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ИНҖИЛ МАРКУС
Әйса Мәсиһниң келиши

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

«Мана йолуңни тәйяр қилидиған әлчимни сениң йүзүңниң алдида әвәтимән.
  

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

 дәп пүтүлгәндәк,  

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

Әйса Мәсиһниң чөмүлдүрүлүши

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

Әйса Мәсиһ баяванда синилиду

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

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

Җин чаплашқан адәмниң сақайтилиши

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

Әйса Мәсиһниң тола кесәлләрни сақайтиши

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

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

Бир песәниң сақайтилиши

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

Бир паләч кишиниң сақайтилиши

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

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

Әйса Мәсиһ Лавийниң (йәни Мәттаниң) қичқириши

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

Роза тутуш тоғрисида бир соал

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

Әйса Мәсиһ шабатниң хоҗисидур

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

Әйса Мәсиһ шабат күнида бир адәм сақайтиду

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

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

Әйса Мәсиһниң напак роһлар үстидин қудрити бар

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

Әйса Мәсиһ он икки шагиртлирини таллайду

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

Әйса Мәсиһ вә Бәәлзабул

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

Әйса Мәсиһниң аниси вә бурадәрлири

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

Уруқ чачқучи тоғрисидики тәмсил

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

хәлиқниң һәммиси деңизниң бойида қуруқлуқта еди.  2 У уларға тәмсилләр 
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билән тола тәлим берип, өз тәлимидә уларға ейтти:  3 «Аңлаңлар, мана уруқ 
чачқучи уруқ чачқили чиқти.  4 Вәқә болдики, у чачқинида бәзиси йолниң 
йениға чүшти вә учарқанатлар келип, уни йәп кәтти.  5 Бәзиси тописи җиқ 
болмиған ташлиқ йәргә чүшти вә тописи қелин болмиғач пат үнүп чиқип,  
6 аптап чиққанда көйүп кетип, йилтизи болмиғач қуруди.  7 Бәзиси тикәнләр 
арисиға чүшти вә тикәнләр өсүп уни боғди вә шулар һосул бәрмиди.  8 Бәзиси 
яхши йәргә чүшүп һосул берип, үнүп өсүп, бири оттуз, йәнә бири атмиш 
вә йәнә бири йүз һәссигичилик һосул бәрди».  9 У йәнә ейтти: «Аңлиғили 
қулиқи барлар аңлисун».  

Тәмсилләрниң мәхсити

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

Уруқ чачқучи тоғрисидики тәмсилниң чүшәндүрүлүши

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

Чирағ тоғрисидики тәмсил

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

Уруқниң үнүши тоғрисидики тәмсил

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

Қича уруқи тоғрисидики тәмсил

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

Әйса Мәсиһ боранни тиничитиду

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



 11 ИНҖИЛ МАРКУС

Әйса Мәсиһ яман роһлар чиқириду

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

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

Тирилдүрүлгән қиз вә сақайтилған хотун

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

Бир пәйғәмбәр өз жути вә өйидә һәрмәтләнмәйду

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

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

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

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

Чөмүлдүргүчи Юһаннаниң өлтүрүлүши

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

Әйса Мәсиһ бәш миң кишини тойдуриду

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

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

Әйса Мәсиһ Гәннәсарәттә тола кесәлләрни сақайтиду

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

Худаниң әмри вә адәмләрниң рәсим-қаидилири

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

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

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

Адәмни немә напак қилиду

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

Йәһудий емәс бир хотунниң етиқати

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

Тили еғир бир гасниң шипа тепиши

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

Әйса Мәсиһ төрт миң кишини тойдуриду

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

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

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

Пәрисийләрниң хемиртуручи

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

Бәйтсайдадики бир корниң шипа тепиши

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

Петрусниң Әйса Мәсиһ тоғрисидики гувалиқи

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

Әйса Мәсиһниң өлүп тирилидиғанлиқини алдин ейтиши

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

Тағда Елияс вә Мусаниң Әйса Мәсиһ билән көрүнүши

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

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

Җин чаплашқан балиниң сақайтилиши

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

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

Ким улуқрақ?

