشىڭالرغا باراي دەپ، خۇداۋەندىدە ئېتىمادىم بار.  

مېنىڭ ھاجىتىم  ۋە  ئەلچىڭالر  بولۇپ، سىلەرنىڭ  ۋە سەپداش  بىلەن ھەمكار  مەن  25 لېكىن 

الزىم  ئەۋەتىشنى  قېشىڭالرغا  ئېپافرودىتۇسنى  بۇرادىرىم  بولغان  قىلغۇچى  خىزمەت  ئۈچۈن 
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ئەنسىرەپ،  ئۆزى  ئۈچۈن  ئاڭلىغىنىڭالر  بولغىنىنى  كېسەل  ئۇنىڭ  كۆردۈم.  26 چۈنكى 
ھەممەڭالرنى سېغىنىپ قالدى.  27 دەرۋەقە ئۇ ئۆلۈمگە يېقىن كېسەل بولغانىدى. ئەمما خۇدا 
ئۇنىڭغا مەرھەمەت قىلدى ۋە يالغۇز ئۇنىڭغا ئەمەس، لېكىن غەم ئۈستىدە غېمىم بولماسلىقى 
كۆرۈپ، خۇش  يەنە  ئۇنى  قىلدى.  28 بۇ سەۋەبتىن سىلەر  مەرھەمەت  ماڭا ھەم  ئۈچۈن خۇدا 
بولمىقىڭالر ئۈچۈن ۋە مېنىڭ غېمىم كەمرەك بولمىقى ئۈچۈن ئۇنى سىلەرنىڭ قېشىڭالرغا 
قوبۇل  بىلەن  خۇشلۇق  ھەممە  خۇداۋەندىدە  ئۇنى  ئۈچۈن  ئالدىرىدىم.  29 ئۇنىڭ  ئەۋەتكىلى 
قىلىدىغان  ماڭا  سىلەرنىڭ  تۇتۇڭالر.  30 چۈنكى  ئىززەتلىك  كىشىلەرنى  ئۇنداق  قىلىپ، 
خىزمىتىڭالرنىڭ كەملىكىنى تۈزەتمەك ئۈچۈن ئۇ ئۆز جېنىنى خەتەرگە سېلىپ، مەسىھنىڭ 

ئىشى ئۈچۈن ئۆلۈم ھالىتىگە يېقىن بولغانىدى.  

ئەيسا مەسىھكە ئەگىشىش ھەممىدىن مۇھىمدۇر

ئىشالر 3  بۇ  يەنە  سىلەرگە  بولۇڭالر.  خۇشال  خۇداۋەندىدە  بۇرادەرلىرىم،  ئەي  1 ئاخىرى، 

توغرىسىدا پۈتمىكىم ماڭا ئېغىر ئەمەس ۋە سىلەرگە ئامانلىقتۇر.  
2 ئۇ ئىتالردىن ئېھتىيات قىلىڭالر، يامان ئىشلىگۈچىلەردىن ئېھتىيات قىلىڭالر، كېسىلىشتىن 

ئېھتىيات قىلىڭالر.  3 چۈنكى بىز جىسىمگە تايانماي، خۇدانىڭ روھى بىلەن ئىبادەت قىلىپ، 
مەسىھ ئەيسا بىلەن پەخىرلەنگەنلەر بولساق، ئۆزىمىز ئەسلى خەتنىلىكلەردۇرمىز.  

بولسا  تايانغىلى ھەققى  باشقا كىشىنىڭ جىسىمگە  تايىناالتتىم.  بولساممۇ جىسىمگە  4 مەن 

مېنىڭ چوڭراق ھەققىم بار.  5 سەككىزىنچى كۈنۈمدە خەتنە قىلىنىپ، ئىسرائىل نەسلىدىن 
جەھەتتىن  قانۇنى  تەۋرات  ئىبرانىي،  بىر  ئىبرانىيالردىن  بولۇپ،  قەبىلىسىدىن  بەنيامىننىڭ 
پەرىسىي  6 غەيرەت جەھىتىدىن جامائەتنى قوغلىغۇچى، تەۋرات قانۇنىدىن بولغان ئادالەتكە 
سانىدىم.   زىيان  ئۈچۈن  مەسىھ  بولغاننى  پايدا  ماڭا  ئىدىم.  7 لېكىن  ئەيىبسىز  مۇۋاپىق 
8 دەرۋەقە خۇداۋەندەم مەسىھ ئەيسانىڭ مەرىپىتىنىڭ پەزىلىتىگە تەڭلەشتۈرۈپ، ھەر نەرسىنى 

ئۈچۈن  تاپماق  مەسىھنى  قېلىپ،  مەھرۇم  ھەممىسىدىن  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  سانايمەن.  زىيان 
بولغان  قانۇنىدىن  تەۋرات  تېپىلىپ،  ئۇنىڭدا  سانايمەنكى،  9 ئۆزۈم  ئەخلەتتەك  ھەممىسىنى 
بولغان  ئىماندىن  خۇدانىڭ  بىلەن  ئىشەنمەك  مەسىھكە  بولماي،  ئادىل  بىلەن  ئادالىتىم  ئۆز 
بىلىپ،  قۇدرىتىنى  قوپۇشىنىڭ  تىرىلىپ  ئۇنىڭ  ۋە  ئۇنى  تاپقايمەن.  10 چۈنكى  ئادالىتىنى 
خااليمەن.   بولغىلى  بىردەك  بىلەن  ئۆلۈمى  ئۇنىڭ  تۇيۇپ،  شېرىكلىكىنى  زەخمەتلىرىنىڭ 

11 شايەتكى ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇشىغا يەتكەيمەن.  

مەسىھتىن  ئۆزۈم  مەن  لېكىن  دېمەيمەن،  بولدۇم«  كامىل  يېتىپ،  شۇنىڭغا  تېخى  12 »مەن 

ئۆزۈمنى  بۇرادەرلەر،  يۈگۈرىمەن.  13 ئەي  يەتكىلى  مەقسەتكە  دەپ،  تاپاي  ئۇنى  تۇتۇلغاندەك 
ئۇنىڭغا يېتىپ تۇتۇۋالدىم دەپ سانىمايمەن، لېكىن بۇنى ئېيتىمەنكى، كەينىمدىكىنى ئۇنتۇپ 
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بىلەن  ۋاسىتىسى  ئەيسانىڭ  مەسىھ  تىرىشىمەن.  14 خۇدانىڭ  ئۈچۈن  يېتىش  ئالدىمدىكىگە 
بولغان ئالىي دەۋىتىنىڭ نۇسرەت ئىنئامىغا قاراپ نىشانغا يۈگۈرىمەن.  

15 ئەمدى بىز ھەممە كامىل بولغانالر شۇ پىكىردە بولغايمىز ۋە سىلەر بىر ئىشتا باشقا پىكىر 

ماڭغاندەك،  ئالدىغا  بىز  قىلىدۇ.  16 لېكىن  ئاشكارا  سىلەرگە  ھەم  شۇنى  خۇدا  قىلساڭالر، 
شۇنداق داۋام قىلىپ، بىر پىكىردە بولۇپ ماڭايلى.  17 ئەي بۇرادەرلەر، مېنى ئۈلگە قىلىڭالر 
قاراڭالر.  18 مەن  بىلەن  دىقكەت  يۈرگەنلەرگە  بويىچە  نەمۇنە  كۆرسەتكەن  سىلەرگە  بىز  ۋە 
ئېيتىمەنكى،  يىغالپ  يەنە  ئەمدى  ئېيتقاندەك،  مەرتىۋە  توال  سىلەرگە  توغرىسىدا  كىشى  توال 
ئۇالر مەسىھنىڭ كرېستىنىڭ دۈشمەنلىرىدەك يۈرىدۇ.  19 بۇالرنىڭ ئاخىرى ھاالكەت بولىدۇ. 
پىكىرلىرى  ئۇالرنىڭ  ۋە  ئۇالرنىڭ خىجالىتىدۇر  ئىززىتى  قورساقلىرىدۇر،  تەڭرىسى  ئۇالرنىڭ 
دۇنياۋى ئىشالر توغرىسىدىدۇر.  20 ئەمما بىزنىڭ ۋەتىنىمىز ئاسماندىدۇر ۋە ئاندىن قۇتقۇزغۇچى 
ئىتائەت  ئۆزىگە  نەرسىنى  ھەممە  ئۆزى  مۇنتەزىردۇرمىز.  21 ئۇ  مەسىھكە  ئەيسا  خۇداۋەندە 
شەرەپلىك  ئۆز  شەكلىنى  بەدەنلىرىمىزنىڭ  پەس  بىزنىڭ  مۇۋاپىق،  قۇدرىتىگە  قىلدۇرىدىغان 

بەدىنىنىڭ سۈرىتىگە ئۆزگەرتىدۇ.  

1 ئۇنىڭ ئۈچۈن، ئەي ئامراق ۋە سېغىنىشلىق بۇرادەرلىرىم، ئەي مېنىڭ خۇشاللىقىم ۋە 4 

تاجىم بولغان ئامراقلىرىم، شۇ پىكىر بىلەن خۇداۋەندىدە چىڭ تۇرۇڭالر.  
2 »خۇداۋەندىدە بىر پىكىردە بولۇڭالر« دەپ، ئېۋۇدىياسقا نەسىھەت بېرىمەن، سىنتىخەگە ھەم 

نەسىھەت بېرىمەن.  3 ساڭا ھەم، ئەي ھەقىقىي ھەمراھىم، ئىنجىلدا مەن بىلەن كۈرەشكەن بۇ 
خوتۇنالرغا ياردەم بەرگىن« دەپ يالۋۇرىمەن. مانا بۇالر كلېمېنت بىلەن ۋە ئىسىملىرى تىرىكلىك 

كىتابىدا بار باشقا ھەمكارلىرىم بىلەن تەڭتۇش تۇرۇپ، ئىجتىھات قىلغان.  
4 خۇداۋەندىدە ھەمىشە شادلىق قىلىڭالر، يەنە ئېيتىمەن: شادلىق قىلىڭالر.  5 ياۋاشلىقىڭالر 

بەلكى  قىلماڭالر،  ئەندىشە  يېقىندۇر.  6 ھېچ  خۇداۋەندە  بولسۇن.  مەلۇم  ئادەملەرگە  ھەممە 
مەلۇم  خۇداغا  بىلەن  شۈكۈر  ۋە  دۇئا  ۋە  يالۋۇرۇش  خاھىشلىرىڭالر  ھەممە  ئىشتا  ھەر 
قىلىڭالر.  7 خۇدانىڭ ھەممە ئەقىلدىن ئۈستۈن بولغان ئامانلىقى سىلەرنىڭ كۆڭلۈڭالرنى ۋە 

پىكىرلىرىڭالرنى مەسىھ ئەيسادا ساقلىسۇن.  
8 ئاخىرى، ئەي، بۇرادەرلەر ھەرنېمە راست بولسا، ھەرنېمە ھۆرمەتلىك بولسا، ھەرنېمە ئادىل 

بولسا، ھەرنېمە پاك بولسا، ھەرنېمە سۆيۈنگۈلۈك بولسا، ھەرنېمە ياخشى ئاڭالنغۇدەك بولسا، 
پىكىر  توغرىسىدا  ئۇنىڭ  بولسا،  ئىش  بىر  داڭالنغۇدەك  يا  ۋە  بولسا  ئىش  بىر  پەزىلەتلىك 
قىلىڭالر.  9 ھەرنېمە ئۆگىنىپ، قوبۇل قىلىپ، ئاڭالپ، مەندە كۆرگەن بولساڭالر، شۇنىڭدەك 

قىلىڭالر ۋە ئامانلىقنىڭ تەڭرىسى سىلەر بىلەن بولىدۇ.  
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 ئاخىرقى سۆز ۋە ساالم
ئۈچۈن خۇداۋەندىدە  تاپقىنىڭالر  نازۇنېمەت  يەتكۈدەك  يەنە  يوقلىغىلى  ئەھۋالىمنى  10 مېنىڭ 

خۇش بولدۇم. ئىلگىرى ھەم يوقلىغىلى خاالتتىڭالر ئەمما پۇرسىتىڭالر يوق ئىدى.  11 يوقلۇق 
قىلغىلى  قانائەت  شۇنىڭدا  بولسام،  ھالدا  نە  ھەر  چۈنكى  ئېيتمايمەن،  بۇنى  جەھىتىدىن 
ئۆگىنىۋالدىم.  12 پەس ئەھۋالدا تۇرۇشنى بىلىمەن ۋە ھەم كەڭرىچىلىكتە تۇرۇشنى بىلىمەن. 
تۇرااليمەن،  ئاچ  تۇرااليمەن،  توق  ئۆگىنىۋالدىم.  ياشاشنى  ئەھۋالدا  ھەر  ۋە  ئىشتا  ھەر 
كەڭرىچىلىكتە تۇرااليمەن، موھتاجلىقتا تۇرااليمەن.  13 ماڭا قۇدرەت بەرگۈچىنىڭ ۋاسىتىسى 
بىلەن  قىلغىنىڭالر  شېرىكلىك  ماڭا  تەڭلىكىمدە  قىالاليمەن.  14 لېكىن  ھەرنېمىنى  بىلەن 

ياخشى قىلدىڭالر.  
15 ئەمما، ئەي فىلىپپىلىكلەر، ئىنجىلنى يەتكۈزۈشنىڭ باشالنغىنىدا ماكېدونىيەدىن چىققىنىمدا 

سىلەردىن باشقا ھېچبىر جامائەت بېرىشتە ۋە ئېلىشتا ماڭا شېرىكلىك قىلمىدى.  16 چۈنكى 
تېسالونىكادا تۇرغىنىمدا بىر ئىككى مەرتىۋە ماڭا زۆرۈر بولغاننى ئەۋەتتىڭالر.  17 سوۋغىنىڭ 
ئۆزىنى خالىغىنىم ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى سىلەرنىڭ ياخشىلىقىڭالر ئۈچۈن ئېشىپ تۇرىدىغان 

مېۋىسىنى خااليمەن.  
18 لېكىن ھەممىسىنى تېشىپ كەتكۈدەك تاپشۇرۇۋالدىم. سىلەردىن ئېپافرودىتۇسنىڭ قولى 

بىر  بەرگىنىڭالر  بۇ  بار.  كەڭرىچىلىكىم  كېيىن  قىلغاندىن  قوبۇل  ئەۋەتكىنىڭالرنى  بىلەن 
خۇشبۇي ۋە خۇدانىڭ ئالدىدا مەقبۇل ۋە ياراشقۇدەك قۇربانلىقتۇر.  

19 خۇدايىم سىلەرنىڭ ھەممە ھاجەتلىكىڭالرنى ئۆز غەنىيلىكىگە مۇۋاپىق مەسىھ ئەيسانىڭ 

ۋاسىتىسى بىلەن شان-شەرەپتە تولدۇرىدۇ.  20 خۇدا ئاتىمىزغا ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە شان-
شەرەپ بولسۇن. ئامىن.  

بۇرادەرلەر  بولغان  بىلەن  مەن  ئېيتىڭالر.  مۇقەددەسلەرگە ساالم  ئەيسادىكى ھەممە  21 مەسىھ 

سىلەرگە ساالم ئېيتىدۇ.  
22 ھەممە مۇقەددەسلەر ۋە تولىراق قەيسەرنىڭ ئۆيىدىن بولغانالر سىلەرگە ساالم ئېيتىدۇ.  

23 خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-شەپقىتى سىلەرنىڭ روھۇڭالر بىلەن بولسۇن.  
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مۇقەددەسلەرگە ساالم

بۇرادەر 1  ۋە  پاۋلۇستىن  بولغان  روسۇلى  ئەيسانىڭ  مەسىھ  بىلەن  ئىرادىسى  1 خۇدانىڭ 

تىموتېئۇستىن  2 كولوسسىدىكى مۇقەددەسلەرگە ۋە مەسىھتە مۆمىن بۇرادەرلەرگە ساالم. 
سىلەرگە ئاتىمىز خۇدادىن مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق بولسۇن.  

شۈكۈر ۋە دۇئا

ھەمىشە  ئېيتىپ،  شۈكۈر  خۇداغا  ئاتىسى  مەسىھنىڭ  ئەيسا  خۇداۋەندىمىز  ئۈچۈن  3 سىلەر 

ھەممە  ۋە  توغرىسىدىن  ئىمانىڭالر  ئەيسادىكى  مەسىھ  تۇرىمىز.  4 چۈنكى  قىلىپ  دۇئا 
ئاڭلىدۇق.  5 ئاسمانالردا سىلەر ئۈچۈن  مۇقەددەسلەرگە بولغان مۇھەببىتىڭالر توغرىسىدىن 
ساقالنغان ئۈمىدنىڭ جەھىتىدىن خۇداغا شۈكۈر ئېيتىمىز. شۇ ئۈمىد توغرىسىدىن ئىنجىلنىڭ 
ھەقىقەت سۆزىنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئىلگىرىدىن ئاڭلىغانسىلەر.  6 بۇ ئىنجىل بارچە دۇنياغا 
مېھىر-شەپقىتىنى،  خۇدانىڭ  ئاڭالپ  ئۆزۈڭالر  كېلىپ،  ھەم  سىلەرگە  ئەمدى  يېيىلغاندەك، 
ھەقىقەت بىلەن تونۇغان كۈندىن تارتىپ، ئاراڭالردا مېۋە كەلتۈرۈپ ئۆسكەندەك، پۈتۈن دۇنيادا 
ئامراق  بولغان  خىزمەتكارى  سادىق  مەسىھنىڭ  ئۈچۈن  ئۆسىدۇ.  7 سىلەر  كەلتۈرۈپ  مېۋە 
خىزمەتدىشىمىز ئېپافراستىن ھەم شۇنداق ئۆگەنگەنسىلەر.  8 ئۇ ئۆزى سىلەرنىڭ روھتىكى 

مۇھەببىتىڭالرنى بىزگە خەۋەر بەردى.  
9 بۇ سەۋەبتىن بىز ئۆزىمىز ئاڭلىغان كۈندىن تارتىپ، توختىماي سىلەر ئۈچۈن دۇئا قىلىپ، 

دەپ  تولغايسىلەر  مەرىپىتىدىن  ئىرادىسىنىڭ  خۇدانىڭ  پەمدە  ۋە  ھېكمەتتە  روھىي  ھەممە 
تىلەيمىز.  10 بۇنىڭ بىلەن خۇداۋەندىگە اليىق ھەممە ئىشتا ئۇنىڭ خۇش-رىزايىغا مۇۋاپىق 
كەلتۈرگەيسىلەر.   مېۋە  ئىشتا  ياخشى  ھەر  ئۆسۈپ،  بىلەن  مەرىپىتى  خۇدانىڭ  ماڭىپ، 
11 ئۇنىڭ ئۇلۇغلۇكىنىڭ قۇدرىتىگە مۇۋاپىق تولۇق سەۋر ۋە تاقەت قىلىشقا ھەممە قۇدرەت 

بىلەن قۇۋۋەتلىنىپ، خۇشلۇق بىلەن ئاتىغا شۈكۈر ئېيتقايسىلەر.  12 ئۇ ئۆزى سىلەرنى نۇردا 
بىزنى  ئۇ  قىلدى.  13 چۈنكى  اليىق  بولۇشقا  ھەسسىدار  نېسىپىگە  مىراس  مۇقەددەسلەرنىڭ 
يۆتكەپ  پادىشاھلىقىغا  ئوغلىنىڭ  ئامراق  ئۆز  قۇتقۇزۇپ،  ھۆكۈمىتىدىن  قاراڭغۇلۇقنىڭ 

قويدى.  14 ئۇنىڭدا قۇتقۇزۇش ۋە گۇناھالرنىڭ ئەپۇسى بىزگە بېرىلدى.  



4 كولوسسىلىقالرغا يېزىلغان خەت 

ئەيسا مەسىھ خۇدانىڭ ئوبرازىدۇر
15 ئۇ ئۆزى كۆرۈنمەس خۇدانىڭ سۈرىتىدۇر ۋە ھەممە مەخلۇقاتتىن ئىلگىرى بولۇپ، تۇنجىدۇر.  

يارىتىلدى.  بىلەن  ۋاسىتىسى  ئۇنىڭ  ھەممىسى  يەردىكىنىڭ  ۋە  ئاسمانالردىكى  16 چۈنكى 

تەخت  ئاسماندىكى  خاھى  بولسۇن،  نەرسىلەر  كۆرۈنمىگەن  خاھى  نەرسىلەر،  كۆرۈنگەن  خاھى 
پەرىشتىلىرى يا خوجىلىقالر يا سەلتەنەتلەر يا ھۆكۈمەتلەر بولسۇن، ھەممىسى ئۇنىڭ ۋاسىتىسى 
بىلەن ۋە ئۇنىڭ ئۆزىگە يارىتىلغاندۇر.  17 ئۇ ئۆزى ھەممىسىدىن ئىلگىرىدۇر ۋە ھەممىسى ئۇنىڭدا 
بىر-بىرىگە باغلىنىپ مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ  18 ۋە ئۇ ئۆزى بەدەننىڭ بېشى، يەنى جامائەتنىڭ 
قوپقانالرنىڭ  ئارىسىدىن  ئۆلۈكلەر  ئۈچۈن،  بولماق  بىرىنچىسى  ھەممىسىنىڭ  ئۇ  بېشىدۇر. 
تۇنجىسى بولدى.  19 چۈنكى ھەممە كامالەت ئۇنىڭدا ماكان تۇتسۇن دەپ خۇدانىڭ خۇش-رىزايى 
ئىدى.  20 ئۇ ئۇنىڭ كرېستىدىكى قېنى ۋاسىتىسى بىلەن سۈلھى تۇزغاندىن كېيىن ھەممىسىنى 
ۋە  يەردىكى  بىلەن  ۋاسىتىسى  ئۇنىڭ  دەرۋەقە  ياراشتۇرۇپ،  ئۆزىگە  بىلەن  ۋاسىتىسى  ئۇنىڭ 

ئاسمانالردىكىنىڭ ھەممىسىنى ئۆزىگە ياراشتۇرغىلى مۇناسىپ كۆردى.  
يامان ئەمەللەر قىلىپ، پىكرىڭالردا دۈشمەن بولۇپ ئۇنىڭدىن مەھرۇم قالغان  21 بىر ۋاقىت 

سىلەرنىمۇ، 22 ئۇ ئۆز ئالدىدا مۇقەددەس، داغسىز ۋە ئەيىبسىز تۇرغۇزۇش ئۈچۈن، جىسمانىي 
ئاڭلىغان  سىز  ياراشتۇردى.  23 ئەگەر  يەنە  ئۆزىگە  بىلەن  ۋاسىتىسى  ئۆلۈمنىڭ  بەدىنىدە 
ئىنجىلدىكى ئۈمىدتىن مىدىرلىماي، مەھكەم تۇرۇپ ئۇلدىنىپ، ئىماندا چىڭ تۇرۇپ قالساڭالر، 
سىلەرگە شۇنداق بولىدۇ. بۇ ئىنجىل ئاسماننىڭ تېگىدىكى پۈتۈن كائىناتقا جاكارالنغان. مەن 

پاۋلۇسمۇ شۇ ئىنجىلنىڭ خىزمەتكارى بولدۇم. 

 پاۋلۇسنىڭ مەسىھىيلەر جامائىتى ئۈچۈن قىلغان خىزمىتى

24 ئەمدى مەن سىلەر ئۈچۈن تارتقان زەخمەتلىرىمدە شادلىق قىلىپ، مەسىھنىڭ زەخمەتلىرىنىڭ 

كەملىكىنى ئۇنىڭ بەدىنى ئۈچۈن، يەنى جامائەت ئۈچۈن ئۆز جىسمىمدە تولۇقاليمەن.  

25 چۈنكى خۇدا سىلەر ئۈچۈن ماڭا بەرگەن ۋەكىللىككە مۇۋاپىق، ھەر يەردە خۇدانىڭ سۆزىگە 

ئادەم  ۋە  خىزمەتكارىدۇرمەن.  26 دەۋرلەرنىڭ  جامائەتنىڭ  ئۆزۈم  ئۈچۈن  قىلىش  ئەمەل 
نەسىللىرىنىڭ ئىپتىداسىدىن بېرى يوشۇرۇنغان سىر ئەمدى ئۇنىڭ مۇقەددەسلىرىگە ئاشكارا 
قانداق  ئارىسىدا  تائىپىلەرنىڭ  شان-شەرىپى  سىرنىڭ  بۇ  ئۇالرغا  خۇدا  قىلىندى.  27 چۈنكى 
غەنىي ئىكەنلىكىنى بىلدۈرگىلى خالىدى. ئۇ سىر سىلەرنىڭ ئاراڭالردا شان-شەرەپنىڭ ئۈمىدى 
بولغان مەسىھ ئۆزىدۇر.  28 بىز ئۇنى جاكارالپ، ھەر ئادەمنى مەسىھتە كامىل تۇرغۇزايلى دەپ، 
ھەممە ھېكمەت بىلەن ھەر ئادەمگە نەسىھەت قىلىپ، ھەر ئادەمگە تەلىم بېرىمىز.  29 ئۇنىڭ 
تىرىشىپ  مۇۋاپىق  قىلدۇرغىنىغا  ئىشلىگۈچىنىڭ  بىلەن  قۇدرەت  ئۆزۈمدە  ھەم  مەن  ئۈچۈن 

ئىشلەيمەن.  
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1 خااليمەنكى، سىلەر ئۈچۈن ۋە الئودىكىيادىكىلەر ئۈچۈن ۋە جىسىمچە يۈزۈمنى كۆرمىگەن 2 

باشقىالرنىڭ ھەممىسى ئۈچۈن قانداق توال ئىجتىھات قىلغىنىمنى بىلگەيسىلەر.  2 چۈنكى 
ئۇالر مۇھەببەتتە بىرلەشكىنى بىلەن ئۆز كۆڭۈللىرىگە تەسەللى تېپىپ، پەمنىڭ ھەممە بىلىشىنىڭ 
غەنىيلىكىگە، دەرۋەقە خۇدانىڭ سىرىنى بىلمەكلىككە يەتكەي دەپ ئارزۇيۇم بار. ئۇ سىر مەسىھ 

ئۆزىدۇر.  3 چۈنكى ھېكمەتنىڭ ۋە مەرىپەتنىڭ ھەممە خەزىنىلىرى ئۇنىڭدا ساقالنغاندۇر.  

ناتوغرا تەلىملەردىن ئاگاھالندۇرۇش

4 ھېچ كىشى سىلەرنى سىلىق سۆزلەر بىلەن ئالدىمىسۇن دەپ، شۇنى ئېيتىمەن.  5 چۈنكى 

جىسىمچە يىراقتا بولساممۇ، روھچە سىلەر بىلەن بولۇپ، سىلەرنىڭ تەرتىپىڭالرنى ۋە مەسىھكە 
بولغان ئىمانىڭالرنىڭ مەھكەملىكىنى كۆرۈپ خۇشتۇرمەن.  

6 خۇداۋەندە مەسىھ ئەيسانى قوبۇل قىلغىنىڭالردەك، ئۇنىڭدا يۈرۈپ،  

7 يىلتىز سېلىپ ئۇنىڭدا تەمىر قىلىنىپ، ئىماندا مەھكەملىنىپ، ئۆگەنگىنىڭالردەك، شۈكۈر 

قىلىشتا ئېشىڭالر.  8 ئېھتىيات قىلىڭالركى، مەسىھكە مۇۋاپىق بولماي، بۇ دۇنيانىڭ قائىدە-
قانۇنىيەتلىرى بويىچە، ئادەملەرنىڭ رەسمىگە مۇۋاپىق بولغان پەلسەپە ۋە بىمەنە ئالدامچىلىك 
بىلەن ھېچكىم سىلەرنى ئازدۇرۇپ ئەسىر قىلمىسۇن.  9 چۈنكى خۇدالىقنىڭ ھەممە كامالىتى 
جىسىمچە مەسىھتە ماكان تۇتۇپ تۇرىدۇ  10 ۋە ئۇنىڭدا كامالەتكە شېرىك بولدۇڭالر. ئۇ ئۆزى 

ئاسماندىكى ھەممە سەلتەنەت ۋە ھۆكۈمەتلەرنىڭ بېشىدۇر.  
11 ئۇنىڭ ئۆزىدە قول بىلەن بولمىغان بىر خەتنە بىلەن خەتنە قىلىنىپ، مەسىھنىڭ خەتنىسى 

بىللە  بىلەن  ئېگىندەك سالدىڭالر.  12 ئۇنىڭ  بىر  بەدىنىڭالرنى  گۇناھ  ئۆز جىسمانىي  بىلەن 
قۇدرىتىگە  خۇدانىڭ  قوپۇرغان  ئارىسىدىن  ئۆلۈكلەر  ئۇنى  قىلىنىپ،  دەپنە  چۆمۈلدۈرۈشتە 
ئىشىنىپ ئۇنىڭ بىلەن تىرىلدۈرۈلدۈڭالر.  13 ئۇ سىلەر گۇناھلىرىڭالرنىڭ ۋە جىسمىڭالرنىڭ 
خەتنىسىزلىكىدە ئۆلگەنلەرنى ئۇنىڭ بىلەن تىرىلدۈرۈپ، ھەممە گۇناھلىرىمىزنى ئەپۇ قىلدى.  
14 بىزگە زىت بولۇپ يولىمىزنى توسىدىغان قائىدە خەتنى يوقىتىپ، ئۇنى كرېستكە مىخالپ 

ئوتتۇرىدىن كۆتۈردى.  15 سەلتەنەتلەرنى ۋە ھۆكۈمرانالرنى ياراغسىزالندۇرۇپ، ئۇالر ئۈستىدىن 
مەسىھ بىلەن غالىب بولۇپ، ئۇالرنى ئاشكارا رەسۋا قىلدى.  

16 ھېچكىم يېمەك يا ئىچمەك جەھىتىدىن يا ھېيت جەھىتىدىن يا يېڭى ئاي يا شابات جەھىتىدىن 

سىلەرنى ھۆكۈم قىلمىسۇن.  17 چۈنكى بۇالر كېلىدىغاننىڭ سايىسى بولىدۇ. لېكىن ھەقىقىي 
ئىبادەت  پەرىشتىلەرگە  كۆرسىتىپ  كەمتەر  ئۆزىنى  مەسىھتىدۇر.  18 ھېچكىم  ئۆزى  جىسىم 
قىلىپ، كۆرگەن روھىي كۆرۈنۈشلىرى ئۈچۈن پەخىرلىنىپ، سەۋەبسىز ئۆز جىسمانىي زېھنىدە 
يوغانلىق قىلىپ تۇرۇپ، نۇسرەت مۇكاپاتىنى سىلەردىن ئالمىسۇن.  19 شۇنداقالر باش بولغان 
ياردىمى  پەيلەرنىڭ  ۋە  بېغىشالر  بەدەن  پۈتۈن  مەسىھتىن  ئەمەس.  باغالقلىق  ئۆزىگە  مەسىھ 

بىلەن بىرلىشىپ، خۇدا بەرگەن ئۆسۈشى بىلەن ئۆسىدۇ.  
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تېخى  نېمىشقا  بولساڭالر،  ئۆلگەن  نىسبەتەن  قائىدە-قانۇنىيەتلەرگە  دۇنيانىڭ  بىلەن  20 مەسىھ 

دۇنيادا ياشىغاندەك شۇنداق قائىدىلەرگە،  21 يەنى »تۇتمىغىن«، »تېتىمىغىن« ياكى »تەگمىگىن« 
ۋە  ئەمرلىرى  ئادەملەرنىڭ  ھەممىسى  سۇنىسىلەر؟  22 بۇنىڭ  بويۇن  قائىدىلەرگە  دەيدىغان 
تەلىملىرىگە مۇۋاپىق بولۇپ، ئىشلىتىشتە بارا-بارا يوقىلىدۇ.  23 بۇ قائىدىلەر ئۆزلۈكتىن بولغان 
ئىبادەت ۋە كەمتەرلىك ۋە بەدەننى قىينىماقلىق بىلەن بولۇپ، »ھېكمەت« دەپ ئاتىلىدۇ. لېكىن 

مۇنداق ئىشالر ھېچ نەرسىگە ئەرزىمەي، بەلكى نەپسنى تويدۇرماق ئۈچۈن بولىدۇ.  

ئەيسا مەسھتىن كەلگەن يېڭى ھايات

چۈنكى 3  ئىزدەڭالر،  نەرسىلەرنى  يۇقىرىدىكى  بولساڭالر،  قوپقان  تىرىلىپ  بىلەن  1 مەسىھ 

ئاندا مەسىھ خۇدانىڭ ئوڭىدا ئولتۇرىدۇ.  2 يەردىكى نەرسىلەرنى ئەمەس، ئەمما يۇقىرىدىكى 
تىرىكلىكىڭالر خۇدادا مەسىھ  ۋە  ئۆلگەنسىلەر  3 چۈنكى سىلەر  قىلىڭالر.   پىكىر  نەرسىلەرنى 
ۋاقىتتا  بولىدىغان  ئاشكارا  ئۆزى  بولغان مەسىھ  4 تىرىكلىكىمىز  تۇرىدۇ.   يوشۇرۇلۇپ  بىلەن 

سىلەر ھەم ئۇنىڭ بىلەن شان-شەرەپتە ئاشكارا بولىسىلەر.  
5 ئۇنىڭ ئۈچۈن زېمىنىي ئەزالىرىڭالرنى، يەنى زىنانى، ناپاكلىقنى، ھاۋايى-ھەۋەسنى، شەھۋەتنى 

ۋە بۇتپەرەسلىكتەك بولغان تەمەخورلۇقنى ئۆلتۈرۈڭالر.  6 چۈنكى شۇنداق ئىشالر سەۋەبىدىن 
ئۇالردا  ياشىغىنىڭالردا  گۇناھالردا  بۇ  ئىلگىرى  ھەم  كېلىدۇ.  7 سىلەر  غەزىپى  خۇدانىڭ 
يۈرەتتىڭالر.  8 لېكىن ئەمدى ئۆزۈڭالردىن شۇنىڭ ھەممىسىنى، يەنى غەزەپنى، ئاچچىقنى ۋە 
يامانلىقنى تاشالپ، ھاقارەت ۋە نااليىق گەپتىن ئاغزىڭالرنى يىغىڭالر.  9 بىر-بىرىڭالرغا يالغان 
سۆزلىمەڭالر، چۈنكى كونا ئادەمنى ئەمەللىرى بىلەن بىر ئېگىندەك سېلىپ،  10 يېڭى ئادەمنى 
كىيدىڭالر. ئۇ ئۆزى ياراتقۇچىسىنىڭ سۈرىتىگە مۇۋاپىق مەرىپەتتە يېڭىلىنىدۇ.  11 مۇندا نە 
يۇنانىي ۋە نە يەھۇدىي، نە خەتنىلىك ۋە نە خەتنىسىزلىك، نە باربار نە ئىسكىت، نە قۇل نە ھۆر، 

بەلكى مەسىھ ھەر نەرسە بولۇپ، ھەممىسىدىدۇر.  
شەپقەتلىكىنى،  كۆڭۈل  ئامراقلىرىدەك  ۋە  مۇقەددەس  ئىلغانغان  خۇدانىڭ  ئۈچۈن  12 ئۇنىڭ 

مۇاليىملىقنى، كەمتەرلىكنى، ياۋاشلىقنى ۋە سەۋرنى كىيىپ،  13 بىر-بىرىڭالرغا سەۋر-تاقەت 
قىلىپ، بىر-بىرىڭالرنى ئەپۇ قىلىڭالر. ئەگەر بىرىڭالرنىڭ يەنە بىرىگە شىكايىتى بار بولسا، 
ھەممىسىنىڭ  بۇنىڭ  كەچۈرۈڭالر.  14 ئەمما  ھەم  سىلەر  كەچۈرگەندەك،  سىلەرنى  مەسىھ 

ئۈستىگە كامالەتنىڭ رىشتىسى بولغان مۇھەببەتنى كىيىڭالر.  
ئۆزىگە  ئۇنىڭ  چۈنكى  قىلسۇن،  سەلتەنەت  كۆڭۈللىرىڭالردا  ئامانلىقى  15 مەسىھنىڭ 

سۆزى  بولۇڭالر.  16 مەسىھنىڭ  شۈكرانىلىك  ۋە  بولدۇڭالر،  بەدەندەك  بىر  قىچقىرىلىپ، 
ئىچىڭالردا كەڭرىچىلىك بىلەن ماكان تۇتسۇن، زەبۇرنىڭ كۈيلىرى ۋە مەدھىيىلەر ۋە روھىي 
شېئىرالر بىلەن بىر-بىرىڭالرغا ھەممە ھېكمەتتە تەلىم بېرىپ، نەسىھەت قىلىپ، شۈكرانىلىك 
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بىلەن،  سۆز  خاھى  قىلساڭالر،  ئوقۇڭالر.  17 ھەرنېمە  ھەمد  خۇداغا  كۆڭۈللىرىڭالردا  بىلەن 
خاھى ئەمەل بىلەن قىلساڭالر، ھەممىسىنى خۇداۋەندە ئەيسانىڭ ئىسمى بىلەن قىلىپ، ئۇنىڭ 

ۋاسىتىسى بىلەن خۇدا ئاتىغا شۈكۈر قىلىڭالر.  

 ئۆز-ئارا مۇناسىۋەتلەر

18 ئەي خوتۇنالر، خۇداۋەندىدىكىلەرگە اليىق بولغاندەك ئۆز ئەرلىرىڭالرغا بويۇن سۇنۇڭالر.  

19 ئەي ئەرلەر، خوتۇنلىرىڭالرنى دوست تۇتۇپ، ئۇالرغا ئاچچىقالنماڭالر.  

شۇنداق  چۈنكى  قىلىڭالر،  ئىتائەت  ئاتا-ئانىلىرىڭالرغا  ئۆز  ئىشتا  ھەر  بالىالر،  20 ئەي 

قىلمىقىڭالر خۇداۋەندىگە مەقبۇلدۇر.  
21 ئەي ئاتىالر، جۈرئەتسىز بولمىسۇن دەپ، ئۆز بالىلىرىڭالرنى ئاچچىقالندۇرماڭالر.  

كۆزگە  قىلىڭالر،  ئىتائەت  خوجىلىرىڭالرغا  جىسمانىي  ئۆز  ئىشتا  ھەر  خىزمەتكارالر،  22 ئەي 

ۋە خۇداۋەندىنىڭ  بەلكى كۆڭۈلنىڭ مەيلى  ئەمەس،  قىلماق ئۈچۈن  رازى  ئادەملەرنى  كۆرۈنۈپ 
قورقۇنچىسى بىلەن ئىتائەت قىلىڭالر.  23 ھەرنېمە قىلساڭالر كۆڭۈلنىڭ خۇشلۇقى بىلەن قىلىپ، 
ئادەملەرگە قىلغاندەك ئەمەس، بەلكى خۇداۋەندىگە قىلغاندەك خىزمەت قىلىپ،  24 خۇداۋەندىدىن 
مىراس ئىنئامىنى ئالىدىغىنىڭالرنى بىلىڭالر. سىلەر خىزمەت قىلىدىغان خوجا مەسىھ ئۆزىدۇر.  
25 يامانلىق قىلغان كىشى ئۆزى قىلغان يامانلىقنى تاپىدۇ. چۈنكى يۈز-خاتىرە قىلىش يوقتۇر.  

1 ئەي خوجىالر، ئاسماندا سىلەرنىڭ بىر خوجاڭالر بار بولغىنىنى بىلىپ، خىزمەتكارلىرىڭالرغا 4 

ھەقلىق ۋە ئىنساپ كۆرسىتىڭالر.  
2 توختىماي دۇئا قىلىپ، دۇئادا شۈكۈر بىلەن ئويغاق تۇرۇڭالر.  3 مەسىھنىڭ سىرىنى بايان 

قىلغىلى خۇدا بىزگە سۆزنىڭ ئىشىكىنى ئاچقاي دەپ، بىز ئۈچۈن ھەم دۇئا قىلىڭالر. ئۇ سىر 
ئۈچۈن مەن ئۆزۈم زەنجىرلەر بىلەن باغالنغانمەن. 4 دۇئا قىلىڭالركى، ئۇ سىرنى كېلىشىملىك 

سۆز بىلەن بايان قىاللىغايمەن.  
5 تاشقىرىدىكىلەر بىلەن يۈرۈشتە پەملىك بولۇپ، پۇرسەتتىن پايدىلىنىڭالر.  6 سۆز قىلىشىڭالر 

يېقىشلىق بولۇپ، تۇز بىلەن تەڭشەكلىك بولسۇن. ھەر كىشىگە قانداق جاۋاب بېرىشىڭالرنى 
بىلگەيسىلەر.  

 ئاخىرقى سۆز ۋە ساالم

7 ئامراق بۇرادەر بولۇپ ئىشەنچلىك خىزمەتكار ۋە خۇداۋەندىدە خىزمەتدىشىم بولغان تىكىكۇس 

مېنىڭ ھەممە ئەھۋالىمنى سىلەرگە بىلدۈرىدۇ.  8 بۇ جەھىتىدىن بىزنىڭ توغرىمىزدىن خەۋەر 
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بېرىدۇ.   تەسەللى  كۆڭۈللىرىڭالرغا  ئۆزى  ئۇ  ئەۋەتتىم.  قېشىڭالرغا  ئۇنى  ئۈچۈن  تاپمىقىڭالر 
بىرگە  بىلەن  ئۇنىڭ  ھەم  ئونېسىمۇسنى  بۇرادەر  ئامراق  ۋە  ئىشەنچلىك  بولغان  9 سىلەردىن 

ئەۋەتتىم. بۇالر بۇ يەردىكى ھەممە ئىشالر توغرىسىدىن خەۋەر بېرىدۇ.  
بارناباسنىڭ  ۋە  ئېيتىدۇ  ساالم  سىلەرگە  ئارىستارخۇس  بولغان  ئەسىر  ھەم  بىلەن  10 مەن 

تاپتىڭالر،  بۇيرۇق  ئىلگىرى  توغرىسىدىن  ئۇنىڭ  ئېيتىدۇ.  ساالم  ماركۇس  تۇغقىنى  ئىككى 
ئېيتىدۇ.  ساالم  ھەم  ئەيسا  دېگەن  قىلىڭالر.  11 يۇستۇس  قوبۇل  ئۇنى  كەلسە،  قېشىڭالرغا 
خەتنىلىكلەردىن يالغۇز بۇالر خۇدانىڭ پادىشاھلىقى ئۈچۈن مېنىڭ ھەمكارلىرىم بولۇپ، ماڭا 

تەسەللى كەلتۈرگەندۇر.  
ئۇ  ئېيتىدۇ.  ساالم  سىلەرگە  ئېپافراس  بولغان  خىزمەتكارى  مەسىھنىڭ  بولۇپ  12 سىلەردىن 

ئۆزى سىلەرنىڭ خۇدانىڭ ھەممە ئىرادىسىنى كامىل ۋە شەكسىز بىلىپ، چىڭ تۇرمىقىڭالر 
تۇرىدۇ.  13 چۈنكى  قىلىپ  ئىجتىھات  دۇئادا  ھەمىشە  جەھىتىڭالردىن  سىلەرنىڭ  ئۈچۈن 
ۋە  ئۈچۈن  الئودىكىيادىكىلەر  ۋە  ئۈچۈن  ئۇ سىلەر  بېرىمەنكى،  گۇۋاھلىق  توغرىسىدا  ئۇنىڭ 

ھېيراپولىستىكىلەر ئۈچۈن توال غەيرەت قىلىدۇ.  
14 ئامراق تېۋىپ لۇقا ۋە دېماس سىلەرگە ساالم ئېيتىدۇ.  

15 الئودىكىيادىكى بۇرادەرلەرگە ۋە نىمفاغا ۋە ئۇنىڭ ئۆيىدىكى جامائەتكە ساالم ئېيتىڭالر.  

16 بۇ خەت سىلەرنىڭ ئاراڭالردا ئوقۇلغاندىن كېيىن، ئۇنى الئودىكىيادىكىلەرنىڭ جامائىتىدە 

ھەم ئوقۇتقۇزۇڭالر ۋە سىلەر ھەم الئودىكىيادىكىلەرنىڭكىنى ئوقۇغايسىلەر.  
17 ئاركىپۇسقا: »سەن خۇداۋەندىدە قوبۇل قىلغان خىزمىتىڭگە كۆڭۈل قويۇپ پۈتكۈزگەيسەن« 

دەپ ئېيتىڭالر.  
18 مەن پاۋلۇس ئۆز قولۇم بىلەن ساالمنى پۈتتۈم. زەنجىرلىرىمنى ياد قىلىڭالر. مېھىر-شەپقەت 

سىلەر بىلەن بولسۇن.  
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تېسالونىكالىقالرغا يېزىلغان 
بىرىنچى خەت

جامائەتكە ساالم

ئەيسا 1  خۇداۋەندە  ۋە  ئاتىدا  خۇدا  تىموتېئۇستىن  ۋە  سىلvانۇستىن  ۋە  1 پاۋلۇستىن 

مەسىھتىكى تېسالونىكالىقالرنىڭ جامائىتىگە ساالم. سىلەرگە مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق 
بولسۇن.  

2 سىلەرنى دۇئالىرىمىزدا ياد قىلىپ، سىلەر ئۈچۈن ھەمىشە خۇداغا شۈكۈر ئېيتىمىز.  3 بىز 

مۇھەببىتىڭالرنىڭ  ۋە  ئەمەللىرىنى  ئىمانىڭالرنىڭ  ئالدىدا  ئاتىمىزنىڭ  خۇدا  توختىماي 
ئەمگىكىنى ۋە خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھتىكى ئۈمىدىڭالرنىڭ سەۋرىنى ياد قىلىمىز.  

4 ئەي خۇدانىڭ ئامراقلىرى بولغان بۇرادەرلىرىمىز، ئىلغانغىنىڭالرنىڭ قانداق ئىكەنلىكىنى 

بىلىمىز.  5 بىز يەتكۈزگەن ئىنجىل يالغۇز سۆز بىلەن سىلەرگە كەلمەي، بەلكى قۇۋۋەت بىلەن 
ۋە مۇقەددەس روھ بىلەن ۋە كامىل ئېتىقاد بىلەن كەلدى. چۈنكى سىلەرنىڭ مەنپەئىتىڭالر 
ئۈچۈن ئاراڭالردا قانداق تۇرغىنىمىزنى بىلىسىلەر.  6 سىلەر سۆزنى توال تەڭلىكتە مۇقەددەس 
روھنىڭ خۇشلۇقى بىلەن قوبۇل قىلىپ، بىزگە ۋە خۇداۋەندىگە ئەگەشتىڭالر.  7 شۇنداقكى، 
بولدۇڭالر.  8 چۈنكى  نەمۇنە  ھەممىسىگە  ئىشەنگەنلەرنىڭ  ئاخايەدىكى  ۋە  ماكېدونىيەدىكى 
ئاڭالنمىدى،  ئاخايەدە  ۋە  ماكېدونىيەدە  يالغۇز  سۆزى  خۇدانىڭ  تەرىپىڭالردىن  سىلەرنىڭ 
بەلكى خۇداغا بولغان ئېتىقادىڭالر ھەر يەردە مەشھۇر بولدى. شۇنداقكى، ئۇنىڭ توغرىسىدا 
قارشى  قانداق  ئاراڭالردا  سىلەرنىڭ  ئۆزى  ئۇالر  كەلمەيدۇ.  9 چۈنكى  الزىم  قىلىشىمىز  سۆز 
ئېلىنغانلىقىمىز توغرىسىدىن ۋە سىلەرنىڭ ھەقىقىي تىرىك خۇداغا خىزمەت قىلماق ئۈچۈن 
ئۆزى  خۇدانىڭ  بېرىپ،  10 ئۇالر  خەۋەر  توغرىسىدىن  يانغىنىڭالر  تەرىپىگە  خۇدا  بۇتالردىن 
قۇتقۇزىدىغان  غەزەپتىن  كېلىدىغان  بىزنى  يەنى  ئوغلىنىڭ،  قوپۇرغان  ئارىسىدىن  ئۆلۈكلەر 

ئەيسانىڭ ئاسمانالردىن كېلىدىغىنىغا مۇنتەزىر تۇرۇشۇڭالرنى بايان قىلىدۇ.  

پاۋلۇسنىڭ تېسالونىكادىكى خىزمىتى

بىلىسىلەر.  2  ئۆزۈڭالر  بولمىغىنىنى  بىكار  كىرگىنىمىزنىڭ  ئاراڭالرغا  بۇرادەرلەر،  1 ئەي 

تارتىپ ئۇرۇلغان بولساقمۇ،  بىز ئىلگىرى فىلىپپىدە زەخمەت  بىلگەندەك  2 چۈنكى سىلەر 

توال مۇشەققەت تارتىپ خۇدايىمىزنىڭ قۇدرىتىدە غەيرەت قىلىپ، سىلەرگە خۇدانىڭ ئىنجىلىنى 
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يەتكۈزدۇق.  3 نەسىھەتىمىز ئېزىقتۇلۇقتىن يا ناپاكلىقتىن ئەمەس ۋە يا ھىيلە بىلەن ئەمەس،  
4 لېكىن خۇدا بىزنى ئىنجىلنى ئامانەت ئېلىشقا اليىق كۆرگەن ۋەجىدىن سۆز قىلىمىز. ئادەملەرنى 

رازى قىلماق ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى كۆڭۈللىرىمىزنى تەپتىش قىلىدىغان خۇدانىڭ رىزايى ئۈچۈن 
سۆز قىلىمىز.  5 سىلەرگە مەلۇم بولغاندەك، سىلىق سۆز بىلەن كەلمىدۇق ياكى تەمەخورلۇققا 
ئۆزىمىزنى  ياراشقۇدەك  روسۇللىرىغا  6 مەسىھنىڭ  گۇۋاھتۇر.   بىزگە  خۇدا  قىلمىدۇق.  باھانە 
ئۇلۇغ سانىيالىساقمۇ، خاھى سىلەردىن، خاھى باشقاالردىن بولسۇن، ئادەملەر تەرىپىدىن ئىززەت 
مېھرىبانلىق  ئاراڭالردا  قىلغاندەك،  پەرۋىش  بالىلىرىنى  ئۆز  ئانا  بىر  7 بەلكى  ئىزدىمىدۇق.  
بەلكى  ئەمەس،  سۆزىنى  خۇدانىڭ  يالغۇز  تۇتۇپ،  دوست  شۇنداق  8 سىلەرنى  تۇردۇق.   بىلەن 
ئۆز جانلىرىمىزنى ھەم سىلەرگە بەرگىلى ئارزۇ قىلدۇق، چۈنكى سىلەرگە ئامراق بولغانىدۇق.  
9 ئەي بۇرادەرلەر، تارتقان ئەمگىكىمىز ۋە مۇشەققىتىمىز يادىڭالردا بار. مانا سىلەرگە خۇدانىڭ 

ئىنجىلىنى جاكارالپ، ھېچبىرىڭالرغا يۈك بولماي، كېچە ۋە كۈندۈز ئىشلەتتۇق.  
10 سىلەر ئىشەنگەنلەر ئالدىدا قانداق پاك ۋە ئادىل ۋە ئەيىبسىز تۇرۇشىمىزغا خۇدا ۋە ھەم 

ئۆزۈڭالر گۇۋاھتۇرسىلەر.  11 بىلىسىلەركى، بىر ئاتا ئۆز بالىلىرىغا نەسىھەت بەرگەندەك، بىز 
ھەربىرىڭالرغا نەسىھەت ۋە تەسەللى بېرىپ،  12 سىلەرنى ئۆز پادىشاھلىقىغا ۋە شان-شەرىپىگە 
قىچقارغان خۇداغا اليىق بولغۇدەك يۈرگەيسىلەر دەپ تەكىتلەپ، سىلەرنى جۈرئەتلەندۈرەتتۇق.  
13 بۇ ۋەجىدىن بىز ئۆزىمىز توختىماي خۇداغا شۈكۈر ئېيتىمىز، چۈنكى بىز ۋەز ئېيتقان خۇدانىڭ 

سۆزىنى ئاڭلىغىنىڭالردا، ئۇنى ئادەمنىڭ سۆزىدەك ئەمەس، بەلكى ھەقىقەتتە خۇدانىڭ سۆزى 
سىلەر  بۇرادەرلەر،  قىلدىڭالر.  14 ئەي  قوبۇل  دەپ  ئىكەن  سۆزى  خۇدانىڭ  ئۇنى  بولغاندەك، 
خۇدانىڭ يەھۇدىيەدە مەسىھ ئەيسادا بولغان جامائەتلىرىگە ئوخشاش بولدۇڭالر، چۈنكى ئۇالر 
يەھۇدىيالردىن زەخمەت تارتقاندەك سىلەر ھەم ئۆز يۇرتلۇق خەلقىڭالردىن زەخمەت تارتتىڭالر.  
قوغلىدى.  ھەم  بىزنى  ئۆلتۈرۈپ،  پەيغەمبەرلەرنى  ۋە  ئەيسانى  خۇداۋەندە  ئۆزى  15 يەھۇدىيالر 

ئۇالر خۇداغا مەقبۇل بولماي، ھەممە ئادەملەرنىڭ دۈشمەنلىرى بولۇپ،  16 بىزنى تائىپىلەرنىڭ 
تولدۇرىدۇ.  ئۆلچىمىنى  گۇناھلىرىنىڭ  ئۆز  توسۇپ، ھەمىشە  قىلىشتىن  ئۈچۈن سۆز  نىجاتى 

ئەمما غەزەپ ھۆكۈمى ناھايىتى كۆتۈرۈلۈپ ئۇالرغا يېتىپ كەلگەن.  

پاۋلۇسنىڭ تېسالونىكالىقالرنى يوقالش ئارزۇسى

ئاز  بىر  بىلەن سىلەردىن  دىدار  بەلكى  ئەمەس،  بىلەن  بىز كۆڭۈل  بۇرادەرلەر،  ئەي  17 لېكىن، 

ۋاقىت ئايرىلغان بولۇپ، چوڭ ئىشتىياق بىلەن يۈزۈڭالرنى كۆرگىلى ئوشۇقراق تىرىشتۇق.  
18 بۇ ۋەجىدىن بىز، بولۇپمۇ مەن پاۋلۇس، بىر ئىككى قېتىم ئالدىڭالرغا كەلگىلى خالىدۇق، 

لېكىن شەيتان بىزنى توستى.  19 خۇداۋەندىمىز ئەيسانىڭ ئالدىدا، ئۇنىڭ كېلىشىدە، بىزنىڭ 
ئەمەسمۇ؟   ئۆزۈڭالر  سىلەر  ئىكەن؟  كىم  تاجى  پەخرىمىزنىڭ  ۋە  خۇشلۇقىمىز  ۋە  ئۈمىدىمىز 

20 چۈنكى سىلەر بىزنىڭ ئىززىتىمىز ۋە خۇشلۇقىمىزدۇرسىلەر.  
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قېلىشىمىزنى 3  يالغۇز  ئافىنادا  ئۆزىمىز  چىدىيالمىغاندا،  ئۇزۇنراق  بىز  ئۈچۈن  1 ئۇنىڭ 

مۇناسىپ كۆرۈپ،  2 مەسىھنىڭ ئىنجىلىدا خۇدانىڭ خىزمەتكارى ۋە ھەمكارىمىز بولغان 
ئۈچۈن  بەرمەك  تەسەللى  قىلىپ،  مۇستەھكەم  ئىماندا  سىلەرنى  تىموتېئۇسنى  بۇرادىرىمىز 
شۇنداق  چۈنكى  تايمىغاي،  تەڭلىكلەردە  بۇ  ھېچكىم  3 نەتىجىدە  ئەۋەتتۇق.   قېشىڭالرغا 
تەڭلىك  بولغىنىمىزدا شۇنداق  بىلەن  4 سىلەر  بىلىسىلەر.   ئۇچرايدىغىنىمىزنى  تەڭلىكلەرگە 
بەردۇق ۋە شۇنداق ۋەقە ھەم بولدى. بۇنى  تارتىدىغىنىمىزنى سىلەرگە ئىلگىرىدىن ئېيتىپ 
ئەۋەتتىم.  تىموتېئۇسنى  چىدىيالمىغاندا  ئۇزۇنراق  مەن  ۋەجىدىن  5 بۇ  بىلىسىلەر.   ئۆزۈڭالر 
سىنىغۇچى سىلەرنى سىنىغىنى بىلەن ئىشىمىز بىكار بولدىمىكىن دەپ قورقۇپ، ئىمانىڭالرنى 

بىلگىلى خالىدىم.  

تىموتېۇئستىن ئالغان خۇش خەۋەر

6 لېكىن ئەمدى تىموتېئۇس سىلەرنىڭ قېشىڭالردىن بىزنىڭ ئالدىمىزغا كەلگەندە، سىلەرنىڭ 

ئىمانىڭالرنى ۋە مۇھەببىتىڭالرنى ۋە ھەمىشە بىزنى ياخشىلىق بىلەن ياد قىلغىنىڭالرنى ۋە 
بىز سىلەرنى كۆرگىلى ئارزۇ قىلغاندەك بىزنى كۆرگىلى ئارزۇ قىلغىنىڭالر توغرىسىدىكى خۇش 
خەۋەر بىزگە بەردى.  7 بۇ جەھەتتىن، ئەي بۇرادەرلەر، سىلەر ئۈچۈن ھەممە تەڭلىكىمىزدە ۋە 
خۇداۋەندىدە  سىلەر  تاپتۇق.  8 چۈنكى  تەسەللى  بىلەن  ئىمانىڭالر  سىلەرنىڭ  زەخمىتىمىزدە 
جەھىتىڭالردىن  بولدۇق.  9 سىلەرنىڭ  تىرىلگەندەك  يېڭىدىن  كېيىن،  تۇرغاندىن  چىڭ 
ئېيتااليمىزمۇ؟   شۈكۈر  كۇپايە  ئۈچۈن  خۇشلۇقىمىز  تاپقان  سىلەردىن  ئالدىدا  خۇدايىمىزنىڭ 
10 سىلەرنىڭ يۈزۈڭالرنى كۆرۈپ، ئىمانىڭالرنىڭ كەملىكىنى تۈزەتمەك ئۈچۈن كېچە ۋە كۈندۈز 

توال تەلەپ قىلىپ دۇئا قىلىمىز.  
11 لېكىن خۇدا ئاتىمىز ئۆزى ۋە خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھ يولىمىزنى سىلەرگە تۈز قىلسۇن.  

12 بىزنىڭ سىلەرگە بولغان مۇھەببىتىمىزدەك، خۇداۋەندە سىلەرنىڭ بىر-بىرىڭالرغا ۋە ھەممە 

ئەيسا  ئاشۇرسۇنكى،  13 خۇداۋەندىمىز  زىيادىلەشتۈرۈپ  مۇھەببىتىڭالرنى  بولغان  ئادەملەرگە 
ئۆز مۇقەددەسلىرى بىلەن كەلگەندە كۆڭۈللىرىڭالر خۇدا ئاتىمىزنىڭ ئالدىدا مۇقەددەسلىكتە 

ئەيىبسىز بولۇپ، مۇستەھكەم بولۇپ قالغاي.  

خۇداغا مەقبۇل بولۇپ يۈرۈش

بۇ 4  بېرىمىزكى،  نەسىھەت  ئەيسادا  خۇداۋەندە  يالۋۇرۇپ،  سىلەرگە  بۇرادەرلەر،  ئەي  1 يەنە، 

تېخى  يۈرۈشتا  بولۇپ  مەقبۇل  خۇداغا  ئالغىنىڭالردەك،  تەلىم  بىزدىن  يۈرۈپ،  چاغقىچە 
بۇيرۇقالر  قايسى  سىلەرگە  تەرىپىدىن  ئەيسا  خۇداۋەندە  2 چۈنكى  ئاشقايسىلەر.   زىيادىرەك 
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بولۇپ،  مۇقەددەس  سىلەر  شۇكى،  ئىرادىسى  خۇدانىڭ  3 چۈنكى  بىلىسىلەر.   بەرگىنىمىزنى 
ئۆزۈڭالرنى زىنادىن يىغقايسىلەر.  4 ھەربىرىڭالر مۇقەددەسلىك ۋە ئىپپەتلىك بىلەن ئۆزىگە بىر 
خوتۇن ئالسۇن.  5 ئەمما خۇدانى تونۇمىغان تائىپىلەردەك شەھۋەتنىڭ ھەۋەس بىلەن خوتۇن 
ئۇنىڭغا  قىلىپ،  مۇئامىلىدە ھېچ خىالپلىق  قىلغان  بىلەن  بۇرادىرى  6 ھېچكىم  ئالمىسۇن.  
خۇداۋەندە  ئېيتقىنىمىزدەك  سىلەرگە  تەكىتلەپ،  ئىلگىرىدىن  چۈنكى  يەتكۈزمىسۇن،  زەرەر 
قىچقارماي،  ناپاكلىققا  بىزنى  ئۇ  7 چۈنكى  ئالغۇچىدۇر.   ئىنتىقام  ئۈچۈن  ھەممىسى  شۇنىڭ 
بەلكى مۇقەددەسلىككە قىچقاردى.  8 بۇنى رەت قىلغان كىشى ئىنساننى رەت قىلماي، بەلكى 

سىلەرگە ئۆز مۇقەددەس روھىنى بەرگەن خۇدانى رەت قىلىدۇ.  
بىر- ئۆزۈڭالر  كەلمەيدۇ.  الزىم  پۈتمىكىم  سىلەرگە  توغرىسىدا  مۇھەببەت  9 بۇرادەرچىلىك 

بىرىڭالرنى دوست تۇتۇشنى خۇدادىن ئۆگەنگەنسىلەر.  10 چۈنكى شۇنى بارچە ماكېدونىيەدىكى 
دەپ،  ئاشقايسىلەر  تېخى  شۇنىڭدا  بۇرادەرلەر،  ئەي  لېكىن،  قىلدىڭالر،  بۇرادەرلەرگە  ھەممە 
ئىشىڭالرنى  ئۆز  تۇرۇپ،  تىنچ  بۇيرۇغىنىمىزدەك  بېرىمەن.  11 سىلەرگە  نەسىھەت  سىلەرگە 
قىلىپ قوللىرىڭالر بىلەن ئىشلەپ تۇرۇشقا تىرىشقايسىلەر،  12 شۇنداق قىلىپ، تاشقىرىقىالر 
قىلىشقا  تەلەپ  نېمە  بىر  ھېچكىمدىن  ۋە  قىلغايسىلەر  مۇئامىلە  تەرىقىدە  ئەدەپلىك  بىلەن 

ھاجىتىڭالر بولمىسۇن.  

ئەيسا مەسىھنىڭ قايتا كېلىشى

ئۇخالپ  ئۆلۈمدە  دەپ،  بولمايسىلەر  غەمكىن  بولغانالردەك  يوق  ئۈمىدى  بۇرادەرلەر،  13 ئەي 

ئۆلۈپ  ئەيسانىڭ  خالىمايمىز.  14 چۈنكى  بولمىقىڭالرنى  بىخەۋەر  توغرىسىدا  كەتكەنلەر 
تىرىلىپ قوپقىنىغا ئىشەنسەك، بىلىمىزكى، خۇدا شۇنىڭغا ئوخشاش ئەيسادا ئۆلۈمدە ئۇخالپ 

كەتكەنلەرنى ئۇنىڭ بىلەن بىللە ئېلىپ كېلىدۇ.  
15 خۇداۋەندىنىڭ سۆزى بىلەن سىلەرگە شۇنى ئېيتىمىزكى، بىز خۇداۋەندىنىڭ كېلىشىگىچە 

چىقمايمىز.  16 چۈنكى  ئىلگىرى  كەتكەنلەردىن  ئۇخالپ  ئۆلۈمدە  قالغانالر  تىرىك  ياشاپ 
پەرىشتىنىڭ  ئۇلۇغ  بىر  ۋە  بۇيرۇق خىتابى  بىر  ۋە  بولۇپ  نازىل  ئاسماندىن  ئۆزى  خۇداۋەندە 
ئاۋازى ۋە خۇدانىڭ كانىيى ئاڭلىنىدۇ، ۋە مەسىھتە ئۆلگەنلەر ئاۋۋال قوپىدۇ.  17 ئاندىن بىز 
بۇلۇتالردا  بىلەن  ئۇالر  ئۈچۈن  كۆرۈشۈش  ئاسماندا  بىلەن  خۇداۋەندە  قالغانالر  تىرىك  ياشاپ 

كۆككە كۆتۈرۈلىمىز ۋە ئاندىن ھەمىشە خۇداۋەندە بىلەن بولىمىز.  
18 ئۇنىڭ ئۈچۈن بۇ سۆزلەر بىلەن بىر-بىرىڭالرغا تەسەللى بېرىڭالر.  

1 ئەمما، ئەي بۇرادەرلەر، بۇ ۋەقەنىڭ زامانلىرى ۋە ۋاقىتلىرى توغرىسىدا سىلەرگە پۈتكىلى 5 

الزىم كەلمەيدۇ.  2 چۈنكى ئۆزۈڭالر خۇداۋەندىنىڭ كۈنى ئوغرىنىڭ كېچىدە كەلگىنىدەك 
كېلىدىغىنىنى تەھقىق بىلىسىلەر.  3 ئۇالر: »ئەمدى تىنچ-ئامانلىقتۇر« دەپ ئېيتقان ۋاقىتتا، 
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ئۈستىگە  ئۇالرنىڭ  ھاالكەت  تۇيۇقسىز  كەلگەندەك  ئۈستىگە  خوتۇننىڭ  ھامىلىدار  تولغاق 
ئوغرىغا  بىر  ئۇ كۈن  بۇرادەرلەر،  ئەي  4 لېكىن سىلەر،  قۇتۇلمايدۇ.   ئۇالر قېچىپ  ۋە  كېلىدۇ 
نۇرنىڭ  ھەممەڭالر  5 چۈنكى  ئەمەسسىلەر.   قاراڭغۇلۇقتا  كەلگۈدەك  ئۈستۈڭالرغا  ئوخشاش 
بالىلىرى ۋە كۈندۈزنىڭ بالىلىرىدۇرسىلەر. بىز كېچىدىن ۋە قاراڭغۇلۇقتىن ئەمەسمىز.  6 ئۇنىڭ 
ئۇخلىغۇچىالر  7 چۈنكى  بواليلى.   ھوشيار  تۇرۇپ  ئويغاق  ئۇخلىماي،  باشقىالردەك  ئۈچۈن 
كۈندۈزدىن  بىز  8 لېكىن  بولىدۇ.   مەست  كېچىدە  بولغۇچىالر  مەست  ۋە  ئۇخاليدۇ  كېچىدە 
بولغانالر ھوشيار بولۇپ، ئىماننىڭ ۋە مۇھەببەتنىڭ كۆكرەك قالقىنىنى ۋە نىجات ئۈمىدىنىڭ 
دۇبۇلغىسىنى كىيەيلى.  9 چۈنكى خۇدا بىزنى غەزەپ ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى خۇداۋەندىمىز ئەيسا 
مەسىھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن نىجات تاپماققا تەيىنلىغاندۇر.  10 بىز، خاھى ئويغاق تۇرساق، 
خاھى ئۇخلىساق، ئۇنىڭ بىلەن ياشىغايمىز دەپ، مەسىھ بىز ئۈچۈن ئۆلدى.  11 ئۇنىڭ ئۈچۈن 
بۇ چاغقىچە قىلغىنىڭالردەك بىر-بىرىڭالرغا تەسەللى بېرىپ، بىر-بىرىڭالرنى تەمىر قىلىڭالر.  

 ئاخىرقى تەلىم ۋە ساالم

سىلەرگە  ۋە  ئىشلىگۈچىلەرنى  ئاراڭالردا  يالۋۇرىمىزكى،  سىلەرگە  بۇرادەرلەر،  ئەي  12 لېكىن، 

رەھبەرلىك قىلىپ نەسىھەت بەرگۈچىلەرنى ئەتىۋارالپ،  13 ئۆز ئىشلىرى ئۈچۈن ئۇالرغا توال 
مۇھەببەت كۆرسىتىڭالر. بىر-بىرىڭالر بىلەن ئىناق ئۆتۈڭالر.  

