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Инешһүҙ
Инеш һүҙ 

Ҡәҙерлеуҡыусы!

Һин ҡулыңа алған был китап – Инжилдең (Яңы Ғәһед‑
тең) башҡорт теленә тәржемәһе. Яңы Ғәһедтән һәм Иҫке Ғәһедтән 
торған Изге Яҙма, йәғни  Библия ер йөҙөндәге иң уҡымлы 
китаптарҙың береһе. 

Яңы Ғәһедтең төп эстәлеге – Ғайса Мәсих тураһында бәйән 
ителгән Һөйөнөслө Хәбәр. Грек телендәге «һөйөнөслө хәбәр» – 
«эуангелион» беҙгә ғәрәп теле аша «Инжил» формаһында килеп 
еткән. Шуға күрә Яңы Ғәһедте йыш ҡына Инжил, йәғни Һөйөнөслө 
Хәбәр тип йөрөтәләр. 

Инжил үҙ эсенә 27 әҫәрҙе: дүрт «Һөйөнөслө Хәбәр» китабын, 
«Илселәрҙең ғәмәлдәре»н, Ғайса Мәсихтең юлынан барыусы 
шәкерттәрҙең 21 хатын һәм «Асылыш» китабын алған. 

Инжилдең тәүге дүрт китабында Ғайса Мәсихтең шәкерттәре 
Матфей, Марк, Лука һәм Яхъя Ғайсаның ерҙәге тормошо, 
башҡарған хеҙмәте, өйрәтеүҙәре һәм күрһәткән мөғжизәләре, 
Үҙен ҡорбан итеп, кешелекте ҡотҡарыу өсөн үлеүе һәм үлгәндән 
һуң терелеп тороуын бәйән итә.

«Ил се ләр ҙең ғә мәл дә ре» ки та бын да иһә ке ше ләр ҙең Ғай са 
Мә сих кә бул ған ыша ныс та ры ның ни рә үеш ле бө тә донъя ға 
та ра ла баш ла уы тәф сир лә нә. Ул ил се итеп ебәр гән шә керт тәр, 
һис нин дәй ауыр лыҡ тар ға, хә үеф‑хә тәр гә ҡа ра ма йын са, Уның 
ха ҡын да ша һит лыҡ ҡы лып йө рө гән дәр. Был ки тап шу лай уҡ 
хрис тиан лыҡ тың тәү ге йыл да рын күҙ ал ды на баҫ ты ры уы ме нән 
дә та ри хи ҡим мәт кә эйә. 

Па вел, Петр, Яхъя һәм баш ҡа ил се ләр ҙең 21 хат‑хә бә ре лә 
ки тап та ҙур урын би ләй. Һәр хат иман даш тар бер ҙәм лек тә ре нә 
йә тә ғә йен ке ше ләр гә тө бәп яҙыл ған һәм һәр бе ре һен дә мә сих‑
се ләр ҙең тор мо шо һү рәт лә нә, улар ҙың тот ҡан иман да ры ту ра‑
һын да һөй лә не лә, Ал ла ха ҡын да өй рә те лә, шу лай уҡ кә ңәш тәр 
һәм нә си хәт тәр би ре лә. 



 Инеш һүҙ  

Һуң ғы «Асы лыш» ки та бы йөк мәт ке һе бу йын са пәй ғәм бәр‑
лек итеү гә ҡо рол ған. Был ки тап ябай ғы на тү гел. Ун да һәр 
төр лө об раз дар бик күп. Улар аша ке ше лек та ри хын да Ал ла‑
ның тот ҡан уры ны асы ла, Уның был донъя ны хө көм ите үе һәм 
уры ны на «яңы күк һәм яңы ер» тип атал ған мәң ге лек донъя 
ки леүе хә бәр ите лә. 

Ин жил бо рон ғо грек те лен дә ике мең йыл ти рә һе элек бар лыҡ ҡа 
кил гән һәм уны күп тап ҡыр ҙар ҡул дан кү се реп яҙ ған дар. Шул 
сә бәп ле ҡулъяҙ ма лар ҙың төр лө нөс хә лә рен дә төр лө сә яҙыл ған 
урын дар ос рай. Әм мә улар ҙың әһә миә те әҙ һәм бү тән бо рон ғо 
яҙ ма лар ға ҡа ра ған да улар Ин жил өсөн күп тү гел. Тәр же мә өҫ‑
төн дә эш лә гән дә беҙ мөм кин тик лем иң бо рон ғо һәм аб руй лы 
ҡулъяҙ ма лар ға та я ныр ға ты рыш тыҡ. Шу ға кү рә, ҡай һы бер 
урын дар рус те лен дә ге тәр же мә ләр ҙән айы ры ла. Был урын дар 
тө шөр мә ләр ҙә күр һә тел де. 

Ки тап тың аҙа ғын да тәр же мә лә ос ра ған, аң латып ки теү кә рәк 
бул ған мө һим һүҙ ҙәр һәм һүҙ бәй лә неш тәр гә аң лат ма би рел гән 
һүҙ лек ин де рел де. Шу лай уҡ Па лес ти на ның һәм Ин жил за ма‑
нын да ғы Яҡын Көн сы ғыш та ва ҡи ға лар бу лып уҙ ған ер ҙәр ҙең 
кар та ла ры бар. 

Ин жил тәү ләп донъя күр гән мә ле нән алып мең дән ашыу тел гә 
тәр же мә ител гән, хә ҙер улар иҫә бе нә баш ҡорт те ле лә өҫ тәл де. 
Тәр же мә эшен дә фи ло ло гия һәм дин бел гес тә ре, яҙыу сы лар һәм 
мө хәр рир ҙәр их лас ҡат наш ты. Ки тап тар ҙың бер өлө шөн, атап 
әйт кән дә Мат фей, Марк, Яхъя бә йән ит кән «Һө йө нөс лө Хә‑
бәр»ҙәр ҙе, «Ил се ләр ҙең ғә мәл дә ре»н һәм бер ни сә хат ты бил дә ле 
баш ҡорт яҙыу сы һы Әхи әр Хә ким тәр же мә ит те. Йы йын тыҡ ҡа 
ин гән бү тән әҫәр ҙәр ҙе тәр же мә итеү һәм улар ҙы ки тап ҡа әҙер‑
ләү ҙә шу лай уҡ Ил ги зәр Бу ра ҡа ев ме нән Гөл на ра Мос та фи на 
ҙур көс һал ды. 

Из ге Яҙ ма ны тәр же мә итеү ин с ти ту ты тәр же мә се ләр гә, мө хәр‑
рир ҙәр гә, шу лай уҡ Ин жил де баш ҡорт те лен дә донъя ға сы ға рыу ҙа 
ҡат наш ҡан ба ры һы на ла оло рәх мә тен бел де рә. 

ИзгеЯҙманытәржемәитеүинституты
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МАТФЕЙБӘЙӘНИТКӘН
ҺӨЙӨНӨСЛӨХӘБӘР

Мат фей 

Ғайсаныңшәжәрәһе

11Иб ра һим һәм Да уыт то ҡо мо нан бул ған Ғай са Мә сих тең нә‑
ҫел шә жә рә һе. 2Иб ра һим Ис хаҡ тың, Ис хаҡ Яҡуб тың, Яҡуб 

Йә һү ҙә нең һәм уның ағай‑эне лә ре нең ата һы; 3Йә һү ҙә Фа мар ҙан 
тыу ған Фа рес һәм Зе рах тың ата һы; Фа рес Ес ром дың, Ес ром 
Арам дың, 4Арам Ами на дав тың, Ами на дав Наас сон дың, Наас сон 
Сал мон дың, 5Сал мон Ра хав тан тыу ған Во ос тың, Во ос Руф тан 
тыу ған Овид тың, Овид Иес сей ҙың, 6Иес сей Да уыт бат ша ның 
ата һы ине; 

Да уыт Ури я ның ҡа ты ны нан тыу ған Сө ләй мән дең, 7Сө ләй мән 
Ро во ам дың, Ро во ам Ави я ның, Авия Аса ның, 8Аса Иоса фат тың, 
Иоса фат Иорам дың, Иорам Ози я ның, 9Озия Иоафам дың, Иоафам 
Ахаз дың, Ахаз Езе ки я ның, 10Езе кия Ма нас си я ның, Ма нас сия 
Амон дың, Амон Иоси я ның ата һы ине; 11Из ра иль хал ҡы көс ләп 
Ва ви лон ға кү се рел гән дә үер ҙә Иоси я ның улы Иоаким һәм уның 
ағай‑эне лә ре тыу ҙы. 

12Ва ви лон ға көс ләп кү се рел гән дән һуң Иоаким дың улы Са ла‑
фиил тыу ҙы. Са ла фиил Зо ро ва вел дең, 13Зо ро ва вель Ави уд тың, 
Aви уд Ели а ким дың, Ели а ким Азор ҙың, 14Азор Са док тың, Са док 
Ахим дың, Ахим Ели уд тың, 15Ели уд Еле а зар ҙың, Еле а зар Мат‑
фан дың, Мат фан Яҡуб тың, 16Яҡуб – Мәр йәм дең ире Йо соф тоң 
ата һы ине. Мәр йәм дән Мә сих тип атал ған Ғай са тыу ҙы. 

17Шу лай итеп, Иб ра һим дан Да уыт ҡа тик лем бө тә һе ун дүрт 
бы уын, Да уыт тан алып Ва ви лон ға көс ләп кү се рел гән ва ҡыт ҡа 
тик лем ун дүрт бы уын һәм Ва ви лон ға кү се ре леп, Мә сих тыу ған ға 
тик лем ун дүрт бы уын бул ды. 
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Ғайсаныңтыуыуы
18Ғай са Мә сих тең ты уы уы бы лай: әсә һе Мәр йәм Йо соф ме‑

нән йә рә шел гән бу ла, әм мә улар өй лә неш кән се үк Мәр йәм дең 
Из ге Рух тан ба ла ға ҡал ға ны асыҡ ла на. 19Ире Йо соф иһә, тә ҡүә 
ке ше* бу ла раҡ, Мәр йәм де оят ҡа ҡал дыр маҫ өсөн, йә рә шеү ҙе 
йә ше рен ге нә өҙөр гә ниәт ләй. 20Ошо ту ра ла уй ла ған дан һуң, 
тө шө нә Раб бы фә реш тә һе инә. 

– Да уыт нә ҫе ле нән бул ған Йо соф, Мәр йәм де кә ләш итеп 
алыр ға ҡурҡ ма! – ти ул. – Уның ҡа ры нын да ғы Ба ла Из ге Рух тан 
ярал ды. 21Мәр йәм Ир Ба ла та быр һәм һин Уға Ғай са** тип исем 
ҡу шыр һың, сөн ки Ул Үҙе нең хал ҡын го наһ тар ҙан ҡот ҡа ра саҡ. 

22Бы лар ба ры һы ла Раб бы ның пәй ғәм бәр аша: 
23 «Бы на ғиф фәт ле ҡыҙ ауыр ға ҡа лыр 

һәм ир ба ла та быр. Уға Ем ма ну ил 
тип исем ҡу шыр ҙар», – 

ти гән һүҙ ҙә ре ғә мәл гә аш һын өсөн бул ды. 
«Ем ма ну ил» «Ал ла беҙ ҙең ме нән» ти гән де аң ла та. 
24Йо соф, йо ҡо һо нан уян ғас, Раб бы фә реш тә һе ҡуш ҡан ды 

үтәй: ул Мәр йәм гә өй лә нә. 25Әм мә, Мәр йәм Улын тыу ҙыр ған‑
сы, Йо соф уның ме нән яҡын лыҡ ҡыл май. Ба ла ға ул Ғай са тип 
исем ҡу ша. 12

Аҡылэйәләренеңкилеүе

21Ғай са, Ирод бат ша ида ра ит кән ва ҡыт та, Йә һү ҙиә ерен дә‑
ге Виф ле ем ҡа ла һын да тыу ҙы. Ошо ва ҡыт та көн сы ғыш тан 

Иеру са лим ға аҡыл эйә лә ре кил де. 
2– Йә һүд тәр ҙең яңы тыу ған Бат ша һы ҡай ҙа? – тип һо ра ны 

улар. – Беҙ, көн сы ғыш та Уның йон до ҙо ҡалҡ ҡа нын күр ҙек тә, 
Уға сәж дә ҡы лып хөр мәт күр һә тер гә кил дек. 

3Был хаҡ та ишет кәс, Ирод бат ша һәм уның ме нән бер гә бө төн 
Иеру са лим хал ҡы ха фа ға ҡал ды. 4Ул, ха лыҡ тың бө тә баш ру ха‑
ни ҙа рын һәм ҡа нун бел гес тә рен йы йып алып, улар ҙан Мә сих тең 
ҡай ҙа ты уыр ға те йеш ле ген һо ра ны. 

* 1:19 Тәҡүәкеше – Ал ла ның һү ҙен, Уның ҡуш ҡан да рын те үәл 
үтәү се. 

** 1:21 Ғайса – йә һүд сә «Йе һо шуа»; был исем дең мә ғә нә һе: «Раб бы 
ҡот ҡа ра». 
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5– Йә һү ҙиә ерен дә ге Виф ле ем ҡа ла һын да, – ти не улар. – Сөн‑
ки пәй ғәм бәр аша Ал ла бы лай ти гән: 

6 «Эй, Йә һү ҙиә лә ге Виф ле ем, 
һин Йә һү ҙә ха ким да ры ара һын да 
иң бә лә кә се тү гел, 
сөн ки һи нән Юл баш сы сы ға саҡ. 
Ул Ми нең Из ра иль хал ҡым дың  

Кө төү се һе бу ла саҡ». 
7Шу нан һуң Ирод, аҡыл эйә лә рен йә ше рен рә үеш тә са ҡыр‑

тып алып, йон доҙ ҙоң те үәл ҡалҡ ҡан ва ҡы тын бе леш те, 8улар ҙы 
Виф ле ем ға ебәр ҙе: 

– Ба ры ғыҙ, Ба ла ту ра һын да ба ры һын да ен тек ләп һо ра шы‑
ғыҙ. Уны тап ҡас, ми ңә хә бәр итер һе геҙ. Мин дә ба рып уға сәж дә 
ҡы ла йым. 

9Бат ша ны тың лап, аҡыл эйә лә ре юл ға сыҡ ты. Ә улар көн сы‑
ғыш та күр гән йон доҙ ал да ры нан бар ҙы һәм Ба ла бул ған урын 
өҫ төн дә туҡ та ны. 10Йон доҙ ҙо кү реп, аҡыл эйә лә ре нең ҡы уа ны‑
сы ның си ге бул ма ны. 

11Өй гә ин гәс, Ба ла ны һәм Уның әсә һе Мәр йәм де күр ҙе ләр. 
Ба ла ға сәж дә ҡы лып, Уға хөр мәт күр һәт те ләр. Шу нан, ха зи на 
ҡум та ла рын асып, Уға ал тын, ла дан* һәм мир ра ти гән хуш еҫ‑
ле ыҫ ма ла лар бү ләк ит те ләр. 12Төш тә рен дә, Ирод яны на ҡа бат 
бар маҫ ҡа, ти гән ки ҫә теү ал ғас, баш ҡа юл ме нән үҙ ил дә ре нә 
ҡай тып кит те ләр. 

Мысырғаҡасыу
13Улар ки теү ме нән, Йо соф тоң тө шө нә Раб бы фә реш тә һе ин де. 
– Тор, Ба ла ме нән Уның әсә һен ал да, Мы сыр ға ҡас. Мин һи ңә 

хә бәр бир гән гә тик лем шун да ҡал, сөн ки Ирод, Ба ла ны эҙ ләп 
та бып, үл те рер гә ниәт ләй, – ти не ул. 

14Йо соф то роп, Ба ла ме нән Уның әсә һен ал ды ла, төн йө‑
ҙөн дә Мы сыр ға юл лан ды. 15Ирод үл гән гә тик лем ул шун да 
ҡал ды. Был иһә Раб бы ның пәй ғәм бәр аша: «Мин Улым ды 
Мы сыр ҙан са ҡы рып ал дым», – ти гә не ғә мәл гә аш һын өсөн 
бул ды. 

* 2:11 Ладан – эк зо тик үҫем лек тең кип те рел гән са йы ры. Уны ян дыр‑
ған да хуш еҫ ле тө төн та рал ған. 
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Сабыйҙарҙыүлтертеү
16Ирод, үҙе нең аҡыл эйә лә ре та ра фы нан ал дан ға нын аң лап, 

бик ныҡ яр һы ны. Ул, аҡыл эйә лә ре нең һү ҙе бу йын са Ба ла ның 
йә шен бил дә ләп, Виф ле ем да ғы һәм уның ти рә һен дә ге ике йәш кә 
тик лем ге бө тә ир ба ла лар ҙы үл те рер гә үҙе нең ке ше лә рен ебәр‑
ҙе. 17Ире мия пәй ғәм бәр аша әй тел гән дәр шу лай ғә мәл гә аш ты: 

18 «Ра ма ҡа ла һын да көс лө та уыш – 
илау һәм һыҡ тау та уы шы ише те лә. 
Ба ла ла рын йәл ләп Рә хи лә илай, 
йы уа ныр ға те лә мәй, 
сөн ки улар юҡ тар ин де». 

Мысырҙанҡайтыу
19Ирод үл гән дән һуң, Мы сыр ҙа Раб бы фә реш тә һе Йо соф тоң 

тө шө нә ин де. Ул: 
20– Тор, Ба ла ме нән Уның әсә һен алып, Из ра иль ере нә ҡайт. 

Ба ла ның ғү ме ре нә ҡул һу ҙыу сы лар үл де ин де, – ти не. 
21Йо соф тор ҙо ла, Ба ла ме нән Уның әсә һен алып, Из ра ил гә 

ҡайт ты. 22Әм мә, Йә һү ҙиә лә Ирод уры ны нда улы Ар хе лай бат ша 
ида ра ите үен ише теп, Йо соф ун да ба рыр ға ҡурҡ ты. Тө шөн дә иҫ‑
кәр теү ал ғас, ул Га ли лея өл кә һе нә кит те. 23Ун да На за ра ти гән 
ҡа ла ға ба рып урын лаш ты. Был пәй ғәм бәр ҙәр аша бел де рел гән: 
«Уны „На за ра лы“ тип атар ҙар», – ти гән һүҙ ҙәр ғә мәл гә аш һын 
өсөн бул ды. 23

СумдырыусыЯхъяныңвәғәзләүе

31Шул көн дәр ҙә Йә һү ҙиә сүл ле ге нә Сум ды рыу сы* Яхъя кил де. 
2– Тәү бә ите геҙ, – ти не ул вә ғә зен дә. – Күк тәр Бат ша лы ғы 

яҡын лаш ты. 
3Иша ғыя пәй ғәм бәр: 

«Сүл дә та уыш яң ғы рай: 
„Раб бы ға юл әҙер лә геҙ, 
Уға һуҡ маҡ тар ҙы ту рай ты ғыҙ“», – 
тип Яхъя ту ра һын да әйт кәй не. 

* 3:1 Һыу ға сум ды рыу йо ла һын үтә гән лек тән, Яхъя ны «Сум ды рыу‑
сы» тип ата ған дар. Һыу ға сум ды ры лыу го наһ тар ҙан тәү бә итеп, Ал ла 
юлы на ба ҫыу ҙы бел де ргән йо ла. 



 Мат фей  3 

11

4Яхъя ның ке йе ме дө йә йө нө нән бу лып, би ле нә ти ре нән ҡа‑
йыш быу ған ине. Си ңерт кә һәм со лоҡ ба лы ме нән туҡ лан‑
ды. 5Уның яны на Иеру са лим хал ҡы һәм бө тә Йә һү ҙиә ме нән 
Иор дан бу йы тө бә ген дә йә шәү се ләр ки леп йө рө нө. 6Ки леү се‑
ләр үҙ ҙә ре нең го наһ та рын та ны ны һәм Яхъя улар ҙы Иор дан 
йыл ға һын да сум дыр ҙы. 

7Ул, күп ке нә фа ри сей ҙар ҙың һәм сад ду кей ҙар ҙың* һыу ға 
сум ды ры лыр ға тип ки леү ен кү реп, улар ға бы лай ти не: 

– Эй һеҙ, ағыу лы йы лан то ҡо мо! Кем һеҙ гә Ал ла ның 
яҡын ла шып кил гән асы уы нан ҡа са алыр һы ғыҙ тип әйт‑
те? 8Их лас тәү бә ите үе геҙ ҙе эш ме нән күр һә те геҙ! 9«Беҙ ҙең 
ата быҙ бит Иб ра һим», – тип эс тән ге нә уй лай һы бул ма ғыҙ. 
Һеҙ гә әй тәм: Ал ла ошо таш тар ҙан да Иб ра һим ға ба ла лар 
ярал та ала. 10Бал та ағас тар тө бөн дә ята ин де: һәй бәт емеш 
бир мә гән һәр ағас ҡыр ҡы лып ут ҡа таш ла ныр. 11Мин, тәү‑
бә ите үе геҙ ҙе раҫ лап, һеҙ ҙе һыу ға сум ды рам. Әм мә ми нән 
һуң Ки леү се ҡөҙ рәт ле рәк. Мин Уның аяҡ ке йе мен кү тә реп 
йө рөр гә лә ла йыҡ тү гел. Ул һеҙ ҙе Из ге Рух ҡа һәм ут ҡа сум‑
ды рыр. 12Ҡу лын да – ел гәр гес кө рәк. Ул, аш лыҡ ты ыр ҙын да 
ел гә реп, бой ҙа йын бу ра ға һа лыр, ә кә бә ген һүн мәҫ ут та ян‑
ды рыр. 

Ғайсаныңһыуғасумдырылыуы
13Шул мәл дә Ғай са, Яхъя та ра фы нан һыу ға сум ды ры лыу өсөн, 

Га ли ле я нан Иор дан йыл ға һы на кил де. 14Яхъя иһә: 
– Һыу ға ми не Үҙең сум ды рыр ға те йеш һең, ә Һин ми ңә кил‑

гән һең, – тип Уны туҡ та тыр ға ты рыш ты. 
15– Әле гә ошо лай бул һын, сөн ки беҙ Ал ла хаҡ лы ғы ның бө тә 

та лап та рын үтәр гә те йеш беҙ, – тип яуап ла ны Ғай са. 
Яхъя бы ға ри за бул ды. 16Ғай са һыу ға сум ды ры лып сыҡ ты. 

Шул саҡ күк тәр асы лып кит те лә, Ул Үҙе нең өҫ тө нә кү гәр сен 
рә үе шен дә Ал ла Ру хы ның төш кә нен күр ҙе. 17Күк тән: 

«Был Ми нең ҡә ҙер ле Улым. Ул Ми нең ҡы уа ны сым!» – ти гән 
та уыш ише тел де. 3

* 3:7 Фарисейҙарһәмсаддукейҙар – бо рон ғо йә һүд тәр ара һын да ғы 
төп ди ни төр көм дәр. 
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Ғайсаныңһынауүтеүе
4

41Шу нан һуң Ал ла Ру хы Ғай са ны, Иб лис та ра фы нан һы на‑
тыр өсөн, сүл гә алып кит те. 2Ри зыҡ ҡап ма йын са ҡырҡ көн 

һәм ҡырҡ төн үт кәр гән дән һуң, Ғай са бик ныҡ асыҡ ты. 3Шул 
саҡ ҡот ҡо со Иб лис, Уның яны на ки леп: 

– Әгәр ҙә Һин Ал ла Улы бул һаң, бы нау таш тар ға ик мәк кә 
әй лә нер гә ҡуш, – ти не. 

4– «Ке ше ик мәк ме нән ге нә тү гел, Ал ла ның ауы ҙы нан сыҡ ҡан 
һәр һүҙ ме нән йә шәр». Шу лай тип яҙыл ған Из ге Яҙ ма ла, – тип 
яуап ла ны Ғай са. 

5Шу нан һуң Иб лис Уны Иеру са лим ға – из ге ҡа ла ға алып ки‑
леп, Ал ла Йор то ноң иң бе йек уры ны на баҫ тыр ҙы 6ла, бы лай ти не: 

– Әгәр ҙә Һин Ал ла Улы бул һаң, тү бән гә таш лан. Из ге Яҙ ма ла 
әй тел гән бит: 

«Ал ла Үҙе нең фә реш тә лә ре нә 
бо йо роҡ би рер: 
Аяҡ та рың таш ҡа бә рел мә һен тип, 
Һи не ҡул да рын да йө рө төр ҙәр». 

7Ғай са уға: 
– Ун да: «Раб бы Ал лаң ды һы на ма», тип тә яҙыл ған, – тип 

яуап ла ны. 
8Бы нан һуң Иб лис Уны бик бе йек тау ға алып мен де. Донъя ла ғы 

бар лыҡ бат ша лыҡ тар ҙы улар ҙың бө тә гү зәл ле ген дә күр һәт те лә: 
9– Әгәр ал ды ма йөҙ тү бән ятып ми ңә та бын һаң, бы лар ҙың 

ба ры һын да Һи ңә би рәм, – ти не. 
10– Кит, Иб лис, – ти не Ғай са. – «Раб бы Ал ла ңа та бын һәм 

ба ры Уға ғы на хеҙ мәт ит», тип яҙыл ған. 
11Бы нан һуң Иб лис Уны ҡал ды рып ки теп бар ҙы, ә Ғай са яны на 

фә реш тә ләр ки леп, Уға хеҙ мәт ит те ләр. 

Ғайсаныңхеҙмәтитәбашлауы
12Яхъя ның ҡул ға алы ны уы ту ра һын да ишет кәс, Ғай са Га ли‑

ле я ға кит те. 13На за ра ны ҡал ды рып Ул, За ву лон һәм Неф фа лим 
ере нә ба рып, Га ли лея кү ле бу йын да ғы Ка пер наум ҡа ла һын да 
урын лаш ты. 14Был иһә Иша ғыя пәй ғәм бәр аша әй тел гән дәр 
ғә мәл гә аш һын өсөн бул ды: 

15 «Эй За ву лон ере, Неф фа лим ере, 
диң геҙ гә алып ба рыу сы юл да ғы һәм 
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Иор дан аръя ғын да ғы ер ҙәр! 
Эй һин, мә жү си ҙәр иле Га ли лея! 

16 Ҡа раң ғы лыҡ та йә шәү се хал ҡың 
бө йөк яҡ ты лыҡ ты кү рә. 

Үлем кү лә гә һен дә йә шәү се ләр өсөн  
яҡ ты лыҡ бал ҡый». 

17Шул ва ҡыт тан алып Ғай са : 
– Тәү бә гә ки ле геҙ, сөн ки Күк тәр Бат ша лы ғы яҡын лаш ты! – 

тип һөй ләп йө рөй баш ла ны. 

Тәүгешәкерттәр
18Га ли лея кү ле бу йы нан үтеп ба рыш лай Ғай са ау һа лып йө рө‑

гән аға лы‑ҡус ты лы ике ба лыҡ сы ны – Петр тип атал ған Си мон 
ме нән Ан дрей ҙы күр ҙе. 

19– Ми ңә эйә ре геҙ! Мин һеҙ ҙе ке ше ау лау сы лар* итер мен, – 
ти не Ғай са улар ға. 

20Ике ту ған шун да уҡ, ау ҙа рын таш лап, Уға эйәр ҙе. 21Унан ары 
кит кәс, Ғай са та ғын аға лы‑ҡус ты лы икәү ҙе – Зе ве дей ул да ры 
Яҡуб ме нән Яхъя ны күр ҙе. Улар ата ла ры Зе ве дей ме нән бер гә 
кә мә лә ау ҙа рын ямай ҙар ине. Ғай са улар ҙы Үҙе нә эйә рер гә са ҡыр‑
ҙы. 22Ту ған дар шун да уҡ, кә мә лә рен һәм ата ла рын ҡал ды рып, 
Уның ар ты нан эйәр ҙе. 

ҒайсаныңГалилеялавәғәзләп,һауыҡтырыпйөрөүе
23Ғай са, ғи бә ҙәт ха на лар ҙа өй рә теп һәм Күк тәр Бат ша лы ғы 

ха ҡын да ғы Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе вә ғәз ләп, ха лыҡ ты бар лыҡ ауы‑
рыу ҙа ры нан, сыр хау ҙа ры нан һа уыҡ ты рып, бар Га ли ле я ны йө рөп 
сыҡ ты. 24Уның ту ра һын да ғы хә бәр бө тә Сү риә гә та рал ды. Яны на 
бар са сыр хау ҙар ҙы, төр лө ауырыуҙарҙан, ин тек тер гес сир ҙәр ҙән 
яфа лан ған дар ҙы, ен эйә ләш кән дәр ҙе, иле реү се ләр ҙе һәм па ра‑
лич һуҡ ҡан дар ҙы алып кил де ләр. Ғай са улар ҙы һа уыҡ тыр ҙы. 
25Уның ар ты нан Га ли ле я нан, Ун Ҡа ла нан**, Иеру са лим дан, Йә‑
һү ҙиә нән һәм Иор дан аръя ғы нан кил гән ҙур ха лыҡ төр көм дә ре 
эйә реп йө рө нө. 4

* 4:19 Ғай са был урын да ке ше ләр ҙе Ал ла юлы на алып ки леү ҙе ба лыҡ 
то тоу ме нән са ғыш ты ра. 

** 4:25 УнҠала – (грек са Де ка по лис) баш лы са йә һүд бул ма ған ха лыҡ‑
тар йә шә гән үҙ ал лы ҡа ла лар фе де ра ци я һы. 
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Тауҙағывәғәз
5

51Ха лыҡ төр көм дә рен кү реп, Ғай са тау ға мен де. Ул тыр ғас, 
Уның яны на шә керт тә ре кил де. 

«Кембәхетле?»
2Ғай са улар ҙы өй рә тә баш ла ны: 

3 – Ал ла ға мох таж бу лыу ҙа рын аң ла ған дар* бә хет ле, 
сөн ки Күк тәр Бат ша лы ғы улар ҙы ҡы. 

4 Хәс рәт ле ләр бә хет ле, 
сөн ки улар ҙы йы уа тыр ҙар. 

5 Йы уаш тар бә хет ле, 
сөн ки улар ер ҙе ми раҫ итеп алыр. 

6 Дө рөҫ лөк кә сар са ған һәм асыҡ ҡан дар бә хет ле, 
сөн ки улар ту йы ныр. 

7 Шәф ҡәт ле ләр бә хет ле, 
сөн ки улар ға шәф ҡәт күр һә те лер. 

8 Саф кү ңел ле ләр бә хет ле, 
сөн ки улар Ал ла ны кү рер. 

9 Та тыу лыҡ урын лаш ты рыу сы лар бә хет ле, 
сөн ки улар Ал ла ба ла ла ры тип ата лыр. 

10 Дө рөҫ лөк ха ҡы на эҙәр лә неү се ләр бә хет ле, 
сөн ки Күк тәр Бат ша лы ғы улар ҙы ҡы. 

11Ми нең ар ҡа ла ке ше ләр һеҙ ҙе хур ла ған да, эҙәр лә гән дә 
һәм һеҙ гә ҡар шы төр лө ял ған һүҙ һөй лә гән дә, һеҙ бә хет ле. 
12Шат ла ны ғыҙ һәм ҡы уа ны ғыҙ, сөн ки күк тәр ҙә әже ре геҙ ҙур 
бу ла саҡ. Һеҙ гә тик лем йә шә гән пәй ғәм бәр ҙәр ҙе лә шу лай 
эҙәр лә не ләр. 

Тоҙһәмяҡтылыҡтураһында
13Һеҙ – ер ҙең то ҙо. Әгәр тоҙ үҙе нең тә мен юғалт һа, уны ни сек 

ҡа бат тоҙ лан ды рыр һы ғыҙ? Ул сы ға рып аяҡ аҫ ты на таш лау ҙан 
баш ҡа ға яра маҫ. 

14Һеҙ – донъя өсөн яҡ ты лыҡ. Тау ба шын да тө ҙөл гән ҡа ла 
йә ше неп ҡа ла ал маҫ. 15Шу лай уҡ бер кем дә, шәм де то ҡан‑
дыр ғас, уны һа уыт аҫ ты на ҡуй май, ә шәм дәл гә ул тыр та һәм ул 
өй ҙә ге ләр ҙең бө тө нө һө өсөн дә яҡ тыр та. 16Яҡ шы  эш тә ре геҙ ҙе 

* 5:3 Грек са һүҙ мә‑һүҙ: «Рух та ры ме нән яр лы бул ған дар». 
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кү реп, ке ше ләр Күк тә ге Ата ғыҙ ҙы дан ла һын өсөн, һеҙ ҙең 
яҡ ты лы ғы ғыҙ ҙа улар ал дын да шу лай бал ҡы һын. 

Ҡанунһәмпәйғәмбәрҙәртураһында
17Ми нең хаҡ та, ҡа нун да һәм пәй ғәм бәр ҙәр ҙең ки тап та рын да 

яҙыл ған дар ҙы юҡ ҡа сы ға рыр ға кил гән, тип уй ла ма ғыҙ. Мин 
юҡ ҡа сы ға рыр ға тү гел, ғә мәл гә ашы рыр ға кил дем. 18Һеҙ гә хаҡ 
һүҙ әй тәм: ер һәм күк юҡ ҡа сыҡ ҡан ға тик лем, ҡа нун дың бә лә‑
кәй ге нә бер хә ре фе лә, бер ге нә һы ҙы ғы ла юҡ ҡа сыҡ ма я саҡ, 
бө тә һе лә тор мош ҡа ашы ры ла саҡ. 19Шу лай итеп, кем дә кем 
әмер ҙәр ҙең кес кәй ге нә һе нең дә ғә мәл дән сыҡ ҡа нын иғ лан итеп, 
баш ҡа лар ҙы ла шу ға өй рә тә, ул Күк тәр Бат ша лы ғын да иң тү бән 
ке ше тип ата лыр. Ә улар ҙы үтәп, баш ҡа лар ҙы ла үтәр гә өй рә теү се 
иһә Күк тәр Бат ша лы ғын да бө йөк бу лып һа на лыр. 20Һеҙ гә шу ны 
әй тәм: әгәр ҙә тә ҡүә бу лы уы ғыҙ ҡа нун бел гес тә ре не ке нән һәм 
фа ри сей ҙар ҙы ҡы нан өҫ төн тү гел икән, Күк тәр Бат ша лы ғы на 
ин мә йә сәк һе геҙ. 

Үлтерешһәмасыутотоутураһында
21Ата‑ба ба ла ры ғыҙ ға: «Үл тер мә! Ке ше үл те реү се хө көм ите‑

лер гә те йеш», – тип әй тел гән де һеҙ ишет те геҙ. 22Ә мин һеҙ гә 
әй тәм: ту ға ны на асыу то тоу сы хө көм ите леү гә ла йыҡ. Ту ға ны‑
на: «Мә ғә нә һеҙ», – тип әй теү се иһә Юға ры кә ңәш мә ал дын да 
яуап ҡа тарт ты ры лыу ға, ә ин де «Ах маҡ», – ти еү се йә һән нәм 
уты на ла йыҡ. 23Шу ға кү рә, ҡор бан кил те реү уры ны на бү ләк 
алып бар ған да ту ға ның дың һи ңә ҡа ра та нин дәй ҙер дә ғүә һе 
бар лы ғы иҫе ңә төш һә, 24бү лә гең де ҡор бан кил те реү уры ны 
янын да ҡал дыр ҙа, тәү ҙә ҡай тып ту ға ның ме нән яраш, унан 
һуң ғы на ки ре ки леп бү лә гең де бир. 25Дә ғүә сең һи не хө көм‑
дар ға алып бар һа, юл да саҡ та уҡ һис ки сек мәҫ тән уның ме нән 
ки леш. Юғи һә ул һи не хө көм дар ға алып ба рыр, ә хө көм дар 
һаҡ сы ға тап шы рыр һәм үҙең де төр мә гә ябыр ҙар. 26Һи ңә хаҡ һүҙ 
әй тәм: бу ры сың ды аҙаҡ ҡы ти не нә* тик лем тү ләп бө төр мә йен сә, 
унан сыҡ ма я саҡ һың. 

* 5:26 Тин – грек са «код рант». Код рант – рим лы лар ҙың аҡ са бе рә ме ге. 
64 код рант бер ди нар ға ти геҙ бул ған. 
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Зинаҡылыуһәмайырылышыутураһында
27«Зи на ҡыл ма», – тип әй тел гән де һеҙ ишет те геҙ. 28Ә Мин 

һеҙ гә әй тәм: ҡа тын‑ҡыҙ ға ен си те ләк ме нән ҡа ра ған ке ше кү ңе‑
лен дә уның ме нән ин де зи на ҡыл ған бу ла. 29Әгәр һи не уң кү ҙең 
го наһ ҡа ҡо торт һа, уны со ҡоп алып сит кә ыр ғыт! Бө төн тә нең 
ме нән йә һән нәм гә таш ла ныу ға ҡа ра ған да, бер ағ заң ды юғал тыу 
һи нең өсөн хә йер ле рәк. 30Ә ин де уң ҡу лың го наһ ҡа ҡо торт һа, 
уны са бып сит кә ыр ғыт! Бө төн тә нең ме нән йә һән нәм гә ба рыу ға 
ҡа ра ған да, бер ағ заң ды юғал тыу һи нең өсөн хә йер ле рәк. 

31Шу лай уҡ: «Бе рәй һе ҡа ты нын айы ра икән, уға айы ры лы шыу 
ҡа ғы ҙы бир һен», – тип әй тел гәй не. 32Ә Мин һеҙ гә әй тәм: әгәр 
ир ке ше, ҡа ты ны ның зи на ҡы лыу сә бә бе бул май то роп, уның 
ме нән айы ры лыш һа, ул уны зи на ҡы лыу ға этә рә. Һәм ире нән 
айы рыл ған ҡа тын ға өй лән гән ке ше лә зи на ҡы ла. 

Антитеүтураһында
33Ата‑ба ба лар ға: «Ял ған ант бир мә! Раб бы ал дын да бир гән ан‑

тың ды үтә», – тип әй тел гән де лә һеҙ ишет те геҙ. 34Ә Мин һеҙ гә 
әй тәм: бө төн ләй ант ит мә! Күк ме нән дә ант ит мә, сөн ки ул – 
Ал ла ның тә хе те, 35ер ме нән дә ант ит мә, сөн ки ул – Ал ла ның аяҡ 
те рә гән уры ны, Иеру са лим ме нән дә ант ит мә, сөн ки ул – бө йөк 
Бат ша ның ҡа ла һы. 36Ба шың ме нән дә ант ит мә, сөн ки сә сең дең 
бер бөр тө гөн ге нә лә үҙең аҡ йә ки ҡа ра итә ал май һың. 37Һеҙ ҙең 
«эйе» ти гән һү ҙе геҙ – «эйе», «юҡ» ти гә не геҙ «юҡ» бул һын. Шу нан 
ар ты ғы – Иб лис тән. 

Үсалырғаярамаутураһында
38«Күҙ гә – күҙ» һәм «теш кә – теш» ти ел гән де һеҙ ишет те геҙ. 

39Ә Мин һеҙ гә әй тәм: үҙе ңә яуыз лыҡ ҡы лыу сы ға ҡар шы тор ма. 
Уң яңа ғы ңа һуҡ ҡан ке ше гә һул яңа ғың ды ла ҡуй. 40Бе рәй һе һи не 
хө көм гә тарт ты рып, күл дә гең де алыр ға те лә һә, уға өҫ ке йе мең‑
де лә бир. 41Бе рәй һе һи не бер ара ер үтер гә мәж бүр ит һә, уның 
ме нән ике ара үт. 42Һи нән ни мә лер һо рай ҙар икән, бир, бу рыс ҡа 
алыр ға те ләү се не лә буш ит мә. 

Дошмандарҙыяратыутураһында
43«Яҡы ның ды ярат, дош ма ны ңа нәф рәт ле бул!» – тип әй тел гән де 

һеҙ ишет те геҙ. 44Ә Мин һеҙ гә әй тәм: дош ман да ры ғыҙ ҙы яра ты ғыҙ 
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һәм үҙе геҙ ҙе эҙәр ләү се ләр өсөн до ға ҡы лы ғыҙ. 45Шу лай эш ләп, 
һеҙ Күк тә ге Ата ғыҙ ҙың ба ла ла ры бу лы уы ғыҙ ҙы күр һә тер һе геҙ, 
сөн ки Ал ла Үҙе нең ҡоя шын яуыз дар өсөн дә, рә хим ле ләр өсөн 
дә ҡал ҡы та һәм ям ғы рын тә ҡүә ке ше ләр гә лә, тә ҡүә бул ма ған‑
дар ға ла яу ҙы ра. 46Әгәр үҙе геҙ ҙе ярат ҡан дар ҙы ғы на ярат һа ғыҙ, 
ул саҡ та Ал ла һеҙ гә ни өсөн әжер би рер? Һа лым йы йыу сы лар 
ҙа шу лай эш лә мәй ме ни? 47Дуҫ та ры ғыҙ ҙы ғы на сә ләм лә һә геҙ, 
иҫ ки тер лек ни эш ҡы ла һы ғыҙ? Мә жү си ҙәр ҙә шу лай эш лә мәй‑
ме ни? 48Шу ға кү рә, Күк тә ге Ата ғыҙ ка мил бул ған ке үек, һеҙ ҙә 
ка мил бу лы ғыҙ. 56

Хәйер‑саҙаҡабиреүтураһында

61Хаҡ эш тә ре геҙ ҙе ке ше ләр гә күр һә теү маҡ са тын да баш ҡа‑
рыу ҙан һаҡ ла ны ғыҙ. Юғи һә Күк тә ге Ата ғыҙ ҙан һеҙ гә әжер 

бул маҫ. 
2Шу ға кү рә, са ҙа ҡа бир гән дә, ул хаҡ та шау лап йө рө мә. Ке ше‑

ләр маҡ тау яу ҙыр һын тип, ғи бә ҙәт ха на лар ҙа һәм урам дар ҙа ике 
йөҙ лө ләр шу лай итә. Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: улар үҙ ҙә ре нең әже рен 
ал ды ин де. 3‑4Әгәр ҙә хә йер би рә һең икән, хә йе рең йә ше рен рә‑
үеш тә би рел һен өсөн, һул ҡу лың уң ҡу лың дың ни эш лә гә нен 
бел мә һен. Шул мәл дә йә ше рен ҡы лын ған һәм мә эш те кү реү се 
Атаң һи ңә әже рең де би рер. 

Ғайсаныңдоғаҡылырғаөйрәтеүетураһында
5До ға ҡыл ған да ике йөҙ лө ләр һы маҡ бул ма ғыҙ. Улар, ке ше ләр 

күр һен тип, ғи бә ҙәт ха на лар ҙа һәм урам сат та рын да ба ҫып до ға 
ҡы лыр ға яра та. Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: улар үҙ ҙә ре нең әже рен ин‑
де ал ды. 6Ә һин, до ға ҡыл ған да, бүл мә ңә инеп ише гең де яп та, 
күҙ гә кү рен мәҫ Ата ңа до ға ҡыл. Шул мәл дә йә ше рен ҡы лын ған 
һәм мә эш те кү реү се Атаң һи ңә әже рең де би рер. 

7До ға ҡыл ған да мә жү си ҙәр ке үек буш һүҙ һөй лә мә геҙ. Улар, 
до ға быҙ ҙа күп һүҙ әйт һәк, илаһ та ры быҙ беҙ ҙе ише тер, тип уй лай. 
8Улар һы маҡ бул ма ғыҙ. Һеҙ һо ра ған ға тик лем үк Ата ғыҙ һеҙ ҙең 
ни мә гә мох таж икән ле ге геҙ ҙе бе лә. 9Һеҙ ошо лай тип до ға ҡы лы ғыҙ: 

Күк тә ге Ата быҙ! 
Исе мең мө ҡәд дәс тип та ныл һын. 

10 Һи нең Бат ша лы ғың кил һен. 
Күк тә ге ке үек, ер ҙә лә 
их ты я рың үтәл һен. 
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11 Был көн гә кә рәк ле ик мә ге беҙ ҙе беҙ гә бө гөн бир. 
12 Беҙ гә яҙыҡ эш ҡыл ған дар ҙы беҙ ки сер гән ке үек, 

беҙ ҙең яҙыҡ эш тә ре беҙ ҙе Һин ки сер. 
13 Беҙ ҙе һы нау ға ду сар ит мә, 

ә Иб лис тән* һаҡ ла**. 
14Һеҙ ке ше ләр ҙең на сар ғә мәл дә рен ғә фү ит һә геҙ, Күк тә ге Ата‑

ғыҙ һеҙ ҙе кен дә ки се рер. 15Ке ше ләр ҙең на сар ғә мәл дә рен ки сер‑
мә һә геҙ ин де, Күк тә ге Ата ғыҙ һеҙ ҙе кен дә ки сер мәҫ. 

Ураҙатотоутураһында
16Ура ҙа тот ҡан да ике йөҙ лө ләр ке үек ҡа раң ғы сы рай лы бул ма‑

ғыҙ. Ура ҙа тот ҡан да рын ке ше ләр күр һен тип, улар шу лай моң һоу 
йөҙ ме нән йө рөй. Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: улар үҙ ҙә ре нең әже рен ал‑
ды ин де. 17‑18Ура ҙа тот ҡа ның ды ке ше ләр тү гел, ә күҙ гә кү рен мәҫ 
Атаң күр һен өсөн, ура ҙа тот ҡан да сә сең де май ла һәм би тең де 
йыу; шул мәл дә йә ше рен ҡы лын ған һәм мә эш те кү реү се Атаң 
һи ңә әже рең де би рер. 

Ысынхазинатураһында
19Үҙе геҙ гә бай лыҡ ты ер ҙә йый ма ғыҙ. Бын да уны кө йә ҡыр ҡа, 

тут ба ҫа, ҡа раҡ тар инеп ур лай. 20Һеҙ ха зи на ны күк тә йы йы ғыҙ: 
ун да кө йә лә ҡырҡ май, тут та баҫ май, ҡа раҡ тар ҙа инеп ур ла май. 
21Ха зи наң ҡай ҙа, кү ңе лең дә шун да бу лыр. 

22Тән дең яҡ тырт ҡы сы – күҙ. Күҙ ҙә рең һау бул һа, бө төн тә нең 
нур лы бу лыр. 23Ә ин де кү ҙең на сар бул һа, бө төн тә нең ҡа раң ғы ла 
бу лыр. Әгәр һин дә ге яҡ ты лыҡ – ҡа раң ғы лыҡ икән, ул ҡа раң‑
ғы лыҡ ни тик лем ҡу йы! 

Аллаһәмбайлыҡтураһында
24Бе рәү ҙә ике ху жа ға хеҙ мәт итә ал май: йә бе ре һе нә нәф рәт 

то тор, икен се һен яра тыр; йә бе ре һе нә тоғ ро бу лыр, икен се һен 
һан ға һуҡ маҫ. Ал ла ға ла, бай лыҡ ҡа ла бер юлы хеҙ мәт итә ал‑
маҫ һы ғыҙ. 

* 6:13 Иблистән – грек те лен дә был һүҙ ҙе «яуыз дан» тип тә аң лар ға 
мөм кин. 

** 6:13 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «Сөн ки Һи нең бат ша лы‑
ғың да, ҡөҙ рә тең һәм шөһ рә тең дә мәң ге лек. Амин» ти гән һүҙ ҙәр 
ҙә бар. 
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КүктәрБатшалығыһәмдонъямәшәҡәттәретураһында
25Шу ға кү рә, Мин һеҙ гә әй тәм: йә шәү өсөн ни мә ашар ға 

һәм ни мә эсер гә тип, тә не геҙ гә ни мә ке йер гә тип бор сол ма ғыҙ. 
Йән ри зыҡ тан, тән ке йем дән мө һи ме рәк тү гел ме ни? 26Ҡош‑
тар ға ҡа ра ғыҙ: улар сәс мәй ҙә, ур май ҙа, бу ра лар ға аш лыҡ та 
һал май, шу лай ҙа улар ҙы Күк тә ге Ата ғыҙ ту йын ды ра. Һеҙ ҡош‑
тар ҙан ҡә ҙер ле рәк тү гел ме ни? 27Ара ғыҙ ҙан кем, бор со лоп, үҙ 
ғү ме рен бер сә ғәт кә бул һа ла оҙо най та ала? 28Ни ңә ке йем өсөн 
бор со ла һы ғыҙ? Ялан да ғы лә лә ләр ҙең ни сек үҫ кә нен ҡа ра ғыҙ: 
улар эш лә мәй ҙә, еп тә илә мәй. 29Әм мә һеҙ гә шу ны әй тәм: 
Сө ләй мән бат ша, үҙе нең бө тә мө һа бәт ле ле ге нә ҡа ра маҫ тан, 
сәс кә ләр ҙең бе ре һе ке үек тә ке йен мә гән. 30Бө гөн ялан да үҫеп 
ул тыр ған, ә ир тә гә ме йес кә таш ла на саҡ үлән де Ал ла шу лай 
ке йен де рә икән, һеҙ ҙе би ге рәк тә ке йен дер мәҫ ме ни, эй, һеҙ, 
иман да ры аҙ ҙар? 