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

Кимки бизгә қарши болмиса, биз биләндур

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

Тоғра йолдин тайдуруш тоғрисида

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

Никаһлиқ турмуш вә талақ қилиш тоғрисида

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

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

Балиларниң Әйса Мәсиһ алдиға кәлтүрүлүши

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

Әйса Мәсиһ вә бай йигит

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

Әйса Мәсиһкә әгишиш үчүн ата қилинған инам

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

Әйса Мәсиһниң үчинчи қетим өлүп тирилишини алдин ейтиши

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

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

Көзи кор Бартимеусниң шипа тепиши

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

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

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

Әнҗир дәриғиниң ләнәт қилиниши

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

Әйса Мәсиһниң бәйт-муқәддәсни тазилиши

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

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

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

Әйса Мәсиһниң һоқуқиниң сүрүштүрүлүши

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

Үзүмзарлиқ вә яман бағвәнләр тоғрисидики тәмсил

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

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

Қәйсәргә баҗ бериш тоғрисида бир соал

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

Садуқийлар өлүмдин тирилип қопуш тоғрисида соал сорайду

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

Һәммидин чоң әмир

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

Мәсиһ кимниң оғлидур?

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

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

Әйса Мәсиһ рия қилғучи катипларни әйипләйду

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

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

Ахирқи заманлардики аламәтләр

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

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

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

Әйса Мәсиһни өлтүрүш сүйқәсти

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

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

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

Йәһуданиң Әйса Мәсиһкә сатқунлуқ қилиши

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

Өтүп кетиш таамиға тәйярлиқ көрүш

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

Әйса Мәсиһ йәнә өлүп тирилишини алдин ейтиду

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

Өтүп кетиш таами

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

Әйса Мәсиһниң Петрус уни инкар қилишини алдин ейтиши

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

Әйса Мәсиһниң Гетсиманәдә дуа қилиши

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

Әйса Мәсиһниң тутқун қилиниши

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

Әйса Мәсиһниң йәһудийларниң алий кеңишидә сотлиниши

53 Улар Әйсани улуқ каһинниң алдиға елип беришти. Һәммә баш каһинлар 
вә ақсақаллар вә катиплар у йәрдә җәм болушти.  54 Петрус йирақтин улуқ 
каһинниң һойлисиниң сәһнисигичә униңға әгишип, хизмәткарларниң 
арисида от йоруқида отсинип олтарди.  55 Баш каһинлар вә алий кеңәшниң 
һәммиси Әйсаниң үстидин уни өлтүргили гувалиқ издәйтти, амма тапмиди.  
56 Чүнки тола киши униң үстидин ялған гувалиқ бәрди, лекин гувалиқлири 
бир-биригә тоғра кәлмәйтти.  
57 Бирнәччиси қопуп, униң үстидин ялған гувалиқ берип ейтти:  58 «Қол 
билән ясалған бу бәйтни йиқитип, қол билән ясалмиған башқисини үч күндә 
ясаймән› дәп ейтқинини аңлидуқ».  59 Буниңда һәм гувалиқлири бир-биригә 
тоғра кәлмиди.  
60 Андин улуқ каһин оттурида қопуп, Әйсадин сорап ейтти: «Һеч җавап 
бәрмәмсән? Булар сениң үстүңдин немә гувалиқ бериду?»  61 Лекин у шүк 
туруп һеч җавап бәрмиди. Улуқ каһин йәнә униңдин сорап униңға ейтти: «Сән 
Мәсиһ Ибн ал-Мубарәкмусән?»  62 Әйса ейтти: «Мәндурмән вә Ибн ал-Инсан 
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Қудрәт Болғучиниң оң йенида олтирип, асманниң булутлирида келидиғинини 
көрисиләр».  63 У вақит улуқ каһин кийимини житип ейтти: «Гуваларға йәнә 
немә һаҗитимиз бар?  64 Күпүр ейтқинини аңлидиңлар. Силәргә қандақ 
көрүниду?» Андин һәммиси: «У өлүмгә лайиқтур» дәп һөкүм қилишти.  
65 Бәзилири қопуп, униңға түкүрүп, йүзини йепип мушт уруп: «Пәйғәмбәрлик 
қилғин» дәп униңға ейтишти. Хизмәткарларму уни качатлиғили турди.  

Петрус Әйса Мәсиһни инкар қилиду

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

Валий Пилатус Әйса Мәсиһни сорақ қилиду

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

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

Әйса Мәсиһ вә Бараббас

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

Пилатусниң сипаһлири Әйса Мәсиһни мәсқирә қилиду

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

Әйса Мәсиһниң чапрас яғачқа михлиниши

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

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

Әйса Мәсиһ қәбиргә қоюлиду

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

Әйса Мәсиһниң тирилиши

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

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

Әйса Мәсиһниң шагиртлириға көрүнүши

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

Инҗилни пүтүн дунияда вәз ейтиш тоғрисидики буйруқ

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

Әйса Мәсиһниң асманға көтирилиши

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


