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ВӘҺИЙ
Муқәддимә

1 1 Әйса Мәсиһниң вәһийси, йәни Худа пат болидиған вәқәләрни өз 
бәндилиригә көрсәтмәк үчүн униңға бәргән вәһий будур. У өзи әвәткән 

пәриштиси арқилиқ бәндиси Юһаннаға хәвәр берип буни билдүргән.  
2 Юһанна өзи Худаниң сөзи вә Әйса Мәсиһниң шаһадити тоғрисидин өзи 
көргиничә гувалиқ бәрди.  3 Бу пәйғәмбәрликниң сөзини оқуғучи вә аңлап 
униңда пүтүлгәнни сақлиғучилар мубарәктур, чүнки вақит йеқин кәлди.  

Мәсиһийләрниң йәттә җамаитигә салам

4 Юһаннадин Асия жутидики йәттә җамаәткә салам. Һазир бар вә бар 
болған вә келидиған зат өзидин вә униң тәхтиниң алдидики йәттә роһтин  5 вә 
өлүкләрниң арисидин тирик болғанларниң тунҗиси болуп, йәр йүзидики 
падишаһларниң үстидә сәлтәнәт қилғучи болған ишәшлик гувадин, йәни 
Әйса Мәсиһтин силәргә меһри-шәпқәт вә аманлиқ болсун. У өзи бизни дост 
тутуп, өз қени билән бизни гуналиримиздин жуюп,  6 бизни бир падишаһлиқ 
қилип, Худа Атиға каһинлар қилди. Униң өзигә әбәдләрниң әбәдигичә шан-
шәрәп вә сәлтәнәт болсун. Амин.  
7 Мана у булутлар билән келиду вә һәр көз, уни санчиғанларму уни көриду вә 
йәрниң һәммә қәбилилири уни көрүп йиғлишиду. Дәрвәқә шундақ болиду. 
Амин.  
8 «Мән ‹ Алфа› вә ‹ Омега›дурмән» дәп у һазир бар вә бар болған вә келидиған 
Қадир-Мутләқ Рәб Худа өзи ейтиду.  

Әйса Мәсиһниң Патмос арилида Юһаннаға көрүнүши

9 Мән тәңликтә, падишаһлиқта вә Әйсадики сәвирдә силәрниң 
һәмшерикиңлар болған бурадириңлар Юһанна Худаниң сөзи үчүн вә 
Әйсаниң шаһадити үчүн Патмос дегән аралда едим.  10 Худавәндиниң күнидә 
роһта көтирилгән һаләттә болуп, кәйнимдин канай авазидәк бир күчлүк 
авазни аңлидим.  11 У ейттики: «Көргиниңни бир китапқа пүтүп, йәттә 
җамаәткә, йәни Әфәсусқа вә Измиргә вә Пәргамосқа вә Тиятираға вә Сардискә 
вә Филаделфийәгә вә Лаодикияға әвәткин».  
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12 Маңа сөз қилған аваз кимниңки дәп көргили бурулдум. Бурулуп қарисам, 
йәттә алтун шамдан туриду  13 вә шамданларниң оттурисида адәм оғлиға 
охшаш бири туриду. Путлирини япқидәк бир кийим кийип, көксигә бир 
алтун кәмәр бағлиған еди.  14 Униң беши вә чачлири ақ жуңдәк вә қардәк ақ 
еди вә көзлири от ялқунидәк еди.  15 Путлири очақта қизитилған сап мистәк 
вә униң авази тола суларниң гүлдүрлишидәк еди.  16 Униң оң қолида йәттә 
юлтуз бар еди вә униң ағзидин икки бислиқ шитик бир қилич чиқип турди. 
Униң көрүнүши аптапниң толуқ күчидә шолисини бәргинидәк ярқин еди.  
17 Мән уни көргәндә униң аяқлириға өлүктәк йиқилип чүштүм. Амма у өз 
оң қолини мениң үстүмгә қоюп ейттики: «Қорқмиғин, авалқи вә ахирқи 
мәндурмән.  18 Мән тириктурмән, амма өлгән едим вә мана әбәдләрниң 
әбәдигичә тириктурмән вә өлүм билән дозақниң ачқучлири мәндидур.  
19 Униң үчүн көргиниңни вә һазир бар вә мундин кейин келидиған вәқәләрни 
йезип қойғин.  20 Сән мениң оң қолумда көргән йәттә юлтузниң вә йәттә 
шамданниң сирини пүткин. Йәттә юлтуз йәттә җамаәтниң пәриштилири вә 
йәттә шамдан йәттә җамаәттур.  

Әфәсустики җамаәткә йезилған хәт

2 1 Әфәсустики җамаәтниң пәриштисигә пүткинки,
 йәттә юлтузни оң қолида тутуп йәттә алтун шамданниң оттурисида 

йүргүчи буни ейтиду:  
2 Мән сениң әмәллириңни вә әмгикиңни вә сәвириңни вә яманларға сәвир-
тақәт қилалмайдиғиниңни билимән. Расул болмай, өзини расул дегәнләрни 
синақ қилип, ялғанчи таптиң.  3 Сән сәвирлик болуп зерикмәй, мениң исмим 
үчүн сәвир-тақәт қилғансән.  
4 Лекин сәндә шуни яман көримәнки, авалқи муһәббитиңни ташлиғансән.  
5 Униң үчүн нә йәрдин чүшкиниңни билип, товва қилип авалқи әмәлләрни 
қилғин. Болмиса пат йеқинда сениң үстүңгә келимән вә товва қилмисаң, 
шамданиңни өз җайидин йөткәймән.  
6 Лекин сәндә шу иш барки, мән өзәм яман көргән Николаитларниң 
әмәллирини яман көрисән.  
7 Һәр кимниң қулиқи бар болса, Роһниң җамаәтләргә немә ейтқинини 
аңлисун.
 Галиб болғучиларға Худаниң беһишидики тириклик дәриғидин йегили 
беримән.  
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Измирдики җамаәткә йезилған хәт
8 Измирдики җамаәтниң пәриштисигә пүткинки,

 авалқи вә ахирқи, йәни өлүп тирилип қопқучи буни ейтиду:  
9 Мән сениң тәңликиңни вә пеқирлиқиңни билимән — бирақ дөләтмәнсән 
— вә өзи йәһудий болмай, бәлки шәйтанниң синагогидин болуп, өзини 
йәһудий дәп атиғанлар тәрипидин тартқан һақаритиңни билимән.  
10 Сән тартидиған зәхмәттин қорқмиғин. Мана синақ қилинмиқиңлар үчүн 
иблис бәзилириңларни зинданға салиду вә он күнгичә тәңлик тартисиләр. 
Өлүмгича ишәшлик болғин вә мән саңа тирикликниң таҗини беримән.  
11 Һәр кимниң қулиқи бар болса, Роһниң җамаәтләргә немә ейтқинини 
аңлисун.
 Галиб болғучи иккинчи өлүмдин зәрәр тартмайду.  

Пәргамостики җамаәткә йезилған хәт

12 Пәргамостики җамаәтниң пәриштисигә пүткинки,
 икки бислиқ шитик қиличи бар болғучи буни ейтиду:  
13 Мән сениң олтарған йериңни билимән. Мана шәйтанниң тәхти андадур. 
Сән мениң исмимни мәһкәм тутуп, ишәшлик болған шеһитим Антипас 
араңларда, йәни шәйтан макан тутқан йәрдә өлтүрүлгән күнләрдә маңа 
кәлтүргән иманиңни инкар қилмидиң.  
14 Лекин сәндә бир нәччә ишларни яман көримән: Бәни-Исраилни езиқтуруп 
бутларға қурбанлиқ қилинған гөшни йәп зина қилишқа уларни алдатқили 
Балаққа үгәткән Биламниң тәлимигә әгәшкән бир нәччә кишиләр сәндә 
бардур.  
15 Шуниңға охшаш Николаитларниң тәлимини тутқан бир нәччә кишиләр 
һәм сәндә бардур.  16 Товва қилғин. Болмиса пат йеқинда сениң үстүңгә 
келип, ағзимниң қиличи билән уларға қарши җәң қилимән.  
17 Һәр кимниң қулиқи бар болса, Роһниң җамаәтләргә немә ейтқинини аңлисун.
 Галиб болғучиға йошурулған маннадин берип, униңға ақ бир таш ата 
қилимән вә у ташта йеңи бир исим пүтүклүк туриду. Шу исимни уни қобул 
қилған кишидин башқа һеч ким билмәйду.  

Тиятирадики җамаәткә йезилған хәт

18 Тиятирадики җамаәтниң пәриштисигә пүткинки,
 көзлири от ялқунидәк вә путлири сап мистәк болған Ибн Алла буни ейтиду:  
19 Мән әмәллириңни вә муһәббитиңни вә иманиңни вә хизмитиңни вә сәвириңни 
вә ахирқи әмәллириңниң авалқилардин зиядирәк болғинини билимән.  
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20 Лекин сәндә буни яман көримәнки, өзини аял пәйғәмбәр дәп атиған Изабәл 
дегән хотунға сәвир-тақәт қилисән. У өзи тәлим берип, бәндилиримни зина 
қилғили вә бутларға қурбанлиқ қилинған гөшни йегили аздуриду әмәсму?  
21 Мән униңға товва қилғили мөһләт бәрдим, амма у өз зинасидин товва 
қилғили унимиди.  22 Мана уни орунға кесәл қойимән вә униң билән зина 
қилғанлар униң әмәллиридин товва қилмиса, уларға чоң тәңлик йәткүзимән.  
23 Униң балилирини өлтүрүп һалак қилимән вә һәммә җамаәтләр билсунки, 
бөрәкләрни вә көңүлләрни тәптиш қилғучи мәндурмән вә силәрниң һәр 
биригә өз әмәллиригә мувапиқ яндуримән.  
24 Амма, әй Тиятирадики башқилар, йәни бу тәлимни қобул қилмиған 
вә аталмиш ‹ шәйтанниң чоңқурлири›ни биливалмигәнләр, силәргә 
ейтимәнки, силәргә башқа бир йүк қоймаймән.  25 Амма мән кәлгичә силәрдә 
бар болғиниңларни мәһкәм тутуңлар.  
26 Галиб болуп ахирғичә әмәллиримни тутқучиға таипиләр үстигә қудрәт 
беримән.  27 Сапал қачилири сундурулғандәк, у төмүр һаса билән уларниң 
үстигә сәлтәнәт қилиду. Мән Атамдин қобул қилғандәк униңға беримән  28 вә 
униңға таң юлтузини беримән.  
29 Һәр кимниң қулиқи бар болса, Роһниң җамаәтләргә немә ейтқинини 
аңлисун.  