31Шу лай бул ғас: «Беҙ гә ни мә ашар ға, беҙ гә ни мә эсер гә, беҙ‑
гә ни мә ке йер гә?» – тип ха фа лан ма ғыҙ. 32Был хаҡ та мә жү си ҙәр 
ҡай ғыр та. Ә Күк тә ге Ата ғыҙ һеҙ ҙең бы лар ҙың ба ры һы на ла 
мох таж икән ле ге геҙ ҙе бе лә. 33Иң тәү ҙә Ал ла Бат ша лы ғын һәм 
Уның хаҡ лы ғын эҙ лә геҙ, шул саҡ та бы лар ҙың ба ры һы ла һеҙ‑
гә би ре лер. 34Шу ға кү рә, ир тә гә һе көн ха ҡын да бор сол ма ғыҙ. 
Ир тә гә бу ла саҡ көн үҙе ха ҡын да үҙе ҡай ғыр тыр. Һәр көн дөң үҙ 
мә шә ҡәт тә ре етер лек. 67

Кешеләргәбулғанмөнәсәбәттураһында

71Хө көм ит мә геҙ, үҙе геҙ ҙә хө көм ител мәҫ һе геҙ, 2сөн ки нин дәй 
хө көм ме нән хө көм ит һә геҙ, һеҙ ҙә шу лай хө көм ите лер һе геҙ; 

нин дәй үл сәм ме нән үл сә һә геҙ, һеҙ гә лә шун дай үл сәм ме нән 
үл сәп би ре лер. 3Ни сек һин ту ға ның дың кү ҙен дә ге сүп те кү рә‑
һең, ә үҙ кү ҙең дә ге бү рә нә не той май һың? 4Үҙ кү ҙең дә бү рә нә 
бул ған да, ту ға ны ңа: «Кү ҙең дә ге сүп те ала йым әле», – тип ни сек 
әй тә ала һың? 5Ике йөҙ лө! Тәү ҙә үҙ кү ҙең дә ге бү рә нә не сы ғар, 
унан һуң асыҡ кү рер һең һәм ту ға ның дың кү ҙен дә ге сүп те ала 
алыр һың. 6Из ге нә мә не эт тәр гә бир мә геҙ: улар бо ро лоп үҙе геҙ ҙе 
бо тар лар. Ын йы ла ры ғыҙ ҙы сус ҡа лар ал ды на һип мә геҙ. Улар ул 
ын йы лар ҙы аяҡ та ры ме нән та пар. 
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«Һорағыҙ,эҙләгеҙ,шаҡығыҙ»
7Һо ра ғыҙ – һәм һеҙ гә би рер ҙәр; эҙ лә геҙ – һәм та быр һы ғыҙ; 

ша ҡы ғыҙ – һәм һеҙ гә асыр ҙар. 8Сөн ки һәр һо ра ған ке ше ала, 
эҙ лә гән та ба һәм ша ҡы ған ға аса лар. 9Ара ғыҙ ҙан ке ме геҙ ик мәк 
һо ра ған улы на таш тот то рор? 10Йә ки ул ба лыҡ һо ра ған да, ҡай һы‑
ғыҙ йы лан би рер? 11Шу лай бул ғас, һеҙ үҙе геҙ яуыз ке ше бу лып та, 
ба ла ла ры ғыҙ ға яҡ шы лыҡ өлә шә бе лә һе геҙ икән, Күк тә ге Ата ғыҙ 
Үҙе нән һо рау сы лар ға уға та яҡ шы нә мә ләр би рә сәк. 

Алтынҡағиҙә
12Ке ше ләр ҙең һеҙ гә ни мә эш лә үен те лә һә геҙ, үҙе геҙ ҙә улар‑

ға шу ны эш лә геҙ. Ҡа нун дың һәм пәй ғәм бәр ҙәр яҙ ма ла ры ның 
асы лы шул. 

Тарҡапҡатураһында
13Тар ҡап ҡа нан ине геҙ! Һә лә кәт кә алып бар ған ҡап ҡа киң 

һәм юлы ир кен. Күп тәр шул ҡап ҡа нан инә лә ин де. 14Ә тор‑
мош ҡап ҡа һы тар һәм ун да ил теү се юл ҡы ҫын ҡы. Уны аҙ ҙар 
ғы на та ба. 

Ағастыңемешенәнтанылыуы
15Ял ған пәй ғәм бәр ҙәр ҙән һаҡ ла ны ғыҙ: яны ғыҙ ға улар һа рыҡ 

ти ре һе ябы нып ки лә, ә асыл да йырт ҡыс бү ре ләр улар. 16Һеҙ 
улар ҙы ҡыл ған ғә мәл дә ре нә ҡа рап та ныр һы ғыҙ. Сәнс кәк тән йө‑
ҙөм, шай тан та я ғы нан ин жир йы я лар мы ни? 17Бы на шу лай, һәр 
яҡ шы ағас яҡ шы емеш би рә, ә һәр на сар ағас на сар емеш би рә. 
18Яҡ шы ағас на сар емеш би рә ал май һәм на сар ағас яҡ шы емеш 
би рә ал май. 19Яҡ шы емеш бир мәй тор ған һәр ағас ты ҡыр ҡып, 
ут ҡа таш лай ҙар. 20Шу лай итеп, ял ған пәй ғәм бәр ҙәр ҙе ҡыл ған 
ғә мәл дә ре нә ҡа рап та ныр һы ғыҙ. 

Яуызлыҡҡылыусыларҙыиҫкәртеү
21Күк тәр Бат ша лы ғы на: «Ху жам! Ху жам!» – тип Ми ңә әйт‑

кән һәр кем тү гел, ә Күк тә ге Атам дың их ты я рын үтә гән ке ше 
ге нә инә сәк. 22Ҡиә мәт кө нөн дә Ми ңә күп тәр: «Ху жам! Ху жам! 
Беҙ Һи нең исе мең дән пәй ғәм бәр лек ит мә нек ме ни? Һи нең 
исе мең де әй теп ен дәр ҙе ҡы уып сы ғар ма ныҡ мы ни? Һи нең 
исе мең ме нән ҡөҙ рәт ле күп эш тәр ҡыл ма ныҡ мы ни?» – тип 
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әй тер ҙәр. 23Ана шул ва ҡыт та Мин улар ға: «Мин һеҙ ҙе бер 
 ҡа сан да бел мә нем, ки те геҙ яным дан, яуыз лыҡ ҡы лыу сы‑
лар!» – ти ер мен. 

Икетөҙөүсетураһында
24Шу ға кү рә был һүҙ ҙә рем де ише теп, улар ҙы үтә гән һәр кем үҙе‑

нең йор тон таш өҫ төн дә тө ҙө гән аҡыл лы ке ше гә оҡ шар. 25Ям ғыр 
яуып, йыл ға лар та шып, көс лө ел дәр иҫеп, шул йорт ҡа ябы рыл ған, 
әм мә ул еме рел мә гән. Сөн ки ул йорт таш ни геҙ өҫ тө нә һа лын ған 
бул ған. 26Ә ин де был һүҙ ҙә рем де ише теп тә, улар ҙы үтә мә гән һәр 
кем үҙе нең йор тон ҡом өҫ тө нә тө ҙө гән аҡыл һыҙ ке ше гә оҡ шар. 
27Ям ғыр яуып, йыл ға лар та шып, көс лө ел дәр иҫеп, шул йорт ҡа 
ябы рыл ған. Ул йорт ау ған һәм ту лы һын са еме рел гән. 

28Ғай са һү ҙен та мам ла ғас, ха лыҡ Уның өй рә те үе нә хай ран ҡал‑
ды. 29Ул бит улар ҙы ҡа нун бел гес тә рен сә тү гел, ә ха ким лыҡ ҡа 
эйә бул ған ке ше ке үек өй рәт те. 78

Махаулыныһауыҡтырыу

81Ғай са тау ҙан төш кәс, ар ты нан күп ха лыҡ эйәр ҙе. 2Бы на Уның 
яны на ма хау* сир ле ке ше кил де лә, ал ды на ту быҡ ла нып: 

– Әфән дем! Әгәр те лә һәң, ми не та ҙар та алыр инең, – ти не. 
3Ғай са ҡу лын һу ҙып уға ҡа ғыл ды: 
– Эйе, те лә йем. Та ҙа рын! 
Шун да уҡ был ке ше ма хау ҙан та ҙа рын ды. 4Ғай са уны: 
– Ҡа ра уны, бе рәү гә лә һөй лә мә! – тип ки ҫәт те. – Әм мә, ру ха‑

ни ға ба рып кү рен дә, Му са ҡа ну нын да та лап ител гән ҡор бан ды 
кил тер. Был ке ше ләр гә һа уы ғы уың ды раҫ лау бил дә һе бул һын. 

Йөҙбашыныңышанысы
5Ғай са Ка пер наум ға бар ғас, Уға бер йөҙ ба шы яр ҙам һо рап кил де. 
6– Әфән дем! Хеҙ мәт сем де па ра лич һуҡ ҡан. Әле ул ми нең 

өйөм дә ята, бик ныҡ яфа ла на, – ти не. 
7– Ба рып уны һа уыҡ ты рыр мын, – ти не Ғай са. 
8– Әфән дем! Һи не үҙ өйөм дә ҡа бул итер гә мин ла йыҡ тү‑

гел, – тип яуап бир ҙе Уға йөҙ ба шы. – Һин әйт ке нә, һәм хеҙ‑
мәт сем һа уы ғыр. 9Мин үҙем дә баш ҡа бе рәү гә буй һо нам һәм 
ҡул аҫ тым да ғәс кә ри ҙәр бар. Улар ҙың бе рәй һе нә: «Кит» ти һәм, 

* 8:2 Махау – бө тө рөп бул май тор ған йо ғош ло ти ре ауы ры уы. 
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ки тә, икен се һе нә: «Кил» ти һәм, ки лә, хеҙ мәт се мә: «Ошо но эш‑
лә» ти һәм, эш ләй. 

10Бы ны ишет кәс, Ғай са хай ран ҡал ды, ар ты нан эйә реп ки‑
леү се ләр гә: 

– Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: Из ра иль хал ҡы ның бер ге нә ке ше һе‑
нең дә был тик лем ышан ға нын күр гә нем юҡ ине. 11Әм мә һеҙ гә 
шу ны әй тәм: көн сы ғыш тан һәм көн ба йыш тан күп тәр ки лер, 
улар Күк тәр Бат ша лы ғын да Иб ра һим, Ис хаҡ һәм Яҡуб ме нән 
бер гә мәж лес өҫ тә ле ар тын да ул ты рыр. 12Ә кем гә Бат ша лыҡ 
тә ғә йен лән гән бул ған, улар тыш ҡы ҡа раң ғы лыҡ ҡа ҡы уы лыр: 
ун да һыҡ тау һәм теш шы ғыр лат ҡан та уыш тар ише те лер, – ти не. 

13Йөҙ ба шы ға Ғай са: 
– Өйө ңә ҡайт, һин ышан ған са бул һын, – ти не. 
Хеҙ мәт се шул сә ғәт тә үк һа уыҡ ты. 

Ғайсаныңкүптәрҙеһауыҡтырыуы
14Ғай са Петр ҙың өйө нә кил гәс, ҡәй нә һе нең бө төн тә не янып 

ауы рып ят ҡа нын күр ҙе. 15Ул был ҡа тын дың ҡу лы на ҡа ғы лыу‑
ға, уның тән яны уы ту лы һын са бөт тө. Ул, то роп, Ғай са ға та бын 
әҙер ләй баш ла ны. 16Ә ин де ки сен Ғай са яны на ен эйә ләш кән күп 
ке ше ләр ҙе алып кил де ләр. Ул Үҙе нең һү ҙе ме нән шаҡ шы рух тар ҙы 
ҡы уып сы ғар ҙы һәм бө тә сир ле ләр ҙе һа уыҡ тыр ҙы. 17Был – Иша ғыя 
пәй ғәм бәр аша: «Ул беҙ ҙең ауы рыу ҙа ры быҙ ҙы һәм сир ҙә ре беҙ ҙе 
Үҙе нә ал ды», – тип әй тел гән дәр ғә мәл гә аш һын өсөн бул ды. 

Ғайсағаэйәреү
18Ғай са, эр гә‑ти рә һе нә йы йыл ған ха лыҡ төр көм дә рен кү реп, 

шә керт тә ре нә күл дең аръя ғы на сы ғыр ға ҡуш ты. 19Шул ва ҡыт 
Уның яны на бер ҡа нун бел ге се ки леп: 

– Ос таз, ҡай ҙа ғы на йө рө һәң дә, мин Һи нең ар тың дан ба рыр‑
мын, – ти не. 

20– Төл кө ләр ҙең өң дә ре, ҡош тар ҙың оя ла ры бар, ә Әҙәм Улы‑
ның ба шын те рәр уры ны ла юҡ, – тип яуап бир ҙе Ғай са. 

21Шун да икен се ке ше, Уның шә керт тә ре нең бе ре һе: 
– Ху жам! Тәү ҙә өйө мә ҡай тып, ата йым ды ер ләп ки лер гә рөх‑

сәт ит, – ти не. 
22Лә кин Ғай са: 
– Ми ңә эйәр! Үле ләр үҙ үле лә рен үҙ ҙә ре ер лә һен, – тип яуап‑

ла ны. 
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Ғайсаныңдауылдытуҡтатыуы
23Ғай са кә мә гә инеп ул тыр ҙы. Уның ар ты нан шә керт тә ре лә 

урын ал ды. 24Ҡа пыл күл өҫ төн дә көс лө да уыл ҡуп ты. Тул ҡын дар 
кә мә гә ки леп бә ре леп, уға һыу тул ды. Ә Ғай са йоҡ лап ята ине. 
25Шә керт тә ре Уны уя тып: 

– Ху жа быҙ! Ҡот ҡар, ба та быҙ бит! – тип ҡыс ҡыр ҙы лар. 
26– Ни ңә һеҙ шу лай ҡур ҡаҡ һы ғыҙ, иман да ры аҙ ҙар? – ти не 

Ул шә керт тә ре нә. 
Ғай са то роп ел де һәм күл де тый ҙы, тә рән тын лыҡ урын лаш ты. 

Ха лыҡ таң ҡа лып: 
27– Кем һуң Ул? Ел дә, тул ҡын дар ҙа Уға буй һо на! – ти еш те. 

Енэйәләшкәникекеше
28Ғай са ар ғы яҡ яр ҙа ғы Га да ра ере нә кил гәс, ен эйә ләш кән 

ике ке ше ҡә бер мә мер йә лә ре нән* Уға ҡар шы ки леп сыҡ ты. Улар 
ҡо тор ған бул ған лыҡ тан, был юл дан һис кем үтә ал май ине. 

29– Эй Ал ла Улы, Һи ңә беҙ ҙән ни мә кә рәк? Бын да беҙ ҙе ва‑
ҡы ты нан ал да яфа лар ға кил дең ме? – тип ҡыс ҡыр ҙы улар. 

30Ә алыҫ тү гел ер ҙә ҙур сус ҡа кө тө үе ут лап йө рөй ине. 31Ен дәр: 
– Беҙ ҙе бы нан ҡы уып сы ғар һаң, сус ҡа кө тө үе нә ебәр, – тип 

үтен де. 
32– Ба ры ғыҙ, – ти не Ғай са улар ға. 
Ен дәр, ке ше ләр ҙән сыҡ ты лар ҙа, сус ҡа лар эсе нә ба рып ин де ләр. 

Бө тә кө төү са бып ки теп те кә яр ҙан күл гә таш лан ды ла һыу ға ба‑
тып үл де. 33Кө төү се ләр иһә то роп йү гер ҙе ләр һәм, ҡа ла ға ҡай тып, 
бө тө нө һө ха ҡын да ла һөй ләп бир ҙе ләр. Ен эйә ләш кән ке ше ләр 
ме нән ни бул ға нын да хә бәр ит те ләр. 34Бө тә ҡа ла хал ҡы Ғай са ҡар‑
шы һы на сыҡ ты. Уны кү реп, үҙ ҙә ре нең ере нән ки те үен үтен де ләр. 89

Параличһуҡҡанкешенеһауыҡтырыу

91Ғай са, кә мә гә ул ты рып күл аша сыҡ ты ла, Үҙе йә шә гән 
ҡа ла ға** кил де. 2Бын да ла бер ни сә ке ше па ра лич һуҡ ҡан 

бе рәү ҙе, ят ҡан тү шә ге ме нән кү тә реп, Уға кил тер ҙе. Ғай са, улар‑
ҙың ыша ныу ҙа рын кү реп, ауы рыу ға: 

* 8:28 Ҡәбермәмерйәһе – ул ва ҡыт та мә йет тәр ҙе өңөп яһал ған тау 
ҡы уыш лыҡ та ры на ҡуя тор ған бул ған дар. 

** 9:1 Үҙейәшәгәнҡала – Ка пер наум. 
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– Ныҡ бул, улым! Һи нең го наһ та рың ки се рел де! – ти не. 
3Бер ни сә ҡа нун бел ге се эс тән ге нә: «Был ке ше кө фөр һүҙ 

һөй ләй!» – тип уй ла ны. 4Ғай са улар ҙың ни мә уй ла ға нын бе леп: 
– Ни ңә һеҙ кү ңе ле геҙ ҙә на сар уй то та һы ғыҙ? – тип һо ра ны. 

5– Ни мә тип әй теү еңе ле рәк: «Һи нең го наһ та рың ки се рел де», – 
тип ме, әл лә «Тор ҙа ат лап кит», – тип ме? 6Лә кин шу ны бе ле геҙ: 
Әҙәм Улы ның ер ҙә го наһ тар ҙы ки се рер гә ха ким лы ғы бар. – Шу‑
нан Ул па ра лич һуҡ ҡан ке ше гә өн дәш те: – Тор, тү шә гең де ал 
да өйө ңә ҡайт! 

7Те ге, то роп, ҡай тып кит те. 8Бы ны кү реп тор ған ха лыҡ ҡур‑
ҡыу ға төш тө һәм ке ше ләр гә ошон дай ха ким лыҡ бир гән Ал ла ны 
дан ла ны. 

ҒайсаныңМатфейҙыҮҙартынансаҡырыуы
9Унан ки теп бар ған да Ғай са һа лым йы йыу уры нын да ул тыр‑

ған Мат фей исем ле ке ше не күр ҙе. 
– Ми ңә эйәр, – ти не Ул. 
Мат фей, то роп, Уның ар ты нан кит те. 
10Ғай са уның өйө нә аш ҡа кил гәс, күп ке нә һа лым йы йыу сы лар 

һәм баш ҡа го наһ лы лар йы йы лып, Ғай са һәм Уның шә керт тә ре 
ме нән бер та бын да ул тыр ҙы лар. 11Бы ны кү реп, фа ри сей ҙар шә‑
керт тәр ҙән: 

– Ни өсөн һеҙ ҙең Ос та зы ғыҙ һа лым йы йыу сы лар һәм баш ҡа 
го наһ лы лар ме нән бер гә ашап ул ты ра? – тип һо ра ны лар. 

12Ғай са бы ны ише теп: 
– Та бип сә лә мәт ке ше ләр гә тү гел, ә ауы рыу ҙар ға кә рәк. 13Ба‑

ры ғыҙ, «Мин ҡор бан кил те ре ле үен тү гел, ә шәф ҡәт күр һә те ле үен 
те лә йем», – ти гән һүҙ ҙәр ҙең мә ғә нә һен аң лар ға ты ры шы ғыҙ. 
Мин бит тә ҡүә ке ше ләр ҙе тү гел, го наһ лы лар ҙы ар тым дан са‑
ҡы рыр ға кил дем. 

Ураҙахаҡындаһорау
14Шу нан һуң Уның яны на Яхъя ның шә керт тә ре кил де: 
– Ни өсөн беҙ һәм фа ри сей ҙар ура ҙа ны йыш то та быҙ, ә Һи нең 

шә керт тә рең ура ҙа тот май? 
15Ғай са улар ға бы лай тип яуап бир ҙе: 
– Ке йәү үҙ ҙә ре ме нән бер гә бул ған да, туй ҙа ғы ҡу наҡ тар ҡай‑

ғы ра ала мы? Әм мә ки лер бер көн: ке йәү ян да ры нан алы ныр 
һәм шул саҡ та улар ура ҙа то тор. 16Бер кем дә иҫ ке ке йем гә яңы 
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ту ҡы ма нан ямау һал май, сөн ки ул, ул ты рып, ке йем де йыр тып 
ебә рер ҙә, ти шек та ғы ла ҙу ра йыр. 17Шу лай уҡ яңы ша рап ты иҫ ке 
тур һыҡ ҡа һал май ҙар. Юғи һә, иҫ ке тур һыҡ йыр ты лыр ҙа, ша рап 
ағып бө төр, тур һыҡ та әрәм бу лыр. Яңы ша рап ты яңы тур һыҡ‑
тар ға тул ты ра лар. Шул ва ҡыт та ша рап та, тур һыҡ та һаҡ ла ныр. 

Үлгәнҡыҙһәмауырыуҡатын
18Ғай са шу лай һөй ләп тор ған да, Уның яны на урын да ғы баш‑

лыҡ тар ҙың бе ре һе ки леп ту быҡ лан ды: 
– Әле ге нә ҡы ҙым үлеп ҡал ды. Лә кин, яны на ба рып, өҫ тө нә 

ҡул да рың ды ҡуй һаң, ул те ре лер ине. 
19Ғай са тор ҙо ла шә керт тә ре ме нән бер гә уның ар ты нан кит те. 

20Шул ва ҡыт, ун ике йыл бу йы ҡан ки теү ҙән ин тек кән бер ҡа‑
тын арт тан ки леп, ке йе ме нең сал ғы йы на ҡа ғыл ды. 21Ул: «Уның 
ке йе ме нә ге нә ҡа ғыл һам да, һа уы ға саҡ мын», – тип эс тән ге нә 
уй ла ғай ны. 22Ғай са бо ро лоп ҡа ра ны. 

– Ныҡ бул, ҡы ҙым! Һи не ыша ны уың һа уыҡ тыр ҙы, – ти не Ул 
уны күр гәс. 

Ҡа тын шун да уҡ һа уыҡ ты. 
23Баш лыҡ тың өйө нә ин гәс, Ғай са ун да ма тәм кө йө уй нау сы‑

лар ҙы һәм ығы‑зы ғы ки леү се ләр төр кө мөн күр ҙе. 
24– Ки те геҙ бы нан! Ҡыҙ ба ла үл мә гән, ул йоҡ лай ғы на, – ти‑

не Ул. 
Унан кө лә баш ла ны лар. 25Лә кин, ха лыҡ өй ҙән сы ға рыл ғас, 

Ғай са бүл мә гә инеп ҡыҙ ҙың ҡу лы нан тот то һәм ул уры ны нан 
тор ҙо. 26Был хаҡ та ғы хә бәр бө тә ти рә‑яҡ ер ҙәр гә та рал ды. 

Ғайсаныңйәнәкүптәрҙеһауыҡтырыуы
27Ғай са унан кит кән дә, ар ты нан ике һу ҡыр эйәр ҙе. Улар: 
– Да уыт Улы, беҙ гә мәр хә мәт ле бул һаң сы! – тип ҡыс ҡыр ҙы. 
28Ғай са өй гә ин гәс, һу ҡыр ҙар Уның яны на кил де. 
– Ми нең һеҙ ҙе һа уыҡ ты ра ала са ғы ма ыша на һы ғыҙ мы? – тип 

һо ра ны Ул. 
– Эйе, Әфән дем! – тип яуап бир ҙе те ге ләр. 29Ғай са улар ҙың 

күҙ ҙә ре нә ҡа ғыл ды ла: 
– Ни сек ышан һа ғыҙ, шу лай бул һын, – ти не. 30Шун да һу ҡыр‑

ҙар кү рә баш ла ны. Ғай са улар ҙы: 
– Ҡа ра ғыҙ уны, был хаҡ та һис кем бел мә һен, – тип ҡа ты ки‑

ҫәт те. 
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31Әм мә те ге икәү, бы нан кит кәс, Уның ха ҡын да бар ти рә‑яҡ та 
һөй ләп йө рө нө. 

32Улар ки теү гә Ғай са яны на ен эйә ләш кән тел һеҙ ке ше не алып 
кил де ләр. 33Ғай са ен де ҡы уып сы ғар ғас, тел һеҙ һөй лә шә баш ла‑
ны. Ха лыҡ бы ға хай ран ҡал ды. 

– Из ра ил дә бын дай хәл дең бер ҡа сан да бул ға ны юҡ ине, – 
ти не улар. 

34Лә кин фа ри сей ҙар: 
– Ул ен дәр ҙе ен дәр баш лы ғы ның кө сө ме нән ҡы уып сы ға‑

ра, – тип ҡар шы һөй лә не ләр. 
35Ғай са бө тә ҡа ла лар һәм ауыл дар буй лап йө рөп, ғи бә ҙәт‑

ха на лар ҙа Күк тәр Бат ша лы ғы ха ҡын да ғы Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе 
вә ғәз лә не, ке ше ләр ҙе бар лыҡ ауы рыу ҙа ры нан һәм сир ҙә ре нән 
һа уыҡ тыр ҙы. 36Ул, ха лыҡ төр көм дә рен кү реп, йәл лә не, сөн ки 
улар кө төү се һеҙ ҡал ған һа рыҡ тар һы маҡ йон соу һәм яр ҙам ға 
мох таж ине ләр. 37Шул саҡ та Ғай са шә керт тә ре нә: 

– Ура тор ған аш лыҡ күп, ә ураҡ сы лар аҙ. 38Шу ға кү рә аш‑
лыҡ тың Ху жа һы на ял ба ры ғыҙ: Үҙе нең аш лы ғын урып алыр ға 
эш се ләр ебәр һен, – ти не. 910

Ғайсаныңуникеилсеһе

101Ғай са, Үҙе нең ун ике шә кер тен са ҡы рып алып, улар ға 
ке ше ләр ҙең эсе нән шаҡ шы рух тар ҙы ҡы уып сы ға рыу, бө тә 

сир һәм сыр хау ҙар ҙан һа уыҡ ты рыу вә кә лә тен бир ҙе. 2Бы на ул ун 
ике ил се нең исе ме: бе рен се һе – Петр тип тә атал ған Си мон һәм 
уның ҡус ты һы Ан дрей, Зе ве дей улы Яҡуб һәм уның ҡус ты һы 
Яхъя, 3Фи липп һәм Вар фо ло мей, Фо ма һәм һа лым йы йыу сы 
Мат фей, Ал фей улы Яҡуб, Фад дей, 4Кө рә шеү се Си мон* һәм 
Ғай са ға аҙаҡ хы я нат итә сәк Йә һү ҙә Ис ка риот. 

Ғайсаныңуникешәкертенхеҙмәткәебәреүе
5Ғай са ошо ун ике не нә си хәт би реп оҙат ты: 
– Мә жү си ха лыҡ тар ға бар ма ғыҙ һәм Са ма рия ҡа ла ла ры на ин‑

мә геҙ. 6Улар уры ны на аҙаш ҡан һа рыҡ кө тө үе – Из ра иль хал ҡы на 
ба ры ғыҙ. 7Бар ғас иһә: «Күк тәр Бат ша лы ғы яҡын лаш ты!» – тип 

* 10:4 КөрәшеүсеСимон – Рим ха ким лы ғын көс ме нән бә реп тө‑
шө рөү ҙе яҡ лап кө рә шеү се йә һүд тәр төр кө мө нөң ағ за һы бу лы уы 
их ти мал. 
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хә бәр ите геҙ. 8Ауы рыу ҙар ҙы һа уыҡ ты ры ғыҙ, үл гән дәр ҙе те рел те‑
геҙ, ма хау лы лар ҙы та ҙа рын ды ры ғыҙ, ен дәр ҙе ҡы уып сы ға ры ғыҙ. 
Буш лай ал ды ғыҙ – буш лай би ре геҙ. 9Бил ба уы ғыҙ ға ал тын да, 
кө мөш тә, ба ҡыр аҡ са ла төй нә мә геҙ. 10Сә фәр гә үҙе геҙ ме нән 
биш тәр ҙә, ал маш күл дәк тә, аяҡ ке йе ме лә, юл та я ғы ла ал ма‑
ғыҙ – хеҙ мәт се үҙе нә те йеш ле ри зыҡ ҡа ла йыҡ. 

11Нин дәй ҡа ла ға йә ки ауыл ға бар һа ғыҙ ҙа, ун да һеҙ ҙе ҡа бул 
итер гә ла йыҡ лы ке ше не та бы ғыҙ. Үҙе геҙ кит кән гә тик лем шу ның 
өйөн дә ҡа лы ғыҙ. 12Өй гә ин гән дә, ун да йә шәү се ләр гә имен лек те‑
лә геҙ. 13Әгәр өй ҙә ге ләр бы ға ла йыҡ лы икән, һеҙ те лә гән имен лек 
улар ме нән бул һын, ла йыҡ һыҙ икән, имен ле ге геҙ үҙе геҙ гә ки ре 
әй лә неп ҡайт һын. 14Ә бе рәй йорт йә ки ҡа ла һеҙ ҙе ҡа бул ит мә һә, 
һүҙ ҙә ре геҙ ҙе тың ла ма һа, унан кит кән дә аяҡ та ры ғыҙ ҙа ғы ту ҙан‑
ды ҡа ғып тө шө рө гөҙ*. 15Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: ҡиә мәт кө нөн дә ул 
ҡа ла ға ҡа ра ған да Со дом ме нән Го мор ра ере нә еңе ле рәк бу лыр. 

Киләсәкэҙәрлекләүҙәр
16Бы на Мин һеҙ ҙе һа рыҡ тар ҙы бү ре ләр ара һы на ебәр гән ке үек 

ебә рәм. Шу ға кү рә, йы лан һы маҡ аҡыл лы һәм кү гәр сен дәй эс‑
кер һеҙ бу лы ғыҙ. 17Ке ше ләр ҙән һаҡ ла ны ғыҙ. Улар һеҙ ҙе хө көм гә 
тап шы рыр һәм ғи бә ҙәт ха на лар ҙа ҡам сы лар. 18Ми нең ар ҡа ла 
үҙе геҙ ҙе ида ра сы лар, бат ша лар ал ды на алып ба рыр ҙар. Был улар‑
ға һәм мә жү си ҙәр гә Ми нең хаҡ та ша һит лыҡ ҡы лы уы ғыҙ өсөн 
эш лә нер. 19Хө көм гә алып кил гән саҡ та рын да, ни мә һәм ни сек 
һөй ләр гә тип бор сол ма ғыҙ: һеҙ гә шул мәл дә ни мә әй тер гә кә‑
рәк ле ге би ре лер. 20Сөн ки әйт кән һүҙ ҙә ре геҙ һеҙ ҙе ке бул маҫ, ә 
һеҙ ҙең аша Ата ғыҙ ҙың Ру хы һөй ләр. 

21Ту ған ту ға нын, ата ба ла һын үлем гә тап шы рыр, һәм ба ла лар, 
ата‑әсә лә ре нә ҡар шы сы ғып, улар ға үлем кил те рер. 22Ми нең 
ар ҡа ла ба ры һы ла һеҙ ҙе кү рә ал маҫ. Лә кин аҙаҡ ҡа тик лем сы‑
ҙа ған ке ше ҡо то лор. 23Бер ҡа ла ла эҙәр лек лә һә ләр, баш ҡа һы на 
ҡа сы ғыҙ. Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: һеҙ Из ра ил дең бө тә ҡа ла ла рын 
әй лә неп сы ғып та өл гөр мәҫ һе геҙ, Әҙәм Улы ки лер. 

* 10:14 Йә һүд тәр, үҙ ҙә ре ме нән быс раҡ бер нә мә лә алып ҡайт маҫ өсөн, 
мә жү си ҙәр йә шә гән ер ҙән кит кән дә аяҡ та рын да ғы ту ҙан ды ҡаҡ ҡан‑
дар. Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе ҡа бул ит мә гән ҡа ла ру хи мә ғә нә лә мә жү си ҙәр 
ҡа ла һы бу лып ки тә, ти мәк, ул Ал ла хө кө мө нә ла йыҡ. 



 Мат фей  10 

28

24Шә керт үҙе нең ос та зы нан, хеҙ мәт се ху жа һы нан өҫ төн бул‑
май. 25Шә керт ос та зы ке үек, ә хеҙ мәт се ху жа һы ке үек бул һа, шул 
етә. Йорт ху жа һын Ве ель зе вул* тип ата ған дар икән, өй ҙә ге ләр ҙе 
ин де би ге рәк тә шу лай тип атар ҙар. 

Кемдәнҡурҡырғакәрәк?
26Шу ға кү рә, ун дай ке ше ләр ҙән ҡурҡ ма ғыҙ! Асыл ма йын са 

ҡа лыр бер ҡап лан ған һәм бе лен мә йен сә ҡа лыр бер йә ше рен 
нә мә юҡ. 27Мин һеҙ гә ҡа раң ғы ла һөй лә гән дәр ҙе көн яҡ ты һын‑
да һөй лә геҙ, ҡо ла ғы ғыҙ ға шы быр лап әйт кән де өй ҡы йы ғы нан 
иғ лан ите геҙ. 28Тән де үл те реп тә, йән де үл те рә ал мау сы лар ҙан 
ҡурҡ ма ғыҙ. Йә һән нәм дә тән де лә, йән де лә һә ләк итә ал ған 
Ал ла нан ҡур ҡы ғыҙ! 

29Ике тур ғай бер ба ҡыр тәң кә гә** һа ты ла тү гел ме ни? Лә кин 
улар ҙың бе ре һе лә Ата ғыҙ ҙың рөх сә те нән баш ҡа ер гә ҡо лап 
төш мәҫ. 30Ә һеҙ ҙең хат та ба шы ғыҙ ҙа ғы һәр бер сәс бөр тө гө лә 
һа нау лы. 31Шу ға кү рә ҡурҡ ма ғыҙ: һеҙ күп тур ғай ҙар ға ҡа ра ған‑
да ҡә ҙер ле рәк. 

Мәсихтеҡабулитеү
32Шу лай итеп, Ми не ке ше ләр ал дын да ҡа бул ит кән һәр кем‑

де Мин дә Күк тә ге Атам ал дын да ҡа бул итер мен. 33Ә ин де кем 
ке ше ләр ҡар шы һын да Ми нән ваз ки сә, Мин дә Күк тә ге Атам 
ҡар шы һын да унан ваз ки сер мен. 

34Ми не ер гә ты ныс лыҡ кил те рер гә кил де тип уй ла ма ғыҙ. Мин 
ты ныс лыҡ кил те рер гә тип тү гел, ә ҡы лыс алып кил дем. 35Улы 
ме нән ата һын, ҡы ҙы ме нән әсә һен, ки ле не ме нән ҡәй нә һен 
бер‑бе ре һе нә ҡар шы ҡу йыр ға тип кил дем. 36Ке ше өсөн өй ҙә ге‑
лә ре дош ман бу лыр. 

37Ата һын йә ки әсә һен Ми ңә ҡа ра ған да ны ғы раҡ яра тыу сы 
Ми ңә ла йыҡ тү гел. Улын йә ки ҡы ҙын Ми ңә ҡа ра ған да ны ғы‑
раҡ яра тыу сы Ми ңә ла йыҡ тү гел. 38Үҙе нең ар ҡы са ғын*** кү тә реп, 

* 10:25 Веельзевул – Иб лис кә ҡа ра та ҡул ла ны ла тор ған исем. 
** 10:29 Бербаҡыртәңкә – грек те лен «бер ас са ри он». Бер ас са ри он ун 

ал ты нан бер ди нар ға ти геҙ (бер ди нар – эш се нең бер көн лөк эш ха ҡы). 
*** 10:38 Арҡысаҡ – ул за ман да ке ше ләр ҙе яза лап үл те реү өсөн ҡул ла‑

ны л ған бер‑бе ре һе нә ту ра мө йөш ләп ҡа ғыл ған ике бү рә нә. Ул яй лан‑
ма ны «тә ре» тип тә атай ҙар. 
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Ми ңә эйә реп бар ма ған ке ше Ми ңә ла йыҡ тү гел. 39Йә нен үҙе 
өсөн һаҡ лап ҡа лыр ға ты ры шыу сы уны юғал тыр; ә Ми нең хаҡ ҡа 
йә нен юғалт ҡан уны та быр. 

40Һеҙ ҙе ҡа бул ит кән ке ше Ми не ҡа бул итә. Ә Ми не ҡа бул 
ит кән Ми не Ебә реү се не ҡа бул итә. 41Пәй ғәм бәр ҙе пәй ғәм бәр 
бул ға ны өсөн ҡа бул итеү се, пәй ғәм бәр гә би рел гән сә үк әжер 
алыр. Тә ҡүә ке ше не тә ҡүә бул ға ны өсөн ҡа бул итеү се, тә ҡүә 
ке ше гә би рел гән сә үк әжер алыр. 42Кем шун дай тү бән зат тар‑
ҙың бе ре һе нә Ми нең шә кер тем бул ға ны өсөн ге нә бер сы на яҡ 
һал ҡын һыу эсе рә, һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: ул үҙ әже ре нән мәх рүм 
ҡал ма я саҡ. 1011

СумдырыусыЯхъяныңһорауыһәмҒайсаныңяуабы

111Ғай са, Үҙе нең ун ике шә кер те нә нә си хә тен би реп бөт‑
кәс, баш ҡа ҡа ла лар ҙа өй рә теп һәм вә ғәз ләп йө рөү ниә те 

ме нән, юлын да уам ит те. 
2‑3Яхъя иһә, төр мә лә са ғын да Мә сих ҡыл ған ғә мәл дәр ха‑

ҡын да ишет кәс, үҙе нең шә керт тә рен: «Ки лер гә те йеш бул ған 
Ҡот ҡа рыу сы Һин ме, әл лә баш ҡа бе рәү ҙе кө тә йек ме?» – тип 
һо рар ға ебәр ҙе. 

4– Ба ры ғыҙ, ишет кән һәм күр гән дә ре геҙ ҙе Яхъя ға ҡай тып 
һөй лә геҙ, – тип яуап ла ны улар ға Ғай са. – 5Һу ҡыр ҙар йә нә кү‑
рә, аҡ һаҡ тар йө рөй, ма хау лы лар та ҙа ры на, һаң ғы рау ҙар ише тә, 
үл гән дәр те ре леп то ра һәм фә ҡир ҙәр гә Һө йө нөс лө Хә бәр иғ лан 
ите лә. 6Кем Ми не ки ре ҡаҡ май, шул бә хет ле. 

7Шә керт тәр кит кәс, Ғай са ха лыҡ ҡа Яхъя ту ра һын да һөй ләй 
баш ла ны: 

– Һеҙ сүл гә ни мә ҡа рар ға бар ҙы ғыҙ? Ел гә тир бә леп ул тыр‑
ған ҡа мыш ты мы? 8Юҡ? Ни мә кү рер гә те лә не геҙ һуң? Ҡуп шы 
ке йем кей гән ке ше не ме әл лә? Ә бит ҡуп шы ке йем кей гән дәр 
бат ша һа рай ҙа рын да йә шәй. 9Улай һа, ни мә ҡа рар ға бар ҙы ғыҙ? 
Пәй ғәм бәр ҙе ме? Эйе! Мин һеҙ гә әй тәм: Яхъя – пәй ғәм бәр ҙән 
дә бө йө гө рәк. 10Уның ту ра һын да Из ге Яҙ ма ла: 

«Мин Һи нең ал дың дан 
хә бәр сем де ебә рәм, 
ул Һи нең ал дың дан юл әҙер ләр», – 

тип яҙыл ған. 11Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: ҡа сан да бул һа тыу ған ке‑
ше ләр ара һын да Сум ды рыу сы Яхъя нан бө йө гө рәк һис кем юҡ. 
Әм мә Күк тәр Бат ша лы ғын да иң ке се һе лә унан бө йө гө рәк. 



 Мат фей  11 

30

12Сум ды рыу сы Яхъя вә ғәз лә гән көн дәр ҙән алып бө гөн гә сә ҡай һы 
бе рәү ҙәр Күк тәр Бат ша лы ғы на көс лөк ме нән ҡар шы лыҡ күр һә тә 
һәм уны яу лар ға ты ры ша. 13Бө тә пәй ғәм бәр ҙәр ҙә, ҡа нун да, Яхъя 
кил гән гә тик лем, бу ла саҡ ва ҡи ға лар ту ра һын да пәй ғәм бәр лек 
ит те. 14Ә ҡа бул итер гә те лә һә геҙ, ул – ки лер гә те йеш ле Ильяс. 
15Ҡо лаҡ та ры бар ҙар ишет һен! 

16‑17 Был бы уын ке ше лә рен кем гә оҡ ша та йым икән? 
Улар: 

«Беҙ һеҙ гә кү ңел ле көй ҙәр уй на ныҡ, 
ә һеҙ бе йе мә не геҙ. 
Беҙ һеҙ гә моң һоу йыр ҙар йыр ла ныҡ, 
ә һеҙ ҡай ғы рып ила ма ны ғыҙ», – 

тип ба ҙар май ҙа нын да бер‑бе ре һе нә ҡыс ҡы рып ул ты рыу сы ба‑
ла лар ға оҡ ша ған. 

18Яхъя кил де, аша май ҙа, эс мәй ҙә, ке ше ләр иһә: «Уға ен эйә‑
ләш кән», – ти ҙәр. 19Әҙәм Улы кил де, һәр бе ре һе ке үек ашай ҙа, 
эсә лә, ә улар: «Бы на кү ре геҙ, ул ашам һаҡ, эс ке се, һа лым йы йыу‑
сы лар ҙың һәм го наһ ҡы лыу сы лар ҙың ду ҫы!» – ти. Әм мә Ал ла 
зи рәк ле ге нең хаҡ лы ғы ҡыл ған эш тә ре нән* кү ре нә. 

Тәүбәгәкилмәгәнҡалаларғаҡайғы
20Унан һуң Ғай са мөғ жи зә лә ре нең кү бе һе ҡы лын ған ҡа ла лар ҙы 

тәү бә гә кил мә гән дә ре өсөн шел тә ләй баш ла ны: 
21– Ҡай ғы һи ңә, Хо ра зин! Ҡай ғы һи ңә, Виф са и да! Әгәр ҙә 

һеҙ ҙә ҡы лын ған мөғ жи зә ләр Тир һәм Си дон ҡа ла ла рын да күр‑
һә тел гән бул һа, ун да ғы ке ше ләр күп тән ин де шырт ке йем дәр 
ке йеп, баш та ры на көл һи беп тәү бә итер ҙәр ине. 22Лә кин һеҙ гә 
әй тәм: ҡиә мәт кө нөн дә Тир ме нән Си дон ға һеҙ гә ҡа ра ған да 
еңе ле рәк бу лыр. 23Эй Ка пер наум, әл лә һи не күк кә тик лем кү тә‑
рер ҙәр тип уй лай һың мы? Юҡ, үле ләр донъя һы на тик лем тү бән 
таш ла ны лыр һың. Әгәр һин дә ҡы лын ған мөғ жи зә ләр Со дом да 
күр һә тел һә, ул хә ҙер ге көн гә сә то рор ине. 24Лә кин һеҙ гә әй тәм: 
ҡиә мәт кө нөн дә һи ңә ҡа ра ған да Со дом ға еңе ле рәк бу лыр. 

* 11:19 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «ҡыл ған эш тә ре нән» уры‑
ны на «ба ла ла ры нан» тип би рел гән һәм уны бы лай аң лар ға мөм кин: 
«Әм мә Ал ла зи рәк ле ге уны ҡа бул ит кән ке ше ләр та ра фы нан хаҡ тип 
раҫ ла на». 



31

 Мат фей  11, 12 

«Миңәкилегеҙ»
25Ошо ва ҡыт Ғай са: 
– Атам, күк тең һәм ер ҙең Ху жа һы! – ти не. – Бы ны зи рәк тәр 

һәм аҡыл эйә лә ре нән йә ше реп, са бый ҙар ға асып би ре үең өсөн 
Һи не дан ла йым! 26Эйе, Атам, шу лай эш ләү ҙе Һин яҡ шы тип 
тап тың! 27Атам ба ры һын да Ми ңә тап шыр ҙы. Ул ды Ата нан баш‑
ҡа һис кем бел мәй, шу лай уҡ Ата ны ла Улы нан һәм Улы Уның 
ту ра һын да асыр ға те лә гән ке ше нән баш ҡа һис кем бел мәй. 

28Йон со ған һәм ауыр йөк тән ин те геү се ләр, ба ры ғыҙ ҙа Ми ңә 
ки ле геҙ. Мин һеҙ гә ты ныс лыҡ би рер мен. 29Ҡа мы тым ды үҙе геҙ гә 
ке йе геҙ ҙә, Ми нән өй рә не геҙ, сөн ки Мин – йы уаш, ба ҫал ҡы, шул 
мәл дә кү ңе ле геҙ гә ты ныс лыҡ та быр һы ғыҙ. 30Ми нең ҡа мы тым 
уңай лы һәм йө гөм еңел! 1112

Шәмбехаҡындаһорау

121Бер ва ҡыт, шәм бе көн дө, Ғай са иген ба ҫыу ҙа ры аша үтеп 
ба ра ине. Шә керт тә ре, асыҡ ҡан лыҡ тан, ба шаҡ тар ҙы өҙөп 

ашай баш ла ны. 2Фа ри сей ҙар бы ны кү реп Ғай са ға: 
– Ҡа ра, Һи нең шә керт тә рең шәм бе кө нө эш ләр гә яра ма ған ды 

ҡы ла, – ти не ләр. 
3‑4– Да уыт һәм уның ме нән бул ған ке ше ләр асыҡ ҡас, Да уыт тың 

ни мә эш лә гә не ту ра һын да уҡы ма ны ғыҙ мы ни? Ул, Ал ла Йор то‑
на инеп, был ке ше ләр ме нән Ал ла ға ба ғыш лан ған ик мәк тәр ҙе 
аша ған. Ә ҡа нун бу йын са, улар ҙы ру ха ни ҙар ҙан баш ҡа һис кем гә 
ашар ға рөх сәт ител мә гән, – ти не Ғай са. – 5Йә ки Ал ла Йор тон да 
ру ха ни ҙар ҙың шәм бе көн дө хеҙ мәт итеп, ул көн дө бо ҙоу ҙа ры, әм мә 
бы ның улар өсөн ғә йеп кә һа нал мауы ха ҡын да ҡа нун да яҙыл‑
ған ды уҡы ма ны ғыҙ мы ни? 6Һеҙ гә әй тәм: бын да Ал ла Йор то на 
ҡа ра ған да бө йө гө рә ге бар. 7Әгәр ҙә һеҙ: «Мин ҡор бан кил те ре‑
ле үен тү гел, ә шәф ҡәт күр һә те ле үен те лә йем», – ти гән һүҙ ҙәр ҙең 
мә ғә нә һен аң ла ған бул һа ғыҙ, ғә йеп һеҙ ҙәр ҙе хө көм ит мәҫ ине геҙ. 
8Сөн ки Әҙәм Улы шәм бе кө нө нөң ху жа һы. 

Ҡулыҡороғанкеше
9Унан кит кәс, Ғай са ғи бә ҙәт ха на ға ин де. 10Ун да ҡу лы ҡо ро‑

ған бе рәү бар ине. Ҡай һы бе рәү ҙәр, Ғай са ны ғә йеп ләр гә һыл тау 
эҙ ләп: 

– Шәм бе кө нөн дә һа уыҡ ты рыу рөх сәт ите лә ме? – тип һо ра ны. 
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11– Ара ғыҙ ҙан бе рә йе геҙ ҙең бер ҙән‑бер һа ры ғы шәм бе кө нөн‑
дә со ҡор ға төш һә, ул уны сы ғар маҫ ине ме икән? – ти не Ғай са. 
12– Ә ке ше һа рыҡ тан күп кә ҡә ҙер ле рәк бит! Шу лай бул ғас, шәм бе 
кө нөн дә яҡ шы лыҡ эш ләү дө рөҫ. 

13Шу нан Ул те ге ке ше гә: 
– Ҡу лың ды һуҙ! – ти не. 
Ул ҡу лын һуҙ ҙы һәм ҡу лы икен се һе ке үек үк сә лә мәт бул ды. 

14Ә фа ри сей ҙар, ғи бә ҙәт ха на нан сы ғып кит те ләр ҙә, Ғай са ны 
һә ләк итеү ту ра һын да кә ңәш ҡор ҙо лар. 

Алланыңһайланғанхеҙмәтсеһе
15Был хаҡ та бел гәс, Ғай са бы нан сы ғып кит те. Уның ар ты‑

нан күп ха лыҡ эйәр ҙе. Ул ауы рыу ҙар ҙың бө тә һен дә һа уыҡ тыр‑
ҙы. 16Әм мә улар ҙы Үҙе нең кем ле ге ха ҡын да һөй ләү ҙән тый ҙы. 
17Был – Иша ғыя пәй ғәм бәр аша әй тел гән дәр ғә мәл гә аш һын 
өсөн бул ды: 

18 «Бы на – Мин һай ла ған Хеҙ мәт сем, 
Ми нең ҡә ҙер лем, йә нем дең ҡы уа ны сы. 
Мин Уны Ру хым ме нән һу ға рыр мын, 
Ул Ми нең хө кө мөм дө ха лыҡ тар ға иғ лан итер. 

19 Ул бә хәс ләш мәҫ, ҡыс ҡыр маҫ, 
урам дар ҙа Уның та уы шын һис кем ишет мәҫ. 

20 Ғә ҙел лек те еңеү гә ет кер гән гә тик лем, 
Ул сат на ған ҡа мыш ты ла һын ды рып тө шөр мәҫ, 
быҫ ҡып ят ҡан фил тә не лә һүн дер мәҫ. 

21 Ха лыҡ тар уның исе ме нә өмөт бағ лар». 