بولغانالرنى  كىچىك  جېنى  بېرىڭالر،  نەسىھەت  بولغانالرغا  تەرتىپسىز  بۇرادەرلەر،  14 ئەي 

دەپ،  قىلىڭالر  كەڭلىك  كۆڭۈل  ئادەملەرگە  ھەممە  يۆلەڭالر،  زەئىپلەرنى  جۈرئەتلەندۈرۈڭالر، 
ئورنىغا  يامانلىق  بىرىگە  يەنە  بىركىم  بولۇڭالركى،  بېرىمىز.  15 سەگەك  نەسىھەت  سىلەرگە 
ياخشىلىق  ئادەملەرگە  ھەممە  ۋە  بىر-بىرىڭالرغا  ۋاقىت  ھەر  لېكىن  قىلمىسۇن،  يامانلىق 

قىلغىلى تىرىشىڭالر.  
16 ھەمىشە خۇش بولۇڭالر.  17 توختىماي دۇئا قىلىڭالر.  18 ھەر ئىشتا شۈكۈر قىلىڭالر. چۈنكى 

مەسىھ ئەيسادا سىلەرگە نىسبەتەن خۇدانىڭ ئىرادىسى شۇنداقتۇر.  
19 روھنى ئۆچۈرمەڭالر.  20 پەيغەمبەرلىك قىلىشنى تەھقىر قىلماڭالر.  21 ھەر نەرسىنى سىناق 

قىلىپ ياخشىنى ئىلغاڭالر.  22 ھەرقانداق يامانلىقتىن قېچىڭالر. 
 23 ئەمما ئامانلىقنىڭ تەڭرىسى ئۆزى سىلەرنى تامام پاك-مۇقەددەس قىلغاي ۋە خۇداۋەندىمىز 
ئەيسا مەسىھنىڭ كېلىشىدە روھلىرىڭالر ۋە جانلىرىڭالر ۋە بەدەنلىرىڭالر تامامەن ئەيىبسىز 

تېپىلغاي.  24 سىلەرنى قىچقارغۇچى ئىشەنچلىك بولۇپ، ئۆز ئىشىنى پۈتكۈزىدۇ.  
25 ئەي بۇرادەرلەر، بىز ئۈچۈن دۇئا قىلىڭالر.  

26 ھەممە بۇرادەرلەرگە بىر مۇقەددەس سۆيۈش بىلەن ساالم قىلىڭالر.  

27 خۇداۋەندە بىلەن سىلەرگە يالۋۇرىمەنكى، بۇ خەت ھەممە بۇرادەرلەرگە ئوقۇلسۇن.  

28 خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-شەپقىتى سىلەر بىلەن بولسۇن.  
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تېسالونىكالىقالرغا يېزىلغان 
ئىككىنچى خەت

جامائەتكە ساالم

ئەيسا 1  خۇداۋەندە  ۋە  خۇدادا  ئاتىمىز  تىموتېئۇستىن  ۋە  سىلvانۇستىن  ۋە  1 پاۋلۇستىن 

مەسىھتىكى تېسالونىكالىقالرنىڭ جامائىتىگە ساالم.  2 خۇدا ئاتىدىن ۋە خۇداۋەندە ئەيسا 
مەسىھتىن سىلەرگە مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق بولسۇن.  

شۈكۈر ۋە دۇئا

3 ئەي بۇرادەرلەر، سىلەرنىڭ جەھىتىڭالردىن ھەمىشە اليىق بولغۇدەك شۈكۈر ئېيتماق بىزگە 

ۋاجىپتۇر، چۈنكى ئېتىقادىڭالر توال ئۆسۈپ، ھەربىرىڭالرنىڭ بىر-بىرىڭالرغا بولغان مۇھەببىتى 
زىيادە بولماقتا.  4 ئۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئۆزىمىز سىلەر چىدىغان ھەممە قوغالنماكلىقىڭالردا ۋە 
بىلەن  سىلەر  جامائەتلىرىدە  خۇدانىڭ  ئۈچۈن  ئىمانىڭالر  ۋە  سەۋر  قىلغان  تەڭلىكلىرىڭالردا 
ئاشكارا  ئىكەنلىكى  ئادىل  ھۆكۈمى  خۇدانىڭ  بىلەن  ھەممىسى  پەخىرلىنەلەيمىز.  5 بۇنىڭ 
بولىدۇ. بۇنىڭ بىلەن خۇدانىڭ پادىشاھلىقىغا اليىق سانالغايسىلەر. ئۇ پادىشاھلىق ئۈچۈن 
قايتۇرمىقى  تارلىق  يەتكۈزگۈچىلەرگە  تەڭلىك  سىلەرگە  تارتىسىلەر.  6 چۈنكى  ھەم  زەخمەت 
خۇدانىڭ ئادالىتىگە مۇۋاپىقتۇر.  7 لېكىن سىلەر، زەخمەت تارتقۇچىالر، خۇداۋەندە ئەيسا ئۆز 
قۇدرىتىنىڭ پەرىشتىلىرى بىلەن ئاسماندىن ئاشكارا بولغاندا بىز بىلەن ئارام تاپىسىلەر.  8 ئۇ 
ئۆزى ئوت يالقۇنىدا كېلىپ، خۇدانى تونۇمىغانالردىن ۋە خۇداۋەندىمىز ئەيسانىڭ ئىنجىلىغا 
ئىتائەت قىلمىغانالردىن ئىنتىقام ئالىدۇ.  9 ئۇ ۋاقىت بۇالر خۇداۋەندىنىڭ يۈزىدىن ۋە ئۇنىڭ 
قۇدرىتىنىڭ ئۇلۇغلۇكىدىن مەھرۇم قېلىپ، جازا تارتىپ ئەبەدىي ھاالكەتكە گىرىپتار بولىدۇ.  
ئىشەنگەنلەردە  ھەممە  ۋە  تاپقىلى  شان-شەرەپ  مۇقەددەسلىرىدە  ئۆز  خۇداۋەندە  كۈندە  10 ئۇ 

ئۆزىنى ئاجايىپ كۆرسەتكىلى كېلىدۇ. چۈنكى سىلەرگە بەرگەن گۇۋاھلىقىمىزغا ئىشەندىڭالر.  
11 بۇ ۋەجىدىن بىز ھەمىشە سىلەر ئۈچۈن دۇئا قىلىمىزكى، خۇدايىمىز سىلەرنى ئۆز دەۋىتىگە 

قۇدرەت  ئىشىنى  ھەممە  ئېتىقادنىڭ  ۋە  نىيەتنى  ھەممە  قىلىشقا  ياخشىلىق  ساناپ،  اليىق 
ئىسمى  ئەيسانىڭ  خۇداۋەندىمىز  بىلەن  قىلغاي،  12 بۇنىڭ  كامىل  ئاشۇرۇپ  ئەمەلگە  بىلەن 
سىلەردە شان-شەرەپ تاپقاي ۋە ئۆزۈڭالر خۇدايىمىزنىڭ ۋە خۇداۋەندە ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-

شەپقىتىگە مۇۋاپىق ئۇنىڭدا شان-شەرەپ تاپقايسىلەر.  
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گۇناھ ئادىمىنىڭ ئاشكارا بولۇشى

1 لېكىن، ئەي بۇرادەرلەر، خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ كېلىشى ۋە ئۇنىڭ ئالدىغا جەم 2 

قىلىنمىقىمىزنىڭ جەھىتىدىن سىلەرگە يالۋۇرىمىزكى،  2 خاھى روھالر بىلەن، خاھى بىزنىڭ 
تەرىپىمىزدىن كەلگەندەك بولغان بىر سۆز ياكى خەت بىلەن خۇداۋەندىنىڭ كۈنى كەلدى دەپ 
پات زېھنىڭالردىن سىلكىنىپ پاراكەندە ۋە پەرىشان بولماڭالر.  3 ھېچكىم سىلەرنى ھەرقانداق 
ئۇسۇل بىلەن ئالدىمىسۇن، چۈنكى ئاۋۋال تايىشنىڭ كەلمىكى ۋە گۇناھ ئادىمى، يەنى ھاالكەت 
ئوغلىنىڭ ئاشكارا بولمىقى كېرەكتۇر.  4 ئۇ ئۆزى ھەر تەڭرى ياكى مەبۇد ئاتالغاننىڭ ئۈستىگە 

زىت قوپۇپ، خۇدانىڭ بەيتىدە ئولتۇرۇۋېلىپ، ئۆزىنى »تەڭرى« دەپ ئېيتىدۇ.  
5 مەن سىلەرنىڭ يېنىڭالردا بولغاندا بۇنى سىلەرگە ئېيتقىنىمنى ياد قىلمىدىڭالرمۇ؟  6 ئەمدى 

ئۇ ئۆز ۋاقتىدا ئاشكارا بولغۇچىلىك ئۇنى توسىدىغان نېمە ئىكەنلىكىنى بىلىسىلەر.  7 چۈنكى 
ئىسيانچىلىقنىڭ سىرى ئاللىقاچان ئىشلەپ تۇرماقتا، لېكىن توسۇپ تۇرغۇچىنىڭ ئوتتۇرىدىن 
كۆتۈرۈلگەندىن كېيىن.  8 ئىسيانچى ئۆزى ئاشكارا بولىدۇ. ئەمما خۇداۋەندە ئەيسا ئۇنى ئۆز 
ھاالك  ئۇنى  بىلەن  بولمىقى  ئاشكارا  كېلىشىنىڭ  ئۆز  يوقىتىپ،  بىلەن  نەپىسى  ئاغزىنىڭ 
قىلىدۇ.  9 ئۇ ئىسيانچىنىڭ كېلىشى شەيتاننىڭ قىلدۇرغىنىدەك ھەر خىل قۇدرەت ۋە ئاالمەت 
ۋە يالغان مۆجىزىلەر بىلەن بولىدۇ.  10 ئۇ ھاالك بولىدىغانالر نىجات تاپالغۇدەك ھەقىقەتنىڭ 
مۇھەببىتىگە جاي بەرمىگىنى ئۈچۈن، ئۇالرنى ئالداتقىلى ھەقسىزلىقنىڭ ھەر ھىيلىسى بىلەن 
كېلىدۇ.  11 بۇ ۋەجىدىن خۇدا ئۆزى ئۇالر يالغانغا ئىشەنسۇن دەپ، ئۇالرغا قاتتىق ئېزىقتۇلۇق 
ئەۋەتىدۇ،  12 نەتىجىدە ھەقىقەتكە ئىشەنمەي، ھەقسىزلىققا خۇشى بار بولغانالرنىڭ ھەممىسى 

ھۆكۈم قىلىنغاي.  
 ئىماندا چىڭ تۇرۇش

ھەمىشە  ئۈچۈن  سىلەر  بۇرادەرلىرىمىز،  بولغان  ئامراقلىرى  خۇداۋەندىنىڭ  ئەي  13 لېكىن، 

خۇداغا شۈكۈر قىلماق بىزگە ۋاجىپتۇر، چۈنكى خۇدا دەسلەپتىن روھ تەرىپىدىن پاك-مۇقەددەس 
قىلىنماق بىلەن ۋە ھەقىقەتكە ئىشەنمەك بىلەن نىجات تاپمىقىڭالر ئۈچۈن سىلەرنى ئىلغىدى.  
بىزنىڭ  ئۈچۈن  تاپمىقىڭالر  شان-شەرىپىنى  مەسىھنىڭ  ئەيسا  خۇداۋەندىمىز  14 دەرۋەقە 

ئىنجىلىمىزنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن سىلەرنى نىجاتقا قىچقاردى.  
خېتىمىز  بىزنىڭ  خاھى  بىلەن،  سۆز  خاھى  تۇرۇپ،  چىڭ  بۇرادەرلەر،  ئەي  ئۈچۈن،  15 ئۇنىڭ 

بىلەن ئۆزۈڭالر ئۆگەنگەن تەلىمنى مەھكەم تۇتۇڭالر.  
بىزگە  بىلەن  مېھىر-شەپقەت  تۇتۇپ  دوست  بىزنى  ۋە  ئۆزى  مەسىھ  ئەيسا  16 خۇداۋەندىمىز 

ئەبەدىي تەسەللى ۋە ياخشى ئۈمىد ئاتا قىلغان ئاتىمىز خۇدا ئۆزى  17 كۆڭۈللىرىڭالرغا تەسەللى 
بېرىپ، سىلەرنى ھەر ياخشى ئەمەلدە ۋە سۆزدە مۇستەھكەم قىلغاي.  
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بىز ئۈچۈن دۇئا قىلىڭالر

1 ئاخىرى، ئەي بۇرادەرلەر، بىز ئۈچۈن دۇئا قىلىڭالركى، خۇداۋەندىنىڭ سۆزى سىلەرنىڭ 3 

يامان  ئوسال  ھەم  ئۆزىمىز  بىز  2 ۋە  تاپقاي   شان-شەرەپ  يېيىلىپ،  ئاراڭالردىكىدەك 
ئادەملەردىن قۇتۇلغايمىز، چۈنكى ئىمان ھەممە ئادەمدە بولمايدۇ.  

ئۆزى  خۇداۋەندە  ساقلىغۇچى  بولغۇچىدىن  يامان  قىلىپ،  مۇستەھكەم  سىلەرنى  3 لېكىن 

ئىشەنچلىكتۇر.  4 ئەمما خۇداۋەندىدە سىلەرگە ئىشەنچىمىز باركى، سىلەرگە بۇيرۇغىنىمىزنى 
كۆڭۈللىرىڭالرنى  سىلەرنىڭ  بار.  5 خۇداۋەندە  قىلغىڭالر  ھەم  كېيىن  مۇندىن  ۋە  قىلىسىلەر 

خۇدانىڭ مۇھەببىتىگە ۋە مەسىھنىڭ سەۋرىگە باشلىغاي.  

تەرتىپسىزلىك بىلەن يۈرۈپ ئىشلىمەيدىغان 
بۇرادەرلەردىن ئاگاھالندۇرۇش

بۇيرۇيمىزكى،  سىلەرگە  بىلەن  ئىسمى  مەسىھنىڭ  ئەيسا  خۇداۋەندە  بۇرادەرلىرىمىز،  6 ئەي 

بىزدىن ئالغان تەلىمگە مۇۋاپىق يۈرمەي، تەرتىپسىزلىك بىلەن يۈرگەن ھەر بۇرادەردىن نېرى 
بىلىسىلەر.  بولغىنىنى  ۋاجىپ  ئۆزۈڭالرغا  ئوخشىمىقىڭالر  بىزگە  تۇرغايسىلەر.  7 چۈنكى 
پۇلسىز  نېنىنى  ھېچكىمنىڭ  يۈرمىدۇق  8 ۋە  بىلەن  تەرتىپسىزلىك  ئاراڭالردا  ئۆزىمىز 
تارتىپ  جەبىر-جاپا  كۈندۈز  كېچە  دەپ،  بولمىغايمىز  يۈك  ھېچبىرىڭالرغا  بەلكى  يېمىدۇق. 
ئۈچۈن  ئوخشىمىقىڭالر  بىزگە  ئەمما  ئەمەس،  ئۈچۈن  بولمىغان  ئىشلەيتتۇق.  9 ھەققىمىز 
بولغىنىمىزدا:  ئاراڭالردا  بەردۇق.  10 چۈنكى  كۆرسىتىپ  نەمۇنە  بىر  سىلەرگە  ئۆزىمىزنى 
»بىركىم ئىش قىلغىلى ئۇنىمىسا، نان ھەم يېمىسۇن« دەپ سىلەرگە ئەمر قىلدۇق.  11 چۈنكى 
ئىشلىرىغا  باشقىالرنىڭ  قىلماي،  ئىش  ئۆزى  يۈرۈپ،  بىلەن  تەرتىپسىزلىك  بەزىلىرىڭالر 
ئارىلىشىپ يۈرگىنىنى ئاڭاليمىز.  12 ئەمما شۇنداقالرغا خۇداۋەندە ئەيسا مەسىھ نامى بىلەن 

بۇيرۇپ، نەسىھەت بېرىمىزكى، ئۇالر تىنچلىق بىلەن ئىش قىلىپ ئۆز نېنىنى يېسۇن.  
13 لېكىن، ئەي بۇرادەرلەر، ياخشىلىق قىلىشتىن زېرىكمىگەيسىلەر.  14 ئەگەر بىركىم بۇ خەتتىكى 

بىلەن  ئۇنىڭ  قويۇپ،  خەتلەپ  ئۇنى  دەپ،  بولسۇن  خىجالەت  قىلمىسا،  ئىتائەت  سۆزىمىزگە 
ئارىالشماڭالر.  15 لېكىن ئۇنى دۈشمەندەك سانىماي، ئۇنىڭغا بۇرادەردەك نەسىھەت بېرىڭالر.  

 ئاخىرقى ساالم

بەرسۇن.  ئامانلىق  سىلەرگە  تەرىقىدە  ھەر  ھەمىشە  ئۆزى  خۇداۋەندىسى  16 ساالمەتلىكنىڭ 

خۇداۋەندە ھەممەڭالر بىلەن بولسۇن.  
17 مەن پاۋلۇس ئۆز قولۇم بىلەن سالىمىمنى پۈتتۈم. بۇ ھەر خېتىمنىڭ بەلگىسىدۇر. شۇنداق پۈتىمەن.  

18 خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-شەپقىتى ھەممەڭالر بىلەن بولسۇن.  
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تىموتېئۇسقا يېزىلغان 
بىرىنچى خەت

تىموتېۇئسقا ساالم

مەسىھ 1  مۇۋاپىق  ئەمرىگە  ئەيسانىڭ  مەسىھ  ئۈمىدىمىز  ۋە  خۇدانىڭ  1 قۇتقۇزغۇچىمىز 

ئەيسانىڭ روسۇلى بولغان پاۋلۇستىن  2 ئىماندا ھەقىقىي باالم تىموتېئۇسقا ساالم. ئاتىمىز 
خۇدادىن ۋە خۇداۋەندىمىز مەسىھ ئەيسادىن مېھىر-شەپقەت ۋە مەرھەمەت ۋە ئامانلىق بولسۇن.  

ساختا مۇئەللىملەر توغرىسىدا ئاگاھالندۇرۇش

ئەفەسۇستا  سەن  بۇيرۇيمەنكى،  يەنە  ئەمدى  بۇيرۇغاندەك،  ساڭا  بارغىنىمدا  3 ماكېدونىيەگە 

قېلىپ، بەزىلەرگە، يات تەلىم ئۆگەتمىسۇن 4 ۋە خۇدانىڭ ئىماندىن بولغان تەمىر قىلىنىشقا 
ھەددىسىز  ۋە  ئەپسانىلەرگە  بولىدىغان  سەۋەب  قىلىشقا  مۇزاكىرە  يەتكۈزمەي،  مەنپەئەت 
نەسىھەتنىڭ  بەرگەيسەن.  5 ئەمدى  نەسىھەت  دەپ،  قىلمىسۇن  ئېتىبار  نەسەبنامىلەرگە 
مۇھەببەتتۇر.   بولغان  ئىماندىن  رىياسىز  ۋە  ۋىجداندىن  ساپ  ۋە  كۆڭۈلدىن  پاك  مۇددىئاسى 
قانۇنىنىڭ  تەۋرات  بولدى.  7 ئۇالر  مايىل  سۆزلەرگە  بىھۇدە  ئېزىقىپ،  بەزىلەر  6 بۇنىڭدىن 

جېكىلىگەن  خاھى  ئېيتقىنىنى،  نېمە  خاھى  بىلەن،  خالىغىنى  بولغىلى  مۇئەللىملىرى 
تەرىقىسىدە  قانۇنى  تەۋرات  ئۆزى  قانۇنى  ئۇقمايدۇ.  8 تەۋرات  ئىكەنلىكىنى  نېمە  نەرسىلىرى 
ئىشلىتىلسە، ياخشى بولغىنىنى بىلىمىز.  9 شۇنى بىلىمىزكى، تەۋرات قانۇنى ئادىلالر ئۈچۈن 
توختىتىلغان ئەمەس، بەلكى ئاسىيالر ۋە ئىتائەتسىزلەر ئۈچۈن، خۇداسىزالر ۋە گۇناھكارالر 
ئۆلتۈرگۈچىلەر  ئانىسىنى  ۋە  ئۆلتۈرگۈچىلەر  ئاتىسىنى  ئۈچۈن،  پاسىقالر  ۋە  ناپاكالر  ئۈچۈن، 
ۋە قاتىللىق قىلغۇچىالر ئۈچۈن،  10 زىناخورالر ۋە بەچچىۋازالر ئۈچۈن، ئادەم ساتقۇچىالر ۋە 
يالغانچىالر ۋە يالغان ئانت ئىچكۈچىلەر ئۈچۈن ۋە يا ساپ تەلىمگە قارشى بولغان باشقا بىر 
ئىش بولسا شۇنىڭ ئۈچۈن تەۋرات قانۇنى توختىتىلغاندۇر.  11 بۇ ھەممىسى، مۇبارەك خۇدانىڭ 

ئۇلۇغلۇكى توغرىسىدا بولغان ۋە ماڭا ئامانەت بېرىلگەن ئىنجىلغا مۇۋاپىقتۇر.  
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خۇدانىڭ پاۋلۇسقا كۆرسىتىلگەن مېھىر-شەپقىتى

مېنى  ئۇ  چۈنكى  قىلىمەن،  شۈكۈر  ئەيساغا  مەسىھ  خۇداۋەندىمىز  بەرگەن  قۇدرەت  12 ماڭا 

جامائەتنى  قىلىپ  كۇپۇرلۇق  ئىلگىرى  سالغان.  13 مەن  خىزمەتكە  ساناپ،  ئىشەنچلىك 
قوغالپ زۇلۇم قىلغۇچى بولغان بولساممۇ، ئۇ ماڭا مەرھەمەت بېرىلدى. چۈنكى بۇ ئىشالرنى 
مەسىھ  مېھىر-شەپقىتى،  خۇداۋەندىمىزنىڭ  قىلدىم.  14 ئەمما  بىلمەي  تۇرۇپ  ئىمانسىزلىقتا 
ئەيسادىكى مۇھەببەت ۋە ئىمان بىلەن توال زىيادىالشقاندۇر.  15 بۇ سۆز سادىق ۋە ھەر ۋەجى 
بىلەن قوبۇل قىلىنغۇدەكتۇركى، مەسىھ ئەيسا گۇناھكارالرنى قۇتقۇزغىلى دۇنياغا كەلدى ۋە 
ئۇالرنىڭ بىرىنچىسى مەندۇرمەن.  16 لېكىن ئۇنىڭ ئۈچۈن ماڭا مەرھەمەت بېرىلدىكى، ئەيسا 
تىرىكلىك  ئەبەدىي  مېنى  قىلىپ،  ئاشكارا  مەندە  ئاۋۋال  كەڭلىكىنى  كۆڭۈل  ھەممە  مەسىھ 

تاپماق ئۈچۈن ئۆزىگە ئىشەنگەنلەرنىڭ نەمۇنىسى قىلغاي.  
17 ئەزەلىي ۋە ئەبەدىي پادىشاھقا، يەنى ئۆزگەرمەيدىغان ۋە كۆزگە كۆرۈنمەيدىغان يېگانە خۇداغا 

ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە ھەمد ۋە شان-شەرەپ بولسۇن. ئامىن.  
ئىلگىرىدىن  توغرۇلۇق  سەن  بېرىمەنكى،  ساڭا  بۇيرۇقنى  بۇ  تىموتېئۇس،  باالم  18 ئەي 

ۋە  كۈرىشىپ،  19 ئىماننى  جەڭدە  ياخشى  مۇۋاپىق  سۆزلەرگە  پەيغەمبەرلىك  ئېيتىلغان 
بولدى.   غەرق  كېمىدەك  ئىمانى  تاشالپ،  بۇنى  بەزىلەر  مانا  ساقلىغايسەن.  ۋىجداننى  پاك 
20 ھىمېنېئۇس ۋە ئىسكەندەر بۇالردىندۇر. كۇپۇرلۇق قىلماسلىقنى ئۆگەنسۇن دەپ، ئۇالرنى 

شەيتانغا تاپشۇردۇم.  

دۇئا ۋە ئىبادەت

ۋە 2  پادىشاھالر  ئۈچۈن،  ئادەملەر  ھەممە  بېرەرمەنكى،  نەسىھەت  ئاۋۋال  1 ھەممىدىن 

شۈكۈر  قىلىنىپ،  دۇئا-تىالۋەت  ۋە  مۇراجىئەت  ئۈچۈن  ھەممىسى  بار  مەنسىپى 
ئۆمۈر  بىلەن  تىنچ-ئامانلىق  ئەدەپلىكتە  ۋە  تەقۋادارلىقتا  2 تولۇق  ئېيتىلسۇنكى،  
ۋە  ياخشى  ئالدىدا  خۇدانىڭ  قۇتقۇزغۇچىمىز  قىلمىقىمىز  3 شۇنداق  ئۆتكۈزگەيمىز.  
مەرىپىتىگە  ھەقىقەتنىڭ  تېپىپ،  نىجات  ئادەملەرنىڭ  ھەممە  ئۇ  4 چۈنكى  مەقبۇلدۇر.  
يېتىشىنى خااليدۇ.  5 يالغۇز بىر خۇدا باردۇر ۋە خۇدا بىلەن ئادەملەرنىڭ ئارىسىدا يالغۇز 
ۋاقتىدا گۇۋاھلىق  تەيىنلىك  6 ئۆز  باردۇر.   ئەيسا  ئادەم مەسىھ  ئۇ  يەنى  ۋاسىتىچى،  بىر 
بېرىلگەندەك، ئۇ ئۆزىنى ھەممىلەر ئۈچۈن پىدا قىلدى.  7 مەن ئۆزۈم شۇنىڭغا ئىنجىلنى 
يەتكۈزگۈچى ۋە روسۇل بولۇپ تەيىنلەندىم، ئىماندا ۋە ھەقىقەتتە تائىپىلەرنىڭ مۇئەللىمى 

بولدۇم. شۇنى دەپ، يالغان ئېيتماي ھەقىقەتنى ئېيتىمەن.  
ھەر  قىلماي،  تاالش-تارتىش  ۋە  ئاچچىقلىق  كىشىلەر  ئەر  خااليمەنكى،  ئۈچۈن  8 ئۇنىڭ 

يەردە پاك قولالر كۆتۈرۈپ دۇئا قىلسۇن.  
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9 شۇنىڭغا ئوخشاش خااليمەنكى، خوتۇنالر مۇناسىپ ئېگىنلەر كىيىپ، ئۆزىنى ئەدەپ ۋە 

باھا  قىممەت  يا  مەرۋايىتالر  يا  ئالتۇن  ئۆرۈملىرى،  چاچ  زىننەتلەندۈرۈپ،  بىلەن  ئىپپەت 
كېلىشكۈدەك  خوتۇنالرغا  سانىغان  تەقۋادار  ئۆزىنى  ئەمەس،  10 بەلكى  بىلەن  كىيىملەر 

ياخشى ئەمەللەر بىلەن ئۆزىنى زىننەتلەندۈرسۇن.  
11 خوتۇن ئۆزى تولۇق ئىتائەت ۋە تىنچلىق بىلەن تەلىم ئالسۇن.  12 لېكىن خوتۇنالرنى 

ئۆزى  لېكىن  قويمايمەن،  يۈرگىلى  ھۆكۈم  ئۈستىگە  كىشىلەر  ئەر  ۋە  بەرگىلى  تەلىم 
تىنچلىق بىلەن تۇرسۇن.  13 چۈنكى ئاۋۋال ئادەم، ئاندىن كېيىن ھاۋا يارىتىلدى  14 ۋە 
خوتۇن  چۈشتى.  15 ئەمما  خىالپلىققا  ئالدىنىپ  ھاۋا  لېكىن  ئالدانمىدى،  ئۆزى  ئادەم 
قالسا،  تۇرۇپ  مۇستەھكەم  بىلەن  ئىپپەتلىك  پاك-دىيانەتلىكتە  ۋە  مۇھەببەتتە  ئىماندا، 

ئۆزى باال تۇغۇپ، نىجات تاپىدۇ.  

مەسىھىيلەر جامائىتىنىڭ يېتەكچىلىرى ۋە خىزمەتچىلىرى

بىر 3  ياخشى  ئۆزى  ئۇ  قىلسا،  تەلەپ  مەنسىپىنى  يېتەكچى  بىركىم  راستتۇركى،  سۆز  1 بۇ 

ئىشنى خااليدۇ.  2 يېتەكچى ئەيىبسىز بولسۇن. ئۆزى بىر خوتۇننىڭ ئېرى بولۇپ، سالماق، 
مايىل  3 شارابقا  بولسۇن.   بېرەلەيدىغان  تەلىم  ياخشى  ۋە  مېھماندوست  ئەدەپلىك،  ھوشيار، 
بولمىسۇن ۋە ئۇرۇشقاق بولماي، بەلكى مۇاليىم بولسۇن. جېدەلچى ۋە تەمەخور بولماي،  4 ئۆز 
ئۆيىنى ئوبدان بېقىپ، چىڭلىق بىلەن ئۆز بالىلىرىنى ئىتائەتتە تەربىيە قىلسۇن.  5 چۈنكى 
6 يېتەكچى  باقااليدۇ؟   قانداق  جامائىتىنى  خۇدانىڭ  كىشى  بىلمىگەن  بېقىشنى  ئۆيىنى  ئۆز 
ئۆزى يوغانلىق قىلىپ، شەيتاننىڭ ھۆكۈمىگە چۈشمىسۇن دەپ، ئىمانغا يېڭى كەلگەن كىشى 
بولمىسۇن.  7 لېكىن تاشقىرىقىالر تەرىپىدىن ئۇنىڭ ياخشى گۇۋاھلىقى بولسۇن. بولمىسا ئۇ 

ھاقارەتكە ۋە شەيتاننىڭ تۇزىقىغا چۈشۈشى مۇمكىن.  
8 شۇنداق ھەم جامائەت خىزمەتچىلىرى يوسۇنلۇق بولسۇن. ئۇالر ئىككى تىللىق بولمىسۇن، 

بىلەن  ۋىجدان  بولماي،  9 پاك  تەمەخور  پايدىغا  قەبىھ  ۋە  بولمىسۇن  مەيلى  ئىچىشكە  شاراب 
ئىماننىڭ سىرىنى ساقلىسۇن.  10 ئەمما بۇالر ئاۋۋال سىناق قىلىنىپ، ئەيىبسىز تېپىلسا، خىزمەت 
قىلسۇن.  11 شۇنداق ھەم ئۇالرنىڭ خوتۇنلىرى غەيۋەت قىلماي، ئەدەپلىك تۇرۇپ، سالماق ۋە ھەر 
ئىشتا ئىشەنچلىك بولسۇن.  12 جامائەت خىزمەتچىلىرىنىڭ ھەربىرى يالغۇز بىر خوتۇننىڭ ئېرى 
بولۇپ، ئۆز بالىلىرىنى ۋە ئۆيىنى ياخشى باقسۇن.  13 چۈنكى ئوبدان خىزمەت قىلغانالر ئۆزىگە 

ياخشى مەرتىۋە تېپىپ، مەسىھ ئەيسانىڭ ئىمانىدا توال جۈرئەت قىالاليدۇ.  
14 پات يېقىندا سېنىڭ قېشىڭغا كەلگىلى ئۈمىد قىلىپ، بۇنى ساڭا پۈتتۈم.  15 لېكىن ھايال 

ئۇ  مانا  بىلگەيسەن.  بولغىنىنى  كېرەك  تۇتۇش  قانداق  ئۆزۈڭنى  ئۆيىدە  خۇدانىڭ  بولسام، 
ئۆزى تىرىك خۇدانىڭ جامائىتى بولۇپ، ھەقىقەتنىڭ تۈۋرۈكى ۋە ئۇلىدۇر.  16 تەقۋادارلىقنىڭ 
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روھتا  بولۇپ،  ئاشكارا  جىسىمدە  ئۆزى  ئۇ  مەلۇمدۇر:  ئىكەنلىكى  ئۇلۇغ  ھەقىقەتەن  سىرى 
ئېيتىلىپ،  ۋەز  ئارىسىدا  خەلقلەرنىڭ  كۆرۈنۈپ،  پەرىشتىلەرگە  ئىسپاتلىنىپ،  ئادىللىقىنى 

دۇنيادا ئىشىنىلىپ، شان-شەرەپكە كۆتۈرۈلدى.  

ساختا مۇئەللىملەر

ئېزىقىپ، 4  ئىماندىن  بەزىلەر  ۋاقىتالردا  »كېيىنكى  ئېيتىدۇكى:  روشەن  روھ  1 لېكىن 

ئازدۇرغۇچى روھالرغا ۋە يامان روھالرنىڭ تەلىمىگە ئەگىشىدۇ.  2 ۋىجدانلىرى داغلىنىپ، 
يالغان ۋەز ئېيتقۇچىالرنىڭ رىياسى بىلەن شۇنداق بولۇپ،  3 ئادەملەرنى ئۆيلەنمەكتىن توسۇپ، 
خۇدا ئۆزى ئىشەنگەنلەرنىڭ ۋە ھەقىقەتنى تونۇغانالرنىڭ شۈكۈر بىلەن قوبۇل قىلمىقى ئۈچۈن 
ياراتقان تائامدىن پەرھىز قىلىشنى بۇيرۇيدۇ.  4 خۇدا ياراتقان ھەر نەرسە ئۆزى ياخشىدۇر ۋە 
شۈكۈر بىلەن قوبۇل قىلىنسا، ھېچ نەرسە رەت قىلىنغۇدەك ئەمەس،  5 چۈنكى خۇدانىڭ سۆزى 

ۋە دۇئا بىلەن پاك-مۇقەددەس قىلىنىدۇ.  

ئەيسا مەسىھنىڭ ياخشى خىزمەتكارى

بولۇپ،  خىزمەتكارى  ياخشى  ئەيسانىڭ  مەسىھ  سالساڭ،  خاتىرىسىگە  بۇرادەرلەرنىڭ  6 بۇنى 

ئۆزۈڭ دىققەت بىلەن ئەگەشكەن ئىماننىڭ ۋە ياخشى تەلىمنىڭ سۆزى بىلەن قۇۋۋەتلىنىپ، 
ئۆزۈڭنى  قىلىپ،  رەت  ئەپسانىلىرىنى  بىھۇدە  كەمپىرلەرنىڭ  تاپقايسەن.  7 لېكىن  تەربىيە 
لېكىن  پايدىلىقتۇر،  ئىشقا  ئاز  بەدەننىڭ كۆندۈرۈلۈشى  تەقۋادارلىققا كۆندۈرگىن.  8 چۈنكى 
تەقۋادارلىق ھەر ئىشقا پايدىلىق بولۇپ، ھازىرقى ۋە كېلىدىغان ھايات ئۈچۈن ۋەدىسى بار.  

9 بۇ سادىق سۆز ۋە ھەر ۋەجى بىلەن قوبۇل قىلىنغۇدەكتۇر.  10 ھەممە ئادەملەرنىڭ، بولۇپمۇ 

سۆزنىڭ  شۇ  باغالپ،  ئۈمىدىمىزنى  خۇداغا  تىرىك  بولغان  قۇتقۇزغۇچىسى  مۆمىنلەرنىڭ 
جەھىتىدىن ئىشلەپ كۈرىشىمىز.  11 بۇنى بۇيرۇپ تەلىم بەرگىن.  

يۈرۈش-تۇرۇشۇڭدا،  سۆزدە،  بەلكى  قارىمىسۇن،  سەل  ساڭا  دەپ  ياش  سېنى  12 ھېچكىم 

ئوقۇپ  كەلگۈچە،  بولغىن.  13 مەن  نەمۇنە  مۆمىنلەرگە  پاكلىقتا  ۋە  ئىماندا  مۇھەببەتتە، 
جامائەت  بولۇپ  قويغىن.  14 سەندە  كۆڭۈل  بەرگىلى  تەلىم  ۋە  بەرگىلى،  نەسىھەت  بەرگىلى، 
مېھىر- بېرىلگەن  ساڭا  بىلەن  سۆز  پەيغەمبەرلىك  قويغىنىدا  قول  ئۈستۈڭگە  ئاقساقاللىرى 
بولماق  ئاشكارا  ھەممىگە  قىلىشىڭ  بولمىغىن.  15 تەرەققىي  غاپىل  ھەدىيەسىدىن  شەپقەت 
ۋە  ياشىغىن.  16 ئۆزۈڭگە  تۇرۇپ  قىلغىن.  قويۇپ  كۆڭۈل  ئويالپ،  ئىشالرنى  بۇ  ئۈچۈن، 
تەلىمىڭگە دىققەت قىلىپ، بۇ ئىشالرنى توختىماي قىلىپ تۇرغىن. چۈنكى شۇنداق قىلساڭ، 

ئۆزۈڭنى ۋە سېنى ئاڭلىغانالرنى قۇتقۇزىسەن.  



تىموتېئۇسقا يېزىلغان 1-خەت  7 

تۇل خوتۇنالر

1 قېرىراق كىشىگە قاتتىقلىق قىلماي، بىر ئاتىغا سۆزلىگەندەك ئۇنىڭغا نەسىھەت بەرگىن. 5 

يىگىتلەرگە بۇرادەرلەرگە سۆزلىگەندەك نەسىھەت بەرگىن.  2 قېرىراق خوتۇنالرغا ئانىالرغا 
نەسىھەت  بىلەن  پاكلىق  سۆزلىگەندەك  ھەمشىرىلەرگە  خوتۇنالرغا  ياش  ۋە  سۆزلىگەندەك 

بەرگىن.  
3 قارا تۇل خوتۇنالرغا ھۆرمەت قىلغىن.  4 لېكىن بىر تۇل خوتۇننىڭ بالىلىرى ياكى نەۋرىلىرى 

بولسا، بۇالر ئاۋۋال ئۆز ئۆي خەلقىگە ھۆرمەت قىلىپ، ئاتا-ئانىلىرىغا ياخشىلىق ياندۇرۇشنى 
قالغان  يالغۇز  مەقبۇلدۇر.  5 لېكىن  ئالدىدا  خۇدانىڭ  قىلىش  شۇنداق  چۈنكى  بىلسۇن 
ھەقىقىي تۇل خوتۇن بولسا ئۆز ئۈمىدىنى خۇداغا باغالپ، كېچە-كۈندۈز دۇئا ۋە تەلەپتە تۇرىدۇ.  
6 ئەمما ئۆزىنى ئەيش ۋە ئىشرەتگە بەرگەن تۇل خوتۇن تىرىك تۇرغىنى بىلەن ئۆلۈكتەكتۇر.  

7 ئۇالر ئەيىبسىز بولماق ئۈچۈن، شۇنداق تەلىم بېرىپ بۇيرۇغىن.  8 بىركىم ئۆزىنىڭكىلەرنى، 

بولۇپمۇ ئۆز ئۆي خەلقىنى باقمىسا، ئۇ كىشى ئۆز ئىمانىنى ئىنكار قىلىپ، ئىمانسىز كىشىدىن 
يامانراقتۇر.  

9 بىر تۇل خوتۇن ئاتمىش ياشتىن تۆۋەن بولمىسا ۋە يالغۇز بىر ئەرنىڭ خوتۇنى بولغان بولسا،  

مۇساپىرالرنى  قىلىپ،  تەربىيە  بالىالر  ئۆزى  بولۇپ،  مەشھۇر  ئۈچۈن  ئەمەللىرى  ياخشى  10 ۋە 

قوندۇرۇپ، مۇقەددەسلەرنىڭ پۇتلىرىنى يۇيۇپ، تەڭلىك تارتقانالرغا ياردەم بېرىپ، ھەر ياخشى 
ئەمەلگە ئەگەشكەن بولسا، خەتلەنسۇن.  

شەھۋەتلىرىگە  ئۆز  ئۇالرنىڭ  چۈنكى  قىلمىغىن،  قوبۇل  خوتۇنالرنى  تۇل  ياش  11 لېكىن 

ئاۋۋالقى  ئۇالر  تەگكىلى خااليدۇ.  12 ۋە  ئەرگە  كەتسە،  تارتىلىپ  مەسىھتىن  بولغاندا،  مەيلى 
ئۇالر  باشقا  بولىدۇ.  13 بۇنىڭدىن  گىرىپتار  ھۆكۈمگە  ئۈچۈن  تاشلىغىنى  ساداقەتلىكىنى 
ھورۇنلۇقنى ئۆگىنىپ، ئۆيدىن ئۆيگە كىرىپ يۈرىدۇ. ئۇالر يالغۇز بىكار يۈرمەي، بەلكى گەپ 
توشۇپ، سۇخەنچىلىك قىلىپ نااليىق سۆز قىلىدۇ.  14 ئۇنىڭ ئۈچۈن خااليمەنكى، ياش تۇل 
خوتۇنالر ئەرگە تېگىپ، باال تۇغۇپ، ئۆينى بېقىپ، زىت تۇرغۇچىنىڭ دەشنەم قىلىشىغا بىر 

باھانە بەرمىسۇن  15 مانا بەزىلەر يېنىپ، شەيتاننىڭ كەينىدىن باردى.  
16 ئەگەر ئىشەنگەن ئەر كىشىنىڭكىدە ياكى ئىشەنگەن خوتۇن كىشىنىڭكىدە تۇلالر بار بولسا، 

ئۇالرنى جامائەتكە يۈك قىلماي باقسۇن ۋە جامائەت يالغۇز ھەقىقىي تۇل خوتۇنالردىن خەۋەر 
ئالسۇن.  

يېتەكچىلەر ھۆرمەتكە سازاۋەر

ئىشلىگۈچىلەر  تەلىمدە  ۋە  سۆزدە  بولۇپمۇ  ئاقساقالالر،  قىلغان  پىشىۋالىق  17 ياخشى 

ئۇينىڭ  قوشقان  »خامانغا  سانالسۇن.  18 چۈنكى:  اليىق  ھەسسىسىگە  ئىككى  ھۆرمەتنىڭ 
يازمىالردا  مۇقەددەس  دەپ  اليىقتۇر«  ھەچچىگە  ئۆز  »ئىشلىگۈچى  ۋە:  بوغمىغىن«  ئاغزىنى 
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ئېيتىلىدۇ.  19 ئىككى ياكى ئۈچ گۇۋاھى بولمىسا، جامائەتنىڭ بىر ئاقساقالىنىڭ ئۈستىدىكى 
ئەرزنى قوبۇل قىلمىغىن.  20 قالغانالر قورقسۇن دەپ، گۇناھ قىلغانالرغا ھەممىسىنىڭ ئالدىدا 
پەرىشتىلەرنىڭ  ئىلغانغان  ۋە  ئالدىدا  ئەيسانىڭ  مەسىھ  ۋە  بەرگىن.  21 خۇدانىڭ  تەنبىھ 
ئالدىدا ساڭا چىڭ نەسىھەت بېرىمەنكى، بۇنى ھېچ كىشىگە يۈز-خاتىرە قىلماي، يان باسماي 
قىلغايسەن.  22 ئالدىراپ بىر كىشىنىڭ ئۈستىگە قول قويمىغىن. باشقىالرنىڭ گۇناھلىرىغا 

شېرىك بولمىغىن. ئۆزۈڭنى پاك ساقلىغىن.  
23 مۇندىن كېيىن يالغۇز سۇ ئىچمىگىن، بەلكى مەيدەڭ ئۈچۈن ۋە پات-پات ئاغرىق بولغىنىڭ 

ئۈچۈن ئازغىنا شاراب ئىشلەتكىن.  
ھۆكۈمگە  ئىلگىرى  قىلغۇچىلىرىدىن  بولۇپ،  ئاشكارا  گۇناھلىرى  ئادەملەرنىڭ  24 بەزى 

بارىدۇ. بەزىلەرنىڭكى كېيىنرەك ئاشكارا بولىدۇ.  25 شۇنىڭغا ئوخشاش ياخشى ئەمەللەر ھەم 
ئاشكارىدۇر ۋە ئاشكارا بولمىسىمۇ، پىنھان قااللمايدۇ.  

خىزمەتكارالر ۋە خوجىلىرى

ھاقارەتلىنمىسۇن 6  تەلىمى  ۋە  ئىسمى  خۇدانىڭ  خىزمەتكارالر،  تېگىدىكى  1 بويۇنتۇرۇق 

بولسا،  مۆمىن  2 خوجىلىرى  سانىسۇن.   اليىق  ئىززەتكە  ھەممە  خوجىلىرىنى  ئۆز  دەپ، 
خىزمەتكارالر ئۇالرغا بۇرادەر دەپ سەل قارىماي، بەلكى ياخشىلىق قىلغىلى تىرىشىپ، ئامراق 
بېرىپ  تەلىم  شۇنداق  قىلسۇن.  خىزمەت  ئوبدانراق  ئۇالرغا  ئۈچۈن،  بولغىنى  مۆمىنلەر 

نەسىھەت قىلغىن.  

يالغان تەلىم ۋە پۇلپەرەسلىكنىڭ ئاقىۋىتى

بولغان  مۇۋاپىق  تەقۋادارلىققا  ۋە  سۆزىگە  ساپ  مەسىھنىڭ  ئەيسا  خۇداۋەندىمىز  3 بىركىم 

مۇتەكەببۇر  ئۇقماي،  ھېچنېمە  ئۆزى  ئۆگەتسە،  4 ئۇ  تەلىم  يات  قىلماي،  ئىتائەت  تەلىمگە 
بولغاندۇر. ئۇ ھەسەت، جېدەل، دەشنەم ۋە يامان گۇمانالر پەيدا قىلىدىغان بەس-مۇنازىرە ۋە 
سۆز تاالشتۇرماقلىققا ھېرىس بولۇپ، ئەقىلدىن ئېزىپ،  5 ئادەملەرنىڭ ئارىسىدا ئۇرۇشماقلىق 
تەقۋادارلىق  بۇزۇپ، ھەقىقەتتىن مەھرۇم قېلىپ،  زېھىنلىرىنى  ئادەملەر  چىقىرىدۇ. شۇنداق 
جىسمانىي پايدا ئۈچۈندۇر دەپ خىيال قىلىدۇ.  6 دەرۋەقە، قانائەت بىلەن بولغان تەقۋادارلىق 
توال پايدىلىقتۇر.  7 چۈنكى بىز دۇنياغا ھېچ نەرسە ئېلىپ كېلەلمىدۇق ۋە ھەقىقەتەن ئۇنىڭدىن 
ھېچ نەرسە ئېلىپ كېتەلمەيمىز.  8 لېكىن رىسقىمىز ۋە كىيىمىمىز بولسا، ئۇنىڭ بىلەن قانائەت 
قىاليلى.  9 ئەمما باي بولۇشنى خالىغانالر ئۆزى ئادەملەرنى ۋەيرانلىققا ۋە ھاالكەتكە گىرىپتار 

قىلىدىغان سىناقالرغا ۋە تۇزاقالرغا ۋە توال ئەخمەق ۋە زەرەرلىك شەھۋەتلەرگە چۈشىدۇ.  
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10 چۈنكى ھەممە يامانلىقنىڭ يىلتىزى پۇلنى دوست تۇتماقلىقتۇر ۋە بەزىلەر بۇنىڭغا ھېرىس 

بولۇپ ئىماندىن ئېزىقىپ، ئۆزىگە توال دەرد يەتكۈزگەن.  
تەقۋالىققا،  ئادالەتكە،  قېچىپ،  ئىشالردىن  شۇنداق  ئادىمى،  خۇدانىڭ  ئەي  سەن،  11 لېكىن 

جېڭىنى  ياخشى  ئەگەشكىن.  12 ئىماننىڭ  مۇاليىملىققا  ۋە  سەۋرگە  مۇھەببەتكە،  ئىمانغا، 
ياخشى  قىچقىرىلىپ،  ئۆزىگە  ئۇنىڭ  كۈرەشقىن.  تاپقىلى  تىرىكلىكنى  ئەبەدىي  قىلىپ، 
ئېتىراپنى توال گۇۋاھالرنىڭ ئالدىدا ئېتىراپ قىلدىڭ.  13 ھەممىسىنى تىرىلدۈرگۈچى خۇدانىڭ 
ئەيسانىڭ  مەسىھ  بەرگەن  گۇۋاھلىقنى  ياخشى  قېشىدا  پىالتۇسنىڭ  پونتىيۇس  ۋە  ئالدىدا 
ئالدىدا ساڭا بۇيرۇيمەنكى،  14 خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھ زاھىر بولغۇچىلىك، ئەمرنى داغسىز 
يەنى  قىلغۇچى،  سەلتەنەت  يېگانە  مۇبارەك  ئۆزىنى  ساقلىغايسەن.  15 ئۇنىڭ  ئەيىبسىز  ۋە 
پادىشاھى ۋە خۇداۋەندىلەرنىڭ خۇداۋەندىسى، ئۆز ۋاقتىدا بىزگە كۆرسىتىدۇ.   پادىشاھالرنىڭ 
16 ئۇ ئۆلۈمسىزلىكنىڭ يېگانە ئىگىسى بولۇپ، ھېچكىم يېقىن كېلەلمەيدىغان نۇر ئىچىدە 

ئەبەدىي  ۋە  ئىززەت  ئۆزىگە  خۇدا  كۆرۈنەلمەيدىغان  ۋە  كۆرۈنمىگەن  ئادەمگە  ھېچبىر  ياشاپ، 
قۇدرەت بولسۇن. ئامىن.  

17 بۇ دۇنيادا دۆلەتمەن بولغانالرغا بۇيرۇغىنكى، مۇتەكەببۇر بولمىسۇن ۋە باقىي قالمايدىغان 

ھەر  بېرىلگەن  بىزگە  ئۈچۈن  سۆيۈنمىكىمىز  ئىشلىتىپ  بەلكى  باغلىماي،  ئۈمىد  دۆلەتكە 
نېمەتنى كەڭرىچىلىك بىلەن بەرگەن خۇداغا ئۈمىدىنى باغلىسۇن.  18 ئۇالر ياخشىلىق قىلىپ، 
بولسۇن.   كەڭ  كۆڭلى  بولۇپ،  مايىل  ئۈلەشتۈرۈشكە  بولۇپ،  دۆلەتمەن  ئەمەللەرگە  ياخشى 
19 شۇنداق قىلىپ، ھەقىقىي تىرىكلىكنى تاپقىلى، كېلىدىغان ۋاقىت ئۈچۈن ئۆزىگە ياخشى 

بىر ئۇل سېلىپ، خەزىنە يىغسۇن.  
خىيالالردىن  ئاتالغان  ئىلىم  يالغاندىن  ساقالپ،  تاپشۇرۇلغاننى  ساڭا  تىموتېئۇس،  20 ئەي 

چىققان ناپاك ۋە بىھۇدە سۆزلەردىن ۋە مۇخالىپ ئىشالردىن يۈز ئۆرۈگىن.  21 بەزىلەر شۇنداق 
ئىشالرغا قايىل بولۇپ، ئىماندىن ئېزىقىپ كەتتى. مېھىر-شەپقەت سىلەر بىلەن بولسۇن.  
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تىموتېئۇسقا يېزىلغان 
ئىككىنچى خەت

تىموتېۇئسقا ساالم

1 مەسىھ ئەيسادىكى تىرىكلىكنىڭ ۋەدىسىگە مۇۋاپىق خۇدانىڭ ئىرادىسى بىلەن مەسىھ 1 

ئەيسانىڭ روسۇلى بولغان پاۋلۇستىن ئامراق باالم تىموتېئۇسقا ساالم.  2 خۇدا ئاتىدىن ۋە 
خۇداۋەندىمىز مەسىھ ئەيسادىن مېھىر-شەپقەت، مەرھەمەت ۋە ئامانلىق بولسۇن.  

شۈكۈر ۋە نەسىھەت

3 ئاتا-بوۋىلىرىمدىن تارتىپ پاك ۋىجدان بىلەن ئۆزۈم ئىبادەت قىلغان خۇداغا شۈكۈر قىلىپ، 

توختىماي كېچە-كۈندۈز سېنى ئۆز دۇئالىرىمدا ياد قىلىمەن.  4 سېنىڭ كۆز ياشلىرىڭنى يادىمغا 
كەلتۈرۈپ، خۇشلۇقتىن تولۇپ سېنى كۆرگىلى سېغىنىمەن.  5 ئاۋۋال چوڭ ئاناڭ لوئىستە ۋە 
ئاناڭ ئەۋنىكەدە بار بولغان رىياسىز ئىمانىڭنى ياد قىلىپ، سەندە ھەم بار ئىكەنلىكىنى بىلىپ 
ئۈستۈڭگە  سېنىڭ  قوللىرىمنىڭ  سالىمەنكى،  يادىڭغا  سەۋەبتىن  خاتىرجەمدۇرمەن.  6 بۇ 
جارى  يالقۇنلىتىپ  ھەدىيەسىنى  مېھىر-شەپقەت  بولغان  سەندە  خۇدادىن  بىلەن  قويۇلغىنى 

قىلغايسەن.  
ۋە  مۇھەببەتنىڭ  قۇدرەتنىڭ،  بەلكى  بەرمىدى،  روھىنى  قورقۇنچاق  بىزگە  خۇدا  7 چۈنكى 

ئىنتىزامنىڭ روھىنى بەردى.  8 ئۇنىڭ ئۈچۈن خۇداۋەندىمىزنىڭ شاھادىتىدىن ۋە مەن ئۇنىڭ 
ئۈچۈن  ئىنجىل  مۇۋاپىق  قۇدرىتىگە  خۇدانىڭ  ھەم  سەن  بەلكى  ئۇياتمىغىن،  ئەسىرىدىن 
مۇشەققەت تارتقىن.  9 خۇدا ئۆزى، بىزنىڭ ئەمەللىرىمىزگە قارىماي ئۆز تەقدىرىگە مۇۋاپىق، 
قاراپ،  مېھىر-شەپقەتكە  قىلىنغان  ئاتا  بىزگە  ئەيسادا  مەسىھ  ئىلگىرى  ۋاقىتالردىن  ئەزەلىي 
قۇتقۇزغۇچىمىز  تەقدىرى  قۇتقۇزدى.  10 خۇدانىڭ  قىچقىرىپ  بىلەن  دەۋەت  مۇقەددەس  بىزنى 
مەسىھ ئەيسا زاھىر بولغىنى بىلەن ئەمدى ئاشكارا بولدى. چۈنكى ئۇ ئۆزى ئۆلۈمنى يوقىتىپ، 

ئىنجىلنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ھاياتلىق ۋە چىرىمەكسىزلىكنى يورۇقلۇققا كەلتۈردى.  
11 مەن ئۆزۈم ئۇ ئىنجىلنىڭ ئەلچىسى ۋە روسۇلى ۋە مۇئەللىمى بولۇشقا تەيىنلەندىم.  12 ئۇنىڭ 

بىلىپ،  ئىشەنگىنىمنى  كىمگە  چۈنكى  ئۇياتمايمەن،  لېكىن  تارتىمەن.  زەخمەتنى  بۇ  ئۈچۈن 
ئۇنىڭ ئۆزۈمگە تاپشۇرۇلغىنىنى ئۇ كۈنگىچە ساقلىغىلى قادىر بولغىنىغا خاتىرجەمدۇرمەن.  
سۆزلەرنى  ساغالم  ئاڭلىغان  مەندىن  بىلەن،  ئىمان  ۋە  مۇھەببەت  بولغان  ئەيسادا  13 مەسىھ 
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نەمۇنىدەك چىڭ تۇتقىن.  14 بىزدە ماكان تۇتقان مۇقەددەس روھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ساڭا 
تاپشۇرۇلغان ياخشى ئامانەتنى ساقلىغىن.  

15 ئاسىيادىكىلەرنىڭ ھەممىسى مەندىن يۈز ئۆرۈگىنىنى بىلىسەن. ئۇالرنىڭ ئارىسىدا فىگېلۇس 

ۋە ئېرموگېنېس بار.  16 خۇداۋەندە ئونېسىفورۇسنىڭ ئۆيىگە مەرھەمەت قىلغاي، چۈنكى ئۇ 
مېنى  كەلگەندە  رىمغا  ئۇياتماي،  17 بەلكى  زەنجىرلىرىمدىن  راھەتلەندۈرۈپ،  مېنى  پات-پات 
تەرىپىدىن مەرھەمەت  رەب  ئۇ كۈندە  ئۇنىڭغا  تاپتى.  18 خۇداۋەندە  ئىزدەپ  بىلەن  ئىجتىھات 

تاپتۇرغاي. ئۇنىڭ ئەفەسۇستا قىلغان خىزمىتىنى ئۆزۈڭ ياخشى بىلىسەن.  

مەسىھ ئەيسانىڭ ئىشەنچلىك ئەسكىرى

2 توال 2  قۇۋۋەتلىنىپ،   بىلەن  مېھىر-شەپقەت  ئەيسادىكى  مەسىھ  باالم،  ئەي  1 سەن، 

ئىشەنچلىك  بېرەلەيدىغان  تەلىم  باشقىالرغا  ئاڭلىغىنىڭنى  مەندىن  ئالدىدا  گۇۋاھالرنىڭ 
كىشىلەرگە تاپشۇرغىن.  

3 سەن ھەم مەسىھ ئەيسانىڭ ياخشى سىپاھىدەك مۇشەققەت تارتقىن.  4 ئەسكەرلىك قىلغۇچى 

بولسا: ئۆز سەردارىمنى رازى قىالي دەپ، ھېچبىرى تىرىكچىلىكنىڭ ئەندىشىلىرىگە ئارىالشمايدۇ  
5 ۋە چېلىشقۇچى قائىدە بىلەن چېلىشمىسا، تاجالنمايدۇ.  6 ئىش قىلغان دېھقاننىڭ ئاۋۋال 

مېۋىدىن ھەسسىدار بولمىقى كېرەكتۇر.  
7 نېمە ئېيتقىنىمنى ياخشى ئويلىغىن ۋە خۇداۋەندە ساڭا ھەر ئىشتا پەم بېرىدۇ.  8 داۋۇدنىڭ 

ئۇرۇق-ئەۋالدىدىن بولۇپ، ئۆزۈم يەتكۈزگەن ئىنجىلغا مۇۋاپىق ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇرۇلغان 
ئەيسا مەسىھنى ياد قىلغىن.  9 ئىنجىلنىڭ خىزمىتىدە گۇناھكاردەك زەخمەت تارتىپ، زەنجىردە 
تۇرىمەن. لېكىن خۇدانىڭ سۆزى باغالقلىق ئەمەس.  10 بۇ ۋەجىدىن ئىلغانغانالر ئۈچۈن، ئۇالر 
ھەم مەسىھ ئەيسادىكى نىجاتنى ۋە ئەبەدىي شان-شەرەپنى تاپقاي دەپ، ھەر نەرسىگە سەۋر-
تاقەت قىلىمەن.  11 بۇ سۆز سادىقتۇر، چۈنكى مەسىھ بىلەن ئۆلگەن بولساق، ئۇنىڭ بىلەن 
بىللە ھەم تىرىك تۇرىمىز.  12 سەۋر قىلساق، ئۇنىڭ بىلەن ھۆكۈمرانلىق ھەم قىلىمىز. ئىنكار 
ئۇ ساداقەتلىك  بولساق،  بىز ساداقەتسىز  قىلىدۇ.  13 ئەگەر  ئىنكار  بىزنى  ئۇ ھەم  قىلساق، 

بولۇپ قالىدۇ، چۈنكى ئۇ ئۆز-ئۆزىنى ئىنكار قىاللمايدۇ.  

بىھۇدە تاالش-تارتىشالر توغرىسىدا ئاگاھالندۇرۇش

سۆز  بەرگىنكى،  نەسىھەت  چىڭ  ئۇالرغا  ئالدىدا  خۇدانىڭ  سېلىپ،  يادىغا  ئۇالرنىڭ  14 بۇنى 

توغرىسىدا تاالشمىسۇن. چۈنكى شۇنداق ئىشالر ھېچ مەنپەئەت يەتكۈزمەي، ئاڭلىغۇچىالرنىڭ 
بىلەن  راستلىق  سۆزىنى  ھەقىقەتنىڭ  بولىدۇ.  15 ئۇياتماي  سەۋەب  بولۇشىغا  ھاالك 
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چۈشەندۈرىدىغان ئىشلىگۈچىدەك ئۆزۈڭ خۇدانىڭ ئالدىدا مەقبۇل بولۇشقا تىرىشقىن.  
بارغانسېرى  سۆزلىگۈچىلەر  شۇنداق  چۈنكى  تۇرغىن،  نېرى  سۆزلەردىن  بىھۇدە  16 ناپاك 

پاسىقراق بولىدۇ  17 ۋە ئۇالرنىڭ سۆزلىرى مەرەزدەك چۆرىسىنى يەيدۇ. شۇنداق ئادەملەرنىڭ 
ئارىسىدا ھىمېنېئۇس ۋە فىلېتۇس بار.  

18 بۇالر، ئۆلۈمدىن تىرىلىش بولۇپ ئۆتتى دەپ، بەزىلەرنىڭ ئىمانىنى خاراب قىلىدۇ.  

خۇداۋەندە  شۇدۇركى،  مۆھۈرى  ئۇنىڭ  ۋە  تۇرىدۇ  مۇقىم  ئۇلى  مەھكەم  خۇدانىڭ  19 لېكىن 

قول  يامانلىقتىن  قىچقارسا،  ئىسمىنى  خۇداۋەندىنىڭ  ھەركىم  ۋە  تونۇيدۇ  ئۆزىنىڭكىلەرنى 
بەلكى  بولماي،  قاچىلىرى  كۈمۈش  ۋە  ئالتۇن  يالغۇز  ئۆيدە  چوڭ  بىر  ئۈزسۇن. 20 لېكىن 
ھاقارەت  بەزىلىرى  ئۈچۈن،  ئىززەت  بەزىلىرى  باردۇر،  ھەم  قاچىالر  ساپالدىن  ۋە  ياغاچتىن 
ئۈچۈندۇر.  21 ئەگەر بىركىم ئۆزىنى شۇنداق ئىشالردىن پاك ساقلىسا، ئۇ ئۆزى مۇقەددەس، 
ئىززەتلىك بىر قاچىدەك، ئۆز خوجىسىغا مەنپەئەتلىك ۋە ھەر ياخشى ئىشقا يارىغۇدەك بولىدۇ.  
قىچقارغانالرنىڭ  بىلەن  كۆڭۈل  پاك  خۇداۋەندىنى  قېچىپ،  شەھۋەتلىرىدىن  22 ياشلىقنىڭ 

ھەممىسى بىلەن ئادالەتكە، ئىمانغا، مۇھەببەتكە ۋە ئامانلىققا ئەگەشكىن.  
رەت  ئۇالرنى  بىلىپ،  قىلىدىغىنىنى  پەيدا  جېدەل  مۇنازىرىلەر  بىمەنە  ۋە  ئەخمەق  23 لېكىن 

مۇاليىملىق  ھەممىسىگە  بەلكى  قىلماي،  جېدەل  بەندىسى  بىر  قىلغىن.  24 خۇداۋەندىنىڭ 
بولۇپ، تەلىم بېرىشكە ياراپ، زۇلۇم تارتىشتا سەۋر قىلىپ،  25 زىت تۇرغۇچىالرغا ياۋاشلىق 
بىلەن نەسىھەت بەرسۇن، شايەتكى خۇدا ئۇالرغا ھەقىقەتنى تونۇغىلى توۋىنى نېسىپ قىلغاي.  
26 شۇنداقكى، ئۇالر ھوشيار بولۇپ، ئىبلىسنىڭ تۇزىقىدىن قۇتۇلغاي. چۈنكى ئۇالر ئۇنىڭدىن 

تۇتۇلۇپ، خاھىشىنى قىلىدۇ.  

 ئاخىر زاماندىكى ھاماقەتلىك كىشىلەر

ئادەملەر 3  2 چۈنكى  كېلىدۇ.   ۋاقىتالر  تەس  كۈنلەردە  ئاخىرقى  بىلگىنكى،  بۇنى  1 لېكىن 

تەكەببۇرلۇق  قىلغۇچى،  گەپ  يوغان  تۇتقۇچى،  دوست  پۇلنى  تۇتقۇچى،  دوست  ئۆزىنى 
قىلغۇچى، كۇپۇرلۇق قىلغۇچى بولۇپ، ئاتا-ئانىغا ئىتائەت قىلماي، ناشۈكۈر ۋە ناپاك بولۇپ،  
توختاتمايدىغان،  ئۆزىنى  تارتمايدىغان،  نەپسىنى  قىلغۇچى،  غەيۋەت  ۋاپاسىز،  3 مۇھەببەتسىز، 

ياخشىلىقنى دوست تۇتمايدىغان بولۇپ،  4 خىيانەت قىلغۇچى، بىپەرۋالىق قىلغۇچى، يوغانلىق 
قىلغۇچى ۋە خۇدانى دوست تۇتۇشتىن لەززەتنى زىيادىرەك دوست تۇتقۇچى بولىدۇ.  5 ئۇالر سىرتقى 

قىياپەتتە تەقۋادارلىق بولۇپ، ئۇنىڭ قۇدرىتىنى ئىنكار قىلىدۇ. شۇنداقالردىن يۈز ئۆرۈگىن.  
6 چۈنكى ئۆيلەرگە كىرىۋېلىپ،  7 گۇناھالر بىلەن يۈكلىنىپ خىلمۇخىل شەھۋەتلەرگە مۇپتىال 

خوتۇنالرنى  يېتەلمەيدىغان  مەرىپىتىگە  ھەقىقەتنىڭ  ھەرگىز  ئېلىپ  تەلىم  ھەمىشە  بولۇپ، 
بۇالر  تۇرغاندەك،  زىت  مۇساغا  يامبرىس  بىلەن  شۇنداقالردۇر.  8 ياننىس  قىلغۇچىالر  ئەسىر 
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ئادەملەردۇر.   بۇزۇق  زېھىنلىرى  بولماي،  ياراملىق  ئىماندا  ئۇالر  تۇرىدۇ.  زىت  ھەم ھەقىقەتكە 
بولغاندەك،  ئاشكارا  ھاماقەتلىكى  مەزكۇرالرنىڭ  بارالمايدۇ.  ئىلگىرى  يەنە  ئۇالر  9 لېكىن 

بۇالرنىڭ ھاماقەتلىكى ھەممىلەرگە ئاشكارا بولىدۇ.  

پاۋلۇسنىڭ ۋەسىيەتلىرى ۋە خۇدانىڭ سۆزىنىڭ ئەھمىيىتى

سەۋرىمگە،  ئىمانىمغا،  مەقسىتىمگە،  يۈرۈش-تۇرۇشۇمغا،  تەلىمگە،  مېنىڭ  سەن  10 لېكىن 

ئانتاكيادا،  بولۇپمۇ  زەخمەتلىرىمگە،  تاقىتىمگە،  11 قوغالنماقلىقلىرىمغا،  مۇھەببىتىمگە، 
كونيادا ۋە لىسترادا تارتقان زەخمەتلىرىمگە ئوخشاش زەخمەتلەرگە ئەگەشتىڭ. مانا شۇنداق 
زەخمەتلەر تارتقانمەن. ئەمما ھەممىسىدىن خۇداۋەندە مېنى قۇتقۇزدى.  12 لېكىن مەسىھ ئەيسادا 
تەقۋادارلىق بىلەن ئۆمۈر ئۆتكۈزىدىغانالرنىڭ ھەممىسى قوغلىنىدۇ.  13 چۈنكى يامان ئادەملەر 
ۋە سەختىپەزلەر بارغانسېرى يامانراق بولۇپ، ئۆزلىرى ئېزىقىپ كېتىپ، باشقىالرنى ئازدۇرىدۇ.  
ئېتىقاد  ۋە  ئۆگەنگىنىڭدە  بىلىپ،  ئالغىنىڭنى  تەلىم  كىمدىن  بولساڭ  سەن  14 لېكىن 

قىلغىنىڭدا چىڭ تۇرۇپ قالغىن.  15 مەسىھ ئەيساغا بولغان ئىمانىڭ بىلەن سېنى نىجاتقا دانا 
قىلىدىغان مۇقەددەس يازمىالرنى كىچىكلىكىڭدىن بېرى بىلىسەن.  16 خۇدانىڭ ئىلھامى بىلەن 
ئادالەتتىكى  ۋە  تۈزەتكىلى  بەرگىلى،  تەنبىھ  بەرگىلى،  تەلىم  يازما  مۇقەددەس  پۈتۈن  بولغان 
ئەدەپنى ئۆگەتكىلى پايدىلىقتۇر،  17 شۇالر ئارقىلىق خۇدانىڭ ئادىمى تەييارلىنىپ، ھەر ياخشى 

ئىشقا يارىغۇدەك بولغاي.  