Сардистики җамаәткә йезилған хәт

3 1 Сардистики җамаәтниң пәриштисигә пүткинки,
 Худаниң йәттә роһиниң вә йәттә юлтузниң егиси буни ейтиду: Мән сениң 

әмәллириңни вә тирик атилип өлүк болғиниңни билимән.  
2 Ойғақ болғин, өләй дәп қалған қисимлирини қувәтләндүргин, чүнки 
сениң әмәллириңни Худайимниң алдида камил тапмидим.  3 Униң үчүн 
сөзни қандақ қобул қилип аңлиғиниңни ядиңға кәлтүрүп, уни сақлап 
товва қилғин. Лекин ойғанмисаң, оғридәк келимән вә қайси сааттә үстүңгә 
келидиғинимни билмәйсән.  
4 Лекин Сардистә өз кийимлирини напак қилмиған бир нәччә кишилириң 
бар. Улар ақ кийим кийип мән билән йүриду, чүнки улар буниңға лайиқтур.  
5 Галиб болғучи өзи ақ кийим кийиду вә униң исмини тириклик китапидин 
өчүрмәй, униң исмини Атамниң алдида вә униң пәриштилириниң алдида 
етирап қилимән.  
6 Һәр кимниң қулиқи бар болса, Роһниң җамаәтләргә немә ейтқинини 
аңлисун.  
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Филаделфийәдики җамаәткә йезилған хәт
7 Филаделфийәдики җамаәтниң пәриштисигә пүткинки,

 муқәддәс вә һәқ болуп Давутниң ачқучиға егә болғучи, йәни: ‹ У ачса, һеч 
ким әтмәйду вә у әтсә, һеч ким ачмайду› дәп униң тоғрисида ейтилған зат 
буни ейтиду:  
8 Мән сениң әмәллириңни билимән. Мана сениң алдиңда һеч ким 
етәлмәйдиған бир очуқ ишик қойғанмән. Чүнки сениң қудритиң аздур, амма 
мениң сөзүмни сақлап, исмимни инкар қилмидиң.  9 Мана йәһудий болмай, 
бәлки ялған ейтип өзини йәһудий дәйдиған бирнәччисини шәйтанниң 
синагогидин саңа беримән. Шундақ қилимәнки, улар келип, сениң 
путлириңниң алдида сәҗдә қилип, мән сени дост тутқинимни билиду.  
10 Сән мениң сәвир қилиш тоғрисидики сөзүмни сақлиғиниң үчүн, мән һәм 
йәр йүзидә макан тутқанларниң синалмиқи үчүн һәммә дунияниң үстигә 
келидиған синақ күнидә сени сақлаймән.  11 Мана пат келимән. Сәндә бар 
болғанни мәһкәм тутқинки, һеч ким таҗиңни алмиғай.  
12 Галиб болғучини Худайимниң бәйтидә бир түврүк қилимән вә у һеч вақит 
йәнә чиқип кәтмәйду вә Худайимниң исмини вә Худайимниң шәһириниң 
исмини, йәни асмандин Худайимниң тәрипидин назил болидиған йеңи 
Йерусалимниң исмини вә мениң йеңи исмимни униң үстигә язимән.  
13 Һәр кимниң қулиқи бар болса, Роһниң җамаәтләргә немә ейтқинини 
аңлисун.  

Лаодикиядики җамаәткә йезилған хәт

14 Лаодикиядики җамаәтниң пәриштисигә пүткинки,
 амин аталған, йәни Худаниң яратқан мәвҗудитиниң иптидаси болған 
ишәшлик вә садиқ гува өзи буни ейтиду.  
15 Мән сениң әмәллириңни билимән. Соғуқму әмәс, иссиқму әмәссән. Кашки 
я соғуқ, я иссиқ болсаң еди.  16 Әмди сән я иссиқ, я соғуқ болмай, илман 
болғиниң үчүн сени ағзимдин қәй қилимән.  17 Сән: ‹ Бай екәнмән, дөләтмән 
болдум, һеч нәрсигә муһтаҗ әмәсмән› дәп өзәңниң мискин вә бечарә вә 
пеқир вә кор вә ялаңғач болғинини билмигәндин кейин,  
18 ‹ бай болмиқиң үчүн, отта сақланған алтун, вә ялаңғачлиқиңниң хиҗалити 
көрүнмисун дәп, кийгили ақ кийим, вә көрмәкликиң үчүн көзлириңгә 
сүрткили көз мәлһими мәндин сетивалғин› дәп саңа мәслиһәт көрситимән.  
19 Мән дост тутқанларниң һәммисигә тәнбиһ берип тәрбийиләймән. Униң 
үчүн ғәйрәтлик болуп, товва қилғин.  
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20 Мана ишикниң алдида туруп қақимән. Бирким мениң авазимни аңлап 
ишикни ачса, мән униң алдиға кирип, униң билән таам йәймән вә у мән 
билән йәйду.  
21 Галиб болғучиға болса, мән өзәм ғалиб болуп, Атам билән биллә униң 
тәхтидә олтарғинимдәк, униңға өз тәхтимдә мән билән олтарғили несип 
беримән.  
22 Һәр кимниң қулиқи бар болса, Роһниң җамаәтләргә немә ейтқинини 
аңлисун.  

Асмандики тәхт

4 1 Андин кейин қарисам, мана асманда бир ишик ечилған еди вә мән авал 
аңлиған канай авазидәк болған аваз маңа сөзләп ейтти: «Бу йәргә чиққин 

вә мундин кейин болидиған вәқәләрни саңа көрситәй».  
2 вә дәрһал роһта көтирилдүм вә мана асманда бир тәхт қоюлған еди вә 
тәхтниң үстидә бир зат олтаратти.  3 Олтарған затниң көрүнүши йешил 
қашташ вә қизил һеқиқ тешидәк еди вә тәхтниң чөрисидә көрүнүши зумрәткә 
охшаш бир һәсән-һүсән бар еди.  
4 Тәхтниң чөрисидә йигирмә төрт тәхт бар еди вә бу тәхтләрниң үстидә 
йигирмә төрт ақсақал олтаратти вә улар ақ кийим кийип, башлириға алтун 
таҗлар кийиклик еди.  
5 Тәхттин чеқинлар вә авазлар вә гүлдүрмама чиқип туратти. Тәхтниң алдида 
йәттә отлуқ чирағ көйүп турди вә булар Худаниң йәттә роһи болиду.  
6 Тәхтниң алдида кристалға охшаш әйнәктәк бир деңиз бар еди вә тәхтниң 
оттурида вә чөрисидә алди вә кәйни тәрипи көзләр билән толған төрт тирик 
зат бар еди.  7 Авалқи зат ширға охшаш вә иккинчи зат яш буқиға охшаш 
вә үчинчи затниң йүзи адәм йүзигә охшаш вә төртиничи зат учидиған 
қариқушқа охшаш еди.  8 Төрт тирик затниң һәр бириниң алтидин қанити 
бар еди. Уларниң чөриси вә қанатлириниң теги көзләр билән толған еди. 
Улар кечә күндүз тохтимай ейтаттики: «Муқәддәс муқәддәс муқәддәс һәр 
ишқа қадир болған Рәб Худа. У өзи бар еди вә бардур вә келиду» деди.  
9 Қачан тирик затлар у әбәдләрниң әбәдигичә тирик болуп тәхтниң үстидә 
олтарғанға шан-шәрәп вә иззәт вә шүкүр бәрсә,  10 йигирмә төрт ақсақал 
тәхтниң үстидә олтарғанниң алдида чүшүп, әбәдләрниң әбәдигичә тирик 
болғанға сәҗдә қилип, өз таҗлирини тәхтниң алдида ташлап ейтидуки:  
11 «Сән, әй Тәңри Худавәндимиз, шан-шәрәп вә иззәт вә қудрәт алғили 
лайиқтурсән. Чүнки һәммә нәрсиләрни сән яраттиң вә сениң хаһишиң билән 
вуҗудқа келип яритилди».  
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Орам язма вә Қоза

5 1 Андин тәхттә олтарғучиниң оң қолида ич вә таш тәрипи пүтүлүп йәттә 
мөһүр билән мөһүрләнгән бир орам язмини көрдүм.  2 «Орам язмини 

ечип, униң мөһүрлирини аҗратқили ким лайиқтур» дәп үнлүк аваз билән 
қичқарған бир қудрәтлик пәриштини көрдүм.  3 Лекин нә асманда вә нә йәрдә 
вә нә йәрниң тегидә һеч ким орам язмини ечип ичигә қариғили лайиқ әмәс 
еди.  4 Орам язмини ечип униң ичигә қариғили һеч ким лайиқ тепилмиғини 
үчүн тола йиғлидим.  5 Амма ақсақалларниң бири маңа ейтти: «Йиғлимиғин! 
Мана Йәһуданиң қәбилисидин болған шир, йәни Давутниң йилтиз нотиси 
өзи ғалиб болуп, орам язмини ечип йәттә мөһүрини аҗратқили лайиқ 
болди».  
6 Қарисам, мана төрт тирик затниң вә ақсақалларниң оттурисида гояки 
боғузланғандәк бир қоза туриду. Униң йәттә мүңгүзи вә йәттә көзи бар еди. 
Булар Худаниң һәммә йәр йүзигә әвәтилгән йәттә роһи болиду.  7 Қоза келип, 
тәхттә олтарғучиниң оң қолидин орам язмини алди.  
8 У орам язмини алғанда төрт тирик зат вә йигирмә төрт ақсақал қозиниң 
алдида чүшти. Буларниң һәр бириниң чеңи вә хушбуй исриқ билән толған 
алтун қачилири бар еди. Бу хушбуй исриқ муқәддәсләрниң дуалири болиду.  
9 Улар йеңи бир шеир оқуп ейтиштики: «Сән орам язмини елип мөһүрлирини 
аҗратқили лайиқтурсән, чүнки боғузлинип, өз қениң билән һәр қәбилидин 
вә һәр тилдин вә һәр милләттин вә һәр таипидин Худаға адәмләр сетивалдиң  
10 вә уларни Худайимизға бир падишаһлиқ вә каһинлар қилдиң вә улар йәр 
йүзидә падишаһлар болиду» деди.  
11 Көрсәм, мана тәхтниң вә тирик затларниң вә ақсақалларниң чөрисидә 
тола пәриштиләрниң авазини аңлидим вә уларниң сани түмәнләрниң 
түмәнлиричә вә миңларниң миңлиричә еди.  12 Улар: «Боғузланған қоза 
қудрәт вә дөләт вә һекмәт вә қувәт вә иззәт вә шан-шәрәп вә һәмд алғили 
лайиқтур» дәп үнлүк аваз билән ейтишти.  
13 Йәнә асманда вә йәрдә вә йәр тегидики вә деңиздики һәр мәхлуқ вә уларниң 
ичидә бар болғанниң һәммиси: «Тәхттә олтарғучиға вә қозиға әбәдләрниң 
әбәдигичә һәмд вә иззәт вә шан-шәрәп вә сәлтәнәт болғай» дәп ейтқинини 
аңлидим.  
14 Төрт тирик зат «Амин» дәп ейтти вә ақсақаллар чүшүп сәҗдә қилди.  