ҒайсаһәмВеельзевул
22Шул ва ҡыт Ғай са яны на ен эйә ләш кән, һу ҡыр һәм тел һеҙ 

ке ше не алып кил де ләр. Ғай са уны һа уыҡ тыр ҙы, шу нан ул һөй‑
лә шә һәм кү рә баш ла ны. 23Бө тө нө һө шаҡ ҡа тып, бер‑бе ре һе нән: 

– Да уыт Улы тү гел ме Ул? – тип һо раш ты лар. 
24Лә кин фа ри сей ҙар бы ны ише теп: 
– Был ке ше ен дәр ҙе ен дәр баш лы ғы Ве ель зе вул дың кө сө ме‑

нән ге нә ҡы уып сы ға ра, – ти не ләр. 
25Ғай са, улар ҙың уй ҙа рын бе леп: 
– Хал ҡы үҙ‑үҙе нә ҡар шы һу ғыш ҡан һәр бат ша лыҡ еме ре лер, 

шу лай уҡ ке ше лә ре бер‑бе ре һе нә ҡар шы тор ған һәр ҡа ла йә ки 
ғаи лә лә то роп ҡа ла ал маҫ. 26Иб лис Иб лис те ҡы уып сы ға ра икән, 
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ти мәк, үҙ‑үҙе нә ҡар шы һу ғы ша. Ул ва ҡыт та уның бат ша лы ғы ни‑
сек имен то роп ҡа ла алыр һуң? 27Әгәр Мин ен дәр ҙе Ве ель зе вул 
кө сө ме нән ҡы уып сы ға рам икән, һеҙ ҙең ке ше ләр кем дең кө сө 
ме нән ҡы уып сы ға ра һуң? Шун лыҡ тан, хаҡ лы бул ма уы ғыҙ ҙы 
улар үҙ ҙә ре күр һә тер. 28Әгәр ҙә Мин Ал ла Ру хы ме нән ен дәр ҙе 
ҡы уып сы ға рам икән, ти мәк, һеҙ гә Ал ла Бат ша лы ғы ки леп ет те. 

29Бе рәй һе көс лө ке ше нең өйө нә инеп, тәү ҙә уны бәй лә мә һә, 
мөл кә тен та лап сы ға алыр мы икән? Уны бәй лә гәс ке нә өйөн 
та лап сы ғыр. 

30Кем Ми нең ме нән тү гел, шул Ми ңә ҡар шы. Кем Ми нең ме‑
нән бер гә йый май, шул та ра тып таш лай. 31Шу ға кү рә Мин һеҙ гә 
әй тәм: ке ше ләр ҙең бө төн го наһ та ры һәм кө фөр һүҙ ҙә ре ки се ре лер, 
әм мә Ал ла Ру хы на ҡа ра та кө фөр һүҙ әй теү ки се рел мәҫ. 32Әҙәм 
Улы на ҡар шы һүҙ әй теү се ки се ре лер, әм мә Из ге Рух ҡа ҡар шы 
һүҙ әй теү се хә ҙер ге за ман да ла, ки лә сәк тә лә ки се рел мәҫ. 

Ағасһәмуныңемештәре
33Яҡ шы емеш бир һен өсөн, ағас тың яҡ шы бу лы уы кә рәк. 

Әгәр ағас на сар икән, емеш тә ре лә на сар бу лыр. Еме ше нә ҡа рап 
аға сын та ный ҙар. 34Эй һеҙ, ағыу лы йы лан то ҡо мо! Яуыз бу ла 
то роп, һеҙ ни сек яҡ шы һүҙ һөй ләй ала һы ғыҙ? Ке ше кү ңе лен дә 
нимә йө рө тә, те лен дә лә шул бу ла. 35Яҡ шы ке ше үҙ кү ңе лен дә ге 
яҡ шы лыҡ һан ды ғы нан яҡ шы лыҡ сы ға ра, ә яман ке ше үҙ кү ңе‑
лен дә ге яман лыҡ һан ды ғы нан яман лыҡ сы ға ра. 36Һеҙ гә әй тәм: 
әйт кән һәр буш һү ҙе өсөн ке ше ләр ҡиә мәт кө нөн дә яуап то та‑
саҡ. 37Әйт кән һүҙ ҙә ре ңә ҡа рап аҡ ла ныр һың, әйт кән һүҙ ҙә ре ңә 
ҡа рап хө көм ите лер һең. 

Юныспәйғәмбәрҙеңбилдәһе
38Шун да ҡа нун бел гес тә ре һәм фа ри сей ҙар ара һы нан ҡай һы 

бе рәү ҙәр Уға: 
– Ос таз, беҙ һи нең ила һи бил дә күр һә те үең де те ләй беҙ, – ти не. 
39Ғай са улар ға бы лай тип яуап бир ҙе: 
– Был за ман дың яуыз һәм Ал ла ға иман да ры бул ма ған ке ше‑

лә ре ила һи бил дә та лап итә, әм мә улар ға Юныс пәй ғәм бәр ҙең 
бил дә һе нән баш ҡа бил дә би рел мә йә сәк. 40Сөн ки, Юныс ҙур бер 
ба лыҡ тың ҡа ры нын да өс көн һәм өс төн үт кәр гән ке үек, Әҙәм 
Улы ла ер ҡу йы нын да өс көн һәм өс төн үт кә рер. 41Ни не вия ке‑
ше лә ре улар ҙы ҡиә мәт кө нөн дә был за ман ке ше лә ре ме нән бер 



34

 Мат фей  12, 13 

рәт тән то роп хө көм итә сәк, сөн ки улар Юныс пәй ғәм бәр ҙең 
вә ғә зен тың лап, тәү бә гә кил гән. Ә Ал ды ғыҙ ҙа ғы – Юныс тан бө‑
йө гө рәк. 42Ҡиә мәт кө нөн дә көньяҡ бат ша би кә һе лә, ошо бы уын 
ке ше лә ре ме нән бер рәт тән то роп, улар ҙы хө көм итә сәк, сөн ки 
ул Сө ләй мән бат ша ның аҡыл лы һүҙ ҙә рен тың лау өсөн ер си ге‑
нән кил гән бул ған. Ә Ал ды ғыҙ ҙа ғы – Сө ләй мән дән бө йө гө рәк. 

Шаҡшырухтыңкиреҡайтыуы
43Шаҡ шы рух, ке ше эсе нән сыҡ ҡан дан һуң, һыу һыҙ ер ҙәр ҙә 

үҙе нә һы йы ныр урын эҙ ләп йө рөй, лә кин та ба ал май. 44«Элек ке 
өйө мә әй лә неп ҡай та йым әле», – тип уй лай ул. Ки ре ҡайт ҡас, 
ул уны ау лаҡ, һе пе рел гән һәм йы йыш ты рыл ған хәл дә та ба. 45Бы‑
нан һуң ул үҙе нән дә яуы зы раҡ ете рух ты эйәр теп ҡай та, һәм 
улар шун да йә шәй баш лай. Ахыр ҙа әле ге ке ше нең хә ле баш та‑
ғы ға ҡа ра ған да ла ны ғы раҡ на са рая. Был яуыз бы уын ме нән дә 
шу лай бу лыр. 

Ғайсаныңәсәһеһәмтуғандары
46Ғай са ха лыҡ ҡа һөй лә гән саҡ та Уның әсә һе һәм ҡус ты ла ры 

кил де. Ғай са ме нән һөй лә шер гә те ләп, улар тыш та то ра ине. 
47Кем дер бе рәү Уға: 

– Ана, әсә йең ме нән ҡус ты ла рың тыш та ба ҫып то ра. Улар 
Һи нең ме нән һөй лә шер гә те ләй, – ти не. 

48Ғай са был ке ше нән: 
– Кем Ми нең әсә йем һәм кем Ми нең ту ған да рым? – тип һо‑

ра ны ла 49Үҙе нең шә керт тә ре нә ҡу лы ме нән күр һәт те: – Бы на 
бы лар Ми нең әсә йем ме нән Ми нең ту ған да рым! 50Сөн ки кем 
Күк тә ге Атам дың их ты я рын үтәй, шул Ми нең ағай‑энем дә, 
апай‑һең лем дә, әсә йем дә. 1213

Сәсеүсехаҡындаҡисса

131Шул уҡ көн дө Ғай са, өй ҙән сы ғып, күл яры на ба рып 
ул тыр ҙы. 2Уның ти рә һе нә кү мәк ха лыҡ йы йыл ды. Шун‑

лыҡ тан Ул кә мә гә инеп урын ал ды, ә бө тә ха лыҡ яр бу йын да 
ба ҫып тор ҙо. 3Ғай са улар ға ки нә йә ле ҡис са лар аша күп нә мә ләр 
һөй лә не: 

– Бы на бер ке ше ор лоҡ сә сер гә сыҡ ҡан. 4Сәс кән са ғын да 
ор лоҡ тар ҙың бер өлө шө юл бу йы на төш кән һәм, ҡош тар осоп 
ки леп, улар ҙы сүп ләп бө төр гән. 5Баш ҡа бер өлө шө туп ра ғы аҙ 
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бул ған таш лы урын ға төш кән. Улар, ер ҙә тә рән ят ма ған лыҡ тан, 
тиҙ ара ла шы тып сыҡ ҡан. 6Әм мә ҡояш сы ғып ҡыҙ ҙы ра баш ла ғас, 
та мыр ҙа ры бул ма ған лыҡ тан, үҫен те ләр ҡо ро ған. 7Ор лоҡ тар ҙың 
баш ҡа ла ры сәнс кәк ара һы на төш кән. Сәнс кәк үҫеп, улар ҙы ба ҫып 
кит кән. 8Ә бәғ зе лә ре иһә уң ды рыш лы ер гә төш кән һәм йөҙ лә‑
тә, алт мыш ла та йә утыҙ ла та кү бе рәк уңыш бир гән. 9Ҡо лаҡ та ры 
бар ҙар ишет һен! 

Кинәйәлеҡиссаларһөйләүҙеңмаҡсаты
10Шә керт тә ре Уның яны на ки леп: 
– Ни өсөн Һин ха лыҡ ҡа ҡис са лар ҡу шып һөй ләй һең? – тип 

һо ра ны. 
11– Һеҙ гә Күк тәр Бат ша лы ғы ның сер ҙә рен бе леү би рел гән, ә 

улар ға би рел мә гән, – тип яуап бир ҙе Ғай са. – 12Сөн ки кем де‑
ке бар, шу ға та ғы ла кү бе рәк би ре лер, һәм ун да ар ты ғы ме нән 
бу лыр. Ә кем де ке юҡ, унан бул ға ны ла тар тып алы ныр. 13Шу ға 
кү рә Мин улар ға ҡис са лар ҡу шып һөй лә йем. Улар бит ҡа рай ҙар, 
лә кин күр мәй ҙәр, тың лай ҙар, лә кин ишет мәй ҙәр ҙә, аң ла май ҙар 
ҙа. 14Бы на шу лай Иша ғы я ның пәй ғәм бәр лек ҡыл ған һүҙ ҙә ре 
улар ҙа тор мош ҡа аш ты: 

«Тың лап‑тың лап та аң ла маҫ һы ғыҙ, 
ҡа рап‑ҡа рап та күр мәҫ һе геҙ. 

15 Сөн ки был ха лыҡ тың йө рә ген май баҫ ты, 
ҡо лаҡ та ры көс кә ише тә, 
улар күҙ ҙә рен йом до. 
Күҙ ҙә ре ме нән бер ни ҙә кү рер гә, 
ҡо лаҡ та ры ме нән бер ни ҙә ише тер гә, 
йө рәк тә ре ме нән бер ни ҙә аң лар ға те лә мәй ҙәр. 
Шу лай бул ма һа, Ми ңә та бан бо ро лор ҙар 
һәм Мин улар ҙы һа уыҡ ты рыр инем». 

16Ә һеҙ бә хет ле, сөн ки күҙ ҙә ре геҙ кү рә, ҡо лаҡ та ры ғыҙ ише тә. 
17Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: күп пәй ғәм бәр ҙәр һәм тә ҡүә ке ше ләр һеҙ 
күр гән дәр ҙе кү рер гә те лә не, лә кин күр мә не; һеҙ ишет кән дәр ҙе 
ише тер гә те лә не, лә кин ишет мә не. 

Сәсеүсехаҡындағыҡиссаныңмәғәнәһе
18Ә хә ҙер сә сеү се ха ҡын да ғы ҡис са ның ни аң ла ты уын тың ла‑

ғыҙ. 19Бат ша лыҡ ха ҡын да ғы һүҙ ҙе ише теп тә, уны аң ла мау сы һәр 
кем дең йө рә ге нә сә сел гән де мә кер ле Иб лис ки леп алып ки тә. 
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Был – юл бу йы на сә сел гән ор лоҡ. 20Таш лы урын ға сә сел гә не 
шу ны аң ла та: һүҙ ҙе ише теү ме нән, ке ше уны шун да уҡ шат ла‑
нып ҡа бул итә, 21әм мә, үҙен дә та мы ры бул ма ған лыҡ тан, ва ҡыт‑
лы са ғы на то та. Һүҙ ар ҡа һын да ҡай ғы ға ҡал һа йә ки эҙәр ләү гә 
юлыҡ һа, ул тиҙ үк си ге нә. 22Сәнс кәк ара һы на сә сел гә не шу ны 
аң ла та: ке ше һүҙ ҙе ише тә, әм мә донъя мә шә ҡәт тә ре, бай лыҡ ҡа 
ҡы ҙы ғыу уны ба ҫып ала һәм ул уңыш бир мәй. 23Ә уң ды рыш лы 
ер гә сә сел гә не иһә шу ны аң ла та: ке ше һүҙ ҙе ише теп, уны аң лай; 
тап ана шул емеш би рә лә ин де, һәм кем дең дер уңы шы йөҙ лә тә, 
ке ме һе не ке лер алт мыш ла та йә утыҙ ла та бу ла. 

Ҡыйүләнехаҡындаҡисса
24Ғай са улар ға та ғы бер ҡис са һөй лә не: 
– Күк тәр Бат ша лы ғы үҙ ба ҫы уы на яҡ шы ор лоҡ сәс кән ке ше гә 

оҡ ша ған. 25Әм мә төн дә, ба ры һы ла йоҡ ла ған саҡ та, уның дош‑
ма ны ки леп, иген ара һы на ҡый үлә не сә сеп кит кән. 26Үҫен те ләр 
кү тә ре леп, баш ебәр гән ва ҡыт та, ҡый үлә не лә кү ре нә баш ла ған. 
27Йорт ху жа һы ның хеҙ мәт се лә ре ҡай тып, унан: «Әфән дем, һин 
үҙең дең ба ҫы уы ңа яҡ шы ор лоҡ сәс кәй нең тү гел ме һуң? Ун да 
ҡый үлә не ҡай ҙан ки леп сыҡ ҡан икән?» – тип һо ра ған. 28«Был 
дош ман эше», – тип яуап бир гән йорт ху жа һы. «Те ләй һең ме, беҙ 
хә ҙер ба ра быҙ ҙа, улар ҙы утай быҙ?» – ти гән хеҙ мәт се ләр. 29Лә‑
кин ул бы лай ти гән: «Кә рәк мәй, юғи һә ута ған ва ҡыт та ҡый 
үлә не ме нән бер гә иген де лә йол ҡоп ҡу йы уы ғыҙ бар. 30Уны һы 
ла, бы ны һы ла ураҡ ҡа тик лем бер гә үҫ һен. Ураҡ өҫ төн дә ин де 
мин ураҡ сы лар ға: „Иң элек ҡый үлә нен йы йып, ян ды рыу өсөн 
бәй ләм дәр гә бәй лә геҙ, ә бой ҙай ҙы ми нең ке лә те мә ил теп һа лы‑
ғыҙ“, – тип әй тер мен». 

Горчицаорлоғоһәмәсеткехаҡындаҡисса
31Ғай са улар ға та ғы бер ҡис са һөй лә не: 
– Күк тәр Бат ша лы ғы бе рәү ҙең үҙ ба ҫы уы на сәс кән гор чи ца 

ор ло ғо на оҡ ша ған. 32Ул бө тә ор лоҡ тар ҙан да ва ғы раҡ, ә ин де 
үҫеп ет кәс, баҡ са ла ғы һәм мә үҫем лек тәр ҙән дә ҙу ры раҡ бу лып, 
ағас ҡа әүе ре лә. Ҡош тар, осоп ки леп, уның бо таҡ та рын да оя ҡо ра. 

33Йә нә бер ҡис са һөй лә не Ғай са: 
– Күк тәр Бат ша лы ғы әсет ке гә оҡ ша ған: ҡа тын ке ше әҙ ге нә 

әсет ке ме нән бер тоҡ он дан ҡа мыр ба ҫып ҡуя, ахыр ҙа бө тә ҡа‑
мыр әсеп ҡа ба ра. 
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34Бы лар ҙың бө тә һен дә Ғай са ха лыҡ ҡа ки нә йә ле ҡис са итеп 
бә йән ит те. Улар ға Ул ҡис са ме нән ге нә һөй лә не. 35Был – пәй‑
ғәм бәр аша әй тел гән дәр ғә мәл гә аш һын өсөн бул ды: 

«Мин улар ға ки нә йә ле ҡис са лар аша һөй ләр мен, 
донъя яра тыл ған көн дәр ҙән бир ле 
йә ше рен бул ған ды хә бәр итер мен». 

Ҡыйүләнехаҡындағыҡиссаныңмәғәнәһе
36Бы нан һуң Ғай са ха лыҡ ты ебәр ҙе лә, өй гә ин де. Шә керт тә ре 

Уның яны на ки леп: 
– Ба ҫыу ҙа ғы ҡый үлә не ха ҡын да ғы ҡис са ның мә ғә нә һен беҙ гә 

аң ла тып бир һәң ине, – тип үтен де. 
37– Яҡ шы ор лоҡ сә сеү се – ул Әҙәм Улы, – ти не Ғай са. – 38Ба‑

ҫыу – донъя ул, яҡ шы ор лоҡ тар – Бат ша лыҡ ул да ры, ҡый үлә‑
не – Иб лис ке ше лә ре, 39һәм уны сә сеү се дош ман – Иб лис. Ураҡ 
өҫ тө – донъя ның ахы ры ул, ә ураҡ сы лар – фә реш тә ләр. 40Ҡый 
үлә нен йы йып ут та ян дыр ған ке үек, донъя бөт кән дә лә шу лай 
бу ла саҡ: 41Әҙәм Улы Үҙе нең фә реш тә лә рен ебә рер, улар, Уның 
Бат ша лы ғы нан го наһ ҡа этә реү се ләр ҙең һәм яуыз лыҡ ҡы лыу сы‑
лар ҙың бө тә һен айы рып алып, 42янып тор ған ут лы ме йес кә ыр‑
ғы тыр. Ун да илау һәм теш шы ғыр ла тыу ҙар ише те лер. 43Ә тә ҡүә 
ке ше ләр Ата ла ры ның Бат ша лы ғын да ҡояш тай бал ҡып то рор. 
Ҡо лаҡ та ры бар ҙар ишет һен! 

Йәнәөсҡисса
44Күк тәр Бат ша лы ғы ялан да кү мел гән ха зи на ға оҡ шаш. Бе рәү 

уны тап ҡан да ҡа бат кү меп ҡуй ған һәм, шат лы ғы нан бар мөл‑
кә тен һа тып, шул ялан ды һа тып ал ған. 

45Күк тәр Бат ша лы ғы йә нә яҡ шы ын йы лар эҙ ләү се сау ҙа гәр‑
гә оҡ шаш. 46Ул бик ҡим мәт ле ма тур ын йы тап ҡас, ҡай тып бар 
мөл кә тен һат ҡан да, шул ын йы ны ал ған. 

47Күк тәр Бат ша лы ғы йә нә диң геҙ гә һа лын ған һәм төр лө ба лыҡ 
һө ҙөп алын ған йы лым ға оҡ шаш. 48Йы лым ба лыҡ ме нән тул ғас, 
уны яр ға тар тып сы ғар ған дар ҙа, ул ты рып ба лыҡ тар ҙы айыр ған‑
дар. Яҡ шы ла рын кәр зин гә һал ған дар, ашар ға яраҡ һыҙ ҙа рын иһә 
сит кә ыр ғыт ҡан дар. 49Донъя бөт кән дә лә шу лай бу ла саҡ: фә реш‑
тә ләр ки леп, тә ҡүә ке ше ләр ҙән яман дар ҙы айы рыр ҙа, 50ут лы 
ме йес кә таш лар. Ун да илау һәм теш шы ғыр ла тыу ҙар ише те лер. 

51Һеҙ бы лар ҙың бө тә һен дә аң ла ны ғыҙ мы? 
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– Эйе, – тип яуап бир ҙе шә керт тә ре. 
52– Бы на шу ға кү рә, – ти не улар ға Ғай са, – Күк тәр Бат ша‑

лы ғын өй рән гән һәр ҡа нун бел ге се үҙ мөл кә те нең яңы һын да, 
иҫ ке һен дә сы ға рып таш лау сы йорт ху жа һы на оҡ шаш. 

НазаралаҒайсаныинҡаритеү
53Ошо ҡис са лар ҙы һөй лә гән дән һуң, Ғай са ул ер ҙән кит те. 54Үҙе 

йә шә гән ҡа ла ға ҡайт ҡас, ке ше ләр ҙе ғи бә ҙәт ха на лар ҙа өй рә теп, 
тың лау сы лар ҙы таң ҡал дыр ҙы. 

– Шун дай тә рән аҡыл һәм мөғ жи зә ләр ҡы лыу ҡөҙ рә те Уға 
ҡай ҙан кил гән икән? – ти еш те улар. 

55– Ул бал та оҫ та һы ның улы тү гел ме һуң? Уның әсә һе – Мәр‑
йәм, ҡус ты ла ры – Яҡуб, Йо соф, Си мон һәм Йә һү ҙә лә ба һа? 
56Уның бө тә һең ле лә ре лә беҙ ҙең ара быҙ ҙа тү гел ме? Шу лай 
бул ғас, бы ның бө тө нө һө Уға ҡай ҙан кил гән? – тип, 57Унан йөҙ 
бор ҙо лар. 

– Пәй ғәм бәр ҙе һәр ер ҙә хөр мәт итә ләр, уға үҙе нең ҡа ла һын да 
һәм үҙе нең ғаи лә һен дә ге нә их ти рам юҡ, – ти не улар ға Ғай са. 

58Ышан мау ҙа ры ар ҡа һын да Ул бын да мөғ жи зә ләр ҙе күп ҡыл‑
ма ны. 1314

СумдырыусыЯхъяныңбашынҡырҡыу

141Шул ва ҡыт та Ғай са ту ра һын да ғы хә бәр ҙәр Га ли лея 
ида ра сы һы Ирод ҡа ба рып ише тел де. 2Ул үҙе нең ке ше‑

лә ре нә: «Был – Сум ды рыу сы Яхъя. Ул үле нән те ре леп тор ған. 
Шун лыҡ тан Уның ҡөҙ рәт ле эш тәр ҡы лыр ға ҡе үә те бар», – 
ти не. 3Ирод, үҙе нең аға һы Фи лип тың ҡа ты ны Иро ди а да ар‑
ҡа һын да, Яхъя ны ҡул ға алып, бы ғау лап, төр мә гә яп ҡай ны. 
4Сөн ки Яхъя Ирод ҡа: «Һи ңә уға өй лә нер гә яра май», – ти гәй‑
не. 5Ирод Яхъя ны үл те рер ине, әм мә уны пәй ғәм бәр тип иҫәп‑
лә гән ха лыҡ тан ҡурҡ ты. 

6Тыу ған кө нөн дә Иро ди а да ның ҡы ҙы ҡу наҡ тар ал дын да бе йе не 
һәм был Ирод ҡа шул тик лем оҡ ша ны, 7ҡыҙ нимә ге нә һо ра ма‑
һын, бө тә һен дә би рер гә ант ит те. 8Ҡыҙ иһә, әсә һе өй рәт кән сә: 

– Хә ҙер үк Сум ды рыу сы Яхъя ның ба шын ҡош та баҡ ҡа һа лып 
алып кил, – ти не. 

9Бат ша ҡай ғы ға ҡал ды, лә кин ҡу наҡ тар ал дын да әй тел гән 
ан ты ха ҡы на ҡыҙ ҙың те лә ген үтәр гә 10һәм төр мә лә Яхъя ның 
ба шын ҡырҡ ты рыр ға әмер бир ҙе. 11Баш ты ҡош та баҡ ҡа һа лып 
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алып ки леп, ҡыҙ ға бир ҙе ләр, ә ул әсә һе нә тап шыр ҙы. 12Һу ңы раҡ 
Яхъя ның шә керт тә ре ки леп уның кәү ҙә һен алып кит те. Уны ҡә‑
бер гә һал ғас, был хаҡ та Ғай са ға ба рып һөй лә не ләр. 

Бишмеңкешенетуйҙырыу
13Ғай са иһә, был хаҡ та ишет кәс, яң ғы ҙы ғы на кә мә гә ул ты рып 

ау лаҡ урын ға кит те. Әм мә ха лыҡ, бы ны бе леп ҡал ғас, ҡа ла ла‑
ры нан сы ғып яр буй лап Уның ар ты нан эйәр ҙе. 14Яр ға сыҡ ҡас, 
Ғай са ҙур ха лыҡ төр кө мөн күр ҙе. Уға улар йәл бу лып кит те лә, 
ауы рыу бул ған да рын һа уыҡ тыр ҙы. 15Көн кис лә гәс, Уның яны на 
шә керт тә ре кил де: 

– Был ке ше йө рө мәй тор ған урын, ва ҡыт та һуң ин де. Ха лыҡ ты 
ебәр, ауыл дар ға ба рып, үҙ ҙә ре нә ри зыҡ һа тып ал һын дар. 

16– Ки теү ҙең кә рә ге юҡ. Һеҙ улар ҙы үҙе геҙ аша ты ғыҙ, – ти не 
Ғай са. 

17Шә керт тә ре Ғай са ға: 
– Беҙ ҙең бын да биш ик мәк тән һәм ике ба лыҡ тан баш ҡа бер 

нә мә беҙ ҙә юҡ, – ти не ләр. 
18– Улар ҙы Ми ңә би ре геҙ әле, – ти не Ғай са. 
19Ул ке ше ләр гә си ҙәм гә ул ты рыр ға ҡуш ты, биш ик мәк те һәм 

ике ба лыҡ ты алып күк кә ҡа рап шө кө ра на ҡыл ды һәм, ик мәк‑
тәр ҙе бүл ге ләп, шә керт тә ре нә бир ҙе, ә улар ха лыҡ ҡа өләш те. 
20Бө тә һе лә туй ған сы аша ны. Ҡал ған һы ныҡ тар ҙы йы йып, ун 
ике кәр зин гә тул ты рып ҡуй ҙы лар. 21Ә ашау сы лар ҙың һа ны, ҡа‑
тын дар ҙы һәм ба ла лар ҙы иҫәп кә ал ма ған да, биш мең са ма һы 
ир ке ше ине. 

Ғайсаныңкүлөҫтөнәнатлапкилеүе
22Бы нан һуң Ғай са шун да уҡ шә керт тә ре нә кә мә гә ул ты рып, 

Унан ал да раҡ аръяҡ ҡа сы ғыр ға ҡуш ты, ә Үҙе ха лыҡ ты оҙа тып 
ҡал ды. 23Ха лыҡ ты оҙат ҡас, Ул яң ғыҙ ғы на до ға ҡы лыр ға тип 
тау ға мен де. Кис ет кәс, бын да бер үҙе ҡал ды. 24Ә кә мә яр ҙан 
алыҫ* кит кәй не ин де. Ел ҡар шы бул ған лыҡ тан, кә мә гә көс лө 
тул ҡын дар ки леп бә рел де. 25Таң атып кил гән мәл дә** Ғай са күл 
өҫ тө нән ат лап шә керт тә ре яны на кит те. 26Улар, Ғай са ның күл 
өҫ тө нән ат лап ки леү ен кү реп, ҡур ҡып кит те ләр ҙә: 

* 14:24 Алыҫ – грек са «күп ста дия». Бер ста дия – яҡынса 190 м. 
** 14:25 Таңатыпкилгәнмәл – таңғы өс ме нән ал ты ара һы. 
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– Был өрәк! – тип ҡот та ры осоп ҡыс ҡы рып ебәр ҙе ләр. 
27– Ты ныс ла ны ғыҙ, был – Мин, ҡурҡ ма ғыҙ! – ти не шун да 

уҡ улар ға Ғай са. 
28Шу нан Петр Уға: 
– Ху жам! Әгәр был Һин бул һаң, ми ңә һыу өҫ тө нән ат лап үҙең‑

дең яны ңа ба рыр ға әмер бир се, – тип өн дәш те. 
29– Кил, – ти не уға Ғай са. 
Петр кә мә нән төш тө лә, һыу өҫ тө нән Ғай са ға та бан ат ла ны. 

30Лә кин, ел дең көс лө бу лы уын то йоп, ҡа пыл ҡо то ос то һәм ба та 
баш ла ны. 

– Ху жам, ҡот ҡар ми не! – тип ҡыс ҡы рып ебәр ҙе ул. 
31Ғай са, шун да уҡ ҡу лын һу ҙып, уны эләк те реп ал ды: 
– Эй, има ны аҙ! Ни ңә ике лә неп ҡал дың? 
32Улар кә мә гә ул тыр ғас, ел ба ҫыл ды. 33Кә мә лә ге ләр Ғай са ға 

баш эйеп: 
– Һин ысын лап та Ал ла Улы! – ти не ләр. 
34Улар, күл де аша сы ғып, Ген ни са рет яры на сыҡ ты. 35Урын‑

да ғы ха лыҡ Ғай са ны та нып, был хаҡ та бө тә әй лә нә‑ти рә гә хә‑
бәр та рат ты һәм Уға бар са ауы рыу ҙар ҙы алып кил де ләр. 36Улар 
Ғай са нан ке йе ме нең сал ғы йы на ғы на бул һа ла ҡа ғы лыр ға рөх сәт 
ите үен үтен де. Кем ге нә ҡа ғыл ма һын, ба ры һы ла һа уыҡ ты. 1415

Аллаәмереһәмата‑бабаларҙанкилгәнйолалар

151Шул ва ҡыт Ғай са яны на Иеру са лим дан фа ри сей ҙар һәм 
ҡа нун бел гес тә ре ки леп: 

2– Ни өсөн Һи нең шә керт тә рең ата‑ба ба лар ҙан кү сә кил гән 
йо ла лар ҙы бо ҙа: ашар ал ды нан ҡул да рын йыу май? – тип һо ра‑
ны лар. 

3– Ә һеҙ ни өсөн үҙе геҙ ҙең йо ла ла ры ғыҙ ха ҡы на Ал ла әме рен 
бо ҙа һы ғыҙ? – тип ҡар шы төш тө Ғай са. – 4Ал ла: «Ата йың ме нән 
әсә йең де хөр мәт ит» һәм «Ата һын йә ки әсә һен хур ла ған ке ше 
үлер гә те йеш», – ти гән бит. 5Ә һеҙ: «Кем ата һы на йә ки әсә һе нә: 
„Мин һи ңә би рер гә те йеш бул ған бү ләк те Ал ла ға вә ғә ҙә ит‑
тем“, – ти, 6уға ин де ата‑әсә һен хөр мәт ит мә һә лә ярай», – тип 
әй тә һе геҙ. Бы ның ме нән һеҙ үҙе геҙ ҙең йо ла ғыҙ ха ҡы на Ал ла һү‑
ҙен юҡ ҡа сы ға ра һы ғыҙ. 7Ике йөҙ лө ләр! Иша ғыя пәй ғәм бәр лек 
ит кән ва ҡы тын да һеҙ ҙең хаҡ та ҡай һы лай дө рөҫ әйт кән: 

8 «Был ха лыҡ Ми не те ле ме нән хөр мәт итә, 
әм мә кү ңел дә ре Ми нән йы раҡ. 
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9 Улар ҙың Ми ңә та бы ны уы буш ҡа: 
улар ке ше уй лап сы ғар ған ҡа ғи ҙә ләр гә өй рә тә». 

10Ғай са ха лыҡ ты са ҡы рып алып улар ға: 
– Тың ла ғыҙ һәм шу ны аң ла ғыҙ. 11Ке ше не ауы ҙы на ин гән нә мә 

тү гел, ауы ҙы нан сыҡ ҡа ны быс ра та, – ти не. 
12Шу нан һуң шә керт тә ре Уның яны на кил де. 
– Һи нең һүҙ ҙә рең де ише теп, фа ри сей ҙар ҙың рән йе үен бе лә‑

һең ме? – тип һо ра ны улар. 
13– Күк тә ге Атам ул тырт ма ған һәр үҫен те та мы ры ме нән йол‑

ҡоп алы на саҡ, – ти не Ул. 14– Ҡал ды ры ғыҙ шу лар ҙы! Һу ҡыр ҙар ҙы 
етәк ләп йө рөү се һу ҡыр ҙар улар. Һу ҡыр һу ҡыр ҙы етәк ләп ба ра 
икән, ике һе лә со ҡор ға ҡо лап тө шә сәк. 

15Шун да Петр Унан: 
– Беҙ гә те ге ҡис са ны аң ла тып бир һәң се, – тип үтен де. 
16– Әл лә һеҙ ҙә һа ман тө шөн мәй һе геҙ ме? – ти не Ғай са. 17– Ауыҙ ға 

ин гән нә мә нең ҡа рын ға үте үе, ә унан тыш ҡа сы ға рып таш ла ны уы 
аң ла шыл май мы ни? 18Ке ше нең ауы ҙы нан сыҡ ҡа ны – йө рә ге нән 
сы ға. Уны шул быс ра та ла. 19Сөн ки яуыз ниәт тәр – ке ше үл те реү, 
зи на сы лыҡ, фә хеш лек, ур ла шыу, ял ған ша һит лыҡ ҡы лыу, яла 
яғыу – бө тә һе лә ке ше нең йө рә ге нән сы ға. 20Ке ше не ана шу лар 
быс ра та, ә йы уыл ма ған ҡул ме нән ашау тү гел. 

Ханаанҡатыныныңиманы
21Шу нан Ғай са Тир һәм Си дон тө бә ге нә кит те. 22Шул тө бәк тә 

йә шә гән Ха на ан ҡа ты ны Уның ҡар шы һы на сы ғып: 
– Әфән дем, Да уыт Улы! Ми ңә мәр хә мәт ле бул һаң сы: ҡы ҙы ма 

ен эйә ләш те, ул ныҡ ға зап ла на! – тип ҡыс ҡыр ҙы. 
23Әм мә Ғай са уға бер һүҙ ме нән дә яуап ҡай тар ма ны. Шә керт‑

тә ре ки леп Уға: 
– Һо ра ға нын ҡыл сы. Юғи һә, ул ҡыс ҡы рып беҙ ҙең арт тан ки‑

лә, – тип инәл де. 
24– Мин Из ра иль хал ҡы ның юғал ған һа рыҡ та ры на ғы на ебә‑

рел гәй нем, – тип яуап бир ҙе Ғай са. 
25Ҡа тын иһә яҡын кил де лә Уның ал ды на ту быҡ лан ды: 
– Әфән дем, ми ңә яр ҙам ит һәң се! 
26– Ик мәк те ба ла лар ҙан алып, эт тәр гә ыр ғы тыу яҡ шы тү‑

гел, – тип яуап бир ҙе Ғай са. 
27– Эйе, Әфән дем. Тик эт тәр ҙә бит ху жа һы ның өҫ тә ле нән 

ҡо йол ған вал сыҡ тар ҙы ашай, – ти не ҡа тын. 
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28Ғай са уға: 
– Эй, апай! Һи нең има ның ныҡ! Те лә гә нең сә бул һын, – ти не. 
Уның ҡы ҙы шун да уҡ һа уыҡ ты. 

Дүртмеңкешенетуйҙырыу
29Унан ки теп, Ғай са Га ли лея кү ле бу йы на кил де, тау ға кү тә‑

ре леп, шун да ул тыр ҙы. 30Аҡ һаҡ тар ҙы, һу ҡыр ҙар ҙы, ғә рип тәр ҙе, 
тел һеҙ ҙәр ҙе һәм бай таҡ бү тән сир ле ләр ҙе алып, Уның яны на 
кү мәк ха лыҡ йы йы лып кил де. Улар ауы рыу ҙар ҙы Уның ая ғы 
яны на һал ды лар, Ғай са улар ҙы һа уыҡ тыр ҙы. 31Тел һеҙ ҙәр ҙең һөй‑
лә ше үен, ғә рип тәр ҙең һа уы ғы уын, аҡ һаҡ тар ҙың ат лап ки те үен 
һәм һу ҡыр ҙар ҙың күҙ ҙә ре асы лы уын кү реп, ха лыҡ таң ҡал ды 
һәм Из ра иль Ал ла һын дан ла ны. 

32Ғай са шә керт тә рен са ҡы рып ал ды: 
– Ке ше ләр ҙе йәл лә йем. Улар өс көн бу йы ин де Ми нең яным да, 

ә ашар ҙа ры на бер нә мә лә ре лә юҡ. Улар ҙы ас ки леш ҡай та рып 
ебәр гем кил мәй: юл да хәл дә ре бө төр. 

33– Был тик лем ха лыҡ ты туй ҙы рыр лыҡ ик мәк те бы нау ҡо ла 
ялан ер ҙә беҙ ҡай ҙан ала йыҡ? – ти не Уға шә керт тә ре. 

34– Һеҙ ҙең ни сә ик мә ге геҙ бар? 
– Ете ик мәк һәм бер ни сә ваҡ ба лыҡ. 
35Ғай са ха лыҡ ҡа ер гә ул ты рыр ға ҡуш ты ла, 36ете ик мәк те һәм 

ба лыҡ тар ҙы алып Ал ла ға шө кө ра на ҡыл ғас, бүл ге ләп шә керт тә‑
ре нә бир ҙе, ә улар ха лыҡ ҡа өләш те. 37Бө тө нө һө лә ашап туй ҙы. 
Ҡал ған һы ныҡ тар ҙы йы йып, ете кәр зин гә тул ты рып ҡуй ҙы лар. 
38Ә ашау сы лар, ҡа тын дар ҙы һәм ба ла лар ҙы иҫәп кә ал ма ған да, 
дүрт мең ир ке ше ине. 39Ха лыҡ ты ҡай та рып ебәр гәс, Ғай са кә‑
мә гә ул ты рып Ма ға ҙан ер ҙә ре нә юл тот то. 1516

Ғайсананилаһибилдәкүрһәтеүенталапитеүҙәре

161Ун да Ғай са яны на фа ри сей ҙар һәм сад ду кей ҙар кил де. 
Уны һы нар ға те ләп, күк тән ила һи бил дә күр һә те үен һо‑

ра ны лар. 
2Ә Ул: 
– Ки сен һеҙ: «Аяҙ бу лыр, күк йө ҙө ҡы ҙыл», – ти һе геҙ. 3Ә ир‑

тән ир түк: «Бө гөн да уыл бу лыр, күк йө ҙө ҡу йы ҡы ҙыл төҫ ме нән 
ҡап лан ды», – ти һе геҙ. Күк кә ҡа рап, һеҙ һа уа то ро шон бил дә ләй‑
һе геҙ, ә за ман дар ҙың бил дә лә рен аң лай ал май һы ғыҙ мы? 4Был 
за ман дың яуыз һәм Ал ла ға иман да ры бул ма ған ке ше лә ре  ила һи 
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бил дә та лап итә, әм мә улар ға Юныс пәй ғәм бәр бил дә һе нән 
баш ҡа бил дә би рел мә йә сәк, – тип яуап ҡай тар ҙы. 

Шу нан һуң Ғай са улар ҙы ҡал ды рып ки теп бар ҙы. 

Фарисейҙарһәмсаддукейҙарәсеткеһе
5Икен се яр ға сыҡ ты лар. Шә керт тә ре үҙ ҙә ре ме нән ик мәк 

алыр ға онот ҡай ны. 
6– Ҡа ра ғыҙ уны, фа ри сей ҙар һәм сад ду кей ҙар әсет ке һе нән һаҡ 

бу лы ғыҙ! – ти не Ғай са улар ға. 
7Ә шә керт тә ре үҙ ҙә ре ме нән ик мәк ал ма ған да ры ту ра һын да 

һөй лә шә бир ҙе. 8Ғай са бы ны бе леп: 
– Иман да ры аҙ ҙар! Һеҙ ни ңә ик мә ге геҙ юҡ лы ғы ту ра һын да һөй‑

лә шә һе геҙ? 9Һа ман бер ни ҙә аң ла май һы ғыҙ мы ни? Биш мең ке ше гә 
өлә шел гән биш ик мәк һәм уны ни сә кәр зин итеп йы йып алы уы ғыҙ 
ту ра һын да иҫ лә мәй һе геҙ ме? 10Ете ик мәк те дүрт мең ке ше гә өлә‑
ше үе геҙ ҙе һәм уны ни сә кәр зин итеп йы йып алы уы ғыҙ ҙы ла онот‑
то ғоҙ мо? 11Ми нең ик мәк ха ҡын да әйт мә үем һеҙ гә аң ла шыл май мы 
ни? Фа ри сей ҙар һәм сад ду кей ҙар әсет ке һе нән һаҡ бу лы ғыҙ! – ти не. 

12Шун да улар Ғай са ның ик мәк әсет ке һе нән тү гел, ә фа ри сей ҙар 
һәм сад ду кей ҙар тәғ ли мә те нән һаҡ ла ныр ға ҡу шыу ын аң ла ны лар. 

ПетрҙыңҒайсаныМәсихтиптаныуы
13Фи липп Ке са ри я һы ер ҙә ре нә кил гәс, Ғай са Үҙе нең шә керт‑

тә ре нән: 
– Ке ше ләр Әҙәм Улын кем тип иҫәп ләй? – тип һо ра ны. 
14– Бе рәү ҙәр Уны Сум ды рыу сы Яхъя ти, икен се лә ре – Ильяс, 

ә ҡай һы бер ҙә ре Ире мия йә ки баш ҡа пәй ғәм бәр ҙәр ҙең бе ре һе 
тип уй лай, – ти не шә керт тә ре. 

15– Ә һеҙ Ми не кем тип иҫәп ләй һе геҙ? 
16– Һин – Мә сих, мәң ге те ре Ал ла ның Улы, – тип яуап бир ҙе 

Си мон Петр. 
17– Йо на улы Си мон, һин бә хет ле, сөн ки бы ны һи ңә ке ше ләр 

тү гел, ә Ми нең Күк тә ге Атам асып бир ҙе, – ти не Ғай са. – 18Шу ға 
кү рә Мин һи ңә әй тәм: һин – Петр* һәм Мин был ҡая ла Үҙем дең 
иман даш тар бер ҙәм ле ген** тө ҙө йә сәк мен. Уны үле ләр  донъя һы ның 

* 16:18 Петр ти гән исем дең грек са мә ғә нә һе – «ҡая». 
** 16:18 Үҙемдеңимандаштарберҙәмлеген – грек са һүҙ мә‑һүҙ «Үҙем дең 

йы йы ным ды». Һүҙ лек тә «иман даш тар бер ҙәм ле ге»н ҡа ра ғыҙ. 
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көс тә ре еңә ал маҫ. 19Мин һи ңә Күк тәр Бат ша лы ғы ның ас ҡыс‑
та рын би рер мен. Һин ер ҙә тый ған ды күк тә Ал ла ты я саҡ, ә ер ҙә 
рөх сәт ит кә нең де Ал ла күк тә рөх сәт итә сәк. 

20Бы нан һуң Ул шә керт тә ре нә Үҙе нең Мә сих икән ле ген бер 
кем гә лә әйт мәҫ кә ҡуш ты. 

ҒайсаныңҮҙенеңүлемеһәмтерелеүехаҡындаәйтеүе
21Шул ва ҡыт тан алып Ғай са шә керт тә ре нә Үҙе нең Иеру са лим ға 

ба рыр ға, ун да аҡ һа ҡал дар, баш ру ха ни ҙар һәм ҡа нун бел гес тә ре 
та ра фы нан күп ға зап тар ға ду сар ите лер гә һәм үл те ре лер гә, әм‑
мә өсөн сө көн дә те ре леп то рор ға те йеш ле ге ту ра һын да һөй ләй 
баш ла ны. 

22Петр иһә, Уны сит кә рәк алып ки теп, ри за һыҙ лыҡ бел дер ҙе: 
– Үҙең де Ал ла һаҡ ла һын, Ху жам! Һи нең ме нән ун дай хәл бу ла 

күр мә һен! 
23Әм мә Ғай са Петр ға бо ро лоп: 
– Кит яным дан, Иб лис! Һин Ми не дө рөҫ юл дан яҙ ҙы рыр ға 

ма та ша һың, һин дә Ал ла уй ҙа ры тү гел, ә ке ше не ке, – ти не. 
24Шу нан Ул шә керт тә ре нә бы лай ти не: 
– Кем Ми нең ар тым дан ба рыр ға те ләй, шул үҙ‑үҙе нән ваз 

кис һен һәм, ар ҡы са ғын алып, Ми ңә эйәр һен. 25Сөн ки кем үҙе‑
нең йә нен һаҡ лап ҡа лыр ға те ләй, уны юғал тыр. Ә кем үҙе нең 
йә нен Ми нең хаҡ ҡа юғал та, ул уны та быр. 26Әгәр ке ше бө төн 
донъя ға эйә бу лып, йә нен һә ләк ит һә, уға бы нан ни фай ҙа? Ул 
үҙ йә нен ҡай та рып алыр өсөн ни мә би рә алыр икән? 27Әҙәм 
Улы Үҙе нең фә реш тә лә ре ме нән Ата һы ның бал ҡып тор ған 
шөһ рә тен дә ки лер һәм һәр кем гә ғә мә ле нә ҡа рап әже рен би‑
рер. 28Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: бын да ба ҫып то роу сы лар ҙың ҡай һы 
бер ҙә ре, Әҙәм Улы ның Бат ша бу лып ки леү ен күр гән гә тик лем, 
үлем та ты ма я саҡ. 1617

Ғайсаныңйөҙ‑ҡиәфәтеүҙгәреүе

171Ал ты көн дән һуң Ғай са Петр ҙы, Яҡуб ты һәм уның ҡус‑
ты һы Яхъя ны Үҙе ме нән алып, бе йек тау ға мен де. Улар 

ун да үҙ ҙә ре ге нә ине. 2Ғай са ның ҡиә фә те күҙ ал да рын да үҙ гәр ҙе: 
йө ҙө ҡояш тай бал ҡы ны, ә ке йе ме яҡ ты лыҡ ке үек ап‑аҡ төҫ кә 
ин де. 3Ҡа пыл улар ҡар шы һын да Му са ме нән Ильяс пәй ғәм бәр‑
ҙәр пәй ҙә бул ды һәм Ғай са ме нән һөй лә шеп тор ҙо лар. 4Шун да 
Петр Ғай са ға: 
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– Ху жа быҙ, беҙ ҙең бын да бу лы уы быҙ ҡай һы лай яҡ шы! Әгәр 
те лә һәң, өс са тыр ҡо рам: бе ре һен – Һи ңә, бе ре һен – Му са ға, 
бе ре һен – Ильяс ҡа, – ти не. 

5Петр был һүҙ ҙәр ҙе әйт кән саҡ та, бал ҡып тор ған бо лот ки‑
леп сы ғып, улар ҙы кү лә гә һе ме нән ҡап лап ал ды. Бо лот эсе нән: 
«Был – Ми нең ҡә ҙер ле Улым, Ул Ми нең ҡы уа ны сым. Уны тың‑
ла ғыҙ!» – ти гән та уыш ише тел де. 

6Был та уыш ты ише теп, шә керт тәр йөҙ тү бән ҡап лан ды, улар 
бик ныҡ ҡурҡ ты. 

7Ғай са ки леп улар ға ҡа ғыл ды: 
– То ро ғоҙ, ҡурҡ ма ғыҙ! 
8Шә керт тәр, кү тә ре леп ҡа ра ғас, Ғай са нан баш ҡа бер кем де 

лә күр мә не. 
9Тау ҙан төш кән дә Ғай са улар ҙы: 
– Әҙәм Улы үле нән те ре леп тор ған ға тик лем, күр гә не геҙ ха‑

ҡын да бер кем гә лә һөй лә мә геҙ, – тип ки ҫәт те. 
10– Ә ни ңә һуң ҡа нун бел гес тә ре, тәү ҙә Ильяс ки лер гә те йеш, 

ти ҙәр? – тип һо ра ны Унан шә керт тә ре. 
11– Ысын лап та, Ильяс ки леп, бө тө нө һөн үҙ уры ны на ҡу я‑

саҡ, – тип яуап бир ҙе Ғай са. 12– Әм мә һеҙ гә әй тәм: Ильяс кил де 
ин де, лә кин уны та ны ма ны лар һәм уның ме нән ни те лә һә ләр, 
шу ны ҡыл ды лар. Шу лай уҡ Әҙәм Улы на ла улар ар ҡа һын да ға‑
зап си гер гә ту ра ки лә сәк. 

13Шун да ин де шә керт тә ре Ғай са ның Сум ды рыу сы Яхъя ту ра‑
һын да һөй лә үен аң ла ны лар. 

Малайҙыңэсенәнендеҡыуыпсығарыу
14Улар ха лыҡ төр кө мө яны на әй лә неп ҡайт ҡас, Ғай са ал ды на 

бер ке ше кил де лә ту бы ғы на йы ғыл ды: 
15– Әфән дем, улым ды ҡыҙ ған! Ул өйә нәк ауы ры уы нан яфа ла на. 

Йыш ҡы на әле ут ҡа, әле һыу ға таш ла на. 16Мин уны шә керт тә‑
ре ңә кил тер гәй нем, лә кин улар һа уыҡ ты ра ал ма ны. 

17– Эй, иман һыҙ һәм бо ҙоҡ бы уын! Ми ңә һеҙ ҙең ме нән та ғы 
күп ме бу лыр ға һәм күп ме тү ҙер гә? Кил те ре геҙ ма лай ҙы Ми нең 
яны ма! – ти не Ғай са. 

18Ул ен гә сы ғыр ға бо йор ҙо. Ен сы ғыу ме нән ма лай һа уыҡ ты. 
19Шу нан һуң шә керт тәр, Ғай са ме нән үҙ ҙә ре ге нә ҡал ғас, Унан: 
– Ни өсөн беҙ уны ҡы уып сы ға ра ал ма ныҡ икән? – тип һо‑

ра ны лар. 