ئەيسانىڭ 4  مەسىھ  قىلىدىغان  ئۆلگەنلەرنى ھۆكۈم  بىلەن  تىرىكلەر  ۋە  ئالدىدا  1 خۇدانىڭ 

ئالدىدا، دەرۋەقە ئۇنىڭ ئاشكارا بولۇشى ئۈستىدە ۋە ئۇنىڭ پادىشاھلىقى ئۈستىدە ساڭا 
ئەمەس  مۇناسىپ  ۋە  ۋاقىتتا  مۇناسىپ  ئېيتىپ،  ۋەز  2 سۆزنى  بېرىمەنكى،   نەسىھەت  چىڭ 
ۋاقىتتا چىقىپ پەند بېرىپ نەسىھەت قىلىپ، ھەممە سەۋر-تاقەت بىلەن تەنبىھ بېرىپ تەلىم 

بەرگەيسەن.  
3 ئادەملەر ساپ تەلىمگە سەۋر-تاقەت قىلماي، ئۆز قۇالقلىرى قىمىرلىشىچە ئۆز شەھۋەتلىرىگە 

ھەقىقەتتىن  قۇالقلىرىنى  كېلىدۇ.  4 ئۇالر  ۋاقىت  يىغىدىغان  مۇئەللىملەر  ئۆزىگە  مۇۋاپىق 
توسۇپ، ئەپسانىلەرگە مايىل بولىدۇ.  

5 لېكىن سەن ھەر ئىشتا ئويغاق تۇرغىن. مۇشەققەتكە سەۋر-تاقەت قىلغىن. بىر ئىنجىلنى 

يەتكۈزگۈچىنىڭ ئىشىنى قىلغىن. خىزمىتىڭنى پۈتكۈزگىن.  
6 چۈنكى مەن ئەمدى بىر قۇربانلىقتەك تەقدىم قىلىنىۋاتىمەن ۋە ئەجىلىمنىڭ ۋاقتى يېتىپ كەلدى.  

7 مەن ياخشى كۈرەشنى قىلىپ بولۇپ، سەپىرىمنى پۈتكۈزۈپ، ئىماننى ساقلىدىم.  8 ئەمدى مەن 

ئۈچۈن ئادالەتنىڭ تاجى تەييار تۇرۇپ ساقالنماقتا. ئۇنىڭ ئۆزىنى ئۇ كۈندە ئادىل ھۆكۈم قىلغۇچى 
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خۇشال  بولۇشىغا  ئاشكارا  ئۇنىڭ  بەلكى  ئەمەس،  ماڭا  يالغۇز  ئەمما  بېرىدۇ.  ماڭا  خۇداۋەندە 
بولغانالرنىڭ ھەممىسىگە ھەم بېرىدۇ.  

 ئاخىرقى سۆز ۋە ساالمالر

9 ئالدىراپ پات قېشىمغا كەلگىن.  10 چۈنكى دېماس بۇ دۇنيانى دوست تۇتۇپ، مېنى تاشالپ 

تېسالونىكاغا كەتتى ۋە كرېسكىنس گاالتىياغا ۋە تىتۇس دالماتىياغا كەتتى.  
ئۆزى  ئۇ  چۈنكى  كەلگىن.  ئېلىپ  بىلەن  ئۆزۈڭ  ماركۇسنى  بىلەندۇر.  مەن  لۇقا  11 يالغۇز 

خىزمەتكە ماڭا پايدىلىقتۇر.  12 تىكىكۇسنى ئەفەسۇسقا ئەۋەتتىم.  
13 كېلىشىڭدە مەن تروئاستىكى كارپۇسنىڭ يېنىدا قويۇپ كەتكەن يېپىنچىنى ۋە كىتابالرنى، 

بولۇپمۇ ئورام تېرە يازمىالرنى ئالغاچ كەلگىن.  
14 مىسكەر ئىسكەندەر ماڭا توال يامانلىق قىلدى. خۇداۋەندە ئۇنىڭغا ئۆز قىلغىنىغا مۇۋاپىق 

ياندۇرىدۇ.  15 سەن ھەم ئۇنىڭدىن ئېھتىيات قىلغىن، چۈنكى ئۇ بىزنىڭ سۆزلىرىمىزگە توال 
زىتلىق قىلدى.  

16 ئاۋۋالقى سوراقتا ھېچكىم مېنىڭ ياردىمىمگە كەلمەي، ھەممىسى مېنى تاشلىدى. بۇ ئەيىب 

نەتىجىدە  قۇۋۋەتلەندۈردى.  مېنى  تۇرۇپ،  يېنىمدا  ئۇالرغا سانالمىسۇن.  17 لېكىن خۇداۋەندە 
ھەممە تائىپىلەرنىڭ ئاڭلىمىقى ئۈچۈن ئىنجىلنىڭ جاكارى مېنىڭ ۋاسىتەم بىلەن ھەر يەردە 
تولۇق ئاڭالنغاي. ئۇنىڭ ئۈچۈن شىرنىڭ ئاغزىدىن قۇتۇلدۇم.  18 دەرۋەقە خۇداۋەندە مېنى ھەر 
يامان ئىشتىن قۇتقۇزۇپ، ئۆز ساماۋى پادىشاھلىقىغا يەتكۈزۈپ ماڭا نىجات بېرىدۇ. ئۇنىڭغا 

ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە شان-شەرەپ بولسۇن. ئامىن.  
19 پرىسكاغا ۋە ئاكۋىالغا ۋە ئونېسىفورۇسنىڭ ئۆيىگە ساالم ئېيتقىن.  

20 ئاراستۇس كورىنتۇستا قالدى. تروفىمۇسنى مىلېتۇستا كېسەل قويدۇم.  

ۋە  كالۋدىيا  ۋە  لىنۇس  ۋە  پۇدېنس  ۋە  ئاپوللوس  كەلگىن.  ئالدىراپ  بولماستا  21 قىش 

بۇرادەرلەرنىڭ ھەممىسى ساڭا ساالم ئېيتىدۇ.  
22 خۇداۋەندە سېنىڭ روھۇڭ بىلەن بولسۇن. مېھىر-شەپقەت سىلەر بىلەن بولسۇن.  



مۇقەددەس كىتاب

تىتۇسقا
يېزىلغان خەت 

56



تىتۇسقا 
يېزىلغان خەت

مۇقەددەس كىتاب - يېڭى ئەھدە 
)ئىنجىل( 
17-قىسىم

1950-يىلىدىكى »مۇقەددەس كىتاب«نىڭ 

ئ ۇيغۇرچە تەرجىمىسى ھازىرقى زامان 
ئۇيغۇر تىلىغا ئ ۆزگەرتىلدى

2013

دەسلەپكى نۇسخا

www.dunyaningnuri.com



تىتۇسقا يېزىلغان خەت
تىتۇسقا ساالم

1 خۇدانىڭ ئىلغانغانلىرىنىڭ ئىمانى ئۈچۈن ۋە تەقۋادارلىققا مۇۋاپىق بولغان ھەقىقەتنىڭ 1 

مەرىپىتى ئۈچۈن خۇدانىڭ بەندىسى ۋە ئەيسا مەسىھنىڭ روسۇلى بولغان پاۋلۇستىن  2 — 
بۇ ئىمان ۋە ھەقىقەتكە ئاساسەن ئەبەدىي تىرىكلىككە باغالنغان ئۈمىد پەيدا بولىدۇ. يالغان 
قىلغان.   ۋەدە  تىرىكلىكنى  ئەبەدىي  بۇ  ئىلگىرى  ۋاقىتالردىن  ئەزەلىي  خۇدا  ئېيتالمايدىغان 
ئۆز سۆزىنى ئاشكارا قىلدى. قۇتقۇزغۇچىمىز  ئارقىلىق  ۋاقتىدا جاكارالش  ئۆز  3 لېكىن خۇدا 

خۇدانىڭ بۇيرۇقىغا مۇۋاپىق ماڭا بۇ جاكارالش خىزمىتى تاپشۇرۇلغان —  4 ئورتاق ئىمانىمىزغا 
ئەيسادىن  مەسىھ  قۇتقۇزغۇچىمىز  ۋە  ئاتىدىن  خۇدا  ساالم.  تىتۇسقا  باالم  ھەقىقىي  مۇۋاپىق 

مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق بولسۇن.  

تىتۇسنىڭ كرىتتە ئارىلىدىكى خىزمىتى

ئىشالرنى  بولمىغان  جايىدا  ئىدىكى،  شۇ  سەۋەبى  كەتكىنىمنىڭ  قويۇپ  كرىتتە  5 سېنى 

تەيىنلىگەيسەن.   ئاقساقاللىرى  جامائەت  شەھەردە  ھەر  بۇيرۇغىنىمدەك  ساڭا  توغرىالپ، 
بۇزۇقلۇق  بولسا،  ئېرى  خوتۇننىڭ  بىر  يالغۇز  ئۆزى  بولسا،  ئەيىبسىز  بىركىم  6 ئەگەر 

ئۇنى  بولسا،  بالىلىرى  مۆمىن  بولمىغان  بەدنامى  جەھىتىدىن  ئىتائەتسىزلىك  ۋە 
تەيىنلىگەيسەن.  

7 چۈنكى يېتەكچى ئۆزى خۇدانىڭ ۋەكىلىدەك ئەيىبسىز بولۇپ، ئۆزىنى چوڭ تۇتمايدىغان، 

پايدىغا  قەبىھ  ئۇرۇشمايدىغان،  بولمايدىغان،  مەيلى  شارابقا  ئاچچىقالنمايدىغان،  پات 
دوست  ياخشىلىقنى  بولۇپ،  مېھماندوست  بولسۇن.  8 بەلكى  كىشى  قىلمايدىغان  تەمە 
سۆزنى  سادىق  مۇۋاپىق  سالماق،  9 تەلىمگە  مۇقەددەس،  ئادىل،  ھوشيار،  تۇتقۇچى، 
مۇۋاپىق  تەلىمگە  ساپ  ئۇ  بولۇپ،  كىشى  شۇنداق  بولسۇن.  كىشى  تۇتىدىغان  مەھكەم 

نەسىھەت بەرگىلى ۋە زىت تۇرغۇچىالرغا ئەدەپ بەرگىلى قادىر بولغاي.  
ئالدىغۇچىالر  ۋە  سۆزلىگۈچىلەر  بىھۇدە  ۋە  قىلغۇچىالر  ئىتائەتسىزلىك  توال  10 چۈنكى 

ئاغزىنى  ئىكەن.  11 شۇنداقالرنىڭ  شۇنداق  بولغانالر  خەتنىلىكتىن  بولۇپمۇ  باردۇر، 
ئۆيلەر  ئۆگىتىپ،  تەلىملەر  بىھۇدە  ئۈچۈن  پايدا  قەبىھ  چۈنكى  كېرەكتۇر،  تۇۋاقلىماق 

تامامەن خاراب قىلىدۇ.  
12 ئۇالردىن بىرى، يەنى ئۆز پەيغەمبەرلىرىنىڭ بىرى: »كرىتلىكلەر ھەمىشە يالغانچى ۋە 

يامان ھايۋان بولىدۇ. ئۇالر ھۇرۇن يېتىپ، قېرىنلىرىنى توشتۇرىدۇ« دەپ ئېيتقان.  
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13 ئۇشبۇ گۇۋاھلىق راستتۇر. بۇ ۋەجىدىن ئۇالرغا قاتتىق تەنبىھ بەرگىنكى، ئۇالر ئىماندا 

ئادەملەرنىڭ  ئۆرۈگەن  يۈز  ھەقىقەتتىن  ۋە  ئەپسانىلىرىگە  بولۇپ،  14 يەھۇدىيالرنىڭ  ساغالم 
بۇيرۇقلىرىغا قۇالق سالمىغاي.  

نەرسە  ئىمانسىزالرغا ھېچ  ۋە  بولغانالرغا  ناپاك  لېكىن  پاكتۇر،  نەرسە  بولغانالرغا ھەر  15 پاك 

پاك ئەمەس، بەلكى ھەم زېھىنلىرى، ھەم ۋىجدانلىرى بۇلغىنىپ كەتكەن.  16 ئۇالر: »خۇدانى 
تونۇيمىز« دەپ ئېتىراپ قىلىدۇ، لېكىن ئەمەللىرى بىلەن بۇنى ئىنكار قىلىدۇ. چۈنكى ئۇالر 

يىرگىنچلىك ۋە ئىتائەتسىز بولۇپ، ھېچ ياخشى ئىشقا يارىمايدۇ.  

ساپ تەلىمگە اليىق ياشاش

1 لېكىن سەن ساپ تەلىمگە اليىق بولغاننى سۆزلىگىن.  2 

2 قېرى ئادەملەرگە: »سالماق، ئەدەپلىك، ھوشيار بولۇپ، ئىماندا ۋە مۇھەببەتتە ۋە سەۋردە 

ساغالم بولۇپ تۇرۇڭالر« دەپ نەسىھەت بەرگىن.  3 شۇنداق ھەم قېرى خوتۇنالرغا: »مۇقەددەسلەرگە 
اليىق يۈرۈپ، غەيۋەت قىلغۇچى ۋە توال شارابخورلۇققا قۇل بولماي، ياخشىلىقنىڭ مۇئەللىملىرى 
بولۇڭالر« دەپ نەسىھەت بەرگىن،  4 بۇنىڭ بىلەن، ئۇالر ياش خوتۇنالرغا ئۆز ئەر ۋە بالىلىرىنى 
دوست تۇتۇپ،  5 خۇدانىڭ سۆزىگە دەشنەم بېرىلمىسۇن دەپ، ھوشيار ۋە ئىپپەتلىك بولۇپ ئۆز 

ئۆيىدىن ئوبدان خەۋەر ئېلىپ، ئۆز ئېرىگە ئىتائەت قىلغىلى نەسىھەت بەرسۇن.  
بېرىپ،  7 ھەر  نەسىھەت  دەپ  بولۇڭالر«  ھوشيار  ئىشتا  »ھەر  يىگىتلەرگە:  ھەم  6 شۇنداق 

تەرىقىدە ياخشى ئەمەللەردە ئۆزۈڭنى بىر نەمۇنىدەك كۆرسەتكىن. تەلىمىڭ خالىس پاكلىق، 
سۆز  يامان  ئۈستىمىزدە  تۇرغۇچى  زىت  بولسۇن،  8 بىزگە  بىلەن  راستچىللىق  ۋە  ئەدەپلىك 
ئېيتالماي، خىجالەت بولغاي دەپ، ھېچكىم قۇسۇر تاپالمايدىغان ساغالم سۆزلەرنى يەتكۈزگىن. 
ھەر  ئۇالرنى  سۇنۇپ،  بويۇن  خوجىلىرىغا  ئۆز  ئۇالر  بەرگىنكى،  نەسىھەت  9 خىزمەتكارالرغا 

ھەر  بەلكى  قىلماي،  خىيانەت  ئۇالر  ياندۇرمىسۇن.  10 شۇنىڭدەك  سۆز  قىلىپ،  رازى  ئىشتا 
ئىشتا ئۆزىنىڭ ساداقەتلىك ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ، قۇتقۇزغۇچىمىز خۇدانىڭ تەلىمىگە ھەر 

نەرسىدە زىننەت بەرگەي.  
11 چۈنكى خۇدانىڭ ھەممە ئادەملەرگە نىجات يەتكۈزىدىغان مېھىر-شەپقىتى ئاشكارا بولۇپ،  

12 بىزنى تەربىيە قىلىپ، تەلىم بېرىدۇكى، بىز پاسىقلىقنى ۋە دۇنياۋى شەھۋەتلەرنى رەت قىلىپ، 

ئۈمىدىمىزگە  ياشاپ،  13 مۇبارەك  بىلەن  تەقۋادارلىق  ۋە  ئادالەت  ۋە  ھوشيارلىق  دۇنيادا  بۇ 
بولۇشىغا  ئاشكارا  ئەيسانىڭ شان-شەرىپىنىڭ  مەسىھ  قۇتقۇزغۇچىمىز  ۋە  ئەزىم خۇدانىڭ  ۋە 
ئەمەللەردە  ياخشى  ئۆزىگە  قۇتقۇزۇپ،  ھەقسىزلىقتىن  ھەممە  بولغايمىز.  14 بىزنى  مۇنتەزىر 

غەيرەتلىك خاس بىر قوۋم پاك قىلىش ئۈچۈن، ئۇ ئۆزىنى بىز ئۈچۈن پىدا قىلدى.  
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15 بۇنى سۆز قىلىپ، نەسىھەت بېرىپ، ھەممە قۇدرەت بىلەن تەنبىھ بەرگىن. ھېچ كىشى سېنى 

تەھقىر قىلمىسۇن.  

ھەر 3  سۇنۇپ،  بويۇن  ھۆكۈمەتلەرگە  ۋە  سەلتەنەت  ئۇالر  كەلتۈرگىنكى،  يادىغا  1 ئۇالرنىڭ 

ياخشى ئىشقا تەييار بولغاي،  2 شۇنىڭدەك ئۇالر ھېچكىمنى دەشنەم قىلماي، تىنچ تۇرۇپ، 
ۋاقىت  بىر  ھەم  بولساق  3 بىز  كۆرسەتكەي.   مۇاليىملىق  ئادەملەرگە  ھەممە  بولۇپ،  ياۋاش 
قۇلچىلىق  لەززەتلەرگە  ۋە  كېتىپ، خىلمۇخىل شەھۋەتلەرگە  ئېزىقىپ  ئىتائەتسىز،  جاھىل، 

قىلىپ، يامانلىقتا ۋە ھەسەتتە ياشاپ، ئۆچمەن بولۇپ، بىر-بىرىمىزنى يامان كۆرەتتۇق.  
ئاشكارا  مۇھەببىتى  بولغان  ئىنسانغا  ۋە  مېھرىبانلىقى  خۇدانىڭ  قۇتقۇزغۇچىمىز  4 لېكىن 

بولغاندا بىزنى قۇتقۇزدى.  5 ئۆزىمىز قىلغان ئادالەت ئەمەللىرىمىزنىڭ جەھىتىدىن ئەمەس، 
مۇقەددەس  ۋە  بىلەن  يۇيۇشى  تۇغۇلۇشنىڭ  يېڭىدىن  مۇۋاپىق  مەرھەمىتىگە  ئۆز  ئۇ  بەلكى 
روھتا يېڭىالنمىقىمىز بىلەن بىزنى قۇتقۇزدى.  6 ئۇ روھنى قۇتقۇزغۇچىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ 
ۋاسىتىسى بىلەن ئۈستىمىزگە كەڭرىچىلىك بىلەن تۆكتى.  7 بۇنىڭ بىلەن ئەبەدىي تىرىكلىكنىڭ 
ئۈمىدىگە مۇۋاپىق ئۇنىڭ مېھىر-شەپقىتى ۋاسىتىسى بىلەن ئادىل قىلىنىپ، ۋارىس بولدۇق.  
8 بۇ سۆز سادىقتۇر ۋە خااليمەنكى، خۇداغا ئىشەنگەنلەر ئۆزىنى ياخشى ئەمەللەرگە كۆندۈرسۇن 

پايدىلىقتۇر.   ۋە  ياخشى  ئادەملەرگە  ئىشالر  بۇ  بىلەن جېكىلىگەيسەن.  ئۇالرغا چىڭلىق  دەپ، 
جېدەل  توغرىسىدا  قانۇنى  تەۋرات  ۋە  نەسەبنامىلەردىن  ۋە  بەس-مۇنازىرىلەردىن  9 ئەخمەق 

قىلىش ۋە ئۇرۇشماقتىن نېرى تۇرغىن، چۈنكى شۇ ئىشالر پايدىسىز ۋە بىكاردۇر.  10 لېكىن 
قىلغاندىن  نەسىھەت  قېتىم  ئىككى  ياكى  بىر  ئۇنىڭغا  بولسا،  قىلغۇچى  پەيدا  بۆلگۈنچىلىك 
ھۆكۈم  ئۆزىگە  قىلىپ،  گۇناھ  ئېزىقىپ  ئادەمنىڭ  قىلغىن.  11 شۇنداق  رەت  ئۇنى  كېيىن 

كەلتۈرگىنىنى بىلىسەن.  

 ئاخىرقى سۆز ۋە ساالمالر

نىكوپولىسگە  ئالدىراپ  ئەۋەتكىنىمدە  قېشىڭغا  سېنىڭ  تىكىكۇسنى  ياكى  12 ئارتېماسنى 

بېرىپ، مېنىڭ ئالدىمغا كەلگىن، چۈنكى قىشنى ئاندا ئۆتكۈزۈشنى قارار قىلدىم.  
13 قانۇن ئۇستازى زېناسنىڭ ۋە ئاپوللوسنىڭ سەپەر جابدۇقىنى ھېچ نەرسىسى كەم بولمىغۇدەك 

تەييار قىلغىلى تىرىشىپ، ئۇالرنى يولغا سالغىن.  
ئەمەللەر  ياخشى  يەردە  بولغان  الزىم  ئۈچۈن  قالماسلىقى  مېۋىسىز  ئۆزى  14 بۇرادەرلىرىمىز 

قىلىشنى ئۆگەنسۇن.  
15 مەن بىلەن بولغانالرنىڭ ھەممىسى ساڭا ساالم ئېيتىدۇ. ئىماندا بىزنى دوست تۇتقانالرنىڭ 

ھەممىسىگە ساالم ئېيتقىن. مېھىر-شەپقەت ھەممەڭالر بىلەن بولسۇن.  



مۇقەددەس كىتاب

فىلېمونغا
يېزىلغان خەت 

57



فىلېمونغا 
يېزىلغان خەت

مۇقەددەس كىتاب - يېڭى ئەھدە 
)ئىنجىل(  
18-قىسىم

1950-يىلىدىكى »مۇقەددەس كىتاب«نىڭ 

ئ ۇيغۇرچە تەرجىمىسى ھازىرقى زامان 
ئۇيغۇر تىلىغا ئ ۆزگەرتىلدى

2013

دەسلەپكى نۇسخا

www.dunyaningnuri.com



فىلېمونغا 
يېزىلغان خەت

ساالمالر

ئامراق ھەمكارىمىز 1  تىموتېئۇستىن  بۇرادەر  ۋە  پاۋلۇستىن  مەھبۇسى  ئەيسانىڭ  1 مەسىھ 

سېنىڭ  ۋە  ئاركىپۇسقا  رەپىقىمىز  سەپداش  ۋە  ئافىياغا  ھەمشىرىمىز  2 ۋە  فىلېمونغا  
سىلەرگە  مەسىھتىن  ئەيسا  خۇداۋەندە  ۋە  خۇدادىن  3 ئاتىمىز  ساالم.   جامائەتكە  ئۆيۈڭدىكى 

مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق بولسۇن.  

شۈكۈر ۋە دۇئا

4 دۇئالىرىمدا سېنى ياد قىلىپ، ھەمىشە خۇدايىمغا شۈكۈر قىلىمەن.  5 چۈنكى سېنىڭ مەسىھ 

توغرىسىدىن  ساداقەتلىكىڭ  ۋە  مۇھەببىتىڭنىڭ  بولغان  مۇقەددەسلەرگە  ھەممە  ۋە  ئەيساغا 
بىلمىكىڭ  ياخشىلىقنى  ھەممە  بېرىلگەن  بىزگە  مەسىھتە  قىلىمەنكى،  ئاڭلىغانمەن.  6 دۇئا 
ئۈچۈن سىزدە بولغان ئىمانىڭ قۇۋۋەتلىنىپ ئەمەلگە كەلتۈرۈلگەي.  7 ئەي بۇرادىرىم، سېنىڭ 
كۆڭۈللىرى  مۇقەددەسلەرنىڭ  چۈنكى  تاپتىم.  تەسەللى  ۋە  خۇشلۇق  توال  مۇھەببىتىڭدىن 

سېنىڭ ۋاسىتەڭ بىلەن سۆيۈنۈپ، راھەت تاپقان.  

فىلېموننىڭ قۇلى ئونېسىمۇس توغرىسىدا ئىلتىماس

بولسىمۇ،  9 مۇھەببەت  ھەققىم  مەسىھتە  بۇيرۇغىلى  ساڭا  بولغاننى  اليىق  ئۈچۈن  8 ئۇنىڭ 

جەھىتىدىن يالۋۇرىمەن، دەرۋەقە مەن ئەمدى مەسىھ ئەيسانىڭ مەھبۇسى بولۇپ قېرىپ كەتكەن 
پاۋلۇس  10 مېنىڭ زەنجىرلىرىمدە تۇغقان باالم ئونېسىمۇس ئۈچۈن ساڭا يالۋۇرىمەن.  11 ئۇ 
ئۆزى بىر ۋاقىت ساڭا پايدىسىز ئىدى، لېكىن ئەمدى ھەم ساڭا، ھەم ماڭا پايدىلىق بولدى.  
بولدى.  13 مەن  ئەۋەتكەندەك  ئۆز كۆڭلۈمنى  ئەۋەتسەم،  ياندۇرۇپ  قېشىڭغا  12 ئۇنى سېنىڭ 

ئۆزۈم ئىنجىل ئۈچۈن زەنجىرلەردە تۇرسام، سېنىڭ ئورنۇڭدا ماڭا خىزمەت قىلمىقى ئۈچۈن 
ناچارلىقتىن  ياخشىلىقىڭ  قىلغان  خاالتتىم.  14 لېكىن،  قالغىلى  ئېلىپ  يېنىمدا  ئۆز  ئۇنى 
بولماي، كۆڭۈل خۇشلۇقىدىن بولغاي دەپ. سەندىن سورىماي ھېچنېمە قىلغىلى خالىمىدىم.  
15 ئەبەدكىچە سېنىڭكى بولمىقى ئۈچۈن ئۇ بىر ئاز ۋاقىت سەندىن ئايرىلدى.  16 ئۇ مۇندىن 



4 فىلېمونغا يېزىلغان خەت 

ئامراق  ئىنتايىن  ماڭا  ئۇ  بولغاي.  ئەۋزەل  قۇلدىن  بەلكى  ئەمەس،  قۇلدەك  ئۆزۈڭگە  كېيىن 
زىيادىرەك ساڭا ھەم جىسىمدە، ھەم خۇداۋەندىدە شۇنداق  قانچە  بولغاندىن كېيىن،  بۇرادەر 

بولغاي.  
17 ئەگەر مېنى ئۆزۈڭگە بۇرادەردەك سانىساڭ، ئۇنى ئۆزۈمدەك قوبۇل قىلغىن.  18 ساڭا بىر 

ناھەقلىق قىلغان بولسا ياكى سەندىن قەرزى بولسا، شۇنى مېنىڭ ھېسابىمغا پۈتكىن.  19 مەن 
ھەم  ئۆزۈڭنى  بولساڭ  سەن  بېرىمەن.  تۆلەپ  ئۆزۈم  مەن  يازدىم.  بىلەن  قولۇم  ئۆز  پاۋلۇس 
ماڭا بەرگىلى قەرزداردۇرسەن.  20 شۇڭا، ئەي بۇرادىرىم، خۇداۋەندىدە سەندىن ماڭا مەنپەئەت 

بولسۇن. مەسىھتە كۆڭلۈمنى راھەتلەندۈرگىن.  

 ئاخىرقى سۆز ۋە ساالمالر

پۈتتۈم.   ساڭا  بىلىپ  قىلىدىغىنىڭنى  ئوشۇقراق  ئېيتقىنىمدىن  ئىشىنىپ،  21 ئىتائىتىڭگە 

دۇئالىرىڭالرنىڭ  چۈنكى  قىلغىن.  تەييار  ئۆي  چۈشىدىغان  بىر  ماڭا  باشقا  22 بۇنىڭدىن 

ۋاسىتىسى بىلەن سىلەرگە بېرىلىدىغىنىمنى ئۈمىد قىلىمەن.  
23 مەسىھ ئەيسادا مېنىڭ تۈرمىدىشىم بولغان ئېپافراس  24 ۋە مېنىڭ ھەمكارلىرىم بولغان 

ماركۇس، ئارىستارخۇس، دېماس ۋە لۇقا ساڭا ساالم ئېيتىدۇ.  
25 خۇداۋەندە ئەيسا مەسىھنىڭ مېھىر-شەپقىتى روھۇڭالر بىلەن بولسۇن.  
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 ئىبرانىيالرغا 
يېزىلغان خەت

 ئوغۇل پەرىشتىلەردىن ئۇلۇغ

توال 1  ۋە  مەرتىۋە  توال  بىلەن  ۋاسىتىسى  پەيغەمبەرلەرنىڭ  زامانالردا  ئىلگىرىكى  1 خۇدا 

تەرىقىدە ئاتا-بوۋىالرغا سۆز قىلغاندىن كېيىن، شۇ ئاخىرقى كۈنلەردە ئوغلىنىڭ ۋاسىتىسى 
بىلەن بىزگە سۆز قىلدى.  2 ئۇ ئۇنىڭ ئۆزىنى ھەر نەرسىگە ۋارىس قىلدى. ئۇنىڭ ۋاسىتىسى 
ئەسلى  ئۇنىڭ  ۋە  ئۇنىڭ شان-شەرىپىنىڭ شولىسى  ئۆزى  3 ئۇ  ياراتتى.   ھەم  دۇنيانى  بىلەن 
زاتىنىڭ سۈرىتى بولۇپ، قۇدرىتىنىڭ سۆزى بىلەن ھەر نەرسىنى مۇھاپىزەت قىلىپ كۆتۈرۈپ، 
يېنىدا  بولغاننىڭ ئوڭ  ئەزىم  ئەرشىئەالدا  تامام قىلغاندىن كېيىن  يۇيۇلۇشىنى  گۇناھالرنىڭ 
ئولتۇردى.  4 ئۇ پەرىشتىلەردىن شۇنچە ئۇلۇغ بولغاندىن كېيىن، ئۇالرنىڭكىدىن قانچە ئەۋزەل 

بىر ئىسىمغا ۋارىسلىق قىلغان.  5 چۈنكى ئۇ:
 »سەن مېنىڭ ئوغلۇمدۇرسەن. بۈگۈن سېنىڭ ئاتاڭ بولدۇم«
 ۋە: »مەن ئۇنىڭغا ئاتا بولىمەن ۋە ئۇ مېنىڭ ئوغلۇم بولىدۇ«

 دەپ پەرىشتىلەرنىڭ قايسىسىغا ئېيتتى؟  

6 ئۇ تۇنجىنى دۇنياغا يەنە كىرگۈزگەندە: 

»خۇدانىڭ پەرىشتىلىرىنىڭ ھەممىسى ئۇنىڭغا سەجدە قىلسۇن«
 دەپ ئېيتتى. 

 
7 ئەمما ئۇ پەرىشتىلەر توغرىسىدا ئېيتىدۇكى:

 »ئۆز پەرىشتىلىرىنى شامالالر ۋە خىزمەتكارلىرىنى ئوت يالقۇنى قىلىدۇ«.

8 لېكىن ئۇ ئوغۇل توغرىسىدا ئېيتىدۇكى:

 »ئەي خۇدا، سېنىڭ تەختىڭ ئەبەدىلئەبەد قالىدۇ
 ۋە سېنىڭ پادىشاھلىقىڭنىڭ سەلتەنەت ھاسىسى راستلىقنىڭ سەلتەنەت ھاسىسىدۇر«.

9 »ئادالەتنى دوست تۇتۇپ، پاسىقلىقنى يامان كۆردۈڭ.

 ئۇنىڭ ئۈچۈن تەڭرىڭ خۇدا ئۆزى
 ھەمراخلىرىڭنىڭ ئارىسىدا سېنى خۇشاللىق يېغى بىلەن مەسىھلىدى«.



4 ئىبرانىيالرغا يېزىلغان خەت 

10 ئۇ يەنە ئېيتىدۇكى:

 »سەن، ئەي خۇداۋەندە، قەدىمدىن يەرنىڭ ئۇلىنى قويغانسەن
 ۋە ئاسمانالر سېنىڭ قوللىرىڭنىڭ ئەمىلىدۇر.

  11 ئۇالر يوق بولىدۇ ئەمما سەن يوقالماي تۇرىسەن.
 ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئېگىندەك كونارىپ كېتىدۇ،

12 بىر لىباستەك ئۇالرنى تېگىشتۈرىسەن ۋە ئۇالر يەڭگۈشلىنىدۇ.

 ئەمما سەن ئەسال ئۆزگەرمەيسەن ۋە يىللىرىڭنىڭ تۈگىشى يوقتۇر«.
  

13 ئەمما ئۇ:

 »مەن دۈشمەنلىرىڭنى پۇتلىرىڭغا بىر قەدەمگاھ قىلغۇچە
 مېنىڭ ئوڭ يېنىمدا ئولتۇرغىن«

 دەپ پەرىشتىلەرنىڭ قايسىسىغا ئېيتتى؟

14 ئۇالرنىڭ ھەممىسى نىجاتقا ۋارىس بولىدىغانالرنىڭ خىزمىتى ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن خىزمەتكار 

روھالر ئەمەسمۇ؟  

ئەيسا مەسىھ پەرىشتىلەردىن تۆۋەنرەك قىلىندى

1 شۇڭا، لەيلەپ كەتمەسلىكىمىز ئۈچۈن، ئاڭلىغىنىمىزغا دىققەت قىلىپ باقايلى.  2 چۈنكى 2 

ھەر  ۋە  بولسا  بولغان  ئىگە  كۈچكە  سۆز  ئېيتىلغان  بىلەن  ۋاسىتىسى  پەرىشتىلەرنىڭ 
نىجاتنى  ئۇلۇغ  3 ئۇنداق  بولسا،   تاپقان  جازىسىنى  ھەق  ئۆز  ئىتائەتسىزلىك  ۋە  خىالپلىق 
بىلەن  ۋاسىتىسى  خۇداۋەندىنىڭ  ئۆزى  نىجات  ئۇ  قۇتۇالاليمىز؟  قانداق  قىلمىساق،  قوبۇل 
ئاندىن كېيىن ئۇنىڭدىن ئاڭلىغانالردىن بىزگە خەقلىقىنى تەستىق قىلىندى.   جاكارلىنىپ، 
4 خۇدا ئۆزى ھەم ئۆز ئىرادىسىگە مۇۋاپىق ئاالمەت ۋە مۆجىزىلەر ۋە باشقا-باشقا قۇدرەتلىك 

ئەمەللەر ۋە مۇقەددەس روھ بەرگىنى بىلەن بۇنىڭغا گۇۋاھلىق بەرگەن.  5 چۈنكى بىز ئۇنىڭ 
توغرىسىدا سۆزلىگەن باقىي ئالەمنى پەرىشتىلەرنىڭ ھۆكۈمى ئاستىدا قويمىدى.  6 ئەمما بىر 

كىشى بىر يەردە گۇۋاھلىق بېرىپ ئېيتقانكى:
 »ئادەم نېمىدۇركى، سەن ئۇنى ياد قىلغايسەن
 ۋە ئادەم ئوغلىكى، سەن ئۇنى يوقلىغايسەن؟

 7 ئازغىنا ۋاقىت ئۇنى پەرىشتىلەردىن تۆۋەنرەك قىلىپ،
 ئاندىن ئىززەت ۋە شان-شەرەپ بىلەن ئۇنى تاجالندۇرغانسەن

 ۋە ئۇنى قوللىرىڭنىڭ ئىشلىرىغا سەلتەنەت قىلغىلى تۇرغۇزۇپ،
 ھەممە نەرسىلەرنى ئۇنىڭ پۇتلىرىنىڭ ئاستىغا قويغانسەن«.
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 8 چۈنكى ھەممە نەرسىنى ئۇنىڭ قول ئاستىغا قويغاندا، ئۇنىڭ قول ئاستىغا سالمىغان ھېچ 
قويۇلغىنىنى  ئاستىغا  قول  ئۇنىڭ  نەرسىنىڭ  ھەممە  تېخى  لېكىن  قالدۇرمىغان.  نەرسىنى 
ئۆلۈمنى  ئۈچۈن  ئادەملەر  ھەممە  بىلەن  مېھىر-شەپقىتى  خۇدانىڭ  كۆرمىدۇق.  9 ئەمما 
تېتىسۇن دەپ، ئازغىنا ۋاقىت پەرىشتىلەردىن تۆۋەنرەك قىلىنغان ئەيسانىڭ ئۆز ئۆلۈمىنىڭ 

زەخمىتى جەھىتىدىن شان-شەرەپ ۋە ئىززەت بىلەن تاجالندۇرۇلغىنىنى كۆردۇق.  
10 چۈنكى ھەممە نەرسە ئۇنىڭ ئۈچۈن بولۇپ، ھەممە نەرسە ئۇنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن بولغاننىڭ 

ئۆزى توال ئوغۇلالرنى شان-شەرەپكە باشلىغىنىدا، ئۇالرنىڭ نىجاتىنىڭ يول باشلىغۇچىسىنى 
زەخمەتلەر بىلەن كامالەتكە يەتكۈزۈشنى مۇۋاپىق كۆردى.  11 چۈنكى پاك-مۇقەددەس قىلغۇچى 
ئۇالرنى  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  ئاتىدىندۇر.  بىر  ھەممىسى  قىلىنغانالرنىڭ  پاك-مۇقەددەس  ۋە  ئۆزى 

بۇرادەر دېگىلى ئۇياتماي،  12 ئېيتىدۇكى:

 »ئىسمىڭنى بۇرادەرلىرىمگە بايان قىلىمەن،
 جامائەتنىڭ ئوتتۇرىسىدا ساڭا ھەمد ئېيتىمەن«.

  
13 يەنە ئېيتىدۇكى:

 »مەن ئۇنىڭغا تايىنىمەن«.
 ۋە يەنە:

 »مانا مەن ۋە خۇدا ماڭا بەرگەن بالىالر«
 دەپ ئېيتىدۇ.  

ھەسسىدار  بۇنىڭدىن  ئۇالردەك  ھەم  ئۇ  بولغاچ،  ھەسسىدار  جىسىمدىن  ۋە  قاندىن  14 بالىالر 

ئۆلۈمىنىڭ  ئۆز  ئىبلىسنى  يەنى  بولغۇچىنى،  قۇدرىتى  ئۈستىگە  ئۆلۈمنىڭ  ئۇ  بولدىكى، 
گىرىپتار  قۇللۇققا  ئۆمرىدە  پۈتۈن  قورقۇنچىدىن  يوقىتىپ،  15 ئۆلۈمنىڭ  بىلەن  ۋاسىتىسى 
بولغانالرنى ئازاد قىلغاي.  16 چۈنكى ئۇ دەرۋەقە پەرىشتىلەرگە خەيرخاھلىق قىلماي، ئىبراھىم 
نەسلىگە خەيرخاھلىق قىلىدۇ.  17 بۇ ۋەجىدىن ھەر جەھەتتىن بۇرادەرلەرگە ئوخشاش بولمىقى 
ئۈچۈن  قىلماق  كاپارەت  گۇناھلىرىنى  قوۋمنىڭ  بولۇپ،  مەرھەمەتلىك  ئۇ  ئىدىكى،  كېرەك 
خۇداغا تەئەللۇق بولغان ئىشالردا ئىشەنچلىك بىر ئۇلۇغ كاھىن بولغاي.  18 چۈنكى ئۇ ئۆزى 

سىناق قىلىنىپ، زەخمەت تارتقىنى بىلەن سىناق قىلىنغانالرغا ياردەم بېرەلەيدۇ.  

ئەيسا مەسىھ مۇسادىن ئۇلۇغ

1 ئۇنىڭ ئۈچۈن، ئەي ساماۋى دەۋەتنىڭ شېرىكلىرى بولغان مۇقەددەس بۇرادەرلەر، ئۆزىمىز 3 

پۈتۈن  ئۇنىڭ  2 مۇسا  قاراڭالر.   ئەيساغا  يەنى  ئۇلۇغ كاھىن،  ۋە  روسۇل  قىلغان  ئېتىراپ 



6 ئىبرانىيالرغا يېزىلغان خەت 

ئۆينى  3 چۈنكى  ئىدى.   سادىق  تەيىنلىگۈچىگە  ئۆزىنى  ئەيسا  بولغاندەك،  سادىق  ئۆيىدە 
شان- چوڭراق  قانچە  مۇسادىن  ئۆزى  ئەيسا  بولغاندەك،  ئىززەتلىكرەك  ئۆيدىن  ياسىغۇچى 
شەرەپكە اليىقتۇر.  4 چۈنكى ھەر ئۆي بىركىمدىن ياسىلىدۇ، لېكىن ھەممىسىنى ياسىغۇچى 
ئۆيىدە  پۈتۈن  ئۇنىڭ  ئۈچۈن،  بەرمەك  5 مۇسا جاكاراليدىغان سۆزلەرگە گۇۋاھلىق  خۇدادۇر.  
بىر خىزمەتكاردەك ئىشەنچلىك ئىدى.  6 لېكىن مەسىھ ئۇنىڭ ئۆيىنىڭ ئۈستىدە ئوغۇلدەك 
مەھكەم  ئاخىرغىچە  پەخرىنى  ۋە  خاتىرجەملىكىنى  ئۈمىدنىڭ  بىز  ئەگەر  ئىدى.  ئىشەنچلىك 

تۇتساق، ئۇنىڭ ئۆيى بىز ئۆزىمىزدۇرمىز.  

خۇدانىڭ سۆزىنى ئاڭالڭالر

7 بۇ ۋەجىدىن مۇقەددەس روھ ئېيتىدۇكى:

 »بۈگۈن ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىساڭالر، 
8 ئۇالر چۆلدە غەزىپىمنى كەلتۈرۈپ سىناق كۈنىدە قىلغانلىرىدەك

 كۆڭۈللىرىڭالرنى قاتتىق قىلماڭالر.   
9 ئۇ يەردە ئاتا-بوۋىلىرىڭالر قىرىق يىل ئەمەللىرىمنى كۆرۈپ،

 مېنى سىناق قىلىپ سىناتتى.   
10 ئۇنىڭ ئۈچۈن شۇ نەسىلدىن بىزار بولۇپ ئېيتتىم:

 › ئۇالر ھەمىشە ئۆز كۆڭۈللىرى بىلەن ئېزىقىپ كېتىپ،
 يوللىرىمنى بىلىپ يەتمىدى.   

11 شۇنداقكى، ئارامگاھىمغا كىرمىسۇن‹

 دەپ ئاچچىقىمدا قەسەم قىلدىم«.
  

خۇدادىن  تىرىك  ھېچبىرىڭالردا  قىلىڭالركى،  ئېھتىيات  بۇرادەرلەر،  ئەي  ئۈچۈن،  12 ئۇنىڭ 

ئېزىقىپ كېتىشكە سەۋەب بولىدىغان يامان ۋە ئىمانسىز بىر كۆڭۈل تېپىلمىسۇن.  13 لېكىن 
»بۈگۈن غەنىيمەت ئىكەن« دەپ ھەر كۈنى بىر-بىرىڭالرغا نەسىھەت قىلىڭالركى، ھېچبىرىڭالر 
ئېتىمادىمىزنى  دەسلەپتىكى  قالمىسۇن.  14 چۈنكى  قېتىپ  بىلەن  ئالدىمىقى  گۇناھنىڭ 

ئاخىرغىچە مەھكەم تۇتساق، مەسىھنىڭ شېرىكلىرى بولىمىز.  

15 »بۈگۈن ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىساڭالر،

 غەزىپىمنى كەلتۈرگەنلىرىدىكىدەك كۆڭۈللىرىڭالرنى قاتتىق قىلماڭالر«

 دەپ ئېيتىلغىنىدا،  16 ئۇنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ غەزىپىنى كەلتۈرگەنلەر كىملەر ئىدى؟ مۇسا 
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بىلەن مىسىردىن چىققانالرنىڭ ھەممىسى ئەمەسمۇ؟  17 ئۇ قىرىق يىل داۋامىدا كىملەردىن 
قالدى.   چۈشۈپ  چۆلدە  بەدەنلىرى  بۇالرنىڭ  ئەمەسمۇ؟  قىلغانالردىن  گۇناھ  بولدى؟  بىزار 
18 »ئارامگاھىمغا كىرمىسۇن« دەپ، ئۇ ئۆزى ئۇالرنىڭ ئۈستىدە قەسەم قىلغان كىشىلەر كىم 

ئىدى؟ ئىتائەتسىزلىكلەر ئەمەسمۇ؟  19 كۆرىمىزكى، ئۇالر ئىمانسىزلىق ئۈچۈن كىرەلمىدى.  

خۇدانىڭ ئارامگاھىغا كىرىش

1 ئۇنىڭ ئارامگاھىغا كىرىشكە بىر ۋەدە بار بولغاندىن كېيىن، سىلەردىن ھېچكىم يولدا 4 

جاكارلىغاندەك،  خەۋەر  خۇش  ئۇالرغا  2 چۈنكى  بواليلى.   ئاگاھ  دەپ،  قالمىسۇن  ئارقىدا 
بىرلەشمىگىنى  بىلەن  ئىمان  ئاڭلىغۇچىالردا  سۆز  ئاڭالنغان  لېكىن  جاكارالندى.  ھەم  بىزگە 

ئۈچۈن بۇالرغا مەنپەئەت يەتكۈزمىدى.  3 ئەمما بىز ئىشەنگەنلەر راھەتكە كىرىمىز چۈنكى:

 »› ئۇالر مېنىڭ ئارامگاھىمغا كىرمىسۇن‹ دەپ،  ئاچچىقىمدا قەسەم قىلدىم«

 دەپ ئېيتىلغان. بىراق ئۇنىڭ ئەمەللىرى دۇنيانىڭ ئۇلى سېلىنغىنىدىن بېرى تەييارالنغانىدى.  
4 چۈنكى بىر يەردە يەتتىنچى كۈن توغرىسىدا شۇنداق ئېيتتىكى:\

 »خۇدا يەتتىنچى كۈنى ئۆز ھەممە ئىشلىرىدىن راھەت قىلدى«
  5 ۋە يەنە:  »ئۇالر مېنىڭ ئارامگاھىمغا كىرمىسۇن«

 دەپ مۇندا ئېيتىلغان.  
ئىتائەتسىزلىكى  قىچقىرىلغانالر  ئىلگىرى  ۋە  بولغاچ  تايىن  كىرمىكى  راھەتكە  6 بەزىلەرنىڭ 

ئۈچۈن كىرمىگەچ،  7 ئۇ ئۆزى يەنە بىر كۈن تايىن قىلىپ، بىرمۇنچە ۋاقىتتىن كېيىن داۋۇدنىڭ 
ۋاسىتىسى بىلەن بۈگۈن دەپ، ئىلگىرى ئېيتىلغاندەك:

 »بۈگۈن ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىساڭالر،
 كۆڭۈللىرىڭالرنى قاتتىق قىلماڭالر«

 دەپ ئېيتتى.  

8 چۈنكى ئەگەر يەشۇئا ئۇالرنى ئارامگاھقا كىرگۈزگەن بولسا ئىدى، خۇدا كېيىن كېلىدىغان 

شابات  بىر  قوۋمىنى  خۇدانىڭ  ئۈچۈن  قىلمايتتى.  9 ئۇنىڭ  سۆز  توغرىسىدا  كۈن  بىر  باشقا 
راھىتى كۈتۈپ تۇرىدۇ.  10 چۈنكى خۇدا ئۆز ئىشلىرىدىن راھەت قىلغاندەك، ئۇنىڭ ئارامگاھىغا 
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كىرگەن كىشى ئۆز ئىشلىرىدىن راھەت تاپقان بولىدۇ.  
11 شۇڭا، ھېچكىم ئۇالردەك چۈشۈپ، ئىتائەتسىزلىككە ئىبرەت بولمىغاي دەپ، ئۇ ئارامگاھقا 

بىسلىق  ئىككى  ۋە  كۈچلۈكتۇر  ۋە  تىرىك  سۆزى  خۇدانىڭ  تىرىشايلى.  12 چۈنكى  كىرىشكە 
قىلىچتىن ئىتتىكراق بولۇپ، جاننى ۋە روھنى ۋە بېغىشالرنى ۋە يىلىكنى جۇدا قىلغۇچىلىك 
ئۆتۈپ، كۆڭۈلنىڭ پىكىر بىلەن نىيەتلىرىنى تەپتىش قىلىدۇ.  13 ئۇنىڭ ئالدىدا يوشۇرۇقلۇق 
ھېچبىر مەخلۇق يوقتۇر، بەلكى بىزدىن ھېساب ئالغۇچىنىڭ كۆزلىرىنىڭ ئالدىدا ھەر نەرسە 

ئوچۇق ۋە ئاشكارىدۇر. 

ئەيسا مەسىھ ئۇلۇغ كاھىنىمىزتۇر

14 ئاسمانالرغا چىققان ئەيسا ئىبن ئالال بىزنىڭ ئۇلۇغ كاھىنىمىز بولغاندىن كېيىن، ئېتىراپ 

قىلغان ئېتىقادىمىزنى مەھكەم تۇتايلى.  15 چوڭ زەئىپلىكلىرىمىزگە ھەمدەرد بواللمايدىغان 
ئۇلۇغ كاھىنىمىز يوقتۇر، بەلكى گۇناھ قىلماي، بىزگە ئوخشاش ھەر ئىشتا سىناق قىلىنغان 
تەختىنىڭ  مەرھەمەت  بىلەن  خاتىرجەملىك  ئۈچۈن  باردۇر.  16 ئۇنىڭ  كاھىنىمىز  ئۇلۇغ  بىر 
ئېلىشىمىزغا  ياردەم  ۋاقىتتا  الزىم  قىلىپ،  قوبۇل  مەرھەمەت  بىلەن  بۇنىڭ  بارايلى.  ئالدىغا 

مېھىر-شەپقەت تاپقايمىز.  

ئۈچۈن 5  گۇناھالر  ئىلغىنىپ،  ئادەملەردىن  ھەركىم  بولىدىغان  كاھىن  ئۇلۇغ  1 چۈنكى 

ئالدىدا خىزمەت  ھەققىدە خۇدانىڭ  ئادەملەرنىڭ  ئۆتكۈزگىلى  قۇربانلىقالر  بىلەن  ھەدىيە 
ۋە  جاھىلالرغا  ئۇ  بولغاچ  گىرىپتار  زەئىپلىككە  2 ئۆزى  تۇرغۇزۇلىدۇ.   ئۈچۈن  قىلماق 
ئېزىقىپ كەتكەنلەرگە سەۋر-تاقەت قىالاليدۇ.  3 شۇ ۋەجىدىن قوۋم ئۈچۈن گۇناھ قۇربانلىقى 

ئۆتكۈزگەندەك، ئۆزى ئۈچۈن ھەم ئۆتكۈزۈشى كېرەك.  
4 ھارۇندەك خۇدادىن قىچقىرىلمىسا، ھېچكىم ئۆزىگە بۇ مەرتىۋىنى ئالمايدۇ.  5 شۇنداق مەسىھ 

ھەم ئۇلۇغ كاھىن بولماق ئۈچۈن ئۆزىگە شان-شەرەپ بەرمىدى، بەلكى ئۇنىڭغا: »سەن مېنىڭ 
ئوغلۇمدۇرسەن، بۈگۈن سېنىڭ ئاتاڭ بولدۇم« دەپ ئېيتقۇچى ئۇنىڭغا شان-شەرەپ بەردى.  

6 شۇنىڭدەك ئۇ: »سەن مەلكىسادىقنىڭ تەرىقىسىدە ئەبەدكىچە بىر كاھىندۇرسەن« دەپ باشقا 

بىر يەردە ئېيتقان.  
ئۆلۈمدىن  ئۆزىنى  بىلەن  ياشلىرى  كۆز  ۋە  پەرياد  قاتتىق  كۈنلىرىدە  جىسمىنىڭ  ئۆزى  7 ئۇ 

قۇتقۇزااليدىغۇچىغا دۇئا ۋە تىلەكلەر كەلتۈرۈپ، ئىخالسمەنلىكىدىن ئىجابەت قىلىندى.  8 ئۇ 
يېتىپ،  ئۆگىنىپ،  9 كامالەتكە  ئىتائەت  زەخمەتلىرىدىن  تارتقان  بولسىمۇ،  ئوغۇل  ئۆزى 
ئۆزىگە ئىتائەت قىلغانالرنىڭ ھەممىسىگە ئەبەدىي نىجاتقا سەۋەب بولۇپ،  10 خۇدا تەرىپىدىن 

مەلكىسادىقنىڭ تەرىقىسىدە ئۇلۇغ كاھىن دەپ ئاتالدى.  



ئىبرانىيالرغا يېزىلغان خەت  9 

خۇدادىن ئېزىقىپ كەتمەسلىككە ئاگاھالندۇرۇش

11 بۇنىڭ توغرىسىدا ئېيتقىلى توال سۆزىمىز بار، لېكىن قۇالقلىرىڭالر ئېغىرالشقىنى ئۈچۈن 

ۋاقتىڭالر  بولىدىغان  مۇئەللىم  مۈشكۈلدۇر.  12 چۈنكى  قىلماق  روشەن  بىلەن  سۆز  شۇنى 
كەلگىنى بىلەن، خۇدانىڭ كاالمىنىڭ دەسلەپكى قائىدىلەرنى يېڭىدىن سىلەرگە ئۆگىتىلىش 
قالدىڭالر.   بولۇپ  بولغانالردەك  موھتاج  سۈتكە  كۆتۈرەلمەي،  تائام  قويۇق  ۋە  بوالتتى  الزىم 
ئەمەس.   پىشقان  سۆزىگە  ئادالەت  بولغاچ  باال  كىچىك  ھەركىم  ئىچىدىغان  سۈت  13 ئەمما 

14 لېكىن قويۇق تائام يېتىلگەنلەر ئۈچۈن، يەنى ئادەت بىلەن ياخشىنى ۋە ياماننى ئايرىشقا 

زېھىنلىرىنى كۆندۈرگەنلەر ئۈچۈندۇر.  

1 ئۇنىڭ ئۈچۈن مەسىھ توغرىسىدىكى تەلىمنىڭ دەسلەپكى قائىدىلىرى بىلەن توختىماي، 6 

كامالەتكە قاراپ يۈرەيلى. ئۆلۈك ئەمەللەردىن توۋا قىلىش ۋە خۇداغا ئىمان كەلتۈرۈش بىلەن،  
ئەبەدىي  ۋە  قوپۇشىنىڭ  تىرىلىپ  ئۆلگەنلەرنىڭ  ۋە  قويۇشنىڭ  قول  ۋە  چۆمۈلدۈرۈشنىڭ  2 ۋە 

ھۆكۈمنىڭ تەلىمى بىلەن يەنە ئۇل سالمايلى.  3 خۇدا ئىجازەت بەرسە، شۇنى قىاليلى.  
4 چۈنكى بىر ۋاقىت يورۇتۇلۇپ، ساماۋى ھەدىيەنى تېتىپ مۇقەددەس روھقا ھەسسىدار بولۇپ،  

5 خۇدانىڭ مۇقەددەس سۆزىنى ۋە كېلىدىغان ئالەمنىڭ قۇدرەتلىرىنى تېتىغانالر  6 تايىپ كېتىپ 

چۈشسە، ئۇالرنى يەنە توۋا چىلدۇرۇش مۈمكىن بولمايدۇ. چۈنكى ئۇالر خۇدانىڭ ئوغلىنى ئۆزىگە 
ياغقان  ئۈستىگە  ئۆز  پات-پات  بولىدۇ.  7 مانا  قىلغان  رەسۋا  ئۇنى  تارتىپ،  يېڭىدىن كرېستكە 
كەلتۈرىدۇ.  ھوسۇلغا  گىياھ  مەنپەئەتلىك  ئۈچۈن  تېرىغانالر  ئۆزىنى  زېمىن  ئىچكەن  يامغۇرنى 
ئۇنداق بىر زېمىن خۇدادىن بەرىكەت تاپىدۇ.  8 لېكىن تىكەن بىلەن يانتاقالر ئۈندۈرسە، ئۇ ئۆزى 

پايدىسىز بولۇپ، لەنەتكە يېقىن كەلگەن بولىدۇ ۋە ئۇنىڭ ئاخىرى كۆيدۈرۈلۈش بولىدۇ.  

9 لېكىن، ئەي ئامراقالر، شۇنداق سۆز قىلساق ھەم، سىلەردە ياخشىراق ۋە نىجاتقا تەئەللۇق 

خىزمەت  مۇقەددەسلەرگە  سىلەرنىڭ  خۇدا  خاتىرجەمدۇرمىز.  10 چۈنكى  دەپ  بار  ئىشالر 
كۆرسەتكەن  ئىسمىغا  ئۇنىڭ  بىلەن  تۇرغىنىڭالر  قىلىپ  خىزمەت  ھازىرمۇ  ۋە  قىلغىنىڭالر 
مۇھەببىتىڭالرنى ۋە ئەمەللىرىڭالرنى ئۇنتۇغىدەك ئادالەتسىز ئەمەس.  11 ئەمما خااليمىزكى، 
سىلەردىن ھەربىرى ئۈمىدنىڭ كامىل خاتىرجەملىكى ئۈچۈن ئاخىرغىچە شۇنداق ئىجتىھات 
ۋارىس  ۋەدىلەرگە  بىلەن  سەۋر  ۋە  ئىمان  بولماي،  سۇس  قىلىپ،  كۆرسەتكەي.  12 شۇنداق 

بولغانالرغا ئەگەشكەيسىلەر.  
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خۇدانىڭ ۋەدىسى جەزمەن ئەمەلگە ئاشىدۇ
ئۇلۇغراق  ئۆزىدىن  قىلغىلى  قەسەم  ئۈستىدە  بەرگەندە،  ۋەدىنى  ئىبراھىمغا  خۇدا  13 چۈنكى 

بەرىكەتلەيمەن،  توال  سېنى  قىلىپ:  14 »بەرھەق،  قەسەم  بىلەن  ئۆزى  تېپىلمىغاچ،  ھېچكىم 
چوقۇم سېنى ئاۋۇتىمەن« دەپ ئېيتتى  15 ۋە ئۇ بۇ ۋەجى بىلەن سەۋر ۋە تاقەت قىلىپ ۋەدىنى 
قەسەمنىڭ  ۋە  قىلىدۇ  قەسەم  بىلەن  بولغۇچى  ئۇلۇغراق  ئۆزىدىن  ئادەملەر  تاپتى.  16 چۈنكى 
ئۆزى  خۇدا  تۈگىتىلىدۇ.  17 شۇنىڭدەك  ئۇرۇش-جېدەللىرى  ھەممە  ئۇالرنىڭ  بىلەن  ئىسپاتى 
ۋەدىنىڭ ۋارىسلىرىغا ئۆز مەسلىھەتىنىڭ ئۆزگەرمەسلىكىنى تېخى ئوشۇقراق ئاشكارا قىلىشنى 
خاالپ، قەسەمنى ئوتتۇرىغا سالدى.  18 شۇڭا، خۇدا يالغان ئېيتالمىغىنى ئۈچۈن ئۆزگەرمەيدىغان 
تۇتۇش  مەھكەم  ئۈمىدنى  ئالدىمىزدىكى  بىزلەر  قىلغان  پاناھ  ئۇنى  بىلەن،  ئىش  ئىككى  شۇ 
ئۈچۈن چوڭ ئىلھام تاپقايمىز.  19 شۇ ئۈمىد جېنىمىزنىڭ چىڭ ۋە مۇستەھكەم لەڭگىرى بولۇپ، 
ئۈچۈن  بىز  ئەيسا  يەرگە  يېتىشىدۇ.  20 ئۇ  جايغا  ئىچكى  ئۆتۈپ،  پەردىسىدىن  مۇقەددەسنىڭ 

باشلىغۇچىمىزدەك كىرىپ، مەلكىسادىقنىڭ تەرىقىسىدە ئەبەدكىچە ئۇلۇغ كاھىن بولدى.  

مەلكىسادىق پادىشاھ ۋە كاھىندۇر

1 چۈنكى شۇ مەلكىسادىق ئۆزى سالىمنىڭ پادىشاھى بولۇپ. خۇدا مۇتەئالنىڭ كاھىنى 7 

ئۇنى  ئۇچراپ،  ئۇنىڭغا  ئۆزى  شۇ  يانغىنىدا  ئۇرۇپ  پادىشاھالرنى  ئىبراھىم  ئىدى. 
بەردى.  ئايرىپ  ئۈلۈشنى  بىر  ئوندىن  ئۇنىڭغا  نەرسىدىن  ھەر  ئىبراھىم  2 ۋە  مۇبارەكلىدى.  
يەنى  پادىشاھى،  سالىمنىڭ  ھەم  ۋە  پادىشاھى  ئادالەتنىڭ  ھەم  مەنىسى  ئىسمىنىڭ  ئۇنىڭ 
ئامانلىقنىڭ پادىشاھى بولىدۇ.  3 ئۇ ئاتىسىز، ئانىسىز ۋە نەسەبنامىسىز بولۇپ، كۈنلىرىنىڭ 
ھەمىشە  قىلىنىپ،  ئوخشاش  ئالالغا  ئىبن  بەلكى  يوق،  ئاخىرى  ئۆمرىنىڭ  ۋە  ئىپتىداسى 

كاھىن بولۇپ قالىدۇ.  
ئولجىنىڭ  ئۆزى  ئىبراھىم  چوڭى  ئاتا-بوۋىالرنىڭ  ئىكەنكى،  ئادەم  ئۇلۇغ  ئۇنداق  ئۇ  4 مانا 

ياخشىسىدىن ئۇنىڭغا ئوندىن بىر ئۈلۈشنى ئايرىپ بەردى.  5 ئەمدى بەنى-الۋىيدىن كاھىنلىق 
مەرتىۋىسىنى تاپقانالر ئۆزىگە بېرىلگەن ئەمرگە قاراپ تەۋرات كانۇنىغا مۇۋاپىق قوۋمدىن، يەنى 
ئىبراھىمنىڭ پۇشتىدىن چىققان ئۆز بۇرادەرلىرىدىن ئوندىن بىر ئۈلۈشنى ئالىدۇ.  6 لېكىن 
بۇ ئۆزى ئۇالرنىڭ ئۇرۇق-ئەۋالدىدىن بولماي، ئىبراھىمدىن، يەنى ۋەدىلەرنى تاپقان كىشىدىن 
ئىكەنكى،  شۇنداق  شەكسىز  مۇبارەكلىدى.  7 ئەمما  ئۇنى  ئېلىپ،  ئۈلۈشنى  بىر  ئوندىن 
كىچىكى چوڭدىن مۇبارەكلىنىدۇ.  8 مۇندا ئۆلىدىغان ئادەملەر ئوندىن بىر ئۈلۈشنى ئالىدۇ، 
لېكىن ئاندا: »ئۇ تىرىك ئىكەن« دەپ گۇۋاھلىق تاپقان كىشى ئوندىن بىر ئۈلۈشنى ئالىدۇ.  
9 ھەتتا، ئوندىن بىر ئۈلۈشنى ئالىدىغان الۋىي ئۆزى ئىبراھىمنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئوندىن 

الۋىي  ئۇچرىغاندا  ئىبراھىمغا  مەلكىسادىق  بولىدۇ.  10 چۈنكى  دېسەم  بەردى  ئۈلۈشنى  بىر 
تېخى ئۆز ئاتا-بوۋىسىنىڭ پۇشتىدا ئىدى.  
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ئەيسا مەسىھ مەلكىسادىق تەرىقىسىدە كاھىندۇر
قانۇنى چۈشۈرۈلگەن الۋىيلىق كاھىنلىقى  تەۋرات  قوۋمغا  بىلەن  ۋاسىتىسى  ئۇنىڭ  11 ئەگەر 

بىلەن كامالەت ئېپىلسا ئىدى، ھارۇننىڭ تەرىقىسىدە ئاتالماي، مەلكىسادىقنىڭ تەرىقىسىدە 
كاھىنلىق  بوالتتى؟  12 ئەمما  ھاجەت  نېمە  قوپۇرۇلۇشىغا  كاھىننىڭ  بىر  باشقا  ئاتالغان 
سۆزلەر  ئېيتىلىۋاتقان  بۇ  كېلىدۇ.  13 چۈنكى  الزىم  ھەم  يۆتكەلمىكى  قانۇننىڭ  يۆتكەلسە، 
قەبىلىدىن  بىر  باشقا  قىلمىغان  خىزمەت  ئالدىدا  قۇربانگاھنىڭ  ھېچكىم  زات،  قارىتىلغان 
ئىدى.  14 مانا خۇداۋەندىمىزنىڭ يەھۇدا قەبىلىسىدىن چىققىنى ئاشكارىدۇر ۋە شۇ قەبىلىنىڭ 

ھەققىدە مۇسا كاھىنالر توغرىسىدا ھېچ سۆز قىلمىغاندۇر.  
ئىش  مەزكۇر  كېيىن  قوپۇرۇلغاندىن  كاھىن  بىر  باشقا  ئوخشاشلىقىدا  15 مەلكىسادىقنىڭ 

مۇۋاپىق  تۈزۈمىگە  بۇيرۇقنىڭ  جىسمانىي  بىر  ئۆزى  ئۇ  بولىدۇ.  16 چۈنكى  ئاشكارا  تېخىمۇ 
ئەمەس، بەلكى زايە بولمايدىغان تىرىكلىكنىڭ قۇۋۋىتى بىلەن كاھىن بولدى.  17 مانا ئۇنىڭ 
توغرىسىدىن: »سەن مەلكىسادىقنىڭ تەرىقىسىدە ئەبەدكىچە كاھىندۇرسەن« دەپ گۇۋاھلىق 

بېرىلگەن.  
قىلىنىدۇ.   بىكار  ئۈچۈن  بولغىنى  پايدىسىز  ۋە  زەئىپ  ئۆزى  ئەمر  بىر  ئىلگىرىكى  18 ئەمدى 

19 چۈنكى تەۋرات قانۇنى ھېچ نەرسىنى كامالەتكە يەتكۈزەلمىدى، بەلكى ئۇنىڭ ئورنىغا بىزنى 

ئىش  بۇ  ئىكەنكى  بېرىلدى.  20 شۇنداق  ئۈمىد  بىر  ياخشىراق  كەلتۈرىدىغان  يېقىن  خۇداغا 
قەسەمسىز بولمىدى، ئەمما بۇالر قەسەمسىز كاھىن بولدى.  21 لېكىن شۇ ئۆزى قەسەم بىلەن 
كاھىن بولدى. ئۇنىڭ توغرىسىدا »خۇداۋەندە: › سەن ئەبەدكىچە كاھىندۇرسەن‹ دەپ قەسەم 
قىلىپ، پۇشايمان بولمايدۇ« دېگۈچىنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن كاھىن بولدى.  22 دېمەك، ئەيسا 

شۇنچە ئەۋزەلرەك بىر ئەھدىنىڭ كېپىلى بولدى.  
تولىراق  ئۇالرنىڭ  ئۈچۈن،  توسۇلغىنى  بىلەن  ئۆلۈم  قېلىشىدىن  خىزمىتىدە  كاھىنالر  23 بۇ 

زايە  ئۇنىڭ  ئۈچۈن،  قالىدىغىنى  ئەبەدكىچە  ئۆزى  شۇ  ئىدى.  24 لېكىن  كېرەك  بولمىقى 
ئالدىغا  بىلەن خۇدانىڭ  ۋاسىتىسى  ئۇنىڭ  ۋەجىدىن  بار.  25 بۇ  كاھىنلىقى  بىر  بولمايدىغان 
كەلگەنلەرگە شاپائەت قىلماق ئۈچۈن، ئۇ ھەمىشە تىرىك تۇرۇپ، ئۇالرنى تامامەن قۇتقۇزغىلى 
بولۇپ،  داغسىز  گۇناھسىز،  مۇقەددەس،  يەنى  كاھىن،  بىر  شۇنداق  قادىردۇر.  26 چۈنكى 
الزىمدۇر.   بىزگە  كاھىن  ئۇلۇغ  بىر  ئېگىزلەنگەن  ئاسمانالردىن  ئايرىلىپ،  گۇناھكارالردىن 
ئۆز گۇناھلىرى  ئاۋۋال  بۇ ئۇلۇغ كاھىنغا كۈندە  بولغاندەك  27 باشقا ئۇلۇغ كاھىنالرغا الزىم 

ئۈچۈن، ئاندىن قوۋمنىڭ گۇناھلىرى ئۈچۈن قۇربانلىق ئۆتكۈزگىلى الزىم كەلمەيدۇ. چۈنكى 
ئۆزىنى قۇربان قىلغىنىدا بۇنى بىر مەرتىۋىدە قىلدى.  28 تەۋرات قانۇنى ئۆزى زەئىپلىكى بار 
ئادەملەرنى ئۇلۇغ كاھىنلىققا تەيىنلەيدۇ، لېكىن تەۋرات قانۇنىدىن كېيىن كەلگەن قەسەمنىڭ 

سۆزى ئەبەدكىچە كامىل بولغان ئوغۇلنى تەيىنلىدى.  
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ئەيسا مەسىھ يېڭى ئەھدىنىڭ ئۇلۇغ كاھىنىدۇر

1 ئەمما ئېيتقانلىرىمىزنىڭ خۇالسىسى شۇكى، ئاسمانالردىكى ئەزىم بولغاننىڭ تەختىنىڭ 8 

ئوڭ يېنىدا ئولتۇراقلىق بىر ئۇلۇغ كاھىنىمىز باردۇر.  2 ئۇ ئۆزى مۇقەددەس جايدا، يەنى 
ئادەم ئەمەس، بەلكى خۇداۋەندە ئۆزى ياشىغان ماكاندا خىزمەت قىلىپ تۇرىدۇ.  