Йәттә мөһүр

6 1 Қоза у йәттә мөһүрниң бирини аҗратқинини көрдүм вә төрт тирик 
затниң бири гүлдүрмамиға охшаш бир аваз билән: «Кәл» дәп ейтқинини 
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аңлидим.  2 Қарисам, мана бир ақ ат туриду. Униң үстигә мингүчиниң бир оқ 
яси бар екән. Униңға бир таҗ берилди вә у нусрәтлик болуп ғалиб болғили 
чиқти.  
3 У иккинчи мөһүрни аҗратқанда, иккинчи тирик затниң: «Кәл» дәп 
ейтқинини аңлидим.  4 Йәнә башқа бир ат чиқти. Униң рәңи қизил еди вә 
униң үстигә мингүчигә йәр йүзидин течлиқни алғили қудрәт берилди. 
Шундақки, адәмләр бир-бирини өлтүргәй, вә униңға чоң бир қилич берилди.  
5 Үчинчи мөһүрни аҗратқанда үчинчи тирик затниң: «Кәл» дәп ейтқинини 
аңлидим. Қарисам, мана бир қара ат туриду вә униң үстигә мингүчиниң 
қолида бир тараза бар екән.  6 Төрт тирик затниң арисидин бир аваз: «Бир 
қача буғдай бир динарға вә үч қача арпа бир динарға, амма зәйтун йеғиға вә 
шарабқа зәрәр йәткүзмигин» дәп ейтқинини аңлидим.  
7 Төртиничи мөһүрни аҗратқанда төртиничи тирик затниң авазиниң: «Кәл» 
дәп ейтқинини аңлидим.  8 Қарисам, мана бир сарғуч ат туриду. Униң үстигә 
мингүчиниң исми өлүм еди вә дозақ униңға әгишип турди. Уларға қилич вә 
ачарчилиқ вә өлүм билән вә йәрниң вәһший һайванлири билән өлтүргили 
йәрниң төрттин бири үстигә қудрәт берилди.  
9 Бәшинчи мөһүрни аҗратқанда Худаниң сөзи үчүн вә уларниң өзигә 
тапшурулған шаһадити үчүн өлтүрүлгәнләрниң җанлирини қурбангаһниң 
тегидә көрдүм.  10 Улар товлап ейтти: «Әй муқәддәс вә һәқ Худавәндә, 
қачанғичә бизниң қенимизниң интиқамини йәр йүзидә олтарғучилардин 
алмай, һөкүм қилғили тәхир қилисән?»  11 Уларниң һәр биригә бир ақ кийим 
берилип, уларға ейтилдики, өз хизмәтдашлири вә бурадәрлири уларниң 
өзидәк өлтүрүлүп сани толғичилик азғина вақит сәвир қилип раһәт алсун.  
12 Қоза алтиничи мөһүрни аҗратқанда көрдүмки, чоң бир зил-зилә вәқә болуп, 
аптап бир қил тағардәк қара вә пүтүн ай қандәк болуп қалди  13 вә асманниң 
юлтузлири әнҗир дәриғи қаттиқ шамалдин ирғитилғанда хам мевилирини 
төккәндәк йәргә чүшти.  14 Асман бир орам язма йөгәлгәндәк йөгилип ғайип 
болуп кәтти вә һәр тағ вә һәр арал өз җайидин йөткәлди.  15 Дунияниң 
падишаһлири вә чоңлири вә сәрдарлири вә байлири вә қувәтликлири, 
дәрвәқә һәр қул вә һөр өзини өңкүрләрдә вә тағ қорам ташлириниң арисида 
йошуруп,  16 тағларға вә қорам ташларға ейттики: «Бизниң үстимизгә чүшүп, 
бизни тәхттә олтарғучиниң йүзидин вә қозиниң ғәзипидин йошуруңлар.  
17 Чүнки уларниң ғәзипиниң чоң күни кәлди вә ким туралисун?  
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Бәни-Исраилдин бир йүз қириқ төрт миң киши мөһүрлиниду

7 1 Андин кейин йәрниң төрт чәтлиридә турған төрт пәриштини көрдүм. 
Улар йәрниң төрт шамилини тутуп, йәр я деңизниң үстидә вә я һеч 

бир дәрәққә уруп козғалмиғай дәп шамалларни тосап турди.  2 Башқа бир 
пәриштиниң күн чиқар йеридин пәйда болуп кәлгинини көрдүм. Униңда 
тирик Худаниң мөһүри бар еди вә үнлүк аваз билән қичқирип, йәргә вә 
деңизға зәрәр йәткүзидиған у төрт пәриштигә:  3 «Биз Худайимизниң 
бәндилириниң пешанилириға мөһүр басмиғичә йәргә я деңизға я дәрәқләргә 
зәрәр йәткүзмәңлар» дәп ейтти.  
4 Мөһүрләнгәнләрниң санини аңлидим. Бәни-Исраилниң һәммә 
қәбилилиридин мөһүрләнгәнләр бир йүз қириқ төрт миң еди.  
5 Йәһуда қәбилисидин он икки миң мөһүрләнди. Рубән қәбилисидин он икки 
миң, Гад қәбилисидин он икки миң,  
6 Ашәр қәбилисидин он икки миң, Нафтали қәбилисидин он икки миң, 
Манассә қәбилисидин он икки миң,  
7 Шимон қәбилисидин он икки миң, Лавий қәбилисидин он икки миң, 
Иссакар қәбилисидин он икки миң,  
8 Зәбулун қәбилисидин он икки миң, Йүсүп қәбилисидин он икки миң вә 
Бәнямин қәбилисидин он икки миң мөһүрләнди.  

Һәр милләттин кәлгән халайиқ

9 Андин кейин қарисам, мана һәр таипидин вә һәр қәбилидин вә һәр 
милләттин вә һәр тилдин һеч ким саналмайдиған чоң бир топ халайиқ ақ 
кийим кийип, қоллирида хорма шахлири тутуп, тәхтниң алдида вә қозиниң 
алдида туратти.  10 Улар үнлүк аваз билән қичқирип: «Ниҗат тәхттә 
олтарақлиқ Худайимизниң вә қозиниңкидур».  
11 Пәриштиләрниң һәммиси тәхтниң чөрисидә вә ақсақалларниң вә 
төрт тирик затниң чөрисидә туратти вә улар өз йүзлириниң үстигә 
йиқилип Худаға сәҗдә қилип,  12 ейттики: «Амин. Һәмд вә шан-шәрәп 
вә һекмәт вә шүкүр вә иззәт вә қудрәт вә қувәт әбәдләрниң әбәдигичә 
Худайимизниңкидур. Амин».  
13 Ақсақалларниң бири сөз қилип маңа ейтти: «Бу ақ кийим кийгәнләр 
кимдур вә нә йәрдин кәлди?»  14 Униңға ейттим: «Әй хоҗам, сән өзәң 
билисән» вә у маңа ейтти: «Булар чоң тәңликтин кәлгәнләрдур вә улар өз 
кийимлирини жуюп қозиниң қенида ақ қилған.  15 Униң үчүн улар Худаниң 
тәхтиниң алдида туруп, кечә вә күндүз Худаға униң бәйтидә ибадәт қилиду, 
вә тәхттә олтарғучи уларниң үстигә чедирини сайивән қилиду.  16 Улар йәнә 
ач қалмайду вә йәнә уссимайду вә аптап вә я башқа бир иссиқлиқ уларниң 
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үстини басмайду.  17 Чүнки тәхтниң оттуридики қоза уларға падичи болуп, 
уларни тирик су булақлириға башлайду вә Худа уларниң көзлиридин һәр 
яшни ертиду».  

Йәттиничи мөһүр

8 1 Қоза йәттиничи мөһүрни аҗратқанда асманда йерим саатчә сүкүтлүк 
болди.  

2 Худаниң алдида туридиған йәттә пәриштини көрдүм вә уларға йәттә канай 
берилди.  

3 Башқа бир пәриштә келип қурбангаһниң алдида турди. Униң бир алтун 
исриқдени бар еди вә муқәддәсләрниң дуалириға қошуп тәхтниң алдидики 
алтун қурбангаһниң үстидә тәқдим қилиш үчүн униңға тола хушбуй исриқ 
берилди.  4 Исриқниң хушбуй түтүни муқәддәсләрниң дуалири билән 
пәриштиниң қолидин Худаниң алдиға чиқти.  
5 Андин Пәриштә исриқданни елип, қурбангаһниң отидин толтирип йәргә 
ташлиди вә гүлдүрмама вә авазлар вә чеқинлар вә зил-зилиләр вәқә болди.  

Йәттә канай

6 Андин Канай тутуқлуқ йәттә пәриштә канай чалғили қопти.  
7 Авалқиси канай чалди вә қан вә от билән арилаш тула пәйда болуп, йәргә 
ташланди вә йәрниң үчтин бири көйдүрүлди вә дәрәқләрниң үчтин бири 
көйдүрүлди вә һәммә йешил от көйдүрүлди.  
8 Иккинчи пәриштә канай чалди вә гояки от билән туташқан чоң бир тағ 
деңизға ташланди вә деңизниң үчтин бири қанға айланди.  9 Деңиздики тирик 
җаниварларниң үчтин бири өлди вә кемиләрниң үчтин бири йоқитилди.  
10 Үчинчи пәриштә канай чалди вә асмандин чирағдәк көйидиған чоң бир 
юлтуз чүшүп, дәрияларниң үчтин биригә вә су булақлириниң үстигә чүшти.  
11 Бу юлтузниң исми кәкрә дәп атилиду вә суларниң үчтин бири аччиқ болуп 
қалди вә су аччиқ болғини үчүн тола адәмләр судин өлди.  
12 Төртиничи пәриштә канай чалди вә аптапниң үчтин бири вә айниң үчтин 
бири вә юлтузларниң үчтин бири урулди. Шундақки, уларниң үчтин бири 
қараңғу болди вә күндүзниң үчтин бири йоруқлуқ бәрмиди вә кечә һәм 
шундақ болди.  
13 Мән асманниң оттурисида учидиған бир қариқушни көрүп, униң үнлүк 
аваз билән: «Вай, вай, вай, йәр йүзидә олтарғучиларға, техи канай чалидиған 
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үч пәриштиниң канай челиши җәһитидин вай уларға!» дәп ейтқинини 
аңлидим.  

9 1 Бәшинчи пәриштә канай чалди вә асмандин чүшкән бир юлтузни 
көрдүм вә униңға һаң қудуқиниң ачқучи берилди.  2 У һаңниң қудуқини 

ачти вә қудуқтин чоң хумдандин чиққан түтүндәк бир түтүн чиқти вә 
аптап билән көк қудуқниң түтүнидин қараңғу болди  3 вә түтүндин чекәткә 
чиқип йәргә чүшти вә уларға йәрдики чаянниң қудритидәк қудрәт берилди.  
4 Уларға: «Йәрниң отиға вә һеч бир йешиллиққа вә һеч бир дәрәққә зәрәр 
йәткүзмәңлар. Ялғуз пешанилирида Худаниң мөһүри болмиған адәмләргә 
зәрәр қилиңлар» дәп ейтилди.  5 Уларға адәмләрни өлтүргили әмәс, бәлки 
бәш айғичә азаб қилишқа қудрәт берилди вә азаби чаян чаққинидин болған 
азабидәк еди.  
6 Шу күнләрдә адәмләр өлүмни издәйду, лекин уни тапмайду, өлгили халайду, 
лекин өлүм улардин қачиду.  7 Чекәткиләрниң шәкли җәңгә тәйяр қилинған 
атларниңкидәк еди вә башлирида алтун таҗларға охшаш нәрсиләр бар еди 
вә йүзлири адәм йүзидәк еди  8 вә чачлири хотун чачлиридәк вә чишлири 
шир чишлиридәк еди  9 вә төмүр көкрәк қалқанлиридәк көкрәк қалқанлири 
бар еди. Қанатлириниң шәписи соқушқа чапқан тола ат һарвулириниң 
авазидәк еди.  10 Чаянниңкигә охшаш қуйруқлири вә нәштәрлири бар еди вә 
адәмләргә бәш айғичә азаб беридиған күчи қуйруқлирида бар еди.  11 Һаңниң 
пәриштиси уларниң үстидә падишаһ еди. Униң исми ибранийчә Аваддон вә 
юнанчә униң исми Аполйон болиду.  