46

 Мат фей  17, 18 

20– Сөн ки има ны ғыҙ аҙ, – тип яуап бир ҙе Ғай са. – Һеҙ гә хаҡ 
һүҙ әй тәм: әгәр ҙә һеҙ ҙең гор чи ца ор ло ғо хәт лем ге нә има ны ғыҙ 
бу лып, бы нау тау ға: «Бы нан те ген дә күс», – тип әйт һә геҙ, ул 
уры ны нан кү сер ине. Шул саҡ та һеҙ ҙең ҡу лы ғыҙ ҙан кил мә гән 
һис бер нә мә бул маҫ ине*. 

ҒайсаныңҮҙенеңүлемеһәмтерелеүехаҡындаҡабатәйтеүе
22Га ли ле я ла бер гә йы йыл ғас, Ғай са улар ға: 
– Әҙәм Улы ке ше ләр ҡу лы на то топ би ре лә сәк. 23Уны үл те рә‑

сәк тәр, әм мә өсөн сө көн дә Ул те ре леп то ра саҡ, – ти не. 
Шә керт тәр оло ҡай ғы ға төш тө. 

АллаЙортонабиреләторғансаҙаҡа
24Улар Ка пер наум ға ки леп ет кәс, Ал ла Йор то өсөн ике драх ма** 

кү лә мен дә ге һа лым йы йыу сы лар Петр яны на кил де. 
– Ос та зы ғыҙ һа лым тү лә мәй ме? – тип һо ра ны улар. 
25– Тү ләй, – тип яуап бир ҙе Петр. 
Петр өй гә ин гәс, бе рен се бу лып һүҙ ҙе Ғай са баш ла ны: 
– Си мон, ни сек уй лай һың: ер ҙә ге бат ша лар һа лым ды һәм яһаҡ‑

ты кем дән тү лә тә? Үҙ ул да ры нан мы, әл лә баш ҡа ке ше ләр ҙән ме? 
26– Баш ҡа ке ше ләр ҙән, – тип яуап бир ҙе Петр. 
– Ти мәк, үҙ ул да ры тү ләү ҙән азат, – ти не Ғай са. 27– Әм мә 

бе ре һен дә рән йет мә йек. Күл гә ба рып ҡар маҡ һал. Бе рен се 
эләк кән ба лыҡ тың ауы ҙын ас һәм ун да кө мөш тәң кә*** та быр‑
һың. Уны алып, Ми нең өсөн дә, үҙең өсөн дә һа лым йы йыу‑
сы лар ға бир. 1718

КүктәрБатшалығындакембөйөгөрәк

181Шул ва ҡыт Ғай са яны на шә керт тә ре ки леп: 
– Күк тәр Бат ша лы ғын да кем иң бө йө гө? – тип һо ра ны. 

* 17:20 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа 21‑се аят та бар: «Бын‑
дай ен дәр тө рө до ға ҡы лыу һәм ура ҙа то тоу ме нән ге нә ҡы уып сы‑
ға ры ла». 

** 17:24 Икедрахма – йә һүд тәр ҙең һәр ир‑аты Ал ла Йор то на тү ләр гә 
те йеш бул ған йыл лыҡ һа лым. Бер драх ма яҡын са бер ди нар ға тиң 
бул ған. 

*** 17:27 Көмөштәңкә – грек са «ста тир». Ул дүрт драх ма ға тиң 
бул ған. 
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2Ғай са бер ба ла ны са ҡы рып алып, улар ҙың ур та һы на баҫ тыр‑
ҙы 3ла: 

– Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: әгәр һеҙ, үҙ гә реп, ба ла лар ке үек бул‑
ма һа ғыҙ, Күк тәр Бат ша лы ғы на бер ҡа сан да ин мә йә сәк һе‑
геҙ, – ти не. 4– Шу лай итеп, кем ошо ба ла ке үек үҙен ке се 
итеп то та, шул Күк тәр Бат ша лы ғын да иң бө йө гө. 5Һәм Ми нең 
ха ҡы ма ошон дай бер ба ла ны ҡа бул ит кән ке ше Ми не лә ҡа‑
бул итә. 

Ҡотҡотураһында
6Әм мә Ми ңә ышан ған бы нау тү бән зат тар ҙың бе рәй һен дө рөҫ 

юл дан яҙ ҙыр ған ке ше не, му йы ны на тир мән та шы аҫып, диң геҙ 
уп ҡы ны на ба тыр һа лар, уның өсөн хә йер ле рәк бу лыр ине. 

7Был донъя ға ҡай ғы, сөн ки дө рөҫ юл дан яҙ ҙы ра! Ҡот ҡо һа‑
лыу ҙар ҙың ки леүе ҡо тол ғо һоҙ, лә кин улар кем аша ки лә, шул 
ке ше гә ҡай ғы! 

8Әгәр ҙә ҡу лың йә ки ая ғың һи не го наһ ҡа ҡо торт һа, уны 
са бып сит кә таш ла! Ике ҡу лың һәм ике ая ғың ме нән мәң ге‑
лек ут ҡа таш ла ныу ға ҡа ра ған да, мәң ге лек тор мош ҡа бер ҡул‑
лы йә ки аҡ һаҡ ки леш ине үең һи нең өсөн хә йер ле рәк. 9Әгәр 
ҙә кү ҙең го наһ ҡа ҡо торт һа, уны һу рып алып сит кә таш ла! 
Ике кү ҙең ме нән йә һән нәм уты на таш ла ныу ға ҡа ра ған да, 
мәң ге лек тор мош ҡа һы ңар күҙ ле ки леш ине үең һи нең өсөн 
хә йер ле рәк. 

Юғалғанһарыҡхаҡындаҡисса
10Һаҡ бу лы ғыҙ, был тү бән зат тар ҙың бе ре һе нә лә кәм һе теп ҡа‑

ра ма ғыҙ. Һеҙ гә әй тәм: улар ҙың фә реш тә лә ре һәр ва ҡыт Күк тә ге 
Атам дың йө ҙө нә ҡа рай ала*. 

12Ни сек уй лай һы ғыҙ? Әгәр ҙә бер ке ше нең йөҙ һа ры ғы бу лып, 
шу лар ҙың бе ре һе аҙаш һа, ул туҡ һан ту ғыҙ һа ры ғын тау ҙа ҡал‑
ды рып, юғал ға нын эҙ ләп кит мәҫ ине ме икән? 13Тап һа, һеҙ гә хаҡ 
һүҙ әй тәм, юғал ма ған туҡ һан ту ғы ҙы на ҡа ра ған да, та был ға ны на 
ул ны ғы раҡ ҡы уа ныр. 14Һеҙ ҙең Күк тә ге Ата ғыҙ ҙа шу лай: тү бән 
зат тар ҙың бе ре һе нең дә һә ләк бу лы уын те лә мәй. 

* 18:10 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа 11‑се аят та бар: «Әҙәм Улы 
һә ләк бул ған ды ҡот ҡа рыр ға кил де». 
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Әгәримандашыңгонаһҡылһа
15Әгәр иман да шың һи ңә ҡар шы го наһ ҡыл һа, ба рып, ғә йе бен 

үҙе нә ге нә әйт. Тың ла һа, һин иман да шың ды үҙе ңә ҡай тар ған бу‑
лыр һың. 16Тың ла ма һа ин де, «һәр эш ике йә ки өс ша һит та ра фы‑
нан раҫ лан һын» өсөн, үҙең ме нән бер йә ки ике ке ше не алып бар. 
17Улар ҙы ла тың ла ма һа, иман даш тар бер ҙәм ле ге нә* һөй лә, ә ин де 
бер ҙәм лек ағ за ла рын да тың ла ма һа, ул саҡ та уның ме нән мө ғә мә‑
ләң мә жү си йә ки һа лым йы йыу сы ме нән ни сек, шу лай бул һын. 

18Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: һеҙ ер ҙә тый ған ды күк тә Ал ла ты я саҡ, 
ә ер ҙә рөх сәт ит кә не геҙ ҙе күк тә Ал ла рөх сәт итә сәк. 

19Та ғы һеҙ гә әй тәм: ара ғыҙ ҙан икә үе геҙ ер ҙә, үҙ‑ара һөй лә‑
шеп‑ки ле шеп, Күк тә ге Атам дан ни ге нә һо ра һа ғыҙ ҙа, Ул уны 
эш лә йә сәк. 20Сөн ки Ми нең хаҡ ҡа икәү ләп йә ки өсәү ләп йы‑
йыл һа лар, Мин дә улар ара һын да бу ла саҡ мын. 

Мәрхәмәтһеҙхеҙмәтсехаҡындаҡисса
21Шу нан Уның яны на Петр ки леп: 
– Ху жам, ту ға ным ды, әгәр ул ми ңә ҡар шы го наһ ҡыл һа, ни сә 

тап ҡыр ки се рер гә те йеш мен? Ете гә тик лем ме? – тип һо ра ны. 
22– Юҡ, ете гә тик лем тү гел, ә ет меш тап ҡыр ете гә тик лем, – 

тип яуап бир ҙе уға Ғай са. – 23Күк тәр Бат ша лы ғы бы на ни мә гә 
оҡ шаш: бер бат ша үҙе нең хеҙ мәт се лә ре нән иҫәп‑хи сап эшен та‑
лап ит кән. 24Аҡ са хи са бын асыҡ лай баш ла ғас, уның яны на ун 
мең та лант** бу ры сы бул ған бер ке ше не алып кил гән дәр. 25Уның 
тү ләр лек аҡ са һы бул ма ғас, бу ры сын ҡай та рыр өсөн, бат ша уның 
үҙен дә, ҡа ты нын да, ба ла ла рын да, бө тә мөл кә тен дә һа тыр ға 
әмер бир гән. 26Был хеҙ мәт се бат ша ал дын да йөҙ тү бән ҡап ла нып: 
«Бу ры сым ды ки сек те реп тор со! Мин һи ңә уны аҙаҡ ту лы һын са 
ҡай та рып би рер мен», – тип ял бар ған. 27Бат ша, хеҙ мәт се не йәл‑
ләп, бу ры сын бә хил лә гән һәм уны ебәр гән. 

28Лә кин был хеҙ мәт се, кит кәс, үҙе нә йөҙ ди нар бу ры сы бул ған 
бер хеҙ мәт тә шен ос рат ҡан. Ул уны бо ға ҙы нан алып бы уа  баш ла ған. 

* 18:17 Имандаштарберҙәмлеге – грек са нан һүҙ мә‑һүҙ «иман лы лар 
йы йы ны». Һүҙ лек тә «иман даш тар бер ҙәм ле ге»н ҡа ра ғыҙ. 

** 18:24 Талант – рим лы лар ҙың иң ҙур аҡ са бе рә ме ге. Ул 30 ки ло грамм 
кө мөш кә, йә ки ал ты мең ди нар ға тиң. Ди нар – эш се нең бер көн лөк 
хеҙ мәт ха ҡын тәш кил ит кән. 
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«Ми ңә күп ме бу ры сың бар, бө тә һен дә тү лә!» – тип та лап ит кән. 
29Те ге һе, ту быҡ ла нып, уға: «Бу ры сым ды ки сек те реп тор со, мин 
ҡай та рып би рер мен!» – ти гән. 30Әм мә ул, ри за бул ма йын са, бу‑
ры сын тү лә гән гә тик лем уны төр мә гә ул тырт ҡан. 31Бат ша ның 
бү тән хеҙ мәт се лә ре бы ны кү реп бик ҡай ғыр ған һәм бар бул ған 
хәл де ху жа ла ры на ба рып һөй ләп бир гән дәр. 32Шу нан һуң бат ша 
те ге хеҙ мәт се һен са ҡыр тып алып бы лай ти гән: «Яраҡ һыҙ хеҙ мәт‑
се! Һин үтен гәс, бө тә бу ры сың ды бә хил лә нем. 33Мин рә хим лек 
күр һәт кән ке үек, һин дә хеҙ мәт тә ше ңә рә хим лек күр һә тер гә те‑
йеш тү гел инең ме ни?» 34Һәм асыу лан ған бат ша хеҙ мәт се не, бө тә 
бу ры сын тү ләп бөт кән гә тик лем, яза лау сы лар ҡу лы на тап шыр ған. 

35Әгәр ту ға ны ғыҙ ҙы их лас кү ңел дән ки сер мә һә геҙ, Күк тә ге 
Атам да һеҙ гә ҡа ра та шу лай бу ла саҡ. 1819

Өйләнешеүһәмайырылышыутураһында

191Ғай са, һү ҙен та мам ла ғас, Га ли ле я нан ки теп Йә һү ҙиә нең 
Иор дан аръя ғын да ғы өлө шө нә йү нәл де. 2Уның ар ты нан 

күп ха лыҡ эйә реп бар ҙы һәм Ул ауы рыу ҙар ҙы һа уыҡ тыр ҙы. 3Ғай са 
яны на фа ри сей ҙар кил де. Уны һы нар ға те ләп: 

– Ир ке ше гә нин дәй ҙер сә бәп ме нән ҡа ты нын айы рыр ға рөх‑
сәт ите лә ме? – тип һо ра ны лар. 

4– Ке ше не бар ит кән дә, Бул ды рыу сы тәү ҙән үк «улар ҙы ир һәм 
ҡа тын итеп ярат ты», – ти гән де уҡы ма ны ғыҙ мы ни? – тип яуап 
бир ҙе Ғай са. – 5Ал ла шу лай уҡ: «Шу ға кү рә, ир ке ше, ата һы ме‑
нән әсә һен ҡал ды рып, ҡа ты ны на ҡу шы лыр һәм ике һе бер тән 
бу лыр ҙар», – ти гән. 6Ти мәк, улар ин де икәү тү гел, ә бер бө төн. 
Шу лай бул ғас, Ал ла ҡуш ҡан ды ке ше айыр ма һын. 

7– Ни ңә һуң Му са ир ке ше гә, ҡа ты ны на айы ры лы шыу ҡа ғы ҙы 
би реп, айы рыр ға рөх сәт ит кән? – ти не улар. 

8– Ул кү ңел дә ре геҙ ҡа ты бул ған ға кү рә ҡа ты ны ғыҙ ме нән 
айы ры лы шыр ға рөх сәт бир гән. Тәү ҙән улай тү гел ине, – ти не 
Ғай са. 9– Һеҙ гә әй тәм: ир ке ше, ҡа ты ны ның зи на ҡы лыу сә бә бе 
бул ма йын са, уны айы рып баш ҡа ға өй лән һә, ул зи на ҡы ла. 

10Шә керт тә ре Уға: 
– Ир ме нән уның ҡа тыны ара һын да ғы мө нә сә бәт тәр улай 

икән, ул саҡ та өй лән мәү хә йеры ле рәк, – ти не ләр. 
11– Был һүҙ ҙә ре геҙ ҙе бө тәһе лә ҡа бул итә ал май, кем гә Ал ла 

та ра фы нан би рел гән, шу лар ғы на ҡа бул итер, – тип яуап бир ҙе 
Ғай са. – 12Сөн ки ке ше ләр төр лө сә бәп тәр ар ҡа һын да өй лә нә 
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ал май: бе рәү ҙә ре инә ҡа ры ны нан шун дай бу лып ты уа, икен се‑
лә ре нә ке ше ләр сә бәп се бу ла, өсөн сө лә ре, ғү мер ҙә рен то тош лай 
Күк тәр Бат ша лы ғы на ар нау өсөн, үҙ ҙә ре өй лән мәй. Бы ны кем 
ҡа бул итә ала, шул ҡа бул ит һен! 

Ғайсаныңбалаларғабиргәнфатихаһы
13Шу нан һуң Уның яны на, баш та ры на ҡу лын ҡу йып до ға ҡыл‑

һын өсөн, ба ла ла рын алып кил деләр. Шә керт тә ре иһә улар ҙы 
шел тә ләп, үт кәр мә не. 14Әм мә Ғай са: 

– Үт кә ре геҙ ба ла лар ҙы, улар ға Ми нең яны ма ки лер гә ҡа ма‑
сау ла ма ғыҙ! Күк тәр Бат ша лы ғы ошон дай ҙар ҙы ҡы, – ти не. 

15Ба ла лар ға ҡул да рын ҡу йып фа ти ха һын бир гәс, Ул унан кит те. 

Байегет
16Бер ва ҡыт Ғай са яны на бер ке ше ки леп: 
– Ос таз, мәң ге лек тор мош ҡа эйә бу лыр өсөн, ми ңә нин дәй 

из ге лек эш ләр гә кә рәк? – тип һо ра ны. 
17– Ни ңә һин Ми нән из ге лек ха ҡын да һо рай һың? Из ге лек ле 

Бе рәү ге нә. Ә мәң ге лек тор мош ҡа инер гә те лә һәң, Уның әмер‑
ҙә рен үтә, – ти не Ғай са. 

18– Ҡай һы ла рын? – тип һо ра ны те ге егет. 
– «Ке ше үл тер мә, зи на ҡыл ма, ур лаш ма, ял ған ша һит лыҡ ит мә, 

19атай‑әсә йе ңә хөр мәт күр һәт» һәм «Яҡы ның ды үҙең де ярат ҡан 
ке үек ярат», – тип яуап бир ҙе Ғай са. 

20– Мин бы лар ҙың бө тә һен дә үтәп кил дем. Ми ңә та ғы ни мә 
ет мәй? – тип һо ра ны егет. 

21– Ка мил бу лыр ға те лә һәң, бар, бө тә мөл кә тең де һат та, фә‑
ҡир ҙәр гә өләш. Шу лай эш лә һәң, күк тә ха зи наң бу лыр. Унан кил 
дә Ми ңә эйәр, – ти не Ғай са. 

22Егет иһә, был һүҙ ҙәр ҙе ишет кәс, ҡай ғы ға тө шөп ки теп бар ҙы: 
бик бай ине ул. 23Ғай са Үҙе нең шә керт тә ре нә өн дәш те: 

– Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: бай ке ше гә Күк тәр Бат ша лы ғы на инеү 
ҡы йын. 24Һеҙ гә та ғы шу ны әй тәм: бай ке ше гә Ал ла Бат ша лы ғы на 
инеү гә ҡа ра ған да, дө йә гә энә кү ҙе аша үтеү еңе ле рәк. 

25Бы ны ишет кәс, шә керт тә ре бик ап ты рап: 
– Улай бул ғас, кем ге нә ҡо то ла алыр һуң? – тип һо ра ны. 
26Ғай са улар ға ҡа рап: 
– Ке ше ләр гә был мөм кин тү гел, ә Ал ла ға ба ры һы ла мөм‑

кин, – ти не. 
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27Шун да Петр Ғай са ға мө рә жә ғәт ит те: 
– Бы на беҙ, бө тә нә мә беҙ ҙе ҡал ды рып, Һи ңә эйәр ҙек. Бы ның 

өсөн беҙ гә ни бу лыр? 
28– Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм, – ти не Ғай са. – Донъя яңыр ғас, Әҙәм 

Улы Үҙе нең дан тә хе те нә ул тыр ған дан һуң, Һеҙ ҙә, Ми ңә эйә‑
реү се ләр, ун ике тә хет кә ул ты рып, Из ра ил дең ун ике ҡә би лә һен 
хө көм итә сәк һе геҙ. 29Өй ҙә рен, ағай‑эне лә рен, апай‑һең ле лә рен, 
ата‑әсә һен, ба ла ла рын йә ба ҫыу ҙа рын Ми нең хаҡ ҡа ҡал ды рып 
кит кән һәр кем гә йөҙ тап ҡыр кү бе рәк би ре лә сәк һәм ул мәң ге‑
лек тор мош ала саҡ. 30Әм мә бе рен се бул ған дар ҙың кү бе һе һуң ғы, 
ә һуң ғы лар иһә бе рен се бу лыр. 1920

Йөҙөмбаҡсаһындаэшләүселәрхаҡындаҡисса

201Күк тәр Бат ша лы ғы ир тән ир түк үҙе нең йө ҙөм баҡ са‑
һын да эш лә тер гә ял сы лар ял лар ға сыҡ ҡан ху жа ке ше‑

гә оҡ шаш. 2Ял сы лар ме нән кө нө нә бер ди нар ҙан ки леш кәс, 
ху жа улар ҙы йө ҙөм баҡ са һы на ебәр гән. 3Ир тән ге сә ғәт ту ғыҙ 
ти рә һен дә өйө нән сы ғып, ба ҙар май ҙа ны на бар ғас, ул бын да 
эш һеҙ тор ған баш ҡа ке ше ләр ҙе кү реп: 4«Һеҙ ҙә ми нең йө ҙөм 
баҡ са һы на ба ры ғыҙ. Мин һеҙ гә те йе шен сә тү ләр мен», – ти гән. 
5Улар кит кән. Ху жа сә ғәт ун ике лә лә, көн дөҙ гө өс тә лә шу лай 
эш лә гән. 6Сә ғәт биш тәр ти рә һен дә та ғы сыҡ ҡас, ба ҫып тор ған 
ке ше ләр ҙе кү реп, улар ҙан: «Һеҙ ни ңә бын да кө нө бу йы эш һеҙ 
то ра һы ғыҙ?» – тип һо ра ған. 7«Беҙ ҙе бер кем дә ял ла ма ны», – тип 
яуап ла ған те ге ләр. «Һеҙ ҙә йө ҙөм баҡ са һы на ба ры ғыҙ», – ти гән 
ху жа улар ға. 

8Кис ет кәс, ху жа ида ра сы һы на: «Эш се ләр ҙе са ҡы рып, эш ха ҡын 
тү лә. Аҙаҡ ял лан ған да ры нан баш лап, бе рен се лә ре ме нән та мам‑
ла», – ти гән. 9Кис ке биш тә ял лан ған дар ки леп, һәр ҡай һы һы 
бе рәр ди нар аҡ са ал ған. 10Си рат та ры ки леп ет кәс, бе рен се лә ре: 
«Кү бе рәк алыр быҙ», – тип уй ла ған. Лә кин улар ға ла бе рәр ди нар 
ғы на тей гән. 11Аҡ са ла рын ал ғас, ху жа ға зар ла на баш ла ған дар: 
12«Аҙаҡ кил гән дәр ба ры бер сә ғәт ке нә эш лә не, ә һин улар ҙы 
беҙ ҙең ме нән тиң лә нең. Беҙ бит кө нө бу йы эҫе ҡояш аҫ тын да 
ауыр эш баш ҡар ҙыҡ». 

13Әм мә ху жа улар ҙың бе ре һе нә яуап итеп бы лай ти гән: «Ду‑
ҫым, мин һи ңә ҡа ра та ғә ҙел һеҙ лек ҡыл ма ным. Ми нең ме нән бер 
ди нар ға ки леш тең тү гел ме һуң? 14Үҙе ңә те йеш ле һен ал да кит. 
Ә мин бы нау аҙаҡ ҡы ға ла һи ңә бир гән хәт ле би рер гә те лә йем. 
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15Үҙ мөл кә тем де үҙем те лә гән сә са рыф лар ға ха ҡым юҡ мы ни? 
Әл лә йо март лы ғым дан көн лә шә һең ме?» 

16– Бы на шу лай: аҙаҡ ҡы лар бе рен се бу лыр, ә бе рен се ләр аҙаҡ‑
ҡы бу лыр*, – ти не Ғай са. 

ҒайсаныңөсөнсөтапҡырҮҙенеңүлемеһәмтерелеүе
хаҡындаәйтеүе

17Иеру са лим ға та бан юл то топ, Ғай са ун ике шә кер тен сит кә 
са ҡы рып ал ды ла, улар ҙың үҙ ҙә ре нә ге нә: 

18– Әле беҙ Иеру са лим ға ки теп ба ра быҙ. Ун да Әҙәм Улы баш 
ру ха ни ҙар һәм ҡа нун бел гес тә ре ҡу лы на то топ би ре лә сәк. Улар 
Уны үлем гә хө көм итә сәк, 19мыҫ ҡыл ла тыу, ҡам сы ла тыу һәм 
ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ ла тыу өсөн, мә жү си ҙәр ҡу лы на тап шы ра саҡ. 
Лә кин өсөн сө көн дә Ул те рел теп тор ғо ҙо ла саҡ. 

ҒайсаһәмЗеведейҙыңулдары
20Шу нан Зе ве дей ҙың ҡа ты ны, ул да ры ме нән бер гә Ғай са яны‑

на ки леп, Уның ал дын да ту быҡ лан ды. Уның ни ҙер һо ра ғы һы 
ки лә ине. 

21– Һи ңә ни мә кә рәк һуң? – ти не Ғай са. 
– Һи нең Бат ша лы ғың да ми нең ошо ике улым дың бе ре һе уң 

яғы ңа, икен се һе һул яғы ңа ул ты ра саҡ, тип вә ғә ҙә бир һәң ине. 
22– Һеҙ ни мә һо ра ға ны ғыҙ ҙы үҙе геҙ ҙә аң ла май һы ғыҙ, – тип 

яуап бир ҙе Ғай са. – Мин эсә сәк ға зап кә сә һе нән һеҙ ҙә эсә 
алыр һы ғыҙ мы һуң? 

– Алыр быҙ, – ти не улар. 
23– Һеҙ, ысын лап та, Ми нең кә сәм дән эсер һе геҙ, ә уң яғым да 

йә ки һул яғым да ул ты рыр ға рөх сәт би рер гә Ми нең ха ҡым юҡ. Ул 
урын дар Атам та ра фы нан кем дәр гә әҙер лән гән, шу лар ул ты ра саҡ. 

24Был һөй лә шеү ҙе ишет кәс, ҡал ған ун шә керт тең был икәү гә 
асы уы кил де. 25Ғай са улар ҙы са ҡы рып алып: 

– Һеҙ бе лә һе геҙ: ха ким дар ха лыҡ тар өҫ тө нән ха ким лыҡ итә 
һәм баш лыҡ тар ҙа улар ға баш бу ла. 26Лә кин һеҙ ҙең ара ла улай 
бул ма һын! Ара ғыҙ ҙа бө йөк бу лыр ға те ләү се баш ҡа лар ға хеҙ мәт‑
се бул һын 27һәм ара ғыҙ ҙа бе рен се бу лыр ға те ләү се баш ҡа лар 

* 20:16 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа ошо урын да «сөн ки 
са ҡы рыл ған дар күп, һай лап алыр лыҡ та ры иһә аҙ» ти гән һүҙ ҙәр 
ҙә бар. 
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өсөн ҡол бул һын. 28Әҙәм Улы ла бит Үҙе нә хеҙ мәт ит те рер өсөн 
кил мә не. Үҙе хеҙ мәт итер гә һәм, күп тәр ҙе йо лоп алыр өсөн, Үҙ 
ғү ме рен йо лом итеп би рергә тип кил де, – ти не. 

Икеһуҡырҙыһауыҡтырыу
29Ғай са шә керт тә ре ме нән Иери хон ҡа ла һы нан кит кән дә, 

Уның ар ты нан ҙур ха лыҡ төр кө мө эйә реп бар ҙы. 30Юл си‑
тен дә ике һу ҡыр ул ты ра ине. Улар Ғай са ның үтеп ба ры уын 
ишет кәс: 

– Әфән дем, Да уыт Улы, беҙ гә мәр хә мәт ле бул һаң сы! – тип 
ҡыс ҡы рып ебәр ҙе. 

31Ха лыҡ, улар ҙы әр ләп, өн дәш мәҫ кә ҡуш ты, әм мә улар та ғы 
ла көс лө рәк итеп: 

– Әфән дем, Да уыт Улы, беҙ гә мәр хә мәт ле бул һаң сы! – тип 
ҡыс ҡыр ҙы. 

32Ғай са туҡ тап, улар ҙы са ҡы рып ал ды ла: 
– Һеҙ ҙең өсөн ни мә эш лә үем де те ләй һе геҙ? – тип һо ра ны. 
33– Әфән дем, күҙ ҙә ре беҙ күр һен ине! – ти не улар. 
34Ғай са, үҙ ҙә рен йәл ләп, күҙ ҙә ре нә ҡу лы ме нән ҡа ғыл ды. Улар 

шун да уҡ кү рә баш ла ны һәм Уға эйә реп кит те. 2021

ҒайсаныңтантаналырәүештәИерусалимғаинеүе

211Улар Иеру са лим ға яҡын лаш ҡан да, Зәй түн та уы янын‑
да ғы Виф фа гия ауы лы на ин гәс, Ғай са ике шә кер тен 

ал дан ебәр ҙе. 
2– Ҡар шы ла ғы анау ауыл ға ба ры ғыҙ. Ба рып ин гәс тә шун да 

уҡ бәй ләп ҡу йыл ған инә ишәк ме нән йәш ишәк те кү рер һе геҙ. 
Улар ҙы ыс ҡын ды рып, Ми ңә алып ки ле геҙ. 3Әгәр бе рәй һе ни ҙә 
бул һа әйт һә, уға: «Улар Ху жа ға кә рәк», – тип яуап би ре геҙ. Ул 
ишәк тәр ҙе шун да уҡ би реп ебә рер, – ти не Ул. 

4Был иһә пәй ғәм бәр аша әй тел гән һүҙ ҙәр ғә мәл гә аш һын 
өсөн бул ды: 

5 «Си он ҡы ҙы на* әй те геҙ: 
Бы на, һи ңә Бат шаң ки лә. 
Ул Үҙе йы уаш бу лып, ишәк кә һәм йәш ишәк кә, 
йөк йө рө тә тор ған хай уан ба ла һы на ат лан ған». 

* 21:5 Сионҡыҙы – Иеру са лим хал ҡы. Си он та уын да Иеру са лим ҡа‑
ла һы урын лаш ҡан. 
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6Шә керт тә ре ба рып, бө тә һен дә Ғай са ҡуш ҡан са эш лә не. 
7Ишәк ме нән ба ла һын алып ки леп, өҫ ке йем дә рен һырт та ры на 
һал ғас, Ғай са ишәк кә ат лан ды. 8Бик ҙур ха лыҡ төр кө мө өҫ ке‑
йем дә рен си сеп юл ға тү шә не, баш ҡа ла ры иһә хөр мә бо таҡ та рын 
һын ды рып һал ды. 9Ғай са ның ал ды нан ба рыу сы лар ҙа, ар ты нан 
ки леү се төр көм дәр ҙә: 

– Да уыт Улы на осан на!* 
Раб бы исе ме ме нән Ки леү се мө бә рәк бул һын! 
Бе йек күк тәр ҙә осан на! – тип ҡыс ҡыр ҙы лар. 

10Ғай са Иеру са лим ға ки леп ин гәс, бө тә ҡа ла хә рә кәт кә 
кил де. 

– Был кем? – тип һо раш ты лар. 
11– Был – Ғай са, Га ли ле я ла ғы На за ра нан кил гән пәй ғәм бәр, – 

тип яуап бир ҙе ха лыҡ. 

АллаЙортоноңтаҙарыныуы
12Ғай са, Ал ла Йор то на инеп, ун да ғы бө тә һа тыу сы лар ҙы һәм 

һа тып алыу сы лар ҙы ҡы уа баш ла ны, аҡ са ал маш ты рыу сы лар ҙың 
өҫ тәл дә рен, кү гәр сен һа тыу сы лар ҙың ул тыр ғыс та рын ау ҙа рып 
таш ла ны. 13Ғай са улар ға: 

– Из ге Яҙ ма ла: «Ми нең Йор том до ға ҡы лыу йор то тип ата ла‑
саҡ», – тип яҙыл ған, ә һеҙ уны юл ба ҫар ҙар оя һы на әй лән де рә‑
һе геҙ! – ти не. 

14Ал ла Йор тон да Уның яны на һу ҡыр ҙар һәм аҡ һаҡ тар кил де, 
Ғай са улар ҙы һа уыҡ тыр ҙы. 15Лә кин Ул ҡыл ған ғә жә йеп эш тәр ҙе 
кү реү ҙән һәм ба ла лар ҙың Ал ла Йор тон да: «Да уыт Улы на осан‑
на!» – тип ҡыс ҡы ры уы нан баш ру ха ни ҙар ҙың һәм ҡа нун бел‑
гес тә ре нең асы уы ҡа бар ҙы. 

16– Бы лар ҙың ни мә ти гән дә рен ише тә һең ме? – ти не улар. 
– Эйе! – тип яуап ла ны Ғай са. – Һеҙ: «Ба ла лар һәм са бый ҙар 

ауы ҙы нан Һин Үҙе ңә маҡ тау һүҙ ҙә ре әйт тер ҙең», – тип яҙыл ған‑
ды һис ҡа сан уҡы ма ны ғыҙ мы ни? 

17Ғай са, улар ҙы ҡал ды рып, ҡа ла нан Ви фа ни я ға кит те һәм 
төн дө шун да уҙ ғар ҙы. 

*  21:9 Осанна – йә һүд те лен дә һүҙ мә‑һүҙ «яр ҙам ит» ти гән де аң ла та, 
ә «Ал ла ға дан» ти гән мә ғә нә лә ҡул ла ны ла. 
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Инжирағасынҡарғау
18Ир тә гә һе нә Иеру са лим ға ҡай тып бар ған да Ғай са асыҡ ҡа нын 

той ҙо. 19Юл бу йын да ғы ин жир аға сын кү реп, уның яны на кил де, 
лә кин яп раҡ тан баш ҡа бер нәмә лә тап ма ны. 

– Бер ҡа сан да еме шең бул ма һын! – ти не Ул һәм шун да уҡ 
ин жир аға сы ҡо ро но. 

20Бы ны кү реп, шә керт тә ре нең иҫе кит те. 
– Ин жир аға сы ни сек улай ҡа пыл ғы на ҡо ро но һуң? – тип 

һо ра ны улар. 
21– Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: әгәр ҙә ышан һа ғыҙ һәм ике лән мә һә геҙ, 

һеҙ Мин ин жир аға сы ме нән ҡыл ған ды ғы на эш ләп ҡал маҫ һы ғыҙ, 
хат та бы нау тау ға: «Кү тә ре леп, диң геҙ гә таш лан!» – тип әйт һә геҙ, 
шу лай бу лыр. 22До ға ҡыл ған да нимә һо ра һа ғыҙ ҙа, ышан һа ғыҙ, 
ҡа бул бу лыр, – тип яуап ла ны Ғай са. 

Ғайсаныңвәкәләтехаҡындаһорау
23Ғай са Ал ла Йор то на инеп ун да өй рәт кән саҡ та, яны на баш 

ру ха ни ҙар һәм ха лыҡ аҡ һа ҡал да ры кил де. 
– Бы лар ҙы эш ләр гә Һи нең ни ха ҡың бар? Был вә кә ләт те Һи ңә 

кем бир ҙе? – тип һо ра ны улар. 
24– Мин дә һеҙ гә бер һо рау би рәм, – ти не Ғай са. – Әгәр ҙә 

яуап ҡай тар һа ғыҙ, Мин дә бы лар ҙы нин дәй вә кә ләт ме нән баш‑
ҡа ры уым ды әй тер мен. 25Яхъя ның һыу ға сум ды ры уы ҡай ҙан 
ки лә? Күк тән ме, әл лә ке ше ләр ҙән ме? 

Те ге ләр үҙ‑ара: 
– Әгәр: «Күк тән», – ти һәк, Ул: «Ни ңә һуң һеҙ уға ышан ма ны‑

ғыҙ?» – тип һо ра я саҡ. 26«Ке ше ләр ҙән», – ти ер гә иһә ха лыҡ тан 
ҡур ҡа быҙ. Бө тө нө һө лә Яхъя ны пәй ғәм бәр тип иҫәп ләй бит, – 
ти еш те ләр. 

27– Бел мәй беҙ, – тип яуап ҡай тар ҙы улар Ғай са ға. 
– Улай бул ғас, Мин дә һеҙ гә бы лар ҙы нин дәй вә кә ләт ме нән 

баш ҡа ры уым ды әйт мә йем, – ти не Ғай са. 

Атаныңикеулыхаҡындаҡисса
28– Ә бы на был хаҡ та ни әй тер һе геҙ? Бер ке ше нең ике улы 

бул ған. Бе рен се һе нең яны на ки леп, ул: «Улым, бө гөн йө ҙөм баҡ‑
са һы на ба рып эш ләп ҡайт әле», – ти гән. 29Уны һы иһә: «Эш лә гем 
кил мәй», – ти гән, лә кин бер аҙ ҙан ки ре уй лап, кит кән. 30Атай 
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ке ше, икен се улы яны на ки леп, шу ны уҡ ҡа бат ла ған. Уны һы: 
«Ба рам, әфән дем» – ти гән, әм мә бар ма ған. 31Ата ла ры ның их‑
ты я рын ҡай һы һы үтә гән? 

– Бе рен се һе, – тип яуап бир ҙе те ге ләр. 
Ғай са улар ға: 
– Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: Ал ла Бат ша лы ғы на һа лым йы йыу сы лар 

һәм фә хи шә ләр һеҙ ҙән ал да инә сәк. 32Сөн ки Яхъя һеҙ гә тә ҡүә 
бу лыу юлын күр һә тер гә тип кил гәй не, лә кин һеҙ уға ышан ма‑
ны ғыҙ. Ә һа лым йы йыу сы лар һәм фә хи шә ләр ышан ды. Һеҙ, 
бы ны кү реп тә, ба ры бер уйы ғыҙ ҙан ки ре ҡайт ма ны ғыҙ һәм уға 
ышан ма ны ғыҙ. 

Йөҙөмүҫтереүселәрхаҡындаҡисса
33Хә ҙер икен се ҡис са ны тың ла ғыҙ. Ер би ләү се бер ке ше бул ған. 

Ул йө ҙөм баҡ са һы ул тырт ҡан, уны ҡой ма ме нән ура тып ал ған, 
йө ҙөм иҙеү өсөн һыҡ ҡыс ҡа ҙы ған, ҡа ра уыл ма на ра һы тө ҙөп 
ҡуй ған һәм, баҡ са ны йө ҙөм үҫ те реү се ләр гә ҡур тым ға* би реп, 
сит кә сы ғып кит кән. 34Емеш йы йыр ва ҡыт ет кәс, уңы шы нан үҙ 
өлө шөн алыр ға тип хеҙ мәт се лә рен ебәр гән. 35Йө ҙөм үҫ те реү се‑
ләр уның хеҙ мәт се лә рен то топ, ҡай һы һын туҡ мап, ҡай һы һын 
үл те реп, ҡай һы ла рын таш ме нән бәр гес лә гән дәр. 36Ху жа та ғы ла 
кү бе рәк хеҙ мәт се лә рен ебәр гән, әм мә улар ме нән дә шун дай уҡ 
хәл ҡа бат лан ған. 37Ни һа йәт: «Улы ма хөр мәт күр һә тер ҙәр», – тип 
уй лап, улын ебәр гән. 38Әм мә йө ҙөм үҫ те реү се ләр, уның улын 
күр гәс, бер‑бе ре һе нә: «Был – ва риҫ. Әй ҙә геҙ, уны үл те рә йек тә, 
уға ҡа ла тор ған ми раҫ беҙ ҙе ке бу лыр», – ти еш кән дәр. 39Улар уны 
то топ, йө ҙөм баҡ са һы нан алып сы ғып үл тер гән дәр. 40Ин де баҡ са 
ху жа һы, әй лә неп ҡайт ҡас, был йө ҙөм үҫ те реү се ләр ҙе ни эш лә тер? 

41– Улар ҙы яуыз лыҡ та ры өсөн ҡот ос ҡос үлем гә ду сар итер 
һәм баҡ са ны баш ҡа йө ҙөм үҫ те реү се ләр гә ҡур тым ға би рер. Ула‑
ры ху жа ға те йеш ле өлөш тө ва ҡы тын да би реп ба рыр, – тип яуап 
ҡай тар ҙы баш ру ха ни ҙар һәм аҡ һа ҡал дар. 

42– Ә һеҙ Из ге Яҙ ма ла: 
«Тө ҙөү се ләр, яраҡ һыҙ, тип ки ре ҡаҡ ҡан таш 
иң мө һим мө йөш та шы бул ды. 
Был Раб бы та ра фы нан эш лән де 
һәм беҙ ҙең өсөн ғә жә йеп хәл» – 

* 21:33 Ҡуртым – рус са «арен да». 
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ти гән де бер ва ҡыт та ла уҡы ма ны ғыҙ мы ни? – ти не Ғай са. – 43Шу‑
ға кү рә һеҙ гә әй тәм: Ал ла Бат ша лы ғы, һеҙ ҙән тар тып алы нып, 
уның еме шен кил тер гән ха лыҡ ҡа би ре лә сәк. 44Был таш өҫ тө нә 
йы ғыл ған һәр кем сел пә рә мә ки лә сәк, ә ин де таш кем дең өҫ тө нә 
тө шә, шу ны иҙә сәк. 

45Баш ру ха ни ҙар һәм фа ри сей ҙар, Ғай са ның ҡис са ла рын тың‑
лап, Уның үҙ ҙә ре ту ра һын да һөй лә үен аң ла ны лар. 46Улар Ғай са ны 
ҡул ға алыр ға те лә не, лә кин баҙ нат ит мә не, сөн ки Уны пәй ғәм бәр 
тип һа на ған ха лыҡ тан ҡурҡ ты лар. 2122

Туймәжлесехаҡындаҡисса

221Ғай са улар ға мө рә жә ғәт итеп, та ғы ҡис са лар һөй лә не: 
2– Күк тәр Бат ша лы ғы бер бат ша ның улы на туй мәж ле‑

се уҙ ға ры уы на оҡ ша ған. 3Ул, мәж лес кә са ҡы рыл ған ҡу наҡ тар‑
ҙы йы йыр ға ниәт ләп, хеҙ мәт се лә рен ебәр гән, лә кин ҡу наҡ тар‑
ҙың кил ге һе кил мә гән. 4«„Та бы ным әҙер ин де: үгеҙ ҙә рем һәм 
һи мер тел гән ма лым һу йыл ған, бө тә нә мә етеш. Туй мәж ле се нә 
ки ле геҙ“, – ти гән һүҙ ҙә рем де са ҡы рыл ған ке ше ләр гә тап шы‑
ры ғыҙ», – тип ул бү тән хеҙ мәт се лә рен та ғы ебәр гән. 5Лә кин 
те ге ләр, са ҡы рыу ҙы һан ға һуҡ ма йын са, үҙ эш тә ре бу йын са 
та ра лыш ҡан: бе рәү ҙәр үҙ ҙә ре нең ба ҫыу ҙа ры на, икен се ләр сау‑
ҙа эш тә ре ме нән сы ғып кит кән. 6Ә баш ҡа ла ры хеҙ мәт се ләр ҙе 
то топ мыҫ ҡыл ит кән һәм үл тер гән. 7Бат ша яр һып, үл те реү се‑
ләр ҙе юҡ итер гә, ҡа ла ла рын ян ды рыр ға әмер би реп, ғәс кә рен 
ебәр гән. 8Бы нан һуң ул хеҙ мәт се лә ре нә: «Туй та бы ны әҙер, 
лә кин са ҡы рыл ған ҡу наҡ тар бы ға ла йыҡ бул май сыҡ ты. 9Юл 
сат та ры на сы ғып, кем де кү рә һе геҙ, ба ры һын да туй мәж ле се нә 
са ҡы ры ғыҙ», – ти гән. 10Хеҙ мәт се ләр юл дар ға сы ғып, ос ра ған 
бө тә ке ше не – яма нын да, яҡ шы һын да алып кил гән. Мәж лес 
бүл мә һе ҡу наҡ тар ме нән тул ған. 11Бат ша, улар ҙы кү рер гә ин‑
гәс, ун да бай рам ке йе ме кей мә гән бер ке ше гә иғ ти бар ит кән 
12һәм унан: «Дуҫ, ни сек һин бын да бай рам са ке йен мә йен сә 
кил дең?» – тип һо ра ған. Те ге өн дәш мә гән. 13Бат ша хеҙ мәт‑
се лә ре нә: «Бы ны, аяҡ‑ҡу лын бәй ләп, тыш ҡы ҡа раң ғы лыҡ ҡа 
сы ға рып таш ла ғыҙ. Ун да илау һәм теш шы ғыр ла тыу ҙар ише‑
те лер», – ти гән. 14Сөн ки са ҡы рыл ған дар күп, лә кин һай лап 
алыр лыҡ та ры аҙ. 
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Ҡайсарғаһалымтүләүхаҡындаһорау
15Шу нан һуң фа ри сей ҙар йы йы лып, Ғай са ны ни сек итеп һүҙ ҙә 

эләк те рер гә икән, тип кә ңәш ҡор ҙо. 16Улар үҙ ҙә ре нең шә керт‑
тә рен Ирод бат ша яҡ лы ла ры ме нән бер гә Ғай са яны на ебәр ҙе. 

– Ос таз, – ти не улар, – беҙ Һи нең дө рө ҫөн әй те үең де һәм, 
дө рөҫ лөк тән сит кә тай пыл ма йын са, Ал ла юлы на өй рә те үең де 
бе лә беҙ. Һин бер кем гә лә ярар ға ты рыш май һың, сөн ки ке ше ләр‑
ҙең кем ле ге нә ҡа ра май һың. 17Шу лай бул ғас, әйт әле беҙ гә: ни сек 
уй лай һың, ҡай сар ға* һа лым тү ләр гә рөх сәт ите лә ме, әл лә юҡ мы? 

18Ғай са улар ҙың мә кер ле ниә тен аң лап: 
– Ни ңә һеҙ Ми ңә ау ҡо ра һы ғыҙ, ике йөҙ лө ләр? – ти не. 19– Һа‑

лым ды нин дәй аҡ са ме нән тү ләй һе геҙ, шу ны Ми ңә күр һә те геҙ! 
Уға ди нар кил те реп бир ҙе ләр. 
20– Бын да кем дең һү рә те тө шө рөл гән һәм исе ме яҙыл ған? – 

тип һо ра ны Ғай са. 
21– Ҡай сар ҙы ҡы. 
– Улай һа, ҡай сар ҙы ҡын – ҡай сар ға, ә Ал ла ны ҡын Ал ла ға 

би ре геҙ, – ти не шун да Ғай са. 
22Уның яуа бын ишет кәс, хай ран ҡал ды лар һәм Уны ҡал ды‑

рып кит те ләр. 

Саддукейҙарҙыңтерелептороутураһындаһорауы
23Шул көн дө Ғай са яны на сад ду кей ҙар кил де. Улар үле нән те‑

ре леү ҙе ин ҡар итә ине. Ғай са ға ошон дай һо рау бир ҙе ләр: 
24– Ос таз, Му са ҡа нун да әйт кән: «Әгәр ҙә ба ла һы бул ма ған 

ир үлеп кит һә, уның тол ҡал ған ҡа ты ны на ту ға ны өй лән һен һәм 
үл гән ту ға ны ның нә ҫе лен да уам ит һен». 25Беҙ ҙең ара быҙ ҙа аға‑
лы‑ҡус ты лы ете бер ту ған бар ине. Бе рен се һе, өй лән гәс, ба ла һы 
бул ма йын са үлеп кит те, ҡа ты ны ҡус ты һы на ҡал ды. 26Икен се һе 
ме нән дә, өсөн сө һө нән етен се һе нә тик лем бү тән дә ре ме нән дә 
шун дай хәл ҡа бат лан ды. 27Аҙаҡ ҡа тын да ва фат бу лып ҡуй ҙы. 
28Шу лай бул ғас, үле ләр те рел гән ва ҡыт та ул ете ту ған дың ҡай‑
һы ны һы ның ҡа ты ны бу ла саҡ? Бө тә һе лә уның ире бул ған бит! 

29– Һеҙ яңы лы ша һы ғыҙ, сөн ки Из ге Яҙ ма ны ла, Ал ла ның 
ҡөҙ рә тен дә бел мәй һе геҙ, – тип яуап бир ҙе Ғай са. 30– Үл гән дәр, 

* 22:17 Ҡайсар – бо рон ғо Рим им пе ра тор ҙа ры ның рәс ми ата ма ла‑
ры ның бе ре һе. 
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те ре леп тор ғас, өй лән мәҫ тәр ҙә, ке йәү гә лә сыҡ маҫ тар. Улар 
күк тә ге фә реш тә ләр һы маҡ бу лыр ҙар. 31Ә үл гән дәр ҙең те ре леп 
то ро уы на кил гән дә, был хаҡ та Ал ла ның һеҙ гә ни мә ти гә нен 
уҡы ма ны ғыҙ мы ни? 32«Мин – Иб ра һим Ал ла һы, Ис хаҡ Ал ла һы 
һәм Яҡуб Ал ла һы», – ти гән Ул. Ал ла – үле ләр Ал ла һы тү гел, ә 
те ре ләр ҙе ке. 

33Ғай са ны тың ла ған ха лыҡ Уның өй рә теү ҙә ре нә таң ҡал ды. 

Иңбөйөкәмерхаҡындаһорау
34Ғай са ның сад ду кей ҙар ҙың ауы ҙын яп тыр ға нын ишет кәс, 

фа ри сей ҙар бер гә йы йыл ды. 35Улар ара һын да ғы бер ҡа нун бел‑
ге се Уны һы нар ға те ләп: 

36– Ос таз, ҡа нун да ҡай һы әмер иң мө һи ме? – тип һо ра ны. 
37– «Раб бы Ал лаң ды бө тә йө рә гең, бө тә йә нең һәм бө тә аҡы лың 

ме нән ярат», – ти не Ғай са. – 38Был бе рен се һәм иң мө һим әмер. 
39Икен се һе лә шун дай уҡ: «Яҡы ның ды үҙең де ярат ҡан ке үек ярат». 
40Бө тә ҡа нун һәм пәй ғәм бәр ҙәр ошо ике әмер гә ни геҙ лән гән. 

МәсихкемТоҡомо?
41Бер гә йы йыл ған фа ри сей ҙар ҙан Ғай са: 
42– Һеҙ Мә сих ха ҡын да нимә уй лай һы ғыҙ? Ул кемдең То ҡо‑

мо? – тип һо ра ны. 
– Да уыт То ҡо мо, – тип яуап бир ҙе улар. 
43– Ә ни сек Да уыт, Из ге Рух тәьҫи ре аҫ тын да бу лып, Мә сих те 

Ху жам тип атай ала? Ул бит: 
44 «Раб бы Ал лам ми нең Ху жа ма: 

„Мин дош ман да рың ды 
аяҡ та рың аҫ ты на һал ған ға тик лем, 
уң яғым да ул тыр“», 

– ти не. 45Шу лай бул ғас, Да уыт Уны Ху жам тип атай икән, ни сек 
ин де Мә сих уның То ҡо мо бу ла ала? 