3 چۈنكى ھەر ئۇلۇغ كاھىن ھەدىيەلەر ۋە قۇربانلىقالر كەلتۈرگىلى تەيىنلىنىدۇ. ئۇنىڭ ئۈچۈن 

بۇ ئۆزىنىڭ بىر نېمە كەلتۈرمىكى ھەم كېرەك ئىدى.  4 ئەگەر دۇنيادا بولسا ئىدى، ئۇ ئۆزى 
باشقىالر  قانۇنىغا مۇۋاپىق ھەدىيەلەر كەلتۈرىدىغان  تەۋرات  ئاندا  بولمايتتى. چۈنكى  كاھىن 
باردۇر.  5 ئۇالر ساماۋى ماكاننىڭ سۈرىتى ۋە سايىسى بولغان مۇقەددەس جايىدا خىزمەت قىلىپ 
كەلدىكى:  ۋەھىي  ئۇنىڭغا  تۇرغىنىدا،  ياسىغىلى  چېدىرىنى  شاھادەت  مۇسا  چۈنكى  تۇرىدۇ. 
قىلغايسەن«  ئوخشاش  نەمۇنىگە  كۆرسىتىلگەن  ساڭا  تاغدا  ھەممىسىنى  بولغىنكى،  »ئاگاھ 

دېدى.  
6 لېكىن بۇ ئۆزى ئەۋزەلرەك ۋەدىلەرگە ئاساسلىنىپ، مەھكەمرەك بىر ئەھدىنىڭ ۋاسىتىچىسى 

بولغاچ ئەۋزەلرەك بىر خىزمەت تاپتى.  7 چۈنكى ئاۋۋالقى ئەھدە ئەيىبسىز بولسا ئىدى، يەنە 
بىرىنى ئورۇنالشتۇرۇش الزىم كەلمەيتتى.  8 ئۇ ئۇالرنى ئەيىبلەپ، ئېيتىدۇكى: »› مەن بەيت-
ئىسرائىل ۋە بەيت-يەھۇدا بىلەن يېڭى بىر ئەھدە قىلىدىغان كۈنلەر كېلىدۇ‹ دەپ خۇداۋەندە 

ئېيتىدۇ.  
قولىدىن  ئۇالرنىڭ  ئۈچۈن  چىقارماق  يۇرتىدىن  مىسىر  ئاتا-بوۋىلىرىنى  مەن  ئەھدە  بۇ   ‹ 9

تۇتقان كۈندە ئۇالر بىلەن قىلغان ئەھدەمدەك ئەمەس، چۈنكى ئۇ ئەھدەمدە ئۇالر چىڭ تۇرۇپ 
قالمىدى. ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر بىلەن ئىشىم بولمىدى‹ دەپ خۇداۋەندە ئېيتىدۇ.  

10 مانا خۇداۋەندە ئېيتىدۇكى: › مەن كېلىدىغان كۈنلەردە بەيت-ئىسرائىل بىلەن قىلىدىغان 

ئەھدەم شۇدۇركى، ئەمرلىرىمنى زېھىنلىرىگە قويۇپ، كۆڭۈللىرىگە پۈتىمەن ۋە مەن ئۇالرنىڭ 
تەڭرىسى بولىمەن ۋە ئۇالر مېنىڭ قوۋمىم بولىدۇ.  

ئۆگىتىپ:  بۇرادىرىگە  ئۆز  ھېچبىرى  ۋە  ھەقەمسايىسىگە  ئۆز  ھېچبىرى  ئۇالرنىڭ  11 ۋە 

»خۇداۋەندىنى تونۇغىن« دەپ ئېيتمايدۇ، بەلكى كىچىكىدىن تارتىپ چوڭلىرىغىچە ھەممىسى 
مېنى تونۇيدۇ.  

12 چۈنكى مەرھەمىتىم بىلەن ھەقسىزلىقلىرىنى كەچۈرۈپ، گۇناھلىرىنى يەنە ياد قىلمايمەن«.  

ياشانغاننىڭ  بولۇپ  كونا  لېكىن  قىلدى.  كونا  ئاۋۋالقىسىنى  بىلەن  دېگىنى  ئەھدە  13 يېڭى 

يوقىلىشى يېقىندۇر.  
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 ئاۋۋالقى ئەھدىنىڭ مۇقەددەس چېدىرىدىكى ئىبادەت

1 ئەمما ئاۋۋالقى ئەھدىنىڭ ئىبادەت قائىدىلىرى ۋە دۇنياۋى مۇقەددەس چېدىرى بار ئىدى.  9 

جوزا  ۋە  شامدان  ئۇنىڭدا  ئىدى.  بار  خانىسى  ئالدى  بىر  چېدىرىنىڭ  شاھادەت  2 چۈنكى 

بار ئىدى. بۇ ئۆي مۇقەددەس خانا دەپ ئاتالدى.  3 لېكىن ئىككىنچى  نانلىرى  بىلەن تەقدىم 
ئالتۇن  4 ئۇنىڭدا  ئىدى.   بار  ئۆي  بىر  دېگەن  خانا  مۇقەددەس  ھەممىدىن  كەينىدە  پەردىنىڭ 
بىلەن قاپالنغان ئىسرىق قۇربانگاھى ۋە ھەر تەرىپى ئالتۇن بىلەن قاپالنغان ئەھدە ساندۇقى 
ۋە  ھاسىسى  كۆكلىگەن  ھارۇننىڭ  ۋە  كوزا  ئالتۇن  بىر  بار  ماننا  ئىچىدە  ئۇنىڭ  ئىدى.  بار 
ئەھدىنىڭ تاختىلىرى بار ئىدى  5 ۋە ئۇنىڭ ئۈستىدە مەرھەمەت تەختىنى سايىالندۇرۇپ تۇرغان 
ئەمدى  سۆزلىگىلى  توغرىسىدىن  ھەربىرى  نەرسىلەرنىڭ  بۇ  ئىدى.  بار  كېرۇبالر  شەرەپلىك 
ئالدى  كۈندە  كاھىنالر  قىلىنغانىدى.  تەرتىپ  تەرىقىدە  شۇ  نەرسىلەر  6 بۇ  بولمايدۇ.   پۇرسەت 
خانىغا كىرىپ ئىبادەت خىزمىتىنى قىلىدۇ.  7 ئىچكىركى خانىغا يالغۇز ئۇلۇغ كاھىن يىلدا 
بىر مەرتىۋە كىرىدۇ. ئەمما قان ئېلىپ كەلمەي كىرمەيدۇ. ئۇ قاننى ئۆزى ئۈچۈن ۋە قوۋمنىڭ 
سەۋەنلىك تۈپەيلىدىن ئۆتكۈزگەن گۇناھلىرى ئۈچۈن تەقدىم قىلىدۇ.  8 بۇنىڭ بىلەن مۇقەددەس 
روھ مەلۇم قىلغانكى، ئالدى خانا بار ۋاقىتتا ھەممىدىن مۇقەددەس خانىغا بارىدىغان يول تېخى 
ئاشكارا بولمىغان.  9 شۇ ئۆزى ھازىرقى ۋاقىتنىڭ مىسالىدۇر ۋە شۇنىڭغا مۇۋاپىق ئىبادەت 
قۇربانلىقالر  ۋە  ھەدىيەلەر  قىاللمايدىغان  كامىل  جەھىتىدىن  ۋىجدان  قىلغۇچىنى  خىزمىتى 
تەقدىم قىلىنىدۇ.  10 ۋە قۇربانلىق بۇيرۇقلىرى ئۆزى، يېيىش ۋە ئىچىشنىڭ ۋە باشقا-باشقا 
توختىتىلغان  ۋاقتىغىچە  تۈزىتىلىدىغان  ئىشالرنىڭ  ھەممە  قائىدىلىرىدەك،  يۇيۇلماقلىقنىڭ 

خاس جىسمانىي پەرزلەر بولىدۇ.  

يېڭى ئەھدە دەۋرىدىكى ئىبادەت

ياسالمىغان  بىلەن  قول  كېلىپ،  مەسىھ  كاھىنى  ئۇلۇغ  نېمەتلەرنىڭ  كېلىدىغان  11 ئەمما 

ئۆتۈپ،   ماكاندىن  كامىلراق  ۋە  چوڭراق  بولمىغان  مەۋجۇداتتىن  بۇ  يەنى  ماكاندىن، 
12 تېكىلەرنىڭ ۋە تورپاقالرنىڭ قېنى بىلەن ئەمەس، بەلكى ئۆز قېنى بىلەن خاس بىر مەرتىۋە 

ھەممىدىن مۇقەددەس جايغا كىرىپ، ئەبەدىي بىر نىجات تاپتۇردى.  
ناپاك  كۈلى  كالىنىڭ  كۆيدۈرۈلگەن  ۋە  قېنى  بۇقىالرنىڭ  ۋە  تېكىلەرنىڭ  ئەگەر  13 چۈنكى 

بولغانالرغا چېچىلىپ ئۇالرنى جىسىمچە پاك قىلسا،  14 قانچە ئوشۇقراق ئەزەلىي روھ بىلەن 
ئۆزىنى خۇداغا بىر ئەيىبسىز قۇربانلىقتەك تەقدىم قىلغان مەسىھنىڭ قېنى، تىرىك خۇداغا 
قىلىدۇ.   پاكىز  ئەمەللەردىن  ئۆلۈك  ۋىجدانلىرىمىزنى  بىزنىڭ  ئۈچۈن،  قىلمىقىمىز  ئىبادەت 
15 شۇ ۋەجىدىن ئۇ ئۆزى يېڭى ئەھدىنىڭ ۋاسىتىچىسىدۇر. ئۇ ئارقىلىق ئۆلۈمىنىڭ ۋاسىتىسى 

بىلەن ئىلگىرىكى ئەھدىدىكى خىالپلىقالر كاپارەت قىلىنغاندىن كېيىن، قىچقىرىلغانالر ئەبەدىي 
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مىراسنىڭ ۋەدىسىنى تاپقاي.  
16 چۈنكى قايدا بىر ۋەسىيەت بولسا، ۋەسىيەتنى قالدۇرغۇچىنىڭ ئۆلۈمى ئوتتۇرىغا كىرمىكى 

الزىمدۇر.  17 چۈنكى ۋەسىيەت ئۆلۈم بىلەن كۈچكە ئىگە بولىدۇ. لېكىن ۋەسىيەتنى قالدۇرغۇچى 
ئىلگىرىكى  ئۈچۈن  بولمايدۇ.  18 شۇنىڭ  كۈچى  ھېچقانداق  ۋەسىيەتنىڭ  ئىكەندە،  تىرىك 
ئەھدە قانسىز كۈچكە ئىگە بولمىدى.  19 چۈنكى مۇسا تەۋرات قانۇنىغا مۇۋاپىق ھەربىر ئەمر 
قوۋمغا ئېيتقاندىن كېيىن، ئۇ تورپاقالرنىڭ ۋە تېكىلەرنىڭ قېنىنى ۋە سۇ بىلەن قىزىل يۇڭ 
ۋە زۇپا ئېلىپ، كىتابنىڭ ئۆزىگە ۋە قوۋمنىڭ ھەممىسىگە چېچىپ:  20 »خۇدا سىلەرگە ئەمر 
ئىبادەت  ۋە ھەممە  ئېيتتى.  21 ئۇ شاھادەت چېدىرىغا  دەپ  بۇدۇر«  قېنى  ئەھدىنىڭ  قىلغان 
قاچىلىرىغا قاننى ھەم شۇنداق چاچتى.  22 چۈنكى تەۋرات قانۇنىغا مۇۋاپىق ئاز قالسا، ھەممە 

نەرسە دېگۈدەك قان بىلەن پاك قىلىنىدۇ ۋە قان تۆكۈلمەي، مەغپىرەت بېرىلمەيدۇ.  
قىلىنمىقى  پاك  بىلەن  نەرسىلەر  شۇنداق  مىساللىرى  نەرسىلەرنىڭ  ئاسمانالردىكى  23 مانا 

پاك  بىلەن  قۇربانلىق  ئەۋزەلرەك  بۇالردىن  ئۆزى  نەرسىلەرنىڭ  ساماۋى  لېكىن  ئىدى.  الزىم 
قىلىنمىقى الزىم ئىدى.  24 چۈنكى مەسىھ قول بىلەن ياسىلىپ ھەقىقىي ماكاننىڭ مىسالى 
بولماق  ھازىر  ئالدىدا  يۈزى  خۇدانىڭ  ئۈچۈن  بىز  بەلكى  كىرمەي،  جايغا  مۇقەددەس  بولغان 
ئۈچۈن ئەسلى ئاسمانغا كىردى.  25 ئەمما بۇ ئۆزى ئۇلۇغ كاھىن يىلدا باشقىنىڭ قېنى بىلەن 
بولمىسا،  قىلمىدى.  26 ئۇنداق  قۇربان  مەرتىۋە  توال  ئۆزىنى  كىرگەندەك  جايغا  مۇقەددەس 
لېكىن  كېلەتتى.  الزىم  تارتمىقى  زەخمەت  مەرتىۋە  توال  بېرى  سېلىنغىنىدىن  ئۇلى  دۇنيانىڭ 
دەۋرلەرنىڭ  ئۈچۈن  قىلماق  ئىناۋەتسىز  گۇناھنى  بىلەن  قىلغىنى  قۇربانلىق  ئۆزىنى  ئەمدى 

ئاخىرىدا بىر مەرتىۋە ئاشكارا بولدى.  
27 ئادەملەرگە بىر ۋاقىت ئۆلمەك ۋە ئاندىن ھۆكۈم قىلىنماق توختىتىلغاندەك،  28 شۇنداق 

قىلىنىپ،  قۇربانلىق  مەرتىۋە  بىر  ئۈچۈن  كۆتۈرمەك  گۇناھلىرىنى  تولىالرنىڭ  مەسىھ  ھەم 
ئىككىنچى مەرتىۋە ئۆزىگە مۇنتەزىر بولغانالرنىڭ نىجاتى ئۈچۈن گۇناھسىز ئاشكارا بولىدۇ.  

ئەيسا مەسىھنىڭ گۇناھتىن پاكلىنىدىغان كامىل قۇربانلىقى

سايىسى 10  نېمەتلەرنىڭ  كېلىدىغان  يالغۇز  ئۆزىدە  ئۇنىڭ  قانۇنى  تەۋرات  1 چۈنكى 

ھەر  ئۆزى  ئۇ  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  كۆرسەتمەيدۇ.  سۈرىتىنى  ئەسلى  نەرسىلەرنىڭ  بولغاچ، 
كامىل  ئۆتكۈزگۈچىلەرنى  قۇربانلىق  بىلەن  قۇربانلىقلىرى  قىلىنغان  تەقدىم  ھەمىشە  يىل 
قىاللمايدۇ.  2 شۇنداق بولمىسا، ئىبادەت خىزمىتى قىلغۇچىالر بىر مەرتىۋە پاكىز قىلىنىپ، 
گۇناھ ئۈچۈن ۋىجدانلىرى ئۇرمىغاندىن كېيىن قۇربانلىق ئۆتكۈزمەكتىن ئۆزىنى يىغمامتى؟  
3 لېكىن قۇربانلىق قىلىشى بىلەن ھەر يىلى گۇناھالر يەنە خاتىرىگە كەلتۈرۈلىدۇ.  4 چۈنكى 

بۇقىالرنىڭ ۋە ئۆچكىلەرنىڭ قېنى بىلەن گۇناھالرنىڭ كۆتۈرۈلمىكى مۈمكىن ئەمەس.  
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تەلەپ  ھەدىيە  ۋە  »قۇربانلىق  ئېيتتىكى:  كەلگىنىدە  دۇنياغا  بۇ  مەسىھ  ئۈچۈن  5 ئۇنىڭ 

قىلمىدىڭ، لېكىن ماڭا بىر بەدەن تەييار قىلدىڭ.  
6 كۆيدۈرىدىغان قۇربانلىق ۋە گۇناھ قۇربانلىقى بىلەن رىزايىڭ يوق ئىدى.  7 ئۇ ۋاقىت مەن 

ئەي خۇدا، سېنىڭ  پۈتۈلگەندۇر.  توغرۇلۇق  يازمىدا مەن  ئورام  مانا مەن كېلىمەن.  ئېيتتىم: 
ئىرادەڭنى قىلغىلى كېلىمەن« دېدى.  

گۇناھ  بىلەن  قۇربانلىق  كۆيدۈرىدىغان  ۋە  ھەدىيەلەر  بىلەن  »قۇربانلىق  ئۆزى:  ئۇ  8 ئاۋۋال 

قۇربانلىقى تەلەپ قىلمىدىڭ ۋە شۇنداقالر بىلەن رىزايىڭ يوقتۇر« دېسىمۇ، بۇالر تەۋرات قانۇنىغا 
مۇۋاپىق تەقدىم قىلىنىدۇ.  9 ئاندىن كېيىن: »مانا، ئەي خۇدا، سېنىڭ ئىرادەڭنى قىلغىلى 
كېلىمەن« دەپ ئېيتىپ، ئاۋۋالقىسىنى يۆتكەپ، ئىككىنچىسىنى كۈچكە ئىگە قىلىدۇ.  10 شۇ 
ئىرادىسىگە مۇۋاپىق بىز ئۆزىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ بەدىنىنىڭ بىر مەرتىۋە قۇربان قىلىنغىنى 

بىلەن پاك-مۇقەددەس قىلىندۇق.  
ئوخشاش  كۆتۈرەلمەيدىغان  گۇناھالرنى  قىلىپ،  خىزمىتىنى  ئىبادەت  كۈندە  كاھىن  11 ھەر 

قۇربانلىقالرنى پات-پات ئۆتكۈزۈپ تۇرىدۇ.  12 لېكىن مەسىھ گۇناھالر ئۈچۈن بىر قۇربانلىق 
ئۆتكۈزگەندىن كېيىن، ئەبەدكىچە خۇدانىڭ ئوڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ،  13 دۈشمەنلىرى پۇتلىرىنىڭ 
تېگىگە قويۇلۇپ بولغۇچە مۇنتەزىر تۇرىدۇ.  14 چۈنكى ئۇ بۇ قۇربانلىق بىلەن پاك-مۇقەددەس 

بولىدىغانالرنى ئەبەدكىچە كامىل قىلدى.  
15 ئەمما مۇقەددەس روھ ئۆزى بۇنىڭ توغرىسىدىن بىزگە گۇۋاھلىق بېرىپ ئېيتتىكى:  16 »شۇ 

كۆڭۈللىرىگە  ئەمرلىرىمنى  شۇدۇركى،  ئەھدەم  قىلىدىغان  بىلەن  ئۇالر  كېيىن  كۈنلەردىن 
قويۇپ، زېھىنلىرىگە پۈتىمەن  

17 ۋە ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنى ۋە ئىسيانلىرىنى يەنە ياد قىلمايمەن« دەپ خۇداۋەندە ئېيتىدۇ.  

كەلتۈرۈش  قۇربانلىق  ئۈچۈن  گۇناھ  يەردە  شۇ  بولسا،  ئەپۇسى  بۇالرنىڭ  يەردە  نە  18 ئەمدى 

يوقتۇر.  

 ئىماندا چىڭ تۇرۇش

19 ئۇنىڭ ئۈچۈن، ئەي بۇرادەرلەر، ئەيسانىڭ قېنى بىلەن ھەممىدىن مۇقەددەس جايغا كىرىشكە 

تىرىك  ۋە  يېڭى  بىر  بىزگە  جىسمىدىن  ئۆز  يەنى  پەردىدىن،  ئۆزى  باردۇر.  20 ئۇ  جۈرئىتىمىز 
يول ئېچىپ بەردى.  21 خۇدانىڭ بەيتى ئۈستىدە بىر ئۇلۇغ كاھىنىمىز بار بولغاندىن كېيىن،  
22 كۆڭۈللىرىمىز يامان ۋىجداندىن پاك قىلىنىپ، بەدەنلىرىمىز ساپ سۇ بىلەن يۇيۇلغاچ، سادىق 

بېرىپ،  23 ئېتىراپ قىلغان ئۈمىدىمىزنى  ئالدىغا  بىلەن ئىماننىڭ خاتىرجەملىكىدە  كۆڭۈل 
ئىككىلەنمەي مەھكەم تۇتايلى، چۈنكى ۋەدە قىلغۇچى ئىشەنچلىكتۇر.  24 سەگەك بولۇپ، بىر-

تىرىشايلى.  25 بەزىلەرنىڭ  رىغبەتلەندۈرگىلى  ئەمەللەرگە  ياخشى  ۋە  مۇھەببەتكە  بىرىمىزنى 
ئادىتى بولغاندەك ئۆز جامائەتىمىزدە جەم بولمىقىمىزنى تاشلىماي، ئۇ كۈننىڭ يېقىنالشقىنىنى 
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كۆرۈپ، بىر-بىرىمىزگە نەسىھەت بېرەيلى.  
گۇناھ  بىلەن  ئىختىيار  كېيىن،  تاپقاندىن  مەرىپىتىنى  ھەقىقەتنىڭ  بىز  ئەگەر  26 چۈنكى 

تۇرغۇچىالرنى  زىت  يوقتۇر.  27 بەلكى  قۇربانلىق  بىزگە  يەنە  ئۈچۈن  گۇناھلىرىمىز  قىلساق، 
قالىدۇ.  28 مۇسانىڭ  ئىنتىزارىمىز  دەھشەتلىك  ھۆكۈمگە  ۋە  چوغىغا  ئوت  يوقىتىدىغان 
تەۋرات قانۇنى رەت قىلغان كىشى ئىككى ياكى ئۈچ شاھىتنىڭ گۇۋاھلىقى بىلەن رەھىمسىز 
ئۆلتۈرۈلىدۇ.  29 ئۇنداق بولسا، ئىبن ئالالنى ئاياغ ئاستىغا دەسسەپ، ئەھدە قېنىنى، يەنى 
ئۇنىڭ ئۆزىنى پاك-مۇقەددەس قىلغان قاننى ناپاك ساناپ، مېھىر-شەپقەتلىك روھنى دەشنەم 
قىلمامسىلەر؟  30 چۈنكى:  دەپ خىيال  بولىدۇ  ئېغىرراق جازاغا اليىق  قانچە  قىلغان كىشى 
»ئىنتىقام مېنىڭكىدۇر، جازانى مەن ئۆزۈم بېرىمەن« ۋە يەنە: »خۇداۋەندە ئۆز قوۋمىنى ھۆكۈم 

قىلىدۇ« دەپ ئېيتقۇچىنى بىلىمىز.  31 تىرىك خۇدانىڭ قولىغا چۈشمەك دەھشەتلىكتۇر.  
جېڭىگە  زەخمەتلەرنىڭ  توال  كېيىن  كەلگەندىن  نۇر  سىلەرگە  يەنى  كۈنلەرنى،  32 ئاۋۋالقى 

چىدىغان ۋاقتىڭالرنى ياد قىلىڭالر.  33 ئۇ ۋاقىت ئۆزۈڭالر بىر تەرەپتىن ھاقارەت ۋە زەخمەت 
تەرەپتىن شۇنداق ئەھۋالدا تۇرغانالرغا  يەنە بىر  ئادەملەرگە تاماشا بولدۇڭالر،  تارتىش بىلەن 
شېرىك بولدۇڭالر.  34 چۈنكى سوالقلىق بولغانالر بىلەن ھەمدەرد بولۇپ، ئەۋزەلرەك ۋە باقىي 
قالىدىغان دۆلىتىڭالرنىڭ بار بولغىنىنى بىلىپ، ئۆز ماللىرىڭالرنىڭ بۇالنماقلىقىغا خۇشلۇق 

بىلەن تەن بەردىڭالر.  
35 ئۇنىڭ ئۈچۈن چوڭ ئىنئامى بار جۈرئىتىڭالرنى تاشلىماڭالر.  36 چۈنكى خۇدانىڭ ئىرادىسىنى 

قىلىپ، ۋەدىنى تاپماق ئۈچۈن سەۋرگە موھتاجدۇرسىلەر.  37 »پەقەت ئازغىنە ۋاقىتتىن كېيىن 
ئۇ كېلىدىغان ئۆزى كېلىدۇ ۋە ھايال بولمايدۇ.  

38 لېكىن مېنىڭ ئادىلىم ئىمان بىلەن ياشايدۇ، لېكىن ئۆزىنى ئاياپ كەينىگە يانسا، جېنىم 

ئۇنىڭدىن رازى بولمايدۇ«.  
39 لېكىن بىزلەر ھاالك بولغۇدەك ئۆزىنى ئاياپ كەينىگە يانغۇچىالردىن ئەمەس، بەلكى جان 

قۇتقۇزماق ئۈچۈن ئىشەنگۈچىلەردىندۇرمىز.  

 ئىمان بىلەن ياشىغان گۇۋاھچىالر

1 لېكىن ئىمان ئۆزى ئىنسان ئۈمىد قىلغاننىڭ چىڭ خاتىرجەملىكى ۋە كۆرۈنمەيدىغان 11 

نەرسىلەرنىڭ دەلىلىدۇر.  2 چۈنكى شۇنىڭ بىلەن قەدىمكىلەر شاھادەت تاپتى.  
كەلتۈرۈلدى.  سۈرەتكە  بىلەن  سۆزى  بىر  خۇدانىڭ  جاھانالر  ئۇقىمىزكى،  بىلەن  3 ئىمان 

شۇنداقكى، كۆرۈنگەن نەرسىلەر زاھىردىكى نەرسىلەردىن پەيدا بولمىدى.  
4 ئىمان بىلەن ھابىل خۇداغا قايىننىڭكىدىن ئەۋزەلرەك بىر قۇربانلىقنى ئۆتكۈزۈپ، ئىماننىڭ 

ئۇنىڭ  ئۆزى  خۇدا  چۈنكى  تاپتى.  شاھادەت  بولغىنىغا  ئادىل  ئۆزىنىڭ  بىلەن  ۋاسىتىسى 
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ھەدىيەلىرىنىڭ ھەققىدە گۇۋاھلىق بەردى ۋە ئۇ ئۆلگەن بولسا ھەم، ئىمان بىلەن تېخى سۆزلەيدۇ.  
كۆتۈرگىنى  ئۇنى  خۇدا  ۋە  كۆتۈرۈلدى  دەپ،  كۆرمىسۇن  ئۆلۈمنى  بىلەن خانوق  مان  5 ئى

گۇۋاھلىق  بولغىنىغا  مەقبۇل  خۇداغا  ئۆزىنىڭ  كۆتۈرۈلمەستە  چۈنكى  تېپىلمىدى.  ئۈچۈن 
خۇداغا  چۈنكى  ئەمەس.  مۈمكىن  بولماق  مەقبۇل  خۇداغا  بولمىسا،  ئىمان  تاپتى.  6 لېكىن 
كەلگۈچىلەرگە: »ئۇ بار ۋە ئۆزىنى ئىزدىگۈچىلەرگە ئەجرىنى ياندۇرىدۇ« دەپ ئىشەنمەك الزىم 

بولىدۇ.  
ئۆي  ئۆز  تېپىپ،  ئىلھام  توغرىسىدا  نەرسىلەر  كۆرمىگەن  تېخى  ئۆزى  بىلەن نۇھ  مان  7 ئى

ۋاسىتىسى  ئىماننىڭ  قويدى.  راستالپ  كېمە  بىر  بىلەن  تەقۋادارلىق  قۇتۇلمىقى  خەلقىنىڭ 
بىلەن دۇنيانى ھۆكۈم قىلىپ، ئىماندىن بولغان ئادالەتكە ۋارىس بولدى.  

ئىتائەت  كەتكىلى  يەرگە  ئالىدىغان  مىراس  ئۆزى  قىچقىرىلغاندا  ئىبراھىم  بىلەن  8 ئىمان 

يۇرتىدا  ۋەدىنىڭ  بىلەن  كەتتى.  9 ئىمان  چىقىپ  بىلمەي  يەرنى  بارىدىغان  ئۆزى  قىلىپ، 
بىلەن  ياقۇب  ۋە  ۋارىسداشلىرى ئىسھاق  ۋەدىنىڭ  تۇرۇپ، ئۇشبۇ  مۇساپىردەك غېرىبچىلىقتا 
چېدىردا ئولتۇردى.  10 چۈنكى مەھكەم ئۇل سېلىنغان شەھەرگە، يەنى خۇدا ئۆزى بىنا قىلىپ 

ياسىغان شەھەرگە مۇنتەزىر ئىدى.  
11 ئىمان بىلەن سارە ئۆزى نەسىل پەيدا قىلغىلى قۇۋۋەت تاپتى. ئۇ ۋەدە قىلغۇچىنى سادىق 

دەرۋەقە  ئادەمدىن،  بىر  يالغۇز  ئۈچۈن  تۇغدى.  12 ئۇنىڭ  كېيىن  ئۆتكەندىن  يېشى  بىلگەچ، 
ئۆلۈكتەك بىر ئادەمدىن سانى ئاسماننىڭ يۇلتۇزلىرىدەك ۋە دېڭىز بويىدىكى سانى يوق قۇم 

دانىلىرىدەك نەسىل بولدى.  
ۋەدىلەرگە  يىراقتىن  ئۇالر  ئەمما  ئۆلدى.  بىلەن  ئىمان  تاپماي،  ۋەدىنى  ھەممىسى  13 بۇالرنىڭ 

قاراپ ئۇالردىن سۆيۈنۈپ، دۇنيادا مېھمان ۋە مۇساپىر ئىكەنمىز دەپ ئېتىراپ قىلدى.  14 چۈنكى 
شۇنداق ئېيتقۇچىالر ئۆزىنىڭ بىر ۋەتەن ئىزدەيدىغانلىرىنى كۆرسىتىدۇ.  15 ئەگەر ئۇالر ئۆزى 
چىققان ۋەتەننى خىيال قىلغان بولسا، يېنىپ كېتىشكە ئۇالرنىڭ پۇرسىتى بوالتتى.  16 لېكىن 
ئەمدى ئۇالرنىڭ بىر ئەۋزەلرەك، يەنى ساماۋى ۋەتەنگە مەيلى بار. ئۇنىڭ ئۈچۈن خۇدا ئۇالرنىڭ 

تەڭرىسى دەپ ئاتىلىشتىن ئۇياتماي، ئۇالرغا بىر شەھەر ھازىرلىغاندۇر.  
دەرۋەقە  قىلدى.  قۇربانلىق  ئىسھاقنى  قىلىنغاندا  سىناق  ئۆزى  ئىبراھىم  بىلەن  17 ئىمان 

ئۆزىگە:  كەلتۈردى.  18 ئۇنىڭ  قۇربانلىقتەك  ئوغلىنى  يالغۇز  قىلغۇچى  قوبۇل  ۋەدىلەرنى 
ئېيتىلغانىدى.   دەپ  داۋامالشتۇرىدى«  نامىڭنى  چىقىپ،  كېلىپ  نەسلىڭ  »ئىسھاقتىن 
19 چۈنكى ئۇ »خۇدا ئۇنى ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇرغىلى قادىردۇر« دەپ پىكىر قىلدى. ئۇنىڭ 

ئۈچۈن »ئۇ ئۆلۈكلەردىن تىرىلدۈرۈلگەندەك ئۇنىڭغا ياندۇرۇلدى« دېسەك بولىدۇ. 
دۇئايىخەير  جەھىتىدىن  نەرسىلەر  كېلىدىغان  ئەساۋغا  ۋە  ياقۇبقا  ئىسھاق  بىلەن  20 ئىمان 

قىلدى.  
21 ئىمان بىلەن ياقۇب ئۆلىدىغان ۋاقتىدا يۈسۈپنىڭ ھەر ئىككىال ئوغلىغا دۇئايىخەير قىلىپ، 

ئۆز ھاسىسىغا يۆلىنىپ تۇرۇپ دۇئا قىلدى.  
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چىقىدىغىنى  مىسىردىن  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ۋاقتىدا  ئۆلىدىغان  بىلەن يۈسۈپ  مان  22 ئى

توغرىسىدا سۆز قىلىپ، ئۆز ئۇستىخىنى توغرىسىدا ۋەسىيەت قىلدى.  
يوشۇردى.  ئايغىچە  ئۈچ  ئۇنى  ئاتا-ئانىسى  كېيىن  تۇغۇلغاندىن  ئۆزى  بىلەن مۇسا  مان  23 ئى

چۈنكى ئۇالر بالىنىڭ چىرايلىق ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ، پادىشاھنىڭ ئەمرىدىن قورقمىدى.  
24 ئىمان بىلەن مۇسا ئۆزى چوڭ بولغاندا فىرەۋننىڭ قىزىنىڭ ئوغلى دەپ ئاتالغىلى ئۇنىمىدى.  

25 خۇدانىڭ قوۋمى بىلەن ھاقارەت تارتىشنى، گۇناھ بىلەن ۋاقىتلىق ئەيش-ئىشرەت ئىچىدە 

ياشاشتىن ياخشىراق كۆرۈپ،  26 مەسىھنىڭ ھاقارىتىنى مىسىرنىڭ خەزىنىلىرىدىن چوڭراق 
دۆلەت سانىدى، چۈنكى ئىنئامغا قارىۋاتاتتى.  

كۆرۈنمەيدىغان  چۈنكى  كەتتى،  مىسىردىن  قورقماي  غەزىپىدىن  پادىشاھنىڭ  بىلەن  27 ئىمان 

زاتنى كۆزى ئالدىدا كۆرۈنگەندەك كۆرۈپ، چىداپ تۇردى.  28 ئىمان بىلەن، تۇنجىالرنى ھاالك 
قىلغۇچى ئۇالرغا تەگمىگەي دەپ، پاسئخانى ۋە قان سۈركۈشنى بۇيرۇدى.  

ئەمما  كەتتى.  ئۆتۈپ  ماڭغاندەك  يەردىن  قۇرۇق  دېڭىزدىن  قىزىل  ئۇالر  بىلەن  29 ئىمان 

مىسىرلىقالر، بىز ھەم ئۆتەيلى دەپ، ئەگىشىپ تۇرغىنىدا غەرق بولدى.  
يۈرگەندىن  ئايلىنىپ  كۈن  يەتتە  ئەتراپىنى  خەلق  سېپىللىرى،  يېرىخونىڭ  بىلەن  30 ئىمان 

كېيىن، يىقىلىپ چۈشتى.  
31 ئىمان بىلەن پاھىشە راھاب جاسۇسالرنى تىنچلىق بىلەن قوبۇل قىلغىنى ئۈچۈن ئاسىيالر 

بىلەن ھاالك بولمىدى.  
سامۇئىل  داۋۇد،  يىپتاھ،  شىمشون،  باراق،  ئەگەر گىدون،  چۈنكى  ئېيتاي؟  نېمە  يەنە  ۋە   32

بىلەن  ئىمان  كېلەتتى.  33 بۇالر  قىسقا  ۋاقىت  قىلسام،  سۆز  توغرىسىدىن  پەيغەمبەرلەر  ۋە 
ئېغىزلىرىنى  شىرالرنىڭ  تاپتى،  ۋەدىلەر  قىلدى،  ئەمەل  ئادىل  قىلدى،  مەغلۇپ  مەملىكەتلەر 
زەئىپلىكتىن  قۇتۇلدى،  بىسىدىن  قىلىچنىڭ  ئۆچۈردى،  كۈچىنى  تۇۋاقلىدى،  34 ئوتنىڭ 

قۇۋۋەتلەندى، جەڭدە باتۇر بولدى، بىگانىلەرنىڭ قوشۇنلىرىنى قاچۇردى.  
قىيامەتكە  ئەۋزەلرەك  باشقىالر  ئەمما  تاپتى،  قوپقان  تىرىلىپ  ئۆلگەنلىرىنى  ئۆز  35 خوتۇنالر 

يېتەيلى دەپ، قۇتۇلۇشنى قوبۇل قىلماي قىينىتىلدى،  
تۇردى،  37 چالما-كېسەك  زىندانالردا  ۋە  زەنجىر  يەپ،  قامچا  قىلىنىپ،  مەسخىرە  36 باشقىالر 

قىلىندى، سىناق قىلىندى، ھەرىلىنىپ ئۆلتۈرۈلدى، قىلىچ بىلەن ئۆلتۈرۈلدى، بىچارە بولۇپ، 
يۈردى.  38 دۇنيا  كىيىپ  پوستلىرى  ئۆچكە  ۋە  تېرىلىرى  قوي  قىينىلىپ،  تارتىپ،  زەخمەت 
ئۇالرغا اليىق بولمىغاچ، باياۋانالردا ۋە تاغالردا ئاۋارە بولۇپ، غارالردا ۋە يەرنىڭ ئۆڭكۈرلىرىدە 

ئولتۇردى.  
39 بۇالرنىڭ ھەممىسى ۋەدىنىڭ بەجا كەلتۈرۈلۈشىنى كۆرمەي، ئىمان بىلەن شاھادەت تاپتى.  

بىز  ئۈچۈن،  تەيىنلىگىنى  ئىلگىرىدىن  نەرسە  بىر  ئەۋزەلرەك  ئۈچۈن  بىز  خۇدا  40 چۈنكى 

بولمىغۇچە بۇالر كامالەتكە يېتەلمىدى.  
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ئەيسا مەسىھنىڭ نەمۇنىسى

1 ئەمدى گۇۋاھالر شۇنچە چوڭ بۇلۇتتەك چۆرىمىزدە بولغاندىن كېيىن، بىز ئۆزىمىزنى 12 

ئېغىرالشتۇرىدىغان ھەر نەرسىنى ۋە بىزنى چىرماشتۇرغان گۇناھنى تاشالپ، چىداملىق 
بىلەن ئالدىمىزدىكى يۈگۈرۈشتە يۈگۈرۈپ،  2 ئىماننىڭ ئەمىرى ۋە كامىل قىلغۇچىسى ئەيساغا 
قارايلى. ئۇ ئالدىدىكى خۇشاللىق ئۈچۈن زەخمىتىگە سەۋر-تاقەت قىلىپ، ھاقارەتكە سەل قاراپ، 
خۇدانىڭ تەختىنىڭ ئوڭ يېنىدا ئولتۇرغۇزۇلدى.  3 ئۆز جانلىرىڭالردا ھېرىپ سۇس بولماسلىقىڭالر 

ئۈچۈن، گۇناھكارالر تەرىپىدىن شۇنچە زىتلىققا سەۋر-تاقەت قىلغۇچىنى ياد قىلىڭالر.  

خۇدا ئۆز بالىلىرىنى تەربىيىلەيدۇ

4 تېخى گۇناھقا قارشى قان تۆككۈچىلىك جەڭ قىلمىدىڭالر  5 ۋە: »ئەي ئوغلۇم، خۇداۋەندىنىڭ 

تەربىيىسىنى تەھقىر قىلمىغىن ۋە ئۇ ساڭا تەنبىھ بەرگەندە سۇس بولمىغىن« دەپ ئوغۇلالرغا 
سۆز قىلغاندەك، سىلەرگە ئېيتىلغان نەسىھەتنى ئۇنتۇدۇڭالر.  

ھەر  قىلغان  قوبۇل  ئۆزى  ۋە  تەربىيىلەيدۇ  كىشىنى  تۇتقان  دوست  ئۆزى  خۇداۋەندە  6 چۈنكى 

ئوغۇلغا تاياق ئۇرىدۇ.  
7 تەربىيەڭالر ئۈچۈن زەخمەت تارتىسىلەر. ئوغۇلالر بىلەن قىلغاندەك، خۇدا سىلەر بىلەن مۇئامىلە 

ئۇنىڭغا شېرىك  كىمدۇر؟  8 لېكىن ھەممىسى  ئوغۇل  تەربىيىلەنمىگەن  ئاتىسىدىن  قىلىدۇ. 
بىزنى  ئۆگەيدۇرسىلەر.  9 ۋە  بەلكى  ئەمەس،  ئوغۇل  قالساڭالر،  مەھرۇم  تەربىيىدىن  بولغان 
تەربىيىلىگەن جىسمانىي ئاتىلىرىمىز بار ئىدى ۋە ئۇالردىن ئەيمىنەتتۇق. ئۇنداق بولغاندىن 
كېيىن تىرىك قالمىقىمىز ئۈچۈن روھالرنىڭ ئاتىسىغا قانچە ئوشۇقراق بويۇن سۇنمامدۇق؟  
10 چۈنكى بۇالر ئاز كۈنلەردە ئۆزىگە مۇناسىپ كۆرۈنگەندەك بىزنى تەربىيىلەيتتى. لېكىن بۇ 

ئۆزى بىزنىڭ راست مەنپەئىتىمىز ئۈچۈن، يەنى ئۆز پاك-مۇقەددەسلىكىگە شېرىك بولمىقىمىز 
ئۈچۈن بىزنى تەربىيىلەيدۇ.  11 ھېچبىر تەربىيە ئۆز ۋاقتىدا خۇشلۇق كەلتۈرگەندەك كۆرۈنمەي، 
كېيىنرەك  كۆندۈرۈلگەنلەرگە  بىلەن  ئۇنىڭ  لېكىن  كۆرۈنىدۇ.  كەلتۈرگەندەك  غەملىك 

ئادالەتنىڭ ئامانلىق مېۋىسىنى كەلتۈرىدۇ.  
12 ئۇنىڭ ئۈچۈن سۇسلىشىپ قالغان قولالرنى ۋە تىترەيدىغان تىزالرنى رۇسالڭالر.  13 ئاقساق 

پۇت قايرىلىپ كەتمەي، بەلكى شىپا تاپسۇن دەپ، پۇتلىرىڭالرغا تۈز يولالر راستالڭالر.  
چۈنكى  ئىزدەڭالر،  پاك-مۇقەددەسلىكنى  ۋە  تىرىشىڭالر  ئۆتكىلى  ئىناق  بىلەن  14 ھەممىلەر 

ئۇنىڭسىز ھېچكىم خۇداۋەندىنى كۆرمەيدۇ.  15 ئېھتىيات قىلىڭالركى، ھېچكىم خۇدانىڭ مېھىر-
شەپقىتىدىن مەھرۇم قالمىسۇن ۋە تولىالرنى ناپاك قىلىدىغان بىر ئاچچىق يىلتىز ئۈنۈپ چىقىپ، 
تايدۇرماقلىققا سەۋەب بولمىسۇن.  16 ھېچكىم زىنا قىلغۇچى ياكى ئۆز تۇنجىلىق ھەققىنى بىر 
تائامغا سېتىپ بەرگەن ئەساۋدەك بىتەقۋا بولمىسۇن.  17 بىلىسىلەركى ئۇ كېيىنرەك بەرىكەتنى 
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مىراس ئالغىلى خاالپ، كۆز ياشلىرى بىلەن ئىزدىسىمۇ، توۋاغا پۇرسەت تاپماي رەت قىلىندى.  
تۇتۇقلۇققا  ۋە  ئوتقا  تۇتاشقان  ۋە  تاغقا  بىر  تۇتااليدىغان  بىلەن  قول  كىشى  سىلەر  18 چۈنكى 

ۋە قاراڭغۇلۇققا ۋە بورانغا  19 ۋە كاناي ئۈنىگە ۋە سۆز قىلغان ئاۋازغا كەلمىدىڭالر. ئۇ ئاۋاز 
ئۇنداق ئىدىكى، ئۇنى ئاڭلىغانالر: »مۇنداق سۆز يەنە بىزگە ئېيتىلمىسۇن« دەپ يالۋۇردى.  
تەگسە، چالما- تاغقا  بولسىمۇ،  ۋە »ئەگەر ھايۋان  ئەمرگە چىدىمايتتى  بۇيرۇلغان  20 چۈنكى 

كېسەك قىلىنسۇن« دەپ بۇيرۇلدى.  21 كۆرۈنۈشى ئۇنداق ھەيۋەتلىك ئىدىكى، مۇسا: »مەن 
قورقۇپ تىترەيمەن« دەپ ئېيتتى.  

22 لېكىن سىلەر سى'ون تېغىغا ۋە تىرىك خۇدانىڭ شەھىرىگە، يەنى ساماۋى يېرۇسالېمغا 

ۋە سانسىز پەرىشتىلەرنىڭ ھېيت جەمئىيىتىگە  23 ۋە ئاسمانالردا خەتلەنگەن تۇنجىالرنىڭ 
كامالەتكە  ۋە  قېشىغا  ھاكىمنىڭ  بىر  بولغان  تەڭرىسى  ھەممىسىنىڭ  ۋە  جامائىتىگە 
ۋە  ئەيساغا  ۋاسىتىچىسى  ئەھدىنىڭ  يېڭى  روھلىرىغا  24 ۋە  ئادىلالرنىڭ  يەتكۈزۈلگەن 

ھابىلنىڭكىدىن ياخشىراق سۆز قىلىدىغان بىر چېچىلىش قېنىغا كەلدىڭالر.  
25 ئېھتىيات قىلىڭالركى، سۆز قىلغۇچىنى رەت قىلمىغايسىلەر، چۈنكى يەردە ئىلھام بىلەن 

يۈز  سۆزلىگۈچىدىن  ئاسمانالردىن  بىز  بولسا،  قۇتۇلمىغان  قىلغانالر  رەت  سۆزلىگۈچىنى 
ئۆرۈسەك، قانداق قۇتۇالاليمىز.  26 ئۇنىڭ ئاۋازى ئۇ ۋاقىت يەرنى تەۋرەتتى. لېكىن ئەمدى 
ھەم  ئاسماننى  بەلكى  ئەمەس،  يەرنى  يالغۇز  مەرتىۋە  بىر  »يەنە  ئېيتقانكى:  قىلىپ  ۋەدە 

تەۋرىتىمەن«.  
27 لېكىن يەنە بىر مەرتىۋە دېگەن سۆز كۆرسىتىدۇكى، تەۋرىنىدىغان نەرسىلەر ئۆزى ياسالغان 

نەرسىلەردەك يۆتكىلىدۇ. شۇنداقتا تەۋرەنمەيدىغان نەرسىلەر باقىي قالىدۇ.  
مىننەتدار  كېيىن،  بېرىلگەندىن  پادىشاھلىق  بىر  تەۋرەنمەيدىغان  بىزگە  ئۈچۈن  28 ئۇنىڭ 

تەقۋادارلىق  ۋە  ئەيمىنىش  تەرىقىدە  مەقبۇل  خۇداغا  بىلەن  بۇنىڭ  قىاليلى.  شۈكۈر  بولۇپ 
بىلەن ئۇنىڭغا خىزمەت قىلغايمىز.  29 چۈنكى خۇدايىمىز دىمىگە تارتىدىغان ئوتتەكتۇر.  

 ئاخىرقى تەلىم ۋە ساالمالر

دوستلۇقنى 13  2 مېھمان  تۇرسۇن.   بولۇپ  بار  مۇھەببىتى  بۇرادەرچىلىك  1 ئاراڭالردا 

ئۇنتۇماڭالر، چۈنكى ئۇنىڭ بىلەن بەزىلەر بىلمەي پەرىشتىلەر قوندۇرغان.  
3 سوالقلىق بولغانالرنى ئۆزۈڭالر ئۇالر بىلەن بىللە سوالقتا ياتقىنىڭالردەك ياد قىلىڭالر. ئۆز 

بەدىنىڭالر بار بولغاندىن كېيىن ئازار تارتقانالرنى ياد قىلىڭالر.  
ئېرىغ  ئورۇن-تۈشەكى  ۋە  سانالسۇن  مۆتىۋەر  ئارىسىدا  ھەممىسىنىڭ  ھالىتى  4 ئۆيلىنىش 

بولسۇن. لېكىن بۇزۇقلۇق قىلغۇچىالرنى ۋە زىناخورالرنى خۇدا ھۆكۈم قىلىدۇ.  
قىلىڭالر.  قانائەت  بىلەن  بولغىنىڭالر  بار  بەلكى  قىلماي،  ئاچكۆزلۈك  5 يۈرۈش-تۇرۇشۇڭالردا 
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دەپ  تاشلىمايمەن«  ھەرگىز  سېنى  ۋە  قىلمايمەن  رەت  ئەسال  سېنى  »مەن  ئۆزى:  ئۇ  چۈنكى 
ئېيتقان.  6 ئۇنىڭ ئۈچۈن: »خۇداۋەندە ماڭا ياردەم بەرگۈچىدۇر، مەن قورقمايمەن ئىنسان ماڭا 

نېمە قىالاليدۇ؟« دەپ خاتىرجەملىك بىلەن ئېيتااليمىز.  
7 خۇدانىڭ سۆزىنى سىلەرگە تەلىم بەرگەن مۇئەللىملىرىڭالرنى ياد قىلىپ، ئۇالر ئۆز ئۆمرىنى 

قانداق ئۆتكۈزۈپ تامام قىلغانغا قاراپ، ئۇالرنىڭ ئىمانىغا ئەگىشىڭالر.  
8 ئەيسا مەسىھ تۈنۈگۈن ۋە بۈگۈن تا ئەبەدكىچە ئۆزگەرمەيدۇ.  

قۇۋۋەتلەنمىكى  كۆڭۈلنىڭ  چۈنكى  كەتمەڭالر.  ئېزىقىپ  بىلەن  تەلىملەر  يات  9 باشقا-باشقا 

قۇربانلىق تائامى بىلەن بولماي، مېھىر-شەپقەت بىلەن قۇۋۋەتلەنمىكى ياخشىدۇر. مانا شۇنداق 
باردۇر.  قۇربانگاھىمىز  تاپمىدى.  10 بىزنىڭ  مەنپەئەت  بۇنىڭدىن  يۈرگۈچىلەر  قىلىپ  ئىش 
يوق.   ئىجازەت  يېيىشىگە  تائام  قىلغۇچىالرنىڭ  خىزمەت  چېدىرىدا  ئىبادەت  ئۆزىدىن  ئۇنىڭ 
كاپارىتى  گۇناھنىڭ  جايغا  مۇقەددەس  ھەممىدىن  قېنىنى  ئۇالرنىڭ  كاھىن  ئۇلۇغ  11 چۈنكى 

ئۈچۈن ئېلىپ كىرگەن ھايۋانالرنىڭ بەدەنلىرى چېدىرگاھنىڭ تاشقىرىسىدا ئۆرتىلىدۇ.  12 بۇ 
دەرۋازىنىڭ  ئۈچۈن  قىلماق  پاك-مۇقەددەس  بىلەن  قېنى  ئۆز  قوۋمنى  ھەم  ئەيسا  ۋەجىدىن 
تاشقىرىسىدا زەخمەت تارتتى.  13 ئۇنىڭ ئۈچۈن ھاقارىتىنى ئۈستىمىزگە ئېلىپ، چېدىرگاھنىڭ 
تاشقىرىسىغا چىقىپ ئۇنىڭ ئالدىغا بارايلى.  14 چۈنكى بۇ يەردە باقىي قالىدىغان شەھىرىمىز 

يوقتۇر، لېكىن كەلگۈسىدىكىگە ئىنتىلىپ قارايمىز.  
ئۇنىڭ  يەنى  قۇربانلىقى،  ھەمد  ھەمىشە  خۇداغا  بىلەن  ۋاسىتىسى  مەسىھنىڭ  15 ئەمدى 

ئىسمىغا ھەمد ئېيتىدىغان لەۋلەرنىڭ مېۋىسىنى كەلتۈرۈڭالر.  16 لېكىن ياخشىلىق قىلىپ، 
موھتاجالرغا ياردەم بېرىشنىمۇ ئۇنتۇماڭالر، چۈنكى خۇدا شۇنداق قۇربانلىقالردىن رازىدۇر.  

17 مۇئەللىملىرىڭالرغا ئىتائەت قىلىپ ئۇالرغا بويۇن سۇنۇڭالر، چۈنكى ئۇالر جانلىرىڭالر 

خۇشلۇق  شۇنى  تۇرىدۇ.  ئېلىپ  خەۋەر  بەرگۈچىلەردەك  ھېساب  تۇرۇپ،  ئويغاق  ئۈچۈن 
پايدىلىق  سىلەرگە  بولسا  شۇنداق  چۈنكى  ئەمەس،  بىلەن  تارتىش  ئاھ  قىلسۇن،  بىلەن 

بولمايدۇ.  
18 بىز ئۈچۈن دۇئا قىلىڭالر، چۈنكى ھەر ئىشتا توغرا يولدا يۈرۈشنى خاالپ، پاك ۋىجدانىمىز 

تېخىمۇ  دەپ،  بېرىلەي  سىلەرگە  پاتراق  بار.  19 مەن  خاتىرجەملىكىمىز  ئۈچۈن  بولغىنى 
ئوشۇقراق شۇنى قىلىڭالر دەپ، سىلەرگە يالۋۇرىمەن.

  
ئەيسانى  خۇداۋەندىمىز  بولغان  پادىچىسى  چوڭ  قويالرنىڭ  بىلەن  قېنى  ئەھدە  20 ئەبەدىي 

ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇرغان ئامانلىقنىڭ تەڭرىسى  21 ئۆز ئىرادىسىنى بەجا كەلتۈرمىكىڭالر 
بىلەن  ۋاسىتىسى  مەسىھنىڭ  ئەيسا  قىلىپ،  كامىل  ئەمەلدە  ياخشى  ھەر  سىلەرنى  ئۈچۈن، 
مەسىھكە  ئەيسا  كەلتۈرگەي.  ئەمەلگە  بىزدە  ئىشنى  بولغان  مەقبۇل  ئالدىدا  خۇدانىڭ 

ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە شان-شەرەپ بولسۇن. ئامىن.  
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سەۋر-تاقەت  سۆزىگە  نەسىھەت  بۇ  يالۋۇرىمەنكى،  سىلەرگە  بۇرادەرلەر،  ئەي  22 لېكىن، 

قىلغايسىلەر. مانا سىلەرگە قىسقىغىنا سۆز بىلەن پۈتتۈم.  
بىللە  بىلەن  ئۇنىڭ  پات كەلسە،  ئۇ  بىلىڭالر.  بولغىنىنى  ئازاد  تىموتېئۇسنىڭ  23 بۇرادىرىمىز 

سىلەرنى كۆرۈشكە بارىمەن.  
ئىتالىيەدىن  ئېيتىڭالر.  ساالم  ھەممىسىگە  مۇقەددەسلەرنىڭ  ۋە  مۇئەللىمىڭالرغا  24 ھەممە 

بولغانالر سىلەرگە ساالم ئېيتىدۇ.  
25 مېھىر-شەپقەت ھەممەڭالر بىلەن بولسۇن.  
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 ئون ئىككى قەبىلىگە ساالم

1 خۇدانىڭ ۋە خۇداۋەندە ئەيسا مەسىھنىڭ بەندىسى ياقۇبتىن تارىلىپ كەتكەن ئون ئىككى 1 

قەبىلىگە ساالم.  

 ئېتىقاد ۋە سىناق

ساناڭالر.   خۇشاللىق  چوڭ  چۈشكىنىڭالرنى  سىناقالرغا  خىلمۇخىل  بۇرادەرلىرىم،  2 ئەي 

ۋە  كامىل  سىلەر  قىلىدۇ.  4 لېكىن،  ھاسىل  سەۋر  سىنىشى  ئىمانىڭالرنىڭ  3 بىلىڭالركى، 

ئەيىبسىز بولۇپ، ھېچ ئىشتا كەملىكىڭالر بولمىسۇن دەپ، سەۋرنىڭ ئەمىلى كامىل بولسۇن. 
ھېكمەت  بىلەن  خۇش-رىزا  ئەيىبلىمەي،  بولسا،  ئۆكسۈگەن  ھېكمەتتە  بىركىم  5 سىلەردىن 

بېرىدىغان خۇدادىن تىلىسۇن ۋە ئۇنىڭغا بېرىلىدۇ.  6 لېكىن ھېچ شەك كەلتۈرمەي، ئېتىقاد 
بىلەن تىلىسۇن، چۈنكى شەك قەلتۈرگۈچى دېڭىزنىڭ شامالدىن ئۇرۇلۇپ چايقالغان دولقۇنىغا 
قىلمىسۇن.  8 ئىككى  ئۈمىد  دەپ،  تاپاي  نەرسە  بىر  خۇدادىن  ئادەم  ئوخشايدۇ.  7 شۇنداق 

پىكىرلىك كىشى ھەممە يوللىرىدا تۇراقسىزدۇر.  

دۆلەتمەن  پەخىرلەنسۇن.  10 لېكىن  بىلەن  كۆتۈرۈلگىنى  ئۆزىنىڭ  بۇرادەر  بولغان  9 نامرات 

بولغان بۇرادەر ئۆزىنىڭ تۆۋەن قىلىنغىنى بىلەن پەخىرلەنسۇن، چۈنكى ئۇ ئوتنىڭ گۈلىدەك 
گۈلى  ۋە  قۇرۇتىدۇ  ئوتىنى  يەر  چىقىپ،  بىلەن  ئىسسىقلىق  ئاپتاپ  كېتىدۇ.  11 مانا  توزۇپ 

چۈشۈپ گۈزەللىكى يوقىلىدۇ. دۆلەتمەن شۇنداق ئۆز يوللىرىدا سولىشىدۇ.  
12 سىناققا سەۋر-تاقەت قىلغان كىشى مۇبارەكتۇر. چۈنكى سىناقتىن ساپ چىقسا، خۇداۋەندە 

سىناق  تاپىدۇ.  13 بىركىم  تاجىنى  تىرىكلىك  قىلغان  ۋەدە  تۇتقۇچىالرغا  دوست  ئۆزىنى 
قىلىنغاندا: »خۇدا تەرىپىدىن سىناق قىلىنىمەن« دەپ ئېيتمىسۇن، چۈنكى خۇدا يامانلىقتىن 
سىناق قىلىنمايدۇ ۋە ئۆزى ھېچكىمنى سىناق قىلمايدۇ.  14 لېكىن بىركىم ئۆز شەھۋىتىدىن 
تارتىلىپ ئېزىقتۇرسا، سىناق قىلىنىدۇ.  15 ۋە شەھۋەت ھامىلىدار بولغاندىن كېيىن، گۇناھ 
تۇغىدۇ. ئەمما گۇناھ پىشقاندىن كېيىن ئۆلۈم تۇغىدۇ.  16 ئەي ئامراق بۇرادەرلىرىم، ئازماڭالر.  
نازىل  تەرىپىدىن  ئاتىسى  نۇرالرنىڭ  يۇقىرىدىن  ئىنئام  كامىل  ھەر  ۋە  ھەدىيە  ياخشى  17 ھەر 

بولىدۇ. ئۇنىڭ ئۆزىدە ئۆزگىرىش ۋە تەبدىللىكنىڭ سايىسى يوقتۇر.  18 ئۇ بىزنى خۇددى ئۆز 
ھەقىقەتنىڭ  بىزنى  مۇۋاپىق  ئىرادىسىگە  ئۆز  دەپ،  بولسۇن  مېۋىسى  تۇنجى  مەخلۇقاتىنىڭ 

سۆزى بىلەن تۇغدۇردى. 
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خۇدانىڭ سۆزىنى ئەمەلگە كەلتۈرۈش
19 ئەي ئامراق بۇرادەرلىرىم، شۇنى بىلىڭالركى، ھەر ئادەم ئاڭلىماقتا ئىتتىك، سۆز قىلىشتا 

ئېغىر ۋە غەزەپلىنىشتە سۇس بولسۇن.  20 چۈنكى ئادەمنىڭ غەزىپىى خۇدانىڭ ئالدىدا ئادىل 
بولغاننى ئەمەلگە كەلتۈرمەيدۇ.  21 بۇ ۋەجىدىن ھەر پاسكىنىلىق ۋە يامانلىقنىڭ قالدۇقلىرىنى 
قوبۇل  بىلەن  ياۋاشلىق  سۆزنى  قۇتقۇزااليدىغان  جانلىرىڭالرنى  تېرىلىپ  سىلەردە  تاشالپ، 

قىلىڭالر.  
ئاڭلىغۇچى  يالغۇز  ئالداپ،  ئۆزۈڭالرنى  ئۆز  بولۇڭالر.  كەلتۈرگۈچى  ئەمەلگە  سۆزنى  22 ئەمما 

بولماڭالر.  23 چۈنكى بىراۋ ئاڭلىغۇچى بولۇپ قىلغۇچى بولمىسا، بىر ئەينەكتە ئۆزىنىڭ يۈزىگە 
قارايدىغان كىشىگە ئوخشايدۇ.  24 چۈنكى ئۇ ئۆزىگە قاراپ قويۇپ، كېتىپ دەرھال ئۆزىنىڭ 
قانداق بولغىنىنى ئۇنتۇپ قالىدۇ.  25 لېكىن ئازادلىقنىڭ كامىل قانۇنىغا نەزەر سېلىپ قاراپ، 
بولغان  قىلغۇچى  ئەمەل  بەلكى  بولماي،  ئاڭلىغۇچى  ئۇنىتىدىغان  قاراپ،  داۋاملىق  ئۇنىڭغا 

كىشى ئۆز ئىشىدا مۇبارەك بولىدۇ.  
26 بىركىم ئۆزىنى دىندار دېسە ۋە ئۆز تىلىغا يۈگەن سالماي، ئۆز كۆڭلىنى ئالداتسا، ئۇنداقنىڭ 

ئىبادەت  بولغان  ئەيىبسىز  ۋە  پاك  ئالدىدا  ئاتىنىڭ  ئىناۋەتسىزدۇر.  27 خۇدا  دىندارلىقى 
يېتىملەرنى ۋە تۇلالرنى ئۆز تەڭلىكلىرىدە يوقالپ، ئۆزىنى دۇنيادىن داغسىز ساقلىماقتۇر.  

 ئايرىمىچىلىق قىلماسلىق

بولغان 2  مەسىھكە  ئەيسا  خۇداۋەندىمىز  ئىگىسى  شان-شەرەپنىڭ  بۇرادەرلەر،  1 ئەي 

ئىمانىڭالر يۈز-خاتىرە قىلىش بىلەن بولمىسۇن.  2 چۈنكى جەملەشكەن يېرىڭالرغا ئالتۇن 
كىشى  بىر  پېقىر  كىيىملىك  كىر  كىرگەندە،  ئادەم  كىيىملىك  چىرايلىق  ۋە  ئۈزۈكلۈك  باغ 
ھەم كىرسە،  3 سىلەر ئۇ چىرايلىق كىيىملىك كىشىگە قاراپ ئۇنىڭغا: »سەن تۆرگە چىقىپ 
دېسەڭالر،   ئولتۇرغىن«  »ئايىغىمدا  ياكى  تۇرغىن«  ئاندا  »سەن  پېقىرغا:  دەپ،  ئولتۇرغىن« 

4 ئۆز ئىچىڭالردا يۈز-خاتىرە قىلىپ، ناھەق ھۆكۈم قىلىدىغان ھاكىمالر بولمىدىڭالرمۇ؟  

5 ئەي ئامراق بۇرادەرلىرىم، ئاڭالڭالر. خۇدا بۇ دۇنيانىڭ پېقىرلىرىنى ئىماندا دۆلەتمەن بولۇپ، 

ئىلغىمىغانمۇ؟   بولغىلى  ۋارىس  پادىشاھلىققا  قىلغان  ۋەدە  تۇتقانالرغا  دوست  ئۆزىنى  ئۇنىڭ 
6 لېكىن سىلەر پېقىرالرنى تەھقىر قىلدىڭالر. سىلەرگە زۇلۇم قىلىپ، سىلەرنى مەھكىمىلەرگە 

ئاتالغان ياخشى ئىسىمغا كۇپۇرلۇق  بايالر ئەمەسمۇ؟  7 سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالرغا  سۆرىگۈچى 
»ھەقەمسايەڭنى  بۇيرۇغاندەك:  يازما  مۇقەددەس  سىلەر  ئەمەسمۇ؟  8 ئەگەر  ئۇالر  قىلغۇچى 
ئۆزۈڭدەك دوست تۇتقىن« دېگەن پادىشاھلىق ئەمرنى تۇتساڭالر، ياخشى قىلىسىلەر.  9 لېكىن 
قىلغۇچىالردەك  خىالپلىق  تەرىپىدىن  قانۇنى  تەۋرات  قىلىپ،  گۇناھ  قىلساڭالر،  يۈز-خاتىرە 

ئەيىبلىنىسىلەر.  
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ھەممىسىگە  قىلسا،  گۇناھ  ئىشتا  بىر  تۇتۇپ،  قانۇنىنى  تەۋرات  بارچە  كىمكى  10 چۈنكى 

قەرزدار بولغان بولىدۇ.  11 چۈنكى »زىنا قىلمىغىن« دەپ ئېيتقۇچى ھەم قاتىللىق قىلمىغىن 
دېگەندۇر. لېكىن زىنا قىلماي قاتىللىق قىلساڭ، تەۋرات قانۇنىغا خىالپلىق قىلغۇچى بولدۇڭ.  
12 ئازادلىقنىڭ قانۇنىغا مۇۋاپىق ھۆكۈم قىلىنىدىغانالرغا توغرا كەلگۈدەك سۆز قىلىپ ئەمەل 

قىلىڭالر.  13 چۈنكى ھۆكۈم مەرھەمەت قىلمىغانالرغا مەرھەمەتسىز بولىدۇ ۋە مەرھەمەت ئۆزى 
ھۆكۈمنىڭ ئۈستىگە پەخىرلىنىدۇ.  

 ئىمان ۋە ياخشى ئەمەللەر

14 ئەي بۇرادەرلىرىم، بىركىمنىڭ ئىمانى بولۇپ ئەمەللىرى بولمىسا، نېمە پايدا بولىدۇ؟ ئىمان 

تائامغا  كۈندىلىك  بولۇپ،  يالىڭاچ  ھەمشىرە  ياكى  بۇرادەر  بىر  قۇتقۇزامدۇ؟  15 ئەگەر  ئۇنى 
موھتاج بولسا،  16 سىلەردىن بىرى ئۇالرغا: »ئامانلىق بىلەن بېرىپ، ئىسسىغۇدەك كىيىپ، 
پايدا  نېمە  بەرمىسە،  بولغاننى  الزىم  بەدەنلىرىگە  ئۇالرغا  لېكىن  دېسە،  يەڭالر«  تويغۇدەك 
بولىدۇ؟  17 شۇنىڭغا ئوخشاش، ئىماننىڭ ئەمەللىرى بولمىسا، ئۆزى يالغۇز بولغاچ ئۆلگەندۇر.  
18 ئېھتىمالكى بىركىم: »سەندە ئىمان بار ۋە مەندە ئەمەل بار. سېنىڭ ئەمەلسىز ئىمانىڭنى 

ئېيتىدۇ.   ئىمانىمنى ساڭا كۆرسىتەي« دەپ  ئۆز  بىلەن  ئەمەللىرىم  ۋە مەن  ماڭا كۆرسەتكىن 
19 سەن خۇدا بىردۇر دەپ ئىشىنىسەن. بۇنىڭ بىلەن راست قىلىسەن. يامان روھالر ھەم شۇنىڭغا 

ئىشىنىپ تىترەيدۇ.  20 لېكىن، ئەي ئىناۋەتسىز ئادەم، ئىمان ئەمەلسىز بولسا قۇدرەتسىزدۇر 
دەپ بىلگەيسەن.  21 ئاتىمىز ئىبراھىم ئۆز ئوغلى ئىسھاقنى قۇربانگاھقا چىقارغاندا ئەمەللەر 
بىلەن ئادىل قىلىنمىدىمۇ؟  22 كۆرىسەنكى، ئىمان ئەمەللىرى بىلەن ئىشلىشىپ بېرىپ، ئىمان 
سۆزى،  يازمىنىڭ  مۇقەددەس  بىلەن  يەتكۈزۈلدى.  23 بۇنىڭ  كامالەتكە  بىلەن  ئەمەللەر  ئۆزى 
ئۆزى خۇدانىڭ  ئۇ  ۋە  ئادالەتتەك سانالدى  ئۇنىڭغا  بۇ  ۋە  يەنى: »ئىبراھىم خۇداغا ئىشەندى 

دوستى دەپ ئاتالدى« دەپ ئېيتىلغان سۆز بەجا كەلتۈرۈلدى.  
24 كۆرىسىلەركى، ئادەم يالغۇز ئىمان بىلەن ئەمەس، ئەمەللەر بىلەن ئادىل قىلىنىدۇ.  25 شۇنداق 

ھەم پاھىشە راھاب جاسۇسالرنى قوبۇل قىلىپ باشقا يول بىلەن چىقارغاندا، ئەمەللەر بىلەن 
ئادىل قىلىنمىدىمۇ؟  26 چۈنكى بەدەن روھسىز بولسا ئۆلۈك بولغاندەك، ئىمان ھەم ئەمەلسىز 

بولسا ئۆلۈكتۇر.  