12 Бир вай өтүп кәтти. Мана мундин кейин йәнә икки вай келиду.  

13 Алтиничи пәриштә канай чалди вә Худаниң алдидики алтун қурбангаһниң 
төрт мүңгүзидин бир аваз аңлидим.  14 У аваз канай тутуқлуқ алтиничи 
пәриштигә: «Чоң Фират дәриясиниң бойида бағлақлиқ төрт пәриштини 
йешип қойғин» дәп ейтти  15 вә бу төрт пәриштә йешилди. Булар адәмләрниң 
үчтин бирини өлтүргили тайин қилинған саат вә күн вә ай вә йилғичә тәйяр 
қилинған еди.  16 Атлиқ қошунниң сани икки мәртивә он миң мәртивә он 
миң еди. Уларниң санини аңлидим.  17 Роһий көрүнүштә атларни вә уларниң 
үстидә мингүчиләрни шундақ көрдүмки, уларниң отқаштәк қизил вә көк 
яқут вә гуңгурт рәңлик көкрәк қалқанлири бар еди. Атларниң башлири 
шир башлардәк болуп, еғизлиридин от вә түтүн вә гуңгурт чиқатти.  18 Бу 
үч баладин, йәни атларниң ағзидин чиққан от вә түтүн вә гуңгурттин 
адәмләрниң үчтин бири өлтүрүлди.  19 Чүнки атларниң күчи еғизлирида вә 
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қуйруқлирида еди вә уларниң қуйруқлири иланға охшап, башлири бар еди. 
Булар билән зәрәр йәткүзәтти.  
20 Лекин бу баладин өлмәй қалған адәмләр қоллириниң ишлиридин 
товва қилмиди вә яман роһларға вә көрмәйдиған вә аңлимайдиған вә 
маңмайдиған алтундин вә күмүчтин вә мистин вә таштин вә яғачтин ясалған 
бутсүрәтлиригә баш егиштин тохтимиди  21 вә өз қатиллиқ қилишидин вә 
сеһиргәрликидин вә зина қилишидин вә оғрилиқидин товва қилмиди.  

Күчлүк пәриштә вә кичик орам язма

10 1 Йәнә бир күчлүк пәриштиниң асмандин назил болғинини көрдүм. У 
бир булутни кийгән еди вә бешиниң үстидә бир һәсән-һүсән бар еди 

вә йүзи аптаптәк вә путлири от түврүклиридәк еди.  2 Униң қолида кичик 
бир очуқ орам язма бар еди. У оң путини деңизға вә сол путини қуруқлуққа 
қоюп,  3 шир һувлиғандәк үнлүк аваз билән қичқарди. У қичқарғанда йәттә 
гүлдүрмама өз авазлирини аңлитип сөз қилди.  
4 Йәттә гүлдүрмама сөз қилғандин кейин пүтмәкчи болдум. Амма асмандин 
бир аваз аңлидим. У маңа ейттики: «Йәттә гүлдүрмама ейтқан сөзни пүтмәй 
мөһүрлигин».  
5 Деңизда вә қуруқлуқта турған, мән көргән у пәриштә оң қолини асман 
тәрипигә көтирип,  6 у әбәдләрниң әбәдигичә тирик болуп асманни вә андаки 
нәрсиләрни вә йәрни вә андаки нәрсиләрни вә деңизни вә андаки нәрсиләрни 
яратқучиниң өзи билән қәсәм қилип: «Мана йәнә вақит болмайду,  7 бәлки 
йәттиничи пәриштә канай челип авазини аңлитидиған күнләрдә Худаниң 
сири өз бәндилири пәйғәмбәрләргә бәргән бешаритигә мувапиқ тамам 
болиду» дәп ейтти.  
8 Мән асмандин аңлиған аваз йәнә маңа сөз қилип ейттики: «Берип, деңизда 
вә қуруқлуқта турған пәриштиниң қолидики кичик очуқ орам язмини 
алғин».  9 Мән пәриштиниң алдиға берип, униңға ейттимки: «У кичик орам 
язмини маңа бәргин» вә у маңа ейтти: «Уни елип йегин. Сениң қосиқиңни 
ечиштуриду, лекин ағзиңда һәсәлдәк шерин болиду».  10 Мән у кичик орам 
язмини пәриштиниң қолидин елип йедим. Ағзимда һәсәлдәк шерин болди, 
амма мән уни йегәндин кейин қосиқим ечишти.  11 Андин маңа ейтилдики: 
«Тола хәлиқләр вә таипиләр вә тиллар вә падишаһларниң үстидә йәнә 
пәйғәмбәрлик қилмиқиң керәктур»  
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Икки шаһит

11 1 Һасиға охшаш бир қомуш маңа берилди вә ейтилдики: «Қопуп, 
Худаниң бәйтини вә қурбангаһни вә анда сәҗдә қилғучиларни 

өлчигин.  2 Лекин бәйтниң ташқиридики һойлини қоюп уни өлчимигин, 
чүнки у таипиләргә берилди. Улар муқәддәс шәһәрни қириқ икки айғичә 
дәпсәндә қилиду  3 вә мән икки шаһитимға бир миң икки йүз атмиш күн 
палас кийип пәйғәмбәрлик қилишқа қудрәт беримән».  
4 Булар йәрниң Худавәндисиниң алдида туридиған у икки зәйтун дәриғи вә 
икки шамдан болиду.  5 Бирким уларға зәрәр йәткүзгили халиса, уларниң 
ағзидин от чиқип дүшмәнлирини йоқитиду вә әгәр бирким уларға зәрәр 
йәткүзгили халиса, шундақ өлтүрүлмики керәктур.  6 Буларниң пәйғәмбәрлик 
күнлиридә ямғур яғмисун дәп, асманни бағлиғили қудрити бар вә суларниң 
үстигә уларни қанға айландурғили қудрити бар вә қачан халиса йәрни һәр 
бала билән урғили қудрити бар.  
7 Улар өз шаһадитини қилип болғанда, һаңдин чиққан вәһший һайван улар 
билән җәң қилип уларни бесип өлтүриду  8 вә уларниң өлүклири роһийчә 
Содом вә Мисир дәп аталған чоң шәһәрниң кочисида ятиду. Анда уларниң 
Худавәндиси өзи чапрас яғачқа тартилди.  9 Хәлиқләрниң вә қәбилиләрниң 
вә тилларниң вә таипиләрниң адәмлири уларниң өлүклирини үч йерим 
күнгичилик көрүп, уларниң өлүклирини гөргә салғили қоймайду.  10 Йәр 
йүзидә олтарғучилар уларниң үстидә хуш болуп шатлиқ қилип, бир-биригә 
төһпә әвәтиду. Чүнки бу икки пәйғәмбәр йәр йүзидә олтарғучиларға азаб 
бәргән еди.  
11 Үч йерим күндин кейин Худа тәрипидин бир тириклик Роһи уларға кирип, 
орнидин пут тирәп турди. Уларни көргәнләрниң үстигә чоң бир қорқунуч 
чүшти.  12 «Бу йәргә чиқиңлар» дәп асмандин бир үнлүк аваз уларға аңланди 
вә улар дүшмәнлириниң көз алдида бир булутта асманға чиқти.  
13 Шу сааттә чоң бир зил-зилә вәқә болди вә шәһәрниң ондин бири йиқилди 
вә зил-зилидин йәттә миң адәм өлтүрүлди вә қалғанлар қорқуп, асманниң 
Худайиға шан-шәрәп бәрди.  

14 Иккинчи вай өтүп кәтти. Мана үчинчи вай пат келиду.  

Йәттиничи канай

15 Йәттиничи пәриштә канай чалди вә асманда үнлүк авазлар аңлинип 
ейттики: «Дунияниң падишаһлиқлири Худавәндимизниңки вә униң 
Мәсиһиниңки болди вә у әбәдләрниң әбәдигичә падишаһлиқ қилиду».  
16 Худаниң алдида өз тәхтлириниң үстидә олтарақлиқ йигирмә төрт ақсақал 
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йүз төвән йиқилип Худаға сәҗдә қилип,  
17 ейтти: «Саңа шүкүр ейтимиз, әй Қадир-Мутләқ Рәб Худа, сән бардурсән вә 
бар едиң. Өз чоң қудритиңни қолуңға елип, падишаһ болдуң.  
18 Хәлиқләр аччиқланди вә сениң ғәзипиң йетип кәлди. Өлгәнләрниң 
һөкүм қилинишиниң вә бәндилириң пәйғәмбәрләргә вә муқәддәсләргә вә 
исмиңдин қорққучиларниң кичик билән чоңлириға инам беришиңниң вә 
йәрни хараб қилғучиларни хараб қилишиңниң вақти кәлди».  
19 Андин асманда Худаниң бәйти ечилди вә униң бәйтидики әһдә сандуқи 
көрүнди вә чеқинлар вә авазлар вә гүлдүрмама вә зил-зилә вә чоң тула йеғиш 
вәқә болди  

Хотун вә әҗдиһа

12 1 Асманда чоң бир аламәт көрүнди. Бир хотун күнни кийгән еди вә 
путлириниң тегидә ай вә бешиниң үстидә он икки юлтуздин бир таҗ 

бар еди.  2 У һамилдар болуп толғақ тартип, туғуш дәрдидә қичқиратти.  
3 Асманда йәнә бир аламәт көрүнди. Мана чоң отқаштәк қизил бир әҗдиһа 
пәйда болди вә униң йәттә беши вә он мүңгүзи болуп, башлирида йәттә таҗ 
бар еди.  4 Униң қуйруқи асман юлтузлириниң үчтин бирини тартип йәргә 
ташлиди. Әҗдиһа туғидиған хотунниң алдида туруп, у туққинида балисини 
жутувалай дәп, сақлап турди.  
5 Хотун бир оғул балини туғди вә у бала һәммә таипиләрниң үстидә төмүр 
һаса билән сәлтәнәт қилғучи болиду. Униң балиси Худаға вә униң тәхтиниң 
алдиға көтирилди.  6 Хотун баяванға қачти. У йәрдә уни бир миң икки йүз 
атмиш күнгичә пәрвиш қилиш үчүн Худа тәрипидин униңға тәйяр қилинған 
бир җай бар еди .  
7 Асманда бир җәң вәқә болди. Микаил вә униң пәриштилири әҗдиһаға 
қарши җәң қилди вә әҗдиһа вә униң пәриштилири һәм җәң қилип турди.  
8 Амма улар аҗиз кәлди вә асманда уларға җай йәнә тепилмиди.  9 Барчә 
дунияни аздурғучи иблис вә шәйтан дегән қедимки илан болған чоң әҗдиһа 
асмандин чүшүрүлүп, йәргә ташланди вә униң пәриштилири униң билән 
биллә ташланди.  10 Андин асманда күчлүк бир аваз аңлидим. У ейттики: 
«Әмди ниҗат вә қудрәт вә падишаһлиқ Худайимизниңки вә сәлтәнәт 
униң Мәсиһиниңки болди. Чүнки кечә-күндүз Худайимизниң алдида 
бурадәрлиримизниң үстидин шикайәт қилип турған шикайәт қилғучи 
ташланди.  
11 Улар қозиниң қени билән вә өз шаһадитиниң сөзи билән униңға ғалиб 
болуп, өлүмгича өз җенини аяп дост тутмиди.  
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12 Униң үчүн, әй асманлар вә анда макан тутқанлар хошал болуңлар. Вай 
йәргә вә деңизға, чүнки иблис силәргә чүшүп, вақтиниң аз екәнликини 
билип, чоң ғәзәп билән кәлди».  
13 Әҗдиһа өзиниң йәргә ташланғинини көрүп, оғул балини туққан хотунни 
қоғлиди.  14 Хотунға, иланниң йүзидин баявандики җайиға учуп, анда бир 
заман вә икки заман вә йерим заман пәрвиш тепиш үчүн, чоң қариқушниң 
икки қанити берилди.  15 Илан хотунниң кәйнидин ағзидин дәриядәк су 
чиқирип дәрия билән уни еқитип йоқатқили турди.  16 Амма йәр хотунға 
ярдәм бәрди вә йәр өз ағзини ечип, илан өз ағзидин еқитқан дәрияни 
ичивалди.  17 Буниң билән әҗдиһа хотунға аччиқлинип, униң қалған уруқ-
әвлати, йәни Худаниң әмирлирини сақлап, Әйсаниң шаһадитини тутқанлар 
билән җәң қилғили барди вә әҗдиһа деңизниң бойидики қумниң үстидә 
турди.  