46Бер кем дә Уға яуап ҡай та ра ал ма ны. Шул көн дән алып бе‑
рәү ҙә Ғай са ға һо рау би рер гә баҙ нат ит мә не. 2223

Ғайсаҡанунбелгестәренһәмфарисейҙарҙыфашитә

231Бы нан аҙаҡ Ғай са ха лыҡ ҡа һәм Үҙе нең шә керт тә ре нә 
мө рә жә ғәт ит те: 

2– Му са уры нын фа ри сей ҙар һәм ҡа нун бел гес тә ре би ләп ал ды. 
3Шу ға кү рә, улар ҙы тың ла ғыҙ һәм ҡуш ҡан да рын үтә геҙ, лә кин 



 Мат фей  23 

60

ҡыл ған да рын ҡа бат ла ма ғыҙ, сөн ки улар бер төр лө һөй ләй, икен се 
төр лө эш ләй. 4Улар кү тәр ге һеҙ ауыр йөк тәр ҙе бәй ләп, ке ше ләр‑
ҙең иңе нә һа ла, ә үҙ ҙә ре уны ҡуҙ ға тып ебә рер өсөн бар маҡ та 
ҡы быр лат май. 5Ни ге нә баш ҡар һа лар ҙа, ке ше ләр күр һен, тип 
эш ләй ҙәр. Улар маң лай ҙа рын да ғы һәм ҡул да рын да ғы до ға ҡа бын* 
ки ңәй тә, өҫ ке йем дә ре нең суҡ та рын оҙо най та. 6Мәж лес тәр ҙә иң 
түр ҙә һәм ғи бә ҙәт ха на лар ҙа ал ғы урын дар ҙа ул ты рыр ға, 7ба ҙар 
май ҙан да рын да үҙ ҙә рен оло лап сә ләм лә гән дә рен һәм ке ше ләр‑
ҙең улар ҙы «ос таз» тип ата ған да рын яра та. 8Ә һеҙ ҙе «ос таз» тип 
ата ма һын дар, сөн ки һеҙ ҙең бер ге нә Ос та зы ғыҙ бар, һәм һеҙ 
бер‑бе ре геҙ гә ту ған. 9Ер ҙә бер кем де лә «ата» тип исем лә мә геҙ, 
сөн ки һеҙ ҙең Күк тә ге Ата ғыҙ ғы на бар. 10Һеҙ ҙе «уҡы тыу сы» тип 
тә ата ма һын дар, сөн ки Уҡы тыу сы ғыҙ бер – Мә сих. 11Ара ғыҙ ҙа‑
ғы иң бө йө гө һеҙ ҙең хеҙ мәт се геҙ бул һын. 12Үҙ‑үҙен кү тә реү се не 
Ал ла тү бән һе тер, ә үҙен тү бән һе теү се не Ал ла кү тә рер. 

13– Ҡай ғы һеҙ гә, ҡа нун бел гес тә ре һәм фа ри сей ҙар! Ике йөҙ‑
лө ләр! Һеҙ ке ше ләр ҙән Күк тәр Бат ша лы ғын бик ләп то та һы ғыҙ, 
үҙе геҙ ҙә ин мәй һе геҙ, инер гә те ләү се ләр ҙе лә ин дер мәй һе геҙ!** 

15Ҡай ғы һеҙ гә, ҡа нун бел гес тә ре һәм фа ри сей ҙар! Ике йөҙ лө‑
ләр! Тик бе рәү ҙе ге нә бул һа ла үҙе геҙ тот ҡан иман ға кил те рер 
өсөн, һеҙ диң геҙ ҙәр һәм ҡо ро ер ҙәр аша үтә һе геҙ. Ә ин де бе рәй‑
һен кил тер һә геҙ, уны йә һән нәм гә үҙе геҙ гә ҡа ра ған да ике лә тә 
ар тыҡ ду сар итә һе геҙ. 

16Ҡай ғы һеҙ гә, һу ҡыр юл баш сы лар! Һеҙ: «Ал ла Йор то ме нән 
ант ит кән ке ше нең ан ты бер ни ҙә тор май, әм мә кем дер Ал ла 
Йор то ноң ал ты ны ме нән ант итә икән, ул уны үтәр гә те йеш», – 
тип өй рә тә һе геҙ. 17Ал йот тар, һу ҡыр ҙар! Ҡай һы һы мө һи ме рәк: 
ал тын мы әл лә ал тын ды из ге итеү се Ал ла Йор то мо? 18Һәм та ғы: 
«Ҡор бан кил те реү уры ны ме нән ант ит кән ке ше нең ан ты бер ни 
ҙә тор май, ҡор бан кил те реү уры нын да ғы бү ләк ме нән ант ит һә 
ин де, ул уны үтәр гә те йеш», – ти һе геҙ. 19Һу ҡыр ҙар! Ҡай һы һы 

*  23:5 Из ге Яҙ ма лар ҙан өҙөк тәр туп ла ған ҙур бул ма ған ҡум та ны до ға 
ва ҡы тын да үҙ ҙә ре нә бәй лә гән дәр. 

** 23:13 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа 14‑се аят та бар: «Ҡай ғы 
һеҙ гә, ҡа нун бел гес тә ре һәм фа ри сей ҙар! Һеҙ ике йөҙ лө! Тол ҡа тын‑
дар ҙың өй ҙә рен үҙе геҙ гә ала һы ғыҙ һәм, ке ше ләр күр һен тип, оҙаҡ 
итеп до ға ҡы ла һы ғыҙ. Бы лар өсөн айы рыу са ҡа ты хө көм ите лә сәк‑
һе геҙ». 
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мө һи ме рәк: бү ләк ме, әл лә бү ләк те из ге итеү се ҡор бан кил те реү 
уры ны мы? 20Шу ға кү рә, ҡор бан кил те реү уры ны ме нән ант ит‑
кән ке ше уның ме нән дә, уның өҫ төн дә ге бө тә нә мә ме нән дә 
ант ит кән бу ла. 21Һәм Ал ла Йор то ме нән ант ит кән ке ше уның 
ме нән дә, уның эсен дә Йә шәү се ме нән дә ант ит кән бу ла. 22Ә 
күк ме нән ант ит кән ке ше Ал ла тә хе те һәм ун да Ул ты рыу сы ме‑
нән ант ит кән бу ла. 

23Ҡай ғы һеҙ гә, ҡа нун бел гес тә ре һәм фа ри сей ҙар! Ике йөҙ лө‑
ләр! Һеҙ бөт нөк төң, ук роп тың һәм аҡ әнис тең ун дан бер өлө шөн 
би рә һе геҙ, ә ҡа нун да ғы иң мө һим та лап тар ҙы – ғә ҙел лек те, шәф‑
ҡәт те һәм Ал ла ға тоғ ро лоҡ то – сит тә ҡал ды ра һы ғыҙ. Бы лар ҙы 
үтәр гә һәм бү тән та лап тар ҙы ла онот маҫ ҡа кә рәк ине. 24Һу ҡыр 
юл баш сы лар! Һеҙ се рә кәй ҙе һө ҙөп ала һы ғыҙ, ә дө йә не йо топ 
ебә рә һе геҙ! 

25Ҡай ғы һеҙ гә, ҡа нун бел гес тә ре һәм фа ри сей ҙар! Ике йөҙ лө‑
ләр! Кә сә нең һәм та баҡ тың ты шын та ҙар та һы ғыҙ, ә эс тән улар 
ҡом һоҙ лоҡ һәм тый наҡ һыҙ лыҡ ме нән ту лы. 26Һу ҡыр фа ри сей, 
тәү ҙә кә сә нең эсен та ҙарт, шун да уның ты шы ла та ҙа бу лыр! 

27Ҡай ғы һеҙ гә, ҡа нун бел гес тә ре һәм фа ри сей ҙар! Ике йөҙ лө ләр! 
Һеҙ ағар тыл ған ҡә бер мә мер йә лә ре ке үек: тыш тан улар ма тур бу‑
лып кү ре нә, ә эсе ту лы мә йет һө йәк тә ре һәм төр лө шаҡ шы нә мә! 
28Һеҙ ҙә шун дай уҡ: тыш тан ке ше ләр гә тә ҡүә бу лып кү ре нә һе геҙ, 
ә эсе геҙ ту лы ике йөҙ лө лөк һәм ҡа нун һыҙ лыҡ. 

29Ҡай ғы һеҙ гә, ҡа нун бел гес тә ре һәм фа ри сей ҙар! Ике йөҙ‑
лө ләр! Һеҙ пәй ғәм бәр ҙәр өсөн мә мер йә ләр тө ҙөй һө гөҙ һәм тә‑
ҡүә ке ше ләр ҙең ҡә бер һәй кәл дә рен би ҙәй һе геҙ. 30«Әгәр ҙә беҙ 
ата‑ба ба ла ры быҙ за ма нын да йә шә гән бул һаҡ, улар ме нән бер гә 
пәй ғәм бәр ҙәр ҙең ҡа нын тү геү ҙә ҡат наш ма ған бу лыр инек», – 
ти һе геҙ. 31Бы ның ме нән һеҙ үҙе геҙ ҙе пәй ғәм бәр ҙәр ҙе үл те реү се 
ата‑ба ба ла ры ғыҙ ҙың ул да ры икән ле ге геҙ ҙе күр һә тә һе геҙ. 

32Йә, әй ҙә геҙ, ата‑ба ба ла ры ғыҙ баш ла ған ды та мам лап ҡу йы‑
ғыҙ! 33Һеҙ – йы лан дар һәм йы лан то ҡо мо! Йә һән нәм гә хө көм 
ите леү ҙән ни сек ҡа сыр ға уй лай һы ғыҙ? 34Шу ға кү рә, Мин һеҙ гә 
пәй ғәм бәр ҙәр ҙе, аҡыл эйә лә рен һәм ысын ҡа нун бел гес тә рен 
ебә рәм. Һеҙ улар ҙың бе рәү ҙә рен үл те рер һе геҙ, ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ‑
лар һы ғыҙ, бү тән дә рен ғи бә ҙәт ха на лар ҙа ҡам сы ла тып, ҡа ла нан 
ҡа ла ға ҡы уып йө рө төр һө гөҙ. 35Шу лай итеп, бө тә тә ҡүә бул ған 
ке ше ләр ҙең ер ҙә тү гел гән ҡа ны һеҙ ҙең ба шы ғыҙ ға тө шә сәк: тә‑
ҡүә Һа бил ҡа ны нан алып, ҡор бан кил те реү уры ны ме нән Из ге 
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йорт ара һын да һеҙ үл тер гән Ва ра хи ин улы Зә кә риә нең ҡа ны на 
тик лем. 36Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: бы лар ҙың һәм мә һе ошо бы уын 
ке ше лә ре нә тө шә сәк! 

ҒайсаныңИерусалимхаҡындакөйөнөүе
37Иеру са лим! Пәй ғәм бәр ҙәр ҙе үл те реү се, Ал ла та ра фы нан үҙе‑

нә ебә рел гән дәр ҙе таш тар ме нән бә реп һә ләк итеү се Иеру са лим! 
Ҡош үҙе нең ҡош соҡ та рын ҡа нат аҫ ты на йый ған ке үек, Мин дә 
һи нең ба ла ла рың ды ни сә тап ҡыр шу лай бер гә йы йыр ға те лә‑
нем, лә кин һеҙ ки лер гә те лә мә не геҙ! 38Хә ҙер иһә Из ге йор то ғоҙ ҙо 
таш лап ки тә сәк тәр, ул таш лан дыҡ хәл дә ҡа ла саҡ. 39Һеҙ гә әй тәм, 
ошо мәл дән баш лап: «Раб бы исе ме нән Ки леү се мө бә рәк!» – тип 
әй тер ва ҡы ты ғыҙ ет мәй то роп, Ми не күр мә йә сәк һе геҙ! 2324

Ахырызаманбилдәләре

241Ғай са Ал ла Йор то нан сы ғып бар ған да, яны на шә керт тә‑
ре ки леп, Уның иғ ти ба рын Ал ла Йор то ноң би на ла ры на 

йү нәлт те. 
2Ғай са: 
– Бы лар ҙың һәм мә һен дә кү рә һе геҙ ме? – тип һо ра ны. – Һеҙ гә 

хаҡ һүҙ әй тәм: улар ба ры һы ла ҡый ра ла саҡ! Бын да таш өҫ төн дә 
таш ҡал ма я саҡ. 

3Ул Зәй түн та уын да ул тыр ған саҡ та, эр гә һе нә шә керт тә ре үҙ‑
ҙә ре ге нә ки леп: 

– Һөй лә әле беҙ гә, әйт кән дә рең ҡа сан бу лыр? Һи нең ки леү ең де 
һәм был донъя ның бө тә сә ген нин дәй бил дә ләр күр һә тер? – тип 
һо ра ны лар. 

4Ғай са бы лай тип яуап бир ҙе: 
– Һаҡ бу лы ғыҙ, бе рәй һе һеҙ ҙе ал дап ҡуй ма һын! 5Күп тәр Мин 

бу лып ки леп: «Мин – Мә сих», – тип әй тер һәм бай таҡ ке ше‑
ләр ҙе юл дан яҙ ҙы рыр. 6Һеҙ яҡын да ғы һу ғыш та уыш та рын һәм 
алыҫ та ғы яу хә бәр ҙә рен ише тер һе геҙ. Ҡа ра ғыҙ уны, ҡурҡ ма ғыҙ! 
Шу лай бу лыр ға те йеш, лә кин был ахы ры тү гел әле. 7Ха лыҡ 
ха лыҡ ҡа һәм бат ша лыҡ бат ша лыҡ ҡа ҡар шы кү тә ре лер, уры‑
ны‑уры ны ме нән ас лыҡ һәм ер тет рәү ҙәр бу лыр, 8әм мә бы лар ҙың 
ба ры һы ла тул ғаҡ то тоу ға зап та ры ның баш ла ны уы ғы на. 9Ул 
ва ҡыт та һеҙ ҙе ға зап ҡа һа лыр ҙар, үл те рер ҙәр, бө тә ха лыҡ тар ҙа 
һеҙ ҙе Ми нең ар ҡа ла кү рә ал маҫ. 10Шул саҡ та күп тәр иман дан 
ваз ки сер, бер‑бе ре һе нә хы я нат итер һәм бер‑бе ре һен дош ман 
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 кү рер. 11Күп ял ған пәй ғәм бәр ҙәр баш ҡал ҡы тып, күп тәр ҙе юл‑
дан яҙ ҙы рыр. 12Яуыз лыҡ ар тыу ар ҡа һын да, бай таҡ тар ҙың мө‑
хәб бә те һы уы ныр. 13Лә кин ахыр ға са сы ҙа ған ке ше ҡо то ла саҡ. 
14Бар са ха лыҡ тар Ал ла Бат ша лы ғы ха ҡын да ғы ошо Һө йө нөс лө 
Хә бәр ҙе ишет һен өсөн, ул бө тә донъя ла иғ лан ите лер. Ана шу‑
нан һуң аҙа ғы ки лер. 

15Ә ин де һеҙ Да нил пәй ғәм бәр әйт кән «таш лан дыҡ хәл дә ҡал‑
ды рыу сы сир ҡа ныс нә мә нең» Из ге урын да то ро уын үҙе геҙ күр гәс 
(был һүҙ ҙәр ҙе уҡы ған ке ше аң ла һын!), 16Йә һү ҙиә лә бул ған дар 
тау ҙар ға ҡас һын. 17Кем өй ҡы йы ғын да, ул әй бер ҙә рен алыр ға 
аҫ ҡа тө шөп, ва ҡы тын әрәм ит мә һен; 18ба ҫыу ҙа бул ған дар иһә 
өҫ ке йе мен алыр ға тип өйө нә ҡайт ма һын. 19Ул көн дәр ҙә йөк лө 
бул ған йә ки ба ла имеҙ гән ҡа тын дар ҡай ғы кү рер! 20Ҡа сы уы ғыҙ 
ҡыш ҡа ла, шәм бе көн гә лә тап кил мә һен тип до ға ҡы лы ғыҙ. 
21Ул ва ҡыт та донъя яра тыл ған дан бир ле бө гөн гө көн гә тик лем 
бул ма ған һәм бер ҡа сан да бул ма я саҡ ҙур афәт ки лер. 22Әгәр ул 
көн дәр ҡыҫ ҡар тыл ма һа, бер кем дә иҫән ҡа ла ал маҫ ине. Лә кин 
һай лан ған дар ха ҡы на ул көн дәр ҡыҫ ҡар ты ла саҡ. 

23Әгәр һеҙ гә шул ва ҡыт та кем дер: «Ҡа ра, Мә сих бын да!» йә ки 
«Ул те ген дә!» – ти һә, ышан ма ғыҙ. 24Сөн ки ял ған мә сих тәр һәм 
ял ған пәй ғәм бәр ҙәр баш ҡал ҡы тыр. Улар, әгәр бул ды ра ал һа‑
лар, хат та һай лап алын ған дар ҙы юл дан яҙ ҙы рыу өсөн, иҫ кит кес 
хик мәт тәр һәм мөғ жи зә ләр күр һә тер. 25Бы на ошо лар ха ҡын да 
Мин һеҙ гә ал дан әйт тем. 

26Шу лай итеп, әгәр һеҙ гә: «Ҡа ра ғыҙ, Ул сүл дә», – ти һә ләр, ун да 
бар ма ғыҙ, йә ки: «Бы на Ул, эс ке бүл мә лә», – ти һә ләр, ышан ма‑
ғыҙ. 27Әҙәм Улы ның ки леүе күк тә көн сы ғыш тан көн ба йыш ҡа 
тик лем йә шен ялт лап кит кән ке үек бу лыр. 28Ҡай ҙа мә йет, ҡоҙ‑
ғон дар шун да йы йы лыр. 

29Шун да уҡ, ул көн дәр ҙә ге афәт тән һуң, 
«Ҡояш ҡа ра йыр, ай ну рын сәс мәҫ, 
күк тән йон доҙ ҙар ҡо йо лор һәм 
күк көс тә ре тет рәр». 

30Шул мәл дә күк тә Әҙәм Улы ның бил дә һе кү ре нер һәм, Уның 
бо лот тар өҫ төн дә ҡөҙ рәт һәм бө йөк бал ҡыш ме нән кил гә нен 
кү реп, ер ҙең бө тә ха лыҡ та ры ҡай ғы рып ила шыр. 31Әҙәм Улы 
Үҙе нең фә реш тә лә рен көс лө бор ғо та уы шы ме нән ебә рер. Улар 
ер ҙең дүрт та ра фы нан һәм күк тең бер си ге нән алып икен се си‑
ге нә тик лем Уның һай лан ған да рын йы йыр. 
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32Ин жир аға сы нан ғиб рәт алы ғыҙ. Уның бо таҡ та ры бө рө лә‑
неп, яп раҡ яр ған саҡ та, һеҙ гә йәй ҙең яҡын икән ле ге мәғ лүм. 
33Шу лай уҡ, бы лар ҙың бө тә һен күр гән дә, Әҙәм Улы ның яҡын, 
ишек тө бөн дә ге нә бу лы уын бе лер һе геҙ. 34Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: 
ба ры һы ла ғә мәл гә аш ҡан ға тик лем, был бы уын ал ма шы нып 
өл гөр мә йә сәк. 35Күк ме нән ер юҡ ҡа сы ғыр, әм мә Ми нең һүҙ ҙә‑
рем юҡ ҡа сыҡ ма я саҡ. 

Уяубулырғасаҡырыу
36Ул көн дөң һәм ул сә ғәт тең ҡа сан ки ле рен һис кем бел мәй: 

күк тә ге фә реш тә ләр ҙә, Ата ның Улы ла. Был хаҡ та ба ры тик Ата 
ғы на бе лә. 37Нух көн дә рен дә ни сек бул һа, Әҙәм Улы кил гән мәл дә 
лә шу лай бу ла саҡ. 38Ул көн дәр ҙә ке ше ләр, ту фан баҫ ҡан ға тик лем, 
аша ған дар, эс кән дәр, өй лән гән дәр һәм ке йәү гә сыҡ ҡан дар. Нух 
кә мә гә ин гән көн гә тик лем шу лай бул ған. 39Ту фан кү тә ре леп, 
бө тө нө һөн ағы ҙып алып кит кән се, улар бер ни ҙә аң ла ма ған. Әҙәм 
Улы кил гән мәл дә лә шу лай бу ла саҡ. 40Ул ва ҡыт та ба ҫыу ҙа ғы 
ике ке ше нең бе ре һе алы ныр, икен се һе ҡал ды ры лыр. 41Аш лыҡ 
тар тыу сы ике ҡа тын дың бе ре һе алы ныр, икен се һе ҡал ды ры лыр. 

42Шу ға кү рә, уяу бу лы ғыҙ! Ху жа ғыҙ ҙың ҡай һы көн дә ҡай ты ры 
һеҙ гә бил дә һеҙ бит. 43Бе ле геҙ: әгәр ҙә өй ху жа һы на ҡа раҡ тың 
ҡай һы ва ҡыт та ки ле ре мәғ лүм бул һа, ул йоҡ ла маҫ һәм уға үҙ 
өйө нә инер гә юл ҡуй маҫ ине. 44Шу ға кү рә, һеҙ ҙә әҙер бу лы ғыҙ: 
Әҙәм Улы һеҙ көт мә гән сә ғәт тә ки лер. 

Ышаныслыһәмышанысһыҙхеҙмәтселәрхаҡындаҡисса
45Ә ыша ныс лы һәм аҡыл лы хеҙ мәт се нин дәй бу ла? Әй тә йек, 

ри зыҡ ты үҙ ва ҡы тын да өлә шеү өсөн, ху жа хеҙ мәт се лә ре нең бе‑
ре һен баш ҡа ла ры өҫ тө нән ҡуя. 46Ху жа һы ҡайт ҡас, үҙе әйт кән сә 
эш лә не үен күр һә, ана шул хеҙ мәт се бә хет ле. 47Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: 
ху жа һы уны бө тә мөл кә те өҫ тө нән баш лыҡ итеп ҡу я саҡ. 48Лә‑
кин ул хеҙ мәт се яман ке ше бул һа һәм: «Ху жам тиҙ ге нә ҡайт маҫ 
әле», – тип уй лап, 49баш ҡа хеҙ мәт се ләр ҙе туҡ мар ға то тон һа һәм 
эс ке се ләр ме нән ашап‑эсеп йө рө һә, 50ху жа һы ул көт мә гән көн дә 
һәм уй ла ма ған сә ғәт тә ҡай тып тө шөр ҙә, 51уны ҡа ты яза ға тарт‑
ты рыр һәм ике йөҙ лө ләр ме нән бер яҙ мыш ҡа ду сар итер: ун да 
илау һәм теш шы ғыр ла тыу ҙар ише те лер. 24
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Унҡыҙхаҡындаҡисса
25

251Күк тәр Бат ша лы ғы ул ва ҡыт та бы на ни мә гә оҡ шаш 
бу лыр. Ун ҡыҙ, ҡул да ры на яҡ тырт ҡыс тар то топ, ке йәү 

ҡар шы лар ға сыҡ ҡан. 2Улар ҙың би ше һе – ал йот, би ше һе иһә 
аҡыл лы бул ған. 3Ал йот та ры яҡ тырт ҡыс та рын ал ған, ә үҙ ҙә ре 
ме нән май ал ма ған. 4Аҡыл лы ла ры иһә яҡ тырт ҡыс тар ме нән 
бер гә һа уыт тар ҙа май ҙа ал ған. 5Ке йәү тот ҡар ла ныу ар ҡа һын да 
ҡыҙ ҙар ойой баш ла ған һәм йоҡ лап кит кән. 

6Төн ур та һын да: «Ке йәү ки лә, уны ҡар шы лар ға сы ғы ғыҙ!» – тип 
ҡыс ҡыр ған та уыш ише тел гән. 7Шун да бө тә ҡыҙ ҙар уя нып, яҡ‑
тырт ҡыс та рын рәт ләр гә то тон ған. 8Ал йот та ры аҡыл лы ҡыҙ ҙар ға: 
«Беҙ ҙең яҡ тырт ҡыс та ры быҙ һү нә, әҙе рәк май би ре геҙ се», – тип 
үтен гән. 9Ә аҡыл лы ла ры: «Юҡ, беҙ ҙең май бө тә беҙ гә лә ет мәҫ. 
Иң яҡ шы һы, һа тыу сы лар ға ба ры ғыҙ ҙа үҙе геҙ гә май һа тып алы‑
ғыҙ», – тип яуап бир гән. 

10Әм мә те ге ләр май ар ты нан ба рып йө рө гән дә, ке йәү ки леп 
ет кән. Уны ҡар шы лар ға әҙер тор ған ҡыҙ ҙар иһә ке йәү ме нән 
бер гә туй мәж ле се нә ин гән һәм улар ар ты нан ишек бик лән гән. 

11Бы нан һуң бү тән ҡыҙ ҙар ҙа ки леп етеп: «Әфән дем, әфән дем, 
беҙ гә ишек ас әле!» – тип үтен гән. 12Лә кин ул: «Һеҙ гә хаҡ һүҙ 
әй тәм: мин һеҙ ҙе бел мә йем», – тип яуап ҡай тар ған. 

13Шу ға кү рә уяу бу лы ғыҙ: һеҙ бит кө нөн дә, сә ғә тен дә бел‑
мәй һе геҙ. 

Таланттархаҡындаҡисса
14– Ул ва ҡыт та шу лай бу лыр: бер ке ше, сә фәр гә сы ғып кит‑

кән дә, хеҙ мәт се лә рен са ҡы рып алып, улар ға үҙе нең мил кен ыша‑
нып ҡал дыр ған. 15Һәр ҡай һы һы ның һә лә те нә ҡа рап, бе ре һе нә 
ул биш та лант, икен се һе нә ике та лант, өсөн сө һө нә бер та лант 
кү лә мен дә аҡ са бир гән. Ә үҙе ки теп бар ған. 16Биш та лант ал ға‑
ны уны шун да уҡ та быш алыу өсөн фай ҙа ла на һәм өҫ тә мә биш 
та лант ала. 17Ике та лант ал ға ны ла шу лай уҡ та ғы ике та лант 
эш ләп алыу ға өл гә шә. 18Ә бер та лант ал ға ны иһә, ху жа һы ның 
аҡ са һын ер гә кү меп, йә ше реп ҡуя. 

19Күп ва ҡыт уҙ ғас, хеҙ мәт се ләр ҙең ху жа һы әй лә неп ҡайт‑
ҡан һәм улар ҙан хи сап та лап ит кән. 20Биш та лант ал ға ны та ғы 
биш те кил тер гән. «Ху жам, – ти гән ул, – һин ми ңә биш та лант 
бир гәй нең. Бы на, мин та ғы биш те эш ләп ал дым». 21Ху жа һы уға: 
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«Яҡ шы ит кән һең, һин – һәй бәт һәм ыша ныс лы хеҙ мәт се. Кес кәй 
эш тә һин ыша ныс лы бул дың, хә ҙер ин де мин һи ңә ҙу ры ра ғын 
йөк ләр мен. Ки леп, ху жаң дың шат лы ғын ур таҡ лаш», – ти гән. 

22Ике та лант ал ға ны ла ки леп ет кән: «Ху жам, һин ми ңә ике 
та лант бир гәй нең. Бы на, мин та ғы ике та лант эш ләп ал дым». 
23Ху жа һы уға: «Яҡ шы ит кән һең, һин – һәй бәт һәм ыша ныс лы 
хеҙ мәт се. Кес кәй эш тә ыша ныс лы бул дың, хә ҙер ин де мин һи‑
ңә ҙу ры ра ғын йөк ләр мен. Ки леп, ху жаң дың шат лы ғын ур таҡ‑
лаш», – ти гән. 

24Ни һа йәт, бер та лант ал ға ны кил гән: «Ху жам, һи нең ҡа ты 
бә ғер ле ке ше икә нең де бел дем: үҙең сәс мә гән ер ҙә ура һың, үҙең 
һип мә гән ер ҙә йы я һың. 25Мин һи нән ҡурҡ тым да та лан тың ды 
ер гә кү меп тор ҙом. Бы на аҡ саң, ал үҙе ңә», – ти гән ул. 

26Ху жа һы иһә уға бы лай тип яуап ҡай тар ған: «Бул дыҡ һыҙ һәм 
ял ҡау хеҙ мәт се! Сәс мә гән ер ҙә уры уым ды, һип мә гән ер ҙә йы йы‑
уым ды бе лә инең бит! 27Шу лай бул ғас, аҡ са ла рым ды әй лә неш кә 
ин де рер гә кә рәк ине – ҡайт ҡас, мин үҙем де кен та бы шы ме нән 
ал ған бу лыр инем». 28Ху жа: «Унан бер та лант ты алы ғыҙ ҙа ун та‑
лан ты бул ған ға би ре геҙ. 29Сөн ки кем дең бар, шу ға би ре лер, һәм 
уны ҡы мул бу лыр, ә кем дең юҡ, унан бул ға ны ла тар тып алы ныр. 
30Ә был бул дыҡ һыҙ хеҙ мәт се не тыш ҡы ҡа раң ғы лыҡ ҡа сы ға рып 
таш ла ғыҙ: ун да илау һәм теш шы ғыр ла тыу ҙар ише те лер», – ти не. 

Киләсәкҡиәмәткөнө
31Әҙәм Улы Үҙе нең фә реш тә лә ре ме нән бал ҡып тор ған шөһ‑

рә тен дә кил гәс, бат ша тә хе те нә ул ты ра саҡ. 32Уның ҡар шы һы на 
бар лыҡ ха лыҡ тар кил те ре лә сәк. Ул, һа рыҡ тар ҙы кә зә тә кә лә ре нән 
айыр ған кө төү се һы маҡ, ке ше ләр ҙе ике гә айы рыр; 33һа рыҡ тар ҙы 
Үҙе нең уң яғы на, ә кә зә тә кә лә рен һул яғы на баҫ ты рыр. 

34Шун да, уң яғын да то роу сы лар ға Бат ша: «Ки ле геҙ, Ми нең 
Атам та ра фы нан фа ти ха ал ған дар! Донъя яра тыл ған саҡ та уҡ 
һеҙ ҙең өсөн әҙер ләп ҡу йыл ған Бат ша лыҡ ты алы ғыҙ. 35Сөн ки ас 
инем, Ми не ашат ты ғыҙ; һыу һа ған инем, Ми ңә эсер гә бир ҙе геҙ; 
мо са фир инем, Ми не өйө гөҙ ҙә ҡа бул ит те геҙ; 36ялан ғас инем, 
Ми не ке йен дер ҙе геҙ; ауы ры ған инем, Ми не ҡай ғырт ты ғыҙ; төр‑
мә лә инем, Ми нең яны ма кил де геҙ», – тип әй тер. 

37Шун да тә ҡүә ке ше ләр: «Ху жа быҙ! Ҡа сан беҙ, ас бу лы уың ды 
кү реп, Һи не ашат тыҡ; һыу һа ға ның ды кү реп, эсер ҙек? 38Ҡа сан 
беҙ, мо са фир икә нең де кү реп, Һи не өйө бөҙ ҙә ҡа бул ит тек;  ялан ғас 
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бу лы уың ды кү реп, ке йен дер ҙек? 39Ҡа сан беҙ, ауы ры ға ның ды 
һәм төр мә лә ул ты ры уың ды кү реп, Һи нең яны ңа бар ҙыҡ?» – тип 
һо рар ҙар. 40Бат ша улар ға яуа бын да: «Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: Ми‑
нең иң тү бән ту ған да рым дың бе ре һе нә ге нә лә ни мә эш лә гән 
бул һа ғыҙ, шуны Ми ңә эш лә гән һе геҙ», – ти ер. 

41Унан һуң Ул Үҙе нең һул яғын да то роу сы лар ға әй тер: «Ки те геҙ 
Ми нең яным дан, ләғ нәт төш кән дәр! Иб лис кә һәм уның фә реш‑
тә лә ре нә әҙер ләп ҡу йыл ған мәң ге лек ут ҡа ба ры ғыҙ! 42Сөн ки ас 
инем, һеҙ Ми не ашат ма ны ғыҙ; һыу һа ған инем, һеҙ Ми ңә эсер гә 
бир мә не геҙ, 43мо са фир инем, һеҙ Ми не өйө гөҙ ҙә ҡа бул ит мә не геҙ; 
ялан ғас инем, һеҙ Ми не ке йен дер мә не геҙ; ауы рыу са ғым да һәм 
төр мә лә ул тыр ған да һеҙ Ми нең яны ма кил мә не геҙ». 

44Шун да бы ла ры ла: «Ху жа быҙ! Ҡа сан беҙ Һи нең ас бул ға ның ды, 
һыу һа ға ның ды, мо са фир лы ғың ды, ялан ғас, ауы рыу бул ға ның ды, 
төр мә лә ул тыр ға ның ды күр ҙек һәм Һи ңә яр ҙам ит мә нек?» – тип 
һо рар ҙар. 45Шул саҡ та Ул: «Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: ни мә не бы нау 
иң тү бән зат тар ҙың бе рәй һе нә ге нә лә ҡыл ма ны ғыҙ, шу ны Ми ңә 
ҡа ра та ла эш лә мә не геҙ», – ти ер. 46Улар мәң ге лек яза ға, ә тә ҡүә 
бул ған дар мәң ге лек тор мош ҡа ки тер. 2526

Ғайсаныүлтерергәниәтләү

261– Ғай са был һүҙ ҙә рен та мам ла ғас, шә керт тә ре нә: 
2– Ике көн дән Ҡот ҡа ры лыу бай ра мы бу лы рын бе лә һе геҙ. 

Шул көн дәр ҙә Әҙәм Улы ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ ла ныр ға тап шы ры‑
лыр, – ти не. 

3Ошо ва ҡыт та баш ру ха ни ҙар һәм ха лыҡ аҡ һа ҡал да ры Ка иафа 
исем ле иң баш ру ха ни ҙың һа ра йын да йы йыл ды 4һәм, Ғай са ны 
хәй лә ме нән ҡул ға алып, үл те рер гә һүҙ бер кет те. 5«Лә кин, ха‑
лыҡ ара һын да фет нә ки леп сыҡ ма һын өсөн, бай рам ва ҡы тын да 
бын да бул ма һын», – ти не улар. 

Ғайсанымайлау
6Ғай са Ви фа ни я ла ма хау лы Си мон дың өйөн дә ине. 7Ашап 

ул тыр ған са ғын да Уның яны на, бик ҡим мәт ле хуш еҫ ле май һа‑
лын ған але бастр* һа уыт то топ, бер ҡа тын ки леп ин де һәм май ҙы 
Ғай са ның ба шы на ҡой ҙо. 8Бы ны күр гән шә керт тә ре асыу лан ды: 

* 26:7 Алебастр – көр шәк яһа ған да ҡул ла ныл ған аҡ һыл‑кө рән төҫ‑
тә ге йом шаҡ таш. 
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– Был май ҙы ни ңә шу лай әрәм итер гә? 9Уны ҙур хаҡ ҡа һа тып, 
аҡ са һын фә ҡир ҙәр гә өлә шер гә бу лыр ине бит! 

10Ғай са, шә керт тә ре нең ри за һыҙ лы ғын бе леп, улар ға: 
– Ни ңә һеҙ был ҡа тын дың хә те рен ҡал ды ра һы ғыҙ? – ти не. – 

Ми ңә яҡ шы лыҡ ҡыл ды бит ул. 11Фә ҡир ҙәр һәр ва ҡыт һеҙ ҙең 
ме нән бу лыр, Мин иһә һәр ва ҡыт яны ғыҙ ҙа бул мам. 12Был ҡа‑
тын, тә не мә май ҡо йоп, Ми не ер ләр гә әҙер лә не. 13Һеҙ гә хаҡ һүҙ 
әй тәм: ошо Һө йө нөс лө Хә бәр донъя ның ҡай һы ғы на мө йө шөн дә 
вә ғәз лән мә һен, был ҡа тын ды ла иҫ кә алып, уның ни мә эш лә‑
гә не ха ҡын да һөй лә йә сәк тәр. 

Йәһүҙәнеңхыянатюлынабаҫыуы
14Шу нан һуң ун ике шә керт тең бе ре һе, Йә һү ҙә Ис ка риот исем‑

ле һе, баш ру ха ни ҙар яны на ба рып: 
15– Әгәр һеҙ гә Ғай са ны тап шыр һам, ми ңә ни мә би рер һе геҙ? – 

тип һо ра ны. 
Улар уға утыҙ кө мөш тәң кә һа нап бир ҙе. 16Ошо ва ҡыт тан алып 

ул Ғай са ны ру ха ни ҙар ҡу лы на тап шы рыр өсөн уңай лы мәл эҙ лә не. 

Ҡотҡарылыубайрамыашы
17Сө сө кү мәс бай ра мы ның тәү ге кө нөн дә шә керт тә ре Ғай са 

яны на ки леп: 
– Һи ңә Ҡот ҡа ры лыу бай ра мы ашын ҡай ҙа әҙер лә үе беҙ ҙе те‑

ләй һең? – тип һо ра ны лар. 
18Ғай са улар ға: 
– Ҡа ла ла йә шә гән шул‑шул ке ше гә ба рып, уға: «Ос та зы быҙ: 

„Бил дә лән гән сә ғә тем етеп ки лә. Мин Үҙем дең шә керт тә рем 
ме нән бер гә Ҡот ҡа ры лыу бай ра мы ашын һин дә ашар мын“, – 
ти не», – тип әй те геҙ. 

19Шә керт тә ре Ул ҡуш ҡан са эш ләп, бай рам ашы әҙер лә не. 
20Кис ет кәс, Ғай са ун ике шә кер те ме нән бер гә та бын ға ул‑

тыр ҙы. 21Аша ған саҡ та Ул: 
– Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: һеҙ ҙең бе ре геҙ Ми ңә хы я нат итә сәк, – 

ти не. 
22Улар, ауыр хәс рәт кә тө шөп, бер‑бер арт лы: 
– Ху жам, мин тү гел дер бит? – тип һо ра ша баш ла ны лар. 
23Ул шә керт тә ре нә бы лай ти не: 
– Ми нең ме нән бер һа уыт тан аша ған ке ше Ми ңә хы я нат итә‑

сәк. 24Уның ту ра һын да Из ге Яҙ ма ла яҙыл ған са, Әҙәм Улы ки тә, 
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әм мә Әҙәм Улы на хы я нат итә сәк ке ше гә ҡай ғы! Әгәр ҙә тыу ма‑
ған бул һа, уның өсөн яҡ шы раҡ бу лыр ине. 

25Уға хы я нат итә сәк Йә һү ҙә: 
– Ос таз, мин тү гел дер бит? – тип һо ра ны. 
– Бы ны һин үҙең әйт тең, – тип яуап ла ны Ғай са. 
26Аша ған саҡ та Ғай са ҡу лы на ик мәк алып шө көр ит те лә, уны 

һын ды рып, шә керт тә ре нә өләш те. 
– Алып аша ғыҙ, был – Ми нең тә нем, – ти не Ул. 
27Шу нан Ул кә сә ал ды ла, шө көр ит кән дән һуң, уны шә керт‑

тә ре нә би реп: 
– Бө тә геҙ ҙә ошо нан эсе геҙ, – ти не. 28– Был – го наһ тар ҙың 

ки се ре ле үе ха ҡы на күп тәр өсөн тү ге лә тор ған ҡа ным. Ул – Ал‑
ла ның ке ше ләр ме нән ки ле ше үен раҫ лау сы ҡан. 29Һеҙ гә әй тәм: 
бө гөн дән алып, Атам Бат ша лы ғын да һеҙ ҙең ме нән бер гә яңы 
ша рап эсер кө нөм ет мәй то роп, йө ҙөм ша ра бын эс мә йә сәк мен. 

30Шө көр мәҙ хиә һен йыр ла ған дан һуң, улар Зәй түн та уы на кит те. 

Петрҙыңвазкисәсәгехаҡындакиҫәтеү
31Юл ың ға йы Ғай са улар ға: 
– Ошо төн дә һеҙ бө тә геҙ ҙә Ми нән сит лә шә сәк һе геҙ. Из ге 

Яҙ ма ла: «Кө төү се не һә ләк итер мен һәм кө төү ҙә ге һа рыҡ тар 
та ра лы шып бө төр», – тип яҙыл ған. 32Лә кин, үле нән те ре‑
леп тор ған дан һуң, Мин Га ли ле я ға һеҙ ҙән ал да ба рып етер‑
мен, – ти не. 

33Петр иһә ҡар шы төш тө: 
– Бө тә һе лә Һи нән сит ләш һә лә, мин бер ҡа сан да сит ләш мәм! 
34Лә кин Ғай са: 
– Һи ңә хаҡ һүҙ әй тәм: ошо төн дә, әтәс ҡыс ҡыр ған сы, һин 

Ми нән өс тап ҡыр ваз ки сә сәк һең, – тип яуап ла ны. 
35– Һи нең ме нән бер гә үлер гә ту ра кил һә лә, Һи нән ваз кис‑

мә йә сәк мен, – ти не Петр. Шә керт тә ре нең бө тә һе лә шу лай ти не. 

ҒайсаныңГефсиманиябаҡсаһындадоғаҡылыуы
36Ғай са шә керт тә ре ме нән Геф си ма ния тип атал ған урын ға 

кил де. Ун да Ул шә керт тә ре нә: 
– Һеҙ ошон да ул ты рып то ро ғоҙ. Мин, ары раҡ ки теп, до ға ҡы‑

ла йым, – ти не. 
37Ул Үҙе ме нән Петр ҙы һәм Зе ве дей ҙың ике улын ал ды. Ғай‑

са ны һа ғыш һәм бор со лоу сол ғап ал ды. 38Улар ға: 
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– Йә нем үле мес ле әр ней. Һеҙ ошон да то роп то ро ғоҙ һәм Ми‑
нең ме нән бер гә уяу бу лы ғыҙ! – ти не. 

39Ул сит кә рәк кит те лә ер гә йөҙ тү бән ятып до ға ҡыл ды: 
– Атам! Мөм кин бул һа, был ға зап тар кә сә һе Ми нән үтеп кит‑

һен ине! Әм мә, Мин те лә гән сә тү гел, ә Һи нең сә бул һын. 
40Ғай са шә керт тә ре яны на әй лә неп кил гән дә, улар йоҡ лай ине. 
– Йоҡ ла ма йын са бер ге нә сә ғәт тә Ми нең ме нән бер гә то ра 

ал ма ның мы ни? – ти не Ул Петр ға. 41– Уяу бу лы ғыҙ, ҡо тор‑
то лоу ға ду сар бул маҫ өсөн, до ға ҡы лы ғыҙ. Рух ҡе үәт ле, ә тән 
көс һөҙ! 

42Ғай са та ғы, икен се тап ҡыр сит кә ки теп, до ға ҡыл ды: 
– Атам, Ми ңә был кә сә не эс мә йен сә үт кә реү мөм кин тү гел 

икән, Һи нең их ты я рың са бул һын! 
43Ул әй лә неп кил гән дә, шә керт тә ре та ғы йоҡ ла ғай ны: улар ҙың 

күҙ ҙә ре йо ҡо нан йо мо лоп ба ра ине. 44Улар ҙы ҡал ды рып, Ғай са 
йә нә сит кә рәк кит те һәм өсөн сө тап ҡыр шул уҡ һүҙ ҙәр ҙе әй теп 
до ға ҡыл ды. 45Шу нан, шә керт тә ре яны на әй лә неп ки леп, улар ға: 

– Һеҙ һа ман йоҡ лай һы ғыҙ, ял итә һе геҙ ме? – ти не. – Әҙәм Улы‑
ның го наһ лы лар ҡу лы на тап шы ры лыр ва ҡы ты ет те. 46То ро ғоҙ, 
ки тә йек! Ана Ми ңә хы я нат итеү се ки лә. 

Ғайсаныҡулғаалыу
47Ғай са һү ҙен әй теп тә бө төр мә не, ун ике шә керт тең бе ре һе – 

Йә һү ҙә ки леп сыҡ ты. Уның ме нән бер гә, ҡы лыс тар һәм суҡ‑
мар ҙар кү тә реп, баш ру ха ни ҙар һәм ха лыҡ аҡ һа ҡал да ры ебәр гән 
күп һан лы ке ше ләр төр кө мө кү рен де. 48Хы я нат сы: «Мин үп кән 
ке ше Ул бу лыр. Уны ҡул ға алы ғыҙ», – тип улар ме нән ал дан уҡ 
һүҙ бер ке теп ҡуй ғай ны. 

49Йә һү ҙә йә һәт ке нә Ғай са яны на ки леп: 
– Һау мы, Ос таз! – тип Уны үбеп ал ды. 
50Ә Ғай са уға: 
– Ни мә гә тип кил гән бул һаң, шу ны ҡыл, ду ҫым!* – ти не. 
Бы нан һуң Йә һү ҙә ме нән кил гән ке ше ләр яҡы ны раҡ ки‑

леп Ғай са ны эләк тер ҙе ләр һәм ҡул ға ал ды лар. 51Ғай са ме нән 
бул ған дар ҙың бе ре һе ҡы ны нан ҡы лы сын һу рып сы ғар ҙы ла, 
иң баш ру ха ни ҙың хеҙ мәт се һе нә һел тә неп, уның ҡо ла ғын са‑
бып өҙ ҙө. 

* 26:50 «Ни өсөн кил дең, дуҫ?» тип тә аң лар ға мөм кин. 
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52Ғай са уға: 
– Ҡы лы сың ды ҡы ны на ты ғып ҡуй! Ҡы лыс ал ған һәр кем ҡы‑

лыс тан һә ләк бу лыр! – ти не. 53– Әл лә һин Ми не Ата ма мө рә жә ғәт 
итә ал маҫ, тип уй лай һың мы? Һо ра һам, Ул шун да уҡ Ми ңә ун 
ике ле ги он дан* да ар тыҡ фә реш тә ләр ғәс кә рен ебәр гән бу лыр 
ине! 54Әм мә ул ва ҡыт та Из ге Яҙ ма лар ҙа, бы лар бу лыр ға те йеш, 
тип яҙыл ған дар ни сек ғә мәл гә аш һын? 

55Шун да Ғай са ке ше ләр төр кө мө нә: 
– Һеҙ ни өсөн Ми не то тор ға ҡы лыс тар һәм суҡ мар ҙар кү тә‑

реп сыҡ ҡан һы ғыҙ? Юл ба ҫар мы ни Мин? Мин көн һа йын Ал ла 
Йор тон да ул ты рып өй рәт тем һәм һеҙ Ми не тот ма ны ғыҙ. 56Бы‑
лар ҙың һәм мә һе пәй ғәм бәр ҙәр ҙең яҙ ған да ры ғә мәл гә аш һын 
өсөн бул ды, – ти не. 

Шун да бө тә шә керт тә ре Уны таш лап ҡа сып кит те. 

Юғарыкәңәшмәалдында
57Ғай са ны ҡул ға ал ған ке ше ләр Уны иң баш ру ха ни Ка иафа 

ал ды на алып кил де ләр. Ун да ҡа нун бел гес тә ре һәм аҡ һа ҡал дар 
йы йыл ғай ны. 58Петр иһә, арт та раҡ ҡа лып, иң баш ру ха ни ҙың 
иха та һы на тик лем Ғай са ға эйә реп бар ҙы. Иха та ға ин гәс, эш тең 
ни сек ба рып бө тө рөн кү рер өсөн, һаҡ сы лар эр гә һе нә ба рып 
ул тыр ҙы. 59Баш ру ха ни ҙар һәм бө тә Юға ры кә ңәш мә, Ғай са ны 
үлем гә хө көм итер өсөн, Уға ҡар шы ял ған ша һит лыҡ эҙ лә не. 
60Лә кин күп ял ған ша һит тар ки леп һөй лә һә лә, Уның бер ғә‑
йе бен дә та ба ал ма ны лар. Ни һа йәт, ша һит лыҡ күр һә тер гә ике 
ке ше сыҡ ты. 61Улар: 

– Был ке ше: «Мин Ал ла Йор тон еме реп, уны өс көн эсен дә 
яңы нан тө ҙөй алам», – тип әйт те, – ти не ләр. 

62Шул мәл дә иң баш ру ха ни то роп, Ғай са ға: 
– Һин бы лар ҙың ғә йеп лә үе нә бер ни сек тә яуап ҡай тар май‑

һың мы ни? – ти не. 
63Әм мә Ғай са бер нә мә лә өн дәш мә не. Иң баш ру ха ни Унан: 
– Мәң ге те ре Ал ла ал дын да ант итеп әй те үең де та лап итәм: 

Һин Ал ла Улы Мә сих ме? – тип һо ра ны. 
64Ғай са уға: 
– Бы ны һин үҙең әйт тең, – тип яуап бир ҙе. – Ә Мин һеҙ‑

гә шу ны әй тәм: ошо мәл дән баш лап Әҙәм Улы ның Ҡөҙ рәт 

* 26:53 Легион – 6000 яу гир ҙән тор ған рим ғәс кә ре. 
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 Эйә һе нең уң яғын да ул тыр ға нын һәм бо лот тар өҫ төн дә кил гә‑
нен кү рер һе геҙ! 

65Шун да иң баш ру ха ни үҙе нең өҫ ке йе мен йыр тып: 
– Ул кө фөр һөй лә не! Ни ңә беҙ гә та ғы ша һит тар кә рәк? Уның 

Ал ла ны хур ла ған һүҙ ҙә рен әле ге нә үҙе геҙ ишет те геҙ! 66Нин дәй 
ҡа рар сы ға рыр һы ғыҙ? – тип һо ра ны. 