تىلنى تىزگىنلەش

مۇئەللىملەر 3  بىز  بولمىسۇن.  مۇئەللىم  كىشىلەر  توال  سىلەردىن  بۇرادەرلىرىم،  1 ئەي 

قىلىمىز.  خاتا  ئىشالردا  توال  2 ھەممىمىز  بىلىڭالر.   تاپىدىغىنىمىزنى  ھۆكۈم  قاتتىقراق 
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بىر كىشى ھېچبىر سۆزدە خاتا قىلمىسا، ئۇ ئۆزى بارچە بەدىنىگە يۈگەن سالغان كامىل بىر 
پۈتۈن  يۈگەن سېلىپ،  ئېغىزلىرىغا  قىلدۇرماق ئۈچۈن  ئىتائەت  بىزگە  3 ئاتالرنى  كىشىدۇر.  

بەدەنلىرىنى قايتۇرااليمىز.  
4 مانا قاتتىق شامال بىلەن ھەيدىلىپ ماڭدۇرۇلغان چوڭ كېمىلەر بولسا شۇنچە يوغان بولغىنى 

بىلەن، چۆرۈگۈچى خالىغان تەرەپكە كىچىككىنا بىر رول بىلەن قايرىلىدۇ.  5 شۇنىڭغا ئوخشاش 
تىل ئۆزى كىچىك بىر ئەزا بولۇپ، توال يوغان سۆزلەيدۇ. مانا شۇنچە كىچىك ئوت قانچە چوڭ 
ئەزالىرىمىزنىڭ  ئالىمىدەك  زۇلۇم  بىر  تىل  ئوتدۇر.  بىر  تۇتاشتۇرىدۇ.  6 تىل ھەم  جاڭگالنى 
مەۋجۇداتنىڭ  تۇتاشتۇرۇلۇپ،  دوزاختىن  ئۆزى  داغالندۇرۇپ،  بەدەننى  پۈتۈن  تۇرۇپ،  ئارىسىدا 
چاقىنى تۇتاشتۇرىدۇ.  7 چۈنكى بارچە ھايۋانات، چارۋا ۋە ئۇچارقاناتالر بولسا، ئۆمىلەيدىغان 
جانىۋار ۋە سۇدا يۈرىدىغان جانىۋارالر بولسا ھەممىسى ئادەملەردىن بېسىلىپ تىزگىنلىمەكتە، 
توختاۋسىز  ئۆزى  تىزگىنلىيەلمەيدۇ.  تىلنى  ئادەم  ھېچبىر  تىزگىنلىگەن.  8 لېكىن  ھەمدە 
بىلەن خۇداۋەندىگە ۋە  تولغاندۇر.  9 تىل  بىلەن  زەھەر  ئۆلتۈرىدىغان  بولۇپ،  نېمە  بىر  يامان 
ئاتىغا ھەمدۇسانا ئېيتىپ، ئۇنىڭ بىلەن خۇدانىڭ ئوخشاشلىقىدا يارىتىلغان ئادەملەرگە لەنەت 

ئوقۇيمىز.  10 بىر ئېغىزدىن ھەمد ۋە لەنەت چىقىدۇ. ئەي بۇرادەرلەر، ئۇنداق بولمىسۇن.  
11 بۇالقنىڭ بىر كۆزىدىن چىققان سۇ ھەم تاتلىق، ھەم ئاچچىق بوالالمدۇ؟  12 ئەي بۇرادەرلىرىم، 

بۇالق  شور  ھەم  شۇنداق  كەلتۈرەلەمدۇ؟  ئەنجۈر  تېلى  ئۈزۈم  ياكى  زەيتۇن  دەرىخى  ئەنجۈر 
تاتلىق سۇ چىقىرالمايدۇ.  

يۇقىرىدىن بولغان ھېكمەت

13 ئاراڭالردا ئاقىل ۋە دانا كىم بار؟ شۇنداق كىشى ھېكمەتنىڭ ياۋاشلىقىدا ياخشى يۈرۈش-

ۋە  ھەسەت  ئاچچىق،  كۆڭۈللىرىڭالردا  كۆرسەتسۇن.  14 لېكىن  ئەمەللىرىنى  بىلەن  تۇرۇشى 
مۇخالىپلىق بولسا، ھەقىقەتكە قارشى يالغان سۆزلەپ يوغانلىق قىلماڭالر.  15 چۈنكى ئۇنداق 
يامان روھالردىندۇر.   نازىل بولماي، بەلكى دۇنياۋى ۋە نەپسانىي بولۇپ،  ھېكمەت يۇقىرىدىن 
ئاندادۇر.   يامانلىق  ھەر  ۋە  تەرتىپسىزلىك  بولسا،  يەردە  نە  مۇخالىپلىق  ۋە  ھەسەت  16 مانا 

17 لېكىن يۇقىرىدىن بولغان ھېكمەت ئەڭ ئاۋۋال پاكتۇر، ئاندىن تىنچ، مۇاليىم، ياۋاش بولۇپ، 

مەرھەمەت ۋە ياخشى مېۋە بىلەن تولۇپ، شەكسىز ۋە رىياسىز بولىدۇ.  18 ئادالەتنىڭ مېۋىسى 
ئامانلىقتا تېرىلىپ، تىنچلىق ئورناتقۇچىالرنىڭ نېسىپى بولىدۇ.  
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يوغانچىلىق قىلماسلىق

تۇرغان 4  قىلىپ  جەڭ  ئەزالىرىڭالردا  قەيەردىندۇر؟  جېدەللەر  ۋە  ئۇرۇشالر  1 ئاراڭالردىكى 

ھەسەت  ئۆلتۈرۈپ  بولمايسىلەر.  ئىگە  قىلىپ،  2 تەمە  ئەمەسمۇ؟   شەھۋەتلىرىڭالردىن 
بىر  ئۈچۈن  قىلمىغىنىڭالر  دۇئا  ئۇرۇشىسىلەر.  قىلىپ  جېدەل  ئۇتۇۋالمايسىلەر.  قىلىپ 
نەرسە تاپالمايسىلەر.  3 دۇئا قىلغىنىڭالردا يامان تەرىقىدە دۇئا قىلغىنىڭالر ئۈچۈن بىر نېمە 
بىۋاپا  4 ئەي  بار.   قىلغىڭالر  سەرپ  ئۇنى  شەھۋەتلىرىڭالرغا  ئۆز  شۇكى،  سەۋەب  تاپمايسىلەر. 
دۇنيانىڭ  كىمكى  بىلمەمسىلەر؟  دەپ  دۈشمەنلىكتۇر  خۇداغا  دوستلۇقى  دۇنيانىڭ  ئاسىيالر، 
روھ  تۇتقان  ماكان  »سىلەردە  5 ياكى:  بولىدۇ.   دۈشمىنى  خۇدانىڭ  خالىسا،  بولغىلى  دوستى 
بىكار  ئېيتقان سۆزنى  يازما  باغاليدۇ« دەپ مۇقەددەس  بىلەن ئىشتىياق  كۈچلۈك مۇھەببەت 
دەيسىلەرمۇ؟  6 لېكىن ئۇ ئاتا قىلغان مېھىر-شەپقەت چوڭراقتۇر. ئۇنىڭ ئۈچۈن مۇغەددەس 
يازمىالر: »خۇدا مۇتەكەببۇرالرغا زىت تۇرىدۇ، لېكىن كەمتەرلەرگە مېھىر-شەپقەت ئاتا قىلىدۇ« 

دەپ ئېيتىدۇ.  
7 بۇ ۋەجىدىن خۇداغا بويۇن سۇنۇڭالر، ئەمما ئىبلىسقا زىت تۇرۇڭالر ۋە ئۇ سىلەردىن قاچىدۇ.  

8 خۇداغا يېقىن كېلىڭالر ۋە ئۇ سىلەرگە يېقىن كېلىدۇ. ئەي گۇناھكارالر، قوللىرىڭالرنى پاكىز 

قىلىڭالر. ئەي ئىككى پىكىرلىكلەر، كۆڭۈللىرىڭالرنى پاكىز قىلىڭالر.  9 ئۆز پەرىشانلىقىڭالرنى 
بىلىپ، غەمكىن بولۇپ يىغالڭالر. كۈلۈشۈڭالر يىغلىماقلىققا ۋە خۇشلۇقۇڭالر غەمكىنلىككە 
سىلەرنى  ئۇ  ۋە  تۇتۇڭالر  تۆۋەن  ئۆزۈڭالرنى  ئالدىدا  ئايالندۇرۇلسۇن.  10 خۇداۋەندىنىڭ 

ئېگىزلەندۈرىدۇ.  
11 ئەي بۇرادەرلەر، بىر-بىرىڭالرنىڭ ئۈستىدىن غەيۋەت قىلماڭالر. بىر بۇرادەرنىڭ غەيۋىتىنى 

قىلىپ، ئۆز بۇرادىرىنى ھۆكۈم قىلغۇچى تەۋرات قانۇنىنىڭ غەيۋىتىنى قىلىپ، تەۋرات قانۇنىنى 
ھۆكۈم قىلىدۇ. لېكىن تەۋرات قانۇنىنى ھۆكۈم قىلساڭ، تەۋرات قانۇنىنى تۇتقۇچى بولماي، 
ئۇنىڭ ئۈستىدىن ھۆكۈم قىلغۇچى بولىسەن.  12 قۇتقۇزۇشقا ۋە ھاالك قىلىشقا قادىر بولغۇچى، 
يەنى تەۋرات قانۇنىنى بېرىپ ھۆكۈم قىلغۇچى بىردۇر. ئۆز ھەقەمسايەڭنى ھۆكۈم قىلىدىغان 

كىمسەن؟  
13 ئەمدى، ئەي سىلەر، بۈگۈن ياكى ئەتە پاالن شەھەرگە بېرىپ، ئاندا بىر يىل تۇرۇپ، سودا 

قىلىپ پايدا تاپايلى« دەپ ئېيتقانالر ئاڭالڭالر.  14 ئەتە نېمە ۋەقە بولىدىغىنىنى بىلمەيسىلەر 
بىر  يوقىلىدىغان  كېيىن  كۆرۈنۈپ،  ۋاقىت  ئازغىنا  مانا  نېمىدۇر؟  ھاياتىڭالر  ئەمەسمۇ؟ 
تۈتۈندۇرسىلەر.  15 خۇداۋەندە خالىسا ۋە ئۆمۈر كۆرسەك، ئۇنى ياكى بۇنى قىاليلى دېسەڭالر، 
ياخشى بولمامتى؟  16 لېكىن ئەمدى ئۆز يوغانلىقىڭالر بىلەن پەخىرلىنىسىلەر. ھەممە شۇنداق 
پەخىر ياماندۇر.  17 ئۇنىڭ ئۈچۈن كىمكى ياخشىلىق قىلىشنى بىلىپ قىلمىسا، ئۇنىڭغا گۇناھ 

بولىدۇ.  
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بايالرغا ئاگاھالندۇرۇش

1 ئەمدى، ئەي بايالر، ئاڭالڭالر. ئۈستۈڭالرغا كېلىدىغان باالالر ئۈچۈن پىغان قىلىپ يىغالڭالر.  5 

2 دۆلىتىڭالر چىرىپ، لىباسلىرىڭالر كۈيىدىن يېيىلگەن.  3 ئالتۇن ۋە كۈمۈشۈڭالر داتلىشىپ 

بۇزۇلغان ۋە ئۇالردىكى دات سىلەرگە قارشى بىر گۇۋاھلىق بولۇپ، ئوتتەك گۆشۈڭالرنى يەيدۇ. 
مەدىكارالرنىڭ  ئورغان  يەرلىرىڭالرنى  ئېكىن  4 مانا  يىغدىڭالرغۇ!   خەزىنە  كۈنلەردە  ئاخىرقى 
ساماۋى  ئاۋازى  ئورمىچىالرنىڭ  ۋە  قىچقىرىدۇ  ھەچلىرى  ئىش  قېلىنغان  ئېلىپ  بېرىلمەي 
ئەيش-ئىشرەت  يۈزىدە  5 يەر  يەتتى.   قۇلىقىغا  خۇداۋەندىنىڭ  بولغان  سەردارى  قوشۇنالرنىڭ 
قىلىپ راھەت بىلەن كۈن ئۆتكۈزۈپ، يۈرەكلىرىڭالرنى قۇربانلىق كۈنىدىكىدەك بوردىدىڭالر.  

6 ئادىلنى ھۆكۈم قىلىپ ئۆلتۈردۈڭالر. ئۇ سىلەرگە زىت تۇرمىدى.  

سەۋر قىلىش

ياخشى  يەرنىڭ  دېھقان  مانا  قىلىڭالر.  سەۋر  كېلىشىگىچە  خۇداۋەندىنىڭ  بۇرادەرلەر،  7 ئەي 

مۇنتەزىر  بىلەن  سەۋر  يامغۇرىغا  يازنىڭ  ئەتە  ۋە  ۋاقتىنىڭ  كۈز  تۇرۇپ،  ساقالپ  مېۋىسىگە 
قىلىڭالر،  مۇستەھكەم  كۆڭۈللىرىڭالرنى  قىلىپ  سەۋر  ھەم  سىلەر  ئۈچۈن  بولىدۇ.  8 ئۇنىڭ 
ئۈستىدىن  بىر-بىرىڭالرنىڭ  بۇرادەرلەر،  يېقىنالشتى.  9 ئەي  كېلىشى  خۇداۋەندىنىڭ  چۈنكى 
تۇرىدۇ.   ئالدىدا  ئىشىكنىڭ  ھاكىم  مانا  قىلىنىسىلەر.  ھۆكۈم  بولمىسا  قىلماڭالر.  شىكايەت 
10 ئەي بۇرادەرلەر، خۇداۋەندىنىڭ ئىسمى بىلەن سۆز قىلغان پەيغەمبەرلەرنى زەخمەت تارتىشتا 

ئايۇبنىڭ  دەيمىز.  مۇبارەك  قىلغۇچىالرنى  سەۋر  قىلىڭالر.  11 مانا،  نەمۇنە  قىلىشتا  سەۋر  ۋە 
توال  خۇداۋەندە  چۈنكى  كۆردۈڭالر،  ئىالجنى  بەرگەن  ئۇنىڭغا  خۇداۋەندە  ئاڭالپ،  سەۋرىنى 

مەرھەمەتلىك ۋە مېھرىبانلىقتۇر.  

 ئاخىرقى نەسىھەتلەر

12 لېكىن ھەممىدىن مۇھىم، ئەي بۇرادەرلەر، يا ئاسمان بىلەن يا يەر بىلەن ۋە يا باشقا بىر ئانت 

بىلەن قەسەم قىلماڭالر. لېكىن »بەرھەق« دېگىنىڭ »بەرھەق« بولسۇن، ۋە »ياق« دېگىنىڭ 
»ياق« بولسۇن. بولمىسا ھۆكۈمنىڭ تېگىگە چۈشىسىلەر.  

ھەمد-مەدھىيە  بولسا،  خۇشال  بىركىم  قىلسۇن.  دۇئا  تارتسا،  زەخمەت  بىركىم  13 ئاراڭالردا 

ۋە  قىچقارسۇن  ئاقساقاللىرىنى  جامائەتنىڭ  بولسا،  كېسەل  بىركىم  ئوقۇسۇن.  14 ئاراڭالردا 
قىلسۇن.   دۇئا  ئۈستىدە  ئۇنىڭ  ياغالپ،  بىلەن  ياغ  ئۇنى  بىلەن  ئىسمى  خۇداۋەندىنىڭ  ئۇالر 
15 ئىماننىڭ دۇئاسى كېسەلنى قۇتقۇزىدۇ ۋە خۇداۋەندە ئۇنى قوپۇرىدۇ. گۇناھ قىلغان بولسا 

ھەم، ئۇ كەچۈرۈلىدۇ.  16 گۇناھالرنى بىر-بىرىڭالرغا ئىقرار قىلىپ، بىر-بىرىڭالر ئۈچۈن دۇئا 
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قىلىڭالركى، شىپا تاپقايسىلەر. بىر ئادىلنىڭ دۇئاسى ئۈنۈملۈك بولۇپ، توال ئىشقا قادىردۇر.  
17 ئېلىياس بىزگە ئوخشاش بىر ئادەم ئىدى. ئۇ يامغۇر ياغمىسۇن دەپ بىر دۇئا قىلدى ۋە ئۈچ 

يىل ئالتە ئايغىچە يەر يۈزىگە يامغۇر ياغمىدى.  18 ئۇ يەنە دۇئا قىلدى ۋە ئاسمان يامغۇر بەردى 
ۋە يەر ئۆز مېۋىسىنى كەلتۈردى.  

ئۇنى  كىشى  بىر  ۋە  كەتسە  ئېزىقىپ  ھەقىقەتتىن  بىركىم  ئاراڭالردا  بۇرادەرلىرىم،  19 ئەي 

ياندۇرسا،  20 ئۇ ئۆزى بىلسۇنكى، بىر گۇناھكارنى يولىنىڭ ئېزىقتۇلۇقىدىن ياندۇرغان كىشى 
ئۇنىڭ جېنىنى ئۆلۈمدىن قۇتقۇزۇپ، توال گۇناھالرنى يېپىپ قويغان بولىدۇ.  
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پېترۇس يازغان 
بىرىنچى خەت

 ئىلغانغانالرغا ساالم

1 ئەيسا مەسىھنىڭ روسۇلى پېترۇستىن خۇدا ئاتىنىڭ ئەزەلىي بىلىشىگە مۇۋاپىق، روھ 1 

قېنىنىڭ  مەسىھنىڭ  ئەيسا  ۋە  قىلىشقا  ئىتائەت  قىلىنىپ،  پاك-مۇقەددەس  تەرىپىدىن 
ۋە  ئاسىيادا  كاپادوكىيادا،  گاالتىيادا،  2 پونتۇستا،  ئىلغىنىپ،   چېچىلىشىغا  ئۈستۈڭالرغا 
ئامانلىق  ۋە  مېھىر-شەپقەت  سىلەرگە  ساالم.  مۇساپىرالرغا  كەتكەن  تارىلىپ  بىتىنىيەدە 

زىيادىلەشكەي.  

ھاياتلىق ئۈمىدىمىز

چوڭ  ئۆزى  ئۇ  بولسۇن.  ھەمدۇسانا  خۇداغا  ئاتىسى  مەسىھنىڭ  ئەيسا  3 خۇداۋەندىمىز 

بىلەن  4 سىلەر  ئارىسىدىن قوپۇرۇلمىقى  مەرھەمىتىگە مۇۋاپىق ئەيسا مەسىھنىڭ ئۆلۈكلەر 
مىراس  بۇزۇلمايدىغان  بولۇپ  داغسىز  بولمايدىغان  زايە  ساقلىنىپ،  ئاسمانالردا  ئۈچۈن 
تېپىشىمىزغا بىزنى تىرىك ئۈمىدكە يېڭىدىن تۇغدۇردى.  5 دەرۋەقە سىلەرگە، يەنى ئاخىرقى 
ئارقىلىق  ئىمان  بىلەن  قۇدرىتى  خۇدانىڭ  نىجاتقا  بولغان  تەييار  قىلىنماققا  ئاشكارا  زاماندا 
قوغدالغانالرغا، شۇ مىراس ساقلىنىپ قويۇلغاندۇر.  6 ئەگەر الزىم بولسا ئەمدى باشقا-باشقا 
سىناقالر بىلەن ئازغىنا ۋاقىت غەمكىن بولساڭالرمۇ، ئاخىرى شادلىق قىلىسىلەر.  7 بۇنىڭ 
ئەۋزەلرەك  توال  ئالتۇندىن  قىلىنىدىغان  سىناق  بىلەن  ئوت  سىنىشى  ئىمانىڭالرنىڭ  بىلەن 
بولۇپ، ئەيسا مەسىھنىڭ ئاشكارا بولۇشىدا ھەمد، شان-شەرەپ ۋە ئىززەتكە سەۋەب بولىدۇ.  

كۆرمىسەڭالرمۇ،  ئەمدى  ئۇنى  تۇتىسىلەر.  دوست  بولساڭالرمۇ،  كۆرمىگەن  ئۆزىنى  8 ئۇنىڭ 

شادلىق  بىلەن  خۇشلۇق  بولغان  شەرەپلىك  ۋە  ئېيتالمايدىغان  ۋە  ئىشىنىسىلەر  ئۇنىڭغا 
قىلىپ،  9 ئىمانىڭالرنىڭ مەقسىتىگە، يەنى جانلىرىڭالرنىڭ نىجاتىغا يېتىشىسىلەر.  

10 سىلەرگە تەيىنلەنگەن مېھىر-شەپقەت توغرىسىدا ۋەھىي بىلەن سۆزلىگەن پەيغەمبەرلەر ئۆزى 

شۇ نىجات توغرىسىدا تەپتىش قىلىپ، ئىجتىھات بىلەن ئويالپ تۇرغانىدى.  11 ئۇالر مەسىھنىڭ 
ئۇالردا ماكان تۇتقان روھى مەسىھنىڭ ئۆزىگە بولىدىغان زەخمەتلەر ۋە ئاندىن كېيىن كېلىدىغان 
شان-شەرىپى توغرىسىدا خەۋەر بېرىپ، ئاشكارا قىلىپ كۆرسەتكەن ۋاقىتنىڭ قاچان بولۇپ، 
قانداق ئىكەنلىكىنى تەپتىش قىلىپ تۇراتتى.  12 بۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ ئۆز-ئۆزىگە خىزمەت 
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قىلماي، بەلكى سىلەرگە خىزمەت قىلغىنى ئۇالرغا مەلۇم بولدى. بۇ ئىشالر ئۆزى ئاسماندىن 
ئەۋەتىلگەن روھ بىلەن سىلەرگە ئىنجىلنى ۋەز ئېيتقان كىشىلەرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ئەمدى 

سىلەرگە يەتكۈزۈلدى. شۇ نەرسىلەرگە پەرىشتىلەر ھەم نەزەر سالغىلى ئارزۇ قىلىدۇ.  

پاك-مۇقەددەس ياشاڭالر

13 بۇنىڭ ئۈچۈن زېھىنلىرىڭالرنىڭ بەللىرىنى باغالپ سالماق بولۇپ، ئەيسا مەسىھنىڭ ئاشكارا 

باغالڭالر.  14 ئىتائەتلىك  ئۈمىد  كامىل  مېھىر-شەپقەتكە  تېگىدىغان  سىلەرگە  قىلىنىشىدا 
ئەگەشمەڭالر.  15 بەلكى  شەھۋەتلەرگە  ئىلگىرىكى  جاھالىتىڭالردىكى  بولۇپ،  بالىالردەك 
يۈرۈش-تۇرۇشۇڭالردا  ھەممە  ئۆزۈڭالر  ئەگىشىپ،  زاتقا  مۇقەددەس  قىچقارغان  سىلەرنى 
مۇقەددەس  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  مۇقەددەستۇرمەن،  ئۆزۈم  »مەن  بولۇڭالر.  16 چۈنكى:  مۇقەددەس 
بولۇڭالر« دەپ پۈتۈلگەندۇر.  17 ئەگەر يۈز-خاتىرە قىلماي، ھەركىمنىڭ ئەمىلىگە قاراپ ھۆكۈم 
يۈرۈڭالر.   بىلەن  قورقۇنچ  ۋاقتىڭالردا  غېرىبچىلىق  قىلساڭالر،  ئىلتىجا  دەپ  ئاتا  قىلغۇچىغا 
نەرسىلەر  پانىي  يۈرۈش-تۇرۇشۇڭالردىن  ئىناۋەتسىز  قالغان  ئاتا-بوۋىالردىن  18 بىلىڭالركى، 

بىلەن، يەنى كۈمۈش ياكى ئالتۇن بىلەن خاالس قىلىنمىدىڭالر.  19 بەلكى داغسىز ۋە ئەيىبسىز 
قوزىنىڭكىدەك بىر قان بىلەن، يەنى مەسىھنىڭ قىممەت باھا قېنى بىلەن خاالس قىلىندىڭالر.  
ئاخىرىدا  ۋاقىتالرنىڭ  قىلىنىپ،  تەقدىر  ئىلگىرى  ئۇلى سېلىنغىنىدىن  دۇنيانىڭ  ئۆزى  20 ئۇ 

ئۇنى  دەپ،  بولسۇن  خۇداغا  ئۈمىدىڭالر  ۋە  قىلىندى.  21 ئىمانىڭالر  ئاشكارا  ئۈچۈن  سىلەر 
ئۆلۈكلەر ئارىسىدىن قوپۇرۇپ، ئۇنىڭغا شان-شەرەپ بەرگەن خۇداغا ئۇنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن 

ئىشەندىڭالر.  
ئىتائىتى  ھەقىقەتنىڭ  مۇۋاپىق  مۇھەببىتىگە  بۇرادەرچىلىك  رىياسىز  جانلىرىڭالرنى  22 ئۆز 

بىلەن پاكىز قىلىپ، ساپ كۆڭۈلدىن بىر-بىرىڭالرنى چىن مۇھەببەت بىلەن دوست تۇتۇڭالر.  
تىرىك  قالىدىغان  باقىي  بولماي،  پانىي  خۇدانىڭ  بەلكى  ئەمەس،  ئۇرۇقتىن  پانىي  23 مانا 

سۆزىدىن يېڭىدىن تۇغۇلدۇڭالر.  
24 ھەممە ئادەم يەر ئوتىدەكتۇر ۋە ئۇنىڭ ھەممە شان-شەرىپى ئوتنىڭ گۈلىدەكتۇر. يەر ئوتى 

قۇرۇيدۇ ۋە گۈل توزۇپ كېتىدۇ.  25 لېكىن خۇداۋەندىنىڭ سۆزى ئەبەدكىچە تۇرىدۇ. سىلەرگە 
بىر خۇش خەۋەردەك يەتكۈزۈلگەن سۆز شۇدۇر.  

بىر روھىي ئۆينىڭ قۇرۇشىدا ئىشلىتىلىدىغان تىرىك تاشالر

1 ئۇنىڭ ئۈچۈن ھەر يامانلىقنى ۋە ھەر ھىيلىنى ۋە رىيانى ۋە ھەسەتنى ۋە ھەر غەيۋەتنى 2 

بولۇڭالركى،  ئارزۇمەن  سۈتكە  ساپ  ۋە  روھىي  بالىالردەك  تۇغۇلغان  2 يېڭى  تاشالپ،  



پېترۇس يازغان 1-خەت  5 

ئىكەنلىكىنى  ياخشى  خۇداۋەندىنىڭ  3 چۈنكى  ئۆسكەيسىلەر.   يېتىپ  نىجاتقا  بىلەن  ئۇنىڭ 
تېتىپ باققان ئەمەسمۇسىلەر؟  4 سىلەر ئادەملەردىن رەت قىلىنىپ خۇدا تەرىپىدىن ئىلغانغان 
ۋاسىتىسى  مەسىھنىڭ  ئەيسا  ھەم  5 ئۆزۈڭالر  كېلىپ،   زاتقا  بولغان  تاش  تىرىك  ۋە  ئەۋزەل 
بىلەن خۇدانىڭ ئالدىدا مەقبۇل قۇربانلىقالر ئۆتكۈزىدىغان بىر مۇقەددەس كاھىنلىق بولۇپ، 
مۇقەددەس  ئۈچۈن  6 ئۇنىڭ  ياسالغايسىلەر.   تاشالردەك  تىرىك  قۇرۇشىدا  ئۆينىڭ  روھىي  بىر 
يازمىدا: »مانا سى'وندا ئىلغانغان بىر قىممەت باھا بۇرجەك تېشى قويىمەن ۋە كىمكى ئۇنىڭغا 

ئىشەنسە، خىجالەت بولمايدۇ« دەپ پۈتگەندۇر. 
 7 سىلەر ئىشەنگەنلەرگە ئەۋزەلدۇر، لېكىن ئىشەنمىگەنلەرگە تامچىالر رەت قىلغان تاش ئۆزى 

بۇرجەك تېشى ۋە پۇتلىكاشاڭ ۋە تايدۇرماقلىق قورام تېشى بولدى.  
8 چۈنكى ئۇالر توغرىسىدىن تەيىنلەنگەندەك، سۆزگە ئىتائەت قىلمىغىنى ئۈچۈن ئۆزىنى تاشقا 

پۇتلىشىدۇ.  
بايان  پەزىلەتلىرىنى  قىچقارغاننىڭ  نۇرىغا  ئاجايىپ  ئۆز  قاراڭغۇلۇقتىن  سىلەرنى  9 لېكىن 

قىلمىقىڭالر ئۈچۈن، ئۆزۈڭالر ئىلغانغان بىر نەسىل، بىر پادىشاھلىق كاھىنلىقى ۋە مۇقەددەس 
بىر مىللەت ۋە خاس بىر قوۋمدۇرسىلەر.  10 سىلەر ئىلگىرى بىر قوۋم بولماي، ئەمدى خۇدانىڭ 

قوۋمى بولدۇڭالر. سىلەر ئىلگىرى مەرھەمەت تاپماي، ئەمدى مەرھەمەت تاپتىڭالر.  
11 ئەي ئامراقالر، سىلەرگە نەسىھەت بېرىمەنكى، سىلەر مېھمان ۋە مۇساپىرالر بولۇپ، جانغا 

قارشى جەڭ قىلغان جىسمانىي شەھۋەتلەردىن ئۆزۈڭالرنى يىغقايسىلەر.  12 يۈرۈش-تۇرۇشۇڭ 
قىلسا،  غەيۋەت  ئۈستۈڭالردا  نېمىدە  بىر  ئۇالر  بولسۇنكى،  ياخشى  ئارىسىدا  تائىپىلەرنىڭ 
يوقاليدىغان  ئۇالرنى  خۇدا  سەۋەبىدىن  بۇالرنىڭ  قاراپ،  ئەمەللىرىڭالرغا  ياخشى  سىلەرنىڭ 

كۈنىدە ئۇنىڭغا ھەمد ئېيتقايالر.  

 ئادەملەرنىڭ ھەربىر تۈزۈمىگە بويسۇنۇش

ئۇلۇغى  ھەممىدىن  خاھى  سۇنۇڭالر،  بويۇن  ئۈچۈن  خۇداۋەندە  تۈزۈمىگە  ھەر  13 ئادەملەرنىڭ 

پادىشاھ ئۆزى بولسۇن،  14 خاھى ئۇنىڭ تەرىپىدىن يامانلىق قىلغۇچىالردىن ئىنتىقام ئالغىلى 
بويۇن  ھەممىسىگە  بولسۇن،  ھاكىمالر  ئەۋەتىلگەن  داڭلىغىلى  قىلغۇچىالرنى  ياخشىلىق  ۋە 
نادان  قىلىپ،  ئەمەللەر  ياخشى  سىلەر  شۇنداقكى،  ئىرادىسى  خۇدانىڭ  سۇنۇڭالر.  15 چۈنكى 
ئازادلىقنى  بىلەن  بولغىنىڭالر  تۇۋاقلىغايسىلەر.  16 ئازاد  ئېغىزلىرىنى  ئادەملەرنىڭ  ۋە جاھىل 
يامانلىققا پەردىدەك تۇتماي، خۇدانىڭ قۇللىرىدەك بولۇڭالر.  17 ھەممىسىگە ھۆرمەت قىلىڭالر، 

بۇرادەرلەرنى دوست تۇتۇڭالر، خۇدادىن قورقۇڭالر، پادىشاھقا ئىززەت قىلىڭالر.  
18 ئەي خىزمەتكارالر، ئۆز خوجىلىرىڭالرغا تولۇق ھۆرمەت ۋە ئەيمىنىش بىلەن بويۇن سۇنۇڭالر. 

سۇنۇڭالر.   بويۇن  ھەم  بولغانالرغا  بەدخۇي  بەلكى  ئەمەس،  ياۋاشالرغا  ۋە  ياخشىالرغا  يالغۇز 
19 چۈنكى بىركىم خۇدا ئالدىدا ئۆز ۋىجدانى ئۈچۈن ناھەق تارتقان غەملىك ۋە زەخمەتلەرگە سەۋر-
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تاقەت قىلسا، خۇدانىڭ ئالدىدا مەقبۇلدۇر.  20 ئەگەر گۇناھ قىلىپ، ئۇرۇلغىنىڭالرغا سەۋر-تاقەت 
قىلساڭالر، نېمە ئىززەت بولىدۇ؟ ئەمما ئەگەر ياخشىلىق قىلىپ، زەخمەت تارتقىنىڭالردا سەۋر-
مەسىھ  ۋە  قىچقىرىلدىڭالر  بۇنىڭغا  مەقبۇلدۇر.  21 چۈنكى  ئالدىدا  قىلساڭالر، خۇدانىڭ  تاقەت 
ھەم ئۆز ئىزلىرىغا ئەگەشمىكىڭالر ئۈچۈن سىلەرگە بىر نەمۇنە بېرىپ، ئۆزۈڭالر ئۈچۈن زەخمەت 
تارتتى.  22 ئەمما ئۇ ئۆزى گۇناھ قىلمىدى ۋە ئاغزىدا ھېچ ھىيلە تېپىلمىدى.  23 ئۆزى دەشنەم 
ھۆكۈم  ئادىل  سالماي،  تەھدىت  تارتىپ  زەخمەت  ئۆزى  قىلمايتتى.  دەشنەم  ئورنىغا  قىلىنىپ 
ياشىمىقىمىز  ئۈچۈن  ئادالەت  ئۆلۈپ  گۇناھالردىن  بىز  تاپشۇراتتى.  24 ئۇ،  ئۆزىنى  قىلغۇچىغا 
ئۈچۈن، گۇناھلىرىمىزنى ئۆز بەدىنىدە كرېستنىڭ ياغىچىغا كۆتۈردى. ئۇنىڭ زەخمەتلىرى بىلەن 
جانلىرىڭالرنىڭ  ئۆز  ئەمدى  لېكىن  ئىدىڭالر،  قويالردەك  ئازغان  تاپتىڭالر.  25 چۈنكى  شىپا 

پادىچىسىغا ۋە يېتەكچىسىگە ياندۇرۇلدۇڭالر.  

 ئەر-خوتۇننىڭ مۇناسىۋىتى

بىلەن سۆزگە 3  بويۇن سۇنۇڭالر. شۇنىڭ  ئەرلىرىڭالرغا  ئۆز  ئەي خوتۇنالر،  1 شۇنداق ھەم، 

ئىتائەت قىلمىغان ئەرلەر خوتۇنالرنىڭ يۈرۈش-تۇرۇشى بىلەن ئىمانغا سۆزسىز تارتىلغاي.  
2 ئۇالر ھۆرمەت قىلىشىڭالرنى ۋە ئىپپەتلىك يۈرۈش-تۇرۇشۇڭالرنى كۆرسە، شۇنداق بولىدۇ.  

3 زىننىتىڭالر زاھىرقى چاچ ئۆرۈملىرى ۋە ئالتۇن زىننەتلىرى ۋە چىرايلىق ئېگىنلەر كىيىش 

پانىي  روھنىڭ  تىنچ  ۋە  ياۋاش  ۋە  ئادىمى  يوشۇرۇن  كۆڭۈلنىڭ  4 بەلكى  بولمىسۇن،   بىلەن 
ئەۋزەلدۇر.   ئالدىدا  خۇدانىڭ  زىننەت  شۇنداق  چۈنكى  بولسۇن.  بىلەن  زىننىتى  بولمايدىغان 
5 خۇداغا ئۈمىدىنى باغلىغان قەدىمكى مۇقەددەس خوتۇنالر ئۆز ئەرلىرىگە بويۇن سۇنۇپ، ئۆزىنى 

شۇنداق زىننەتلەندۈردى.  6 سارە ئۆزى ئىبراھىمنى خوجا دەپ ئۇنىڭغا ئىتائەت قىالتتى. ئەگەر 
سىلەر ھېچ زۇلۇمدىن قورقماي ياخشىلىق قىلىپ تۇرساڭالر، ئۇنىڭ بالىلىرى بولىسىلەر.  

7 شۇنداق ھەم، ئەي ئەرلەر، خوتۇن زەئىپ قاچىدەك بولغاچ خوتۇنلىرىڭالر بىلەن ئەقىللىق 

تەرىقىدە تۇرۇشۇپ، سىلەر بىلەن تىرىكلىك مېھىر-شەپقىتىگە ۋارىسداش بولغاندىن كېيىن، 
ئۇالرغا ئىززەت بېرىڭالر. شۇنداق قىلىپ، دۇئالىرىڭالر توسۇلمىغاي.  

 ئادالەت ۋە ئەيسا مەسىھنىڭ ئىسمى ئۈچۈن زەخمەت تارتىش

كۆرسىتىپ،  مۇھەببەت  بۇرادەرلەرگە  بولۇپ،  ھەمدەرد  ۋە  پىكىرداش  ھەممەڭالر  8 ئاخىرى 

ئورنىغا  دەشنەم  ياندۇرماڭالر،  يامانلىق  ئورنىغا  بولۇڭالر.  9 يامانلىق  كەمتەر  ۋە  رەھىمدىل 
قىچقىرىلغاندىن  بولۇشقا  ۋارىس  بەخت-بەرىكەتكە  ئۆزۈڭالر  بەلكى  ياندۇرماڭالر،  دەشنەم 
كېيىن، بەخت-بەرىكەت تىلەڭالر.  10 چۈنكى كىمكى ھاياتىنى ياخشى كۆرۈپ، خۇش كۈنلەر 
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كۆرگىلى خالىسا، تىلىنى ياماندىن ۋە لەۋلىرىنى ھىيلە سۆزلەشتىن ساقلىسۇن.  
ئىجتىھات  تاپقىلى  ئۇنى  ئىزدەپ  ئامانلىق  قىلسۇن،  ياخشىلىق  ئۆرۈلۈپ  ياماندىن  11 ئۇ 

قىلسۇن.  
12 خۇداۋەندىنىڭ كۆزلىرى ئادىلالرنىڭ تەرىپىگە ۋە قۇالقلىرى ئۇالرنىڭ دۇئاسىغىدۇر. لېكىن 

خۇداۋەندىنىڭ يۈزى يامانلىق قىلغۇچىالرغا زىتتۇر.  
قىالاليدۇ؟   يامانلىق  سىلەرگە  كىم  قىلساڭالر،  غەيرەت  ئۈچۈن  ياخشىلىق  13 ئەگەر 

14 لېكىن ئادالەت ئۈچۈن زەخمەت تارتساڭالرمۇ مۇبارەكتۇرسىلەر. ئۇالردىن ھېچ قورقماڭالر 

تۇتۇڭالر.  مۇقەددەس  مەسىھنى  خۇداۋەندە  كۆڭۈللىرىڭالردا  ھودۇقماڭالر،  15 بەلكى  ۋە 
سىلەردە بولغان ئۈمىدنىڭ سەۋەبىنى سورىغان ھەر كىشىگە ياۋاشلىق ۋە ھۆرمەت بىلەن 
بىلەن  شۇنىڭ  بولسۇن.  پاك  بولۇڭالر.  16 ۋىجدانىڭالر  تەييار  ھەمىشە  بەرگىلى  جاۋاب 
قىلغان  تۆھمەت  ئۈستۈڭالردا  قىلغۇچىالر  دەشنەم  يۈرۈش-تۇرۇشۇڭالرنى  مەسىھتىكى 
بولسا،  شۇنداق  ئىرادىسى  خۇدانىڭ  بولغاي.  17 چۈنكى  خىجالەت  ئۆزى  نەرسىلەردە 
تارتقىنىڭالردىن، ياخشىلىق قىلغىنىڭالر ئۈچۈن  يامانلىق قىلغىنىڭالر ئۈچۈن زەخمەت 

زەخمەت تارتقىنىڭالر ياخشىراقتۇر.  
ئاسىيالر  بولۇپ  زات  ئادىل  ئۇ  ئۆلدى.  ئۈچۈن  گۇناھالر  مەرتىۋە  بىر  ئۆزى  مەسىھ  18 چۈنكى 

ئۈچۈن، بىزنى خۇداغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئۆلدى. جىسىمچە ئۆلتۈرۈلگەن بولسا ھەم، روھچە 
تىرىلدۈرۈلدى.  19 ئۇ روھتا ھەم بېرىپ، زىنداندىكى روھالرغا ۋەز ئېيتتى،  20 يەنى بىر ۋاقىت 
ۋاقىتتا  بەرگەن  مۆھلەت  ئۇالرغا  سەۋرى  خۇدانىڭ  ياسالغىنىدا  كېمە  كۈنلىرىدە  نۇھنىڭ 
ئىتائەتسىز بولغانالرغا ۋەز ئېيتتى. ئۇ ۋاقىت ئاران بىرنەچچە، يەنى سەككىز جان سۇ بىلەن 

قۇتقۇزۇلدى.  
ئۆزى  چۆمۈلدۈرۈش  قۇتقۇزىدۇ.  سىلەرنى  چۆمۈلدۈرۈشتە  ئەمدى  سۇ  ئوخشاش  21 شۇنىڭغا 

جىسىمنىڭ ناپاكلىقىنىڭ يۇيۇلمىقى ئەمەس، بەلكى بىر پاك ۋىجدان ئۈچۈن ئەيسا مەسىھنىڭ 
تىرىلىپ قوپمىقى بىلەن خۇداغا بىر تىلەكتۇر.  22 مەسىھ ئۆزى ئاسمانغا چىقىپ، پەرىشتىلەر ۋە 

سەلتەنەتلەر ۋە قۇدرەتلەر ئۇنىڭغا بويۇن سۇنغاندىن كېيىن، خۇدانىڭ ئوڭ يېنىدىدۇر.  

1 ئۇنىڭ ئۈچۈن مەسىھ جىسىمچە زەخمەت تارتقاندىن كېيىن، سىلەر ھەم شۇ نىيەت بىلەن 4 

ئۆزۈڭالرنى قورالالندۇرۇڭالر. چۈنكى جىسىمچە زەخمەت تارتقان كىشى گۇناھ قىلىشتىن 
ئۆزىنى توختاتقان بولىدۇ.  2 شۇنداقكى، ئۇ جىسىمدە ياشىغىلى قالغان ۋاقتىدا ئادەملەرنىڭ 
شەھۋەتلىرىگە مۇۋاپىق ياشىماي، خۇدانىڭ ئىرادىسىگە مۇۋاپىق ياشايدۇ.  3 چۈنكى ئۆتكەن 
ۋاقىتتا تائىپىلەرنىڭ ئىرادىسىنى قىلىپ بۇزۇقلۇقتا، شەھۋەتلەردە، شاراب ئىچىشتە، ئەيش ۋە 
ئىشرەتتە، مەستلىكتە ۋە ھارام بولغان بۇتپەرەسلىكتە يۈرگىنىڭالر كۇپايىدۇر.  4 بۇ ۋەجىدىن 
ئۇالر  ئۈچۈن  يۈگۈرمىگىنىڭالر  يەنە  بىللە  بىلەن  ئۇالر  دەرياسىغا  بۇزۇقلۇقنىڭ  شۇ  سىلەر 
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قىلغىلى  ئۆلگەنلەرنى ھۆكۈم  ۋە  تىرىكلەرنى  5 ئەمما ئۇالرنىڭ  بېرىدۇ.   ئەجەبلىنىپ دەشنەم 
تەييار بولغاننىڭ ئۆزىگە ھېساب بېرىشى تېخى بولىدۇ.  

6 شۇنىڭ ئۈچۈن ئىنجىل ھەم ئۆلگەنلەرگە يەتكۈزۈلدىكى، ئۇالر ئادەم ھېسابىچە جىسىمچە 

نەرسىنىڭ  ھەر  قالغاي.  7 ئەمما  تىرىك  روھچە  ھېسابىچە  خۇدا  لېكىن  قىلىنغاي،  ھۆكۈم 
تۇرۇڭالر.  8 ھەممىدىن  ئويغاق  دۇئادا  بولۇپ،  ھوشيار  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  يېقىنالشتى.  ئاخىرى 
مۇھىمى شۇكى بىر-بىرىڭالرغا مۇھەببەت كۆرسەتكەيسىلەر، چۈنكى مۇھەببەت توال گۇناھالرنى 
يوشۇرىدۇ.  9 غۇدۇرىماي بىر-بىرىڭالرغا مېھمان دوستلۇق قىلىڭالر.  10 ھەربىرىڭالرغا بېرىلگەن 
مېھىر-شەپقەت ھەدىيەسىگە مۇۋاپىق، خۇدانىڭ خىلمۇخىل مېھىر-شەپقىتى ئۈستىگە ياخشى 
سۆزىگە  خۇدانىڭ  ئېيتسا،  ۋەز  قىلىڭالر.  11 كىم  خىزمەت  بىر-بىرىڭالرغا  بولۇپ،  ۋەكىللەر 
مۇۋاپىق بولغۇدەك سۆز ئېيتسۇن. كىم خىزمەت قىلسا، خۇدادىن كۈچ تاپقىنىدەق قىلسۇن. 
بۇنىڭ بىلەن خۇدا ئۆزى ئەيسا مەسىھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن ھەر ئىشتا ئۇلۇغالنغاي. ئۇنىڭغا 

ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە شان-شەرەپ ۋە قۇدرەت بولسۇن. ئامىن.  
سىلەرگە  توغرىسىدا،  ئوتى  سىناق  ئاراڭالردىكى  ئۈچۈن  سىنالمىقىڭالر  ئامراقالر،  12 ئەي 

ئاجايىپ بىر ۋەقە بولغاندەك ئەجەبلەنمەڭالر.  13 بەلكى قانچىكى مەسىھنىڭ زەخمەتلىرىگە 
شان-شەرىپىنىڭ  ئۇنىڭ  قىلىپ،  شۇنداق  قىلىڭالر.  خۇشلۇق  شۇنچە  بولساڭالر،  شېرىك 
ئىسمى  مەسىھنىڭ  بولغايسىلەر.  14 ئەگەر  خۇشال  قىلىپ  شادلىق  قىلىنىشىدىمۇ  ئاشكارا 
روھى  خۇدانىڭ  ۋە  شان-شەرەپنىڭ  چۈنكى  مۇبارەكتۇرسىلەر.  تارتساڭالر،  ھاقارەت  ئۈچۈن 

ئۈستۈڭالردا توختايدۇ. 
 

قىلغۇچىدەك  يامانلىق  يا  ئوغرىدەك  يا  قىلغۇچىدەك  قاتىللىق  ھېچبىرىڭالر  15 لېكىن 

مەسىھىي  بىركىم  تارتمىسۇن.  16 لېكىن  زەخمەت  ئارىالشقۇچىدەك  ئىشىغا  باشقىالرنىڭ  يا 
بولغىنى ئۈچۈن زەخمەت تارتسا، خىجالەت بولماي، شۇ ئىسىم ئۈچۈن خۇداغا ھەمد ئېيتسۇن.  
17 چۈنكى ھۆكۈم خۇدانىڭ ئۆيى بىلەن باشلىنىدىغان ۋاقتى كەلدى. ئەگەر بىز بىلەن باشالنسا، 

خۇدانىڭ ئىنجىلىغا ئىتائەت قىلمىغانالرنىڭ ئاخىرى قانداق بولىدۇ؟  18 ئەگەر ئادىل ئادەم 
ئۈچۈن  بولىدۇ؟  19 ئۇنىڭ  قانداق  گۇناھكارغا  ۋە  پاسىق  تاپسا،  نىجات  بىلەن  قىيىنلىق 
جانلىرىنى  ئۆز  قىلىپ،  ئەمەللەر  ياخشى  تارتقانالر  زەخمەت  مۇۋاپىق  ئىرادىسىگە  خۇدانىڭ 

ئىشەنچلىك ياراتقۇچىغا تاپشۇرسۇن.  

يېتەكچىلەر ۋە ياشالرغا نەسىھەت 

ۋە 5  ئاقساقال  بىر  ھەم  مەن  چۈنكى  بېرىمەن،  نەسىھەت  ئاقساقالالرغا  1 ئاراڭالردىكى 

مەسىھنىڭ زەخمەتلىرىگە گۇۋاھ بولۇپ، ئاشكارا بولىدىغان شان-شەرەپكە شېرىكتۇرمەن.  
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بەلكى  ئەمەس،  زورالنغاندەك  بولۇڭالر،  پادىچىالر  پادىسىغا  قولۇڭالردىكى  ئۆز  2 خۇدانىڭ 

بەلكى  ئەمەس،  ئۈچۈن  پايدا  ناھەق  بىلەن،  مەيلىڭالر  ئۆز  مۇۋاپىق  ئىرادىسىگە  خۇدانىڭ 
كۆڭۈل خۇشلۇقىدىن پادىنى بېقىڭالر.  3 جامائەتلەرنىڭ ئۈستىگە خوجىدەك بولماي، بەلكى 
سوالشمايدىغان  شان-شەرەپنىڭ  بولغاندا  ئاشكارا  پادىچى  باش  4 ۋە  بولۇڭالر   نەمۇنە  پادىغا 

تاجىنى تاپىسىلەر.  
بىلەن  بىر-بىرىڭالر  ھەممەڭالر  ۋە  سۇنۇڭالر  بويۇن  قېرىالرغا  ياشالر،  ئەي  ھەم،  5 شۇنداق 

زىت  مۇتەكەببۇرالرغا  باغالڭالر. چۈنكى خۇدا  بەل  بىلەن  كەمتەرلىك  قىلغىنىڭالردا  مۇئامىلە 
تۇرىدۇ، لېكىن كەمتەرلەرگە مېھىر-شەپقەت ئاتا قىلىدۇ.  6 ئۇنىڭ ئۈچۈن خۇدانىڭ قۇدرەت 
ئېگىزلەندۈرگەي.   ۋاقتىدا سىلەرنى  ئۆز  ئۇ  تۇتۇڭالركى،  تۆۋەن  ئۆزۈڭالرنى  ئاستىدا  قولىنىڭ 

7 ھەممە ئەندىشەڭالرنى ئۇنىڭغا سېلىڭالر، چۈنكى ئۇ سىلەردىن خەۋەر ئالىدۇ.  

8 ھوشيار بولۇپ ئويغاق تۇرۇڭالر. مانا سىلەرگە زىت تۇرغۇچى بولغان ئىبلىس بىر ھۇۋاليدىغان 

يۈرىدۇ.  9 ئىماندا  ئىزدەپ  دەپ،  يۇتاي  ئۇنى  ئۇچرىسا،  كىمكى  يۈرۈپ،  ئايلىنىپ  شىردەك 
مۇستەھكەم بولۇپ ئۇنىڭغا زىت تۇرۇپ، دۇنيادىكى بۇرادەرلىرىڭالرنىڭ ئوخشاش زەخمەتلەر 

تارتقىنىنى بىلىڭالر.  
10 ئەمما مەسىھ بىلەن سىلەرنى ئۆز ئەبەدىي شان-شەرەپكە قىچقارغان پۈتۈن مېھىر-شەپقەتنىڭ 

تەڭرىسى ئۆزى بىر ئاز ۋاقىتقىچە زەخمەت تارتقىنىڭالردىن كېيىن، سىلەرنى كامىل قىلىپ، 
قۇدرەت  ئەبەدىگىچە  ئەبەدلەرنىڭ  قىلغاي.  11 ئۇنىڭغا  مۇستەھكەم  قۇۋۋەتلەندۈرۈپ،  يۆلەپ، 

بولغاي. ئامىن.  

 ئاخىرقى ساالمالر

12 مەن ئىشەنچلىك بۇرادىرىڭالر سانىغان سىلvانۇسنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن قىسقا سۆز بىلەن 

پۈتۈپ نەسىھەت بېرىپ، شۇ ئۆزى خۇدانىڭ ھەق مېھىر-شەپقەتتۇر دەپ گۇۋاھلىق بەردىم. شۇ 
مېھىر-شەپقەتتە تۇرۇڭالر.  

13 بابىلدا بار، سىلەر بىلەن ئىلغانغان جامائەت ۋە ئوغلۇم ماركۇس سىلەرگە ساالم ئېيتىدۇ.  

14 مۇھەببەتلىك سۆيۈش بىلەن بىر-بىرىڭالرغا ساالم قىلىڭالر. مەسىھتە بولغان ھەممەڭالرغا 

ئامانلىق بولسۇن.  
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پېترۇس يازغان
 ئىككىنچى خەت

 ئىمان تاپقانالرغا ساالم

ۋە 1  خۇدايىمىزنىڭ  پېترۇستىن  سىمون  بولغان  روسۇل  ۋە  بەندىسى  مەسىھنىڭ  1 ئەيسا 

قۇتقۇزغۇچىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ ئادالىتى بىلەن بىزنىڭكىدەك ئەۋزەل ئىمان تاپقانالرغا 
ساالم.  2 خۇدانىڭ ۋە خۇداۋەندىمىز ئەيسا توغرىسىدىكى مەرىپىتى بىلەن مېھىر-شەپقەت ۋە 

ئامانلىق ئاراڭالردا زىيادىلەشكەي.  

 خۇدانىڭ ئۇلۇغ دەۋىتىگە مۇۋاپىق ياشاش

قىچقارغۇچى  بىزنى  مۇۋاپىق  پەزىلىتىگە  ۋە  شان-شەرىپى  ئۆز  قۇدرىتى  خۇدالىق  3 ئۇنىڭ 

توغرىسىدىكى مەرىپىتى بىلەن تىرىكلىك ۋە تەقۋادارلىققا تەئەللۇق بولغان ھەممىسىنى بىزگە 
بەرگەن.  4 بۇ شان-شەرەپ ۋە پەزىلىتى بىلەن ئۇ ئەۋزەل ۋە ناھايىتى ئۇلۇغ ۋەدىلەرنى بىزگە 
ئاتا قىلدى. بۇالرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن سىلەر يامان شەھۋەتلەرنىڭ سەۋەبىدىن دۇنيادا بولغان 

بۇزۇقچىلىقتىن قېچىپ قۇتۇلۇپ، خۇدالىق تەبىئەتتىن ھەسسىدار بولغايسىلەر.  
بىلىش،  6 ۋە  پەزىلەتكە  ۋە  پەزىلەت،  ئىمانىڭالرغا  بىلەن  ئىجتىھات  ھەممە  ئۈچۈن  5 بۇنىڭ 

تەقۋادارلىق،  7 ۋە  سەۋرگە  ۋە  سەۋر،  تارتماقلىققا  نەپس  ۋە  يىغماقلىق،  نەپس  بىلىشكە 
تەقۋادارلىققا بۇرادەرلىك مۇھەببەت، ۋە بۇرادەرلىك مۇھەببەتكە ئومۇمىي مۇھەببەت قوشۇپ 
ئەيسا  خۇداۋەندىمىز  تۇرسا،  ئېشىپ  بولۇپ  ئاراڭالردا  ئىشالر  بۇ  كۆرسىتىڭالر.  8 چۈنكى 

مەسىھنىڭ مەرىپىتىدە سىلەرنى ئەمەلسىز ۋە مېۋىسىز قويمايدۇ.  
ئىلگىرىكى  ئۆز  ۋە  كۆرەلمەيدۇ  بولۇپ  كور  ئۆزى  ئۇ  بولمىسا،  بىركىمدە  ئىشالر  بۇ  9 لېكىن 

ئۆز  بۇرادەرلەر،  ئەي  ئۈچۈن،  بولىدۇ.  10 ئۇنىڭ  ئۇنتۇغان  قىلىنغىنىنى  پاك  گۇناھلىرىدىن 
چۈنكى  تىرىشىڭالر،  زىيادە  تېخى  قىلىشقا  مۇستەھكەم  ئىلغىنىشىڭالرنى  ۋە  دەۋىتىڭالرنى 
ۋە  خۇداۋەندىمىز  بىلەن  تايمايسىلەر.  11 بۇنىڭ  ئەسال  ۋاقىت  ھېچ  قىلساڭالر،  شۇنداق 
بىلەن  كەڭرىچىلىك  كىرىشىڭالر  پادىشاھلىقىغا  ئەبەدىي  مەسىھنىڭ  ئەيسا  قۇتقۇزغۇچىمىز 

سىلەرگە بېرىلىدۇ.  
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ئەيسا مەسىھ توغرىسىدىكى سۆزلەرنىڭ ئىشەنچلىكى
بولساڭالرمۇ،  مۇستەھكەملەنگەن  ھەقىقەتتە  بار  ئۆزۈڭالردا  بىلىپ  شۇنى  ۋەجىدىن،  12 بۇ 

ھەمىشە شۇنى يادىڭالرغا كەلتۈرمەكچىمەن.  13 بۇ بەدىنىمنىڭ چېدىرىدا بار ئىكەنلىكىمدە، 
ياد قىلدۇرماق بىلەن سىلەرنى بىدار قىلىشنى اليىق كۆردۈم.  14 چۈنكى خۇداۋەندىمىز ئەيسا 
سالىدىغىنىمنى  يېقىندا  پات  چېدىرىنى  بەدىنىمنىڭ  شۇ  قىلغاندەك،  مەلۇم  ماڭا  مەسىھ 
بىلىمەن.  15 ئىجتىھات قىلىمەنكى، مەن ئالەمدىن كەتكەندىن كېيىن بۇ ئىشالرنى ھەمىشە 

يادىڭالرغا كەلتۈرگەيسىلەر.  
16 چۈنكى خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنىڭ قۇدرىتىنى ۋە كېلىشىنى سىلەرگە بىلدۈرگىنىمىزدە 

پەم بىلەن ئويدۇرۇپ چىقىلغان چۆچەكلەرگە ئەگەشمىدۇق، بەلكى ئۆز كۆزىمىز بىلەن ئۇنىڭ 
ئۇلۇغلۇقىنى كۆرگەن گۇۋاھالردۇرمىز.  17 چۈنكى ھەممىدىن ئەزىم زاتنىڭ تەرىپىدىن ئۇنىڭغا 
ئېيتقاندا،  دەپ  بۇدۇر«  ئوغلۇم  ئامراق  بار.  خۇش-رىزايىم  بىلەن  »ئۇنىڭ  كېلىپ:  ئاۋاز  بىر 
خۇدا ئاتىدىن ئۇنىڭغا ئىززەت ۋە شان-شەرەپ بېرىلدى.  18 بىز ئۇنىڭ بىلەن مۇقەددەس تاغدا 

ئىكەنلىكىمىزدە بۇ ئاۋازنىڭ ئاسماندىن كەلگىنىنى ئاڭلىدۇق.  
تاڭ  تۇرىدۇ.  مۇستەھكەمرەك  تېخى  بىزگە  ئەمدى  سۆزى  پەيغەمبەرلىك  بىلەن،  19 شۇنىڭ 

بىر  يورۇيدىغان  يەردىكى  قاراڭغۇ  چىققۇچىلىك،  كۆڭۈللىرىڭالردا  يۇلتۇزى  سەھەر  ئېتىپ 
ئاۋۋال  قىلىسىلەر.  20 لېكىن  ياخشى  قويساڭالر،  زېھىن  سۆزگە  ئۇ  قارىغاندەك،  چىراغقا 
بىلگەيسىلەركى مۇقەددەس يازمىالرنىڭ ھېچبىر پەيغەمبەرلىك سۆزى ئادەمنىڭ ئۆز قۇۋۋىتى 
بىلەن بايان قىلىنمايدۇ.  21 چۈنكى ھېچبىر پەيغەمبەرلىك سۆز ئىنساننىڭ خاھىشى بىلەن 
ئىلھام  تەرىپىدىن  خۇدا  باشلىنىپ  روھتىن  مۇقەددەس  ئادەملەر  بەلكى  كەلمىگەندۇر،  ئەسال 

تېپىپ سۆز قىلغان.  

ساختا پەيغەمبەرلەر

1 لېكىن قوۋمنىڭ ئارىسىدا ساختا پەيغەمبەرلەر ھەم قوپقانىدى ۋە شۇنىڭدەك سىلەرنىڭ 2 

ئاراڭالردا ھەم ساختا مۇئەللىملەر قوپۇپ، ئۇالرنى سېتىۋالغان خۇداۋەندە ئۆزىنى ئىنكار 
تۇيۇقسىز  كىرگۈزۈپ،  ئاستىرتىن  بۆلگۈنچىلىكلەر  بولىدىغان  سەۋەب  ھاالكەتكە  قىلىپ، 
ئۇالرنىڭ  ۋە  ئەگىشىدۇ  بۇزۇقلۇقىغا  ئۇالرنىڭ  2 تولىالر  كەلتۈرىدۇ.   ھاالكەت  ئۈستىگە  ئۆز 
سۆز  ھىيلە  قىلىپ،  تەمەخورلۇق  3 ئۇالر  قىلىنىدۇ.   دەشنەم  يولى  ھەقىقەتنىڭ  سەۋەبىدىن 
تەيىنلەنگەن ھۆكۈم  ئۇالرغا  بېرى  ئۇزۇندىن  لېكىن  تاپتۇرىدۇ.  پايدا  ئۆزىگە  بىلەن سىلەردىن 

تەخىر قىلماي يېقىنلىشىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ ھاالكىتى ئۇخالپ ياتمايدۇ.  
4 خۇدا گۇناھ قىلغان پەرىشتىلەرنى ئايىماي، ئۇالرنى دوزاخقا چۈشۈرۈپ ھۆكۈمگە ساقالنماق 

توپاننى  ئۇ  ھەم  ئەمەسمۇ؟  5 شۇنداق  تاپشۇردى  زەنجىرلىرىگە  قاراڭغۇلۇقنىڭ  ئۈچۈن 
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پاسىقالرنىڭ ئالىمىگە ئەۋەتكىنىدە ئادالەت جاكارلىغۇچى نۇھنى يەتتە كىشى بىلەن ساقلىغان 
بولسىمۇ، قەدىمكى دۇنيانى ئايىمىدى.  6 ۋە ئۇ يەنە سودوم بىلەن گوموررا شەھەرلىرىنى كۈل 
قىلىپ  ئىبرەت  پاسىقالرغا  ۋاقىتتىكى  كېلىدىغان  تەيىنلەپ،  يوقىتىلىشقا  ئۇالرنى  قىلىپ 
قويدى.  7 لېكىن ئۇ يامانالرنىڭ بۇزۇق يۈرۈش-تۇرۇشىدىن قىينالغان ئادىل لوتنى قۇتقۇزدى.  
كۆڭلىدە  ئادىل  ئۆز  كۆرۈپ،  ئاڭالپ  ئولتۇرۇپ  ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ  ئادىل كىشى  ئۇ  8 چۈنكى 

خۇداۋەندە  ئوخشاش  قىينىالتتى.  9 شۇنىڭغا  ئىشالردىن  پاسىق  ئۇالرنىڭ  كۈنگە  كۈندىن 
ساقالشنى  كۈنىگە  ھۆكۈم  بېرىپ  جازا  ھەقسىزلەرگە  قۇتقۇزۇپ،  سىناقالردىن  تەقۋادارالرنى 
تەھقىر  روھىي خوجىلىقنى  يۈرۈپ،  مۇۋاپىق  ناپاك شەھۋەتلەردە جىسىمگە  بىلىدۇ.  10 ئۇالر 
دەشنەم  ئۇلۇغلىرىنى  ئالىمىنىڭ  ئەرۋاھ  تۇتۇپ،  چوڭ  ئۆزىنى  بولۇپ،  بىپەرۋا  ئۇالر  قىلىدۇ. 
قىلىشتىن قورقمايدۇ.  11 لېكىن ئۇالردىن قۇدرەت ۋە قۇۋۋەتتە ئۇلۇغراق بولغان پەرىشتىلەر 
قىلمايدۇ.  12 لېكىن  ھۆكۈمىنى  دەشنەمنىڭ  بىر  ئۈستىگە  ئۇالرنىڭ  ئالدىدا  خۇداۋەندىنىڭ 
تۇغۇلغان  ئۈچۈن  قىلىنماق  ھاالك  ۋە  شىكار  مۇۋاپىق  تەبىئىتىگە  قىلغۇچىالر  دەشنەم  بۇ 
ھاالك  ئوخشاش  ئۇالرغا  قىلىپ،  دەشنەم  بىلمىگىنىگە  ئۆز  ئوخشاش  ھايۋانالرغا  ئەقىلسىز 
بولۇپ،  13 ھەقسىزلىقىغا مۇۋاپىق ئۇالرغا ياندۇرۇلىدۇ. كۈندە ئەيش-ئىشرەتنى لەززەت ساناپ، 
خىجالەتنىڭ  ۋە  داغالر  يىرگىنچلىك  ئۇالر  ئولتۇرغاندا  زىياپەتلەردە  قىلغان  بىلەن  ئۆزۈڭالر 
داغلىرى بولۇپ ئۆز ھىيلىلىرى بىلەن سۆيۈنىدۇ.  14 ئۇالرنىڭ كۆزلىرى زىنا بىلەن تولغاندۇر. 
كۆڭۈللىرى  ئېزىقتۇرىدۇ.  جانالرنى  بولمىغان  مۇستەھكەم  ۋە  قارايدۇ  گۇناھقا  ھەمىشە  ئۇالر 

تەمەخورلۇققا كۆنگەچ، لەنەتنىڭ بالىلىرىدۇر.  
15 ئۇالر تۈز يولدىن كېتىپ، ھەقسىزلىق بىلەن تاپقان ھەقنى دوست تۇتقان بېئورنىڭ ئوغلى 

ئادەم  زۇۋانسىز ئۇالغ  بىر  ئۇ ئۆزى،  يولىغا چىقىپ ئېزىقىپ كەتكەن.  16 لېكىن  بىلئامنىڭ 
ئەدەپ  جەھىتىدىن  خىالپلىقى  ئۆز  توسقىنىدا،  ھاماقەتلىكتىن  ئۇنى  سۆزلەپ،  بىلەن  ئاۋازى 

يېدى.  
ئۇالرغا  بۇلۇتالردەكتۇر.  كەتكەن  ھەيدىلىپ  بوراندىن  بۇالقالردەك،  سۇسىز  ئادەملەر  17 شۇنداق 

يوغان  ھەددىسىز  ئىناۋەتسىزلىكنىڭ  ئۇالر  تۇرىدۇ.  18 چۈنكى  ساقلىنىپ  قاراڭغۇلۇق  قويۇق 
سۆزلىرىنى قىلىپ، ئېزىقتۇلۇقتا يۈرگەنلەردىن ئاران قۇتۇلغانالرنى جىسىم شەھۋەتلىرىنىڭ ۋە 
بۇزۇقلۇقنىڭ تۇزىقىغا ئالداپ تارتىدۇ  19 ۋە ئۇالرغا ئازادلىقنى ۋەدە قىلىپ، ئۆزى بۇزۇقچىلىقنىڭ 

قۇللىرىدۇر. چۈنكى ئادەم كىم تەرىپىدىن بويسۇندۇرۇلغان بولسا، شۇنىڭ قۇلى بولىدۇ.  
دۇنيانىڭ  بىلەن  ۋاسىتىسى  مەرىپىتىنىڭ  مەسىھنىڭ  ئەيسا  قۇتقۇزغۇچىمىز  20 خۇداۋەندە 

ئاخىرى  ئۇالرنىڭ  بېسىلسا،  تۇتۇلۇپ  يەنە  شۇنىڭدىن  كېيىن،  قۇتۇلغاندىن  ناپاكلىقىدىن 
ئۆزىگە  ئاندىن  بىلىپ،  يولىنى  ئادالەتنىڭ  بولىدۇ.  21 ئۇالر  يامانراق  ئاۋۋالقىسىدىن 
تاپشۇرۇلغان مۇقەددەس ئەمردىن يۈز ئۆرۈمەكتىن ئۇنى ئەسال تونۇمىغىنى ئۇالرغا ياخشىراق 
بوالتتى.  22 »ئىت ئۆز قۇسۇقىغا يېنىپ كېلىدۇ« ۋە »يۇيۇلغان توڭگۇز يەنە اليدا يۇمىلىنىدۇ« 

دەپ تەمسىلدە راست ئېيتىلغاندەك ئۇالرغا ۋەقە بولدى.  