Деңиздин чиққан вәһший һайван

13 1 Андин деңиздин бир вәһший һайванниң чиққинини көрдүм. Униң 
он мүңгүзи вә йәттә беши бар еди вә мүңгүзлиридә он таҗи бар еди 

вә башлирида күпүр исимлири пүтүклүк еди.  2 Мән көргән вәһший һайван 
йилпизниң охшашлиқида еди, амма путлири ейиқ путидәк вә ағзи шир 
ағзидәк еди. Әҗдиһа униңға өз қудритини вә тәхтини вә чоң сәлтәнәт бәрди.  
3 Башлириниң бири өлгичилик яриланғандәк еди вә униң әҗәллик яриси 
сақайди вә йәрниң һәммиси әҗәблинип вәһший һайванға әгәшти  4 вә вәһший 
һайванға қудрәт бәргән әҗдиһаға сәҗдә қилди вә вәһший һайванға һәм сәҗдә 
қилип: «Вәһший һайванға охшаш ким бар вә униң билән җәң қилғили кимниң 
күчи йетиду» дейишти.  5 Вәһшийгә йоған сөзләр вә күпүр ейтидиған бир еғиз 
берилди вә қириқ икки ай иш қилғили униңға қудрәт берилди.  6 У Худаға вә 
униң исмиға күпүр ейтқили вә униң маканиға вә асманда макан тутқанларға 
күпүр ейтқили ағзини ачти.  7 Муқәддәсләр билән җәң қилип, уларни мәғлуп 
қилғили униңға қудрәт берилди. Униңға һәр қәбилә вә һәр хәлиқ вә һәр тил 
вә һәр таипә үстигә қудрәт берилди.  8 Йәр йүзидә олтарғучиларниң һәммиси, 
йәни дунияниң ули селинғинидин бери у боғузланған қозиниң тириклик 
китапида пүтүлмигәнләр униңға сәҗдә қилди.  
9 Биркимниң қулиқи бар болса, аңлисун.  
10 Әгәр биркимниң әсирликкә елиниши бекитилгән болса, әсирликкә кетиду, 
әгәр бирким қилич билән өлтүрүлүши бекитилгән болса, қилич билән 
өлтүрүлмики керәктур. Муқәддәсләрниң сәвири вә имани мунда мәлум 
болиду.  
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Йәрдин чиққан вәһший һайван
11 Андин йәрдин чиққан башқа бир вәһший һайванни көрдүм. Униң 

бир қозиниңкигә охшаш икки мүңгүзи бар еди вә бир әҗдиһадәк сөзләп,  
12 авалқи вәһший һайванниң пүтүн һөкүмитини униң алдида қилип, йәрни 
вә андаки олтарғучиларни у әҗәллик ярисидин сақайған вәһший һайванға 
сәҗдә қилдуриду.  13 У адәмләрниң алдида асмандин от чүшүргичилик чоң 
аламәтләр қилиду  14 вә авалқи вәһший һайванниң алдида қилғили өзигә 
берилгән аламәтләр билән йәрдә олтарғучиларни аздуруп: «Қилич билән 
ярилинип сақайған вәһший һайванға бир һәйкәл қилиңлар» дәп йәрдә 
олтарғучиларға ейтиду.  15 Униңға вәһший һайванниң һәйкилигә бир роһ 
бәргили қудрәт берилди. Шундақки, вәһший һайванниң һәйкили сөз қилип, 
вәһший һайванниң һәйкилигә баш әгмигәнләрниң һәммисини өлтүргүзгили 
қудрәт тапти.  16 У кичикләр билән чоңлар вә байлар билән пеқирлар вә 
һөр билән қулларниң һәммисини оң қоллириға яки пешанилириға тамға 
басқили унитиду.  17 Шундақки, вәһший һайванниң исми яки исминиң 
рәқиминиң тамғиси билән бәлгүләнгән кишидин башқа һеч ким елип сетиш 
қилалмайтти.  
18 Һекмәт мундадур. Әқли барлар вәһший һайванниң рәқимини санисун, 
чүнки инсанниң санидур. Униң рәқими алтә йүз атмиш алтә болиду.  

Қоза вә бир йүз қириқ төрт миң киши Сийон теғи үстидә

14 1 Көрсәм, мана Си'он теғи үстидә қоза туриду вә униң билән өз 
пешанилирида униң исми вә униң Атисиниң исми пүтүклүк бир йүз 

қириқ төрт миң киши бар еди.  
2 Асмандин тола суларниң авазидәк вә чоң гүлдүрмаминиң авазидәк бир аваз 
аңлидим. Мән аңлиған аваз чаң чалидиған чаң чалғучиларниң авазидәк еди.  
3 Улар тәхтниң алдида вә төрт тирик затниң вә ақсақалларниң алдида йеңи 
бир шеир оқуп турди. Йәрдин сетивелинған у бир йүз қириқ төрт миңдин 
башқа һеч ким у шеирни үгинәлмиди.  4 Булар хотунлар билән напак болмай, 
пак болуп. қоза нә йәргә барса улар униңға әгишиду. Булар Худаға вә қозиға 
тунҗи һосул болмақ үчүн адәмләрниң арисидин сетивелинғандур.  5 Улар 
әйипсиз болуп, уларниң ағзидин һеч ялғанчилиқ тепилмиди.  

Үч пәриштә елип кәлгән хәвәрләр

6 Андин асманниң оттурисида учидиған башқа бир пәриштини көрдүм. 
Йәр йүзидә олтарғучиларға, йәни һәр таипигә вә һәр қәбилигә вә һәр тилға 
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вә һәр хәлиққә йәткүзгили униң әбәдий бир Инҗили бар еди.  7 У үнлүк аваз 
билән ейттики: «Худадин қорқуңлар вә униңға шан-шәрәп бериңлар, чүнки 
униң һөкүм қилишиниң саити кәлди вә асманни вә йәрни вә деңизни вә 
суниң булақлирини яратқучиға сәҗдә қилиңлар».  
8 Йәнә башқа бир пәриштә униңға әгишип ейтти: «Чүшти, у чоң Бабил чүшти, 
чүнки һәммә хәлиқләргә өз зинасиниң ғәзәп шарабидин ичүргән еди».  
9 Йәнә бир үчинчи пәриштә уларға әгишип, үнлүк аваз билән ейттики: «Әгәр 
бирким вәһший һайванға вә униң һәйкилигә сәҗдә қилип униң бәлгүсини өз 
пешанисиға яки қолиға алса,  10 өзи Худаниң ғәзипиниң пиялисигә қуюлған 
ғәзипиниң сап қилинған шарабидин ичип, муқәддәс пәриштиләрниң алдида 
вә қозиниң алдида от вә гуңгурт билән азаб қилиниду  11 вә азаблириниң 
түтүни әбәдләрниң әбәдигичә чиқип туриду. Вәһший һайванға вә һәйкилигә 
сәҗдә қилип униң бәлгүсини алған һәр ким кечә вә күндүз раһәт тапмайду.  
12 Худаниң әмри вә Әйсаниң иманини сақлиған муқәддәсләрниң сәвири 
мунда мәлум болиду».  13 Асмандин йәнә бир аваз аңлидим. У ейтти: «Пүткин! 
Мундин кейин Худавәндидә вапат болуп өлгәнләр мубарәктур. Дәрвәқә Роһ 
ейтидуки: Улар өз ишлиридин раһәт тапиду, чүнки өз әмәллири уларға 
әгишиду».  

Йәрниң һосули

14 Қарисам, мана бир ақ булут вә булутниң үстидә адәм оғлиға охшаш 
бири олтариду вә беши үстидә бир алтун таҗ вә қолида бир шитик оғақ бар 
екән.  15 Бәйттин башқа бир пәриштә чиқип, булут үстидә олтарғучиға ейтти: 
«Орғиқиңни селип орғин, мана орма вақти кәлди вә йәрниң һосули пишип 
йетилди».  16 Булут үстидә олтарғучи орғиқини йәргә салди вә йәр оралди.  
17 Асмандики бәйттин йәнә башқа бир пәриштә чиқти вә униңда һәм бир 
шитик оғақ бар еди.  18 Қурбангаһтин отниң үстигә қудрити болған башқа 
бир пәриштә чиқип, шитик орғиқи бар пәриштигә үнлүк аваз билән ейтти: 
«Шитик орғиқиңни селип, йәрдики үзүм таллириниң сапақлирини йиққин, 
чүнки үзүмлири пишип йетилди».  19 Пәриштә өз орғиқини йәргә селип үзүм 
таллириниң мевисини қиривелип, Худаниң чоң ғәзипиниң үзүм сиққучиға 
ташлиди.  20 Үзүм сиққучи шәһәрниң ташқирисида дәссәлди вә сиққучтин 
қан атларниң йүгәнлиригичилик бир миң алтә йүз стадионға йәтти.  
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Галиб болғанларниң мәдһийә нахшиси

15 1 Андин асманда башқа чоң вә әҗайип бир аламәт көрдүм. Йәттә 
ахирқи балани тутуп турған йәттә пәриштини көрдүм. Бу балалар 

билән Худаниң ғәзипи тамам болиду.  
2 От билән арилишип әйнәктин болған деңиздәк бир җай көрдүм. Вәһший 
һайванға вә униң һәйкилигә вә исминиң рәқимигә ғалиб болғанлар әйнәк 
деңизниң үстидә туруп, Худаниң чаңлирини тутатти.  3 Улар Худаниң 
бәндиси Мусаниң вә қозиниң шеирини оқуп ейттики: «Әй Қадир-Мутләқ 
Рәб Худа сениң әмәллириң улуқ вә әҗайиптур. Әй хәлиқләрниң падишаһи, 
сениң йоллириң адаләт вә һәқиқәттур.  
4 Әй Худавәндә, сәндин ким қорқмайду вә исмиңға шан-шәрәп бәрмәйду? 
Чүнки муқәддәс ялғуз сәндурсән вә адил һөкүмлириң ашкарә болғач, һәммә 
таипиләр келип сениң алдиңда сәҗдә қилиду».  
5 Андин кейин көрдүмки, асмандики шаһадәт чедириниң бәйти ечилди.  
6 Бәйттин пакиз вә пақирайдиған канап рәхт кийип, көкслиригә алтун кәмири 
билән бағлинип йәттә ахирқи балаларни тутқан йәттә пәриштә чиқти.  7 Төрт 
тирик затниң бири у йәттә пәриштигә әбәдләрниң әбәдигичә тирик болған 
Худаниң ғәзипидин толған йәттә алтун қачиларни бәрди.  8 Бәйт Худаниң 
улуқлуқидин вә қудритидин түтүн билән толди вә йәттә пәриштиниң йәттә 
балалири тамам болғичә һеч ким бәйткә кирәлмиди.  