– Ул ғә йеп ле һәм үлер гә те йеш, – ти не улар. 
67Шу нан Ғай са ның йө ҙө нә тө көр ҙө ләр, йоҙ роҡ лап туҡ ма ны‑

лар, ҡай һы ла ры: 
68– Эй, Мә сих, Һин пәй ғәм бәр бит, шу ға әйт беҙ гә: Һи ңә кем 

һуҡ ты? – тип Уның яңа ғы на тон дор ҙо. 

Петрҙыңвазкисеүе
69Был ва ҡыт та Петр иха та ла ул ты ра ине. Хеҙ мәт се ҡыҙ ҙар ҙың 

бе ре һе кил де. 
– Һин дә бит га ли ле я лы Ғай са ме нән бул дың, – ти не ул. 
70Әм мә Петр бө тә һе ал дын да ваз кис те: 
– Мин һи нең ни мә һөй лә үең де аң ла ма йым. 
71Ул ҡап ҡа яны на бар ған да, уны икен се хеҙ мәт се ҡыҙ кү реп, 

ун да то роу сы лар ға: 
– Бы на был да на за ра лы Ғай са ме нән бул ды, – ти не. 
72Петр та ғы, ант итеп, ваз кис те: 
– Мин Ул Ке ше не бел мә йем! 
73Бер аҙ ҙан һуң шун да тор ған ке ше ләр уның яны на ки леп: 
– Һин ысын лап та улар ҙың бе ре һе. Ни сек һөй лә ше үең үк бы ны 

бел гер теп то ра, – ти не ләр. 
74Шун да Петр: 
– Мин Ул Ке ше не бел мә йем! – тип ләғ нәт уҡый һәм ант итә 

баш ла ны. 
Тап ошо ва ҡыт та әтәс ҡыс ҡыр ҙы. 75Ғай са ның: «Әтәс ҡыс ҡыр‑

ған сы, һин Ми нән өс тап ҡыр ваз ки сә сәк һең», – ти гән һүҙ ҙә ре 
Петр ҙың иҫе нә төш тө. Ул, урам яҡ ҡа сы ғып, әр неп ила ны. 2627

ҒайсаныПилатҡатапшырыу

271Ир тән ир түк бө тә баш ру ха ни ҙар һәм ха лыҡ аҡ һа ҡал‑
да ры кә ңәш кә йы йы лып, Ғай са үл те ре лер гә те йеш, тип 

ҡа рар ҡыл ды. 2Уны бәй ләп Рим ида ра сы һы Пи лат ҡа алып ба‑
рып тап шыр ҙы лар. 
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Йәһүҙәнеңүлеме
3Ғай са ға хы я нат ит кән Йә һү ҙә, Уның үлем гә хө көм ите ле үен 

күр гәс, ҡыл ған ҡы лы ғы на үке неп, баш ру ха ни ҙар ға, аҡ һа ҡал‑
дар ға утыҙ кө мөш тәң кә не ҡай та рып бир ҙе лә: 

4– Го наһ ҡыл дым мин, ғә йеп һеҙ гә хы я нат ит тем, – ти не. 
– Бын да беҙ ҙең ни ҡы ҫы лы шы быҙ бар? Ул һи нең эшең, – ти‑

не ләр уға. 
5Ул, тәң кә ләр ҙе Ал ла Йор тон да атып бәр ҙе лә, сы ғып ки теп 

аҫы лын ды. 
6Баш ру ха ни ҙар тәң кә ләр ҙе йы йып алып: 
– Бы лар ҙы Ал ла Йор то ҡаҙ на һы на һа лыр ға яра май, сөн ки 

улар ҡан өсөн тү лән гән хаҡ, – ти не ләр. 
7Улар кә ңәш лә шеп, сит ил ке ше лә рен ер ләү өсөн, был тәң‑

кә ләр гә көр шәк се нең ерен һа тып алыр ға ҡа рар сы ғар ҙы. 8Шун‑
лыҡ тан, ул ер Ҡан яла ны тип ата ла баш ла ны һәм әле ге көн гә сә 
шу лай исем лә нә. 9Шу лай итеп, Ире мия пәй ғәм бәр аша әй тел гән 
һүҙ ҙәр ғә мәл гә аш ты: «Улар Из ра иль ке ше лә ре та ра фы нан Уның 
өсөн бил дә лән гән ба һа ны – утыҙ кө мөш тәң кә не ал ды, 10һәм, 
Раб бы ми ңә ҡуш ҡан са, көр шәк се нең ерен һа тып ал ды». 

ҒайсаПилаталдында
11Ғай са ны ида ра сы ҡар шы һы на баҫ тыр ҙы лар. 
– Һин йә һүд тәр Бат ша һы мы? – тип һо ра ны Унан Пи лат. 
– Бы ны һин үҙең әй теп то ра һың, – тип яуап бир ҙе Ғай са. 

12Баш ру ха ни ҙар ҙың һәм аҡ һа ҡал дар ҙың ғә йеп лә үе нә иһә Ул бер 
ни тип тә яуап ҡай тар ма ны. 

13Шун да Пи лат: 
– Үҙе ңә ҡар шы был тик лем ғә йеп ләү ҙәр ҙе ишет мәй һең ме әл лә 

Һин? – тип һо ра ны. 14Лә кин Ғай са бер ғә йеп ләү гә лә яуап бир‑
мә не һәм бы ның ме нән Ул ида ра сы ны хай ран ҡал дыр ҙы. 

Ғайсаныүлемгәхөкөмитеү
15Ида ра сы, бай рам ай ҡан лы, ха лыҡ һо ра ған бер тот ҡон до азат 

итер гә ғә ҙәт лән гәй не. 16Ул ва ҡыт та яма на ты киң та рал ған Ва‑
рав ва исем ле бер тот ҡон бар ине. 17Шу ға кү рә, ха лыҡ йы йыл ғас, 
Пи лат улар ҙан: 

– Кем де азат ите үем де те ләй һе геҙ: Ва рав ва ны мы, әл лә Мә сих 
тип атал ған Ғай са ны мы? – тип һо ра ны. 
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18Сөн ки Пи лат йә һүд баш лыҡ та ры ның Ғай са ны көн лә шеү ҙә ре 
ар ҡа һын да то топ би реүен бе лә ине. 19Ул хө көм итеү уры нын да 
ул тыр ған саҡ та, ҡа ты ны уға: «Был Ке ше гә ҡар шы бер ни ҙә эш‑
лә мә! Ул ғә йеп һеҙ. Бө гөн тө шөм дә Уның ар ҡа һын да бик ға зап‑
лан дым», – тип хә бәр ит тер ҙе. 

20Баш ру ха ни ҙар һәм аҡ һа ҡал дар иһә Ва рав ва ны ирек кә сы‑
ға рыу ҙы, ә Ғай са ны үлем яза һы на тарт ты рыу ҙы та лап итер гә 
тип, ха лыҡ ты ҡо тор топ ҡуй ғай ны. 21Ида ра сы ха лыҡ төр кө мө нә 
мө рә жә ғәт ит те: 

– Һеҙ гә был икәү ҙең ҡай һы ны һы кә рәк? Ке ме һен азат итә йем? 
– Ва рав ва ны, – тип яуап бир ҙе ләр Пи лат ҡа. 
22– Ә Мә сих тип атал ған Ғай са ны ни мә эш лә тә йем? 
– Уны ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лат! – тип яуап бир ҙе бө тә һе лә. 
23– Ул нин дәй яуыз лыҡ ҡыл ған һуң? 
– Уны ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лат! – тип та ғы ла ны ғы раҡ ҡыс ҡы‑

рыш ты ха лыҡ төр кө мө. 
24Пи лат, бер ни сек тә яр ҙам итә ал ма уын, ки ре һен сә, сы уа лыш 

баш ла ны уын ғы на кү реп, һыу кил те рер гә ҡуш ты һәм ха лыҡ ал‑
дын да ҡул да рын йыу ҙы. 

– Был Ке ше нең ҡа ны тү ге леү ҙә мин ғә йеп ле тү гел, бы ға һеҙ 
яуап лы! – ти не ул. 

25– Уның ҡа ны беҙ ҙең һәм беҙ ҙең ба ла ла ры быҙ ҙың өҫ төн дә 
бул һын! – тип яуап бир ҙе бө тә һе лә. 

26Пи лат шун да улар ға Ва рав ва ны азат ит те. Ә Ғай са ны, ҡам‑
сы лат ҡас, ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ ла тыр ға тап шыр ҙы. 

ҒәскәриҙәрҙеңҒайсанымыҫҡыллауы
27Бы нан һуң ғәс кә ри ҙәр Ғай са ны ида ра сы һа ра йы на* алып 

кит те. Уны бар лыҡ ғәс кәр ура тып ал ды. 28Улар Ғай са ның ке‑
йем дә рен һал ды рып, ҡу йы ҡы ҙыл төҫ тә ге ке йем кей ҙер ҙе ләр, 
29ба шы на сәнс кәк бо таҡ та ры нан үрел гән таж һал ды лар, уң ҡу‑
лы на та яҡ тот тор ҙо лар һәм ал дын да ту быҡ ла нып: «Йә шә һен йә‑
һүд тәр Бат ша һы!» – тип мыҫ ҡыл ла ны лар. 30Өҫ тө нә тө көр ҙө ләр, 
та яҡ ты тар тып алып шу ның ме нән ба шы на һуҡ ты лар. 31Шу лай 
мыҫ ҡыл ла ған дан һуң, Ғай са ның өҫ төн дә ге ке йем де сис те реп, 
Үҙе нең ке йем дә рен кей ҙер ҙе ләр ҙә, ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лар ға алып 
кит те ләр. 

* 27:27 Идарасыһарайы – грек те лен дә «прайторион». 
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Ғайсаныарҡысаҡҡаҡаҙаҡлау
32Юл да улар Си мон исем ле Ки ри нея ке ше һен ос рат ты лар һәм 

уны Ғай са ның ар ҡы са ғын кү тә реп ба рыр ға мәж бүр ит те ләр. 33Гол‑
го фа, йәғ ни «Баш һө йә ге уры ны» тип атал ған ер гә ба рып ет кәс, 
34Ғай са ға үт ҡа тыш ша рап бир ҙе ләр. Әм мә Ул, тәм ләп ҡа ра ғас, 
эсер гә те лә мә не. 35Ғай са ны ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ ла ғас, йә рә бә һа лып, 
үҙ‑ара Уның ке йем дә рен бү ле шеп ал ды лар 36һәм шун да Уны ҡа‑
ра уыл лап ул тыр ҙы лар. 37Ғай са ның баш осо на ғә йе бен күр һә теү се: 
«Был – Ғай са, йә һүд тәр Бат ша һы» ти гән яҙыу ҡа ғып ҡуй ҙы лар. 
38Шу нан Уның ме нән бер гә ике юл ба ҫар ҙы ла – бе ре һен Уның уң 
яғы на, икен се һен һул яғы на – ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ ла ны лар. 39Үтеп 
йө рөү се ләр баш та рын сай ҡап, Уны мыҫ ҡыл ит те ләр: 

40– Ал ла Йор тон еме реп, уны өс көн дә яңы нан Тө ҙөү се, ҡот‑
ҡар Үҙең де! Ал ла Улы бул һаң, төш ар ҡы саҡ тан! 

41Шу лай уҡ ҡа нун бел гес тә ре һәм аҡ һа ҡал дар ме нән баш ру‑
ха ни ҙар ҙа Уны мыҫ ҡыл ла ны: 

42– Баш ҡа лар ҙы ҡот ҡар ҙы, ә Үҙен ҡот ҡа ра ал май! Үҙе, имеш, 
Из ра иль Бат ша һы! Хә ҙер үк ар ҡы саҡ тан төш һөн – ана шун да беҙ 
Уға ыша ныр быҙ! 43Ул Ал ла ға ышан ды. Әгәр ҙә Ал ла ға яраҡ лы 
бул һа, ҡот ҡар һын Уны Ал ла! Ул Үҙен Уның Улы тип ата ны бит. 

44Ғай са ме нән бер гә ҡа ҙаҡ лан ған юл ба ҫар ҙар ҙа Уны шу лай 
мәс хә рә ит те. 

Ғайсаныңүлеме
45Көн үҙә ген дә бө тә ер йө ҙөн ҡа раң ғы лыҡ ҡап лап ал ды һәм ул 

көн дөҙ гө сә ғәт өс кә тик лем да уам ит те. 46Сә ғәт өс тәр ти рә һен дә 
Ғай са көс лө та уыш ме нән: 

– Или, Или, ла ма са вах фа ни? – йәғ ни «Эй, Ал лам, Ал лам! 
Ни ңә Һин Ми не таш ла ның!» – тип ҡыс ҡы рып ебәр ҙе. 

47Шун да то роу сы лар ҙың ҡай һы бер ҙә ре Уның һүҙ ҙә рен ише теп: 
– Ильяс ты са ҡы ра, – ти не ләр. 
48Шун да уҡ улар ҙың бе ре һе йү ге реп ки леп һыу һең дер гес те 

әсе ша рап ҡа ман ды ла, уны та яҡ ҡа элеп, Ғай са ға эсер гә бир ҙе. 
49Бү тән ке ше ләр бы ға: 

– Туҡ та! Ҡа ра йыҡ әле: Ильяс Уны ҡот ҡа рыр ға ки лер ме икән? – 
ти не ләр. 

50Ә Ғай са та ғы бер тап ҡыр көс лө та уыш ме нән ҡыс ҡыр ҙы ла 
йән бир ҙе. 
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51Һәм бы на Ал ла Йор тон да ғы шар шау өҫ тән аҫ ҡа са ур та лай 
йыр ты лып кит те. Ер тет рә не, таш ҡая лар ярыл ды, 52ҡә бер ҙәр 
асы лып, үл гән из ге ләр ҙең кү бе һе те ре леп тор ҙо. 53Улар ҡә бер‑
ҙә ре нән сыҡ ты, ә Ғай са те рел гәс, из ге Иеру са лим ҡа ла һы на 
ин де ләр, ун да улар ҙы күп тәр күр ҙе. 

54Йөҙ ба шы һәм уның ме нән бер гә Ғай са ны һаҡ лау сы ғәс кә ри‑
ҙәр, ер тет рәү ҙе һәм баш ҡа хәл дәр ҙе кү реп, ҡот та ры осоп: 

– Ул ысын лап та Ал ла Улы бул ған икән! – ти еш те ләр. 
55Ун да йы раҡ тан ғы на ҡа рап то роу сы бик күп ҡа тын‑ҡыҙ ҙа 

бар ине. Улар Ғай са ға Га ли ле я нан алып эйә реп, Уға хеҙ мәт күр‑
һә теп йө рө гәй не. 56Ара ла рын да Маг да ла ҡа ла һы нан Мәр йәм, 
Яҡуб ме нән Йо соф тоң әсә һе Мәр йәм һәм Зе ве дей ул да ры ның 
әсә һе бар ине. 

Ғайсаныҡәбергәһалыу
57Кис ет кәс, Ари ма фей ҙан Йо соф исем ле бай ке ше кил де; 

ул да Ғай са ның шә кер те ине. 58Пи лат яны на ба рып, Ғай са ның 
кәү ҙә һен алыр ға рөх сәт һо ра ны. Пи лат Уның кәү ҙә һен би рер гә 
ҡуш ты. 59Кәү ҙә не алып, Йо соф уны та ҙа етен ту ҡы ма ға ура ны 
ла, 60үҙе нә тип таш ҡая ны өңөп яһал ған яңы ҡә бер гә алып ба‑
рып һал ды. Ҡә бер ауы ҙы на ҙур бер таш ты те рәп кит те. 61Маг‑
да ла лы Мәр йәм ме нән икен се Мәр йәм дә ҡә бер ҡар шы һын да 
ул ты ра ине ләр. 

Ҡәберһаҡсылары
62Ир тә гә һе нә – ул шәм бе көн ине – Пи лат янын да баш ру ха‑

ни ҙар һәм фа ри сей ҙар йы йыл ды. Улар: 
63– Әфән дем, те ге ял ған сы ның иҫән са ғын да: «Мин өс көн дән 

һуң те ре леп то ра саҡ мын», – тип әй те үен хә тер ләй беҙ, – ти не ләр. 
64– Өсөн сө көн гә сә ҡә бер ҙе һаҡ лар ға әмер бир, юғи һә, шә керт‑
тә ре ки леп, Уның кәү ҙә һен ур лап алып ки теү ҙә ре һәм ха лыҡ ҡа: 
«Ул үле нән те ре леп тор ҙо», – тип әй теү ҙә ре мөм кин. Был һуң ғы 
ял ған бе рен се һе нән дә яма ны раҡ бу лыр. 

65– Һаҡ сы лар ҙы алы ғыҙ ҙа, ба рып, ҡә бер ҙе үҙе геҙ бел гән сә 
һаҡ ла ғыҙ, – ти не Пи лат. 

66Улар, ҡә бер яны на ба рып, ауы ҙы на те рәп ҡу йыл ған таш ҡа 
ми сәт баҫ ты лар һәм ғәс кә ри ҙәр ҙе ҡа ра уыл ға ҡуй ҙы лар. 27
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Ғайсаныңүленәнтерелеүе
28

281Шәм бе үтеп, аҙ на ның бе рен се кө нө нөң та ңын да маг‑
да ла лы Мәр йәм ме нән икен се Мәр йәм ҡә бер ҙе ҡа рар ға 

бар ҙы. 2Ҡа пыл бик ныҡ ер тет рә не, Раб бы фә реш тә һе күк тән 
төш тө, ҡә бер яны на ки леп таш ты шыл дыр ҙы һәм шул таш өҫ‑
тө нә ул тыр ҙы. 3Ул йә шен уты лай ял ты рай, ә ке йе ме ҡар төҫ лө 
аҡ ине. 4Һаҡ сы лар, ҡур ҡыш та ры нан ҡал ты ра нып, үл гән ке үек 
ҡа тып ҡал ды лар. 5Фә реш тә иһә ҡа тын дар ға: 

– Ҡурҡ ма ғыҙ! Һеҙ ҙең ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лан ған Ғай са ны эҙ лә‑
гә не геҙ ҙе бе ләм. 6Әм мә Ул бын да юҡ. Үҙе әйт кә нен сә, үле нән 
те рел теп тор ғо ҙол до. Ки ле геҙ, Уның ят ҡан уры нын ҡа ра ғыҙ. 
7Ти ҙе рәк ба рып, шә керт тә ре нә: «Ғай са те ре леп тор ҙо! Ул һеҙ ҙән 
ал да Га ли ле я ға ба ра. Һеҙ Уны шун да кү рер һе геҙ», – тип әй те геҙ. 
Һеҙ гә һү ҙем шул. 

8Ҡа тын дар, ҡур ҡып, шул уҡ ва ҡыт та бик ныҡ шат ла нып, ҡә бер 
яны нан тиҙ ге нә ки тә һал ды лар һәм Уның шә керт тә ре нә хә бәр 
итер гә йү гер ҙе ләр. 9Ҡа пыл улар ал ды на Ғай са Үҙе ки леп сыҡ ты: 

– Имен лек һеҙ гә! – ти не Ул. 
Улар Ғай са ға яҡын кил де, Уның ал дын да ту быҡ ла нып, аяҡ‑

та рын ҡо саҡ лап ал ды лар. 
10Шу нан Ғай са улар ға: 
– Ҡурҡ ма ғыҙ! – ти не. – Ба ры ғыҙ, ту ған да ры ма әй те геҙ, Га ли‑

ле я ға кит һен дәр. Улар Ми не шун да кү рер. 

Һаҡсыларруханиҙарһәмаҡһаҡалдарянында
11Ҡа тын дар кит кәс, ҡай һы бер һаҡ сы лар ҡа ла ға ҡай тып, баш 

ру ха ни ҙар ға бө тә бул ған хәл де һөй ләп бир ҙе. 12Баш ру ха ни ҙар, 
аҡ һа ҡал дар ме нән йы йы лып кә ңәш ләш кәс, ғәс кә ри ҙәр гә күп 
итеп аҡ са бир ҙе ләр, 13улар ға: 

– «Төн дә, беҙ йоҡ ла ған саҡ та, шә керт тә ре ки леп Уның кәү ҙә‑
һен ур лап алып кит кән», – тип әй те геҙ. 14Был хә бәр ида ра сы ға 
мәғ лүм бу ла ҡал һа, беҙ уны һеҙ ҙең ғә йе бе геҙ юҡ лыҡ ҡа күн де‑
рер беҙ, һеҙ гә ауыр лыҡ төш мәҫ, – ти не ләр. 

15Һаҡ сы лар аҡ са ла рын алып, ни сек ҡу шыл ған бул һа, шу лай 
эш лә не ләр. Был хә бәр йә һүд тәр ара һын да киң та ра лып, хә ҙер ге 
көн гә сә йө рөй. 
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Шәкерттәрнимәэшләргәтейеш
16Ун бер шә керт иһә Га ли ле я ға, Ғай са ба рыр ға ҡуш ҡан тау ға 

кит те. 17Ғай са ны күр гәс, улар Уның ал дын да ту быҡ лан ды, әм мә 
ҡай һы бер ҙә ре шик лән де. 18Ғай са улар ға яҡын ла шып, бы лай ти не: 

– Күк тә лә, ер ҙә лә бө төн ха ким лыҡ Ми ңә би рел де. 19Шу ға 
кү рә, бар са ха лыҡ тар ға ба ры ғыҙ һәм улар ҙы Ми нең шә керт тә‑
рем ите геҙ, улар ҙы Ата, Улы һәм Из ге Рух исе ме ме нән һыу ға 
сум ды ры ғыҙ, 20Һеҙ гә ҡуш ҡан да рым дың ба ры һын да үтәр гә өй‑
рә те геҙ. Һәм бе ле геҙ: Мин донъя бөт кән гә сә һәр ва ҡыт һеҙ ҙең 
ме нән бер гә бу лам. 
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МАРКБӘЙӘНИТКӘН
ҺӨЙӨНӨСЛӨХӘБӘР

Марк 

ҺыуғасумдырыусыЯхъяныңвәғәзләүе

11Ал ла Улы Ғай са Мә сих ха ҡын да ғы Һө йө нөс лө Хә бәр ҙең 
ба шы. 

2Иша ғыя пәй ғәм бәр ки та бын да яҙыл ған са: 
«Мин Һи нең ал дың дан 
хә бәр сем де ебә рәм, 
ул Һи ңә юл әҙер ләр. 

3 Сүл дә та уыш яң ғы рай: 
Раб бы ға юл әҙер лә геҙ, 
Уға һуҡ маҡ тар ҙы ту рай ты ғыҙ». 

4Сүл лек кә Сум ды рыу сы Яхъя кил гәс, был һүҙ ҙәр бо йом ға 
аш ты. Ул ке ше ләр ҙе, го наһ та ры ки се рел һен өсөн, тәү бә итеп 
һыу ға сум ды ры лыр ға* өн дәп йө рө гән. 5Бө тә Йә һү ҙиә хал ҡы 
һәм Иеру са лим да йә шәү се ләр уға кил де һәм, го наһ та рын та‑
нып, уның та ра фы нан Иор дан йыл ға һы на сум ды рыл ды. 6Яхъя 
дө йә йө нө нән ту ҡыл ған ке йем кей геп, би ле нә ти ре нән ҡа йыш 
быу ҙы. Си ңерт кә һәм со лоҡ ба лы ме нән туҡ лан ды. 7Вә ғә зен дә 
ул бы лай ти не: 

– Ми нән һуң ҡөҙ рәт ле рәк Бе рәү ки лә. Мин эйе леп Уның аяҡ 
ке йе ме нең ҡа йы шын си сер гә лә ла йыҡ лы тү гел мен. 8Мин һеҙ ҙе 
һыу ға сум дыр ҙым, ә Ул һеҙ ҙе Из ге Рух ҡа сум ды рыр. 

Ғайсаныңһыуғасумдырылыуыһәмһынауүтеүе
9Шул көн дәр ҙә Га ли лея өл кә һен дә ге На за ра ҡа ла һы нан Ғай са 

кил де һәм Иор дан йыл ға һын да Яхъя та ра фы нан һыу ға сум ды‑
рыл ды. 10Һыу ҙан сы ғыу ме нән Ғай са күк тәр ҙең асы лып ки те үен 

* 1:4 Һыуғасумдырылыу – го наһ тар ҙан тәү бә итеп, Ал ла юлы на ба‑
ҫыу ҙы бел де рә тор ған йо ла. 
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һәм Үҙе нең өҫ тө нә кү гәр сен рә үе шен дә Ал ла Ру хы ның төш кә‑
нен күр ҙе. 11Күк тән: «Һин – Ми нең ҡә ҙер ле Улым. Һин Ми нең 
ҡы уа ны сым!» – ти гән та уыш ише тел де. 

12Рух шун да уҡ Ғай са ны сүл гә алып кит те. 13Ул сүл дә ҡырҡ 
көн бул ды һәм шул ва ҡыт эсен дә Иб лис та ра фы нан һы нау үт те. 
Ул ҡы ра ғай йән лек тәр ара һын да йә шә не һәм фә реш тә ләр Уға 
хеҙ мәт ит те. 

Ғайсаныңберенсешәкерттәре
14Яхъя ҡул ға алын ған дан һуң Ғай са, Ал ла ның Һө йө нөс лө Хә‑

бә рен вә ғәз ләп, Га ли ле я ға кил де. 
15– Ва ҡыт ет те, Ал ла Бат ша лы ғы яҡын лаш ты! Тәү бә гә ки ле геҙ 

һәм Һө йө нөс лө Хә бәр гә ыша ны ғыҙ! – ти не Ул. 
16Га ли лея кү ле* бу йы нан үтеп ба рыш лай, Ғай са ба лыҡ то тор ға 

ау һа лып йө рө гән ике ба лыҡ сы ны – Си мон ме нән уның ҡус ты‑
һы Ан дрей ҙы күр ҙе. 

17– Ми ңә эйә ре геҙ! Мин һеҙ ҙе ке ше ау лау сы лар** итер мен, – 
ти не Ғай са улар ға. 

18Те ге ләр шун да уҡ, ау ҙа рын таш лап, Уға эйәр ҙе. 19Ғай са, бер 
аҙ бар ғас, Зе ве дей ҙың ул да ры Яҡуб ты һәм уның ҡус ты һы Яхъя ны 
күр ҙе – улар кә мә лә ау ҙа рын ямай ҙар ине. 20Шун да уҡ улар ҙы 
яны на са ҡы рып ал ды. Улар иһә, ата ла ры Зе ве дей ҙы ял сы ла ры 
ме нән бер гә кә мә лә ҡал ды рып, Ғай са ар ты нан кит те ләр. 

Енэйәләшкәнкешенеһауыҡтырыу
21Улар Ка пер наум ға кил де. Ғай са, шәм бе кө нө тыу ғас та, ғи‑

бә ҙәт ха на ға инеп йы йыл ған ха лыҡ ты өй рә тә баш ла ны. 22Уның 
өй рә теү ҙә ре нә ба ры һы ла хай ран ҡал ды, сөн ки Ул улар ҙы ҡа‑
нун бел гес тә рен сә тү гел, ә ха ким лыҡ ҡа эйә бул ған ке ше ке үек 
өй рәт те. 23Тап шул ва ҡыт ғи бә ҙәт ха на ға шаҡ шы рух эйә ләш кән 
бе рәү ки леп ин де. Ул: 

24– На за ра лы Ғай са, һи ңә беҙ ҙән ни мә кә рәк? Беҙ ҙе һә ләк 
итер гә кил дең ме? Һи нең кем икән ле гең де бе ләм. Һин – Ал ла‑
ның Из ге һе! – тип ҡыс ҡыр ҙы. 25Ғай са рух ты: 

* 1:16 Галилеякүле – был күл де «Ген ни са рет кү ле» тип тә ата‑
ған дар.

** 1:17 Ғай са был урын да ке ше ләр ҙе Ал ла юлы на алып ки леү ҙе ба лыҡ 
то тоу ме нән са ғыш ты ра. 
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– Шым! – тип тый ҙы. – Был ке ше нең эсе нән сыҡ! 
26Шаҡ шы рух, әле ге әҙәм де дер һел ке теп, көс лө та уыш ме нән 

ҡыс ҡы рып эсе нән сы ғып кит те. 27Һәм мә һе лә хай ран ҡал ды. 
Бер‑бе ре һе нән: 

– Ни мә бул ды был? – тип һо ра ша баш ла ны лар. – Нин дәй ҙер 
өр‑яңы тәғ ли мәт... Уның шаҡ шы рух тар ға ла бо йо роҡ би рер лек 
ха ким лы ғы бар, ә те ге лә ре Уға буй һо на! 

28Ғай са ха ҡын да ғы хә бәр шун да уҡ Га ли ле я ның ти рә‑яғын‑
да ғы ер ҙәр гә та рал ды. 

Ауырыуҙарҙыһауыҡтырыу
29Ғи бә ҙәт ха на нан сыҡ ҡас та, Ғай са Яҡуб һәм Яхъя ме нән бер‑

гә Си мон ме нән Ан дрей ҙың өйө нә кит те. 30Си мон дың ҡәй нә һе 
то тош тә не ҡы ҙып ауы рып ята ине. Был хаҡ та шун да уҡ Ғай са ға 
әйт те ләр. 31Ғай са ауы рыу ҡа тын яны на кил де лә, ҡу лы нан то‑
топ тор ғоҙ ҙо. Ҡа тын дың тән яны уы ту лы һын са бөт тө. Ул то роп 
улар ға та бын әҙер ләй баш ла ны. 32Ә кис етеп, ҡояш ба йы ғас, 
Ғай са яны на бө тә ауы рыу ҙар ҙы, ен эйә ләш кән ке ше ләр ҙе кил‑
тер ҙе ләр. 33Бө төн ҡа ла хал ҡы Уның ишек ал ды на йы йыл ды. 
34Ғай са күп тәр ҙе төр лө сир ҙә ре нән һа уыҡ тыр ҙы, күп ен дәр ҙе 
ҡы уып сы ғар ҙы, әм мә ен дәр гә һөй ләр гә рөх сәт ит мә не, сөн ки 
улар Ғай са ның кем икә нен бе лә ине. 

35Ир тә ге һен Ғай са яҡ тыр ған сы уҡ то роп ҡа ла нан сы ғып кит те 
лә, ау лаҡ урын ға ба рып до ға ҡыл ды. 36Си мон ип тәш тә ре ме нән 
Уның ар ты нан ашыҡ ты. 37Ки леп тап ҡан дан һуң: 

– Бө төн ке ше Һи не эҙ ләй, – ти не ләр. 
38– Баш ҡа урын дар ға, яҡын да ғы бү тән ауыл дар ға ба ра йыҡ. 

Ми ңә ун да ла Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе вә ғәз ләр гә кә рәк. Мин шу ның 
өсөн кил дем дә ин де, – ти не Ғай са. 39Ул бө тә Га ли лея бу йын са 
ғи бә ҙәт ха на лар ҙа вә ғәз ләп, ен дәр ҙе ҡы уып йө рө нө. 

Махаулынытаҙарындырыу
40Бер көн дө ма хау сир ле* ке ше Ғай са яны на ки леп, Уның ал‑

ды на ту быҡ лан ды ла: 
– Әгәр те лә һәң, ми не та ҙар та алыр инең, – тип ял бар ҙы. 
41Ғай са уны йәл ләп, ҡу лын һу ҙып уға ҡа ғыл ды ла: 

* 1:40 Махаусире – да уа лап бө тө рөп бул май тор ған йо ғош ло ти ре 
ауы ры уы (рус са «про ка за»). 
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– Эйе, те лә йем. Та ҙа рын! – ти не. 
42Сир ле нең ма ха уы шун да уҡ бөт тө, ул та ҙа рын ды. 43‑44Ғай са 

уны шун да уҡ яны нан оҙа тып: 
– Ҡа ра уны, бер кем гә лә бер нә мә лә һөй лә мә, – тип ки ҫәт‑

те. – Ру ха ни ға ба рып кү рен дә, һа уы ғы уың өсөн Му са ҡа ну нын да 
та лап ител гән ҡор бан ды кил тер. Был ке ше ләр гә һа уы ғы уың ды 
раҫ лау бил дә һе бул һын. 

45Әм мә ул, бы нан ки теү ме нән, бул ған хәл ту ра һын да бө тә 
ер ҙә һөй ләп йө рөй баш ла ны. Шун лыҡ тан Ғай са ин де ҡа ла лар ға 
асыҡ тан‑асыҡ инә ал ма ны. Ул ҡа ла лар ҙан сит тә, ау лаҡ урын дар ҙа 
бул ды, әм мә ун да ла яны на һәр та раф тан ағыл ды лар. 

Параличһуҡҡанкешенеһауыҡтырыу

21Бер ни сә көн дән һуң Ғай са ҡа бат Ка пер наум ға кил гәс, 
Уның өй ҙә бу лы уы ха ҡын да хә бәр та рал ды. 2Шул тик лем 

күп ке ше йы йыл ды, хат та ишек ал дын да урын да ҡал ма ны. Ғай са 
улар ға Ал ла һү ҙен вә ғәз лә не. 3Шул ва ҡыт дүрт ке ше Уға па ра лич 
һуҡ ҡан бе рәү ҙе кү тә реп алып кил де. 4Лә кин, ха лыҡ ара һы нан 
үтә ал ма ған лыҡ тан, улар Ғай са бул ған өй ҙөң ҡы йы ғын һү теп, 
па ра лич һуҡ ҡан ке ше не, ят ҡан тү шә ге ме нән, шул ти шек тән 
тө шөр ҙө ләр. 5Ғай са, улар ҙың ыша ныу ҙа рын кү реп, ауы рыу ға: 

– Улым, һи нең го наһ та рың ки се рел де! – ти не. 
6Ун да бер ни сә ҡа нун бел ге се ул ты ра ине. Улар эс тән ге нә: 
7– Нимә һөй ләй Ул? Был бит кө фөр һүҙ! Го наһ тар ҙы бер Ал‑

ла нан баш ҡа кем ки се рә ала? – тип уй ла ны. 
8Ғай са шун да уҡ Үҙ ру хы ме нән улар ҙың фе ке рен һи ҙеп бы‑

лай ти не: 
– Ни өсөн һеҙ эс тән ге нә шу лай уй лай һы ғыҙ? 9Па ра лич һуҡ ҡан 

ке ше гә ни мә тип әй теү еңе ле рәк: «Һи нең го наһ та рың ки се рел‑
де», – тип ме, әл лә: «Тор, тү шә гең де ал да ат лап кит», – тип ме? 
10Лә кин шу ны бе ле геҙ: Әҙәм Улы ның ер ҙә го наһ тар ҙы ки се рер гә 
ха ким лы ғы бар. 11– Шу нан Ғай са па ра лич һуҡ ҡан ке ше гә өн‑
дәш те: – Һи ңә әй тәм, тор, тү шә гең де ал да өйө ңә ҡайт! 

12Те ге шун да уҡ тор ҙо ла, тү шә ген алып, бө төн ке ше ал дын да 
сы ғып кит те. Бы ға бө тә һе лә хай ран ҡал ды һәм Ал ла ны дан лап: 

– Беҙ ҙең бы ның ке үек те бер ҡа сан да күр гә не беҙ юҡ ине, – 
ти еш те ләр. 
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ҒайсаныңЛевийҙыҮҙартынансаҡырыуы
13Ғай са та ғы күл бу йы на сыҡ ты. Бө тә ке ше Уның яны на кил де 

һәм Ғай са улар ҙы өй рәт те. 14Үтеп ба рыш лай Ул, һа лым йы йыу 
уры нын да ул тыр ған Ал фей улы Ле вий ҙы кү реп: 

– Ми ңә эйәр! – ти не. Ле вий, то роп, Уның ар ты нан кит те. 
15Бы на Ғай са Ле вий ҙың өйөн дә та бын да ул ты ра. Өҫ тәл ар тын да 

Ғай са һәм Уның шә керт тә ре ме нән бер гә күп ке нә һа лым йы‑
йыу сы лар, баш ҡа го наһ лы лар ҙа бар ине. Улар күп ләп Ғай са ға 
эйәр гәй не. 16Фа ри сей ҙар* ара һын да ғы ҡа нун бел гес тә ре, Ғай‑
са ның шун дай ке ше ләр ме нән бер гә ашап ул ты ры уын кү реп, 
Уның шә керт тә ре нә: 

– Ни сек Ул һа лым йы йыу сы лар һәм баш ҡа го наһ лы лар ме нән 
бер та бын дан ашай ала? – ти не ләр. 

17Ғай са бы ны ише теп: 
– Та бип сә лә мәт ке ше ләр гә тү гел, ә ауы рыу ҙар ға кә рәк. Мин 

тә ҡүә ке ше ләр ҙе тү гел, ә го наһ лы лар ҙы ар тым дан са ҡы рыр ға 
кил дем, – ти не. 

Ураҙатотоуһәмшәмбекөнтураһындаһорауҙар
18Бер көн дө, Яхъя ның шә керт тә ре һәм фа ри сей ҙар ура ҙа тот‑

ҡан да, ҡай һы бе рәү ҙәр Ғай са ға ки леп: 
– Ни өсөн Яхъя ның да, фа ри сей ҙар ҙың да шә керт тә ре ура ҙа 

то та, ә Һи не ке ләр тот май? – тип һо ра ны лар. 19Ғай са улар ға бы‑
лай яуап бир ҙе: 

– Ке йәү үҙ ҙә ре ме нән бер гә бул ған да, туй ҙа ғы ҡу наҡ тар ура‑
ҙа то тор мо? Ке йәү ара ла рын да икән, әл бит тә, ура ҙа тот маҫ тар. 
20Әм мә ки лер бер көн: ке йәү ян да ры нан алы ныр, шул ва ҡыт та 
улар ура ҙа то тор. 

21Бер кем дә иҫ ке ке йем гә яңы ту ҡы ма нан ямау һал май. Юғи һә, 
яңы ямау лыҡ ул ты рып, иҫ ке ке йем де йыр тып ебә рер ҙә, ти шек та‑
ғы ла ны ғы раҡ ҙу ра йыр. 22Шу лай уҡ бер кем дә яңы ша рап ты иҫ ке 
тур һыҡ ҡа һал май. Юғи һә, ша рап тур һыҡ ты йыр тыр ҙа, ша рап та, 
тур һыҡ та әрәм бу лыр. Яңы ша рап ты яңы тур һыҡ тар ға тул ты ра лар. 

23Бер мәл, шәм бе көн дө, Ғай са иген ба ҫыу ҙа ры аша үтеп ба‑
ра ине. Шә керт тә ре юл ың ға йын да ба шаҡ тар ҙы өҙә баш ла ны. 
24Фа ри сей ҙар Ғайсанан: 

* 2:16 Фарисейҙар – бо рон ғо йә һүд тәр ара һын да ғы ди ни төр көм. 
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– Ҡа ра, ни өсөн улар шәм бе кө нө эш ләр гә яра ма ған ды эш‑
ләй ҙәр? – тип һо ра ны. 

25Ғай са улар ҙан: 
– Мох таж са ғын да, үҙе лә, янын да ғы лар ҙа асыҡ ҡас, Да уыт‑

тың ни мә эш лә гә не ту ра һын да бер ва ҡыт та ла уҡы ма ны ғыҙ мы 
ни? – тип һо ра ны. 26Ул, иң баш ру ха ни Авиа фар осо рон да, Ал ла 
Йор то на ин гән. Ру ха ни ҙар ҙан баш ҡа һис кем гә ашар ға рөх сәт 
ител мә гән, Ал ла ға ба ғыш лан ған ик мәк тәр ҙе аша ған, янын да‑
ғы лар ға ла бир гән. 

27Шу нан Ғай са улар ға: 
– Ке ше шәм бе көн өсөн тү гел, ә шәм бе көн ке ше өсөн яра тыл‑

ған, – ти не. – 28Шу ға кү рә Әҙәм Улы шәм бе кө нө нөң дә ху жа һы. 

Ҡулыҡороғанкешенеһауыҡтырыу

31Ғай са та ғы ғи бә ҙәт ха на ға ин де. Ун да ҡу лы ҡо ро ған бе рәү 
бар ине. 2Фа ри сей ҙар, Ғай са ны ғә йеп ләр гә һыл тау эҙ ләп, 

шәм бе кө нө Ул был ке ше не һа уыҡ тыр маҫ мы икән тип, кү ҙә теп 
тор ҙо лар. 3Ғай са ҡу лы ҡо ро ған ке ше гә: 

– Ур та ға сы ғып баҫ! – ти не. 4Ә те ге ләр ҙән: 
– Шәм бе көн дө яҡ шы лыҡ эш ләү дө рөҫ мө, әл лә яман лыҡ мы? 

Ке ше нең ғү ме рен ҡот ҡа рыу мы, әл лә һә ләк итеү ме? – тип һо ра ны. 
Те ге ләр өн дәш мә не. 5Ғай са, улар ҙың ҡа ты бә ғер ле бу лыу ҙа ры на 

кө йө нөп, асыу лы ҡа раш таш ла ны ла әле ге ке ше гә: 
– Ҡу лың ды һуҙ! – ти не. 
Ауы рыу ҡу лын һу ҙыу ға ҡу лы һа уыҡ ты. 6Фа ри сей ҙар иһә ғи бә‑

ҙәт ха на нан сы ғып ки теп, шун да уҡ Ирод бат ша яҡ лы лар ме нән 
бер гә Ғай са ны ни сек тә һә ләк итеү ту ра һын да кә ңәш ҡорҙо. 

7Ғай са шә керт тә ре ме нән күл гә та бан йү нәл де. Уға Га ли ле я нан 
күп һан лы ке ше эйәр ҙе. Шу лай уҡ Йә һү ҙиә нән дә, 8Иеру са лим дан 
да, Иду ме я нан, Иор дан аръя ғы нан, Тир һәм Си дон ти рә лә ре нән 
дә, Уның ҡыл ған эш тә ре ту ра һын да ише теп, әл лә күп ме ха лыҡ 
кил де. 9Ғай са, кү мәк ха лыҡ ара һын да ҡы ҫы лып ҡуй маҫ өсөн, 
шә керт тә ре нә бе рәй кә мә не әҙер то тор ға ҡуш ты. 10Ул күп тәр ҙе 
һа уыҡ тыр ған лыҡ тан, бар лыҡ сир ле ләр ҙә эте шеп‑төр тө шөп Уға 
ҡа ғы лыр ға уҡ тал ды. 11Эс тә ре нә ен эйә ләш кән ке ше ләр ҙә, Уны 
кү реү ме нән ал ды на йы ғы лып: 

– Һин – Ал ла Улы! – тип ҡыс ҡыр ҙы. 12Әм мә Ғай са улар ҙы 
Үҙе нең кем ле ге ха ҡын да һөй ләү ҙән ҡа ты итеп тый ҙы. 
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ҒайсаныңҮҙенәшәкерттәрһайлапалыуы
13Ул, тау ға ме неп, Үҙе те лә гән ке ше ләр ҙе яны на са ҡыр ҙы. Улар 

кил гәс, 14ара ла ры нан ун ике һен Үҙе ме нән бер гә бул һын дар өсөн 
һай лап ал ды. Улар ҙы ил се ләр тип атап, Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе вә ғәз‑
ләр гә сы ға рып ебәр ҙе, 15ен дәр ҙе ҡы уып сы ға рыр ға вә кә ләт бир ҙе. 
16Бы на ул Ғай са та ра фы нан тә ғә йен лән гән ун ике шә керт: Ғай са 
Петр тип ата ған Си мон, 17Зе ве дей улы Яҡуб һәм уның ҡус ты һы 
Яхъя – Ғай са улар ҙы Воа нер гес, йәғ ни «Күк күк рәү ул да ры» тип 
ата ны, 18Ан дрей, Фи липп, Вар фо ло мей, Мат фей, Фо ма, Ал фей 
улы Яҡуб, Фад дей, Кө рә шеү се Си мон* 19һәм Ғай са ға аҙаҡ хы я‑
нат итә сәк Йә һү ҙә Ис ка риот. 

ҒайсаһәмВеельзевул
20Ғай са өй гә ин де. Ун да та ғы күп ке ше йы йы лып кит те, шун‑

лыҡ тан Ғай са ме нән шә керт тә ре хат та та маҡ та ял ғай ал ма ны. 
21Ту ған да ры, был хәл дәр ҙе ишет кәс, Ул аҡыл дан яҙ ған икән, 
тип һөй лә шеп, Уны көс ме нән алып ки тер гә кил де ләр. 22Иеру‑
са лим дан кил гән ҡа нун бел гес тә ре: 

– Уның эсен дә Ве ель зе вул** бар! Ен дәр ҙе ен дәр баш лы ғы ның 
кө сө ме нән ҡы уып сы ға ра, – ти не ләр. 

23Ғай са, улар ҙы Үҙе нең яны на са ҡы рып алып, ки нә йә ме нән 
һөй ләй баш ла ны: 

– Ни сек итеп Иб лис үҙен үҙе ҡы уып сы ға ра ал һын? 24Әгәр ҙә 
хал ҡы үҙ‑үҙе нә ҡар шы һу ғыш һа, был бат ша лыҡ то роп ҡа ла ал маҫ, 
25ке ше лә ре бер‑бе ре һе нә ҡар шы тор ған һәр ғаи лә лә тар ҡа лыр. 
26Иб лис Иб лис те ҡы уып сы ға ра икән, ти мәк, үҙ‑үҙе нә ҡар шы 
һу ғы ша һәм был уның ахы ры бу лыр. 27Көс лө ке ше нең өйө нә 
инеп, тәү ҙә уны бәй лә мә һә, бе рәү ҙә уның мөл кә тен та лап сы ға 
ал маҫ. Тәү ҙә бәй ләр, шу нан ғы на та лар. 28Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: 
бө тә һе лә – ке ше ләр ҙең го наһ та ры ла, нин дәй ҙә бул һа кө фөр 
һүҙ ҙә ре лә – ки се ре лер. 29Әм мә кем дер Из ге Рух ҡа ҡар шы хур‑
лау һү ҙе әйт һә, мәң ге ки се рел мәҫ, ул мәң ге лек го наһ та ғә йеп ле. 

30Ғай са бы лар ҙы те ге ләр ҙең, Уға ен эйә ләш кән, тип әйт кә не нә 
кү рә һөй лә не. 

* 3:18 КөрәшеүсеСимон – Рим ха ким лы ғын көс ме нән бә реп тө шө рөү ҙе 
яҡ лап кө рә шеү се йә һүд тәр төр кө мө нөң ағ за һы бу лы уы их ти мал. 

** 3:22 Веельзевул – Иб лис кә ҡа ра та ҡул ла ны ла тор ған исем. 
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Ғайсаныңәсәһеһәмтуғандары
31Шул ва ҡыт Ғай са ның әсә һе ме нән ҡус ты ла ры кил де һәм, 

тыш та тор ған ки леш, Уны са ҡырт ты лар. 32Ғай са ның эр гә һен дә 
күп ке ше ул ты ра ине, улар: 

– Ана, тыш та һи не әсә йең ме нән ҡус ты ла рың* кө тә, – ти не ләр. 
33– Ми нең әсә йем ме нән ту ған да рым кем? – ти не Ғай са, улар ға 

яуап итеп. 34Шу нан Үҙе ти рә ләй ул тыр ған дар ға ҡа рап бы лай ти не: 
– Бы на бы лар Ми нең әсә йем ме нән Ми нең ту ған да рым! 35Кем 

Ал ла их ты я рын үтәй, шул Ми нең ағай‑энем дә, апай‑һең лем дә, 
әсә йем дә. 

Сәсеүсехаҡындаҡисса

41Ғай са та ғы Га ли лея кү ле бу йын да ке ше ләр ҙе өй рә тә баш ла‑
ны. Уның яны на бик күп ха лыҡ йы йыл ды. Шун лыҡ тан Ул 

күл дә ге кә мә гә инеп ул тыр ҙы, ә бө тә ха лыҡ яр бу йын да ба ҫып 
тор ҙо. 2Ғай са улар ға күп нә мә ләр ҙе аң ла тып, ки нә йә ле ҡис са лар 
ме нән бы лай тип өй рәт те: 

3– Тың ла ғыҙ, бы на бер ке ше ор лоҡ сә сер гә сыҡ ҡан. 4Сәс кән 
са ғын да ор лоҡ тар ҙың бер өлө шө юл бу йы на төш кән һәм, ҡош тар 
осоп ки леп, улар ҙы сүп ләп бө төр гән. 5Бәғ зе лә ре туп ра ғы аҙ бул‑
ған таш лы урын ға төш кән. Ер ҙә тә рән ят ма ған лыҡ тан, улар тиҙ 
ара ла шы тып сыҡ ҡан. 6Ә ин де ҡояш сы ғып ҡыҙ ҙы ра баш ла ғас, 
та мыр ҙа ры бул ма ған лыҡ тан, үҫен те ләр ҡо ро ған. 7Ор лоҡ тар ҙың 
баш ҡа ла ры сәнс кәк ара һы на төш кән. Сәнс кәк үҫеп, улар ҙы ба ҫып 
кит кән лек тән, улар ба шаҡ бир мә гән. 8Ә бү тән ор лоҡ тар уң ды‑
рыш лы ер гә төш кән, үҫеп кү тә рел гән һәм утыҙ ла та, алт мыш ла та 
йә йөҙ лә тә кү бе рәк уңыш бир гән. 

9Ғай са бы лай ти не: 
– Ҡо лаҡ та ры бар ҙар ишет һен! 