6 پېترۇس يازغان 2-خەت 

خۇدانىڭ كۈنى

1 ئەي ئامراقالر، سىلەرگە پۈتكەن ئىككىنچى خېتىم بۇدۇر. بۇ خەتلەردە ئېسىڭالرگە سالغان 3 

سۆزلەر بىلەن ساپ زېھىنلىرىڭالرنى ئويغانغىلى خالىدىمكى، 2 مۇقەددەس پەيغەمبەرلەرنىڭ 
ئىلگىرىدىن ئېيتقان سۆزلىرىنى ۋە خۇداۋەندە قۇتقۇزغۇچىنىڭ تەرىپىدىن ئۆز روسۇللىرىڭالرنىڭ 
ۋاسىتىسى بىلەن ئاڭلىغان ئەمرنى ياد قىلغايسىلەر.  3 ئاۋۋال شۇنى بىلگەيسىلەركى، ئاخىرقى 
مۇۋاپىق  شەھۋەتلىرىگە  ئۆز  كېلىپ،  بىلەن  سۆزلەر  مەسخىرە  قىلغۇچىالر  مەسخىرە  كۈنلەردە 
تارتىپ،  ئاتا-بوۋىالر ئۆلۈپ كەتكەندىن  يۈرۈپ:  4 »ئۇنىڭ كېلىشىنىڭ ۋەدىسى قېنى؟ چۈنكى 
قالماقتا«  بولۇپ  خىل  بىر  نەرسىلەر  ھەممە  بولغاندەك،  ئىپتىداسىدىن  مەۋجۇداتنىڭ  دەرۋەقە 
دەپ ئېيتىدۇ.  5 ئۇالر بۇنى ئېيتقاندا ئۇنتۇيدۇكى، ئاسمانالر مۇقەددەم ۋاقىتتىن تارتىپ بار ئىدى 
ۋە يەر خۇدانىڭ سۆزى ۋاسىتىسى بىلەن سۇدىن ۋە سۇ بىلەن پەيدا بولدى  6 ۋە ئۇ ۋاقىتتىكى 
ئالەم سۇدىن بېسىلىپ يوقالدى.  7 لېكىن ھازىرقى ئاسمانالر ۋە يەر ئۇ سۆزگە مۇۋاپىق ئوتقا 

ساقلىنىپ، پاسىق ئادەملەرنىڭ ھۆكۈمى ۋە ھاالكىتىنىڭ كۈنىگىچە ساقلىنىدۇ.  
8 لېكىن، ئەي ئامراقالر، بىر نېمە سىلەردىن پىنھان بولمىسۇن، يەنى شۇكى، خۇداۋەندىنىڭ ئالدىدا 

بىر كۈن مىڭ يىلدەك ۋە مىڭ يىل بىر كۈندەكتۇر.  9 بەزىلەر ئۇ ھايال بولىدۇ دېگىنىدەك خۇداۋەندە 
ئۆز ۋەدىسىدىن ھايال بولمايدۇ. لېكىن ھېچكىمنىڭ ھاالك بولۇشىنى خالىماي، ھەممىسىنىڭ توۋاغا 
كېلىشىنى خالىغاچ، سىلەرگە كۆڭۈل كەڭلىكى كۆرسىتىدۇ.  10 لېكىن خۇداۋەندىنىڭ كۈنى كېچىدە 
جاھانالر  ۋە  يوقىلىدۇ  بىلەن  ئاۋاز  گۈلدۈرلىگەن  ئاسمانالر  ۋاقىت  ئۇ  كېلىدۇ.  ئوغرىدەك  كەلگەن 

ئىسسىقلىقتىن ئېرىپ كېتىدۇ. يەر ۋە ئانداكى ئىشالر كۆيدۈرۈلىدۇ.  
تەقۋادارلىقتا  ۋە  يۈرۈش-تۇرۇشتا  پاك-مۇقەددەس  سىلەر  كەتسە،  ئېرىپ  ھەممىسى  11 بۇنىڭ 

ئۇنى  تۇرۇپ،  مۇنتەزىر  كۈنىگە  خۇدانىڭ  كېرەكتۇر؟  12 دەرۋەقە  بولمىقىڭالر  قانداق 
ئالدىراتقىنىڭالردا قانداق بولمىقىڭالر كېرەكتۇر؟ مانا ئۇ كۈندە ئاسمانالر ئوت بىلەن توزۇپ 
كېتىدۇ ۋە جاھانالر ئىسسىقلىقتىن ئېرىپ كېتىدۇ.  13 لېكىن ئۇنىڭ ۋەدىسىگە مۇۋاپىق يېڭى 

ئاسمانالرغا ۋە يېڭى بىر يەرگە مۇنتەزىردۇرمىز. ئۇالردا ئادالەت ماكان تۇتىدۇ.  
14 ئۇنىڭ ئۈچۈن، ئەي ئامراقالر، بۇنىڭغا مۇنتەزىر بولغاندىن كېيىن ئۇنىڭ ئالدىدا ئامانلىقتا 

نىجاتقا  سەۋرى  خۇداۋەندىمىزنىڭ  قىلىڭالر  15 ۋە  ئىجتىھات  بولۇشقا  ئەيىبسىز  ۋە  داغسىز 
سەۋەب بولىدۇ دەپ ساناڭالر. شۇنىڭغا ئوخشاش ئامراق بۇرادىرىمىز پاۋلۇس ئۆزىگە بېرىلگەن 
ھېكمەتكە مۇۋاپىق سىلەرگە پۈتكەن.  16 شۇ نەرسىلەر توغرىسىدا پۈتكەندە ھەممە خەتلىرىدە 
شۇنداق يازىدۇ. شۇ خەتلەردە تەسلىك بىلەن ئۇقااليدىغان نەرسىلەر باردۇر. شۇنى ۋە ھەم باشقا 

مۇقەددەس يازمىلىرىنى نادان ۋە تۇراقسىز ئادەملەر ئۆز ھاالكىتىگە تەتۈر تولغايدۇ.  
ئەخالقسىزالرنىڭ  بولۇڭالركى،  ئاگاھ  بىلگەچ  ئىلگىرىدىن  بۇنى  سىلەر  ئامراقالر،  17 ئەي 

كەتمىگەيسىلەر.  18 لېكىن  چۈشۈپ  مۇستەھكەملىقىڭدىن  ئۆز  ئەگىشىپ،  ئېزىقتۇلۇقىغا 
ئۆسۈڭالر.  مەرىپىتىدە  مەسىھنىڭ  ئەيسا  قۇتقۇزغۇچىمىز  خۇداۋەندە  ۋە  مېھىر-شەپقەتتە 

ئۇنىڭغا ھازىر ۋە ئەبەدىي كۈنگىچە شان-شەرەپ بولغاي ئامىن.  
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يۇھاننا يازغان بىرىنچى خەت

ھايات سۆزى

1 دەسلەپتىن بولغان سۆزدىن خەۋەر بېرىپ، ئۆزىمىز ئاڭالپ، ئۆز كۆزلىرىمىز بىلەن كۆرۈپ 1 

سۆزى  تىرىكلىكنىڭ  دەرۋەقە  توغرىسىدىن،  تۇتقىنىمىز  بىلەن  قوللىرىمىز  كۆزىتىپ، 
توغرىسىدىن سۆزلەيمىز.  2 چۈنكى تىرىكلىك ئاشكارا بولدى ۋە بىز كۆرۈپ گۇۋاھلىق بېرىپ، 
ئاتا بىلەن بولۇپ بىزگە ئاشكارا بولغان ئەبەدىي تىرىكلىكنى سىلەرگە بايان قىلىمىز.  3 بىز 
ۋە  يەتكۈزىمىز  ھەم  سىلەرگە  ئاڭلىغىنىمىزنى  كۆرۈپ  دەپ،  بولغاي  شېرىكلىكىڭالر  بىلەن 
بىزنىڭ شېرىكلىكىمىز ئاتا ۋە ئۇنىڭ ئوغلى ئەيسا مەسىھ بىلەندۇر.  4 خۇشلۇقىمىز كامىل 

بولماق ئۈچۈن بۇنى پۈتىمىز.

خۇدانىڭ نۇرىدا يۈرۈش  

5 بىز ئۇنىڭدىن ئاڭالپ سىلەرگە يەتكۈزىدىغان خەۋىرىمىز شۇدۇركى، خۇدا نۇردۇر ۋە ئۇنىڭدا 

قاراڭغۇلۇقتا  دەپ  بار«  شېرىكلىكىمىز  بىلەن  »ئۇنىڭ  يوقتۇر.  6 ئەگەر:  قاراڭغۇلۇق  ئەسال 
يۈرسەك، يالغان ئېيتىپ ھەقىقەتنى قىلمايمىز.  7 لېكىن ئۇ ئۆزى نۇردا بولغاندەك ئۆزىمىز 
نۇردا يۈرسەك، بىر-بىرىمىز بىلەن شېرىكلىكىمىز بولۇپ، ئۇنىڭ ئوغلى ئەيسانىڭ قېنى بىزنى 

ھەر گۇناھتىن پاكىز قىلىدۇ.  
يوقتۇر.   ھەقىقەت  بىزدە  ۋە  ئالدايمىز  ئۆز-ئۆزىمىزنى  دېسەك،  يوقتۇر  گۇناھىمىز  8 ئەگەر 

بارچە  بىزنى  ۋە  كەچۈرگىلى  گۇناھلىرىمىزنى  بىزنىڭ  ئۇ  قىلساق،  ئىقرار  9 گۇناھلىرىمىزنى 

ھەقسىزلىقتىن پاكىز قىلغىلى ئىشەنچلىك ۋە ئادىلدۇر.  10 ئەگەر گۇناھ قىلمىدۇق دېسەك، 
ئۇنى يالغانچى قىلىمىز ۋە ئۇنىڭ سۆزى بىزدە يوقتۇر.  

1 ئەي بالىلىرىم، گۇناھ قىلمىغايسىلەر دەپ، سىلەرگە شۇنى پۈتتۈم. ۋە ئەگەر بىركىم گۇناھ 2 

قىلغان بولسا، ئاتىنىڭ ئالدىدا بىر شاپائەت قىلغۇچىمىز، يەنى ئادىل بولغان ئەيسا مەسىھ 
بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز  يالغۇز  ۋە  بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز ئۈچۈن كاپارەتتۇر  ئۆزى  2 ئۇ  باردۇر.  

ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى پۈتۈن دۇنيانىڭ گۇناھلىرى ئۈچۈن كاپارەتتۇر.  
3 ئەگەر ئۇنىڭ ئەمرلىرىنى تۇتساق، ئۇنى تونۇغىنىمىزنى شۇنىڭ بىلەن بىلىمىز.  4 ھەركىم 

ئۇنى تونۇيمەن دېسە، لېكىن ئۇنىڭ ئەمرلىرىنى تۇتمىسا، ئۇ ئۆزى يالغانچى بولۇپ ئۇنىڭدا 



4 يۇھاننا يازغان 1-خەت 

خۇدانىڭ  ئۇنىڭدا  بەرھەق،  ساقلىسا،  سۆزىنى  ئۇنىڭ  كىمكى  يوقتۇر.  5 لېكىن  ھەقىقەت 
بىلىمىز.   بولغىنىمىزنى  ئۇنىڭدا  بىلەن  بۇنىڭ  ۋە  بولىدۇ  يەتكەن  كامالەتكە  مۇھەببىتى 

6 ئۇنىڭدا تۇرۇپ ياشايمەن دېگەن كىشىنىڭ ئۇ ئۆزى يۈرگەندەك يۈرمىكى كېرەكتۇر.  

بولغان  بار  سىلەردە  دەسلەپتىن  لېكىن  پۈتمىدىم،  ئەمر  يېڭى  بىر  سىلەرگە  ئامراقالر،  7 ئەي 

كونا ئەمرنى پۈتتۈم. ئۇشبۇ كونا ئەمر سىلەر ئاڭلىغان سۆزدۇر.  8 لېكىن يېڭى بىر ئەمرنى 
ھەم سىلەرگە پۈتىمەن ۋە بۇ ئۆزى ئۇنىڭدا ۋە سىلەردە ھەقتۇر، چۈنكى قاراڭغۇلۇق ئۆتتى ۋە 
ھەقىقىي نۇر ئەمدى يورۇيدۇ.  9 ھەركىم: »مەن نۇردىدۇرمەن« دېسە، لېكىن ئۆز بۇرادىرىنى 
يامان كۆرسە، ئۇ ئۆزى بۇ چاغقىچە قاراڭغۇلۇقتىدۇر.  10 كىمكى ئۆز بۇرادىرىنى دوست تۇتسا، 
نۇردا تۇرۇپ قېلىپ، ئۇنىڭدا تايدۇرۇش سەۋەبى يوقتۇر.  11 لېكىن كىمكى ئۆز بۇرادىرىنى يامان 
چۈنكى  بىلمەيدۇ.  بارىدىغىنىنى  يەرگە  نە  يۈرۈپ،  قاراڭغۇلۇقتا  ۋە  قاراڭغۇلۇقتىدۇر  كۆرسە، 

قاراڭغۇلۇق ئۇنىڭ كۆزلىرىنى كور قىلغان.  

12 ئەي بالىلىرىم، سىلەرگە پۈتىمەن، چۈنكى سىلەرنىڭ گۇناھلىرىڭالر ئۇنىڭ ئىسمى ئۈچۈن 

كەچۈرۈلگەن.  
13 ئەي ئاتىالر، سىلەرگە پۈتىمەن، چۈنكى دەسلەپتىن بار بولغۇچىنى تونۇدۇڭالر. ئەي يىگىتلەر، 

سىلەرگە پۈتىمەن، چۈنكى يامان بولغۇچىنى باستىڭالر.  14 ئەي بالىلىرىم، سىلەرگە پۈتتۈم، 
چۈنكى ئاتىنى تونۇدۇڭالر.

 ئەي ئاتىالر، سىلەرگە پۈتتۈم، چۈنكى دەسلەپتىن بار بولغۇچىنى تونۇدۇڭالر.
 ئەي يىگىتلەر، سىلەرگە پۈتتۈم، چۈنكى كۈچلۈكتۇرسىلەر ۋە خۇدانىڭ سۆزى سىلەردە تۇرۇپ 

قالىدۇ ۋە يامان بولغۇچىنى باستىڭالر.  
15 دۇنيانى ۋە دۇنيادا بار نەرسىلەرنى دوست تۇتماڭالر. ئەگەر بىر ئادەم دۇنيانى دوست تۇتسا، 

ئۇنىڭدا ئاتىنىڭ مۇھەببىتى يوقتۇر.  16 چۈنكى دۇنيادىكىنىڭ ھەممىسى، يەنى جىسىمنىڭ 
بەلكى  ئەمەس،  ئاتىدىن  كىبىر-ھەۋىسى  دۆلەتنىڭ  ۋە  شەھۋىتى  كۆزلەرنىڭ  ۋە  شەھۋىتى 
ئىرادىسىنى  لېكىن خۇدانىڭ  يوقىلىدۇ،  ئۇنىڭ شەھۋەتلىرى  ۋە  دۇنيا  دۇنيادىندۇر.  17 ئەمما 

قىلغۇچى ئەبەدكىچە تۇرۇپ قالىدۇ.  

دەججال ئاتىنى ۋە ئوغۇلنى ئىنكار قىلىدۇ

18 ئەي بالىلىرىم، ئاخىرقى ۋاقىت بولۇپ قالدى ۋە دەججالنىڭ كېلىدىغىنىنى ئاڭلىغىنىڭالردەك 

بىلىمىز.  19 ئۇالر  كەلگىنىنى  ۋاقىتنىڭ  ئاخىرقى  بۇنىڭدىن  قوپتى.  دەججالالر  توال  ئەمدى 
بىز  بولسا،  بولغان  بىزدىن  ئەگەر  ئىدى.  ئەمەس  بىزدىن  لېكىن  ئارىمىزدىن چىقتى،  بىزنىڭ 
بىلەن قاالتتى. لېكىن بىزدىكىلەرنىڭ ھەممىسى ئەسلى بىزدىن بولمىغىنى ئاشكارا بولماق 
تەرىپىدىن  بولغۇچىنىڭ  مۇقەددەس  سىلەردە  كەتتى.  20 ئەمما  چىقىپ  بىزدىن  بۇالر  ئۈچۈن 
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ئۈچۈن  بىلمىگىنىڭالر  بار.  21 ھەقىقەتنى  بىلىشى  ھەممەڭالرنىڭ  بولۇپ،  يېغى  مەسىھلەش 
بىلگىنىڭالر  بولمىغىنىنى  ھەقىقەتتىن  يالغانچىلىقنىڭ  ھېچ  بىلىپ،  ئۇنى  بەلكى  ئەمەس، 
ئۈچۈن سىلەرگە پۈتتۈم.  22 يالغانچى كىمدۇر؟ ئەيسانىڭ مەسىھ ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلغان 
دەججالدۇر.  23 ئوغۇلنى  ئۆزى  كىشى  قىلغان  ئىنكار  ئوغۇلنى  ۋە  ئاتىنى  ئەمەسمۇ؟  كىشى 
ئىنكار قىلغان كىشىدە ئاتا ئۆزى ھەم بولمايدۇ. ئوغۇلنى ئېتىراپ قىلغان كىشىدە ئاتا ئۆزى 
دەسلەپتىن  ئەگەر  قالسۇن.  تۇرۇپ  سىلەردە  ئاڭلىغىنىڭالر  ئۆز  بولىدۇ.  24 دەسلەپتىن  ھەم 
ئاڭلىغىنىڭالر سىلەردە تۇرۇپ قالسا، سىلەر ھەم ئوغۇلدا ۋە ئاتىدا تۇرۇپ قالىسىلەر  25 ۋە ئۇ 

ئۆزى بىزگە قىلغان ۋەدە شۇ، يەنى ئەبەدىي تىرىكلىكتۇر.  
ئۇنىڭ  بولساڭالر  پۈتتۈم.  27 سىلەر  سىلەرگە  بۇنى  جەھىتىدىن  ئازدۇرغۇچىالر  26 سىلەرنى 

تەرىپىدىن قوبۇل قىلغان مەسىھلىنىشىڭالر سىلەردە تۇرۇپ قالىدۇ ۋە ھېچكىمنىڭ سىلەرگە 
ئۆگىتىشىگە موھتاج ئەمەسسىلەر، بەلكى شۇ مەسىھلەش ئۆزى سىلەرگە ئۆگەتكەن ھەر نەرسە 

يالغان بولماي، ھەقىقەتتۇر. ئۇ سىلەرگە ئۆگەتكەندەك ئۇنىڭدا تۇرۇپ قېلىڭالر.  

خۇدانىڭ بالىلىرى

28 ئەمدى، ئەي بالىلىرىم، ئۇنىڭدا تۇرۇپ قېلىڭالر. شۇنداق قىلىپ، ئۇ ئۆزى ئاشكارا بولغاندا 

خاتىرجەملىكىمىز بولغاي ۋە ئۇنىڭ كېلىشىدە ئۇنىڭ ئالدىدا خىجالەت بولۇپ قالمىغايمىز.  
29 ئۇنىڭ ئادىل ئىكەنلىكىنى بىلسەڭالر، ھەركىم ئادالەت قىلسا، ئۇنىڭدىن تۇغۇلغاندۇر دەپ 

بىلىڭالر.  

دەپ 3  بالىلىرى  خۇدانىڭ  مانا  قاراڭالر.  كۆرسەتكىنىگە  مۇھەببەت  قانچە  بىزگە  1 ئاتىنىڭ 

ئاتىلىمىز ۋە شۇنداقتۇرمىز. شۇ ۋەجىدىن دۇنيا بىزنى تونۇمايدۇ، چۈنكى ئۇنى تونۇمىدى.  
2 ئەي ئامراقالر، ھازىر خۇدانىڭ بالىلىرىدۇرمىز ۋە مۇندىن كېيىن نېمە بولىدىغىنىمىز تېخى 

ئاشكارا ئەمەس. لېكىن بىلىمىزكى، ئۇ ئۆزى ئاشكارا بولغاندا، بىز ئۇنىڭغا ئوخشاش بولىمىز، 
چۈنكى ئۇنى ئۆزىدىكىدەك كۆرىمىز.  3 كىمدە ئۇنىڭغا شۇ ئۈمىد بولسا، مەسىھ پاك ئىكەندەك 
ئۆزىنى پاكىز قىلىدۇ.  4 ھەركىم گۇناھ قىلسا، قانۇنغا خىالپلىق قىلىدۇ ۋە گۇناھ ئۆزى قانۇنغا 
ۋە  بولدى  ئاشكارا  ئۈچۈن  كۆتۈرمەك  گۇناھلىرىمىزنى  بىزنىڭ  ئۇ  5 بىلىمىزكى،  خىالپلىق.  
ئۇنىڭدا ھېچ گۇناھ يوقتۇر.  6 ھەركىم ئۇنىڭدا تۇرۇپ قالسا، گۇناھ قىلمايدۇ ۋە ھەركىمكى 
گۇناھ قىلسا، ئۇنى كۆرمىگەن ۋە ئۇنى تونۇمىغان بولىدۇ.  7 ئەي بالىلىرىم، ھېچكىم سىلەرنى 

ئازدۇرمىسۇن. ئادالەت قىلغۇچى مەسىھ ئۆزى ئادىل بولغاندەك ئادىلدۇر.  
بۇ  قىلىدۇ.  گۇناھ  تارتىپ  دەسلەپتىن  ئىبلىس  چۈنكى  ئىبلىستىندۇر،  قىلغۇچى  8 گۇناھ 

جەھەتتىن خۇدانىڭ ئوغلى ئاشكارا بولدىكى، ئىبلىسنىڭ ئىشلىرىنى يوقاتقاي.  
9 ھەركىم خۇدادىن تۇغۇلغان بولسا، گۇناھ قىلمايدۇ. چۈنكى ئۇنىڭ ئۇرۇقى ئۇنىڭدا تۇرۇپ 
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قالىدۇ ۋە خۇدادىن تۇغۇلغىنى ئۈچۈن گۇناھ قىاللمايدۇ.  10 شۇنىڭ بىلەن خۇدانىڭ بالىلىرى 
ئادالەت قىلمىسا ۋە ئۆز بۇرادىرىنى دوست  بالىلىرى پەرق ئېتىلىدۇ. كىمكى  ۋە ئىبلىسنىڭ 

تۇتمىسا، خۇدادىن ئەمەس.  

بىر-بىرىمىزنى دوست تۇتايلى

تۇتقايمىز.   دوست  بىر-بىرىمىزنى  شۇكى،  ئەمر  ئاڭلىغان  دەسلەپتىن  ئۆزىمىز  11 چۈنكى 

12 ياماندىن بولۇپ، ئۆز بۇرادىرىنى قاتىللىق قىلغان قايىنغا ئوخشىمىغايمىز. نېمىشقا ئۇنى 

قاتىللىق قىلدى؟ ئۆز ئەمەللىرى يامان ۋە بۇرادىرىنىڭ ئەمەللىرى ئادىل بولغىنى ئۈچۈن ئۇنى 
قاتىللىق قىلدى ئەمەسمۇ؟  13 ئەي بۇرادەرلەر، دۇنيا سىلەرنى يامان كۆرسە، ئەجەبلەنمەڭالر.  
تۇتىمىز.  دوست  بۇرادەرلەرنى  چۈنكى  بىلىمىز،  ئۆتكىنىمىزنى  تىرىكلىككە  14 ئۆلۈمدىن 

كۆرسە،  يامان  بۇرادىرىنى  ئۆز  قالىدۇ.  15 ھەركىم  ئۆلۈمدە  كىشى  قىلمايدىغان  مۇھەببەت 
بولمىغىنىنى  تىرىكلىكنىڭ  ئەبەدىي  ئۆلتۈرگۈچىدە  ئادەم  ھېچبىر  ۋە  ئۆلتۈرگۈچىدۇر  ئادەم 
ئىكەنلىكىنى  نېمە  مۇھەببەتنىڭ  بىلەن  قويغىنى  بىزگە  جېنىنى  ئۆز  بىلىسىلەر.  16 مەسىھ 
قەرزداردۇرمىز.  17 ئەمما  قويغىلى  جانلىرىمىزنى  ئۆز  ئۈچۈن  بۇرادەرلەر  ھەم  بىز  بىلىمىز. 
بىركىمنىڭ دۇنياۋى دۆلىتى بولسا ۋە ئۆز بۇرادىرىنىڭ موھتاج تارتقىنىنى كۆرۈپ كۆڭلىنى 

ئۇنىڭدىن يىغسا، خۇدانىڭ مۇھەببىتى ئۇنىڭدا قانداق تۇرۇپ قالىدۇ؟  
18 ئەي بالىلىرىم، سۆز بىلەن ياكى تىل بىلەن ئەمەس، ئەمەل بىلەن ۋە ھەقىقەت بىلەن دوست 

تۇتايلى.  19 بۇنىڭ بىلەن ھەقىقەتتىن بولغىنىمىزنى بىلىمىز ۋە ئۇنىڭ ئالدىدا كۆڭۈللىرىمىزنى 
ئۇنىتااليمىز.  20 ئەمما كۆڭلىمىز بىزنى ئەيىبلىسە، خۇدا كۆڭۈللىرىمىزدىن ئۇلۇغ بولۇپ ھەر 
ئالدىدا  خۇدانىڭ  ئەيىبلىمىسە،  بىزنى  كۆڭلىمىز  ئەگەر  ئامراقالر،  بىلىدۇ.  21 ئەي  نەرسىنى 
جۈرئىتىمىز بولىدۇ  22 ۋە ھەرنېمە تىلىسەك ئۇنىڭدىن تاپىمىز، چۈنكى ئەمرلىرىنى تۇتۇپ، 
ئۇنىڭ ئالدىدا مەقبۇل بولغىنىنى قىلىمىز.  23 ئۇنىڭ ئەمرى شۇدۇركى، ئۇنىڭ ئوغلى ئەيسا 
مەسىھنىڭ ئىسمىغا ئىشىنىپ، بىزگە ئەمر بەرگىنىدەك بىر-بىرىمىزنى دوست تۇتىشىمىزدىن 
ئىبارەتتۇر.  24 ئۇنىڭ ئەمرلىرىنى تۇتقان كىشى خۇدادا ۋە خۇدا ئۇنىڭدا تۇرۇپ قالىدۇ. ئۇنىڭ 

بىزدە تۇرۇپ قالغىنىنى بىزگە بەرگەن روھىدىن بىلىمىز.  

روھالرنى سىناق قىلىش

1 ئەي ئامراقالر، ھەر روھقا ئىشەنمەڭالر، بەلكى روھالرنى خۇدادىنمۇ دەپ سىناق قىلىڭالر. 4 

شۇنىڭدىن  روھىنى  2 خۇدانىڭ  چىققاندۇر.   دۇنياغا  پەيغەمبەرلەر  ساختا  توال  چۈنكى 
بىلىسىلەركى، ھەر روھ ئەيسا مەسىھنىڭ جىسىمدە كەلگىنىنى ئېتىراپ قىلسا، خۇدادىندۇر  
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3 ۋە ئەيسانى ئېتىراپ قىلمىغان روھ خۇدادىن ئەمەس، بەلكى ئۇ ئۆزى دەججالنىڭ روھىدۇر. 

ئۇنىڭ كېلىدىغىنىنى ئاڭلىغانىدىڭالر ۋە ئۇ ھازىرمۇ دۇنيادا باردۇر.  4 ئەي بالىلىرىم، سىلەر 
بولغۇچىدىن  دۇنيادا  بولغۇچى  سىلەردە  چۈنكى  بولدۇڭالر.  غالىب  ئۇالرغا  بولۇپ،  خۇدادىن 
ئۇالرنى  دۇنيا  ۋە  سۆزلەيدۇ  دۇنيادىن  ئۇالر  ۋەجىدىن  بۇ  دۇنيادىندۇر.  5 ئۇالر  ئۇلۇغراقتۇر.  
ئاڭاليدۇ.  6 بىزلەر خۇدادىندۇرمىز. كىمكى خۇدانى تونۇسا، بىزنى ئاڭاليدۇ ۋە كىمكى خۇدادىن 
روھىنى  ئېزىقتۇلۇقنىڭ  ۋە  روھىنى  ھەقىقەتنىڭ  بىلەن  بۇنىڭ  ئاڭلىمايدۇ.  بىزنى  بولمىسا، 

پەرق ئېتەلەيمىز.  

مۇھەببەت خۇدادىندۇر

ھەركىم  خۇدادىندۇر.  مۇھەببەت  چۈنكى  تۇتايلى،  دوست  بىر-بىرىمىزنى  ئامراقالر،  7 ئەي 

مۇھەببەت  تونۇيدۇ.  8 كىمكى  خۇدانى  ۋە  بولىدۇ  تۇغۇلغان  خۇدادىن  قىلسا،  مۇھەببەت 
قىلمىسا، خۇدانى تونۇمىغان بولىدۇ، چۈنكى خۇدا ئۆزى مۇھەببەتتۇر.  9 خۇدانىڭ بىزگە بولغان 
مۇھەببىتى شۇنىڭ بىلەن ئاشكارا بولدىكى، بىز ئۇنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن تىرىكلىك تاپقايمىز 
دەپ، خۇدا ئۆز يالغۇز ئوغلىنى دۇنياغا ئەۋەتتى.  10 مۇھەببەت شۇنىڭدىدۇر، يەنى بىزلەر خۇدانى 
گۇناھلىرىمىزنىڭ  تۇتۇپ،  دوست  بىزنى  ئۆزى  ئۇ  بەلكى  ئەمەس،  بىلەن  تۇتقىنىمىز  دوست 
كاپارىتى ئۈچۈن ئۆز ئوغلىنى ئەۋەتكىنى بىلەن مۇھەببەت بەرقاراردۇر.  11 ئەي ئامراقالر، خۇدا 
بىزنى شۇنداق دوست تۇتقان بولسا، بىز ھەم بىر-بىرىمىزنى دوست تۇتقىلى قەرزداردۇرمىز.  
12 خۇدانى ئەسال ھېچكىم كۆرگەن ئەمەس. بىر-بىرىمىزنى دوست تۇتساق، خۇدا بىزدە تۇرۇپ 

قالىدۇ ۋە ئۇنىڭ مۇھەببىتى بىزدە كامالەتكە يەتكەن بولىدۇ.  
13 بىز ئۇنىڭدا ۋە ئۇ بىزدە تۇرۇپ قېلىشنى ئۆز روھىدىن بىزگە بەرگىنىدىن بىلىمىز.  14 بىز كۆرۈپ 

ئەۋەتتى.  15 ئەيسا  بولغىلى  قۇتقۇزغۇچىسى  دۇنيانىڭ  ئوغۇلنى  ئۆزى  ئاتا  بەردۇقكى،  گۇۋاھلىق 
خۇدانىڭ ئوغلى دەپ ئېتىراپ قىلغان كىشىدە خۇدا تۇرۇپ قالىدۇ ۋە ئۇ ئۆزى خۇدادا تۇرۇپ قالىدۇ.  
ۋە  مۇھەببەتتۇر.  خۇدا  ئىشەندۇق.  ئۇنىڭغا  بىلىپ  مۇھەببىتىنى  بولغان  بىزگە  خۇدانىڭ  16 بىز 

كىمكى مۇھەببەتتە تۇرۇپ قالسا، خۇدادا تۇرۇپ قالىدۇ ۋە خۇدا ئۇنىڭدا تۇرۇپ قالىدۇ.  
كۈنىدە  ھۆكۈم  بىلەن  شۇنىڭ  بولىدۇ.  يەتكەن  كامالەتكە  بىزدە  مۇھەببەت  بىلەن  17 شۇنىڭ 

قورقۇنچ  دۇنيادىدۇرمىز.  18 مۇھەببەتتە  بىزمۇ  بولغاندەك،  ئۇ  چۈنكى  بولىدۇ.  جۈرئىتىمىز 
جازانىڭ  قورقۇنچتا  چۈنكى  چىقىرىۋېتىدۇ.  قورقۇنچنى  مۇھەببەت  كامىل  بەلكى  يوقتۇر، 
ئەنسىزلىكى بار ۋە قورقىدىغان كىشى مۇھەببەتتە كامالەتكە يەتمىگەن بولىدۇ.  19 بىز دوست 
تۇتىمىز، چۈنكى ئاۋۋال ئۇ بىزنى دوست تۇتتى.  20 بىركىم: »خۇدانى دوست تۇتىمەن« دېسە، 
لېكىن ئۆز بۇرادىرىنى يامان كۆرسە، يالغانچىدۇر. چۈنكى بىركىم ئۆزى كۆرگەن بۇرادىرىنى 
دوست تۇتمىسا، ئۆزى كۆرمىگەن خۇدانى قانداق دوست تۇتااليدۇ؟  21 كىمكى خۇدانى دوست 

تۇتسا، ئۆز بۇرادىرىنى ھەم دوست تۇتسۇن دەپ، شۇ ئەمر ئۇنىڭدىن بىزگە كەلدى.  
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خۇدانىڭ ئوغلى توغرىسىدىكى گۇۋاھلىق

1 ھەركىم ئەيسانىڭ مەسىھ ئىكەنلىكىگە ئىشەنسە، خۇدادىن تۇغۇلغان بولىدۇ ۋە ھەركىم 5 

تۇغدۇرغۇچىنى دوست تۇتسا، ئۇنىڭدىن تۇغۇلغاننى ھەم دوست تۇتىدۇ.  2 ئۇنىڭ ئۈچۈن 
تۇتقىنىمىزنى  دوست  بالىلىرىنى  خۇدانىڭ  ساقلىساق،  ئەمرلىرىنى  تۇتۇپ  دوست  خۇدانى 
ۋە  تۇتىمىز  ئەمرلىرىنى  ئۇنىڭ  بىز  شۇنىڭدىدۇركى،  مۇھەببەت  قىلغان  3 خۇداغا  بىلىمىز.  
دۇنيانىڭ  ھەممىسى  تۇغۇلغاننىڭ  خۇدادىن  4 چۈنكى  ئەمەستۇر.   ئېغىر  ئەمرلىرى  ئۇنىڭ 
5 دۇنيانى  ئىمانىمىزدۇر.   ئۆز  نۇسرەت  قىلغان  مەغلۇپ  دۇنيانى  ۋە  بولىدۇ  غالىب  ئۈستىگە 
مەغلۇپ قىلىدىغان كىمدۇر؟ ئەيسانىڭ ئىبن ئالال ئىكەنلىكىگە ئىشەنگەن كىشى ئەمەسمۇ؟  
6 ئۇ ئۆزى، يەنى ئەيسا مەسىھ، سۇ ۋە قان بىلەن كەلدى. ئۇ يالغۇز سۇ بىلەن ئەمەس، بەلكى 

ھەم سۇ بىلەن، ھەم قان بىلەن كەلدى. بۇنىڭغا گۇۋاھلىق بەرگۈچى روھتۇر، چۈنكى روھ ئۆزى 
ھەقىقەتتۇر.  7 چۈنكى گۇۋاھلىق بەرگۈچىلەر ئۈچ:  8 يەنى روھ، سۇ ۋە قاندۇر ۋە بۇ ئۈچ بىردۇر.  
9 ئادەملەرنىڭ گۇۋاھلىقىنى قوبۇل قىلساق، خۇدانىڭ گۇۋاھلىقى چوڭراق ئەمەسمۇ؟ چۈنكى 

بەرگەن.  10 خۇدانىڭ  گۇۋاھلىق  توغرىسىدا  ئوغلى  ئۆز  ئۇ  شۇدۇركى،  گۇۋاھلىقى  خۇدانىڭ 
ئوغلىغا ئىشەنگەن كىشى ئۆز ئىچىدە شۇ شاھادەتنى تاپىدۇ. لېكىن خۇداغا ئىشەنمىگەن كىشى 
شاھادىتىگە  بەرگەن  توغرىسىدا  ئوغلى  ئۆز  خۇدانىڭ  چۈنكى  بولىدۇ،  قىلغان  يالغانچى  ئۇنى 
ئىشەنمىگەن بولىدۇ.  11 شاھادەت شۇدۇركى، خۇدا بىزگە ئەبەدىي تىرىكلىك بەردى ۋە بۇ تىرىكلىك 
ئۇنىڭ ئوغلىدىدۇر.  12 ئوغۇل ئۆزى كىمدە بولسا، ئۇنىڭدا تىرىكلىك بار، خۇدانىڭ ئوغلى كىمدە 

بولمىسا، ئۇنىڭدا تىرىكلىك يوقتۇر.  

 ئاخىرقى تەلىم

ئىكەننى  بار  تىرىكلىك  ئەبەدىي  ئۆزۈڭالردا  ئىشەنگەنلەرگە،  ئوغلىغا  خۇدانىڭ  13 سىلەر 

بىلگەيسىلەر دەپ، بۇنى پۈتتۈم.  
تىلىسەك،  نېمىنى  بىر  مۇۋاپىق  ئىرادىسىگە  ئۇنىڭ  شۇكى،  ئېتىمادىمىز  بولغان  14 ئۇنىڭغا 

ئۇ بىزنى ئاڭاليدۇ.  15 ھەرنېمە تىلىگىنىمىزنى ئاڭاليدۇ دەپ بىلسەك، دۇئايىمىزدا ئۇنىڭدىن 
تىلىگىنىمىزنى تاپتۇق دەپ بىلىمىز.  

قىلغىنىنى  گۇناھ  بىلەن  بولمايدىغان شەرت  ئۆلۈمگە سەۋەب  بۇرادىرىنىڭ  ئۆز  16 بىر كىشى 

كۆرسە، دۇئا قىلسۇن ۋە ئۆلۈمگە سەۋەب بولىدىغان گۇناھ بولمىسا، خۇدا ئۇنىڭغا تىرىكلىك 
دەپ  قىلىڭالر  دۇئا  توغرىسىدىن  شۇنىڭ  باردۇر.  گۇناھ  بولىدىغان  سەۋەب  ئۆلۈمگە  بېرىدۇ. 
گۇناھ  بولمايدىغان  سەۋەب  ئۆلۈمگە  ئەمما  گۇناھتۇر،  ھەقسىزلىق  ئېيتمايمەن.  17 ھەممە 

باردۇر.  
تۇغۇلغان  خۇدادىن  بەلكى  بىلىمىز،  قىلمىغىنىنى  گۇناھ  ھەربىرىنىڭ  تۇغۇلغان  18 خۇدادىن 



 يۇھاننا يازغان 1-خەت  9 

كىشى ئۆزىنى ساقاليدۇ ۋە يامان بولغۇچى ئۆزى ئۇنىڭغا تەگمەيدۇ.  19 خۇدادىن بولغىنىمىزنى 
بىلىمىزكى،  ئاستىدىدۇر.  20 ئەمما  بولغۇچىنىڭ ھوقۇقى  يامان  دۇنيا  پۈتۈن  ئەمما  بىلىمىز، 
ھەق  بىز  ۋە  بەردى.  ئەقىل  بىزگە  تونۇغىلى  ئۆزىنى  بولغۇچىنىڭ  ھەق  كېلىپ،  ئالال  ئىبن 
بولغۇچىنىڭ ئۆزىدە، دەرۋەقە ئۇنىڭ ئوغلى ئەيسا مەسىھتىدۇرمىز. بۇ ئۆزى ھەقىقىي خۇدا ۋە 

ئەبەدىي تىرىكلىكتۇر.  
21 ئەي بالىالر، ئۆزۈڭالرنى بۇتالردىن ساقالڭالر.  
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يۇھاننا يازغان ئىككىنچى خەت
خانىمغا ۋە بالىلىرىغا ساالم

1 مەن، ئاقساقالدىن، ئىلغانغان خانىمغا ۋە بالىلىرىغا ساالم. سىلەرنى يالغۇز مەن ئەمەس، 1 

بەلكى ھەقىقەتنى بىلگەنلەرنىڭ ھەممىسى دوست تۇتىدۇ.  2 دەرۋەقە بىزدە تۇرۇپ قېلىپ، 
ئەبەدكىچە بىز بىلەن بولىدىغان ھەقىقەت ئۈچۈن سىلەرنى دوست تۇتىمىز.  3 خۇدا ئاتىدىن 
ۋە ئاتىنىڭ ئوغلى ئەيسا مەسىھتىن ھەقىقەتتە ۋە مۇھەببەتتە مېھىر-شەپقەت، مەرھەمەت ۋە 

ئامانلىق بىزلەر بىلەن بولسۇن.  

ھەقىقەت ۋە مۇھەببەت

4 بالىلىرىڭنىڭ ئارىسىدا ئۆزىمىز ئاتىنىڭ تەرىپىدىن قوبۇل قىلغان ئەمرگە مۇۋاپىق ھەقىقەتتە 

يۈرگەنلەرنى تاپقىنىم ئۈچۈن توال خۇش بولدۇم.  5 ئەمدى، ئەي خانىم، سەندىن بىر تىلىكىم بار. 
ساڭا يېڭى ئەمر پۈتكەندەك ئەمەس، بەلكى دەسلەپتىن بىزدە بار ئەمرنى يەنى: »بىر-بىرىمىزنى 
دوست تۇتايلى« دەپ پۈتىمەن.  6 مۇھەببەت شۇدۇركى، ئۇنىڭ ئەمرلىرىگە مۇۋاپىق يۈرگەيمىز. 

دەسلەپتىن ئاڭلىغىنىمىزدەك ئەمر شۇدۇركى، مۇھەببەتتە يۈرگەيسىلەر.  

 ئازدۇرغۇچىالردىن ئاگاھالندۇرۇش

ئېتىراپ  كەلگىنىنى  جىسىمدە  مەسىھنىڭ  ئەيسا  يەنى  ئازدۇرغۇچىالر،  توال  7 چۈنكى 

دەججالدۇر.  8 ئۆزۈڭالرغا  ۋە  ئازدۇرغۇچى  كىشى  كەلگەندۇر. شۇنداق  دۇنياغا  قىلمايدىغانالر 
قاراپ ئاگاھ بولۇڭالركى، قىلغان ئىشىڭالر زايە بولماي، تولۇق ئىنئام تاپقايسىلەر.  9 ئىلگىرى 
ھەركىمكى  يوقتۇر.  خۇدا  كىشىدە  قالمىغان  تۇرۇپ  تەلىمىدە  مەسىھنىڭ  كېتىپ  چىقىپ 
تەلىمدە تۇرۇپ قالسا، ئۇنىڭدا ھەم ئاتا ئۆزى، ھەم ئوغۇل ئۆزى باردۇر.  10 بىركىم بۇ تەلىمنى 
ساالم  ئۇنىڭغا  ۋە  قىلماڭالر  قوبۇل  ئۇنى  ئۆيلىرىڭالردا  ئۆز  كەلسە،  سىلەرگە  كەلتۈرمەي، 
ئېيتماڭالر.  11 چۈنكى ئۇنىڭغا ساالم ئېيتقان كىشى ئۇنىڭ يامان ئەمەللىرىگە شېرىك بولىدۇ.  

 ئاخىرقى ساالمالر

خالىمىدىم.  پۈتكىلى  بىلەن  سىياھ  ۋە  قەغەز  لېكىن  بار،  نەرسىلىرىم  توال  پۈتىدىغان  12 سىلەرگە 

خۇشلۇقىمىز كامىل بولغاي دەپ، سىلەرگە كېلىپ ئېغىزدىن ئېغىزغا سۆزلەشكىلى ئۈمىد قىلىمەن.  
13 ئىلغانغان ھەمشىرەڭنىڭ بالىلىرى ساڭا ساالم ئېيتىدۇ.  
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يۇھاننا يازغان ئۈچىنچى خەت

گايۇسقا ساالم

1 مەن، ئاقساقالدىن، ئۆزۈم ھەقىقەتتە دوست تۇتقان ئامراق گايۇسقا ساالم.  1 

ئارزۇ  تىنچ ۋە ساغالم تۇرۇشۇڭنى  بولغاندەك  ئامرىقىم، جېنىڭ سائادەتلىك ھالدا  2 ئەي 

توال خۇش  بەرگەندە،  خەۋەر  توغرىسىدىن  ھەقىقەت  كېلىپ سەندىكى  قىلىمەن.  3 بۇرادەرلەر 
ئاڭلىماقتىن  يۈرگىنىنى  ھەقىقەتتە  يۈرىسەن.  4 بالىلىرىمنىڭ  ھەقىقەتتە  چۈنكى  بولدۇم، 

چوڭراق خۇشلۇقۇم يوقتۇر.  

خۇدانىڭ خىزمەتكارلىرىنى قوبۇل قىلىش

غېرىب  ئۇالر  قىلىسەن.  بىلەن  ساداقەتلىك  قىلساڭ  ھەرنېمە  بۇرادەرلەرگە  ئامرىقىم،  5 ئەي 

مۇھەببىتىڭ  سېنىڭ  ئالدىدا  جامائەتنىڭ  قىلىسەن.  6 ئۇالر  شۇنداق  ئۇالرغا  بولسىمۇ، 
قويساڭ،  ئۇزىتىپ  بولغۇدەك سەپىرىگە  ئۇالرنى خۇداغا اليىق  بەردى.  توغرىسىدا گۇۋاھلىق 
ياخشى قىلغان بولىسەن.  7 چۈنكى ئۇالر تائىپىلەردىن ھېچنېمە ئالماي، ئۇنىڭ ئىسمى ئۈچۈن 
يولغا چىقتى.  8 شۇڭا، شۇنداقالر بىلەن ھەقىقەت يولىدا ھەمكارلىق قىلىش ئۈچۈن، ئۇالرنى 

قوبۇل قىلماق بىزگە ۋاجىپتۇر.  

دىوئترىپېس ۋە دىمىترىيۇس

9 جامائەتكە خەت پۈتتۈم. لېكىن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا بىرىنچى بولماقنى خالىغان دىئوترىپېس 

بىزنى قوبۇل قىلمايدۇ.  10 ئۇنىڭ ئۈچۈن مەن كەلسەم، ئۇنىڭ بىزگە قارشى ئەمەللەر قىلىپ 
قوبۇل  بۇرادەرلەرنى  ئۆزى  ئۇ  كۆرسىتەي.  قىلغىنىنى  غەيۋەت  بىلەن  سۆز  يامان  ئۈستىمىزدە 
قىلمىغىنى بىلەن توختىماي، بەلكى قوبۇل قىلغىلى خالىغانالرنى توسۇپ، ئۇالرنى جامائەتتىن 

چىقىرىدۇ.  
قىلسا،  ياخشىلىق  كىمكى  ئەگەشكىن.  ياخشىلىققا  ئەگەشمەي،  يامانلىققا  ئامرىقىم،  11 ئەي 

خۇدادىندۇر ۋە كىمكى يامانلىق قىلسا، خۇدانى كۆرمىگەندۇر.  12 دىمىترىيۇس ھەممىلەردىن 
ۋە  بېرىمىز  گۇۋاھلىق  ھەم  بىز  ۋە  تاپقان  گۇۋاھلىق  ياخشى  ھەم  ئۆزىدىن  ھەقىقەت  ۋە 

گۇۋاھلىقىمىزنىڭ راست ئىكەنلىكىنى بىلىسەن.  



4 يۇھاننا يازغان 3-خەت 

 ئاخىرقى ساالمالر
13 ساڭا پۈتكىلى توال نەرسەم بار ئىدى، لېكىن ساڭا سىياھ ۋە قەلەم بىلەن پۈتكىلى خالىمىدىم.  

ئېغىزغا  ئېغىزدىن  كۆرۈپ،  سېنى  پۇرسەتتە  پات  ئۆزۈم  قىلىمەنكى،  ئۈمىد  14 لېكىن 

ئۆز  دوستالرغا  ئېيتىدۇ.  دوستلىرىڭ ساڭا ساالم  بولغاي.  ئامانلىق  سۆزلەشكەيمىز.  15 ساڭا 
ئىسىملىرى بويىچە ساالم ئېيتقىن.  
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قىچقىرىلغانالرغا ساالم

ياقۇبنىڭ بۇرادىرى بولغان يەھۇدادىن خۇدا ئاتىدا پاك-1  1 ئەيسا مەسىھنىڭ بەندىسى ۋە 

ۋە  2 مەرھەمەت  ئەيسا مەسىھكە ساقلىنىپ، قىچقىرىلغانالرغا ساالم.   بولۇپ،  مۇقەددەس 
ئامانلىق ۋە مۇھەببەت سىلەرگە ئېشىپ زىيادىلەشسۇن.

 ئوغرىلىقچە جامائەتكە كىرگەن پاسىق ۋە ئىمانسىز ئادەملەر  

پۈتكىلى  سىلەرگە  توغرىسىدا  نىجات  بولغان  ھەمشېرىك  ئۇنىڭغا  بىز  ئامراقالر،  3 ئەي 

ئىجتىھات قىلغىنىمدا، بىر ۋاقىت مۇقەددەسلەرگە تاپشۇرۇلغان ئىمان ئۈچۈن كۈرىشىڭالر دەپ 
سىلەرگە نەسىھەت بېرىپ پۈتكىلى الزىم كۆردۈم.  4 بىرنەچچە ئادەملەر ئوغرىلىقچە ئاراڭالرغا 
كىرىۋالغان. ئۇالر پاسىق ئادەملەر بولۇپ، خۇدانىڭ مېھىر-شەپقىتىنى بۇزۇقلۇققا تېگىشىپ، 
يېگانە سەلتەنەت قىلغۇچىمىز ۋە خۇداۋەندىمىز ئەيسا مەسىھنى ئىنكار قىلىدۇ. بۇالر قەدىمدىن 

بېرى ھۆكۈم قىلىنىشقا تەقدىر قىلىنغاندۇر.  
5 شۇنىڭ ھەممىسىنى بىلسەڭالرمۇ، سىلەرنىڭ يادىڭالرغا كەلتۈرگىلى خااليمەنكى، خۇداۋەندە 

ئۆز  قىلدى  6 ۋە  ھاالك  ئىشەنمىگەنلەرنى  كېيىن  قۇتقۇزغاندىن  يۇرتىدىن  مىسىر  قوۋمىنى 
ئۇلۇغ ھۆكۈمنىڭ كۈنىگىچە  پەرىشتىلەرنى  ئۆز ماكانىدىن كەتكەن  تۇتماي،  ئورنىنى  ئەسلى 
ئەبەدىي زەنجىرلىرى بىلەن قاراڭغۇلۇقتا ساقالپ قويغان.  7 شۇنداق ھەم سودوم ۋە گوموررا ۋە 
ئەتراپىدىكى شەھەرلەر ئەبەدىي ئوتتا جازا تارتىپ، ئىبرەت ئۈچۈن قويۇلغاندۇر. چۈنكى بۇالر 

مەزكۇرالرغا ئوخشاش تەبىئەتنىڭ خىالپىدا بۇزۇقلۇق قىلىپ تۇردى.  
8 شۇنىڭدەك بۇ ئادەملەر ئۆز چۈشلىرى بىلەن كور بولۇپ، ئوخشاش تەرىقىدە قىلىپ جىسىمنى 

دەشنەم  ئۇلۇغلىرىنى  ئالىمىنىڭ  ئەرۋاھ  قىلىپ،  رەت  خوجىلىقنى  روھىي  ۋە  قىلىدۇ  ناپاك 
قىلىدۇ.  

9 ئەمما ئۇلۇغ پەرىشتە مىكائىل ئىبلىس بىلەن مۇسانىڭ بەدىنى توغرىسىدا سۆز تاالشقىنىدا 

تەنبىھ  ئۆزى ساڭا  قىلماي: »خۇداۋەندە  قويغىلى جۈرئەت  دەشنەم ھۆكۈمى  ئۈستىگە  ئۇنىڭ 
بەرسۇن« دەپ ئېيتتى.  10 لېكىن بۇالر ئۆز بىلمىگىنىگە دەشنەم بېرىپ، ئەقىلسىز ھايۋانالرغا 
ئوخشاش تەبىئەتتىن بىلگەن ئىشالر بىلەن ئۆزىگە ھاالكەت يەتكۈزىدۇ.  11 ۋاي ئۇالرغا، چۈنكى 
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ئەگىشىپ،  ئېزىقتۇلۇقىغا  بىلئامنىڭ  قىلىپ  كۆزلۈك  ئاچ  يۈرۈپ،  يولىدا  قايىننىڭ  ئۇالر 
قوراھنىڭ مۇخالىپلىقى بىلەن ھاالك بولدى.  

سىلەر  بولۇپ،  داغلىرى  يىرگىنچلىك  ئولتۇرغىنىدا  زىياپەتلىرىڭالردا  بۇرادەرچىلىك  12 بۇالر 

ھەيدىلىپ  شامالدىن  بولۇپ  بۇلۇتالر  ئۇالر سۇسىز  باقىدۇ.  ئۆزىنى  قىلىشىپ  زىياپەت  بىلەن 
قومۇرۇلۇپ،  بىلەن  يىلتىزى  ئۆلۈپ،  مەرتىۋە  ئىككى  دەرەخلەردەك،  ۋاقتىدىكى  كۈز  ئۆتىدۇ. 
مېۋىسىز دەرەخلەردەكتۇر.  13 ئۇالر ئۆز بۇزۇقلۇقىنىڭ كۆپۈكىنى چىقىرىپ تۇرغان شىددەتلىك 
قاراڭغۇلۇقنىڭ  ئەبەدكىچە  ئۇالرغا  بولۇپ،  يۇلتۇزالر  سەييارە  ئۇالر  دولقۇنلىرىدەكتۇر.  دېڭىز 

زۇلمىتى ساقلىنىپ قويۇلغان.  
14 بۇالر توغرىسىدا ئادەمدىن يەتتىنچى ئۇرۇق بولغان خانوق پەيغەمبەرلىك قىلىپ ئېيتتىكى: 

»مانا خۇداۋەندە ئۆز مۇقەددەس تۈمەنلىرى بىلەن كېلىدۇ.  15 ئۇ ئۆزى ھەممىسىنىڭ ئۈستىگە 
بۇزۇق  ۋە  ئەمەللىرى  پاسىق  بارچە  قىلغان  ئۇالرنىڭ  پاسىقالرغا  ھەممە  قىلىپ،  ھۆكۈم 
پاسىقلىقىدا خۇداغا قارشى ئېيتقان يوغان سۆزلىرى ئۈچۈن جازا بېرىدۇ. دەرۋەقە ئۇ پاسىق 

گۇناھكارالرغا جازا بەرگىلى كېلىدۇ«.  
16 بۇالر ئۆز شەھۋەتلىرىگە مۇۋاپىق يۈرۈپ، ئۆز ئەھۋالى ئۈچۈن غوتۇلداپ تۇرغان شىكايەت 

يۈز- ئۈچۈن  پايدىسى  ئۆز  قىلىپ،  سۆزلەر  يوغان  زىيادە  ھەددىدىن  ئېغىزلىرى  قىلغۇچىدۇر. 
خاتىرە قىلىدۇ.  

ئىلگىرىدىن  روسۇللىرى  مەسىھنىڭ  ئەيسا  خۇداۋەندىمىز  ئۆزۈڭالر  ئامراقالر،  ئەي  17 لېكىن، 

»ئاخىرقى  ئېيتقانكى:  سىلەرگە  ئۇالر  كەلتۈرۈڭالر.  18 چۈنكى  يادىڭالرغا  ئېيتقان سۆزلەرنى 
يۈرىدۇ.  19 بۇالر  مۇۋاپىق  شەھۋەتلىرىگە  پاسىق  ئۆز  قوپۇپ،  بەرگۈچىلەر  دەشنەم  ۋاقىتتا 

بۆلگۈنچىلىك پەيدا قىلىپ، نەپسانىي بولۇپ، ئۆزىدە روھ بولمىغان كىشىلەردۇر.  

خۇدانىڭ مۇھەببىتىدە ياشاش

20 لېكىن سىلەر، ئەي ئامراقالر، ھەممىدىن مۇقەددەس ئىمانىڭالرنىڭ ئۈستىدە تەمىر قىلىنىپ، 

مۇقەددەس روھ بىلەن دۇئا قىلىپ تۇرۇڭالر.  21 ئەبەدىي تىرىكلىك تاپماق ئۈچۈن خۇداۋەندىمىز 
ئەيسا مەسىھنىڭ مەرھەمىتىگە مۇنتەزىر بولۇپ، ئۆزۈڭالرنى خۇدانىڭ مۇھەببىتىدە ساقالڭالر.  
تارتىۋېلىپ  ئوتتىن  قىلىپ،  23 ئۇالرنى  مەرھەمەت  بەزىلىرىگە  22 ئىككىلەنگەنلەرنىڭ 

بولغان  ناپاك  جىسىمدىن  قىلىپ،  رەھىم  بىلەن  قورقۇنچ  بەزىلەرگە  لېكىن  قۇتقۇزۇڭالر، 
كۆينەكنى ھەم يامان كۆرۈڭالر.  
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مەدھىيە دۇئاسى
24 لېكىن سىلەرنى ئېزىقىپ كېتىشتىن ساقلىغىلى ۋە ئۆز شان-شەرىپىنىڭ ئالدىدا خۇشاللىق 

بىلەن ئەيىبسىز تۇرغۇزغىلى قادىر بولغان زاتقا،  25 يېگانە خۇدايىمىز ۋە قۇتقۇزغۇچىمىز بولغان 
زاتنىڭ ئۆزىگە ھەممە ۋاقىتتىن ئىلگىرى ۋە ھازىر ۋە ھەممە دەۋرلەرگىچە خۇداۋەندىمىز ئەيسا 

مەسىھنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن شان-شەرەپ، ئەزىمەت، سەلتەنەت ۋە قۇدرەت بولغاي. ئامىن.  
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ۋەھىي
مۇقەددىمە

بەندىلىرىگە 1  ئۆز  ۋەقەلەرنى  بولىدىغان  پات  خۇدا  يەنى  ۋەھىيسى،  مەسىھنىڭ  1 ئەيسا 

كۆرسەتمەك ئۈچۈن ئۇنىڭغا بەرگەن ۋەھىي بۇدۇر. ئۇ ئۆزى ئەۋەتكەن پەرىشتىسى ئارقىلىق 
بەندىسى يۇھانناغا خەۋەر بېرىپ بۇنى بىلدۈرگەن.  2 يۇھاننا ئۆزى خۇدانىڭ سۆزى ۋە ئەيسا 
مەسىھنىڭ شاھادىتى توغرىسىدىن ئۆزى كۆرگىنىچە گۇۋاھلىق بەردى.  3 بۇ پەيغەمبەرلىكنىڭ 
سۆزىنى ئوقۇغۇچى ۋە ئاڭالپ ئۇنىڭدا پۈتۈلگەننى ساقلىغۇچىالر مۇبارەكتۇر، چۈنكى ۋاقىت 

يېقىن كەلدى.  

مەسىھىيلەرنىڭ يەتتە جامائىتىگە ساالم

4 يۇھاننادىن ئاسىيا يۇرتىدىكى يەتتە جامائەتكە ساالم. ھازىر بار ۋە بار بولغان ۋە كېلىدىغان 

زات ئۆزىدىن ۋە ئۇنىڭ تەختىنىڭ ئالدىدىكى يەتتە روھتىن  5 ۋە ئۆلۈكلەرنىڭ ئارىسىدىن تىرىك 
قىلغۇچى  سەلتەنەت  ئۈستىدە  پادىشاھالرنىڭ  يۈزىدىكى  يەر  بولۇپ،  تۇنجىسى  بولغانالرنىڭ 
بولغان ئىشەنچلىك گۇۋاھتىن، يەنى ئەيسا مەسىھتىن سىلەرگە مېھىر-شەپقەت ۋە ئامانلىق 
يۇيۇپ،   گۇناھلىرىمىزدىن  بىزنى  بىلەن  قېنى  ئۆز  تۇتۇپ،  دوست  بىزنى  ئۆزى  ئۇ  بولسۇن. 
ئەبەدلەرنىڭ  ئۆزىگە  ئۇنىڭ  قىلدى.  كاھىنالر  ئاتىغا  خۇدا  قىلىپ،  پادىشاھلىق  بىر  6 بىزنى 

ئەبەدىگىچە شان-شەرەپ ۋە سەلتەنەت بولسۇن. ئامىن.  
7 مانا ئۇ بۇلۇتالر بىلەن كېلىدۇ ۋە ھەر كۆز، ئۇنى سانچىغانالرمۇ ئۇنى كۆرىدۇ ۋە يەرنىڭ ھەممە 

قەبىلىلىرى ئۇنى كۆرۈپ يىغلىشىدۇ. دەرۋەقە شۇنداق بولىدۇ. ئامىن.  
8 »مەن › ئالفا‹ ۋە › ئومېگا‹دۇرمەن« دەپ ئۇ ھازىر بار ۋە بار بولغان ۋە كېلىدىغان قادىر-

مۇتلەق رەب خۇدا ئۆزى ئېيتىدۇ.  

ئەيسا مەسىھنىڭ پاتموس ئارىلىدا يۇھانناغا كۆرۈنۈشى

بولغان  ھەمشېرىكىڭالر  سىلەرنىڭ  سەۋردە  ئەيسادىكى  ۋە  پادىشاھلىقتا  تەڭلىكتە،  9 مەن 

دېگەن  پاتموس  ئۈچۈن  ئەيسانىڭ شاھادىتى  ۋە  ئۈچۈن  يۇھاننا خۇدانىڭ سۆزى  بۇرادىرىڭالر 
ئارالدا ئىدىم.  10 خۇداۋەندىنىڭ كۈنىدە روھتا كۆتۈرۈلگەن ھالەتتە بولۇپ، كەينىمدىن كاناي 
ئاۋازىدەك بىر كۈچلۈك ئاۋازنى ئاڭلىدىم.  11 ئۇ ئېيتتىكى: »كۆرگىنىڭنى بىر كىتابقا پۈتۈپ، 
يەتتە جامائەتكە، يەنى ئەفەسۇسقا ۋە ئىزمىرگە ۋە پەرگاموسقا ۋە تىياتىراغا ۋە ساردىسكە ۋە 
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فىالدېلفىيەگە ۋە الئودىكىياغا ئەۋەتكىن«.  
12 ماڭا سۆز قىلغان ئاۋاز كىمنىڭكى دەپ كۆرگىلى بۇرۇلدۇم. بۇرۇلۇپ قارىسام، يەتتە ئالتۇن 

تۇرىدۇ.  بىرى  ئوخشاش  ئوغلىغا  ئادەم  ئوتتۇرىسىدا  شامدانالرنىڭ  تۇرىدۇ  13 ۋە  شامدان 
پۇتلىرىنى ياپقۇدەك بىر كىيىم كىيىپ، كۆكسىگە بىر ئالتۇن كەمەر باغلىغانىدى.  14 ئۇنىڭ 
ئىدى.   يالقۇنىدەك  ئوت  كۆزلىرى  ۋە  ئىدى  ئاق  قاردەك  ۋە  يۇڭدەك  ئاق  ۋە چاچلىرى  بېشى 
15 پۇتلىرى ئوچاقتا قىزىتىلغان ساپ مىستەك ۋە ئۇنىڭ ئاۋازى توال سۇالرنىڭ گۈلدۈرلىشىدەك 

بىسلىق  ئىككى  ئاغزىدىن  ئۇنىڭ  ۋە  ئىدى  بار  يۇلتۇز  يەتتە  قولىدا  ئوڭ  ئىدى.  16 ئۇنىڭ 
كۈچىدە شولىسىنى  تولۇق  ئاپتاپنىڭ  كۆرۈنۈشى  ئۇنىڭ  تۇردى.  چىقىپ  قىلىچ  بىر  ئىتتىك 

بەرگىنىدەك يارقىن ئىدى.  
ئوڭ  ئۆز  ئۇ  ئەمما  چۈشتۈم.  يىقىلىپ  ئۆلۈكتەك  ئاياغلىرىغا  ئۇنىڭ  كۆرگەندە  ئۇنى  17 مەن 

قولىنى مېنىڭ ئۈستۈمگە قويۇپ ئېيتتىكى: »قورقمىغىن، ئاۋۋالقى ۋە ئاخىرقى مەندۇرمەن.  
تىرىكتۇرمەن  ئەبەدىگىچە  ئەبەدلەرنىڭ  مانا  ۋە  ئىدىم  ئۆلگەن  ئەمما  تىرىكتۇرمەن،  18 مەن 

ۋە ھازىر  ئۈچۈن كۆرگىنىڭنى  مەندىدۇر.  19 ئۇنىڭ  ئاچقۇچلىرى  دوزاخنىڭ  بىلەن  ئۆلۈم  ۋە 
قولۇمدا  ئوڭ  مېنىڭ  قويغىن.  20 سەن  يېزىپ  ۋەقەلەرنى  كېلىدىغان  كېيىن  مۇندىن  ۋە  بار 
كۆرگەن يەتتە يۇلتۇزنىڭ ۋە يەتتە شامداننىڭ سىرىنى پۈتكىن. يەتتە يۇلتۇز يەتتە جامائەتنىڭ 

پەرىشتىلىرى ۋە يەتتە شامدان يەتتە جامائەتتۇر.  

 ئەفەسۇستىكى جامائەتكە يېزىلغان خەت

1 ئەفەسۇستىكى جامائەتنىڭ پەرىشتىسىگە پۈتكىنكى،2 

 يەتتە يۇلتۇزنى ئوڭ قولىدا تۇتۇپ يەتتە ئالتۇن شامداننىڭ ئوتتۇرىسىدا يۈرگۈچى بۇنى 
ئېيتىدۇ:  

سەۋر-تاقەت  يامانالرغا  ۋە  سەۋرىڭنى  ۋە  ئەمگىكىڭنى  ۋە  ئەمەللىرىڭنى  سېنىڭ  2 مەن 

قىلىپ،  سىناق  دېگەنلەرنى  روسۇل  ئۆزىنى  بولماي،  روسۇل  بىلىمەن.  قىاللمايدىغىنىڭنى 
سەۋر-تاقەت  ئۈچۈن  ئىسمىم  مېنىڭ  زېرىكمەي،  بولۇپ  سەۋرلىك  تاپتىڭ.  3 سەن  يالغانچى 

قىلغانسەن.  
4 لېكىن سەندە شۇنى يامان كۆرىمەنكى، ئاۋۋالقى مۇھەببىتىڭنى تاشلىغانسەن.  5 ئۇنىڭ ئۈچۈن نە 

يەردىن چۈشكىنىڭنى بىلىپ، توۋا قىلىپ ئاۋۋالقى ئەمەللەرنى قىلغىن. بولمىسا پات يېقىندا سېنىڭ 
ئۈستۈڭگە كېلىمەن ۋە توۋا قىلمىساڭ، شامدانىڭنى ئۆز جايىدىن يۆتكەيمەن.  

6 لېكىن سەندە شۇ ئىش باركى، مەن ئۆزۈم يامان كۆرگەن نىكوالئىتالرنىڭ ئەمەللىرىنى يامان كۆرىسەن.  

7 ھەركىمنىڭ قۇلىقى بار بولسا، روھنىڭ جامائەتلەرگە نېمە ئېيتقىنىنى ئاڭلىسۇن.

 غالىب بولغۇچىالرغا خۇدانىڭ بېھىشىدىكى تىرىكلىك دەرىخىدىن يېگىلى بېرىمەن.  
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 ئىزمىردىكى جامائەتكە يېزىلغان خەت
8 ئىزمىردىكى جامائەتنىڭ پەرىشتىسىگە پۈتكىنكى،

 ئاۋۋالقى ۋە ئاخىرقى، يەنى ئۆلۈپ تىرىلىپ قوپقۇچى بۇنى ئېيتىدۇ:  
ئۆزى  ۋە  دۆلەتمەنسەن —  بىراق  بىلىمەن —  پېقىرلىقىڭنى  ۋە  تەڭلىكىڭنى  9 مەن سېنىڭ 

ئاتىغانالر  دەپ  يەھۇدىي  ئۆزىنى  بولۇپ،  سىناگوگىدىن  شەيتاننىڭ  بەلكى  بولماي،  يەھۇدىي 
تەرىپىدىن تارتقان ھاقارىتىڭنى بىلىمەن.  