Худаниң ғәзипи билән толған йәттә қача

16 1 Андин бәйттин бир үнлүк аваз аңлидим. У йәттә пәриштигә ейттики: 
«Берип, Худаниң ғәзипиниң йәттә қачилирини йәр үстигә төкүңлар».  

2 Авалқиси берип, өз қачисини йәр үстигә төкти вә вәһший һайванниң 
тамғиси билән бәлгүлинип, униң һәйкилигә сәҗдә қилған адәмләргә яман 
вә йиргинч ярилар чиқти.  
3 Иккинчи пәриштә өз қачисини деңизниң үстигә төкти вә суйи өлүк қенидәк 
қан болди вә деңиздики һәр тирик җан өлди.  
4 Үчинчи пәриштә өз қачисини дәрияларниң вә суларниң булақлири үстигә 
төкти вә суйи қан болди.  
5 Суларниң пәриштисиниң сөз қилғинини аңлидим. У ейттики: «Әй сән бар 
вә бар болған муқәддәс Худавәндә, өзәң адил болуп шундақ һөкүм қилдиң.  
6 Улар муқәддәсләрниң вә пәйғәмбәрләрниң қенини төккәч, уларға қан 
ичкили бәрдиң. Улар шуниңға лайиқ еди».  7 Мән қурбангаһниң: «Дәрвәқә, әй 
Қадир-Мутләқ Рәб Худа сениң һөкүмлириң һәқ вә адилдур» дәп ейтқинини 
аңлидим.  
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8 Төртиничи пәриштә өз қачисини аптапниң үстигә төкти вә униңға 
адәмләрни от билән көйдүргили қудрәт берилди.  9 Адәмләр қаттиқ 
иссиқлиқтин көйдүрүлүп, у балаларниң үстигә қудрити болған Худаға 
күпүрлүк қилди вә униңға шан-шәрәп бәргидәк товва қилмиди.  
10 Бәшинчи пәриштә өз қачисини вәһший һайванниң тәхти үстигә төкти 
вә униң мәмликити қараңғу болди. Адәмләр дәрдлиридин өз тиллирини 
чайнап туратти.  11 Улар өз дәрди вә ярилири җәһитидин асманниң Тәңрисигә 
күпүрлүк қилип, өз ишлиридин товва қилмиди.  
12 Алтиничи пәриштә өз қачисини чоң Фират дәриясиниң үстигә төкти вә 
шәриқтики падишаһларға йол болмақ үчүн дәрияниң суйи қуруди.  

13 Андин әҗдиһаниң ағзидин вә вәһший һайванниң ағзидин вә сахта 
пәйғәмбәрниң ағзидин пақа шәкиллик үч напак роһниң чиққинини көрдүм.  
14 Улар яман роһлар болуп аламәтләр қилип, пүтүн дуниядики падишаһларға 
чиқип, уларни Қадир-Мутләқ Худаниң чоң күниниң җеңигә җәм қилиду.  
15 — «Мана бир оғридәк келимән. Униң әврити көрүнгидәк ялаңғачлиққа 
гириптар болмай, өз кийимлирини сақлап ойғақ турған киши мубарәктур» 
—  16 вә улар ибранийчә Армагедон дегән йәргә җәм қилди.  

17 Йәттиничи пәриштә өз қачисини һава үстигә төкти вә асман бәйтидики 
тәхттин бир үнлүк аваз чиқип: «Тамам болди» дәп ейтти.  

18 Андин чеқинлар вә авазлар вә гүлдүрмама болуп, чоң бир зил-зилә вәқә 
болди. Шундақки, адәмләр йәр йүзидә вуҗудқа кәлгәндин тартип ундақ 
чоң зил-зилә вәқә болған әмәс.  19 Чоң шәһәр үч һәссигә парә болди вә 
таипиләрниң шәһәрлири йиқилди вә Худа чоң Бабилни яд қилип, униңға өз 
шиддәтлик ғәзипи шарабиниң пиялисини бәрди.  20 Һәр арал қечип, тағлар 
йәнә тепилмиди.  21 Бир талант вәзинлик тула асмандин адәмләрниң үстигә 
яғди. Адәмләр тула баласиниң җәһитидин Худаға күпүрлүк қилди, чүнки у 
бала тола қаттиқ еди.  

Паһиша хотун вә вәһший һайван

17 1 Йәттә қача тутқан йәттә пәриштиниң бири келип, маңа сөзләп 
ейтти: «Бу йәргә кәлгин. Мән тола суларниң үстидә олтарақлиқ чоң 

паһишиниң һөкүм қилинишини саңа көрситәй.  2 Униң билән йәрниң 
падишаһлири зина қилди вә йәр йүзидә олтарғучилар униң зинасиниң 
шарабидин мәст болди» деди.  
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3 У мени роһ билән бир баяванға елип барди. Мән тоқ қизил рәңлик бир 
вәһший һайванниң үстидә олтарақлиқ бир хотунни көрдүм. У вәһший 
һайван күпүр исимлар билән толуп, йәттә башлиқ вә он мүңгүзлүк еди.  
4 У хотун сөсүн вә тоқ қизил кийим кийип, алтун вә қиймәт баһа ташлар 
вә мәрвайитлар билән зиннәтлинип, қолида йиргинчлик нәрсиләр вә өз 
зинасиниң паскинилиқидин толған бир алтун пиялә тутуп олтаратти.  
5 Униң пешанисида сири бар бир исим, йәни: «Йәр йүзидики паһишиләрниң 
вә йиргинчликләрниң аниси болған чоң Бабил» дәп пүтүклүк еди.  6 Көрсәм, 
хотун муқәддәсләрниң қенидин вә Әйсаниң шеһитлириниң қенидин мәст 
болған еди. Уни көрүп тола әҗәблинип һәйран қалдим.  
7 Пәриштә маңа ейтти: «Немишкә әҗәбләндиң? Хотунниң вә уни көтәргән 
йәттә башлиқ вә он мүңгүзлүк вәһший һайванниң сирини саңа ейтип берәй.  
8 Сән көргән вәһший һайван өзи бар еди вә һазир йоқ екән, лекин йәнә һаңдин 
чиқип һалакәткә бариду. Йәр йүзидә олтирип дунияниң ули селинғинидин 
бери исимлири тирикликниң китапида пүтүлмигәнләр вәһший һайванни 
көргәндә әҗәблиниду. Чүнки у бар еди вә һазир йоқ екән, лекин йәнә келиду.  
9 Мунда һекмити бар бир әқил лазим болиду. Йәттә баш өзи хотун уларниң 
үстидә олтарақлиқ йәттә тағ болиду.  10 Булар һәм йәттә падишаһ болиду. 
Бәши чүшкән, бири һазир бар вә йәнә бири техи кәлмиди вә кәлгәндә аз бир 
вақит туриду.  
11 Бар болуп, һазир йоқ болған вәһший һайван өзи сәккизинчи падишаһ 
болиду, лекин өзи йәттисиниң бири болуп, һалакәткә бариду.  
12 Сән көргән он мүңгүз он падишаһ болиду. Буларниң падишаһлиқи техи 
йоқ, лекин улар бир аз вақит вәһший һайван билән биллә падишаһ болуп 
қудрәт тапиду.  13 Буларниң һәммиси бир пикирдә болуп, өз қудритини вә 
сәлтәнитини вәһший һайванға бериду.  14 Улар қоза билән җәң қилиду вә 
қоза вә өзи билән болуп қичқирилип илғинип мөмин болғанлар уларға ғалиб 
болиду. Чүнки қоза өзи Худавәндиләрниң Худавәндиси вә падишаһларниң 
падишаһидур».  
15 У маңа йәнә ейтти: «Сән көргән сулар, йәни паһишә уларниң үстидә 
олтарған сулар өзи хәлиқләр вә халайиқлар вә таипиләр вә тиллар болиду.  
16 Сән көргән он мүңгүз вә вәһший һайван өзи паһишини яман көрүп, уни 
вәйран қилип ялаңғачлап гөшини йәп, уни отта көйдүриду.  17 Чүнки Худаниң 
сөзлири беҗа кәлтүрүлгичә униң мәхситини қилип, бир пикирдә болуп өз 
сәлтәнәтлирини вәһший һайванға беришни Худа уларниң көңүллиригә 
қойған.  
18 Сән көргән хотун йәрниң падишаһлириниң үстигә сәлтәнәт қилған у чоң 
шәһәрдур».  
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Бабилниң вәйран болуши

18 1 Андин кейин чоң қудрити бар башқа бир пәриштиниң асмандин назил 
болғинини көрдүм вә йәр униң шан-шәрипидин йорутулди.  2 У үнлүк 