Сәсеүсехаҡындағыҡиссаныңмәғәнәһе
10Үҙ ҙә ре ге нә ҡал ғас, ун ике шә керт һәм баш ҡа Уның ар ты нан 

эйә реү се ләр Ғай са нан ҡис са лар ҙың мә ғә нә һен һо ра ны. 
11‑12– Һеҙ гә Ал ла Бат ша лы ғы ның се рен аң лау би рел гән, тыш‑

та ғы лар ға иһә: 

* 3:32 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «һәм һең ле лә рең» ти гән 
һүҙ ҙәр ҙә бар. 
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«Ал ла ға та бан бо рол ма һын дар һәм шу л рәүешле, 
ки се рел мә һен дәр өсөн, 
ҡа рап та күр мә һен дәр, 
тың лап та аң ла ма һын дар» өсөн,  

ҡис са лар аша ет ке ре лә. 
13– Һеҙ был ҡис са ның мә ғә нә һен аң ла май һы ғыҙ мы? – тип 

һо ра ны Ғай са улар ҙан. – Улай һа баш ҡа ҡис са лар ҙы ни сек аң‑
лар һы ғыҙ һуң? 14Сә сеү се һүҙ сә сә. 15Юл бу йы на төш кән ор лоҡ 
шу ны аң ла та: ке ше ләр һүҙ ҙе ише тә, әм мә шун да уҡ Иб лис ки леп, 
улар ҙың кү ңел дә ре нә сә сел гән һүҙ ҙе алып ки тә. 16Таш лы урын ға 
сә сел гән ор лоҡ шу ны аң ла та: һүҙ ҙе ише теү ме нән, ке ше ләр уны 
шун да уҡ шат ла нып ҡа бул итә, 17әм мә, үҙен дә та мыр ҙа ры бул‑
ма ған лыҡ тан, һүҙ ҙе ва ҡыт лы са ғы на то та. Аҙаҡ, һүҙ ар ҡа һын да 
ҡай ғы ға ҡал һа лар йә ки эҙәр ләү гә юлыҡ һа лар, улар тиҙ үк си ге нә. 
18Сәнс кәк ара һы на сә сел гән ор лоҡ иһә шу ны аң ла та: 19ке ше ләр 
һүҙ ҙе ише тә, әм мә донъя мә шә ҡәт тә ре, бай лыҡ ҡа ҡы ҙы ғыу һәм 
бү тән те ләк тәр ке ше ләр ҙең кү ңе лен би ләп, һүҙ ҙе ба ҫып ала һәм ул 
уңыш бир мәй. 20Ә уң ды рыш лы ер гә сә сел гә не иһә шу ны аң ла та: 
ке ше ләр һүҙ ҙе ише теп, уны ҡа бул итә. Ул утыҙ ла та, алт мыш ла та 
йә йөҙ лә тә уңыш кил те рә. 

Шәмяҡтылығыхаҡындаҡисса
21Ғай са улар ға бы лай ти не: 
– Шәм де һа уыт ме нән ҡап лар йә ки һи ке аҫ ты на ҡу йыр өсөн 

ин де рә ләр ме ни? Шәм дәл гә ул тыр тып ҡу йыу өсөн тү гел ме һуң? 
22Һәр йә ше рен нә мә фаш итеү өсөн ге нә йә ше рен һәм һәр сер 
асы лыу өсөн ге нә сер. 23Ҡо лаҡ та ры бар ҙар ишет һен! 

24Ғай са һү ҙен да уам ит те: 
– Әйт кә нем де иғ ти бар ға алы ғыҙ: нин дәй үл сәм ме нән үл‑

сә һә геҙ, һеҙ гә лә шун дай үл сәм ме нән үл сәп би ре лер һәм та ғы 
өҫ тә лер. 25Кем де ке бар, шу ға та ғы ла кү бе рәк би ре лер, ә кем де ке 
юҡ, унан бул ға ны ла тар тып алы ныр. 

Шытыпсыҡҡанорлоҡхаҡындаҡисса
26Ғай са та ғы ла бы лай ти не: 
– Ал ла Бат ша лы ғы бы на нин дәй: әй тә йек, ке ше ер гә ор лоҡ 

сә сә, 27унан төн дә йоҡ лай, көн дө ҙөн то ра, ә ул ара ла ор лоҡ шы‑
тып сы ға, үр гә тар ты ла. Ке ше бы ның ни сек бу лы уын бел мәҫ тә. 
28Ер үҙе нән‑үҙе уңыш би рә: тәү ҙә һа баҡ, унан ба шаҡ үҫ те рә, аҙаҡ 
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ба шаҡ ту лы ор лоҡ яра ла. 29Ә ин де аш лыҡ өл гө рөү ме нән, ке ше 
ҡу лы на ураҡ ала, сөн ки аш лыҡ урыр саҡ ет кән бу ла. 

Горчицаорлоғохаҡындаҡисса
30– Ал ла Бат ша лы ғын беҙ гә ни мә ме нән са ғыш ты рыр ға һәм 

ни сек итеп та су ир лар ға? – ти не Ғай са. – 31Ул гор чи ца ор ло ғо на 
оҡ ша ған. Ер гә сәс кән ва ҡыт та ул ер йө ҙөн дә ге бө тә ор лоҡ тар‑
ҙан да ва ғы раҡ. 32Ә ин де сә сел гәс, үҫеп кү тә ре леп, баҡ са ла ғы 
һәм мә үҫем лек тәр ҙән дә ҙу ры раҡ ҡа әүе ре лә, дәү бо таҡ тар ебә рә 
һәм уның кү лә гә һен дә ҡош тар оя ҡо ра. 

33Ғай са Ал ла һү ҙен ошо ға оҡ шаш бик күп ҡис са лар яр ҙа мын да 
ха лыҡ аң ла ған тик лем һөй лә не. 34Ул ҡис са ме нән ге нә һөй лә не, 
ә шә керт тә ре ме нән яң ғыҙ ҡал ған да, улар ға бө тәһен дә аң ла тып 
бир ҙе. 

Ғайсаныңдауылдыбаҫылдырыуы
35Шул көн дө ки сен Ғай са шә керт тә ре нә: 
– Әй ҙә геҙ, те ге яҡ яр ға сы ға йыҡ, – ти не. 
36Ха лыҡ ты ҡал ды рып, шә керт тәр Уның яны на кә мә гә инеп 

ул тыр ҙы. Баш ҡа кә мә ләр Уға эйәр ҙе. 37Ҡа пыл көс лө да уыл кү‑
тә рел де һәм тул ҡын дар бә ре леү ҙән кә мә эсе нә һыу ту ла баш ла‑
ны. 38Ғай са иһә, кә мә нең арт ҡы осон да ба шын яҫ тыҡ ҡа те рәп, 
йоҡ лай ине. Шә керт тә ре Уны уя тып: 

– Ос таз, ба та быҙ бит! Был һи не бор со май мы ни? – ти не. 
39Ул, то роп, ел де тый ҙы, күл гә лә: 
– Шау ла ма, ба ҫыл! – ти не. 
Ел туҡ та ны, тә рән тын лыҡ урын лаш ты. 
40– Һеҙ ни ңә шу лай ҡур ҡаҡ? Әле һа ман има ны ғыҙ юҡ мы ни? – 

ти не Ғай са. 41Шә керт тәр иһә бик ныҡ ҡур ҡып бер‑бе ре һе нә: 
– Кем һуң Ул? Уға ел дә, тул ҡын дар ҙа буй һо на! – ти еш те ләр. 

Енэйәләшкәнкешенеһауыҡтырыу

51Улар Га ли лея кү ле аръя ғын да ғы Ге ра са ере нә кил де. 2Ғай са 
кә мә нән тө шөү ме нән, шаҡ шы рух эйә ләш кән бер ке ше ҡә бер 

мә мер йә лә ре нән* сы ғып, Уға ҡар шы кил де. 3Ҡә бер ҙәр эсен дә 
йә шә гән был ке ше не хат та сыл быр ҙар ме нән дә бәй ләп то та 

* 5:2 Ҡәбермәмерйәһе – йә һүд тәр мә йет тәр ҙе тау ҙы өңөп яһал ған 
мә мер йә ләр гә ҡуй ған дар. 
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ал ма ған дар. 4Уны әл лә ни сә тап ҡыр то топ, аяҡ‑ҡу лы на бы ғау, 
сыл быр һал ған дар, ә ул сыл быр ҙар ҙы өҙ гән, бы ғау ҙар ҙы ват ҡан. 
Бер кем дең дә уны ты йыр ға хә ле нән кил мә гән. 5Бер туҡ тау һыҙ, 
кө нө‑тө нө ҡә бер мә мер йә лә ре ара һын да һәм тау ҙар ҙа ҡыс ҡы рып 
йө рө гән, үҙ‑үҙен таш ме нән һу ғып яра лай тор ған бул ған. 6Ғай‑
са ны алыҫ тан уҡ кү реп, йү ге реп килеп ая ғы на йы ғыл ды. 

7– Эй, Ғай са, Ал ла һы Тә ғә лә нең Улы! Ми нән Һи ңә ни мә кә‑
рәк? Ал ла ха ҡы өсөн ял ба рам, яфа ла ма ми не! – тип көс лө та уыш 
ме нән ҡыс ҡы рып ебәр ҙе. 

8Сөн ки Ғай са шаҡ шы рух ҡа ул ке ше нең эсе нән сы ғыр ға бо‑
йор ғай ны. 

9– Исе мең кем? – тип һо ра ны унан Ғай са. 
– Исе мем Ғәс кәр, сөн ки беҙ кү мәк, – тип яуап ла ны те ге 10һәм 

улар ҙы был ер ҙән ҡы уып ебәр мә үен ял бар ҙы. 
11Шул ти рә лә ге тау би тен дә ҙур сус ҡа кө тө үе ут лап йө рөй ине. 
12– Беҙ ҙе сус ҡа лар ара һы на ебәр, улар ҙың эсе нә инер беҙ, – 

тип ялын ды ен дәр. 
13Ғай са рөх сәт ит кәс, шаҡ шы рух тар ке ше нән сыҡ ты лар ҙа 

сус ҡа лар ҙың эсе нә ба рып ин де ләр. Ике мең гә яҡын сус ҡа нан 
тор ған кө төү те кә яр ға са бып ба рып, күл гә таш ла нып бат ты. 
14Сус ҡа кө төү се ләр йү ге ре шеп был хә бәр ҙе ҡа ла ла һәм ти рә‑яҡ 
ауыл дар ҙа та рат ты. Ун да йә шәү се ләр иһә ни бул ға нын кү рер гә 
бар ҙы. 15Ғай са яны на кил гәс, эсен дә ен дәр ғәс кә ре бул ған ке‑
ше нең ке йен гән һәм аҡы лы на кил гән хәл дә ул ты ры уын кү реп, 
ҡур ҡыу ға ҡал ды лар. 16Ен эйә ләш кән ир һәм сус ҡа лар ме нән ни 
бул ға нын күр гән ке ше ләр ба ры һы ту ра һын да ла һөй ләп бир ҙе. 
17Шу нан һуң улар Ғай са ның үҙ ҙә ре нең ере нән ки те үен ял ба ра 
баш ла ны. 18Ул кә мә гә ул тыр ған саҡ та, элек ен эйә ләш кән ке ше 
Уның ме нән бер гә ба рыр ға үте неп һо ра ны. 19Әм мә Ғай са рөх сәт 
ит мә не. 

– Бар, өйө ңә, ту ған да рың яны на ҡайт. Раб бы ның һи ңә ни ҙәр 
эш лә гә нен, һи ңә нин дәй мәр хә мәт күр һәт кә нен һөй лә, – ти не 
Ғай са. 

20Те ге ке ше ки теп, Ғай са ның уның өсөн ни мә эш лә гән ле ген 
Ун Ҡа ла ла* һөй ләр гә то тон до. Бы ға бө тә һе лә хай ран ҡал ды. 

* 5:20 УнҠала – (грек са Де ка по лис) баш лы са йә һүд бул ма ған ха лыҡ‑
тар йә шә гән үҙал лы ҡа ла лар фе де ра ци я һы. 
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Яирҙыңҡыҙыныңтерелеүе,
ғазапсиккәнҡатындыңһауығыуы

21Ғай са кә мә лә икен се яр ға ки ре сыҡ ҡас, Уның яны на күп 
ха лыҡ йы йыл ды. Ул күл янын да бул ған да, 22ғи бә ҙәт ха на баш‑
лыҡ та ры ның бе ре һе, Яир исем ле һе кил де. Ғай са ны кү реү ме нән 
Уның аяҡ та ры на йы ғыл ды 23һәм ял ба рып һо ра ны: 

– Ми нең бә лә кәс ҡы ҙым үлем хә лен дә ята. Ки леп, уға ҡул да‑
рың ды ғы на ҡуй һаң, ул һа уы ға саҡ һәм йә шә йә сәк! 

24Ғай са уның ме нән кит те. 
Уға, һәр яҡ тан ҡы ҫы рыҡ лап, күп ха лыҡ эйә реп бар ҙы. 25Ара‑

ла рын да ун ике йыл бу йы ҡан ки теү ҙән яфа лан ған бер ҡа тын 
бар ине. 26Бар мөл кә тен ис раф лап бө төп, мең ға зап си геп, күп 
та бип тар ҙа да уа ла нып ҡа ра һа ла, бер фай ҙа һын да күр мә гән, хә ле 
хат та та ғы ла на са рай ған. 27Ул, Ғай са ха ҡын да ишет кәс, ха лыҡ 
ара һы на ин де лә, арт тан ки леп Уның ке йе ме нә ҡа ғыл ды. 28Ҡа тын: 
«Ке йе ме нә ге нә ҡа ғыл һам да, һа уы ға саҡ мын», – тип уй ла ғай ны. 
29Шун да уҡ ҡан ағы уы туҡ та ны, ул һа уыҡ ҡа нын той ҙо. 30Ғай са, 
шул мәл дә Үҙе нән көс сыҡ ҡа нын то йоп, ха лыҡ ҡа бо рол до. 

– Ми нең ке йе ме мә кем ҡа ғыл ды? – тип һо ра ны. 
31– Ке ше ләр ҙең Һи не ни сек ҡы ҫы рыҡ ла ға нын кү реп то ра һың 

бит! Ә Үҙең: «Ми ңә кем ҡа ғыл ды?» – тип һо рай һың, – ти не шә‑
керт тә ре. 

32Әм мә Ул ти рә‑яғы на ҡа рап, Үҙе нә ҡа ғыл ған ке ше не эҙ ләй 
ине. 33Ҡур ҡы уы нан ҡал ты рап төш кән ҡа тын, үҙе ме нән ни бул‑
ға нын аң лап, Ғай са ға яҡын кил де һәм ал ды на йы ғы лып Уға бө тә 
дө рөҫ лөк тө һөй ләп бир ҙе. 

34– Ҡы ҙым! Һи не ыша ны уың һа уыҡ тыр ҙы. Бар, имен йө рө, 
си рең дән һа уыҡ тың, – ти не уға Ғай са. 

35Ул ошо һүҙ ҙәр ҙе әйт кән саҡ та, ғи бә ҙәт ха на баш лы ғы Яир ҙың 
өйө нән ки леү се ләр баш лыҡ ҡа: 

– Ҡы ҙың ва фат бул ды. Ни ңә Ос таз ды мә шә ҡәт ләп то рор‑
ға? – ти не ләр. 

36Ғай са иһә был һүҙ ҙәр ҙе ише теү ме нән Яир ға: 
– Ҡурҡ ма, ышан ғы на! – ти не. 
37Ғай са Петр ҙан, Яҡуб тан һәм Яҡуб тың ҡус ты һы Яхъя нан 

баш ҡа бер кем гә лә Үҙе ме нән бер гә ба рыр ға рөх сәт ит мә не. 
38Ғи бә ҙәт ха на баш лы ғы ның өйө янын да Ғай са ығы‑зы ғы кил‑
гән, сең ләп‑сең ләп илаш ҡан ке ше ләр ҙе күр ҙе. 
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39– Һеҙ ни ңә ығы‑зы ғы ки лә һе геҙ, ни ңә ила ша һы ғыҙ? Ба ла 
үл мә гән, йоҡ лай ғы на, – ти не Ғай са улар ға, өй гә ин гәс. 

40Унан кө лә баш ла ны лар. Ғай са, улар ҙы тыш ҡа сы ғар ғас, 
ҡыҙ ҙың ата һын, әсә һен, Үҙе нең юл даш та рын алып, ҡыҙ ят ҡан 
бүл мә гә ин де. 41Ба ла ның ҡу лы нан тот то ла: 

– Та ли фа, ку ми! (Тәр же мә һе: «Ҡы ҙым, һи ңә әй тәм, тор!») – ти не. 
42Ҡыҙ шун да уҡ уры ны нан тор ҙо ла йө рөй баш ла ны. Ул ун 

ике йәш тәр ҙә ине. Ба ры һы ла та мам хай ран ҡал ды. 43Ғай са был 
хаҡ та һис кем бе лер гә те йеш тү гел ле ген ҡәт ғи рә үеш тә ки ҫәт те, 
ә ҡыҙ ба ла ға ашар ға би рер гә ҡуш ты. 

НазарахалҡыныңҒайсаныкиреҡағыуы

61Ғай са унан ки теп, Үҙе йә шә гән ҡа ла ға ҡайт ты. Шә керт тә ре 
лә Уға эйәр ҙе. 2Шәм бе көн ет кәс, Ғай са ғи бә ҙәт ха на ла өй рә тә 

баш ла ны. Күп тәр Уны таң ҡа лып тың лап ул тыр ҙы. 
– Был тик лем де Ул ҡай ҙан бе лә? Нин дәй тә рән аҡыл би рел гән 

Уға! Уның ҡул да ры ме нән шун дай мөғ жи зә ләр ҡы лы на бит! – 
ти еш те улар. – 3Ул бал та оҫ та һы тү гел ме һуң? Мәр йәм дең улы, 
Яҡуб тың, Иоси я ның, Йә һү ҙә нең һәм Си мон дың аға һы тү гел ме? 
Уның һең ле лә ре лә бын да, беҙ ҙең ара быҙ ҙа тү гел ме? – ти е шеп, 
Унан йөҙ бор ҙо лар. 

4– Пәй ғәм бәр һәр ер ҙә их ти рам ите лә, ба ры тик үҙ ҡа ла‑
һын да, үҙ ту ған да ры араһында һәм үҙ ғаи лә һен дә ге нә хөр‑
мәт күр мәй, – ти не Ғай са улар ға. 5Шун лыҡ тан Ул бын да бер 
нин дәй ҙә мөғ жи зә ҡы ла ал ма ны, ҡул да рын ҡу йып, ҡай һы 
бер сир ле ләр ҙе ге нә һа уыҡ тыр ҙы. 6Ха лыҡ тың ышан ма уы Уны 
ныҡ ғә жәп лән дер ҙе. 

Ғайсаныңуникешәкертенхеҙмәткәебәреүе

Ғай са ти рә‑яҡ та ғы ауыл дар ҙы ҡы ҙы рып, өй рә теп йө рө нө. 7Ул 
ун ике шә кер тен са ҡы рып алып, улар ға шаҡ шы рух тар өҫ тө нән 
вә кә ләт би реп, ике шәр ләп‑ике шәр ләп ке ше ләр ара һы на сы ға рып 
ебәр ҙе. 8Сә фәр гә үҙ ҙә ре ме нән юл та я ғы нан баш ҡа бер нә мә лә: 
ик мәк тә, биш тәр ҙә ал маҫ ҡа, бил бау ҙа ры на аҡ са ла төй нә мәҫ кә 
ҡуш ты. 9Ба ры тик аяҡ та ры на ке йер гә рөх сәт ит те һәм ике ҡат 
күл дәк кей мәҫ кә ҡуш ты. 

10– Ҡай һы өй гә инә һе геҙ, үҙе геҙ ул ер ҙән кит кән гә тик лем 
шун да ҡа лы ғыҙ, – тип һү ҙен да уам ит те Ул. – 11Әгәр һеҙ ҙе бе рәй 
ер ҙә ҡа бул ит мә һә ләр һәм тың лап та тор ма һа лар, кит кән саҡ та, 
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улар ға ҡар шы ша һит лыҡ бил дә һе итеп, аяҡ та ры ғыҙ ҙа ғы ту ҙан ды 
ҡа ғып тө шө рө гөҙ*. 

12Улар юл ға сы ғып, ке ше ләр ҙе тәү бә итер гә өн дәп йө рө нө ләр, 
13күп ен дәр ҙе ҡы уып сы ғар ҙы лар һәм, зәй түн ма йы һөр төп, бай‑
таҡ ауы рыу ҙар ҙы һа уыҡ тыр ҙы лар. 

СумдырыусыЯхъяныңүлеме
14Ғай са ның исе ме киң та рал ғас, был хаҡ та Ирод бат ша ға ла 

ба рып ише тел де. Бе рәү ҙәр ҙең әй те үен сә: «Сум ды рыу сы Яхъя үле‑
нән те ре леп тор ған, шун лыҡ тан Уның ҡөҙ рәт ле эш тәр ҡы лыр ға 
ҡе үә те бар». 15Икен се лә ре: «Ул – Ильяс», – ти не, бү тән дә ре иһә: 
«Бо рон бул ған пәй ғәм бәр ҙәр гә оҡ ша ған бер пәй ғәм бәр Ул», – 
тип һөй лә не. 16Ә Ирод, был һүҙ ҙәр ҙе ишет кәс: 

– Мин ба шын киҫ тер гән Сум ды рыу сы Яхъя ул! – ти не. – Ул 
үле нән те ре леп тор ған. 

17‑18Ирод үҙе нең аға һы Фи лип тың ҡа ты ны Иро ди а да ар ҡа һын‑
да Яхъя ны ҡул ға ал ды рып, төр мә гә яп тырт ҡай ны. Сөн ки Ирод 
был ҡа тын ға өй лән гән дә Яхъя уға: «Һи ңә аға йың дың ҡа ты нын 
алыр ға яра май», – ти гәй не. 19Шу ның өсөн Иро ди а да, үп кә һаҡ‑
лап, Яхъя ны үл те рер гә те ләй, тик ҡу лы нан ғы на кил мәй ине, 
сөн ки 20Яхъя ның тә ҡүә һәм из ге ке ше бул ға нын бел гән гә кү рә, 
Ирод унан ҡур ҡа һәм ҡур са лай тор ғай ны. Яхъя ның һүҙ ҙә ре нән 
ҙур ха фа ға төш һә лә, уны бик те ләп тың лай ине. 

21Әм мә бы на Иро ди а да өсөн уңай лы көн кил де. Ирод үҙе‑
нең тыу ған кө нө ай ҡан лы юға ры дә рә жә ле тү рә ләр ҙе, ғәс кә‑
ри ҙәр баш лыҡ та рын һәм Га ли ле я ның мәр тә бә ле ке ше лә рен 
мәж лес кә са ҡыр ҙы. 22Шул ва ҡыт Иро ди а да ның ҡы ҙы инеп 
бе йе не. Уның бе йе үе Ирод ҡа ла, ҡу наҡ та ры на ла бик оҡ ша ны. 
Бат ша уға: 

– Ми нән ни мә те лә һәң, шу ны һо ра. Һо ра ға ның ды би рер‑
мен, – ти не. 23– Һо ра һаң, хат та бат ша лы ғым дың яр ты һын би‑
рәм, – тип ант ит те. 

24Ҡыҙ әсә һе яны на сыҡ ты: 

* 6:11 Йә һүд тәр, үҙ ҙә ре ме нән быс раҡ бер нә мә лә алып ҡайт маҫ 
өсөн, мә жү си ҙәр йә шә гән ер ҙән кит кән дә аяҡ та рын да ғы ту ҙан ды 
ҡаҡ ҡан дар. Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе ҡа бул ит мә гән ҡа ла ру хи мә ғә‑
нә лә мә жү си ҙәр ҡа ла һы бу лып ки тә, ти мәк, ул Ал ла хө кө мө нә 
ла йыҡ. 
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– Мин ни мә һо ра йым икән? 
– Сум ды рыу сы Яхъя ның ба шын һо ра, – тип яуап ла ны 

әсә һе. 
25Ҡы ҙы шун да уҡ ашы ғып бат ша яны на ин де лә: 
– Сум ды рыу сы Яхъя ның ба шын үк ҡош та баҡ ҡа һа лып, хә ҙер 

ми ңә алып ки леү ең де те лә йем! – тип та лап ит те. 
26Бат ша ҙур ҡай ғы ға ҡал ды, лә кин ҡу наҡ тар ал дын да әй тел гән 

ант ха ҡы на ҡыҙ ҙың үте не сен ки ре ҡа ғыр ға ҡый ма ны. 27Ул шун да 
уҡ баш ки ҫәр гә Яхъя ның ба шын кил те рер гә бо йор ҙо. Һаҡ сы төр‑
мә гә ба рып Яхъя ның ба шын киҫ те. 28Уны, ҡош та баҡ ҡа һа лып, 
ҡыҙ ға кил те реп бир ҙе, ә уны һы әсә һе нә тап шыр ҙы. 29Яхъя ның 
шә керт тә ре, был хаҡ та ише теп, уның кәү ҙә һен ки леп ал ды лар 
һәм ҡә бер гә ил теп һал ды лар. 

Бишмеңкешенетуйҙырыу
30Ил се ләр, Ғай са яны на әй лә неп ҡайт ҡас, ҡыл ған эш тә ре һәм 

ни ҙәр гә өй рә теү ҙә ре ха ҡын да һөй ләп бир ҙе. 
31– Ә хә ҙер, әй ҙә геҙ, үҙе геҙ ге нә Ми нең ме нән бе рәй ау лаҡ ер гә 

ба рып, бер аҙ ял итеп алы ғыҙ, – ти не Ғай са улар ға. 
Сөн ки ха лыҡ бер ки леп, бер ки теп тор ған лыҡ тан, улар ҙың хат‑

та та маҡ ял ғар ға ла ва ҡыт та ры юҡ ине. 32Улар, кә мә гә ул ты рып, 
үҙ ҙә ре ге нә ау лаҡ урын ға кит те. 33Шу лай ҙа ке ше ләр ҙең кү бе һе, 
ҡуҙ ға лып кит кән дә рен кү реп, улар ҙы та ны ны. Һө ҙөм тә лә бө тә 
ҡа ла лар ҙан ке ше ләр улар ба ра тор ған урын ға йү ге рә‑йү ге рә ал‑
дан уҡ ба рып ет те ләр. 34Яр ға сыҡ ҡас, Ғай са ҙур ха лыҡ төр кө мөн 
күр ҙе. Ул улар ҙы, кө төү се һеҙ һа рыҡ тар ға оҡ ша тып, бик йәл лә не 
һәм күп нә мә ләр гә өй рә тә баш ла ны. 35Ва ҡыт һуң ине ин де, шә‑
керт тә ре Уның яны на кил де: 

– Был ке ше йө рө мәй тор ған урын, ва ҡыт та һуң ин де. 36Улар ҙы 
ебәр, ти рә‑йүн дә ге утар ҙар ға, ауыл дар ға ба рып, үҙ ҙә ре нә ашар ға 
һа тып ал һын дар. 

37– Һеҙ улар ҙы үҙе геҙ аша ты ғыҙ, – тип яуап бир ҙе Ғай са. 
Шә керт тәр: 
– Үҙе беҙ ба рып, улар ҙы аша тыр ға ике йөҙ ди нар лыҡ* ик мәк 

һа тып ала йыҡ мы ни? – ти не. 
38– Һеҙ ҙең ни сә ик мә ге геҙ бар? Ба рып ҡа ра ғыҙ әле, – ти не Ул. 

* 6:37 Динар – кө мөш тәң кә. Эш се нең бер көн лөк хеҙ мәт ха ҡын тәш‑
кил ит кән.
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– Биш ик мәк һәм ике ба лыҡ, – тип яуап ла ны шә керт тәр, ҡа‑
рап кил гәс. 39Ғай са улар ға ха лыҡ ты төр көм‑төр көм итеп йә шел 
си ҙәм гә ул тыр тыр ға бо йор ҙо. 

40Ке ше ләр йө ҙәр, ил ле шәр гә бү ле неп, те ҙе ле шеп ул тыр ҙы. 
41Ғай са биш ик мәк те һәм ике ба лыҡ ты ал ды ла күк кә ҡа‑

рап шө кө ра на ҡыл ды. Шу нан ик мәк тәр ҙе бүл ге ләп, ха лыҡ ҡа 
өлә шер өсөн шә керт тә ре нә бир ҙе. Ике ба лыҡ ты ла һәм мә һе нә 
бүл де. 42Бө тә һе лә туй ған сы аша ны. 43Ик мәк тән һәм ба лыҡ тан 
ҡал ған һы ныҡ тар ҙан ту лы ун ике кәр зин йы йып ал ды лар. 44Ә 
ашау сы лар ҙан ир ҙәр ге нә лә биш мең ке ше ине. 

Ғайсаныңкүлөҫтөнәнатлапкилеүе
45Бы нан һуң шун да уҡ Ғай са шә керт тә ре нә, Ул ха лыҡ ме нән 

хуш лаш ҡан ара ла кә мә гә ул ты рып, Үҙе нән ал да раҡ ар ғы яр ҙа ғы 
Виф са и да ға ба рыр ға ҡуш ты. 46Ха лыҡ ме нән хуш лаш ҡас, Ул до ға 
ҡы лыр ға тип тау ға мен де. 47Кис ет кән дә кә мә – күл ур та һын‑
да, ә Ул яң ғы ҙы яр бу йын да ине. 48Шә керт тәр ҙең ел гә ҡар шы 
көс‑хәл ме нән ишеү ҙә рен кү реп, Ғай са таң атып кил гән мәл дә* 
күл өҫ тө нән ат лап улар яны на кит те. Улар ҙы уҙып ки тер гә те‑
лә гәй не, 49шә керт тә ре иһә, Уның күл өҫ тө нән ат лап кил гә нен 
кү реп, өрәк тер был, тип уй ла п ҡыс ҡы рып ебәр ҙе ләр. 50Уны кү‑
реп, ба ры һы ның да ҡо то алын ды. 

– Ты ныс ла ны ғыҙ, был – Мин, ҡурҡ ма ғыҙ! – ти не улар ға 
Ғай са. 51Ян да ры на кә мә гә инеп ул тыр ҙы. Ел шул мәл дә үк ба‑
ҫыл ды. Шә керт тәр бы ға та ғы ла ны ғы раҡ ғә жәп лән де. 52Сөн ки 
улар ик мәк ме нән бул ған хәл дән һуң да бер ни ҙә аң ла ма ғай ны; 
кү ңел дә ре ҡат ҡай ны. 

53Улар, күл де аша сы ғып, Ген ни са рет ҡа ет те ләр һәм яр бу‑
йы на ки леп туҡ та ны лар. 54Кә мә нән тө шөү ҙә ре бул ды, ке ше ләр 
шун да уҡ Ғай са ны та нып ал ды. 55Ти рә‑яҡ тан йү ге ре шеп, Уның 
ҡай һы ер ҙә туҡ тал ға нын ише теп, шул урын ға ауы рыу ҙар ҙы тү‑
шәк тә ре ме нән кү тә реп алып ки лә баш ла ны лар. 56Ғай са ҡай ҙа 
ғы на бар ма һын – бе рәй ауыл ға мы, ҡа ла ға йә ки утар ҙар ға мы, 
ауы рыу ҙар ҙы май ҙан дар ға кил те реп һал ды лар. Уның һис юғы 
ке йе ме нең са бы уы на бул һа ла ҡа ғы лыр ға рөх сәт ите үен үтен де‑
ләр. Кем ге нә ҡа ғыл ма һын, бө тә һе лә һа уыҡ ты. 

* 6:48 Таңатыпкилгәнмәл – таң  ғы өс ме нән ал ты ара һы. 
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Ата‑бабайолаларыһәмАллаәмере

71Иеру са лим дан кил гән фа ри сей ҙар һәм ҡай һы бер ҡа нун 
бел гес тә ре Ғай са яны на йы йыл ды. 2Улар Уның ҡай һы бер 

шә керт тә ре нең ик мәк те быс раҡ, йәғ ни йы уыл ма ған ҡул ме нән 
то топ аша уын күр гәй не. 3Бар лыҡ йә һүд тәр ке үек фа ри сей ҙар ҙа, 
ата‑ба ба лар ҙан кил гән ди ни йо ла ға та я нып, ҡул да рын те йеш ле 
тәр тип ме нән йыу ма йын са ашар ға ул тыр май ҙар ине. 4Ба ҙар ҙан 
ҡайт ҡас та, йы уын ма йын са аша май ҙар. Улар үтә лер гә те йеш 
тип ҡа бул ит кән та ғы күп ҡа ғи ҙә ләр бар. Мә ҫә лән, кә сә ләр ҙе, 
көр шәк тәр ҙе һәм ба ҡыр һа уыт тар ҙы йы уыу тәр ти бе. 

5Фа ри сей ҙар һәм ҡа нун бел гес тә ре Ғай са нан: 
– Ни ңә Һи нең шә керт тә рең ата‑ба ба лар ҙан күсә кил гән йо ла лар ҙы 

үтә мәй, ри зыҡ ты быс раҡ ҡул ме нән то топ ашай? – тип һо ра ны лар. 
6Ғай са улар ға: 
– Иша ғыя пәй ғәм бәр лек ит кән ва ҡы тын да һеҙ ике йөҙ лө ләр 

ха ҡын да ҡай һы лай дө рөҫ әйт кән, – тип яуап ла ны. – Из ге Яҙ‑
ма ла яҙыл ған са: 

«Был ха лыҡ Ми не те ле ме нән хөр мәт итә, 
әм мә кү ңел дә ре Ми нән йы раҡ. 

7 Ми ңә буш ҡа та бы на лар, 
ке ше уй лап сы ғар ған ҡа ғи ҙә ләр гә өй рә тә ләр». 

8Ал ла әме рен сит тә ҡал ды рып, һеҙ ке ше урын лаш тыр ған йо ла ны 
үтәй һе геҙ. 9Үҙ йо ла ғыҙ ҙы то тор өсөн, ҡай һы лай оҫ та итеп Ал ла әме‑
рен ки ре ҡа ға һы ғыҙ! – тип һү ҙен да уам ит те Ғай са. – 10Му са: «Ата‑
йың ме нән әсә йең де хөр мәт ит» һәм: «Ата һын йә ки әсә һен хур ла ған 
ке ше үлер гә те йеш», – тип әйт кән бит. 11Ә һеҙ, әгәр ҙә ке ше ата һы на 
йә ки әсә һе нә: «Мин һи ңә би рер гә те йеш бул ған бү ләк те ҡор бан 
(йәғ ни Ал ла ға бү ләк) тип вә ғә ҙә ит тем», – тип әй тә икән, 12ул ке ше‑
гә ата һы йә ки әсә һе өсөн баш ҡа бер ни ҙә эш ләр гә рөх сәт ител мәй, 
тип өй рә тә һе геҙ. 13Үҙе геҙ үк өй рәт кән йо ла ғыҙ ме нән һеҙ Ал ла һү‑
ҙен юҡ ҡа сы ға ра һы ғыҙ. Бы на шу ға оҡ ша ған күп эш тәр ҡы ла һы ғыҙ. 

14Ул ха лыҡ ты ҡа бат са ҡы рып алып: 
– Бө тә геҙ ҙә Ми не тың ла ғыҙ һәм шу ны аң ла ғыҙ! 15Ке ше не 

тыш тан ин гән һис нә мә быс ра та ал май, әм мә уны эсе нән сыҡ‑
ҡа ны быс ра та*, – ти не. 

* 7:15 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа 16‑сы аят та бар: «Ҡо лаҡ‑
та ры бар ҙар ишет һен!» 
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17Ғай са ха лыҡ ты ҡал ды рып өй гә ин гәс, шә керт тә ре Унан был 
һүҙ ҙәр ҙе аң ла ты уын һо ра ны. 

18– Әл лә һеҙ ҙә тө шөн мәй һе геҙ ме? – ти не Ул. – Ке ше эсе нә 
тыш тан ин гән бер нә мә нең дә уны быс ра та ал ма уын аң ла май‑
һы ғыҙ мы? 19Сөн ки ул уның йө рә ге нә тү гел, ә ҡа ры ны на инә 
һәм сы ға рып таш ла на! (Бы ның ме нән Ғай са бө тә ри зыҡ тың да 
хә ләл бу лы уын бел дер ҙе.) 

20Ул һү ҙен да уам ит те: 
– Ке ше нең эсе нән ни мә сы ға, шул уны быс ра та; 21яуыз ниәт‑

тәр – фә хеш лек, ур ла шыу, ке ше үл те реү, 22зи на сы лыҡ, ҡом һоҙ лоҡ, 
ҡә бә хәт лек, мә кер‑ял ған, аҙ ғын лыҡ, көн сөл лөк, яла яғыу, тә кәб‑
бер лек, ах маҡ лыҡ – ке ше нең эсе нән, йө рә ге нән сы ға. 23Бө төн 
был яман лыҡ тар ке ше нең эсе нән сы ғып уны быс ра та ла ин де. 

Мәжүсиҡатындыңышанысы
24Бы нан Ғай са Тир тө бә ге нә юл тот то. Бын да бер өй гә ин де. 

Был хаҡ та бер кем дең дә бе ле үен те лә мә гәй не, тик йә ше неп ҡа ла 
ал ма ны. 25Бә лә кәс ҡы ҙы ның эсе нә ен эйә ләш кән бер ҡа тын Уның 
ту ра һын да ише теп ҡал ды ла, ки леп ая ғы на йы ғыл ды. 26Тыу мы‑
шы ме нән Сү риә Фи ни ки я һы нан бул ған был ҡа тын мә жү си ине. 
Ул Ғай са нан ҡы ҙының эсен дә ге ен де ҡы уып сы ға ры уын үтен де. 

27– Тәү ҙә ба ла лар ашап туй һын, – ти не Ғай са уға. – Ик мәк те 
ба ла лар ҙан алып эт тәр гә ыр ғы тыу яҡ шы тү гел. 

28– Әфән дем, – тип яуап бир ҙе ҡа тын. – Эт тәр ҙә бит ба ла‑
лар ҙан өҫ тәл аҫ ты на ҡо йол ған вал сыҡ тар ҙы ашай. 

29– Шу лай яуап бир гә не ңә кү рә, – ти не Ғай са, – бар, өйө ңә 
ҡайт: ҡы ҙың дың эсен дә ге ен сыҡ ты. 

30Ҡа тын өйө нә әй лә неп ҡайт ҡас, ҡы ҙы ның иҫән‑һау ки леш 
тү шәк тә ят ҡа нын күр ҙе. Ен уның эсе нән сыҡ ҡай ны ин де. 

Һаңғырауһәмтотлоҡҡанкешенеһауыҡтырыу
31Ғай са, Тир тө бә ге нән ки теп, Си дон аша Га ли лея кү ле нә, Ун 

Ҡа ла өл кә лә ре нә сыҡ ты. 32Уның яны на һаң ғы рау һәм тот ло ғоп 
һөй ләш кән ке ше не алып кил де ләр, Ғай са ның уға ҡул да рын ҡу‑
йы уын үтен де ләр. 

33Ғай са уны ха лыҡ төр кө мө нән сит кә алып кит те. Икәү ҙән‑икәү 
ҡал ғас, бар маҡ та рын уның ҡо лаҡ та ры на тыҡ ты ла, тө кө рөп, те‑
ле нә ҡа ғыл ды. 34Күк кә ҡа рап көр һөн дө лә: 

– Еф фа фа! (Йәғ ни «Асыл!») – ти не. 
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35Шун да уҡ те ге ке ше нең ҡо лаҡ та ры асыл ды, те ле си сел де, 
һәм ул асыҡ итеп һөй лә шә баш ла ны. 36Ғай са бер кем гә лә был 
хаҡ та һөй лә мәҫ кә ҡуш ты. Әм мә Ул тый ған һа йын, улар та ғы ла 
кү бе рәк һөй лә не. 37Ке ше ләр ҙең ғә жәп лә неү ҙә ре нең си ге юҡ ине. 

– Ул ба ры һын да яҡ шы эш ләй: һаң ғы рау ҙар ҙы ишет те рә, тел‑
һеҙ ҙәр ҙе һөй ләш те рә! – ти не улар. 

Дүртмеңкешенетуйҙырыу

81Ул көн дәр ҙә та ғы күп ке ше йы йыл ды, улар ҙың ашар ри‑
зыҡ та ры юҡ ине. Ғай са шә керт тә рен са ҡы рып: 

2– Ке ше ләр ҙе йәл лә йем. Өс көн ин де улар Ми нең яным да, ә 
ашар ҙа ры на бер нә мә лә ре лә юҡ. 3Әгәр Мин улар ҙы ас ки леш 
өй ҙә ре нә ҡай та рып ебәр һәм, юл да хәл дә ре бө төр. Ҡай һы бер ҙә ре 
алыҫ тан кил гән бит, – ти не. 

4– Бы нау ҡо ла ялан ер ҙә улар ҙы туй ҙы рыр лыҡ ик мәк те ҡай ҙан 
ала йыҡ? – тип яуап бир ҙе шә керт тә ре. 

5– Һеҙ ҙең ни сә ик мә ге геҙ бар? – тип һо ра ны Ғай са. 
– Ете, – ти не улар. 
6Ғай са ха лыҡ ҡа ер гә ул ты рыр ға ҡуш ты ла, ете ик мәк те алып 

Ал ла ға шө кө ра на ҡыл ғас, бүл ге ләп, ха лыҡ ҡа өлә шер өсөн шә‑
керт тә ре нә бир ҙе, ула ры ха лыҡ ҡа та рат ты. 7Бер аҙ ба лыҡ та ры 
ла бар ине. Ғай са, шө кө ра на ҡыл ғас, улар ҙы ла өлә шер гә ҡуш ты. 
8Ке ше ләр ашап туй ҙы. Ҡал ған һы ныҡ тар ҙан ете кәр зин йы йып 
ал ды лар. 9Ә ашау сы лар дүрт мең са ма һы ке ше ине. Ғай са улар‑
ҙы өй ҙә ре нә ҡай та рып ебәр ҙе. 10Үҙе шун да уҡ шә керт тә ре ме нән 
кә мә гә ул ты рып, Дал ма ну фа ер ҙә ре нә кит те. 

11Фа ри сей ҙар ки леп, Ғай са ме нән бә хәс лә шә баш ла ны. Уны һы‑
нар ға те ләп, күк тән ила һи бил дә күр һә те үен та лап ит те ләр. 12Ғай са: 

– Ни ңә был за ман ке ше лә ре ила һи бил дә та лап итә икән? 
Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: улар ға ила һи бил дә кү реү би рел мә йә сәк, – 
ти не ауыр көр һө нөп. 

13Ғай са улар ҙы ҡал дыр ҙы ла, та ғы кә мә гә ул ты рып, икен се яҡ 
яр ға сы ғып кит те. 

ФарисейҙарҙыңһәмИродтыңәсеткеһе
14Шә керт тәр үҙ ҙә ре ме нән ик мәк алыр ға онот ҡай ны, кә мә лә 

бер ге нә ик мәк тә ре бар ине. 15Ғай са шә керт тә рен: 
– Ҡа ра ғыҙ уны, фа ри сей ҙар әсет ке һе нән дә, Ирод әсет ке һе нән 

дә һаҡ бу лы ғыҙ! – тип ки ҫәт те. 
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16Ә те ге ләр ик мәк тә ре юҡ лы ғы ту ра һын да һөй лә шә бир ҙе. 
17Ғай са бы ны бе леп, улар ға: 

– Ни ңә һеҙ ик мә ге геҙ юҡ лы ғы ха ҡын да һөй лә шә һе геҙ? – ти‑
не. – Һа ман бер нәмә лә аң ла май һы ғыҙ мы? Бер ни ҙә тө шөн‑
мәй һе геҙ ме? Кү ңел дә ре геҙ ҡат ҡан мы? 18Күҙ ҙә ре геҙ бу лып та, 
күр мәй һе геҙ ме? Ҡо лаҡ та ры ғыҙ бу лып та, ишет мәй һе геҙ ме? 
Хә тер лә мәй һе геҙ ме ни: 19Мин биш ик мәк те биш мең ке ше гә 
бүл ге ләп бир гән дә, ҡал ған һы ныҡ тар ҙан һеҙ ни сә ту лы кәр зин 
йы йып ал ды ғыҙ? 

– Ун ике, – ти не ләр Уға. 
20– Ә ин де ете ик мәк те дүрт мең гә бүл гән дә, ҡал ған һы ныҡ‑

тар ҙан һеҙ ни сә ту лы кәр зин йы йып ал ды ғыҙ? 
– Ете, – тип яуап ла ны те ге ләр. 
21– Әл лә һа ман тө шөн мәй һе геҙ ме? – ти не Ғай са. 

ҒайсаныңВифсаидалаһуҡырҙыһауыҡтырыуы
22Улар Виф са и да ға ки леп ет те. Ке ше ләр, бер һу ҡыр ҙы алып 

кил де ләр ҙә, Ғай са ның уға ҡул тей ҙе ре үен үтен де ләр. 23Ғай са 
һу ҡыр ҙы етәк ләп ауыл дан алып сыҡ ты, күҙ ҙә ре нә тө кө рөп, 
ҡул да рын ҡуй ҙы. 

– Бе рәй нә мә кү рә һең ме? – тип һо ра ны. 
24– Мин ке ше ләр ҙе кү рәм, – ти не те ге өҫ кә ҡа рап. – Лә кин 

улар ми ңә ағас тар йө рө гән төҫ лө кү ре нә. 
25Ғай са ҡул да рын уның күҙ ҙә ре нә ҡа бат ҡу йып ал ғас, ул тек‑

ләп ҡа ра ны ла, һа уы ғып, бө тә нә мә не асыҡ итеп күр ҙе. 
26Ғай са уны: 
– Бар, ауыл ға инеп тор ма, – тип өйө нә ҡай та рып ебәр ҙе. 

ПетрҙыңҒайсаныМәсихтиптаныуы
27Ғай са шә керт тә ре ме нән Фи липп Ке са ри я һы ти рә һен дә 

урын лаш ҡан ауыл дар ға кит те. Юл да бар ған да Ул шә керт тә ре нән: 
– Ке ше ләр Ми не кем тип иҫәп ләй? – тип һо ра ны. 
28– Бе рәү ҙәр Һи не Сум ды рыу сы Яхъя ти, икен се лә ре – Ильяс, 

ә ҡай һы ла ры пәй ғәм бәр ҙәр ҙең бе ре һе тип уй лай, – тип яуап 
ҡай тар ҙы лар Уға. 

29– Ә һеҙ Ми не кем тип иҫәп ләй һе геҙ? – тип һо ра ны Ул улар ҙан. 
– Һин – Мә сих, – ти не Петр. 
30Ғай са Үҙе ту ра һын да бер кем гә лә һөй лә мәҫ кә ҡуш ты. 
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ҒайсаныңҮҙенеңүлемеһәмтерелеүехаҡындаәйтеүе
31Ғай са шә керт тә ре нә Әҙәм Улы ның күп ға зап тар ки се рер гә, 

аҡ һа ҡал дар, баш ру ха ни ҙар һәм ҡа нун бел гес тә ре та ра фы нан ки‑
ре ҡа ғы лыр ға һәм үл те ре лер гә, ә өс көн дән һуң те ре леп то рор ға 
те йеш ле ге ту ра һын да аң ла та баш ла ны. 32Был хаҡ та Ул асыҡ тан 
асыҡ һөй лә не. Шул ва ҡыт Петр, Уны сит кә рәк алып ки теп, 
ри за һыҙ лыҡ бел де рер гә то тон до. 33Әм мә Ғай са, шә керт тә ре нә 
бо ро лоп ҡа рап, Петр ҙы шел тә лә не: 

– Кит яным дан, Иб лис! Һин дә Ал ла уй ҙа ры тү гел, ә ке ше не ке. 
34Ғай са шә керт тә ре ме нән бер гә ха лыҡ ты са ҡы рып бы‑

лай ти не: 
– Кем Ми нең ар тым дан ба рыр ға те ләй, шул үҙ‑үҙе нән ваз кис‑

һен һәм, үҙе нең ар ҡы са ғын* алып, Ми ңә эйәр һен. 35Сөн ки кем 
үҙе нең йә нен һаҡ лап ҡа лыр ға те ләй, уны юғал тыр; ә кем үҙе нең 
йә нен Ми нең хаҡ ҡа һәм Һө йө нөс лө Хә бәр ха ҡы на юғал та, уны 
һаҡ лап ҡа лыр. 36Әгәр ке ше бө төн донъя ға эйә бу лып, йә нен 
һә ләк ит һә, бы нан уға ни фай ҙа? 37Ул, үҙ йә нен ки ре ҡай та рыр 
өсөн, ни мә би рә алыр икән? 38Ал ла ға иман да ры бул ма ған һәм 
го наһ лы был бы уын дан кем дә бул һа Ми нән һәм Ми нең һүҙ‑
ҙә рем дән оя ла икән, Әҙәм Улы ла Үҙе нең Ата һы ның бал ҡып 
тор ған шөһ рә те эсен дә из ге фә реш тә лә ре ме нән кил гән саҡ та, 
ул ке ше нән оя лыр. 

91– Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм, – ти не Ғай са. – Бын да ба ҫып то‑
роу сы лар ҙың ҡай һы бер ҙә ре, Ал ла Бат ша лы ғы ның ҡөҙ рәт 

ме нән ки леү ен күр гән гә тик лем, үлем та ты ма я саҡ. 

Ғайсаныңйөҙ‑ҡиәфәтеүҙгәреүе
2Ал ты көн дән һуң Ғай са Петр ҙы, Яҡуб ты һәм Яхъя ны алып, 

бе йек тау ға мен де. Улар ун да үҙ ҙә ре ге нә ине. Ғай са ның ҡиә фә‑
те шә керт тә ре нең күҙ ал дын да үҙ гәр ҙе: 3ке йем дә ре бал ҡып, ер 
йө ҙөн дә һис кем был тик лем ағар та ал маҫ лыҡ ап‑аҡ төҫ кә ин де. 
4Улар ҡар шы һын да Ильяс ме нән Му са пәй ғәм бәр ҙәр пәй ҙә бул ды 
һәм Ғай са ме нән һөй лә шеп тор ҙо лар. 5Петр Ғай са ға: 

* 8:34 Арҡысаҡ – ул за ман да ке ше ләр ҙе яза лап үл те реү өсөн ҡул ла‑
ныл ған бер‑бе ре һе нә ту ра мө йөш ләп ҡа ғыл ған ике бү рә нә. Был яй‑
лан ма ны «тә ре» тип тә атай ҙар. 
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– Ос таз*, беҙ ҙең бын да бу лы уы быҙ ҡай һы лай яҡ шы! Өс са‑
тыр ҡо ра йыҡ: бе ре һен Һи ңә, бе ре һен Му са ға, бе ре һен Ильяс‑
ҡа, – ти не. 