ئىبلىس  ئۈچۈن  قىلىنمىقىڭالر  سىناق  مانا  قورقمىغىن.  زەخمەتتىن  تارتىدىغان  10 سەن 

بەزىلىرىڭالرنى زىندانغا سالىدۇ ۋە ئون كۈنگىچە تەڭلىك تارتىسىلەر. ئۆلۈمگىچا ئىشەنچلىك 
بولغىن ۋە مەن ساڭا تىرىكلىكنىڭ تاجىنى بېرىمەن.  

11 ھەركىمنىڭ قۇلىقى بار بولسا، روھنىڭ جامائەتلەرگە نېمە ئېيتقىنىنى ئاڭلىسۇن.

 غالىب بولغۇچى ئىككىنچى ئۆلۈمدىن زەرەر تارتمايدۇ.  

پەرگاموستىكى جامائەتكە يېزىلغان خەت

12 پەرگاموستىكى جامائەتنىڭ پەرىشتىسىگە پۈتكىنكى،

 ئىككى بىسلىق ئىتتىك قىلىچى بار بولغۇچى بۇنى ئېيتىدۇ:  
مېنىڭ  ئاندادۇر. سەن  تەختى  شەيتاننىڭ  مانا  بىلىمەن.  يېرىڭنى  ئولتۇرغان  سېنىڭ  13 مەن 

ئاراڭالردا، يەنى شەيتان  ئانتىپاس  ئىسمىمنى مەھكەم تۇتۇپ، ئىشەنچلىك بولغان شېھىتىم 
ماكان تۇتقان يەردە ئۆلتۈرۈلگەن كۈنلەردە ماڭا كەلتۈرگەن ئىمانىڭنى ئىنكار قىلمىدىڭ.  

بۇتالرغا  ئېزىقتۇرۇپ  بەنى-ئىسرائىلنى  يامان كۆرىمەن:  بىرنەچچە ئىشالرنى  14 لېكىن سەندە 

قۇربانلىق قىلىنغان گۆشنى يەپ زىنا قىلىشقا ئۇالرنى ئالداتقىلى باالققا ئۆگەتكەن بىلئامنىڭ 
تەلىمىگە ئەگەشكەن بىرنەچچە كىشىلەر سەندە باردۇر.  

15 شۇنىڭغا ئوخشاش نىكوالئىتالرنىڭ تەلىمىنى تۇتقان بىرنەچچە كىشىلەر ھەم سەندە باردۇر.  

16 توۋا قىلغىن. بولمىسا پات يېقىندا سېنىڭ ئۈستۈڭگە كېلىپ، ئاغزىمنىڭ قىلىچى بىلەن 

ئۇالرغا قارشى جەڭ قىلىمەن.  
17 ھەركىمنىڭ قۇلىقى بار بولسا، روھنىڭ جامائەتلەرگە نېمە ئېيتقىنىنى ئاڭلىسۇن.

 غالىب بولغۇچىغا يوشۇرۇلغان ماننادىن بېرىپ، ئۇنىڭغا ئاق بىر تاش ئاتا قىلىمەن ۋە ئۇ 
تاشتا يېڭى بىر ئىسىم پۈتۈكلۈك تۇرىدۇ. شۇ ئىسىمنى ئۇنى قوبۇل قىلغان كىشىدىن باشقا 

ھېچكىم بىلمەيدۇ.  



6 ۋەھىي 

تىياتىرادىكى جامائەتكە يېزىلغان خەت
18 تىياتىرادىكى جامائەتنىڭ پەرىشتىسىگە پۈتكىنكى،  كۆزلىرى ئوت يالقۇنىدەك ۋە پۇتلىرى 

ساپ مىستەك بولغان ئىبن ئالال بۇنى ئېيتىدۇ:  
ۋە  سەۋرىڭنى  ۋە  خىزمىتىڭنى  ۋە  ئىمانىڭنى  ۋە  مۇھەببىتىڭنى  ۋە  ئەمەللىرىڭنى  19 مەن 

ئاخىرقى ئەمەللىرىڭنىڭ ئاۋۋالقىالردىن زىيادىرەك بولغىنىنى بىلىمەن.  
20 لېكىن سەندە بۇنى يامان كۆرىمەنكى، ئۆزىنى ئايال پەيغەمبەر دەپ ئاتىغان ئىزابەل دېگەن 

خوتۇنغا سەۋر-تاقەت قىلىسەن. ئۇ ئۆزى تەلىم بېرىپ، بەندىلىرىمنى زىنا قىلغىلى ۋە بۇتالرغا 
قىلغىلى  توۋا  ئۇنىڭغا  ئەمەسمۇ؟  21 مەن  ئازدۇرىدۇ  يېگىلى  گۆشنى  قىلىنغان  قۇربانلىق 
مۆھلەت بەردىم، ئەمما ئۇ ئۆز زىناسىدىن توۋا قىلغىلى ئۇنىمىدى.  22 مانا ئۇنى ئورۇنغا كېسەل 
چوڭ  ئۇالرغا  قىلمىسا،  توۋا  ئەمەللىرىدىن  ئۇنىڭ  قىلغانالر  زىنا  بىلەن  ئۇنىڭ  ۋە  قويىمەن 
جامائەتلەر  ھەممە  ۋە  قىلىمەن  ھاالك  ئۆلتۈرۈپ  بالىلىرىنى  يەتكۈزىمەن.  23 ئۇنىڭ  تەڭلىك 
بىلسۇنكى، بۆرەكلەرنى ۋە كۆڭۈللەرنى تەپتىش قىلغۇچى مەندۇرمەن ۋە سىلەرنىڭ ھەربىرىگە 

ئۆز ئەمەللىرىگە مۇۋاپىق ياندۇرىمەن.  
 ‹ ئاتالمىش  ۋە  قىلمىغان  قوبۇل  تەلىمنى  بۇ  يەنى  باشقىالر،  تىياتىرادىكى  ئەي  24 ئەمما، 

شەيتاننىڭ چوڭقۇرلىرى‹نى بىلىۋالمىگەنلەر، سىلەرگە ئېيتىمەنكى، سىلەرگە باشقا بىر يۈك 
قويمايمەن.  25 ئەمما مەن كەلگۈچە سىلەردە بار بولغىنىڭالرنى مەھكەم تۇتۇڭالر.  

بېرىمەن.   قۇدرەت  ئۈستىگە  تائىپىلەر  تۇتقۇچىغا  ئەمەللىرىمنى  ئاخىرغىچە  بولۇپ  26 غالىب 

سەلتەنەت  ئۈستىگە  ئۇالرنىڭ  بىلەن  ھاسا  تۆمۈر  ئۇ  سۇندۇرۇلغاندەك،  قاچىلىرى  27 ساپال 

يۇلتۇزىنى  تاڭ  ئۇنىڭغا  بېرىمەن  28 ۋە  ئۇنىڭغا  قىلغاندەك  قوبۇل  ئاتامدىن  مەن  قىلىدۇ. 
بېرىمەن.  

29 ھەركىمنىڭ قۇلىقى بار بولسا، روھنىڭ جامائەتلەرگە نېمە ئېيتقىنىنى ئاڭلىسۇن.  

ساردىستىكى جامائەتكە يېزىلغان خەت

1 ساردىستىكى جامائەتنىڭ پەرىشتىسىگە پۈتكىنكى،3 

سېنىڭ  مەن  ئېيتىدۇ:  بۇنى  ئىگىسى  يۇلتۇزنىڭ  يەتتە  ۋە  روھىنىڭ  يەتتە  خۇدانىڭ   
ئەمەللىرىڭنى ۋە تىرىك ئاتىلىپ ئۆلۈك بولغىنىڭنى بىلىمەن.  

سېنىڭ  چۈنكى  قۇۋۋەتلەندۈرگىن،  قىسىملىرىنى  قالغان  دەپ  ئۆلەي  بولغىن،  2 ئويغاق 

ئەمەللىرىڭنى خۇدايىمنىڭ ئالدىدا كامىل تاپمىدىم.  3 ئۇنىڭ ئۈچۈن سۆزنى قانداق قوبۇل 
ئويغانمىساڭ،  لېكىن  قىلغىن.  توۋا  ئۇنى ساقالپ  يادىڭغا كەلتۈرۈپ،  ئاڭلىغىنىڭنى  قىلىپ 

ئوغرىدەك كېلىمەن ۋە قايسى سائەتتە ئۈستۈڭگە كېلىدىغىنىمنى بىلمەيسەن.  
ئاق  ئۇالر  بار.  كىشىلىرىڭ  بىرنەچچە  قىلمىغان  ناپاك  كىيىملىرىنى  ئۆز  ساردىستە  4 لېكىن 
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كىيىم كىيىپ مەن بىلەن يۈرىدۇ، چۈنكى ئۇالر بۇنىڭغا اليىقتۇر.  
كىتابىدىن  تىرىكلىك  ئىسمىنى  ئۇنىڭ  ۋە  كىيىدۇ  كىيىم  ئاق  ئۆزى  بولغۇچى  5 غالىب 

ئېتىراپ  ئالدىدا  پەرىشتىلىرىنىڭ  ئۇنىڭ  ۋە  ئالدىدا  ئاتامنىڭ  ئىسمىنى  ئۇنىڭ  ئۆچۈرمەي، 
قىلىمەن.  

6 ھەركىمنىڭ قۇلىقى بار بولسا، روھنىڭ جامائەتلەرگە نېمە ئېيتقىنىنى ئاڭلىسۇن.  

فىالدېلفىيەدىكى جامائەتكە يېزىلغان خەت

7 فىالدېلفىيەدىكى جامائەتنىڭ پەرىشتىسىگە پۈتكىنكى،

 مۇقەددەس ۋە ھەق بولۇپ داۋۇدنىڭ ئاچقۇچىغا ئىگە بولغۇچى، يەنى: › ئۇ ئاچسا، ھېچكىم 
ئەتمەيدۇ ۋە ئۇ ئەتسە، ھېچكىم ئاچمايدۇ‹ دەپ ئۇنىڭ توغرىسىدا ئېيتىلغان زات بۇنى ئېيتىدۇ:  
بىر  ئېتەلمەيدىغان  ھېچكىم  ئالدىڭدا  سېنىڭ  مانا  بىلىمەن.  ئەمەللىرىڭنى  سېنىڭ  8 مەن 

ئوچۇق ئىشىك قويغانمەن. چۈنكى سېنىڭ قۇدرىتىڭ ئازدۇر، ئەمما مېنىڭ سۆزۈمنى ساقالپ، 
ئىسمىمنى ئىنكار قىلمىدىڭ.  9 مانا يەھۇدىي بولماي، بەلكى يالغان ئېيتىپ ئۆزىنى يەھۇدىي 
دەيدىغان بىرنەچچىسىنى شەيتاننىڭ سىناگوگىدىن ساڭا بېرىمەن. شۇنداق قىلىمەنكى، ئۇالر 
كېلىپ، سېنىڭ پۇتلىرىڭنىڭ ئالدىدا سەجدە قىلىپ، مەن سېنى دوست تۇتقىنىمنى بىلىدۇ.  

10 سەن مېنىڭ سەۋر قىلىش توغرىسىدىكى سۆزۈمنى ساقلىغىنىڭ ئۈچۈن، مەن ھەم يەر يۈزىدە 

ماكان تۇتقانالرنىڭ سىنالمىقى ئۈچۈن ھەممە دۇنيانىڭ ئۈستىگە كېلىدىغان سىناق كۈنىدە 
ھېچكىم  تۇتقىنكى،  مەھكەم  بولغاننى  بار  سەندە  كېلىمەن.  پات  ساقاليمەن.  11 مانا  سېنى 

تاجىڭنى ئالمىغاي.  
12 غالىب بولغۇچىنى خۇدايىمنىڭ بەيتىدە بىر تۈۋرۈك قىلىمەن ۋە ئۇ ھېچ ۋاقىت يەنە چىقىپ 

يەنى ئاسماندىن  كەتمەيدۇ ۋە خۇدايىمنىڭ ئىسمىنى ۋە خۇدايىمنىڭ شەھىرىنىڭ ئىسمىنى، 
يېڭى  مېنىڭ  ۋە  ئىسمىنى  يېرۇسالېمنىڭ  يېڭى  بولىدىغان  نازىل  تەرىپىدىن  خۇدايىمنىڭ 

ئىسمىمنى ئۇنىڭ ئۈستىگە يازىمەن.  
13 ھەركىمنىڭ قۇلىقى بار بولسا، روھنىڭ جامائەتلەرگە نېمە ئېيتقىنىنى ئاڭلىسۇن.  

الئودىكىيادىكى جامائەتكە يېزىلغان خەت

14 الئودىكىيادىكى جامائەتنىڭ پەرىشتىسىگە پۈتكىنكى،

ۋە  بولغان ئىشەنچلىك  ئىپتىداسى  ياراتقان مەۋجۇدىتىنىڭ  يەنى خۇدانىڭ  ئاتالغان،  ئامىن   
سادىق گۇۋاھ ئۆزى بۇنى ئېيتىدۇ.  

15 مەن سېنىڭ ئەمەللىرىڭنى بىلىمەن. سوغۇقمۇ ئەمەس، ئىسسىقمۇ ئەمەسسەن. كاشكى يا 

سوغۇق، يا ئىسسىق بولساڭ ئىدى.  16 ئەمدى سەن يا ئىسسىق، يا سوغۇق بولماي، ئىلمان 
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بولغىنىڭ ئۈچۈن سېنى ئاغزىمدىن قەي قىلىمەن.  17 سەن: › باي ئىكەنمەن، دۆلەتمەن بولدۇم، 
ۋە  كور  ۋە  پېقىر  ۋە  بىچارە  ۋە  مىسكىن  ئۆزۈڭنىڭ  دەپ  ئەمەسمەن‹  موھتاج  نەرسىگە  ھېچ 

يالىڭاچ بولغىنىنى بىلمىگەندىن كېيىن،  
خىجالىتى  يالىڭاچلىقىڭنىڭ  ۋە  ئالتۇن،  ساقالنغان  ئوتتا  ئۈچۈن،  بولمىقىڭ  باي   ‹ 18

ۋە كۆرمەكلىكىڭ ئۈچۈن كۆزلىرىڭگە سۈرتكىلى  ئېگىن،  ئاق  دەپ، كىيگىلى  كۆرۈنمىسۇن 
دوست  كۆرسىتىمەن.  19 مەن  مەسلىھەت  ساڭا  دەپ  سېتىۋالغىن‹  مەندىن  مەلھىمى  كۆز 
تۇتقانالرنىڭ ھەممىسىگە تەنبىھ بېرىپ تەربىيىلەيمەن. ئۇنىڭ ئۈچۈن غەيرەتلىك بولۇپ، توۋا 

قىلغىن.  
20 مانا ئىشىكنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ قاقىمەن. بىركىم مېنىڭ ئاۋازىمنى ئاڭالپ ئىشىكنى ئاچسا، 

مەن ئۇنىڭ ئالدىغا كىرىپ، ئۇنىڭ بىلەن تائام يەيمەن ۋە ئۇ مەن بىلەن يەيدۇ.  
تەختىدە  ئۇنىڭ  بىللە  بىلەن  ئاتام  بولۇپ،  غالىب  ئۆزۈم  مەن  بولسا،  بولغۇچىغا  21 غالىب 

ئولتۇرغىنىمدەك، ئۇنىڭغا ئۆز تەختىمدە مەن بىلەن ئولتۇرغىلى نېسىپ بېرىمەن.  
22 ھەركىمنىڭ قۇلىقى بار بولسا، روھنىڭ جامائەتلەرگە نېمە ئېيتقىنىنى ئاڭلىسۇن.  

 ئاسماندىكى تەخت

1 ئاندىن كېيىن قارىسام، مانا ئاسماندا بىر ئىشىك ئېچىلغانىدى ۋە مەن ئاۋۋال ئاڭلىغان 4 

كاناي ئاۋازىدەك بولغان ئاۋاز ماڭا سۆزلەپ ئېيتتى: »بۇ يەرگە چىققىن ۋە مۇندىن كېيىن 
بولىدىغان ۋەقەلەرنى ساڭا كۆرسىتەي«.  

2 ۋە دەرھال روھتا كۆتۈرۈلدۈم ۋە مانا ئاسماندا بىر تەخت قويۇلغانىدى ۋە تەختنىڭ ئۈستىدە 

ھېقىق  قىزىل  ۋە  قاشتاش  يېشىل  كۆرۈنۈشى  زاتنىڭ  ئولتۇراتتى.  3 ئولتۇرغان  زات  بىر 
بىر ھەسەن-ھۈسەن  ئوخشاش  زۇمرەتكە  كۆرۈنۈشى  تەختنىڭ چۆرىسىدە  ۋە  ئىدى  تېشىدەك 

بار ئىدى.  
4 تەختنىڭ چۆرىسىدە يىگىرمە تۆت تەخت بار ئىدى ۋە بۇ تەختلەرنىڭ ئۈستىدە يىگىرمە تۆت 

ئاقساقال ئولتۇراتتى ۋە ئۇالر ئاق كىيىم كىيىپ، باشلىرىغا ئالتۇن تاجالر كىيىكلىك ئىدى.  
5 تەختتىن چېقىنالر ۋە ئاۋازالر ۋە گۈلدۈرماما چىقىپ تۇراتتى. تەختنىڭ ئالدىدا يەتتە ئوتلۇق 

چىراغ كۆيۈپ تۇردى ۋە بۇالر خۇدانىڭ يەتتە روھى بولىدۇ.  
6 تەختنىڭ ئالدىدا كرىستالغا ئوخشاش ئەينەكتەك بىر دېڭىز بار ئىدى ۋە تەختنىڭ ئوتتۇرىدا 

ۋە چۆرىسىدە ئالدى ۋە كەينى تەرىپى كۆزلەر بىلەن تولغان تۆت تىرىك زات بار ئىدى.  7 ئاۋۋالقى 
زات شىرغا ئوخشاش ۋە ئىككىنچى زات ياش بۇقىغا ئوخشاش ۋە ئۈچىنچى زاتنىڭ يۈزى ئادەم 
يۈزىگە ئوخشاش ۋە تۆتىنچى زات ئۇچىدىغان قارىقۇشقا ئوخشاش ئىدى.  8 تۆت تىرىك زاتنىڭ 
ھەربىرىنىڭ ئالتىدىن قانىتى بار ئىدى. ئۇالرنىڭ چۆرىسى ۋە قاناتلىرىنىڭ تېگى كۆزلەر بىلەن 
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تولغانىدى. ئۇالر كېچە كۈندۈز توختىماي ئېيتاتتىكى: »مۇقەددەس مۇقەددەس مۇقەددەس ھەر 
ئىشقا قادىر بولغان رەب خۇدا. ئۇ ئۆزى بار ئىدى ۋە باردۇر ۋە كېلىدۇ« دېدى.  

9 قاچان تىرىك زاتالر ئۇ ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە تىرىك بولۇپ تەختنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرغانغا 

ئۈستىدە  تەختنىڭ  ئاقساقال  تۆت  بەرسە،  10 يىگىرمە  شۈكۈر  ۋە  ئىززەت  ۋە  شان-شەرەپ 
ئولتۇرغاننىڭ ئالدىدا چۈشۈپ، ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە تىرىك بولغانغا سەجدە قىلىپ، ئۆز 
تاجلىرىنى تەختنىڭ ئالدىدا تاشالپ ئېيتىدۇكى:  11 »سەن، ئەي تەڭرى خۇداۋەندىمىز، شان-

شەرەپ ۋە ئىززەت ۋە قۇدرەت ئالغىلى اليىقتۇرسەن. چۈنكى ھەممە نەرسىلەرنى سەن ياراتتىڭ 
ۋە سېنىڭ خاھىشىڭ بىلەن ۋۇجۇدقا كېلىپ يارىتىلدى«.  

 ئورام يازما ۋە قوزا

يەتتە مۆھۈر 5  پۈتۈلۈپ  تەرىپى  1 ئاندىن تەختتە ئولتۇرغۇچىنىڭ ئوڭ قولىدا ئىچ ۋە تاش 

ئۇنىڭ  ئېچىپ،  يازمىنى  2 »ئورام  كۆردۈم.   يازمىنى  ئورام  بىر  مۆھۈرلەنگەن  بىلەن 
مۆھۈرلىرىنى ئاجراتقىلى كىم اليىقتۇر« دەپ ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن قىچقارغان بىر قۇدرەتلىك 
ئورام  ھېچكىم  تېگىدە  يەرنىڭ  نە  ۋە  يەردە  نە  ۋە  ئاسماندا  نە  3 لېكىن  كۆردۈم.   پەرىشتىنى 
يازمىنى ئېچىپ ئىچىگە قارىغىلى اليىق ئەمەس ئىدى.  4 ئورام يازمىنى ئېچىپ ئۇنىڭ ئىچىگە 
بىرى  ئاقساقالالرنىڭ  5 ئەمما  يىغلىدىم.   توال  تېپىلمىغىنى ئۈچۈن  قارىغىلى ھېچكىم اليىق 
ماڭا ئېيتتى: »يىغلىمىغىن! مانا يەھۇدانىڭ قەبىلىسىدىن بولغان شىر، يەنى داۋۇدنىڭ يىلتىز 
نوتىسى ئۆزى غالىب بولۇپ، ئورام يازمىنى ئېچىپ يەتتە مۆھۈرىنى ئاجراتقىلى اليىق بولدى«.  
6 قارىسام، مانا تۆت تىرىك زاتنىڭ ۋە ئاقساقالالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا گوياكى بوغۇزالنغاندەك بىر 

قوزا تۇرىدۇ. ئۇنىڭ يەتتە مۈڭگۈزى ۋە يەتتە كۆزى بار ئىدى. بۇالر خۇدانىڭ ھەممە يەر يۈزىگە 
ئەۋەتىلگەن يەتتە روھى بولىدۇ.  7 قوزا كېلىپ، تەختتە ئولتۇرغۇچىنىڭ ئوڭ قولىدىن ئورام 

يازمىنى ئالدى.  
8 ئۇ ئورام يازمىنى ئالغاندا تۆت تىرىك زات ۋە يىگىرمە تۆت ئاقساقال قوزىنىڭ ئالدىدا چۈشتى. 

بۇالرنىڭ ھەربىرىنىڭ چېڭى ۋە خۇشبۇي ئىسرىق بىلەن تولغان ئالتۇن قاچىلىرى بار ئىدى. 
ئوقۇپ  شېئىر  بىر  يېڭى  بولىدۇ.  9 ئۇالر  دۇئالىرى  مۇقەددەسلەرنىڭ  ئىسرىق  خۇشبۇي  بۇ 
چۈنكى  اليىقتۇرسەن،  ئاجراتقىلى  مۆھۈرلىرىنى  ئېلىپ  يازمىنى  ئورام  »سەن  ئېيتىشتىكى: 
ھەر  ۋە  مىللەتتىن  ھەر  ۋە  تىلدىن  ھەر  ۋە  قەبىلىدىن  ھەر  بىلەن  قېنىڭ  ئۆز  بوغۇزلىنىپ، 

تائىپىدىن خۇداغا ئادەملەر سېتىۋالدىڭ  
10 ۋە ئۇالرنى خۇدايىمىزغا بىر پادىشاھلىق ۋە كاھىنالر قىلدىڭ ۋە ئۇالر يەر يۈزىدە پادىشاھالر 

بولىدۇ« دېدى.  
11 كۆرسەم، مانا تەختنىڭ ۋە تىرىك زاتالرنىڭ ۋە ئاقساقالالرنىڭ چۆرىسىدە توال پەرىشتىلەرنىڭ 
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ئاۋازىنى ئاڭلىدىم ۋە ئۇالرنىڭ سانى تۈمەنلەرنىڭ تۈمەنلىرىچە ۋە مىڭالرنىڭ مىڭلىرىچە ئىدى.  
12 ئۇالر: »بوغۇزالنغان قوزا قۇدرەت ۋە دۆلەت ۋە ھېكمەت ۋە قۇۋۋەت ۋە ئىززەت ۋە شان-شەرەپ 

ۋە ھەمد ئالغىلى اليىقتۇر« دەپ ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن ئېيتىشتى.  
13 يەنە ئاسماندا ۋە يەردە ۋە يەر تېگىدىكى ۋە دېڭىزدىكى ھەر مەخلۇق ۋە ئۇالرنىڭ ئىچىدە 

بار بولغاننىڭ ھەممىسى: »تەختتە ئولتۇرغۇچىغا ۋە قوزىغا ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە ھەمد ۋە 
ئىززەت ۋە شان-شەرەپ ۋە سەلتەنەت بولغاي« دەپ ئېيتقىنىنى ئاڭلىدىم.  

14 تۆت تىرىك زات »ئامىن« دەپ ئېيتتى ۋە ئاقساقالالر چۈشۈپ سەجدە قىلدى.  

يەتتە مۆھۈر

بىرى 6  زاتنىڭ  تىرىك  تۆت  ۋە  كۆردۈم  ئاجراتقىنىنى  بىرىنى  مۆھۈرنىڭ  ئۇ يەتتە  قوزا   1

گۈلدۈرمامىغا ئوخشاش بىر ئاۋاز بىلەن: »كەل« دەپ ئېيتقىنىنى ئاڭلىدىم.  2 قارىسام، 
مانا بىر ئاق ئات تۇرىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە مىنگۈچىنىڭ بىر ئوق ياسى بار ئىكەن. ئۇنىڭغا بىر 

تاج بېرىلدى ۋە ئۇ نۇسرەتلىك بولۇپ غالىب بولغىلى چىقتى.  
ئېيتقىنىنى  دەپ  »كەل«  زاتنىڭ:  تىرىك  ئىككىنچى  ئاجراتقاندا،  مۆھۈرنى  ئىككىنچى  3 ئۇ 

ئاڭلىدىم.  4 يەنە باشقا بىر ئات چىقتى. ئۇنىڭ رەڭى قىزىل ئىدى ۋە ئۇنىڭ ئۈستىگە مىنگۈچىگە 
يەر يۈزىدىن تىنچلىقنى ئالغىلى قۇدرەت بېرىلدى. شۇنداقكى، ئادەملەر بىر-بىرىنى ئۆلتۈرگەي، 

ۋە ئۇنىڭغا چوڭ بىر قىلىچ بېرىلدى.  
5 ئۈچىنچى مۆھۈرنى ئاجراتقاندا ئۈچىنچى تىرىك زاتنىڭ: »كەل« دەپ ئېيتقىنىنى ئاڭلىدىم. 

قارىسام، مانا بىر قارا ئات تۇرىدۇ ۋە ئۇنىڭ ئۈستىگە مىنگۈچىنىڭ قولىدا بىر تارازا بار ئىكەن.  
6 تۆت تىرىك زاتنىڭ ئارىسىدىن بىر ئاۋاز: »بىر قاچا بۇغداي بىر دىنارغا ۋە ئۈچ قاچا ئارپا بىر 

دىنارغا، ئەمما زەيتۇن يېغىغا ۋە شارابقا زەرەر يەتكۈزمىگىن« دەپ ئېيتقىنىنى ئاڭلىدىم.  
7 تۆتىنچى مۆھۈرنى ئاجراتقاندا تۆتىنچى تىرىك زاتنىڭ ئاۋازىنىڭ: »كەل« دەپ ئېيتقىنىنى 

ئىسمى  مىنگۈچىنىڭ  ئۈستىگە  ئۇنىڭ  تۇرىدۇ.  ئات  سارغۇچ  بىر  مانا  ئاڭلىدىم.  8 قارىسام، 
ئۆلۈم ئىدى ۋە دوزاخ ئۇنىڭغا ئەگىشىپ تۇردى. ئۇالرغا قىلىچ ۋە ئاچارچىلىق ۋە ئۆلۈم بىلەن 
قۇدرەت  ئۈستىگە  بىرى  تۆتتىن  يەرنىڭ  ئۆلتۈرگىلى  بىلەن  ھايۋانلىرى  ۋەھشىي  يەرنىڭ  ۋە 

بېرىلدى.  
تاپشۇرۇلغان  ئۆزىگە  ئۇالرنىڭ  ۋە  ئۈچۈن  سۆزى  خۇدانىڭ  ئاجراتقاندا  مۆھۈرنى  9 بەشىنچى 

شاھادىتى ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ جانلىرىنى قۇربانگاھنىڭ تېگىدە كۆردۈم.  10 ئۇالر توۋالپ 
ئېيتتى: »ئەي مۇقەددەس ۋە ھەق خۇداۋەندە، قاچانغىچە بىزنىڭ قېنىمىزنىڭ ئىنتىقامىنى يەر 
يۈزىدە ئولتۇرغۇچىالردىن ئالماي، ھۆكۈم قىلغىلى تەخىر قىلىسەن؟«  11 ئۇالرنىڭ ھەربىرىگە 
بىر ئاق كىيىم بېرىلىپ، ئۇالرغا ئېيتىلدىكى، ئۆز خىزمەتداشلىرى ۋە بۇرادەرلىرى ئۇالرنىڭ 
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ئۆزىدەك ئۆلتۈرۈلۈپ سانى تولغۇچىلىك ئازغىنا ۋاقىت سەۋر قىلىپ راھەت ئالسۇن.  
ئاپتاپ  بولۇپ،  ۋەقە  زىلزىلە  بىر  چوڭ  كۆردۈمكى،  ئاجراتقاندا  مۆھۈرنى  ئالتىنچى  12 قوزا 

يۇلتۇزلىرى  ئاسماننىڭ  قالدى  13 ۋە  بولۇپ  قاندەك  ئاي  پۈتۈن  ۋە  قارا  تاغاردەك  قىل  بىر 
ئەنجۈر دەرىخى قاتتىق شامالدىن ئىرغىتىلغاندا خام مېۋىلىرىنى تۆككەندەك يەرگە چۈشتى.  
14 ئاسمان بىر ئورام يازما يۆگەلگەندەك يۆگىلىپ غايىب بولۇپ كەتتى ۋە ھەر تاغ ۋە ھەر ئارال 

بايلىرى  ۋە  سەردارلىرى  ۋە  چوڭلىرى  ۋە  پادىشاھلىرى  يۆتكەلدى.  15 دۇنيانىڭ  جايىدىن  ئۆز 
تاشلىرىنىڭ  قورام  تاغ  ۋە  ئۆڭكۈرلەردە  ئۆزىنى  ۋە ھۆر  دەرۋەقە ھەر قۇل  قۇۋۋەتلىكلىرى،  ۋە 
ئارىسىدا يوشۇرۇپ،  16 تاغالرغا ۋە قورام تاشالرغا ئېيتتىكى: »بىزنىڭ ئۈستىمىزگە چۈشۈپ، 
بىزنى تەختتە ئولتۇرغۇچىنىڭ يۈزىدىن ۋە قوزىنىڭ غەزىپىدىن يوشۇرۇڭالر.  17 چۈنكى ئۇالرنىڭ 

غەزىپىنىڭ چوڭ كۈنى كەلدى ۋە كىم تۇرالىسۇن؟  

بەنى-ئىسرائىلدىن بىر يۈز قىرىق تۆت مىڭ كىشى مۆھۈرلىنىدۇ

1 ئاندىن كېيىن يەرنىڭ تۆت چەتلىرىدە تۇرغان تۆت پەرىشتىنى كۆردۈم. ئۇالر يەرنىڭ تۆت 7 

شامىلىنى تۇتۇپ، يەر يا دېڭىزنىڭ ئۈستىدە ۋە يا ھېچبىر دەرەخكە ئۇرۇپ كوزغالمىغاي دەپ 
شامالالرنى توسۇپ تۇردى.  2 باشقا بىر پەرىشتىنىڭ كۈن چىقار يېرىدىن پەيدا بولۇپ كەلگىنىنى 
كۆردۈم. ئۇنىڭدا تىرىك خۇدانىڭ مۆھۈرى بار ئىدى ۋە ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن قىچقىرىپ، يەرگە 
بەندىلىرىنىڭ  خۇدايىمىزنىڭ  3 »بىز  پەرىشتىگە:   تۆت  ئۇ  يەتكۈزىدىغان  زەرەر  دېڭىزغا  ۋە 
دەپ  يەتكۈزمەڭالر«  زەرەر  دەرەخلەرگە  يا  دېڭىزغا  يا  يەرگە  باسمىغۇچە  مۆھۈر  پېشانىلىرىغا 

ئېيتتى.  
قەبىلىلىرىدىن  ھەممە  بەنى-ئىسرائىلنىڭ  ئاڭلىدىم.  سانىنى  4 مۆھۈرلەنگەنلەرنىڭ 

مۆھۈرلەنگەنلەر بىر يۈز قىرىق تۆت مىڭ ئىدى.  
5 يەھۇدا قەبىلىسىدىن ئون ئىككى مىڭ مۆھۈرلەندى. رۇبەن قەبىلىسىدىن ئون ئىككى مىڭ، 

گاد قەبىلىسىدىن ئون ئىككى مىڭ،  
ماناسسە  مىڭ،  ئىككى  ئون  قەبىلىسىدىن  نافتالى  مىڭ،  ئىككى  ئون  قەبىلىسىدىن  6 ئاشەر 

قەبىلىسىدىن ئون ئىككى مىڭ،  
7 شىمون قەبىلىسىدىن ئون ئىككى مىڭ، الۋىي قەبىلىسىدىن ئون ئىككى مىڭ، ئىسساكار 

قەبىلىسىدىن ئون ئىككى مىڭ،  
8 زەبۇلۇن قەبىلىسىدىن ئون ئىككى مىڭ، يۈسۈپ قەبىلىسىدىن ئون ئىككى مىڭ ۋە بەنيامىن 

قەبىلىسىدىن ئون ئىككى مىڭ مۆھۈرلەندى.  
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ھەر مىللەتتىن كەلگەن خااليىق

ھەر  ۋە  مىللەتتىن  ھەر  ۋە  قەبىلىدىن  ھەر  ۋە  تائىپىدىن  ھەر  مانا  قارىسام،  كېيىن  9 ئاندىن 

تىلدىن ھېچكىم سانالمايدىغان چوڭ بىر توپ خااليىق ئاق كىيىم كىيىپ، قوللىرىدا خورما 
شاخلىرى تۇتۇپ، تەختنىڭ ئالدىدا ۋە قوزىنىڭ ئالدىدا تۇراتتى.  10 ئۇالر ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن 

قىچقىرىپ: »نىجات تەختتە ئولتۇراقلىق خۇدايىمىزنىڭ ۋە قوزىنىڭكىدۇر«.  
11 پەرىشتىلەرنىڭ ھەممىسى تەختنىڭ چۆرىسىدە ۋە ئاقساقالالرنىڭ ۋە تۆت تىرىك زاتنىڭ 

قىلىپ،   سەجدە  خۇداغا  يىقىلىپ  ئۈستىگە  يۈزلىرىنىڭ  ئۆز  ئۇالر  ۋە  تۇراتتى  چۆرىسىدە 
12 ئېيتتىكى: »ئامىن. ھەمد ۋە شان-شەرەپ ۋە ھېكمەت ۋە شۈكۈر ۋە ئىززەت ۋە قۇدرەت ۋە 

قۇۋۋەت ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە خۇدايىمىزنىڭكىدۇر. ئامىن«.  
13 ئاقساقالالرنىڭ بىرى سۆز قىلىپ ماڭا ئېيتتى: »بۇ ئاق كىيىم كىيگەنلەر كىمدۇر ۋە نە 

ماڭا  ئۇ  ۋە  بىلىسەن«  ئۆزۈڭ  خوجام، سەن  »ئەي  ئېيتتىم:  كەلدى؟«  14 ئۇنىڭغا  يەردىن 
قوزىنىڭ  يۇيۇپ  ئېگىنلىرىنى  ئۆز  ئۇالر  ۋە  تەڭلىكتىن كەلگەنلەردۇر  ئېيتتى: »بۇالر چوڭ 
قېنىدا ئاق قىلغان.  15 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر خۇدانىڭ تەختىنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ، كېچە ۋە 
كۈندۈز خۇداغا ئۇنىڭ بەيتىدە ئىبادەت قىلىدۇ، ۋە تەختتە ئولتۇرغۇچى ئۇالرنىڭ ئۈستىگە 
چېدىرىنى سايىۋەن قىلىدۇ.  16 ئۇالر يەنە ئاچ قالمايدۇ ۋە يەنە ئۇسسىمايدۇ ۋە ئاپتاپ ۋە يا 
باشقا بىر ئىسسىقلىق ئۇالرنىڭ ئۈستىنى باسمايدۇ.  17 چۈنكى تەختنىڭ ئوتتۇرىدىكى قوزا 
ئۇالرغا پادىچى بولۇپ، ئۇالرنى تىرىك سۇ بۇالقلىرىغا باشاليدۇ ۋە خۇدا ئۇالرنىڭ كۆزلىرىدىن 

ھەر ياشنى ئېرتىدۇ«.  

يەتتىنچى مۆھۈر

1 قوزا يەتتىنچى مۆھۈرنى ئاجراتقاندا ئاسماندا يېرىم سائەتچە سۈكۈتلۈك بولدى.  8 

2 خۇدانىڭ ئالدىدا تۇرىدىغان يەتتە پەرىشتىنى كۆردۈم ۋە ئۇالرغا يەتتە كاناي بېرىلدى.  

ئىسرىقدېنى  ئالتۇن  بىر  ئۇنىڭ  تۇردى.  ئالدىدا  قۇربانگاھنىڭ  كېلىپ  پەرىشتە  بىر  3 باشقا 

بار ئىدى ۋە مۇقەددەسلەرنىڭ دۇئالىرىغا قوشۇپ تەختنىڭ ئالدىدىكى ئالتۇن قۇربانگاھنىڭ 
بېرىلدى.  4 ئىسرىقنىڭ  ئىسرىق  خۇشبۇي  توال  ئۇنىڭغا  ئۈچۈن  قىلىش  تەقدىم  ئۈستىدە 
ئالدىغا  خۇدانىڭ  قولىدىن  پەرىشتىنىڭ  بىلەن  دۇئالىرى  مۇقەددەسلەرنىڭ  تۈتۈنى  خۇشبۇي 

چىقتى.  
5 ئاندىن پەرىشتە ئىسرىقداننى ئېلىپ، قۇربانگاھنىڭ ئوتىدىن تولدۇرۇپ يەرگە تاشلىدى ۋە 

گۈلدۈرماما ۋە ئاۋازالر ۋە چېقىنالر ۋە زىلزىلىلەر ۋەقە بولدى.  
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يەتتە كاناي

6 ئاندىن كاناي تۇتۇقلۇق يەتتە پەرىشتە كاناي چالغىلى قوپتى.  

7 ئاۋۋالقىسى كاناي چالدى ۋە قان ۋە ئوت بىلەن ئارىالش تۇال پەيدا بولۇپ، يەرگە تاشالندى 

ۋە يەرنىڭ ئۈچتىن بىرى كۆيدۈرۈلدى ۋە دەرەخلەرنىڭ ئۈچتىن بىرى كۆيدۈرۈلدى ۋە ھەممە 
يېشىل ئوت كۆيدۈرۈلدى.  

دېڭىزغا  تاغ  بىر  تۇتاشقان چوڭ  بىلەن  ئوت  گوياكى  ۋە  چالدى  كاناي  پەرىشتە  8 ئىككىنچى 

جانىۋارالرنىڭ  تىرىك  ئايالندى.  9 دېڭىزدىكى  قانغا  بىرى  ئۈچتىن  دېڭىزنىڭ  ۋە  تاشالندى 
ئۈچتىن بىرى ئۆلدى ۋە كېمىلەرنىڭ ئۈچتىن بىرى يوقىتىلدى.  

يۇلتۇز  بىر  چوڭ  كۆيىدىغان  چىراغدەك  ئاسماندىن  ۋە  چالدى  كاناي  پەرىشتە  10 ئۈچىنچى 

چۈشۈپ، دەرياالرنىڭ ئۈچتىن بىرىگە ۋە سۇ بۇالقلىرىنىڭ ئۈستىگە چۈشتى.  11 بۇ يۇلتۇزنىڭ 
ئىسمى كەكرە دەپ ئاتىلىدۇ ۋە سۇالرنىڭ ئۈچتىن بىرى ئاچچىق بولۇپ قالدى ۋە سۇ ئاچچىق 

بولغىنى ئۈچۈن توال ئادەملەر سۇدىن ئۆلدى.  
ۋە  بىرى  ئۈچتىن  ئاينىڭ  ۋە  بىرى  ئۈچتىن  ئاپتاپنىڭ  ۋە  چالدى  كاناي  پەرىشتە  12 تۆتىنچى 

يۇلتۇزالرنىڭ ئۈچتىن بىرى ئۇرۇلدى. شۇنداقكى، ئۇالرنىڭ ئۈچتىن بىرى قاراڭغۇ بولدى ۋە 
كۈندۈزنىڭ ئۈچتىن بىرى يورۇقلۇق بەرمىدى ۋە كېچە ھەم شۇنداق بولدى.  

13 مەن ئاسماننىڭ ئوتتۇرىسىدا ئۇچىدىغان بىر قارىقۇشنى كۆرۈپ، ئۇنىڭ ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن: 

»ۋاي، ۋاي، ۋاي، يەر يۈزىدە ئولتۇرغۇچىالرغا، تېخى كاناي چالىدىغان ئۈچ پەرىشتىنىڭ كاناي 
چېلىشى جەھىتىدىن ۋاي ئۇالرغا!« دەپ ئېيتقىنىنى ئاڭلىدىم.  

1 بەشىنچى پەرىشتە كاناي چالدى ۋە ئاسماندىن چۈشكەن بىر يۇلتۇزنى كۆردۈم ۋە ئۇنىڭغا 9 

ھاڭ قۇدۇقىنىڭ ئاچقۇچى بېرىلدى.  2 ئۇ ھاڭنىڭ قۇدۇقىنى ئاچتى ۋە قۇدۇقتىن چوڭ 
خۇمداندىن چىققان تۈتۈندەك بىر تۈتۈن چىقتى ۋە ئاپتاپ بىلەن كۆك قۇدۇقنىڭ تۈتۈنىدىن 
قاراڭغۇ بولدى  3 ۋە تۈتۈندىن چېكەتكە چىقىپ يەرگە چۈشتى ۋە ئۇالرغا يەردىكى چاياننىڭ 
قۇدرىتىدەك قۇدرەت بېرىلدى.  4 ئۇالرغا: »يەرنىڭ ئوتىغا ۋە ھېچبىر يېشىللىققا ۋە ھېچبىر 
دەرەخكە زەرەر يەتكۈزمەڭالر. يالغۇز پېشانىلىرىدا خۇدانىڭ مۆھۈرى بولمىغان ئادەملەرگە زەرەر 
قىلىڭالر« دەپ ئېيتىلدى.  5 ئۇالرغا ئادەملەرنى ئۆلتۈرگىلى ئەمەس، بەلكى بەش ئايغىچە ئازاب 

قىلىشقا قۇدرەت بېرىلدى ۋە ئازابى چايان چاققىنىدىن بولغان ئازابىدەك ئىدى.  
لېكىن  ئۆلگىلى خااليدۇ،  تاپمايدۇ،  ئۇنى  لېكىن  ئىزدەيدۇ،  ئۆلۈمنى  ئادەملەر  6 شۇ كۈنلەردە 

ئۆلۈم ئۇالردىن قاچىدۇ.  7 چېكەتكىلەرنىڭ شەكلى جەڭگە تەييار قىلىنغان ئاتالرنىڭكىدەك 
ئىدى ۋە باشلىرىدا ئالتۇن تاجالرغا ئوخشاش نەرسىلەر بار ئىدى ۋە يۈزلىرى ئادەم يۈزىدەك ئىدى  
8 ۋە چاچلىرى خوتۇن چاچلىرىدەك ۋە چىشلىرى شىر چىشلىرىدەك ئىدى  9 ۋە تۆمۈر كۆكرەك 
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قالقانلىرىدەك كۆكرەك قالقانلىرى بار ئىدى. قاناتلىرىنىڭ شەپىسى سوقۇشقا چاپقان توال ئات 
بار  نەشتەرلىرى  ۋە  قۇيرۇقلىرى  ئوخشاش  ئىدى.  10 چاياننىڭكىگە  ئاۋازىدەك  ھارۋىلىرىنىڭ 
ئىدى ۋە ئادەملەرگە بەش ئايغىچە ئازاب بېرىدىغان كۈچى قۇيرۇقلىرىدا بار ئىدى.  11 ھاڭنىڭ 
پەرىشتىسى ئۇالرنىڭ ئۈستىدە پادىشاھ ئىدى. ئۇنىڭ ئىسمى ئىبرانىيچە ئاۋاددون ۋە يۇنانچە 

ئۇنىڭ ئىسمى ئاپوليون بولىدۇ.  

12 بىر ۋاي ئۆتۈپ كەتتى. مانا مۇندىن كېيىن يەنە ئىككى ۋاي كېلىدۇ.  

تۆت  قۇربانگاھنىڭ  ئالتۇن  ئالدىدىكى  خۇدانىڭ  ۋە  چالدى  كاناي  پەرىشتە  13 ئالتىنچى 

پەرىشتىگە: »چوڭ  ئالتىنچى  تۇتۇقلۇق  كاناي  ئاۋاز  ئاڭلىدىم.  14 ئۇ  ئاۋاز  بىر  مۈڭگۈزىدىن 
فىرات دەرياسىنىڭ بويىدا باغالقلىق تۆت پەرىشتىنى يېشىپ قويغىن« دەپ ئېيتتى  15 ۋە بۇ 
تۆت پەرىشتە يېشىلدى. بۇالر ئادەملەرنىڭ ئۈچتىن بىرىنى ئۆلتۈرگىلى تايىن قىلىنغان سائەت 
ۋە كۈن ۋە ئاي ۋە يىلغىچە تەييار قىلىنغانىدى.  16 ئاتلىق قوشۇننىڭ سانى ئىككى مەرتىۋە 
ئون مىڭ مەرتىۋە ئون مىڭ ئىدى. ئۇالرنىڭ سانىنى ئاڭلىدىم.  17 روھىي كۆرۈنۈشتە ئاتالرنى 
ۋە ئۇالرنىڭ ئۈستىدە مىنگۈچىلەرنى شۇنداق كۆردۈمكى، ئۇالرنىڭ ئوتقاشتەك قىزىل ۋە كۆك 
ياقۇت ۋە گۈڭگۈرت رەڭلىك كۆكرەك قالقانلىرى بار ئىدى. ئاتالرنىڭ باشلىرى شىر باشالردەك 
بولۇپ، ئېغىزلىرىدىن ئوت ۋە تۈتۈن ۋە گۈڭگۈرت چىقاتتى.  18 بۇ ئۈچ باالدىن، يەنى ئاتالرنىڭ 
ئۆلتۈرۈلدى.   بىرى  ئۈچتىن  ئادەملەرنىڭ  گۈڭگۈرتتىن  ۋە  تۈتۈن  ۋە  ئوت  چىققان  ئاغزىدىن 
19 چۈنكى ئاتالرنىڭ كۈچى ئېغىزلىرىدا ۋە قۇيرۇقلىرىدا ئىدى ۋە ئۇالرنىڭ قۇيرۇقلىرى يىالنغا 

ئوخشاپ، باشلىرى بار ئىدى. بۇالر بىلەن زەرەر يەتكۈزەتتى.  
20 لېكىن بۇ باالدىن ئۆلمەي قالغان ئادەملەر قوللىرىنىڭ ئىشلىرىدىن توۋا قىلمىدى ۋە يامان 

ۋە  كۈمۈشتىن  ۋە  ئالتۇندىن  ماڭمايدىغان  ۋە  ئاڭلىمايدىغان  ۋە  كۆرمەيدىغان  ۋە  روھالرغا 
مىستىن ۋە تاشتىن ۋە ياغاچتىن ياسالغان بۇتسۈرەتلىرىگە باش ئېگىشتىن توختىمىدى  21 ۋە 
توۋا  ئوغرىلىقىدىن  ۋە  قىلىشىدىن  زىنا  ۋە  سېھىرگەرلىكىدىن  ۋە  قىلىشىدىن  قاتىللىق  ئۆز 

قىلمىدى.  

كۈچلۈك پەرىشتە ۋە كىچىك ئورام يازما

1 يەنە بىر كۈچلۈك پەرىشتىنىڭ ئاسماندىن نازىل بولغىنىنى كۆردۈم. ئۇ بىر بۇلۇتنى 10 

كىيگەنىدى ۋە بېشىنىڭ ئۈستىدە بىر ھەسەن-ھۈسەن بار ئىدى ۋە يۈزى ئاپتاپتەك ۋە 
پۇتلىرى ئوت تۈۋرۈكلىرىدەك ئىدى.  2 ئۇنىڭ قولىدا كىچىك بىر ئوچۇق ئورام يازما بار ئىدى. 
ئۇ ئوڭ پۇتىنى دېڭىزغا ۋە سول پۇتىنى قۇرۇقلۇققا قويۇپ،  3 شىر ھۇۋلىغاندەك ئۈنلۈك ئاۋاز 
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بىلەن قىچقاردى. ئۇ قىچقارغاندا يەتتە گۈلدۈرماما ئۆز ئاۋازلىرىنى ئاڭلىتىپ سۆز قىلدى.  
ئاۋاز  بىر  ئاسماندىن  ئەمما  بولدۇم.  پۈتمەكچى  كېيىن  قىلغاندىن  سۆز  گۈلدۈرماما  4 يەتتە 

ئاڭلىدىم. ئۇ ماڭا ئېيتتىكى: »يەتتە گۈلدۈرماما ئېيتقان سۆزنى پۈتمەي مۆھۈرلىگىن«.  
تەرىپىگە  ئاسمان  قولىنى  ئوڭ  پەرىشتە  ئۇ  كۆرگەن  مەن  تۇرغان،  قۇرۇقلۇقتا  ۋە  5 دېڭىزدا 

ۋە  نەرسىلەرنى  ئانداكى  ۋە  بولۇپ ئاسماننى  تىرىك  ئەبەدىگىچە  ئەبەدلەرنىڭ  كۆتۈرۈپ،  6 ئۇ 
يەرنى ۋە ئانداكى نەرسىلەرنى ۋە دېڭىزنى ۋە ئانداكى نەرسىلەرنى ياراتقۇچىنىڭ ئۆزى بىلەن 
قەسەم قىلىپ: »مانا يەنە ۋاقىت بولمايدۇ،  7 بەلكى يەتتىنچى پەرىشتە كاناي چېلىپ ئاۋازىنى 
بېشارىتىگە  بەرگەن  پەيغەمبەرلەرگە  بەندىلىرى  ئۆز  سىرى  خۇدانىڭ  كۈنلەردە  ئاڭلىتىدىغان 

مۇۋاپىق تامام بولىدۇ« دەپ ئېيتتى.  
ۋە  دېڭىزدا  »بېرىپ،  ئېيتتىكى:  قىلىپ  سۆز  ماڭا  يەنە  ئاۋاز  ئاڭلىغان  ئاسماندىن  8 مەن 

ئالغىن«.  9 مەن  يازمىنى  ئورام  پەرىشتىنىڭ قولىدىكى كىچىك ئوچۇق  تۇرغان  قۇرۇقلۇقتا 
پەرىشتىنىڭ ئالدىغا بېرىپ، ئۇنىڭغا ئېيتتىمكى: »ئۇ كىچىك ئورام يازمىنى ماڭا بەرگىن« ۋە 
ئۇ ماڭا ئېيتتى: »ئۇنى ئېلىپ يېگىن. سېنىڭ قورسىقىڭنى ئېچىشتۇرىدۇ، لېكىن ئاغزىڭدا 
ھەسەلدەك شېرىن بولىدۇ«.  10 مەن ئۇ كىچىك ئورام يازمىنى پەرىشتىنىڭ قولىدىن ئېلىپ 
قورسىقىم  كېيىن  يېگەندىن  ئۇنى  مەن  ئەمما  بولدى،  شېرىن  ھەسەلدەك  ئاغزىمدا  يېدىم. 
ئېچىشتى.  11 ئاندىن ماڭا ئېيتىلدىكى: »توال خەلقلەر ۋە تائىپىلەر ۋە تىلالر ۋە پادىشاھالرنىڭ 

ئۈستىدە يەنە پەيغەمبەرلىك قىلمىقىڭ كېرەكتۇر«  

 ئىككى شاھىت

خۇدانىڭ 11  »قوپۇپ،  ئېيتىلدىكى:  ۋە  بېرىلدى  ماڭا  قومۇش  بىر  ئوخشاش  1 ھاسىغا 

بەيتىنى ۋە قۇربانگاھنى ۋە ئاندا سەجدە قىلغۇچىالرنى ئۆلچىگىن.  2 لېكىن بەيتنىڭ 
ئۇالر  بېرىلدى.  تائىپىلەرگە  ئۇ  چۈنكى  ئۆلچىمىگىن،  ئۇنى  قويۇپ  ھويلىنى  تاشقىرىدىكى 
مۇقەددەس شەھەرنى قىرىق ئىككى ئايغىچە دەپسەندە قىلىدۇ  3 ۋە مەن ئىككى شاھىتىمغا 

بىر مىڭ ئىككى يۈز ئاتمىش كۈن پاالس كىيىپ پەيغەمبەرلىك قىلىشقا قۇدرەت بېرىمەن«.  
ئىككى  ۋە  دەرىخى  زەيتۇن  ئىككى  ئۇ  تۇرىدىغان  ئالدىدا  خۇداۋەندىسىنىڭ  يەرنىڭ  4 بۇالر 

ئوت  ئاغزىدىن  ئۇالرنىڭ  خالىسا،  يەتكۈزگىلى  زەرەر  ئۇالرغا  بولىدۇ.  5 بىركىم  شامدان 
چىقىپ دۈشمەنلىرىنى يوقىتىدۇ ۋە ئەگەر بىركىم ئۇالرغا زەرەر يەتكۈزگىلى خالىسا، شۇنداق 
دەپ،  ياغمىسۇن  يامغۇر  كۈنلىرىدە  پەيغەمبەرلىك  كېرەكتۇر.  6 بۇالرنىڭ  ئۆلتۈرۈلمىكى 
ئاسماننى باغلىغىلى قۇدرىتى بار ۋە سۇالرنىڭ ئۈستىگە ئۇالرنى قانغا ئايالندۇرغىلى قۇدرىتى 

بار ۋە قاچان خالىسا يەرنى ھەر باال بىلەن ئۇرغىلى قۇدرىتى بار.  
7 ئۇالر ئۆز شاھادىتىنى قىلىپ بولغاندا، ھاڭدىن چىققان ۋەھشىي ھايۋان ئۇالر بىلەن جەڭ 
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قىلىپ ئۇالرنى بېسىپ ئۆلتۈرىدۇ  8 ۋە ئۇالرنىڭ ئۆلۈكلىرى روھىيچە سودوم ۋە مىسىر دەپ 
كرېستكە  ئۆزى  خۇداۋەندىسى  ئۇالرنىڭ  ئاندا  ياتىدۇ.  كوچىسىدا  شەھەرنىڭ  چوڭ  ئاتالغان 
تارتىلدى.  9 خەلقلەرنىڭ ۋە قەبىلىلەرنىڭ ۋە تىلالرنىڭ ۋە تائىپىلەرنىڭ ئادەملىرى ئۇالرنىڭ 
ئۆلۈكلىرىنى ئۈچ يېرىم كۈنگىچىلىك كۆرۈپ، ئۇالرنىڭ ئۆلۈكلىرىنى گۆرگە سالغىلى قويمايدۇ.  
10 يەر يۈزىدە ئولتۇرغۇچىالر ئۇالرنىڭ ئۈستىدە خۇش بولۇپ شادلىق قىلىپ، بىر-بىرىگە تۆھپە 

ئەۋەتىدۇ. چۈنكى بۇ ئىككى پەيغەمبەر يەر يۈزىدە ئولتۇرغۇچىالرغا ئازاب بەرگەنىدى.  
11 ئۈچ يېرىم كۈندىن كېيىن خۇدا تەرىپىدىن بىر تىرىكلىك روھى ئۇالرغا كىرىپ، ئورنىدىن 

پۇت تىرەپ تۇردى. ئۇالرنى كۆرگەنلەرنىڭ ئۈستىگە چوڭ بىر قورقۇنچ چۈشتى.  12 »بۇ يەرگە 
كۆز  دۈشمەنلىرىنىڭ  ئۇالر  ۋە  ئاڭالندى  ئۇالرغا  ئاۋاز  ئۈنلۈك  بىر  ئاسماندىن  دەپ  چىقىڭالر« 

ئالدىدا بىر بۇلۇتتا ئاسمانغا چىقتى.  
13 شۇ سائەتتە چوڭ بىر زىلزىلە ۋەقە بولدى ۋە شەھەرنىڭ ئوندىن بىرى يىقىلدى ۋە زىلزىلىدىن 

يەتتە مىڭ ئادەم ئۆلتۈرۈلدى ۋە قالغانالر قورقۇپ، ئاسماننىڭ خۇدايىغا شان-شەرەپ بەردى.  

14 ئىككىنچى ۋاي ئۆتۈپ كەتتى. مانا ئۈچىنچى ۋاي پات كېلىدۇ.  

يەتتىنچى كاناي

15 يەتتىنچى پەرىشتە كاناي چالدى ۋە ئاسماندا ئۈنلۈك ئاۋازالر ئاڭلىنىپ ئېيتتىكى: »دۇنيانىڭ 

ئەبەدلەرنىڭ  ئۇ  ۋە  بولدى  مەسىھىنىڭكى  ئۇنىڭ  ۋە  خۇداۋەندىمىزنىڭكى  پادىشاھلىقلىرى 
ئەبەدىگىچە پادىشاھلىق قىلىدۇ«.  

16 خۇدانىڭ ئالدىدا ئۆز تەختلىرىنىڭ ئۈستىدە ئولتۇراقلىق يىگىرمە تۆت ئاقساقال يۈز تۆۋەن 

يىقىلىپ خۇداغا سەجدە قىلىپ،  
بار  ۋە  باردۇرسەن  سەن  خۇدا،  رەب  قادىر-مۇتلەق  ئەي  ئېيتىمىز،  شۈكۈر  »ساڭا  17 ئېيتتى: 

ئىدىڭ. ئۆز چوڭ قۇدرىتىڭنى قولۇڭغا ئېلىپ، پادىشاھ بولدۇڭ.  
18 خەلقلەر ئاچچىقالندى ۋە سېنىڭ غەزىپىڭ يېتىپ كەلدى. ئۆلگەنلەرنىڭ ھۆكۈم قىلىنىشىنىڭ 

كىچىك  قورققۇچىالرنىڭ  ئىسمىڭدىن  ۋە  مۇقەددەسلەرگە  ۋە  پەيغەمبەرلەرگە  بەندىلىرىڭ  ۋە 
قىلىشىڭنىڭ  خاراب  قىلغۇچىالرنى  خاراب  يەرنى  ۋە  بېرىشىڭنىڭ  ئىنئام  چوڭلىرىغا  بىلەن 

ۋاقتى كەلدى«.  
19 ئاندىن ئاسماندا خۇدانىڭ بەيتى ئېچىلدى ۋە ئۇنىڭ بەيتىدىكى ئەھدە ساندۇقى كۆرۈندى ۋە 

چېقىنالر ۋە ئاۋازالر ۋە گۈلدۈرماما ۋە زىلزىلە ۋە چوڭ تۇال يېغىش ۋەقە بولدى  
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خوتۇن ۋە ئەجدىھا

1 ئاسماندا چوڭ بىر ئاالمەت كۆرۈندى. بىر خوتۇن كۈننى كىيگەنىدى ۋە پۇتلىرىنىڭ 12 

2 ئۇ  ئىدى.   بار  تاج  بىر  يۇلتۇزدىن  ئىككى  ئون  ئۈستىدە  بېشىنىڭ  ۋە  ئاي  تېگىدە 
ھامىلىدار بولۇپ تولغاق تارتىپ، تۇغۇش دەردىدە قىچقىراتتى.  3 ئاسماندا يەنە بىر ئاالمەت 
كۆرۈندى. مانا چوڭ ئوتقاشتەك قىزىل بىر ئەجدىھا پەيدا بولدى ۋە ئۇنىڭ يەتتە بېشى ۋە ئون 
يۇلتۇزلىرىنىڭ  ئاسمان  قۇيرۇقى  4 ئۇنىڭ  ئىدى.   بار  تاج  يەتتە  باشلىرىدا  بولۇپ،  مۈڭگۈزى 
ئۇ  تۇرۇپ،  ئالدىدا  خوتۇننىڭ  تۇغىدىغان  ئەجدىھا  تاشلىدى.  يەرگە  تارتىپ  بىرىنى  ئۈچتىن 

تۇغقىنىدا بالىسىنى يۇتۇۋاالي دەپ، ساقالپ تۇردى.  
5 خوتۇن بىر ئوغۇل بالىنى تۇغدى ۋە ئۇ باال ھەممە تائىپىلەرنىڭ ئۈستىدە تۆمۈر ھاسا بىلەن 

سەلتەنەت قىلغۇچى بولىدۇ. ئۇنىڭ بالىسى خۇداغا ۋە ئۇنىڭ تەختىنىڭ ئالدىغا كۆتۈرۈلدى.  
6 خوتۇن باياۋانغا قاچتى. ئۇ يەردە ئۇنى بىر مىڭ ئىككى يۈز ئاتمىش كۈنگىچە پەرۋىش قىلىش 

ئۈچۈن خۇدا تەرىپىدىن ئۇنىڭغا تەييار قىلىنغان بىر جاي بار ئىدى .  
جەڭ  قارشى  ئەجدىھاغا  پەرىشتىلىرى  ئۇنىڭ  ۋە  مىكائىل  بولدى.  ۋەقە  جەڭ  بىر  7 ئاسماندا 

قىلدى ۋە ئەجدىھا ۋە ئۇنىڭ پەرىشتىلىرى ھەم جەڭ قىلىپ تۇردى.  8 ئەمما ئۇالر ئاجىز كەلدى 
ۋە شەيتان  ئىبلىس  ئازدۇرغۇچى  دۇنيانى  تېپىلمىدى.  9 بارچە  يەنە  جاي  ئۇالرغا  ئاسماندا  ۋە 
دېگەن قەدىمكى يىالن بولغان چوڭ ئەجدىھا ئاسماندىن چۈشۈرۈلۈپ، يەرگە تاشالندى ۋە ئۇنىڭ 
پەرىشتىلىرى ئۇنىڭ بىلەن بىللە تاشالندى.  10 ئاندىن ئاسماندا كۈچلۈك بىر ئاۋاز ئاڭلىدىم. 
سەلتەنەت  ۋە  خۇدايىمىزنىڭكى  پادىشاھلىق  ۋە  قۇدرەت  ۋە  نىجات  »ئەمدى  ئېيتتىكى:  ئۇ 
ئۇنىڭ مەسىھىنىڭكى بولدى. چۈنكى كېچە-كۈندۈز خۇدايىمىزنىڭ ئالدىدا بۇرادەرلىرىمىزنىڭ 

ئۈستىدىن شىكايەت قىلىپ تۇرغان شىكايەت قىلغۇچى تاشالندى.  
بولۇپ،  غالىب  ئۇنىڭغا  بىلەن  سۆزى  شاھادىتىنىڭ  ئۆز  ۋە  بىلەن  قېنى  قوزىنىڭ  11 ئۇالر 

ئۆلۈمگىچا ئۆز جېنىنى ئاياپ دوست تۇتمىدى.  
ۋە  يەرگە  ۋاي  بولۇڭالر.  خۇشال  تۇتقانالر  ماكان  ئاندا  ۋە  ئاسمانالر  ئەي  ئۈچۈن،  12 ئۇنىڭ 

دېڭىزغا، چۈنكى ئىبلىس سىلەرگە چۈشۈپ، ۋاقتىنىڭ ئاز ئىكەنلىكىنى بىلىپ، چوڭ غەزەپ 
بىلەن كەلدى«.  

قوغلىدى.   خوتۇننى  تۇغقان  بالىنى  ئوغۇل  كۆرۈپ،  تاشالنغىنىنى  يەرگە  ئۆزىنىڭ  13 ئەجدىھا 

زامان  ئىككى  ۋە  زامان  بىر  ئاندا  ئۇچۇپ،  جايىغا  باياۋاندىكى  يۈزىدىن  يىالننىڭ  14 خوتۇنغا، 

ۋە يېرىم زامان پەرۋىش تېپىش ئۈچۈن، چوڭ قارىقۇشنىڭ ئىككى قانىتى بېرىلدى.  15 يىالن 
خوتۇننىڭ كەينىدىن ئاغزىدىن دەريادەك سۇ چىقىرىپ دەريا بىلەن ئۇنى ئېقىتىپ يوقاتقىلى 
يەر ئۆز ئاغزىنى ئېچىپ، يىالن ئۆز ئاغزىدىن  بەردى ۋە  ياردەم  يەر خوتۇنغا  تۇردى.  16 ئەمما 
ئېقىتقان دەريانى ئىچىۋالدى.  17 بۇنىڭ بىلەن ئەجدىھا خوتۇنغا ئاچچىقلىنىپ، ئۇنىڭ قالغان 
بىلەن  تۇتقانالر  شاھادىتىنى  ئەيسانىڭ  ساقالپ،  ئەمرلىرىنى  خۇدانىڭ  يەنى  ئۇرۇق-ئەۋالدى، 

جەڭ قىلغىلى باردى ۋە ئەجدىھا دېڭىزنىڭ بويىدىكى قۇمنىڭ ئۈستىدە تۇردى.  
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دېڭىزدىن چىققان ۋەھشىي ھايۋان

1 ئاندىن دېڭىزدىن بىر ۋەھشىي ھايۋاننىڭ چىققىنىنى كۆردۈم. ئۇنىڭ ئون مۈڭگۈزى 13 

كۇپۇر  باشلىرىدا  ۋە  ئىدى  بار  تاجى  ئون  مۈڭگۈزلىرىدە  ۋە  ئىدى  بار  بېشى  يەتتە  ۋە 
ئىسىملىرى پۈتۈكلۈك ئىدى.  2 مەن كۆرگەن ۋەھشىي ھايۋان يىلپىزنىڭ ئوخشاشلىقىدا ئىدى، 
ئەمما پۇتلىرى ئېيىق پۇتىدەك ۋە ئاغزى شىر ئاغزىدەك ئىدى. ئەجدىھا ئۇنىڭغا ئۆز قۇدرىتىنى 
ۋە تەختىنى ۋە چوڭ سەلتەنەت بەردى.  3 باشلىرىنىڭ بىرى ئۆلگىچىلىك يارىالنغاندەك ئىدى 
ھايۋانغا  ۋەھشىي  ئەجەبلىنىپ  ھەممىسى  يەرنىڭ  ۋە  ساقايدى  يارىسى  ئەجەللىك  ئۇنىڭ  ۋە 
ئەگەشتى  4 ۋە ۋەھشىي ھايۋانغا قۇدرەت بەرگەن ئەجدىھاغا سەجدە قىلدى ۋە ۋەھشىي ھايۋانغا 
قىلغىلى  جەڭ  بىلەن  ئۇنىڭ  ۋە  بار  كىم  ئوخشاش  ھايۋانغا  »ۋەھشىي  قىلىپ:  سەجدە  ھەم 
كىمنىڭ كۈچى يېتىدۇ« دېيىشتى.  5 ۋەھشىيگە يوغان سۆزلەر ۋە كۇپۇر ئېيتىدىغان بىر ئېغىز 
بېرىلدى ۋە قىرىق ئىككى ئاي ئىش قىلغىلى ئۇنىڭغا قۇدرەت بېرىلدى.  6 ئۇ خۇداغا ۋە ئۇنىڭ 
تۇتقانالرغا كۇپۇر ئېيتقىلى  ئىسمىغا كۇپۇر ئېيتقىلى ۋە ئۇنىڭ ماكانىغا ۋە ئاسماندا ماكان 
ئاغزىنى ئاچتى.  7 مۇقەددەسلەر بىلەن جەڭ قىلىپ، ئۇالرنى مەغلۇپ قىلغىلى ئۇنىڭغا قۇدرەت 
قۇدرەت  ئۈستىگە  تائىپە  ھەر  ۋە  تىل  ھەر  ۋە  خەلق  ھەر  ۋە  قەبىلە  ھەر  ئۇنىڭغا  بېرىلدى. 
بېرىلدى.  8 يەر يۈزىدە ئولتۇرغۇچىالرنىڭ ھەممىسى، يەنى دۇنيانىڭ ئۇلى سېلىنغىنىدىن بېرى 

ئۇ بوغۇزالنغان قوزىنىڭ تىرىكلىك كىتابىدا پۈتۈلمىگەنلەر ئۇنىڭغا سەجدە قىلدى.  
9 بىركىمنىڭ قۇلىقى بار بولسا، ئاڭلىسۇن.  