аваз билән қичқирип ейтти: «Чүшти, у чоң Бабил чүшти! Өзи яман роһларға 
макан болуп, һәр напак роһқа солақхана вә һәр хил напак вә йиргинчлик 
қушларға қәпәз болди.  3 Чүнки һәммә таипиләр униң зинасиниң ғәзәп 
шарабидин ичти вә йәрниң падишаһлири униң билән зина қилди вә йәрниң 
содигәрлири униң әйш-ишритиниң зиядиликидин дөләтмән болди».  
4 Йәнә башқа бир аваз аңлидим. У ейттики: «Әй хәлқим, гуналириға шерик 
болуп униң балалириға гириптар болмаслиқиңлар үчүн, униңдин чиқиңлар.  
5 Чүнки униң гуналири асманғичә йетишти вә Худа униң һәқсизлиқини 
яд қилди.  6 Өзи қилғиниға мувапиқ униңға яндуруңлар, өзи қилғининиң 
икки һәссисини униңға яндуруңлар. Өзи иләштүргән пиялигә униңға икки 
баравәрни қуюңлар.  7 Өзигә қанчә шан-шәрәп берип әйш вә ишрәт қилған 
болса, униңға шунчә азаб вә ғәмкинлик бериңлар, чүнки өз көңлидә ейттики: 
‹ Мән тул болмай, мәликиликтә олтаримән вә һеч ғәм көрмәймән›.  8 Бу 
вәҗидин униң балалири, йәни өлүм вә ғәм вә ачарчилиқ бир күндә келиду вә 
өзи от билән көйдүрүлиду. Чүнки уни һөкүм қилғучи Рәб Худа қудрәтликтур.  
9 Униң билән зина қилип әйш-ишрәттә турған йәрниң падишаһлири униң 
көйүшиниң түтүнини көргәндә униң үстигә пәряд қилиду.  10 Улар униң 
азабидин қорқуп нерида туруп: ‹ Вай, вай саңа, әй чоң шәһәр Бабил, әй күчлүк 
шәһәр! Чүнки һөкүмүң бир сааттә үстүңгә кәлди› дәп ейтиду.  
11 Униң үстигә йәрниң содигәрлириму матәм тутуп йиғлайду, чүнки әмди һеч 
ким кемиләргә бесип, елип кәлгән маллирини алмайду.  12 Дәрвәқә улар елип 
кәлгән алтун вә күмүч вә қиймәт баһа таш вә мәрвайит вә нәпис канап рәхт 
вә сөсүн вә шайи вә тоқ қизил рәхт вә һәр хил хушбуй яғач вә пил чишидин вә 
һәммидин қиймәт яғачтин вә мистин вә төмүрдин вә мәрмәртин болған һәр 
хил нәқиш қачилири  13 вә қовзақдарчин вә хушпурақ яғ вә исриқ вә әтирмай 
вә мәстики вә шараб вә зәйтун яғ вә әвзәл ун вә буғдай вә кала вә қой вә атлар 
вә һарвулар вә қуллар вә адәм җанлирини һеч ким алмайду.  14 Сениң җениң 
арзу қилған мевә сәндин кәтти. Һәр әвзәл вә яхши нәрсә сәндин йитип кәтти 
вә йәнә тепилмайду.  
15 Бу нәрсиләр билән сода қилип, униң билән бай болғанлар униң баласидин 
қорқуп, нерида туруп йиғлап матәм тутуп,  16 ейтидуки: ‹ Вай, вай, у чоң 
шәһәргә! У өзи нәпис канап рәхт вә сөсүн вә қирмиз кийип, алтун вә қиймәт 
баһа таш вә мәрвайит билән зиннәтләнгән еди. Амма бир сааттә шунчә 
чоң дөләт вәйран болди›».  17 Һәммә кемә егилири вә кемә билән сәпәр 
қилғучиларниң һәммиси вә һәммә кемичиләр вә деңизда оқәт қилғанларниң 
һәммиси йирақта туруп,  18 көйүшиниң түтүнини көрүп: «У чоң шәһәргә ким 
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охшайду» дәп қичқарди.  19 вә башлириға топа чечип қичқирип йиғлап матәм 
тутуп: «Вай, вай, у чоң шәһәргә! Униң билән деңизда кемә егилири болған 
һәммиси униң дөлитидин бай болди. Мана бир сааттә вәйран болди» дәп 
ейтти.  
20 Әй асман вә әй муқәддәсләр вә әй расуллар вә әй пәйғәмбәрләр, униң үстидә 
шатлиқ қилиңлар. Чүнки Худа уни һөкүм қилип, униңдин интиқамиңларни 
алди.  
21 Андин бир күчлүк пәриштә чоң түгмән тешиға охшаш бир ташни деңизға 
ташлап, ейтти: «У чоң шәһәр Бабил шундақ қаттиқ ташлинип, йәнә 
һәргиз тепилмайду  22 вә чаң чалғучиларниң вә нәғмичиләрниң вә нәй 
чалғучиларниң вә канай чалғучиларниң үни йәнә сәндә ишитилмәйду. Һеч 
бир һүнәрниң һүнәрвәни йәнә сәндә тепилмайду вә түгмән тешиниң үни 
сәндә йәнә һеч ишитилмәйду.  23 Чирағниң йоруқи йәнә сәндә йорумайду 
вә той йигитиниң вә қизниң авази сәндә йәнә аңланмайду. Чүнки сениң 
содигәрлириң йәрниң чоңлири болди вә өз сеһиргәрликиң билән һәммә 
таипиләр аздурулди.  24 вә униңда пәйғәмбәрләрниң вә муқәддәсләрниң вә 
йәр йүзидә өлтүрүлгәнләрниң һәммисиниң қени тепилди».  

Асмандики һәмдусаналар

19 1 Андин кейин асманда тола хәлиқтин бир үнлүк аваз аңлидим 
вә у ейттики: «Һаллелуя! Ниҗат вә шан-шәрәп вә қудрәт 

Худайимизниңкидур.  
2 Униң һөкүмлири һәқ вә адилдур. Чүнки өз зинаси билән йәрни бузған 
чоң паһишини һөкүм қилип өз бәндилириниң қениниң интиқамини униң 
қолидин алди».  
3 Улар иккинчи мәртивә: «Һаллелуя! Униң түтүни әбәдләрниң әбәдигичә 
жукириға чиқиду» дәп ейтти.  4 Йигирмә төрт ақсақал вә төрт тирик зат 
чүшүп, тәхттә олтарақлиқ Худаға сәҗдә қилип: «Амин, һаллелуя» дәп ейтти.  
5 Тәхттин бир аваз чиқип ейттики: «Әй униңдин қорққан кичик вә чоңлар, әй 
униң һәммә бәндилири, Худайимизға һәмд ейтиңлар».  

Қозиниң той зияпити

6 Андин чоң бир топ хәлиқниң авазидәк вә тола суларниң авазидәк вә 
қаттиқ гүлдүрмаминиң авазидәк: «Һаллелуя, чүнки Қадир-Мутләқ Рәб 
Худайимиз падишаһ болди» дәп ейтқан бир аваз аңлидим.  
7 «Хошал болуп шатлиқ қилип, униңға шан-шәрәп берәйли, чүнки қозиниң 
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той вақти кәлди вә келини өзини тәйяр қилди.  
8 вә униңға пақирайдиған пак вә нәпис канап кийгили берилди. Чүнки нәпис 
канап муқәддәсләрниң адалити болиду».  
9 У маңа ейтти: «Пүткин! Қозиниң той зияпитигә қичқирилғанлар 
мубарәктур». Йәнә маңа ейтти: «Бу сөзләр Худаниң раст сөзидур».  10 Мән 
униңға сәҗдә қилғили униң путлириниң алдиға чүштүм. Амма у маңа 
ейттики: «Еһтият қилип, буни қилмиғин. Мән сениң хизмәтдишиң вә 
Әйсаниң шаһадити бар бурадәрлириңниң хизмәтдишидурмән. Худаға сәҗдә 
қилғин. Чүнки Әйсаниң шаһадити пәйғәмбәрлик сөзиниң роһидур».  

Ақ атқа мингүчи

11 Көрсәм, асман ечилған еди вә мана бир ақ ат туриду. Униң үстидә 
олтарғучи ишәшлик вә һәқ дәп атилип адаләт билән һөкүм қилип җәң 
қилатти.  12 Униң көзлири от ялқунидәк еди вә униң беши үстидә тола таҗлар 
бар еди вә униңдин башқа һеч ким билмигән бир исим униңда пүтүклүк еди.  
13 У қандин боялған бир либас кийгән еди вә униң исми «Худаниң сөзи» дәп 
атилиду.  14 Самави қошунлар ақ, пак вә нәпис канап кийип ақ атларға минип 
униңға әгәшти.  15 Униң ағзидин шитик бир қилич чиқип турди. У униң билән 
таипиләрни уриду вә төмүр һасиси билән уларниң үстигә сәлтәнәт қилиду. 
У өзи Қадир-Мутләқ Худаниң шиддәтлик ғәзипиниң шараб сиққучини 
дәссәйду.  16 Униң либасида вә йотиси үстидә: «Падишаһларниң падишаһи вә 
Худавәндиләрниң Худавәндиси» дәп бир исим пүтүклүк еди.  
17 Андин күнниң даирисидә турған бир пәриштини көрдүм. У үнлүк аваз 
билән асманниң оттурисида учидиған һәммә қушларға қичқирип ейттики: 
«Худаниң чоң зияпитигә бу йәргә келип йиғилиңлар  18 вә падишаһларниң вә 
җәң сәрдарлириниң гөшини вә палванларниң гөшини вә атларниң вә уларға 
мингүчиләрниң гөшини вә һөр билән қулларниң вә кичик билән чоңларниң 
гөшини йәңлар».  
19 Андин вәһший һайванниң вә йәр йүзидики падишаһларниң вә уларниң 
қошунлириниң атқа мингүчи билән вә униң қошуни билән җәң қилғили 
йиғилғинини көрдүм.  20 Вәһший һайван өзи вә униң алдида аламәтләр 
қилип вәһший һайванниң бәлгүсини елип униң һәйкилигә баш әккәнләрни 
алдатқан сахта пәйғәмбәр билән биллә тутулди. Иккилиси гуңгурт билән 
көйүп турған от деңизиға тирик ташланди.  21 Қалғанлар атқа мингүчиниң 
ағзидин чиқип турған қилич билән өлтүрүлди вә һәммә қушлар уларниң 
гөшидин йәп тойди.  
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Миң йиллиқ сәлтәнәт

20 1 Андин асмандин бир пәриштиниң назил болғинини көрдүм. Униңда 
һаңниң ачқучи болуп, қолида чоң бир зәнҗир бар еди.  2 У әҗдиһани, 

йәни иблис вә шәйтан болған қедимки иланни тутуп, миң йилғичә бағлиди.  
3 Миң йил тамам болғичә таипиләрни йәнә аздурмисун дәп, уни һаңға ташлап 
солап, үстигә мөһүр басти. Миң йилдин кейин аз вақитқа азат болиду.  
4 Андин тәхтләр көрдүм вә кишиләр уларниң үстидә олтарди вә уларға 
һөкүм қилиш берилди. Әйсаниң шаһадити үчүн вә Худаниң сөзи үчүн 
өлтүрүлгәнләрниң җанлирини вә вәһший һайванға вә униң һәйкилигә 
сәҗдә қилмиғанларниң вә бәлгүсини пешанилириға вә қоллириға қобул 
қилмиғанларниң җанлирини көрдүм вә улар тирик болуп миң йилғичә 
Мәсиһ билән падишаһлиқ қилди.  
5 Лекин қалған өлгәнләр миң йил тамам болмиғичә тирилдүрүлмиди. 
Авалқи қиямәт будур.  6 Авалқи қиямитигә несипи болғанлар мубарәк вә 
муқәддәстур. Уларниң үстигә иккинчи өлүмниң қудрити болмайду, бәлки 
улар Худаниң вә Мәсиһниң каһинлири болуп, униң билән миң йилғичә 
падишаһлиқ қилиду.  

Иблис от вә гуңгурт деңизиға ташлиниду

7 У миң йил тамам болғанда, шәйтан өз зинданидин йешилип,  8 йәрниң 
төрт четидики таипиләрни аздуруп, Гог вә Магогни җәңгә йиққили чиқиду. 
Уларниң сани деңизниң қум данилиридәк болиду.  9 Улар йәр йүзигә чиқип, 
муқәддәсләрниң чүшкән йерини, йәни амрақ шәһәрни қоршиди вә асмандин 
от чүшүп уларни йоқатти.  10 Уларни аздурған иблис өзи вәһший һайван 
билән сахта пәйғәмбәр илгири ташланған от вә гуңгурт деңизиға ташланди 
вә улар кечә күндүз әбәдләрниң әбәдигичә азаб тартиду.  