10 ئەگەر بىركىمنىڭ ئەسىرلىككە ئېلىنىشى بېكىتىلگەن بولسا، ئەسىرلىككە كېتىدۇ، ئەگەر 

بىركىم قىلىچ بىلەن ئۆلتۈرۈلۈشى بېكىتىلگەن بولسا، قىلىچ بىلەن ئۆلتۈرۈلمىكى كېرەكتۇر. 
مۇقەددەسلەرنىڭ سەۋرى ۋە ئىمانى مۇندا مەلۇم بولىدۇ.  

يەردىن چىققان ۋەھشىي ھايۋان

قوزىنىڭكىگە  بىر  ئۇنىڭ  كۆردۈم.  ھايۋاننى  ۋەھشىي  بىر  باشقا  چىققان  يەردىن  11 ئاندىن 

ۋەھشىي  سۆزلەپ،  12 ئاۋۋالقى  ئەجدىھادەك  بىر  ۋە  ئىدى  بار  مۈڭگۈزى  ئىككى  ئوخشاش 
ئولتۇرغۇچىالرنى  ئانداكى  ۋە  يەرنى  قىلىپ،  ئالدىدا  ئۇنىڭ  ھۆكۈمىتىنى  پۈتۈن  ھايۋاننىڭ 
ئادەملەرنىڭ  يارىسىدىن ساقايغان ۋەھشىي ھايۋانغا سەجدە قىلدۇرىدۇ.  13 ئۇ  ئۇ ئەجەللىك 
ۋەھشىي  ئاۋۋالقى  قىلىدۇ  14 ۋە  ئاالمەتلەر  چوڭ  چۈشۈرگۈچىلىك  ئوت  ئاسماندىن  ئالدىدا 
ئولتۇرغۇچىالرنى  يەردە  بىلەن  ئاالمەتلەر  بېرىلگەن  ئۆزىگە  قىلغىلى  ئالدىدا  ھايۋاننىڭ 
ئازدۇرۇپ: »قىلىچ بىلەن يارىلىنىپ ساقايغان ۋەھشىي ھايۋانغا بىر ھەيكەل قىلىڭالر« دەپ 
يەردە ئولتۇرغۇچىالرغا ئېيتىدۇ.  15 ئۇنىڭغا ۋەھشىي ھايۋاننىڭ ھەيكىلىگە بىر روھ بەرگىلى 
قۇدرەت بېرىلدى. شۇنداقكى، ۋەھشىي ھايۋاننىڭ ھەيكىلى سۆز قىلىپ، ۋەھشىي ھايۋاننىڭ 
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ھەيكىلىگە باش ئەگمىگەنلەرنىڭ ھەممىسىنى ئۆلتۈرگۈزگىلى قۇدرەت تاپتى.  16 ئۇ كىچىكلەر 
بايالر بىلەن پېقىرالر ۋە ھۆر بىلەن قۇلالرنىڭ ھەممىسىنى ئوڭ قوللىرىغا  بىلەن چوڭالر ۋە 
ياكى پېشانىلىرىغا تامغا باسقىلى ئۇنىتىدۇ.  17 شۇنداقكى، ۋەھشىي ھايۋاننىڭ ئىسمى ياكى 
ئىسمىنىڭ رەقىمىنىڭ تامغىسى بىلەن بەلگىلەنگەن كىشىدىن باشقا ھېچكىم ئېلىپ سېتىش 

قىاللمايتتى.  
18 ھېكمەت مۇندادۇر. ئەقلى بارالر ۋەھشىي ھايۋاننىڭ رەقىمىنى سانىسۇن، چۈنكى ئىنساننىڭ 

سانىدۇر. ئۇنىڭ رەقىمى ئالتە يۈز ئاتمىش ئالتە بولىدۇ.  

قوزا ۋە بىر يۈز قىرىق تۆت مىڭ كىشى سىيون تېغى ئۈستىدە

1 كۆرسەم، مانا سى'ون تېغى ئۈستىدە قوزا تۇرىدۇ ۋە ئۇنىڭ بىلەن ئۆز پېشانىلىرىدا 14 

ئۇنىڭ ئىسمى ۋە ئۇنىڭ ئاتىسىنىڭ ئىسمى پۈتۈكلۈك بىر يۈز قىرىق تۆت مىڭ كىشى 
بار ئىدى.  

2 ئاسماندىن توال سۇالرنىڭ ئاۋازىدەك ۋە چوڭ گۈلدۈرمامىنىڭ ئاۋازىدەك بىر ئاۋاز ئاڭلىدىم. 

مەن ئاڭلىغان ئاۋاز چاڭ چالىدىغان چاڭ چالغۇچىالرنىڭ ئاۋازىدەك ئىدى.  3 ئۇالر تەختنىڭ 
ئالدىدا ۋە تۆت تىرىك زاتنىڭ ۋە ئاقساقالالرنىڭ ئالدىدا يېڭى بىر شېئىر ئوقۇپ تۇردى. يەردىن 
ئۆگىنەلمىدى.   شېئىرنى  ئۇ  ھېچكىم  باشقا  مىڭدىن  تۆت  قىرىق  يۈز  بىر  ئۇ  سېتىۋېلىنغان 
4 بۇالر خوتۇنالر بىلەن ناپاك بولماي، پاك بولۇپ. قوزا نە يەرگە بارسا ئۇالر ئۇنىڭغا ئەگىشىدۇ. 

بۇالر خۇداغا ۋە قوزىغا تۇنجى ھوسۇل بولماق ئۈچۈن ئادەملەرنىڭ ئارىسىدىن سېتىۋېلىنغاندۇر.  
5 ئۇالر ئەيىبسىز بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئاغزىدىن ھېچ يالغانچىلىق تېپىلمىدى.  

 ئۈچ پەرىشتە ئېلىپ كەلگەن خەۋەرلەر

يۈزىدە  يەر  كۆردۈم.  پەرىشتىنى  بىر  ئۇچىدىغان باشقا  ئوتتۇرىسىدا  ئاسماننىڭ  ندىن  6 ئا

ئولتۇرغۇچىالرغا، يەنى ھەر تائىپىگە ۋە ھەر قەبىلىگە ۋە ھەر تىلغا ۋە ھەر خەلققە يەتكۈزگىلى 
»خۇدادىن  ئېيتتىكى:  بىلەن  ئاۋاز  ئۈنلۈك  ئىدى.  7 ئۇ  بار  ئىنجىلى  بىر  ئەبەدىي  ئۇنىڭ 
قورقۇڭالر ۋە ئۇنىڭغا شان-شەرەپ بېرىڭالر، چۈنكى ئۇنىڭ ھۆكۈم قىلىشىنىڭ سائىتى كەلدى 

ۋە ئاسماننى ۋە يەرنى ۋە دېڭىزنى ۋە سۇنىڭ بۇالقلىرىنى ياراتقۇچىغا سەجدە قىلىڭالر«.  
8 يەنە باشقا بىر پەرىشتە ئۇنىڭغا ئەگىشىپ ئېيتتى: »چۈشتى، ئۇ چوڭ بابىل چۈشتى، چۈنكى 

ھەممە خەلقلەرگە ئۆز زىناسىنىڭ غەزەپ شارابىدىن ئىچۈرگەنىدى«.  
9 يەنە بىر ئۈچىنچى پەرىشتە ئۇالرغا ئەگىشىپ، ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن ئېيتتىكى: »ئەگەر بىركىم 

پېشانىسىغا  ئۆز  بەلگىسىنى  ئۇنىڭ  قىلىپ  سەجدە  ھەيكىلىگە  ئۇنىڭ  ۋە  ھايۋانغا  ۋەھشىي 
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ساپ  غەزىپىنىڭ  قۇيۇلغان  پىيالىسىگە  غەزىپىنىڭ  خۇدانىڭ  ئالسا،  10 ئۆزى  قولىغا  ياكى 
قىلىنغان شارابىدىن ئىچىپ، مۇقەددەس پەرىشتىلەرنىڭ ئالدىدا ۋە قوزىنىڭ ئالدىدا ئوت ۋە 
گۈڭگۈرت بىلەن ئازاب قىلىنىدۇ  11 ۋە ئازابلىرىنىڭ تۈتۈنى ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە چىقىپ 
ھەركىم  ئالغان  بەلگىسىنى  ئۇنىڭ  قىلىپ  ھەيكىلىگە سەجدە  ۋە  ھايۋانغا  ۋەھشىي  تۇرىدۇ. 

كېچە ۋە كۈندۈز راھەت تاپمايدۇ.  
مەلۇم  مۇندا  سەۋرى  مۇقەددەسلەرنىڭ  ساقلىغان  ئىمانىنى  ئەيسانىڭ  ۋە  ئەمرى  12 خۇدانىڭ 

كېيىن  مۇندىن  »پۈتكىن!  ئېيتتى:  ئۇ  ئاڭلىدىم.  ئاۋاز  بىر  يەنە  بولىدۇ«.  13 ئاسماندىن 
خۇداۋەندىدە ۋاپات بولۇپ ئۆلگەنلەر مۇبارەكتۇر. دەرۋەقە روھ ئېيتىدۇكى: ئۇالر ئۆز ئىشلىرىدىن 

راھەت تاپىدۇ، چۈنكى ئۆز ئەمەللىرى ئۇالرغا ئەگىشىدۇ«.  

يەرنىڭ ھوسۇلى

14 قارىسام، مانا بىر ئاق بۇلۇت ۋە بۇلۇتنىڭ ئۈستىدە ئادەم ئوغلىغا ئوخشاش بىرى ئولتۇرىدۇ 

ئىكەن.  15 بەيتتىن  بار  ئورغاق  ئىتتىك  بىر  قولىدا  ۋە  تاج  ئالتۇن  بىر  ئۈستىدە  بېشى  ۋە 
سېلىپ  »ئورغىقىڭنى  ئېيتتى:  ئولتۇرغۇچىغا  ئۈستىدە  بۇلۇت  چىقىپ،  پەرىشتە  بىر  باشقا 
ئورغىن، مانا ئورما ۋاقتى كەلدى ۋە يەرنىڭ ھوسۇلى پىشىپ يېتىلدى«.  16 بۇلۇت ئۈستىدە 

ئولتۇرغۇچى ئورغىقىنى يەرگە سالدى ۋە يەر ئورالدى.  
17 ئاسماندىكى بەيتتىن يەنە باشقا بىر پەرىشتە چىقتى ۋە ئۇنىڭدا ھەم بىر ئىتتىك ئورغاق 

بار ئىدى.  18 قۇربانگاھتىن ئوتنىڭ ئۈستىگە قۇدرىتى بولغان باشقا بىر پەرىشتە چىقىپ، 
ئىتتىك ئورغىقى بار پەرىشتىگە ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن ئېيتتى: »ئىتتىك ئورغىقىڭنى سېلىپ، 
يېتىلدى«.   پىشىپ  ئۈزۈملىرى  چۈنكى  يىغقىن،  ساپاقلىرىنى  تاللىرىنىڭ  ئۈزۈم  يەردىكى 
19 پەرىشتە ئۆز ئورغىقىنى يەرگە سېلىپ ئۈزۈم تاللىرىنىڭ مېۋىسىنى قىرىۋېلىپ، خۇدانىڭ 

چوڭ غەزىپىنىڭ ئۈزۈم سىققۇچىغا تاشلىدى.  20 ئۈزۈم سىققۇچى شەھەرنىڭ تاشقىرىسىدا 
دەسسەلدى ۋە سىققۇچتىن قان ئاتالرنىڭ يۈگەنلىرىگىچىلىك بىر مىڭ ئالتە يۈز ستادىئونغا 

يەتتى.  

غالىب بولغانالرنىڭ مەدھىيە ناخشىسى

1 ئاندىن ئاسماندا باشقا چوڭ ۋە ئاجايىپ بىر ئاالمەت كۆردۈم. يەتتە ئاخىرقى باالنى 15 

تۇتۇپ تۇرغان يەتتە پەرىشتىنى كۆردۈم. بۇ باالالر بىلەن خۇدانىڭ غەزىپى تامام بولىدۇ.  
2 ئوت بىلەن ئارىلىشىپ ئەينەكتىن بولغان دېڭىزدەك بىر جاي كۆردۈم. ۋەھشىي ھايۋانغا ۋە 

ئۇنىڭ ھەيكىلىگە ۋە ئىسمىنىڭ رەقىمىگە غالىب بولغانالر ئەينەك دېڭىزنىڭ ئۈستىدە تۇرۇپ، 
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شېئىرىنى  قوزىنىڭ  ۋە  مۇسانىڭ  بەندىسى  خۇدانىڭ  تۇتاتتى.  3 ئۇالر  چاڭلىرىنى  خۇدانىڭ 
ئوقۇپ ئېيتتىكى: »ئەي قادىر-مۇتلەق رەب خۇدا سېنىڭ ئەمەللىرىڭ ئۇلۇغ ۋە ئاجايىپتۇر. 

ئەي قوۋمالرنىڭ پادىشاھى، سېنىڭ يوللىرىڭ ئادالەت ۋە ھەقىقەتتۇر.  
چۈنكى  بەرمەيدۇ؟  شان-شەرەپ  ئىسمىڭغا  ۋە  قورقمايدۇ  كىم  سەندىن  خۇداۋەندە،  4 ئەي 

مۇقەددەس يالغۇز سەندۇرسەن ۋە ئادىل ھۆكۈملىرىڭ ئاشكارا بولغاچ، ھەممە تائىپىلەر كېلىپ 
سېنىڭ ئالدىڭدا سەجدە قىلىدۇ«.  

ئېچىلدى.  6 بەيتتىن  بەيتى  چېدىرىنىڭ  شاھادەت  ئاسماندىكى  كۆردۈمكى،  كېيىن  5 ئاندىن 

پاكىز ۋە پارقىرايدىغان كاناپ رەخت كىيىپ، كۆكسلىرىگە ئالتۇن كەمىرى بىلەن باغلىنىپ 
يەتتە  ئۇ  بىرى  زاتنىڭ  تىرىك  چىقتى.  7 تۆت  پەرىشتە  يەتتە  تۇتقان  باالالرنى  ئاخىرقى  يەتتە 
پەرىشتىگە ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە تىرىك بولغان خۇدانىڭ غەزىپىدىن تولغان يەتتە ئالتۇن 
قاچىالرنى بەردى.  8 بەيت خۇدانىڭ ئۇلۇغلۇقىدىن ۋە قۇدرىتىدىن تۈتۈن بىلەن تولدى ۋە يەتتە 

پەرىشتىنىڭ يەتتە بااللىرى تامام بولغۇچە ھېچكىم بەيتكە كىرەلمىدى.  

خۇدانىڭ غەزىپى بىلەن تولغان يەتتە قاچا

1 ئاندىن بەيتتىن بىر ئۈنلۈك ئاۋاز ئاڭلىدىم. ئۇ يەتتە پەرىشتىگە ئېيتتىكى: »بېرىپ، 16 

خۇدانىڭ غەزىپىنىڭ يەتتە قاچىلىرىنى يەر ئۈستىگە تۆكۈڭالر«.  
تامغىسى  ھايۋاننىڭ  ۋەھشىي  ۋە  تۆكتى  ئۈستىگە  يەر  قاچىسىنى  ئۆز  بېرىپ،  2 ئاۋۋالقىسى 

يارىالر  يىرگىنچ  ۋە  يامان  ئادەملەرگە  قىلغان  ئۇنىڭ ھەيكىلىگە سەجدە  بەلگىلىنىپ،  بىلەن 
چىقتى.  

3 ئىككىنچى پەرىشتە ئۆز قاچىسىنى دېڭىزنىڭ ئۈستىگە تۆكتى ۋە سۇيى ئۆلۈك قېنىدەك قان 

بولدى ۋە دېڭىزدىكى ھەر تىرىك جان ئۆلدى.  
ۋە  تۆكتى  ئۈستىگە  بۇالقلىرى  ۋە سۇالرنىڭ  دەرياالرنىڭ  قاچىسىنى  ئۆز  پەرىشتە  4 ئۈچىنچى 

سۇيى قان بولدى.  
5 سۇالرنىڭ پەرىشتىسىنىڭ سۆز قىلغىنىنى ئاڭلىدىم. ئۇ ئېيتتىكى: »ئەي سەن بار ۋە بار بولغان 

مۇقەددەس خۇداۋەندە، ئۆزۈڭ ئادىل بولۇپ شۇنداق ھۆكۈم قىلدىڭ.  6 ئۇالر مۇقەددەسلەرنىڭ 
اليىق  شۇنىڭغا  ئۇالر  بەردىڭ.  ئىچكىلى  قان  ئۇالرغا  تۆككەچ،  قېنىنى  پەيغەمبەرلەرنىڭ  ۋە 
ئىدى«.  7 مەن قۇربانگاھنىڭ: »دەرۋەقە، ئەي قادىر-مۇتلەق رەب خۇدا سېنىڭ ھۆكۈملىرىڭ 

ھەق ۋە ئادىلدۇر« دەپ ئېيتقىنىنى ئاڭلىدىم.  
8 تۆتىنچى پەرىشتە ئۆز قاچىسىنى ئاپتاپنىڭ ئۈستىگە تۆكتى ۋە ئۇنىڭغا ئادەملەرنى ئوت بىلەن 

باالالرنىڭ  ئۇ  كۆيدۈرۈلۈپ،  ئىسسىقلىقتىن  قاتتىق  بېرىلدى.  9 ئادەملەر  قۇدرەت  كۆيدۈرگىلى 
ئۈستىگە قۇدرىتى بولغان خۇداغا كۇپۇرلۇق قىلدى ۋە ئۇنىڭغا شان-شەرەپ بەرگۈدەك توۋا قىلمىدى.  
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ئۇنىڭ  ۋە  تۆكتى  ئۈستىگە  تەختى  ھايۋاننىڭ  ۋەھشىي  قاچىسىنى  ئۆز  پەرىشتە  10 بەشىنچى 

مەملىكىتى قاراڭغۇ بولدى. ئادەملەر دەردلىرىدىن ئۆز تىللىرىنى چايناپ تۇراتتى.  11 ئۇالر ئۆز 
ئىشلىرىدىن  ئۆز  قىلىپ،  كۇپۇرلۇق  تەڭرىسىگە  ئاسماننىڭ  جەھىتىدىن  يارىلىرى  ۋە  دەردى 

توۋا قىلمىدى.  
12 ئالتىنچى پەرىشتە ئۆز قاچىسىنى چوڭ فىرات دەرياسىنىڭ ئۈستىگە تۆكتى ۋە شەرقتىكى 

پادىشاھالرغا يول بولماق ئۈچۈن دەريانىڭ سۇيى قۇرۇدى.  

پەيغەمبەرنىڭ  ساختا  ۋە  ئاغزىدىن  ھايۋاننىڭ  ۋەھشىي  ۋە  ئاغزىدىن  ئەجدىھانىڭ  13 ئاندىن 

ئاغزىدىن پاقا شەكىللىك ئۈچ ناپاك روھنىڭ چىققىنىنى كۆردۈم.  14 ئۇالر يامان روھالر بولۇپ 
خۇدانىڭ  قادىر-مۇتلەق  ئۇالرنى  چىقىپ،  پادىشاھالرغا  دۇنيادىكى  پۈتۈن  قىلىپ،  ئاالمەتلەر 

چوڭ كۈنىنىڭ جېڭىگە جەم قىلىدۇ.  
گىرىپتار  يالىڭاچلىققا  كۆرۈنگۈدەك  ئەۋرىتى  ئۇنىڭ  كېلىمەن.  ئوغرىدەك  بىر  »مانا   — 15

بولماي، ئۆز ئېگىنلىرىنى ساقالپ ئويغاق تۇرغان كىشى مۇبارەكتۇر« —  
16 ۋە ئۇالر ئىبرانىيچە ئارماگېدون دېگەن يەرگە جەم قىلدى.  

17 يەتتىنچى پەرىشتە ئۆز قاچىسىنى ھاۋا ئۈستىگە تۆكتى ۋە ئاسمان بەيتىدىكى تەختتىن بىر 

ئۈنلۈك ئاۋاز چىقىپ: »تامام بولدى« دەپ ئېيتتى.  

18 ئاندىن چېقىنالر ۋە ئاۋازالر ۋە گۈلدۈرماما بولۇپ، چوڭ بىر زىلزىلە ۋەقە بولدى. شۇنداقكى، 

ئەمەس.   بولغان  ۋەقە  زىلزىلە  ئۇنداق چوڭ  تارتىپ  كەلگەندىن  ۋۇجۇدقا  يۈزىدە  يەر  ئادەملەر 
19 چوڭ شەھەر ئۈچ ھەسسىگە پارە بولدى ۋە تائىپىلەرنىڭ شەھەرلىرى يىقىلدى ۋە خۇدا چوڭ 

بەردى.  20 ھەر  پىيالىسىنى  ياد قىلىپ، ئۇنىڭغا ئۆز شىددەتلىك غەزىپى شارابىنىڭ  بابىلنى 
ئادەملەرنىڭ  ئاسماندىن  تۇال  ۋەزىنلىك  تاالنت  تېپىلمىدى.  21 بىر  يەنە  تاغالر  قېچىپ،  ئارال 
ئۈستىگە ياغدى. ئادەملەر تۇال باالسىنىڭ جەھىتىدىن خۇداغا كۇپۇرلۇق قىلدى، چۈنكى ئۇ باال 

توال قاتتىق ئىدى.  

پاھىشا خوتۇن ۋە ۋەھشىي ھايۋان

»بۇ 17  ئېيتتى:  سۆزلەپ  ماڭا  كېلىپ،  بىرى  پەرىشتىنىڭ  يەتتە  تۇتقان  قاچا  1 يەتتە 

يەرگە كەلگىن. مەن توال سۇالرنىڭ ئۈستىدە ئولتۇراقلىق چوڭ پاھىشىنىڭ ھۆكۈم 
قىلىنىشىنى ساڭا كۆرسىتەي.  2 ئۇنىڭ بىلەن يەرنىڭ پادىشاھلىرى زىنا قىلدى ۋە يەر يۈزىدە 

ئولتۇرغۇچىالر ئۇنىڭ زىناسىنىڭ شارابىدىن مەست بولدى« دېدى.  
ۋەھشىي  بىر  رەڭلىك  قىزىل  توق  مەن  باردى.  ئېلىپ  باياۋانغا  بىر  بىلەن  روھ  مېنى  3 ئۇ 
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ھايۋاننىڭ ئۈستىدە ئولتۇراقلىق بىر خوتۇننى كۆردۈم. ئۇ ۋەھشىي ھايۋان كۇپۇر ئىسىمالر 
بىلەن تولۇپ، يەتتە باشلىق ۋە ئون مۈڭگۈزلۈك ئىدى.  4 ئۇ خوتۇن سۆسۈن ۋە توق قىزىل 
قولىدا  زىننەتلىنىپ،  بىلەن  مەرۋايىتالر  ۋە  تاشالر  باھا  قىممەت  ۋە  ئالتۇن  كىيىپ،  كىيىم 
يىرگىنچلىك نەرسىلەر ۋە ئۆز زىناسىنىڭ پاسكىنىلىقىدىن تولغان بىر ئالتۇن پىيالە تۇتۇپ 
ئولتۇراتتى.  5 ئۇنىڭ پېشانىسىدا سىرى بار بىر ئىسىم، يەنى: »يەر يۈزىدىكى پاھىشىلەرنىڭ 
ۋە يىرگىنچلىكلەرنىڭ ئانىسى بولغان چوڭ بابىل« دەپ پۈتۈكلۈك ئىدى.  6 كۆرسەم، خوتۇن 
ئۇنى  بولغانىدى.  مەست  قېنىدىن  شېھىتلىرىنىڭ  ئەيسانىڭ  ۋە  قېنىدىن  مۇقەددەسلەرنىڭ 

كۆرۈپ توال ئەجەبلىنىپ ھەيران قالدىم.  
7 پەرىشتە ماڭا ئېيتتى: »نېمىشقا ئەجەبلەندىڭ؟ خوتۇننىڭ ۋە ئۇنى كۆتۈرگەن يەتتە باشلىق 

ۋە ئون مۈڭگۈزلۈك ۋەھشىي ھايۋاننىڭ سىرىنى ساڭا ئېيتىپ بېرەي.  
يەنە ھاڭدىن  بار ئىدى ۋە ھازىر يوق ئىكەن، لېكىن  8 سەن كۆرگەن ۋەھشىي ھايۋان ئۆزى 

چىقىپ ھاالكەتكە بارىدۇ. يەر يۈزىدە ئولتۇرۇپ دۇنيانىڭ ئۇلى سېلىنغىنىدىن بېرى ئىسىملىرى 
تىرىكلىكنىڭ كىتابىدا پۈتۈلمىگەنلەر ۋەھشىي ھايۋاننى كۆرگەندە ئەجەبلىنىدۇ. چۈنكى ئۇ بار 
ئىدى ۋە ھازىر يوق ئىكەن، لېكىن يەنە كېلىدۇ.  9 مۇندا ھېكمىتى بار بىر ئەقىل الزىم بولىدۇ. 
يەتتە باش ئۆزى خوتۇن ئۇالرنىڭ ئۈستىدە ئولتۇراقلىق يەتتە تاغ بولىدۇ.  10 بۇالر ھەم يەتتە 
پادىشاھ بولىدۇ. بەشى چۈشكەن، بىرى ھازىر بار ۋە يەنە بىرى تېخى كەلمىدى ۋە كەلگەندە ئاز 

بىر ۋاقىت تۇرىدۇ.  
11 بار بولۇپ، ھازىر يوق بولغان ۋەھشىي ھايۋان ئۆزى سەككىزىنچى پادىشاھ بولىدۇ، لېكىن 

ئۆزى يەتتىسىنىڭ بىرى بولۇپ، ھاالكەتكە بارىدۇ.  
12 سەن كۆرگەن ئون مۈڭگۈز ئون پادىشاھ بولىدۇ. بۇالرنىڭ پادىشاھلىقى تېخى يوق، لېكىن 

ئۇالر بىر ئاز ۋاقىت ۋەھشىي ھايۋان بىلەن بىللە پادىشاھ بولۇپ قۇدرەت تاپىدۇ.  13 بۇالرنىڭ 
بېرىدۇ.   ھايۋانغا  ۋەھشىي  سەلتەنىتىنى  ۋە  قۇدرىتىنى  ئۆز  بولۇپ،  پىكىردە  بىر  ھەممىسى 
ئىلغىنىپ  قىچقىرىلىپ  بولۇپ  بىلەن  ئۆزى  ۋە  قوزا  ۋە  قىلىدۇ  جەڭ  بىلەن  قوزا  14 ئۇالر 

مۆمىن بولغانالر ئۇالرغا غالىب بولىدۇ. چۈنكى قوزا ئۆزى خۇداۋەندىلەرنىڭ خۇداۋەندىسى ۋە 
پادىشاھالرنىڭ پادىشاھىدۇر«.  

15 ئۇ ماڭا يەنە ئېيتتى: »سەن كۆرگەن سۇالر، يەنى پاھىشە ئۇالرنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرغان سۇالر 

ئۆزى خەلقلەر ۋە خااليىقالر ۋە تائىپىلەر ۋە تىلالر بولىدۇ.  
16 سەن كۆرگەن ئون مۈڭگۈز ۋە ۋەھشىي ھايۋان ئۆزى پاھىشىنى يامان كۆرۈپ، ئۇنى ۋەيران 

قىلىپ يالىڭاچالپ گۆشىنى يەپ، ئۇنى ئوتتا كۆيدۈرىدۇ.  17 چۈنكى خۇدانىڭ سۆزلىرى بەجا 
كەلتۈرۈلگۈچە ئۇنىڭ مەقسىتىنى قىلىپ، بىر پىكىردە بولۇپ ئۆز سەلتەنەتلىرىنى ۋەھشىي 

ھايۋانغا بېرىشنى خۇدا ئۇالرنىڭ كۆڭۈللىرىگە قويغان.  
چوڭ  ئۇ  قىلغان  سەلتەنەت  ئۈستىگە  پادىشاھلىرىنىڭ  يەرنىڭ  خوتۇن  كۆرگەن  18 سەن 

شەھەردۇر«.  
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بابىلنىڭ ۋەيران بولۇشى

1 ئاندىن كېيىن چوڭ قۇدرىتى بار باشقا بىر پەرىشتىنىڭ ئاسماندىن نازىل بولغىنىنى 18 

كۆردۈم ۋە يەر ئۇنىڭ شان-شەرىپىدىن يورۇتۇلدى.  2 ئۇ ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن قىچقىرىپ 
ئېيتتى: »چۈشتى، ئۇ چوڭ بابىل چۈشتى! ئۆزى يامان روھالرغا ماكان بولۇپ، ھەر ناپاك روھقا 
سوالقخانا ۋە ھەر خىل ناپاك ۋە يىرگىنچلىك قۇشالرغا قەپەز بولدى.  3 چۈنكى ھەممە تائىپىلەر 
ئۇنىڭ زىناسىنىڭ غەزەپ شارابىدىن ئىچتى ۋە يەرنىڭ پادىشاھلىرى ئۇنىڭ بىلەن زىنا قىلدى 

ۋە يەرنىڭ سودىگەرلىرى ئۇنىڭ ئەيش-ئىشرىتىنىڭ زىيادىلىكىدىن دۆلەتمەن بولدى«.  
بولۇپ  شېرىك  گۇناھلىرىغا  قوۋمىم،  »ئەي  ئېيتتىكى:  ئۇ  ئاڭلىدىم.  ئاۋاز  بىر  باشقا  4 يەنە 

ئۇنىڭ  چىقىڭالر.  5 چۈنكى  ئۇنىڭدىن  ئۈچۈن،  بولماسلىقىڭالر  گىرىپتار  بااللىرىغا  ئۇنىڭ 
گۇناھلىرى ئاسمانغىچە يېتىشتى ۋە خۇدا ئۇنىڭ ھەقسىزلىقىنى ياد قىلدى.  6 ئۆزى قىلغىنىغا 
مۇۋاپىق ئۇنىڭغا ياندۇرۇڭالر، ئۆزى قىلغىنىنىڭ ئىككى ھەسسىسىنى ئۇنىڭغا ياندۇرۇڭالر. 
ئۆزى ئىلەشتۈرگەن پىيالىگە ئۇنىڭغا ئىككى باراۋەرنى قۇيۇڭالر.  7 ئۆزىگە قانچە شان-شەرەپ 
بېرىپ ئەيش ۋە ئىشرەت قىلغان بولسا، ئۇنىڭغا شۇنچە ئازاب ۋە غەمكىنلىك بېرىڭالر، چۈنكى 
ئۆز كۆڭلىدە ئېيتتىكى: › مەن تۇل بولماي، مەلىكىلىكتە ئولتۇرىمەن ۋە ھېچ غەم كۆرمەيمەن‹.  
8 بۇ ۋەجىدىن ئۇنىڭ بااللىرى، يەنى ئۆلۈم ۋە غەم ۋە ئاچارچىلىق بىر كۈندە كېلىدۇ ۋە ئۆزى 

قۇدرەتلىكتۇر.  9 ئۇنىڭ  رەب خۇدا  قىلغۇچى  ئۇنى ھۆكۈم  بىلەن كۆيدۈرۈلىدۇ. چۈنكى  ئوت 
بىلەن زىنا قىلىپ ئەيش-ئىشرەتتە تۇرغان يەرنىڭ پادىشاھلىرى ئۇنىڭ كۆيۈشىنىڭ تۈتۈنىنى 
كۆرگەندە ئۇنىڭ ئۈستىگە پەرياد قىلىدۇ.  10 ئۇالر ئۇنىڭ ئازابىدىن قورقۇپ نېرىدا تۇرۇپ: › 
ۋاي، ۋاي ساڭا، ئەي چوڭ شەھەر بابىل، ئەي كۈچلۈك شەھەر! چۈنكى ھۆكۈمۈڭ بىر سائەتتە 

ئۈستۈڭگە كەلدى‹ دەپ ئېيتىدۇ.  
ھېچكىم  ئەمدى  چۈنكى  يىغاليدۇ،  تۇتۇپ  ماتەم  سودىگەرلىرىمۇ  يەرنىڭ  ئۈستىگە  11 ئۇنىڭ 

كەلگەن  ئېلىپ  ئۇالر  ئالمايدۇ.  12 دەرۋەقە  ماللىرىنى  كەلگەن  ئېلىپ  بېسىپ،  كېمىلەرگە 
سۆسۈن  ۋە  رەخت  كاناپ  نەپىس  ۋە  مەرۋايىت  ۋە  تاش  باھا  قىممەت  ۋە  كۈمۈش  ۋە  ئالتۇن 
ۋە شايى ۋە توق قىزىل رەخت ۋە ھەر خىل خۇشبۇي ياغاچ ۋە پىل چىشىدىن ۋە ھەممىدىن 
قىممەت ياغاچتىن ۋە مىستىن ۋە تۆمۈردىن ۋە مەرمەردىن بولغان ھەر خىل نەقىش قاچىلىرى  
13 ۋە قوۋزاقدارچىن ۋە خۇشپۇراق ياغ ۋە ئىسرىق ۋە ئەتىرماي ۋە مەستىكى ۋە شاراب ۋە زەيتۇن 

ياغ ۋە ئەۋزەل ئۇن ۋە بۇغداي ۋە كاال ۋە قوي ۋە ئاتالر ۋە ھارۋىالر ۋە قۇلالر ۋە ئادەم جانلىرىنى 
ھېچكىم ئالمايدۇ.  14 سېنىڭ جېنىڭ ئارزۇ قىلغان مېۋە سەندىن كەتتى. ھەر ئەۋزەل ۋە ياخشى 

نەرسە سەندىن يىتىپ كەتتى ۋە يەنە تېپىلمايدۇ.  
قورقۇپ،  باالسىدىن  ئۇنىڭ  بولغانالر  باي  بىلەن  ئۇنىڭ  قىلىپ،  سودا  بىلەن  نەرسىلەر  15 بۇ 

نېرىدا تۇرۇپ يىغالپ ماتەم تۇتۇپ،  16 ئېيتىدۇكى: › ۋاي، ۋاي، ئۇ چوڭ شەھەرگە! ئۇ ئۆزى 
نەپىس كاناپ رەخت ۋە سۆسۈن ۋە قىرمىز كىيىپ، ئالتۇن ۋە قىممەت باھا تاش ۋە مەرۋايىت 
بولدى‹«.  17 ھەممە  ۋەيران  دۆلەت  بىر سائەتتە شۇنچە چوڭ  ئەمما  زىننەتلەنگەنىدى.  بىلەن 
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ۋە  كېمىچىلەر  ھەممە  ۋە  ھەممىسى  قىلغۇچىالرنىڭ  سەپەر  بىلەن  كېمە  ۋە  ئىگىلىرى  كېمە 
دېڭىزدا ئوقەت قىلغانالرنىڭ ھەممىسى يىراقتا تۇرۇپ،  18 كۆيۈشىنىڭ تۈتۈنىنى كۆرۈپ: »ئۇ 
قىچقىرىپ  چېچىپ  توپا  باشلىرىغا  قىچقاردى.  19 ۋە  دەپ  ئوخشايدۇ«  كىم  شەھەرگە  چوڭ 
ئىگىلىرى  دېڭىزدا كېمە  بىلەن  ئۇنىڭ  ئۇ چوڭ شەھەرگە!  ۋاي،  تۇتۇپ: »ۋاي،  ماتەم  يىغالپ 
بولغان ھەممىسى ئۇنىڭ دۆلىتىدىن باي بولدى. مانا بىر سائەتتە ۋەيران بولدى« دەپ ئېيتتى.  
20 ئەي ئاسمان ۋە ئەي مۇقەددەسلەر ۋە ئەي روسۇلالر ۋە ئەي پەيغەمبەرلەر، ئۇنىڭ ئۈستىدە 

شادلىق قىلىڭالر. چۈنكى خۇدا ئۇنى ھۆكۈم قىلىپ، ئۇنىڭدىن ئىنتىقامىڭالرنى ئالدى.  
21 ئاندىن بىر كۈچلۈك پەرىشتە چوڭ تۈگمەن تېشىغا ئوخشاش بىر تاشنى دېڭىزغا تاشالپ، 

ئېيتتى: »ئۇ چوڭ شەھەر بابىل شۇنداق قاتتىق تاشلىنىپ، يەنە ھەرگىز تېپىلمايدۇ  22 ۋە چاڭ 
چالغۇچىالرنىڭ ۋە نەغمىچىلەرنىڭ ۋە نەي چالغۇچىالرنىڭ ۋە كاناي چالغۇچىالرنىڭ ئۈنى يەنە 
سەندە ئىشىتىلمەيدۇ. ھېچبىر ھۈنەرنىڭ ھۈنەرۋەنى يەنە سەندە تېپىلمايدۇ ۋە تۈگمەن تېشىنىڭ 
ئۈنى سەندە يەنە ھېچ ئىشىتىلمەيدۇ.  23 چىراغنىڭ يورۇقى يەنە سەندە يورۇمايدۇ ۋە توي يىگىتىنىڭ 
ۋە قىزنىڭ ئاۋازى سەندە يەنە ئاڭالنمايدۇ. چۈنكى سېنىڭ سودىگەرلىرىڭ يەرنىڭ چوڭلىرى بولدى 
ۋە ئۆز سېھىرگەرلىكىڭ بىلەن ھەممە تائىپىلەر ئازدۇرۇلدى.  24 ۋە ئۇنىڭدا پەيغەمبەرلەرنىڭ ۋە 

مۇقەددەسلەرنىڭ ۋە يەر يۈزىدە ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ قېنى تېپىلدى«.  

 ئاسماندىكى ھەمدۇساناالر

1 ئاندىن كېيىن ئاسماندا توال خەلقتىن بىر ئۈنلۈك ئاۋاز ئاڭلىدىم ۋە ئۇ ئېيتتىكى: 19 

»ھاللېلۇيا! نىجات ۋە شان-شەرەپ ۋە قۇدرەت خۇدايىمىزنىڭكىدۇر.  
2 ئۇنىڭ ھۆكۈملىرى ھەق ۋە ئادىلدۇر. چۈنكى ئۆز زىناسى بىلەن يەرنى بۇزغان چوڭ پاھىشىنى 

ھۆكۈم قىلىپ ئۆز بەندىلىرىنىڭ قېنىنىڭ ئىنتىقامىنى ئۇنىڭ قولىدىن ئالدى«.  
يۇقىرىغا  ئەبەدىگىچە  ئەبەدلەرنىڭ  تۈتۈنى  ئۇنىڭ  »ھاللېلۇيا!  مەرتىۋە:  ئىككىنچى  3 ئۇالر 

تەختتە  چۈشۈپ،  زات  تىرىك  تۆت  ۋە  ئاقساقال  تۆت  ئېيتتى.  4 يىگىرمە  دەپ  چىقىدۇ« 
ئولتۇراقلىق خۇداغا سەجدە قىلىپ: »ئامىن، ھاللېلۇيا« دەپ ئېيتتى.  5 تەختتىن بىر ئاۋاز 
چىقىپ ئېيتتىكى: »ئەي ئۇنىڭدىن قورققان كىچىك ۋە چوڭالر، ئەي ئۇنىڭ ھەممە بەندىلىرى، 

خۇدايىمىزغا ھەمد ئېيتىڭالر«.  

قوزىنىڭ توي زىياپىتى

قاتتىق  ۋە  ئاۋازىدەك  سۇالرنىڭ  توال  ۋە  ئاۋازىدەك  خەلقنىڭ  توپ  بىر  چوڭ  6 ئاندىن 

گۈلدۈرمامىنىڭ ئاۋازىدەك: »ھاللېلۇيا، چۈنكى قادىر-مۇتلەق رەب خۇدايىمىز پادىشاھ بولدى« 
دەپ ئېيتقان بىر ئاۋاز ئاڭلىدىم.  
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7 »خۇشال بولۇپ شادلىق قىلىپ، ئۇنىڭغا شان-شەرەپ بېرەيلى، چۈنكى قوزىنىڭ توي ۋاقتى 

كەلدى ۋە كېلىنى ئۆزىنى تەييار قىلدى.  
كاناپ  نەپىس  چۈنكى  بېرىلدى.  كىيگىلى  كاناپ  نەپىس  ۋە  پاك  پارقىرايدىغان  ئۇنىڭغا  8 ۋە 

مۇقەددەسلەرنىڭ ئادالىتى بولىدۇ«.  
9 ئۇ ماڭا ئېيتتى: »پۈتكىن! قوزىنىڭ توي زىياپىتىگە قىچقىرىلغانالر مۇبارەكتۇر«. يەنە ماڭا 

ئۇنىڭ  قىلغىلى  سەجدە  ئۇنىڭغا  سۆزىدۇر«.  10 مەن  راست  خۇدانىڭ  سۆزلەر  »بۇ  ئېيتتى: 
پۇتلىرىنىڭ ئالدىغا چۈشتۈم. ئەمما ئۇ ماڭا ئېيتتىكى: »ئېھتىيات قىلىپ، بۇنى قىلمىغىن. 
مەن سېنىڭ خىزمەتدىشىڭ ۋە ئەيسانىڭ شاھادىتى بار بۇرادەرلىرىڭنىڭ خىزمەتدىشىدۇرمەن. 

خۇداغا سەجدە قىلغىن. چۈنكى ئەيسانىڭ شاھادىتى پەيغەمبەرلىك سۆزىنىڭ روھىدۇر«.  

 ئاق ئاتقا مىنگۈچى

11 كۆرسەم، ئاسمان ئېچىلغانىدى ۋە مانا بىر ئاق ئات تۇرىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرغۇچى 

قىالتتى.  12 ئۇنىڭ  جەڭ  قىلىپ  ھۆكۈم  بىلەن  ئادالەت  ئاتىلىپ  دەپ  ھەق  ۋە  ئىشەنچلىك 
كۆزلىرى ئوت يالقۇنىدەك ئىدى ۋە ئۇنىڭ بېشى ئۈستىدە توال تاجالر بار ئىدى ۋە ئۇنىڭدىن 
بىر  بويالغان  قاندىن  ئىدى.  13 ئۇ  پۈتۈكلۈك  ئۇنىڭدا  ئىسىم  بىر  بىلمىگەن  باشقا ھېچكىم 
لىباس كىيگەنىدى ۋە ئۇنىڭ ئىسمى »خۇدانىڭ سۆزى« دەپ ئاتىلىدۇ.  14 ساماۋى قوشۇنالر 
ئاق، پاك ۋە نەپىس كاناپ كىيىپ ئاق ئاتالرغا مىنىپ ئۇنىڭغا ئەگەشتى.  15 ئۇنىڭ ئاغزىدىن 
ئىتتىك بىر قىلىچ چىقىپ تۇردى. ئۇ ئۇنىڭ بىلەن تائىپىلەرنى ئۇرىدۇ ۋە تۆمۈر ھاسىسى بىلەن 
ئۇالرنىڭ ئۈستىگە سەلتەنەت قىلىدۇ. ئۇ ئۆزى قادىر-مۇتلەق خۇدانىڭ شىددەتلىك غەزىپىنىڭ 
»پادىشاھالرنىڭ  ئۈستىدە:  يوتىسى  ۋە  لىباسىدا  دەسسەيدۇ.  16 ئۇنىڭ  سىققۇچىنى  شاراب 

پادىشاھى ۋە خۇداۋەندىلەرنىڭ خۇداۋەندىسى« دەپ بىر ئىسىم پۈتۈكلۈك ئىدى.  
17 ئاندىن كۈننىڭ دائىرىسىدە تۇرغان بىر پەرىشتىنى كۆردۈم. ئۇ ئۈنلۈك ئاۋاز بىلەن ئاسماننىڭ 

ئوتتۇرىسىدا ئۇچىدىغان ھەممە قۇشالرغا قىچقىرىپ ئېيتتىكى: »خۇدانىڭ چوڭ زىياپىتىگە بۇ 
يەرگە كېلىپ يىغىلىڭالر  18 ۋە پادىشاھالرنىڭ ۋە جەڭ سەردارلىرىنىڭ گۆشىنى ۋە پالۋانالرنىڭ 
گۆشىنى ۋە ئاتالرنىڭ ۋە ئۇالرغا مىنگۈچىلەرنىڭ گۆشىنى ۋە ھۆر بىلەن قۇلالرنىڭ ۋە كىچىك 

بىلەن چوڭالرنىڭ گۆشىنى يەڭالر«.  
ئاتقا  قوشۇنلىرىنىڭ  ئۇالرنىڭ  ۋە  پادىشاھالرنىڭ  يۈزىدىكى  يەر  ۋە  ھايۋاننىڭ  ۋەھشىي  19 ئاندىن 

مىنگۈچى بىلەن ۋە ئۇنىڭ قوشۇنى بىلەن جەڭ قىلغىلى يىغىلغىنىنى كۆردۈم.  20 ۋەھشىي ھايۋان 
ئۆزى ۋە ئۇنىڭ ئالدىدا ئاالمەتلەر قىلىپ ۋەھشىي ھايۋاننىڭ بەلگىسىنى ئېلىپ ئۇنىڭ ھەيكىلىگە 
باش ئەگكەنلەرنى ئالداتقان ساختا پەيغەمبەر بىلەن بىللە تۇتۇلدى. ئىككىلىسى گۈڭگۈرت بىلەن 
كۆيۈپ تۇرغان ئوت دېڭىزىغا تىرىك تاشالندى.  21 قالغانالر ئاتقا مىنگۈچىنىڭ ئاغزىدىن چىقىپ 

تۇرغان قىلىچ بىلەن ئۆلتۈرۈلدى ۋە ھەممە قۇشالر ئۇالرنىڭ گۆشىدىن يەپ تويدى.  
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مىڭ يىللىق سەلتەنەت

ھاڭنىڭ 20  ئۇنىڭدا  كۆردۈم.  بولغىنىنى  نازىل  پەرىشتىنىڭ  بىر  ئاسماندىن  1 ئاندىن 

ئاچقۇچى بولۇپ، قولىدا چوڭ بىر زەنجىر بار ئىدى.  2 ئۇ ئەجدىھانى، يەنى ئىبلىس 
ۋە شەيتان بولغان قەدىمكى يىالننى تۇتۇپ، مىڭ يىلغىچە باغلىدى.  3 مىڭ يىل تامام بولغۇچە 
تائىپىلەرنى يەنە ئازدۇرمىسۇن دەپ، ئۇنى ھاڭغا تاشالپ سوالپ، ئۈستىگە مۆھۈر باستى. مىڭ 

يىلدىن كېيىن ئاز ۋاقىتقا ئازاد بولىدۇ.  
4 ئاندىن تەختلەر كۆردۈم ۋە كىشىلەر ئۇالرنىڭ ئۈستىدە ئولتۇردى ۋە ئۇالرغا ھۆكۈم قىلىش 

بېرىلدى. ئەيسانىڭ شاھادىتى ئۈچۈن ۋە خۇدانىڭ سۆزى ئۈچۈن ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ جانلىرىنى 
ۋە ۋەھشىي ھايۋانغا ۋە ئۇنىڭ ھەيكىلىگە سەجدە قىلمىغانالرنىڭ ۋە بەلگىسىنى پېشانىلىرىغا 
ۋە قوللىرىغا قوبۇل قىلمىغانالرنىڭ جانلىرىنى كۆردۈم ۋە ئۇالر تىرىك بولۇپ مىڭ يىلغىچە 

مەسىھ بىلەن پادىشاھلىق قىلدى.  
قىيامەت  ئاۋۋالقى  تىرىلدۈرۈلمىدى.  بولمىغۇچە  تامام  يىل  مىڭ  ئۆلگەنلەر  قالغان  5 لېكىن 

بۇدۇر.  6 ئاۋۋالقى قىيامىتىگە نېسىپى بولغانالر مۇبارەك ۋە مۇقەددەستۇر. ئۇالرنىڭ ئۈستىگە 
كاھىنلىرى  مەسىھنىڭ  ۋە  خۇدانىڭ  ئۇالر  بەلكى  بولمايدۇ،  قۇدرىتى  ئۆلۈمنىڭ  ئىككىنچى 

بولۇپ، ئۇنىڭ بىلەن مىڭ يىلغىچە پادىشاھلىق قىلىدۇ.  

 ئىبلىس ئوت ۋە گۈڭگۈرت دېڭىزىغا تاشلىنىدۇ

7 ئۇ مىڭ يىل تامام بولغاندا، شەيتان ئۆز زىندانىدىن يېشىلىپ،  8 يەرنىڭ تۆت چېتىدىكى 

تائىپىلەرنى ئازدۇرۇپ، گوگ ۋە ماگوگنى جەڭگە يىغقىلى چىقىدۇ. ئۇالرنىڭ سانى دېڭىزنىڭ 
قۇم دانىلىرىدەك بولىدۇ.  9 ئۇالر يەر يۈزىگە چىقىپ، مۇقەددەسلەرنىڭ چۈشكەن يېرىنى، يەنى 
ئامراق شەھەرنى قورشىدى ۋە ئاسماندىن ئوت چۈشۈپ ئۇالرنى يوقاتتى.  10 ئۇالرنى ئازدۇرغان 
ئىبلىس ئۆزى ۋەھشىي ھايۋان بىلەن ساختا پەيغەمبەر ئىلگىرى تاشالنغان ئوت ۋە گۈڭگۈرت 

دېڭىزىغا تاشالندى ۋە ئۇالر كېچە كۈندۈز ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە ئازاب تارتىدۇ.  

 ئاخىرقى ھۆكۈم

ۋە  يەر  يۈزىدىن  ئولتۇرغۇچىنىڭ  ئۈستىدە  ئۇنىڭ  ۋە  تەخت كۆردۈم  ئاق  بىر چوڭ  11 ئاندىن 

ئاسمان قېچىپ، ئۇالرغا جاي تېپىلمىدى.  12 ئۆلگەنلەر، خاھى چوڭ بولسۇن، خاھى كىچىك 
بولسۇن تەختنىڭ ئالدىدا تۇرغىنىنى كۆردۈم ۋە كىتابالر ئېچىلدى. باشقا بىر كىتابمۇ، يەنى 
مۇۋاپىق  ئەمەللىرىگە  ئۆز  پۈتۈلگەندەك  كىتابالردا  ئۆلگەنلەر  ئېچىلدى.  كىتابى  تىرىكلىك 
دوزاخ  ئالەم  ۋە  ئۆلۈم  ۋە  تاپشۇردى  ئۆلگەنلەرنى  ئىچىدىكى  ئۆز  قىلىندى.  13 دېڭىز  ھۆكۈم 
ئۆز ئىچىدىكى ئۆلگەنلەرنى تاپشۇردى ۋە ئۇالرنىڭ ھەربىرى ئۆز ئەمەللىرىگە مۇۋاپىق ھۆكۈم 
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قىلىندى.  14 ئۆلۈم ۋە ئالەم دوزاخ ئوت دېڭىزىغا تاشالندى ۋە بۇ ئۆلۈم، يەنى ئوت دېڭىزى، 
ئوت  تېپىلمىسا،  پۈتۈكلۈك  كىتابىدا  تىرىكلىك  بىركىم  ئۆلۈمدۇر.  15 ئەگەر  ئىككىنچى 

دېڭىزىغا تاشالندى.  

يېڭى ئاسمان ۋە يېڭى يەر

ۋە 21  ئاسمان  ئاۋۋالقى  چۈنكى  كۆردۈم،  يەر  بىر  يېڭى  ۋە  ئاسمان  بىر  يېڭى  1 ئاندىن 

ئاۋۋالقى يەر ئۆتتى ۋە دېڭىز يەنە يوقتۇر.  2 ۋە مەن مۇقەددەس شەھەرنىڭ، يەنى يېڭى 
خۇدا  ئاسماندىن  بولۇپ،  تەييار  قىزدەك  زىننەتلەنگەن  ئۈچۈن  ئېرى  ئۆز  يېرۇسالېمنىڭ  بىر 
ئېيتتىكى:  ئۇ  ئاڭلىدىم.  ئاۋاز  ئۈنلۈك  بىر  3 تەختتىن  كۆردۈم.   بولغىنىنى  نازىل  تەرىپىدىن 
»مانا خۇدانىڭ ماكانى ئادەملەرنىڭ ئارىسىدا تۇرىدۇ. ئۇ ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ماكان تۇتىدۇ ۋە 
ئۇالرنىڭ  ئۆزى  4 ئۇ  بولىدۇ.   ئارىسىدا  ئۇالرنىڭ  ئۆزى  خۇدا  ۋە  بولىدۇ  قوۋمى  ئۇنىڭ  ئۇالر 
يەنە  ئاغرىق  يا  ۋە  پەرياد  يا  ۋە غەم  بولمايدۇ  يەنە  ئۆلۈم  ۋە  ئېرتىدۇ  ياشنى  كۆزلىرىدىن ھەر 

بولمايدۇ، چۈنكى ئاۋۋالقىسى ئۆتتى«.  
5 ئاندىن تەختتە ئولتۇرغۇچى ئېيتتى: »مانا ھەر نەرسىنى يېڭى قىلىمەن«. ئۇ يەنە ئېيتتى: 

»پۈتكىن، چۈنكى بۇ سۆزلەر ئىشەنچلىك ۋە راستتۇر«.  6 ئۇ ماڭا ئېيتتى: »تامام بولدى. مەن 
› ئالفا‹ ۋە › ئومېگا‹، يەنى ئىپتىدا ۋە ئاخىردۇرمەن. ئۇسسىغانالرغا تىرىكلىك سۇ بۇلىقىدىن 

خالىس بېرىمەن.  
7 كىمكى غالىب بولسا، بۇنىڭ ھەممىسىنى مىراس ئالىدۇ ۋە مەن ئۇنىڭ تەڭرىسى بولىمەن 

ۋە ئۇ مېنىڭ ئوغلۇم بولىدۇ.  
8 لېكىن قورقۇنچاقالر ۋە ئىمانسىزالر ۋە ناپاكالر ۋە قاتىللىق قىلغۇچىالر ۋە زىنا قىلغۇچىالر 

ۋە سەھىرگەرلەر ۋە بۇتپەرەسلەر ۋە ھەممە يالغانچىالرنىڭ نېسىپى ئوت ۋە گۈڭگۈرت بىلەن 
كۆيىدىغان دېڭىزدا بولىدۇ. ئىككىنچى ئۆلۈم شۇدۇر«.  

يېڭى يېرۇسالېم

9 ئاندىن يەتتە ئاخىرقى باالالردىن تولغان يەتتە قاچىنى تۇتقان يەتتە پەرىشتىنىڭ بىرى كېلىپ، 

ماڭا سۆزلەپ ئېيتتىكى: »كەلگىن. كېلىننى، يەنى قوزىنىڭ جورىسىنى ساڭا كۆرسىتەي«.  
10 ئۇ مېنى روھتا چوڭ ۋە ئېگىز بىر تاغقا ئېلىپ بېرىپ، مۇقەددەس يېرۇسالېم شەھىرىنىڭ 

ئاسماندىن خۇدا تەرىپىدىن نازىل بولغىنىنى ماڭا كۆرسەتتى.  11 ئۇنىڭدا خۇدانىڭ شان-شەرىپى 
بار ئىدى. ئۇنىڭ جۇالسى ھەممىدىن قىممەت باھا تاشتەك ۋە كرىستالدەك، دەرۋەقە سۈزۈك 
يېشىل قاشتاشتەك ئىدى.  12 شەھەرنىڭ چوڭ ئېگىز سېپىلى ۋە ئون ئىككى دەرۋازىسى بار 
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ئىدى. دەرۋازىالردا ئون ئىككى پەرىشتە تۇراتتى. دەرۋازىالرنىڭ ئۈستىدە ئىسىمالر، يەنى بەنى-
ئىسرائىلنىڭ ئون ئىككى قەبىلىسىنىڭ ئىسىملىرى پۈتۈكلۈك تۇردى.  13 شەرق تەرىپىدە ئۈچ 
دەرۋازا، شىمال تەرىپىدە ئۈچ دەرۋازا، جەنۇب تەرىپىدە ئۈچ دەرۋازا ۋە غەرب تەرىپىدە ئۈچ دەرۋازا 
بار ئىدى.  14 سېپىلنىڭ ئون ئىككى ئۇل تېشى بار ئىدى ۋە ئۇالردا ئون ئىككى ئىسىم يەنى 

قوزىنىڭ ئون ئىككى روسۇلىنىڭ ئىسىملىرى پۈتۈكلۈك تۇردى.  
ئالتۇن  بىر  ئۆلچىگىلى  سېپىلىنى  ۋە  دەرۋازىلىرىنى  ۋە  شەھەرنى  قىلغۇچىنىڭ  سۆز  15 ماڭا 

قومۇشى بار ئىدى.  16 شەھەر ئۆزى تۆت چاسا بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى ۋە كەڭلىكى باراۋەر ئىدى. 
ئۇ شەھەرنى ئۇ قومۇش بىلەن ئۆلچىدى ۋە مىقدارى ئون ئىككى ستادىئون ئىدى، ۋە ئۇنىڭ 
ئۆلچىدى  سېپىلىنىمۇ  ئۇنىڭ  ئىدى.  17 ئۇ  باراۋەر  ئېگىزلىكى  ۋە  كەڭلىكى  ۋە  ئۇزۇنلۇقى 
گەز  تۆت  قىرىق  يۈز  بىر  مۇۋاپىق  ئۆلچىمىگە  پەرىشتىلەرنىڭ  ۋە  ئادەملەرنىڭ  مىقدارى  ۋە 
ئوخشاش  ئەينەككە  ساپ  ئۆزى  ئەمما شەھەر  ئىدى،  قاشتاشتىن  يېشىل  كەلدى.  18 سېپىل 
ساپ ئالتۇندىن ئىدى.  19 شەھەر سېپىلىنىڭ ئۇللىرى زىننەتلىك ياسىلىپ، ھەر خىل قىممەت 
باھا تاشتىن ئىدى. ئاۋۋالقى ئۇل تېشى بىر يېشىل قاشتاش ئىدى، ئىككىنچىسى كۆك ياقۇت، 
ئۈچىنچىسى ئاق ھېقىق، تۆتىنچىسى زۇمرەت،  20 بەشىنچىسى قىزىل ھېقىق، ئالتىنچىسى 
قىزىل ياقۇت، يەتتىنچىسى خرىزولىت، سەككىزىنچىسى كۆك زۇمرەت. توققۇزىنچىسى توپاز، 
ئونىنچىسى يېشىل ھېقىق، ئون بىرىنچىسى سۆسۈن ياقۇت، ۋە ئون ئىككىنچى ئۇل تېشى 
بىر سۆسۈن كۋارتس ئىدى.  21 ئون ئىككى دەرۋازا ئون ئىككى مەرۋايىتتىن بولۇپ، ھەربىر 
دەرۋازا بىر مەرۋايىتتىن ئىدى. شەھەرنىڭ كوچىسى سۈزۈك ئەينەكتەك ساپ ئالتۇندىن ئىدى.  
22 شەھەردە بەيت كۆرمىدىم، چۈنكى قادىر-مۇتلەق رەب خۇدا ۋە قوزا ئۇنىڭ بەيتىدۇر.  23 شەھەر 

شان-شەرىپى  خۇدانىڭ  چۈنكى  ئەمەس،  موھتاج  ئايغا  ۋە  ئاپتاپقا  ئۈچۈن  يورۇتۇلۇشى  ئۆز 
ئۇنى يورۇتىدۇ ۋە قوزا ئۇنىڭ نۇرى بولىدۇ.  24 تائىپىلەر شەھەرنىڭ نۇرىدا يۈرىدۇ ۋە يەرنىڭ 
دەرۋازىلىرى  كېلىدۇ.  25 ئۇنىڭ  ئېلىپ  ئىچىگە  ئۇنىڭ  شانۇشەۋكىتىنى  ئۆز  پادىشاھلىرى 
كۈندۈزدە ئېتىلىپ قالمايدۇ، چۈنكى ئاندا كېچە بولمايدۇ.  26 تائىپىلەرنىڭ شانۇشەۋكىتىنى ۋە 
ئىززىتىنى ئۇنىڭغا كىرگۈزۈلىدۇ.  27 ھېچبىر ناپاك ۋە ھېچبىر يىرگىنچلىك ۋە يالغانچىلىق 

قىلغۇچى ئۇنىڭغا كىرمەيدۇ. يالغۇز قوزىنىڭ تىرىكلىك كىتابىدا خەتلەنگەنلەر كىرىدۇ.  

ھايات دەرياسى

دەريانى 22  بىر  ئېقىغلىق  سۇيى  تىرىكلىك  سۈزۈك  كرىستالدەك  ماڭا  ئۇ  1 ئاندىن 

2 شەھەرنىڭ  چىقىپ،   تەختىدىن  قوزىنىڭ  ۋە  خۇدانىڭ  دەريا  ئۇ  ۋە  كۆرسەتتى 
دەرەخلەر  ئىدى.  بار  دەرىخى  تىرىكلىك  يېنىدا  ئىككى  ئېقىپ،  ئوتتۇرىسىدىن  كوچىسىنىڭ 
يىلدا ئون ئىككى مەرتىۋە مېۋە كەلتۈرۈپ، ھەر ئايدا بىر قېتىم مېۋە بېرەتتى. دەرەخلەرنىڭ 
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بولمايدۇ.  نەرسە  لەنەتلىك  ھېچبىر  3 يەنە  ئىشلىتىلەتتى.   شىپالىقىغا  تائىپىلەرنىڭ  ياپرىقى 
بەلكى خۇدانىڭ ۋە قوزىنىڭ تەختى ئاندا بولىدۇ ۋە ئۇنىڭ بەندىلىرى ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىدۇ.  
5 يەنە كېچە  بولىدۇ.   يۈزىنى كۆرىدۇ ۋە ئۇنىڭ ئىسمى ئۇالرنىڭ پېشانىلىرىدا  4 ئۇالر ئۇنىڭ 

خۇدا  رەب  چۈنكى  ئەمەس،  موھتاج  نۇرىغا  كۈننىڭ  ۋە  نۇرىغا  چىراغنىڭ  ئۇالر  ۋە  بولمايدۇ 
ئۇالرنىڭ ئۈستىگە يورۇقلۇق بېرىدۇ ۋە ئۇالر ئەبەدلەرنىڭ ئەبەدىگىچە پادىشاھلىق قىلىدۇ.  

6 ئاندىن ئۇ ماڭا ئېيتتى: »بۇ سۆزلەر ئىشەنچلىك ۋە راستتۇر ۋە پەيغەمبەرلەرنىڭ روھلىرىنىڭ 

ئۆز  ئۈچۈن  كۆرسەتمەك  بەندىلىرىگە  ئۆز  بولىدىغاننى  ۋەقە  پات  خۇداۋەندە  تەڭرىسى 
پەرىشتىسىنى ئەۋەتتى.  

ئەيسا مەسىھنىڭ پات كېلىشى

7 ۋە مانا پات كېلىمەن. بۇ كىتابنىڭ پەيغەمبەرلىك سۆزىنى ساقلىغۇچى مۇبارەكتۇر«.  

8 مەن، يۇھاننا بۇ نەرسىلەرنى كۆرۈپ ئاڭلىغانمەن. مەن ئاڭالپ كۆرگەندىن كېيىن، ماڭا بۇنى 

ئېيتتىكى:  ئۇ ماڭا  پۇتلىرىغا سەجدە قىلغىلى چۈشتۈم.  9 لېكىن  پەرىشتىنىڭ  كۆرسەتكەن 
بولغان  بۇرادەرلىرىڭ  ۋە  خىزمەتدىشىڭ  سېنىڭ  مەن  قىلمىغىن،  بۇنى  قىلىپ،  »ئېھتىيات 
خۇداغا  خىزمەتدىشىدۇرمەن.  ساقلىغۇچىالرنىڭ  سۆزىنى  كىتابنىڭ  بۇ  ۋە  پەيغەمبەرلەرنىڭ 
سۆزلىرىنى  پەيغەمبەرلىك  كىتابنىڭ  »شۇ  ئېيتتى:  ماڭا  يەنە  قىلغىن«.  10 ئۇ  سەجدە 
مۆھۈرلىمىگىن، چۈنكى ۋاقىت يېقىن كەلدى.  11 ھەقسىزلىك قىلغۇچى ھەقسىزلىق قىلىپ 
قىلىپ  ئادالەت  بولغۇچى  ئادىل  تۇرسۇن،  قىلىپ  ناپاك  ئۆزىنى  بولغۇچى  ناپاك  تۇرسۇن، 

تۇرسۇن، مۇقەددەس بولغۇچى ئۆزىنى مۇقەددەس قىلىپ تۇرسۇن«.  
بېرىدىغىنىم  ئۈچۈن  ياندۇرماق  مۇۋاپىق  ئەمەللىرىگە  ئۆز  ھەركىمگە  كېلىمەن  پات  12 »مانا 

مەن بىلەندۇر.  13 مەن › ئالفا‹ ۋە › ئومېگا‹، ئاۋۋالقى ۋە ئاخىرقى، ئىپتىدا ۋە ئاخىردۇرمەن.  
14 تىرىكلىك دەرىخىگە ھەققى بولۇپ، دەرۋازىالردىن شەھەرگە كىرمەك ئۈچۈن ئۆز كىيىملىرىنى 

قاتىللىق  ۋە  قىلغۇچىالر  زىنا  ۋە  سەھىرگەرلەر  ۋە  ئىتالر  مۇبارەكتۇر.  15 لېكىن  يۇغانالر 
قىلغۇچىالر ۋە بۇتپەرەسلەر ۋە يالغانچىلىقنى قىلىپ دوست تۇتقان ھەركىم تاشقىرىدا قالىدۇ.  
پەرىشتەمنى  ئۆز  بەرگىلى  گۇۋاھلىق  سىلەرگە  بۇنى  توغرىسىدا  جامائەتلەر  ئەيسا  16 مەن 

ئەۋەتتىم. مەن داۋۇدنىڭ يىلتىزى ۋە نەسلى بولۇپ، تاڭ يۇلتۇزىدۇرمەن«.  
كىمكى  ۋە  دېسۇن  »كەلگىن!«  ئاڭلىسا:  كىمكى  ۋە  دەيدۇ  »كەلگىن«  كېلىن:  ۋە  17 روھ 

ئۇسسىسا، كەلسۇن ۋە كىمكى خالىسا، تىرىكلىك سۇدىن خالىس ئالسۇن.  
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18 مەن بۇ كىتابنىڭ پەيغەمبەرلىك سۆزىنى ھەر ئاڭلىغۇچىغا گۇۋاھلىق بېرىمەنكى، بىركىم 

شۇنىڭغا بىر نېمە قوشسا، خۇدا ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇ كىتابتا يېزىلغان باالالرنى قويىدۇ  19 ۋە 
خۇدا  كېمەيتسە،  بىرىنى  سۆزلەرنىڭ  پۈتۈلگەن  كىتابىدا  پەيغەمبەرلىك  مۇشۇ  بىركىم  ئەگەر 
ئۇنىڭ نېسىپىنى بۇ كىتابتا زىكىر قىلىنغان تىرىكلىك دەرىخىدىن ۋە مۇقەددەس شەھەردىن 

كېمەيتىدۇ.  

ئامىن، ئەي خۇداۋەندە  پات كېلىمەن« دەپ ئېيتىدۇ.  بەرگۈچى: »دەرۋەقە  20 بۇنى گۇۋاھلىق 

ئەيسا، كەلگىن!  
21 خۇداۋەندە ئەيسانىڭ مېھىر-شەپقىتى ھەممىلەر بىلەن بولسۇن. ئامىن.  

 