Ахирқи һөкүм

11 Андин бир чоң ақ тәхт көрдүм вә униң үстидә олтарғучиниң йүзидин йәр вә 
асман қечип, уларға җай тепилмиди.  12 Өлгәнләр, хаһи чоң болсун, хаһи кичик 
болсун тәхтниң алдида турғинини көрдүм вә китаплар ечилди. Башқа бир 
китапму, йәни тириклик китапи ечилди. Өлгәнләр китапларда пүтүлгәндәк 
өз әмәллиригә мувапиқ һөкүм қилинди.  13 Деңиз өз ичидики өлгәнләрни 
тапшурди вә өлүм вә аләм дозақ өз ичидики өлгәнләрни тапшурди вә уларниң 
һәр бири өз әмәллиригә мувапиқ һөкүм қилинди.  14 Өлүм вә аләм дозақ от 
деңизиға ташланди вә бу өлүм, йәни от деңизи, иккинчи өлүмдур.  15 Әгәр 
бирким тириклик китапида пүтүклүк тепилмиса, от деңизиға ташланди.  
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Йеңи асман вә йеңи йәр

21 1 Андин йеңи бир асман вә йеңи бир йәр көрдүм, чүнки авалқи асман 
вә авалқи йәр өтти вә деңиз йәнә йоқтур.  2 вә мән муқәддәс шәһәрниң, 

йәни йеңи бир Йерусалимниң өз ери үчүн зиннәтләнгән қиздәк тәйяр болуп, 
асмандин Худа тәрипидин назил болғинини көрдүм.  3 Тәхттин бир үнлүк 
аваз аңлидим. У ейттики: «Мана Худаниң макани адәмләрниң арисида 
туриду. У уларниң арисида макан тутиду вә улар униң хәлқи болиду вә Худа 
өзи уларниң арисида болиду.  4 У өзи уларниң көзлиридин һәр яшни ертиду 
вә өлүм йәнә болмайду вә ғәм я пәряд вә я ағриқ йәнә болмайду, чүнки 
авалқиси өтти».  
5 Андин тәхттә олтарғучи ейтти: «Мана һәр нәрсини йеңи қилимән». У йәнә 
ейтти: «Пүткин, чүнки бу сөзләр ишәшлик вә расттур».  6 У маңа ейтти: «Тамам 
болди. Мән ‹ Алфа› вә ‹ Омега›, йәни иптида вә ахирдурмән. Уссиғанларға 
тириклик су булиқидин халис беримән.  
7 Кимки ғалиб болса, буниң һәммисини мирас алиду вә мән униң Тәңриси 
болимән вә у мениң Оғлум болиду.  
8 Лекин қорқунучақлар вә имансизлар вә напаклар вә қатиллиқ қилғучилар 
вә зина қилғучилар вә сәһиргәрләр вә бутпәрәсләр вә һәммә ялғанчиларниң 
несипи от вә гуңгурт билән көйидиған деңизда болиду. Иккинчи өлүм 
шудур».  

Йеңи Йерусалим

9 Андин йәттә ахирқи балалардин толған йәттә қачини тутқан йәттә 
пәриштиниң бири келип, маңа сөзләп ейттики: «Кәлгин. Келинни, йәни 
қозиниң җорисини саңа көрситәй».  
10 У мени роһта чоң вә егиз бир таққа елип берип, муқәддәс Йерусалим 
шәһириниң асмандин Худа тәрипидин назил болғинини маңа көрсәтти.  
11 Униңда Худаниң шан-шәрипи бар еди. Униң җуласи һәммидин қиймәт баһа 
таштәк вә кристалдәк, дәрвәқә сүзүк йешил қашташтәк еди.  12 Шәһәрниң чоң 
егиз сепили вә он икки дәрвазиси бар еди. Дәрвазиларда он икки пәриштә 
туратти. Дәрвазиларниң үстидә исимлар, йәни бәни-Исраилниң он икки 
қәбилисиниң исимлири пүтүклүк турди.  13 Шәриқ тәрипидә үч дәрваза, 
шимал тәрипидә үч дәрваза, җәнуб тәрипидә үч дәрваза вә ғәрб тәрипидә үч 
дәрваза бар еди.  14 Сепилниң он икки ул теши бар еди вә уларда он икки исим 
йәни қозиниң он икки расулиниң исимлири пүтүклүк турди.  
15 Маңа сөз қилғучиниң шәһәрни вә дәрвазилирини вә сепилини өлчигили 
бир алтун қомуши бар еди.  16 Шәһәр өзи төрт часа болуп, узунлуқи вә 
кәңлики баравәр еди. У шәһәрни у қомуш билән өлчиди вә миқдари он икки 
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стадион еди, вә униң узунлуқи вә кәңлики вә егизлики баравәр еди.  17 У униң 
сепилиниму өлчиди вә миқдари адәмләрниң вә пәриштиләрниң өлчимигә 
мувапиқ бир йүз қириқ төрт гәз кәлди.  18 Сепил йешил қашташтин еди, амма 
шәһәр өзи сап әйнәккә охшаш сап алтундин еди.  19 Шәһәр сепилиниң уллири 
зиннәтлик ясилип, һәр хил қиймәт баһа таштин еди. Авалқи ул теши бир 
йешил қашташ еди, иккинчиси көк яқут, үчинчиси ақ һеқиқ, төртиничиси 
зумрәт,  20 бәшинчиси қизил һеқиқ, алтиничиси қизил яқут, йәттиничиси 
хризолит, сәккизинчиси көк зумрәт. Тоққузинчиси топаз, онинчиси йешил 
һеқиқ, он биринчиси сөсүн яқут, вә он иккинчи ул теши бир сөсүн квартс 
еди.  21 Он икки дәрваза он икки мәрвайиттин болуп, һәр бир дәрваза бир 
мәрвайиттин еди. Шәһәрниң кочиси сүзүк әйнәктәк сап алтундин еди.  
22 Шәһәрдә бәйт көрмидим, чүнки Қадир-Мутләқ Рәб Худа вә қоза униң 
бәйтидур.  23 Шәһәр өз йорутулуши үчүн аптапқа вә айға муһтаҗ әмәс, чүнки 
Худаниң шан-шәрипи уни йорутиду вә қоза униң нури болиду.  24 Таипиләр 
шәһәрниң нурида йүриду вә йәрниң падишаһлири өз шанушәвкитини униң 
ичигә елип келиду.  25 Униң дәрвазилири күндүздә етилип қалмайду, чүнки 
анда кечә болмайду.  26 Таипиләрниң шанушәвкитини вә иззитини униңға 
киргүзүлиду.  27 Һеч бир напак вә һеч бир йиргинчлик вә ялғанчилиқ қилғучи 
униңға кирмәйду. Ялғуз қозиниң тириклик китапида хәтләнгәнләр кириду.  

Һаят дәрияси

22 1 Андин у маңа кристалдәк сүзүк тириклик суйи еқиғлиқ бир дәрияни 
көрсәтти вә у дәрия Худаниң вә қозиниң тәхтидин чиқип,  2 шәһәрниң 

кочисиниң оттурисидин еқип, икки йенида тириклик дәриғи бар еди. 
Дәрәқләр йилда он икки мәртивә мевә кәлтүрүп, һәр айда бир қетим мевә 
берәтти. Дәрәқләрниң яприқи таипиләрниң шипалиқиға ишлитиләтти.  
3 Йәнә һеч бир ләнәтлик нәрсә болмайду. Бәлки Худаниң вә қозиниң тәхти 
анда болиду вә униң бәндилири униңға ибадәт қилиду.  4 Улар униң йүзини 
көриду вә униң исми уларниң пешанилирида болиду.  5 Йәнә кечә болмайду 
вә улар чирағниң нуриға вә күнниң нуриға муһтаҗ әмәс, чүнки Рәб Худа 
уларниң үстигә йоруқлуқ бериду вә улар әбәдләрниң әбәдигичә падишаһлиқ 
қилиду.  
6 Андин у маңа ейтти: «Бу сөзләр ишәшлик вә расттур вә пәйғәмбәрләрниң 
роһлириниң Тәңриси Худавәндә пат вәқә болидиғанни өз бәндилиригә 
көрсәтмәк үчүн өз пәриштисини әвәтти.  
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Әйса Мәсиһниң пат келиши
7 вә мана пат келимән. Бу китапниң пәйғәмбәрлик сөзини сақлиғучи 

мубарәктур».  
8 Мән, Юһанна бу нәрсиләрни көрүп аңлиғанмән. Мән аңлап көргәндин 
кейин, маңа буни көрсәткән пәриштиниң путлириға сәҗдә қилғили 
чүштүм.  9 Лекин у маңа ейттики: «Еһтият қилип, буни қилмиғин, мән сениң 
хизмәтдишиң вә бурадәрлириң болған пәйғәмбәрләрниң вә бу китапниң 
сөзини сақлиғучиларниң хизмәтдишидурмән. Худаға сәҗдә қилғин».  10 У 
йәнә маңа ейтти: «Шу китапниң пәйғәмбәрлик сөзлирини мөһүрлимигин, 
чүнки вақит йеқин кәлди.  11 Һәқсизлик қилғучи һәқсизлиқ қилип турсун, 
напак болғучи өзини напак қилип турсун, адил болғучи адаләт қилип турсун, 
муқәддәс болғучи өзини муқәддәс қилип турсун».  
12 «Мана пат келимән һәр кимгә өз әмәллиригә мувапиқ яндурмақ үчүн 
беридиғиним мән биләндур.  13 Мән ‹ Алфа› вә ‹ Омега›, авалқи вә ахирқи, 
иптида вә ахирдурмән.  14 Тириклик дәриғигә һәққи болуп, дәрвазилардин 
шәһәргә кирмәк үчүн өз кийимлирини жуйғанлар мубарәктур.  15 Лекин 
иштлар вә сәһиргәрләр вә зина қилғучилар вә қатиллиқ қилғучилар вә 
бутпәрәсләр вә ялғанчилиқни қилип дост тутқан һәр ким ташқирида қалиду.  
16 Мән Әйса җамаәтләр тоғрисида буни силәргә гувалиқ бәргили өз 
пәриштәмни әвәттим. Мән Давутниң йилтизи вә нәсли болуп, таң 
юлтузидурмән».  
17 Роһ вә келин: «Кәлгин» дәйду вә кимки аңлиса: «Кәлгин!» десун вә кимки 
уссиса, кәлсун вә кимки халиса, тириклик судин халис алсун.  

18 Мән бу китапниң пәйғәмбәрлик сөзини һәр аңлиғучиға гувалиқ беримәнки, 
бирким шуниңға бир немә қошса, Худа униң үстигә бу китапта йезилған 
балаларни қойиду  19 вә әгәр бирким мушу пәйғәмбәрлик китапида пүтүлгән 
сөзләрниң бирини кемәйтсә, Худа униң несипини бу китапта зикир қилинған 
тириклик дәриғидин вә муқәддәс шәһәрдин кемәйтиду.  

20 Буни гувалиқ бәргүчи: «Дәрвәқә пат келимән» дәп ейтиду. 
Амин, Әй Худавәндә Әйса, кәлгин!  
21 Худавәндә Әйсаниң меһри-шәпқити һәммиләр билән болсун. Амин.  