6Был һүҙ ҙәр ҙе ул нимә тип әй тер гә бел мә гән лек тән әйт те, 
сөн ки улар өсө һө лә бик ҡурҡ ҡай ны. 7Шул мәл дә бо лот ки‑
леп сы ғып, улар ҙы кү лә гә һе ме нән ҡап лап ал ды. Бо лот эсе нән: 
«Был – Ми нең ҡә ҙер ле Улым, Уны тың ла ғыҙ!» – ти гән та уыш 
ише тел де. 8Шә керт тәр ҡа пыл ти рә‑яҡ та ры на ҡа рап ал ды лар, 
әм мә ян да рын да Ғай са нан баш ҡа бер кем де лә күр мә не ләр. 

9Тау ҙан төш кән дә Ғай са улар ға, Әҙәм Улы үле нән те ре леп тор‑
ған ға тик лем, әле күр гән дә рен бе рәү гә лә һөй лә мәҫ кә ҡуш ты. 
10Улар был һүҙ ҙәр ҙе кү ңел дә ре нә һа лып ҡуй ҙы, лә кин үҙ‑ара: 
«Уның „үле нән те ре леп то роу“ ти гә не ни мә аң ла та икән?» – тип 
һөй ләш те ләр. 11Ғай са нан иһә: 

– Ни ңә ҡа нун бел гес тә ре, тәү ҙә Ильяс ки лер гә те йеш, ти‑
ҙәр? – тип һо ра ны лар. 

12– Ысын лап та, тәү ҙә Ильяс ки леп бө тө нө һөн үҙ уры ны на 
ҡу я саҡ, – ти не Ғай са. – Ни өсөн Из ге Яҙ ма ла, Әҙәм Улы на күп 
ға зап тар кү рер гә, кәм һе те лер гә ту ра ки лә сәк, тип яҙыл ған һуң? 
13Лә кин һеҙ гә әй тәм: Ильяс кил де ин де һәм, уның ту ра һын да 
яҙыл ған са, уға ҡа ра та нимә те лә һә ләр, шу ны ҡыл ды лар. 

Енэйәләшкәнмалайҙыһауыҡтырыу
14Улар, бү тән шә керт тәр яны на әй лә неп ҡайт ҡас, эр гә лә рен дә 

күп ха лыҡ йы йыл ға нын һәм ҡа нун бел гес тә ре нең улар ме нән 
бә хәс лә шеп тор ға нын күр ҙе. 15Ғай са ны кү реү ме нән, бө төн ха‑
лыҡ тың иҫе кит те, йү ге реп ки леп, Уны сә ләм лә не ләр. 16Ғай са 
шә керт тә ре нән: 

– Улар ме нән нимә ха ҡын да бә хәс лә шә һе геҙ? – тип һо ра ны. 
17Ха лыҡ төр кө мө нән бе рәү: 
– Ос таз! Мин Һи ңә үҙем дең улым ды алып кил гәй нем. Эсе нә 

шаҡ шы рух эйә лә шеп, ба лам ды тел һеҙ ит те. 18Ен уны те лә һә 
ҡай ҙа эләк те реп ала ла, ер гә атып бә рә. Ма лай, ауы ҙы нан кү бек 
ағы ҙып, теш тә рен шы ғыр ла тып, тә не тар ты шып ҡа та. Шә керт‑
тә рең дән ен де ҡы уып сы ға рыу ҙа рын үтен гәй нем, лә кин улар 
бул ды ра ал ма ны, – ти не. 

* 9:5 Остаз – грек са «Рав ви», йәһудтәр ҙең ди ни ос таз да ры на хөр‑
мәт ләп өн дә шеү һү ҙе. 
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19– Эй, иман һыҙ бы уын! – ти не Ғай са улар ға. – Ми ңә һеҙ ҙең 
ме нән та ғы күп ме бу лыр ға һәм күп ме тү ҙер гә? Кил те ре геҙ ма‑
лай ҙы Ми нең яны ма! 

20Уны Ғай са яны на алып кил де ләр. Ғай са ны кү реү ме нән, 
шаҡ шы рух ма лай ҙың тә нен дер һел ке тә баш ла ны, ба ла ер гә 
йы ғы лып, ауы ҙы нан кү бек ағы ҙа‑ағы ҙа тә гә рәп йө рө нө. 21Ғай са 
ма лай ҙың ата һы нан: 

– Ул был хәл гә күп тән та ры ны мы? – тип һо ра ны. 
– Ба ла са ғы нан шу лай, – тип яуап бир ҙе ата һы. – 22Шаҡ шы 

рух уны һә ләк итер гә ты ры шып, йыш ҡы на әле ут ҡа, әле һыу ға 
таш ла ны. Ҡу лың дан кил һә, яр ҙам ит, ҡыҙ ған беҙ ҙе! 

23– Һин: «Ҡу лың дан кил һә», – ти һең ме? Ыша ны сы бул ған 
ке ше гә ба ры һы ла мөм кин, – ти не Ғай са. 

24Ма лай ҙың ата һы шун да уҡ ҡыс ҡы рып ебәр ҙе: 
– Ыша нам! Әм мә ыша ны сым аҙ, уны ны ғы тыр ға яр ҙам ит ми ңә! 
25Ғай са иһә, ха лыҡ төр кө мө йы йы лы уын кү реп, шаҡ шы рух ҡа: 
– Тел һеҙ лек һәм һаң ғы рау лыҡ ру хы! Мин һи ңә бо йо рам: уның 

эсе нән сыҡ та бү тән сә ин мә! – ти не. 
26Шаҡ шы рух, ма лай ҙың тә нен бик ныҡ тар тыш ты рып, һө‑

рән ләп ки леп сыҡ ты. Ма лай үл гән дәй бул ды. Шун лыҡ тан 
күптәр уны «үл де» тине. 27Ғай са ҡу лы нан то топ тор ғоҙ ғас, ма лай 
ая ғы на баҫ ты. 

28Өй гә инеп, шә керт тә ре Ғай са ме нән ге нә ҡал ғас: 
– Ни өсөн беҙ уны ҡы уып сы ға ра ал ма ныҡ икән? – тип һо‑

ра ны лар. 
29– Бын дай ен дәр ҙе бү тән бер ни сек тә тү гел, ба ры тик до ға 

ме нән* ге нә ҡы уып сы ға рып бу ла, – ти не Ғай са. 

ҒайсаныңҮҙенеңүлемеһәмтерелеүетураһындаҡабатәйтеүе
30Бы нан кит кәс, улар Га ли лея ере аша үт те. Ә Ғай са был хаҡ‑

та бер кем дең дә бе ле үен те лә мә не, 31сөн ки Үҙе нең шә керт тә рен 
мө һим нә мә ләр гә өй рә тә ине. 

– Әҙәм Улы ке ше ләр ҡу лы на то топ би ре лә сәк һәм үл те ре лә сәк. 
Әм мә үл те рел гән дән һуң өс көн үт кәс, те ре леп то ра саҡ, – ти не Ул. 

32Улар был һүҙ ҙәр ҙең айы шы на тө шөн мә не, әм мә һо ра шыр ға 
ҡурҡ ты лар. 

* 9:29 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа: «...ба ры тик до ға һәм ура ҙа 
ме нән ге нә...» ти ел гән. 
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Кемиңбөйөгө?
33Улар Ка пер наум ға әй лә неп кил де. Өй гә ин гәс, Ғай са шә‑

керт тә ре нән: 
– Юл да саҡ та һеҙ ни мә ту ра һын да һөй ләш те геҙ? – тип һо ра ны. 
34Те ге ләр иһә өн дәш мә не, сөн ки юл бу йын са ара ла рын да 

кем дең иң бө йө гө бу лы уы ха ҡын да бә хәс ҡор ғай ны лар. 35Ғай са, 
ул тыр ғас, ун ике шә кер тен яны на са ҡы рып: 

– Бе рен се бу лыр ға те лә гән иң һуң ғы һы бул һын һәм бө тә һе нә 
лә хеҙ мәт ит һен, – ти не. 

36Ул бер ба ла ны алып улар ҙың ур та һы на баҫ тыр ҙы ла, уны 
ҡо саҡ лап, шә керт тә ре нә: 

37– Ошон дай ба ла лар ҙың бе ре һен Ми нең ха ҡы ма ҡа бул ит кән 
ке ше Ми не ҡа бул итә. Ә Ми не ҡа бул ит кән ке ше Ми не тү гел, ә 
Ми не Ебә реү се не ҡа бул итә, – ти не. 

«Кембеҙгәҡаршытүгел,шулбеҙҙеңяҡлы»
38– Ос таз, – ти не Яхъя, – беҙ бер ке ше нең Һи нең исе мең ме нән 

ен дәр ҙе ҡы уып сы ғар ға нын күр ҙек. Беҙ ҙең ме нән йө рө мә гән гә, 
беҙ уны тый ҙыҡ. 

39Ғай са иһә бы лай яуап бир ҙе: 
– Тый ма ғыҙ уны. Ми нең исе мем аша мөғ жи зә ле эш ҡы ла 

ал ған ке ше тиҙ ге нә Ми ңә ҡа ра та яман һүҙ һөй лә мәҫ. 40Сөн ки 
кем беҙ гә ҡар шы тү гел, шул беҙ ҙең яҡ лы. 41Кем Мә сих те ке бу‑
лы уы ғыҙ өсөн һеҙ гә бер сы на яҡ һыу эсе рә, хаҡ һүҙ әй тәм: шул 
үҙ әже ре нән мәх рүм ҡал ма я саҡ. 

42Әм мә Ми ңә ышан ған бы нау тү бән зат тар ҙың бе рәй һен дө‑
рөҫ юл дан яҙ ҙыр ған ке ше не, му йы ны на тир мән та шы аҫып диң‑
геҙ гә таш ла һа лар, уның өсөн хә йер ле рәк бу лыр ине. 43Әгәр ҙә 
ҡу лың һи не го наһ ҡа ҡо торт һа, уны ҡыр ҡып таш ла! Ике ҡу лың 
ме нән йә һән нәм гә, һүн мәҫ ут ҡа ба рыу ға ҡа ра ған да, мәң ге лек 
тор мош ҡа бер ҡул лы ки леш ине үең һи нең өсөн хә йер ле рәк*. 
45Әгәр ҙә ая ғың һи не го наһ ҡа ҡо торт һа, уны са бып ыр ғыт! Ике 
ая ғың ме нән йә һән нәм гә таш ла ныу ға ҡа ра ған да, мәң ге лек тор‑
мош ҡа аҡ һаҡ ки леш ине үең һи нең өсөн хә йер ле рәк**. 47Әгәр ҙә 

* 9:43 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа 44‑се, 46‑сы аят тар ҙа бар: 
«Ун да ке ше ләр ҙе ашау сы ҡорт тар үл мәй һәм ут һүн мәй». 

** 9:45 43‑сө аят тың иҫ кәр мә һен ҡа ра ғыҙ.  
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кү ҙең го наһ ҡа ҡо торт һа, уны һу рып ыр ғыт! Ике кү ҙең ме нән 
йә һән нәм гә таш ла ныу ға ҡа ра ған да, һы ңар күҙ ле ки леш Ал‑
ла Бат ша лы ғы на инеү һи нең өсөн хә йер ле рәк. 48Йә һән нәм дә 
ке ше ләр ҙе ашау сы ҡорт тар үл мәй һәм ут һүн мәй. 49Һәр кем ут 
ме нән «тоҙ ла ныр»*. 

50Тоҙ – яҡ шы нә мә, ә тоҙ тоҙ һоҙ лан һа, уның тә мен ни сек ҡай‑
та рыр һы ғыҙ? Тоҙ һеҙ ҙең үҙе геҙ ҙә бул һын һәм бер‑бе ре геҙ ме нән 
та тыу бу лы ғыҙ. 

Ирменәнҡатындыңайырылышыуытураһында

101Ғай са, бы нан ки теп, Йә һү ҙиә нең Иор дан аръя ғын да‑
ғы ер ҙә ре нә кил де. Йә нә яны на ха лыҡ йы йыл ды һәм 

Ул, ғә ҙәт тә ге сә, улар ҙы өй рәт те. 2Фа ри сей ҙар ки леп, Уны 
һы нар өсөн: 

– Ир ке ше гә ҡа ты нын айы рыр ға рөх сәт ите лә ме? – тип һо‑
ра ны лар. 

3– Му са һеҙ гә ни мә ҡуш ҡан һуң? – ти не Ғай са. 
4– Му са ир ке ше гә ҡа ты нын, айы ры лы шыу ҡа ғы ҙы яҙып, 

айы рыр ға рөх сәт ит кән, – ти не фа ри сей ҙар. 
5– Ул был әмер ҙе кү ңел дә ре геҙ ҡа ты бул ған ға кү рә яҙ ған, – ти‑

не Ғай са. – 6Тәү ҙән үк, бө төн нә мә не бар ит кән дә, Ал ла «улар ҙы 
ир һәм ҡа тын итеп ярат ты». 7«Шу ға кү рә ир ке ше, ата һы менән 
әсә һен ҡал ды рып, ҡа ты ны на ҡу шы лыр 8һәм ике һе бер тән бу‑
лыр ҙар». Ти мәк, улар ин де икәү тү гел, ә бер бө төн. 9Шу лай бул‑
ғас, Ал ла ҡуш ҡан ды ке ше айыр ма һын. 

10Өй ҙә саҡ та шә керт тә ре был хаҡ та Ғай са нан ҡа бат һо ра ны. 
11– Ҡа ты нын айы рып, баш ҡа ға өй лән гән ир ҡа ты ны на ҡа‑

ра та зи на ҡы ла, – ти не Ғай са. – 12Ире нән айы ры лып, баш ҡа ға 
ке йәү гә сыҡ ҡан ҡа тын да зи на ҡы ла. 

Ғайсаныңбалаларғабиргәнфатихаһы
13Ҡа ғы лы уы ме нән Үҙ фа ти ха һын бир һен өсөн, Ғай са яны на 

ба ла ла рын алып кил де ләр, шә керт тә ре иһә, улар ҙы шел тә ләп, 
үт кәр мә не. 14Бы ны күр гән Ғай са асыу лан ды: 

– Ба ла лар ҙы Ми нең яны ма үт кә ре геҙ, улар ға ҡа ма сау ла ма‑
ғыҙ! Ал ла Бат ша лы ғы ошон дай ҙар ҙы ҡы. 15Һеҙ гә хаҡ һүҙ  әй тәм: 

* 9:49 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «һәр ҡор бан тоҙ ме нән тоҙ‑
ла ныр» ти гән һүҙ ҙәр ҙә бар. 
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Ал ла Бат ша лы ғын ба ла һы маҡ ҡа бул ит мә гән ке ше ун да ин‑
мә йә сәк. 

16Ул, ба ла лар ҙы ҡо саҡ лап, улар ға ҡул да рын ҡуй ҙы һәм фа ти‑
ха һын бир ҙе. 

Байлыҡһәмҡотҡарылыу
17Ғай са юл ға сыҡ ҡан да яны на бер ке ше йү ге реп кил де лә, 

Уның ал дын да ту быҡ ла нып: 
– Из ге лек ле Ос таз, мәң ге лек тор мош алыр өсөн ми ңә ни мә 

эш ләр гә кә рәк? – тип һо ра ны. 
18– Ни ңә һин Ми не из ге лек ле тип атай һың? – ти не Ғай са. – 

Ал ла нан баш ҡа бер кем дә из ге лек ле тү гел. 19Һин Уның әмер ҙә рен 
бе лә һең: «Ке ше үл тер мә, зи на ҡыл ма, ур лаш ма, ял ған ша һит лыҡ 
ит мә, ал даш ма, атай‑әсә йе ңә хөр мәт күр һәт». 

20Те ге иһә Уға: 
– Ос таз, мин бы лар ҙың бө тә һен дә йәш са ғым дан уҡ үтәп 

кил дем, – ти не. 
21Ғай са уға ҡа рап ал ды. Был ке ше Уның кү ңе ле нә хуш кил де. 
– Һи ңә бер ге нә нә мә ет мәй. Бар, бул ған мөл кә тең де һат та, 

фә ҡир ҙәр гә өләш. Шу лай эш лә һәң, күк тә ге ха зи на ға эйә бу лыр‑
һың. Унан һуң кил дә Ми ңә эйәр, – ти не Ул уға. 

22Те ге ке ше иһә, был һүҙ ҙәр ҙән ҡай ғы ға тө шөп, ки теп бар ҙы: 
бик бай ине ул. 

23Ғай са ти рә‑яғы на ҡа рап ал ды ла шә керт тә ре нә: 
– Бай лы ғы бул ған ке ше ләр гә Ал ла Бат ша лы ғы на инеү шул 

тик лем ҡы йын! – ти не. 
24Уның был һүҙ ҙә ре нә шә керт тәр бик ныҡ ғә жәп лән де. 
– Эй, ба ла ла рым, Ал ла Бат ша лы ғы на инеү шул тик лем ҡы‑

йын! – тип ҡа бат ла ны Ғай са. – 25Бай ке ше гә Ал ла Бат ша лы ғы на 
инеү гә ҡа ра ған да, дө йә гә энә кү ҙе аша үтеү еңе ле рәк. 

26Улар, бик ныҡ ап ты рап, үҙ‑ара: 
– Улай бул ғас, кем ге нә ҡо то ла алыр һуң? – тип һөй ләш те ләр. 
27Ғай са улар ға ҡа рап: 
– Ке ше ләр гә был мөм кин тү гел, ә Ал ла ға мөм кин. Ал ла ға 

бө тә нә мә лә мөм кин, – ти не. 
28Петр һүҙ баш ла ны: 
– Бы на беҙ, бө төн нә мә беҙ ҙе ҡал ды рып, Һи ңә эйәр ҙек. 
29– Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм, – ти не Ғай са. – Йор тон, ағай‑эне‑

лә рен, апай‑һең ле лә рен, ата‑әсә һен, ба ла ла рын йә ба ҫыу ҙа рын 
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Ми нең хаҡ ҡа һәм Һө йө нөс лө Хә бәр ха ҡы на ҡал ды рып кит кән‑
дә ре, 30был тор мош та йөҙ тап ҡыр ға кү бе рәк йорт тар, ағай‑эне, 
апай‑һең ле, әсәй ҙәр, ба ла лар, ба ҫыу ҙар ғы на тү гел, ә эҙәр лек‑
ләү ҙәр ҙә алыр. Ә ин де ки лә сәк донъя ла мәң ге лек тор мош ҡа 
эйә бу лыр ҙар. 31Әм мә бе рен се бул ған дар ҙың кү бе һе һуң ғы, ә 
һуң ғы лар иһә бе рен се бу лыр. 

ҒайсаныңҮҙенеңүлеметураһындаөсөнсөтапҡырәйтеүе
32Улар Иеру са лим ға ки теп ба ра ине. Ғай са шом баҫ ҡан шә‑

керт тә ре нең ал ды нан ат ла ны, улар ҙың ар ты нан ғә жәп кә ҡал ған 
ха лыҡ эйәр ҙе. Ғай са ун ике шә кер тен ҡа бат тан сит кә са ҡы рып, 
Үҙ ба шы на тө шә сәк хәл дәр ха ҡын да һөй ләй баш ла ны: 

33– Әле беҙ Иеру са лим ға ки теп ба ра быҙ. Ун да Әҙәм Улы баш 
ру ха ни ҙар һәм ҡа нун бел гес тә ре ҡу лы на то топ би ре лә сәк. Улар 
Уны үлем гә хө көм итеп, мә жү си ҙәр ҡу лы на тап шы ра саҡ. 34Те‑
ге ләр Уны мыҫ ҡыл лар, өҫ тө нә тө кө рөр, ҡам сы лар һәм үл те рер. 
Лә кин Ул, өс көн үт кәс, те ре леп то рор. 

ЯҡубменәнЯхъяныңүтенесе
35Уның яны на Зе ве дей ҙың ул да ры Яҡуб ме нән Яхъя кил де. 
– Ос таз, те лә ге беҙ ҙе үтә һәң ине, – ти не улар. 
36– Һеҙ ҙең өсөн ни мә эш лә йем һуң? 
37Улар бы лай тип яуап ла ны: 
– Һин дан лы бө йөк лөк кә өл гәш кәс, беҙ ҙе Үҙең ме нән йә нә шә 

ул тырт һаң ине: бе ре беҙ ҙе – уң яғы ңа, икен се беҙ ҙе – һул яғы ңа. 
38– Һеҙ ни мә һо ра ға ны ғыҙ ҙы үҙе геҙ ҙә аң ла май һы ғыҙ, – ти не 

Ғай са. – Мин эсә сәк ға зап кә сә һе нән һеҙ ҙә эсә алыр һы ғыҙ мы, 
йә ки Мин ҡа бул итә һе сум ды ры лыу ҙы һеҙ ҙә үтә алыр һы ғыҙ мы? 

39– Алыр быҙ, – тип яуап бир ҙе улар. 
– Мин эсә һе кә сә нән эсер һе геҙ, Мин ҡа бул итә һе сум ды ры‑

лыу ҙы үтер һе геҙ. 40Ә ин де уң яғыма йә ки һул яғыма ул тыр тыу 
Ми нән тор май. Ун да был урын дар кем дәр гә әҙер лән гән, шу лар 
ул ты ра саҡ, – ти не Ғай са улар ға. 

41Был һөй лә шеү ҙе ишет кәс, ҡал ған ун шә керт тең Яҡуб ме нән 
Яхъя ға асыу ҙа ры кил де. 42Ә Ғай са улар ҙы са ҡы рып бы лай ти не: 

– Бе лә һе геҙ, ха лыҡ тар ҙың етәк се лә ре тип һа нал ған дар улар 
өҫ тө нән ха ким лыҡ итә һәм баш лыҡ тар ҙа улар ға баш бу ла. 43Лә‑
кин һеҙ ҙең ара ла улай бул ма һын! Ара ғыҙ ҙа бө йөк бу лыр ға те ләү се 
баш ҡа лар ға хеҙ мәт се бул һын 44һәм ара ғыҙ ҙа бе рен се  бу лыр ға 
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те ләү се һәм мә геҙ гә ҡол бул һын. 45Әҙәм Улы ла бит Үҙе нә хеҙ мәт 
ит те рер өсөн кил мә не. Үҙе хеҙ мәт итер гә һәм күп тәр ҙе йо лоп 
алыр өсөн Үҙ ғү ме рен йо лом итеп би рер гә кил де. 

ҒайсаныңһуҡырВартимейҙыһауыҡтырыуы
46Улар Иери хон ҡа ла һы на кил де. Ғай са шә керт тә ре һәм күп 

һан лы ха лыҡ төр кө мө ме нән бер гә Иери хон дан сы ғып бар ған да, 
юл си тен дә Вар ти мей (йә ки Ти мей улы) ти гән һу ҡыр хә йер се 
ул ты ра ине. 47Үтеп ба рыу сы ның на за ра лы Ғай са икә нен ише теп, 
ул ҡыс ҡы ра баш ла ны: 

– Да уыт Улы Ғай са, ми ңә мәр хә мәт ле бул һаң сы! 
48Күп тә ре уны әр ләп, өн дәш мәҫ кә ҡуш ты, лә кин ул та ғы ла 

көс лө рәк итеп: 
– Да уыт Улы, ми ңә мәр хә мәт ле бул һаң сы! – тип ҡыс ҡыр ҙы. 
49Ғай са туҡ тап: 
– Са ҡы ры ғыҙ уны! – ти не. 
– Ҡурҡ ма, тор, Ул һи не са ҡы ра, – тип һу ҡыр ҙы са ҡыр ҙы лар. 
50Һу ҡыр ке ше, өҫ ке йе мен си сеп таш лап, һи ке реп тор ҙо ла 

Ғай са яны на кил де. 
51– Һи нең өсөн ни мә эш лә үем де те ләй һең? – тип һо ра ны 

Ғай са унан. 
– Ос таз, күҙ ҙә рем күр һен ине! – ти не һу ҡыр. 
52Ғай са уға: 
– Бар, һи не ыша ны уың һа уыҡ тыр ҙы, – ти не. 
Был ке ше шун да уҡ кү рә баш ла ны һәм юл буй лап Ғай са ға 

эйәр ҙе. 

ТантаналырәүештәИерусалимғаинеү

111Иеру са лим ға яҡын лаш ҡан да, Виф фа ги я нан һәм Ви‑
фа ни я нан йы раҡ тү гел, Зәй түн та уы янын да, Ғай са ике 

шә кер тен ал дан ебәр ҙе. 
2– Ҡар шы ла ғы анау ауыл ға ба ры ғыҙ, – ти не улар ға. – Ун да 

инеү ме нән бәй ҙә тор ған һәм бы ға са һис кем ат лан ма ған йәш 
ишәк те кү рер һе геҙ. Уны ыс ҡын ды рып, бын да алып ки ле геҙ. 
3Әгәр ҙә бе рәй һе: «Һеҙ ни мә эш ләй һе геҙ?» – тип һо ра һа, «Ул 
Ху жа ға кә рәк, Ху жа уны тиҙ үк ҡай та рып би рер», – тип әй те геҙ. 

4Шә керт тә ре, урам бу йын да ишек ал ды на бәй ләп ҡу йыл ған 
йәш ишәк те тап ты. Улар уның бә йен сис кән дә, 5шун да тор ған 
ке ше ләр ҙең ҡай һы бе рәү ҙә ре улар ҙан: 
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– Ни ңә һеҙ ишәк те бәй ҙән ыс ҡын ды ра һы ғыҙ? – тип һо‑
ра ны. 

6Ғай са ҡуш ҡан са яуап ҡай тар ғас, те ге ләр улар ҙы тот ҡар ла‑
ма ны. 7Ишәк те Ғай са яны на алып ки леп, өҫ ке йем дә рен уның 
өҫ тө нә һал ды лар. Ғай са ишәк кә ат лан ды. 8Ке ше ләр ҙең кү бе һе өҫ 
ке йем дә рен си сеп юл ға тү шә не, баш ҡа ла ры иһә ялан да ғы хөр‑
мә бо таҡ та рын һын ды рып һал ды. 9Ал дан ба рыу сы лар ҙа, Уның 
ар ты нан ки леү се ләр ҙә: 

– Осан на!* 
Раб бы исе ме ме нән Ки леү се мө бә рәк бул һын! 

10 Ата быҙ Да уыт тың яҡын ла шып кил гән бат ша лы ғы 
мө бә рәк бул һын! 

Бе йек күк тәр ҙә осан на! – тип ҡыс ҡыр ҙы лар. 
11Ғай са, Иеру са лим ға инеп, Ал ла Йор то на йү нәл де. Барыһын 

да ҡа рап сыҡ ҡас, ва ҡыт ин де һуң бул ған лыҡ тан, ун ике шә кер те 
ме нән Ви фа ни я ға кит те. 

Ғайсаныңинжирағасынҡарғауы
12Ир тә гә һе көн дө, Ви фа ни я нан сыҡ ҡан мәл дә рен дә, Ғай са 

асыҡ ҡа нын той ҙо. 13Алыҫ та яп раҡ ҡа кү ме леп ул тыр ған ин жир 
аға сын кү реп, еме ше бул маҫ мы, тип уның яны на кил де, әм мә 
яп раҡ тан баш ҡа бер нә мә лә тап ма ны: ин жир ва ҡы ты ет мә гәй не 
әле. 14Ғай са ағас ҡа: 

– Һи нең еме шең де бер ҡа сан да һис кем аша ма һын! – ти не. 
Шә керт тә ре бы ны ише теп тор ҙо. 

АллаЙортоноңтаҙарыныуы
15Улар Иеру са лим ға кил де. Ал ла Йор то на инеү ме нән, Ғай са 

ун да ғы һа тыу сы лар ме нән һа тып алыу сы лар ҙы ҡы уа баш ла ны, 
аҡ са ал маш ты рыу сы лар ҙың өҫ тәл дә рен, кү гәр сен һа тыу сы лар‑
ҙың ул тыр ғыс та рын ау ҙа рып таш ла ны. 16Ал ла Йор то аша үҙ ҙә ре 
ме нән бер нә мә лә алып үтер гә рөх сәт ит мә не. 17Ғай са улар ҙы 
өй рә теп: 

– Из ге Яҙ ма ла: «Ми нең Йор том бар ха лыҡ тар өсөн до ға ҡы‑
лыу йор то тип ата ла саҡ», – тип әй тел мә гән ме ни? Ә һеҙ уны 
юл ба ҫар ҙар оя һы на әй лән дер гән һе геҙ! – ти не. 

* 11:9 Осанна – йә һүд те лен дә һүҙ мә‑һүҙ «яр ҙам ит» ти гән де аң ла та, 
ә «Ал ла ға дан» ти гән мә ғә нә лә ҡул ла ны ла. 
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18Был хаҡ та ишет кәс, баш ру ха ни ҙар һәм ҡа нун бел гес тә ре 
Уны һә ләк итеү әмә лен эҙ лә не. Бө тә ха лыҡ Уның өй рәт кән дә рен 
таң ҡа лып тың ла ған ға кү рә, Унан ҡурҡ ты лар. 

19Кис ет кәс, Ғай са шә керт тә ре ме нән ҡа ла нан сы ғып кит те. 

Ҡороғанинжирағасынаналынғанүрнәк
20Икен се көн дө ир тән ин жир аға сы яны нан үтеп бар ған да, 

уның та мы ры на тик лем ҡо ро ға нын күр ҙе ләр. 21Петр иһә, ки сә 
нимә бул ға нын хә тер ләп, Ғай са ға: 

– Ос таз! Ҡа ра әле, Һин ҡар ға ған ин жир аға сы ҡо ро ған, – ти не. 
22Ғай са улар ға бы лай яуап бир ҙе: 
– Ал ла ға ыша ны сы ғыҙ бул һын! 23Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: әгәр ҙә 

кем дер бы нау тау ға: «Кү тә ре леп, диң геҙ гә таш лан!» – тип әйт һә һәм 
кү ңе ле нән һү ҙе нең үтә лә сә ге нә ике лә неү һеҙ ышан һа, те лә ге бо йом‑
ға аша саҡ. 24Шу ға кү рә һеҙ гә әй тәм: до ға ҡыл ған да ни һо ра һа ғыҙ 
ҙа, ал ға ны ғыҙ ға ыша ны ғыҙ – һәм һеҙ гә би ре лер. 25До ға ҡы лып тор‑
ған саҡ та, бе рәй һе нә ҡа ра та үп кә геҙ бул һа, уны ғә фү ите геҙ. Шул 
ва ҡыт та Күк тә ге Ата ғыҙ ҙа һеҙ ҙең на сар ғә мәл дә ре геҙ ҙе ки се рер*. 

Ғайсаныңвәкәләтетураһындаһорау
27Улар та ғы Иеру са лим ға кил де. Ал ла Йор тон да йө рө гән са‑

ғын да, Ғай са яны на баш ру ха ни ҙар, ҡа нун бел гес тә ре һәм аҡ‑
һа ҡал дар кил де. 

28– Бы лар ҙы эш ләр гә Һи нең ни ха ҡың бар? Был вә кә ләт те 
Һи ңә кем бир ҙе? – тип һо ра ны улар. 

29– Мин һеҙ гә бер һо рау би рәм, – ти не Ғай са. – Әгәр ҙә яуап 
ҡай тар һа ғыҙ, Мин дә бы лар ҙы нин дәй вә кә ләт ме нән баш ҡа ры‑
уым ды әй тер мен. 30Яхъя ның һыу ға сум ды ры уы күк тән ине ме, 
әл лә ке ше ләр ҙән ме? Яуап би ре геҙ әле Ми ңә! 

31Те ге ләр үҙ‑ара: 
– Әгәр: «Күк тән», – ти һәк, Ул: «Ни ңә һуң һеҙ уға ышан ма‑

ны ғыҙ», – тип һо ра я саҡ; 32«Ке ше ләр ҙән», – тип әй тер гә ме әл‑
лә? – ти еш те ләр. 

Лә кин ха лыҡ тан ҡурҡ ты лар, сөн ки ба ры һы ла Яхъя ны ысын‑
лап та пәй ғәм бәр тип иҫәп ләй ине. 

* 11:25 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа 26‑сы аят та бар: «Ә 
ин де ки сер мә һә геҙ, Күк тә ге Ата ғыҙ ҙа һеҙ ҙең на сар ғә мәл дә ре геҙ ҙе 
ки сер мәҫ». 
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33Улар Ғай са ға: 
– Бел мәй беҙ, – тип яуап ла ны. 
– Улай бул ғас, Мин дә һеҙ гә бы лар ҙы нин дәй вә кә ләт ме нән 

баш ҡа ры уым ды әйт мә йем, – ти не Ғай са. 

Йөҙөмүҫтереүселәрхаҡындаҡисса

121Ғай са улар ға ҡис са һөй ләй баш ла ны: 
– Бер ке ше йө ҙөм баҡ са һы ул тырт ҡан. Уны ҡой ма ме нән 

ура тып ал ған, йө ҙөм иҙеү өсөн һыҡ ҡыс ҡа ҙы ған, ҡа ра уыл ма на‑
ра һы тө ҙөп ҡуй ған һәм, баҡ са ны йө ҙөм үҫ те реү се ләр гә ҡур тым ға 
би реп, үҙе сит яҡ ҡа ки теп бар ған. 2Емеш йы йыр ва ҡыт ет кәс, 
уңы шы нан үҙ өлө шөн ал ды рыр өсөн, хеҙ мәт се һен ебәр гән. 3Ә 
йө ҙөм үҫ те реү се ләр, хеҙ мәт се не то топ туҡ мап, буш ҡул ҡай‑
тар ған. 4Ху жа икен се хеҙ мәт се һен ебәр гән. Әм мә бы ны һы ның 
ба шын йә рә хәт лә гән дәр, мыҫ ҡыл ит кән дәр. 5Та ғы бе ре һен ебәр‑
гән – уны ла үл тер гән дәр. Ул ебәр гән баш ҡа лар ме нән дә шу лай 
эш лә гән дәр: ҡай һы һын туҡ ма ған дар, ҡай һы һын үл тер гән дәр. 
6Ху жа ахыр сик тә: «Улы ма хөр мәт күр һә тер ҙәр», – тип уй лап, 
ғә зиз улын ебәр гән. 7Әм мә йө ҙөм үҫ те реү се ләр үҙ‑ара: «Был – 
ва риҫ. Әй ҙә геҙ, уны үл те рә йек тә, уға ҡа ла тор ған ми раҫ беҙ ҙе ке 
бу лыр», – ти еш кән дәр. 8Улар уны то топ ал ған дар, үл тер гән дәр 
һәм йө ҙөм баҡ са һы нан сы ға рып таш ла ған дар. 

9Ин де баҡ са ху жа һы ни мә эш ләр? Ул, ки леп, йө ҙөм үҫ те реү‑
се ләр ҙе үл те рер ҙә баҡ са ны баш ҡа лар ға би рер. 10Из ге Яҙ ма ла: 

«Тө ҙөү се ләр, яраҡ һыҙ, тип ки ре ҡаҡ ҡан таш 
иң мө һим мө йөш та шы бул ды. 

11 Был Раб бы та ра фы нан эш лән де 
һәм беҙ ҙең өсөн ғә жә йеп хәл», – 

ти гән де лә уҡы ма ны ғыҙ мы әл лә? 
12Ҡис са ның үҙ ҙә ре ту ра һын да икә нен аң лап, йә һүд баш лыҡ‑

та ры Ғай са ны ҡул ға алыр ға те лә не, лә кин ха лыҡ тан ҡур ҡып, 
баҙ нат ит мә не. Шун лыҡ тан Уны ҡал ды рып кит те ләр. 

Ҡайсарҙыҡы–ҡайсарға,Алланыҡы–Аллаға
13Бәй лә нер лек һүҙ әйт мәҫ ме тип, бер ни сә фа ри сей ҙы һәм 

Ирод бат ша яҡ лы лар ҙы Ғай са яны на ебәр ҙе ләр. 14Улар ки леп: 
– Ос таз, Һи нең дө рө ҫөн әй те үең де һәм бер кем гә лә ярар ға 

ты рыш ма уың ды бе лә беҙ. Ке ше ләр ҙең кем ле ге нә ҡа ра май һың, 
әм мә, дө рөҫ лөк тән сит кә кит мә йен сә, Ал ла юлы на өй рә тә һең. 
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Әйт се, ҡай сар ға* һа лым тү ләр гә рөх сәт ите лә ме, әл лә юҡ мы? 
Беҙ гә тү ләр гә ме, юҡ мы? – ти не ләр. 

15Улар ҙың ике йөҙ лө лө гөн бе леп, Ғай са: 
– Ни ңә һеҙ Ми ңә ау ҡо ра һы ғыҙ? Ми ңә ди нар алып ки леп 

күр һә те геҙ әле! – ти не. 
16Уға ди нар бир ҙе ләр. Ғай са улар ҙан: 
– Бын да кем дең һү рә те тө шө рөл гән һәм кем дең исе ме яҙыл‑

ған? – тип һо ра ны. 
– Ҡай сар ҙы ҡы, – ти не те ге ләр. 
17– Ҡай сар ҙы ҡын – ҡай сар ға, ә Ал ла ны ҡын – Ал ла ға би ре‑

геҙ, – ти не Ғай са. 
Улар Ғай са ның яуа бы на хай ран ҡал ды. 

Үленәнтерелеүхаҡындаһорау
18Үле нән те ре леү ҙе ин ҡар ит кән сад ду кей ҙар** Ғай са яны на 

ки леп, һо рау бир ҙе ләр: 
19– Ос таз, Му са ҡа нун да беҙ гә: «Әгәр ҙә кем дең дер ту ға ны 

ба ла һы бул ма йын са үлеп ки теп, ҡа ты ны яң ғыҙ ҡал һа, ул был 
тол ҡа тын ға өй лән һен һәм үл гән ту ға ны ның нә ҫе лен да уам ит‑
һен», – тип яҙып ҡал дыр ған. 20Ете бер ту ған бул ған. Бе рен се һе 
өй лән гән һәм ба ла һы бул ма йын са үлеп кит кән. 21Уның ҡа ты ны на 
икен се ту ға ны өй лән гән һәм ул да ба ла күр мә йен сә үл гән. Өсөн‑
сө һө ме нән дә тап шу лай бул ған. 22Ете бер ту ған дың бе ре һе лә 
нә ҫел ҡал ды ра ал ма ған. Бө тә һе нән аҙаҡ ҡа тын да ва фат бул ған. 
23Үле ләр те рел гән ва ҡыт та ул ҡай һы ны һы ның ҡа ты ны бу ла саҡ? 
Ете һе лә уның ире бул ған бит! 

24– Яңы лы ша һы ғыҙ, – ти не улар ға Ғай са. – Бе лә һе геҙ ме, ни 
өсөн улай? Сөн ки һеҙ Из ге Яҙ ма ны ла, Ал ла ның ҡөҙ рә тен дә 
бел мәй һе геҙ. 25Үл гән дәр, те ре леп тор ғас, өй лән мәҫ тәр ҙә, ке‑
йәү гә лә сыҡ маҫ тар. Улар күк тә ге фә реш тә ләр ке үек бу ла саҡ. 
26Ә үл гән дәр ҙең те ре леп то ро уы на кил гән дә, Му са ки та бы ның 
янып тор ған кү гән ҡы уа ғы ту ра һын да ғы өҙө гөн дә Ал ла ның уға: 
«Мин – Иб ра һим Ал ла һы, Ис хаҡ Ал ла һы һәм Яҡуб Ал ла һы», 
ти гә нен уҡы ма ны ғыҙ мы ни? 27Ал ла – үле ләр Ал ла һы тү гел, ә 
те ре ләр ҙе ке. Һеҙ бик ныҡ яңы лы ша һы ғыҙ. 

* 12:14 Ҡайсар – бо рон ғо Рим им пе ра тор ҙа ры ның рәс ми ата ма ла‑
ры ның бе ре һе. 

** 12:18 Саддукейҙар – бо рон ғо йә һүд тәр ара һын да ғы ди ни төр көм. 
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Иңмөһимәмер
28Улар ҙың бә хәс ләш кә нен ишет кән һәм Ғай са ның сад ду кей‑

ҙар ға яҡ шы итеп яуап бир гә нен күр гән бер ҡа нун бел ге се Уның 
яны на ки леп: 

– Бө тә әмер ҙәр ҙең ҡай һы һы иң мө һи ме? – тип һо ра ны. 
29– Бе рен се әмер, – тип яуап ла ны Ғай са. – «Тың ла, Из ра иль! 

Беҙ ҙең Ал ла быҙ Раб бы – бер ҙән‑бер Ал ла! 30Раб бы Ал лаң ды бө тә 
йө рә гең, бө тә йә нең, бө тә аҡы лың һәм бө тә кө сөң ме нән ярат». 
31Ә икен се һе бы лай: «Яҡы ның ды үҙең де ярат ҡан ке үек ярат». 
Бы лар ҙан да бө йө гө рәк әмер юҡ. 

32– Яҡ шы әйт тең, Ос таз, – ти не ҡа нун бел ге се. – «Ал ла 
бер ҙән‑бер һәм Унан баш ҡа һы юҡ», – тип дө рөҫ әй тә һең. 
33«Уны бө тә йө рә гең, бө тә аҡы лың һәм бө тә кө сөң ме нән 
яра тыу» һәм «Яҡы ның ды үҙең де ярат ҡан ке үек яра тыу» – ту‑
лы һын са ян ды рыл ған һәм баш ҡа ҡор бан дар ҙың ба ры һы нан 
да мө һи ме рәк. 

34Ҡа нун бел ге се нең аҡыл лы яуап би ре үе нә Ғай са: 
– Һин Ал ла Бат ша лы ғы нан йы раҡ тү гел, – ти не. 
Бы нан һуң бер кем дә Ғай са ға һо рау би рер гә баҙ нат ит мә не. 

МәсихкемдеңУлы?
35Ул, Ал ла Йор тон да өй рә те үен да уам итеп, бы лай тип һо ра ны: 
– Мә сих те Да уыт То ҡо мо тип ҡа нун бел гес тә ре ни сек әй тә 

ала? 36Из ге Рух тәьҫи ре аҫ тын да бу лып, Да уыт үҙе үк: 
«Раб бы‑Ал лам Ху жа ма әйт те: 
„Мин дош ман да рың ды 
аяҡ та рың аҫ ты на һал ған ға тик лем, 
уң яғым да ул тыр“», – тип әйт кән бит. 

37Да уыт үҙе Мә сих те Ху жам тип исем ләй. Шу лай бул ғас, Ул ни‑
сек итеп Да уыт тың То ҡо мо бу ла ала? 

Икейөҙлөлөктәнкиҫәтеү

Кү мәк ха лыҡ төр кө мө Ғай са ны рә хәт лә неп тың ла ны. 
38Ул Үҙе нең нә си хә тен дә: 
– Ҡа нун бел гес тә ре нән һаҡ бу лы ғыҙ. Улар оҙон ке йем дәр 

ке йеп йө рө гән де, ба ҙар май ҙан да рын да үҙ ҙә рен оло лап сә‑
ләм лә гән де, 39ғи бә ҙәт ха на лар ҙа ал ғы урын дар ҙа һәм мәж‑
лес тәр ҙә иң түр ҙә ул ты рыр ға яра та. 40Улар тол ҡа тын дар ҙың 
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мөл кәтен үҙ ҙә ре нә ала, ке ше ләр күр һен өсөн оҙаҡ итеп до ға 
ҡы ла. Ун дай ҙар айы рыу са ҡа ты хө көм ите лә сәк, –  ти не. 

Ярлытолҡатындыңсаҙаҡаһы
41Ғай са, са ҙа ҡа һан ды ғы ал дын да ул тыр ған ки леш, ха лыҡ‑

тың аҡ са һа лы уын кү ҙә тте. Бай ҙар ҙың кү бе һе мул итеп һал ды. 
42Бы на яр лы ғы на бер тол ҡа тын ки леп, ике ваҡ ба ҡыр аҡ са (бер 
код рант*) һал ды. 

43Ғай са шә керт тә рен са ҡы рып, улар ға: 
– Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: был яр лы тол ҡа тын са ҙа ҡа һан ды‑

ғы на бө тә һе нән дә кү бе рәк һал ды. 44Те ге ләр ҙең ба ры һы ла 
үҙ ҙә ре нән арт ҡа нын бир ҙе, ә ул, яр лы бу лы уы на ҡа ра маҫ тан, 
үҙен дә бул ған дың бө тә һен – йә шәү өсөн күп ме кә рәк, шу ны 
һал ды, – ти не. 

Ахырызаманбилдәләре

131Ғай са Ал ла Йор то нан сы ғып бар ған да, шә керт тә ре нең 
бе ре һе Уға: 

– Ос таз! Ҡа ра әле, нин дәй таш тар, нин дәй күр кәм би на лар! – 
тип өн дәш те. 

2– Бы на был мө һа бәт би на лар ҙы кү рә һең ме? – ти не Ғай са. – 
Улар ба ры һы ла ҡый ра ла саҡ! Бын да таш өҫ төн дә таш ҡал ма я саҡ. 

3Ул Ал ла Йор то ҡар шы һын дағы, Зәй түн та уын да ул тыр ған саҡ‑
та, Петр, Яҡуб, Яхъя, Ан дрей Уның ме нән айы рым ғы на ҡал ғас: 

4– Һөй лә әле беҙ гә, әйт кән дә рең ҡа сан бу лыр? Улар ҙың тиҙ‑
ҙән ғә мәл гә аша са ғын нин дәй бил дә ләр күр һә тер? – тип һо‑
ра ны лар. 

5Ғай са һөй ләй баш ла ны: 
– Һаҡ бу лы ғыҙ, бе рәй һе һеҙ ҙе ал дап ҡуй ма һын! 6Күп тәр Мин 

бу лып ки леп: «Мин – Ул», – тип әй тер һәм бай таҡ ке ше ләр ҙе 
юл дан яҙ ҙы рыр. 7Яҡын да ғы һу ғыш та уыш та рын һәм алыҫ та ғы 
яу хә бәр ҙә рен ишет кән дә ҡурҡ ма ғыҙ! Шу лай бу лыр ға те йеш, 
лә кин был әле ахы ры тү гел. 8Ха лыҡ ха лыҡ ҡа һәм бат ша лыҡ 
бат ша лыҡ ҡа ҡар шы кү тә ре лер, уры ны‑уры ны ме нән ер тет рәп 
то рор, ас лыҡ та бу лыр. Бы лар – тул ғаҡ то тоу ға зап та ры ның 
баш ла ны уы ғы на. 

* 12:42 Кодрант – рим лы лар ҙың аҡ са бе рә ме ге. 64 код рант бер ди‑
нар ға ти геҙ бул ған. 
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9Һеҙ иһә һаҡ бу лы ғыҙ: һеҙ ҙе хө көм гә тап шы рыр ҙар һәм ғи бә‑
ҙәт ха на лар ҙа туҡ мар ҙар. Ша һит лыҡ ҡы лыу өсөн, Ми нең ар ҡа ла 
һеҙ ҙе ида ра сы лар, бат ша лар ал ды на баҫ ты рыр ҙар. 10Әм мә уға 
тик лем бө тә ха лыҡ тар ға Һө йө нөс лө Хә бәр ет ке ре лер гә те йеш. 
11Һеҙ ҙе хө көм гә алып бар ған да иһә, нимә һөй ләр гә, тип ал дан 
бор сол ма ғыҙ: шул мәл дә те ле геҙ гә ни би рел һә, шу ны һөй лә геҙ. 
Сөн ки һеҙ тү гел, һеҙ ҙең урын ға Из ге Рух һөй ләр. 

12Ту ған ту ға нын, ата ба ла һын үлем гә тап шы рыр. Ба ла лар, 
ата‑әсә лә ре нә ҡар шы сы ғып, улар ға үлем кил те рер. 13Ми нең 
ар ҡа ла бө тә һе лә һеҙ ҙе кү рә ал маҫ. Лә кин аҙаҡ ҡа тик лем сы ҙа‑
ған ке ше ҡо то лор. 

14Ә ин де һеҙ «таш лан дыҡ хәл дә ҡал ды рыу сы сир ҡа ныс нә‑
мә нең*» те йеш бул ма ған урын да то ро уын үҙе геҙ күр гәс (был 
һүҙ ҙәр ҙе уҡы ған ке ше аң ла һын!), Йә һү ҙиә лә бул ған дар тау ҙар ға 
ҡас һын. 15Өй ҡы йы ғын да бул ған ке ше ни ҙер алыр ға тип аҫ ҡа 
тө шөп, ва ҡы тын әрәм ит мә һен, 16ба ҫыу ҙа ғы ке ше лә өҫ ке йе мен 
алыр ға тип өйө нә ҡайт ма һын. 17Ул көн дәр ҙә йөк лө бул ған йә ки 
ба ла имеҙ гән ҡа тын дар ҡай ғы кү рер! 18Бы лар ҡыш мә ле нә тап 
кил мә һен ине, тип до ға ҡы лы ғыҙ. 19Сөн ки ул көн дәр ҙә, Ал ла 
донъя ны ярат ҡан дан алып бө гөн гө көн гә тик лем бул ма ған һәм 
бер ҡа сан да бул ма я саҡ ҙур афәт ки лер. 20Әгәр ҙә Раб бы ул көн‑
дәр ҙе ҡыҫ ҡарт ма һа, һис кем иҫән ҡа ла ал маҫ ине. Лә кин Раб бы 
Үҙе һай лап ал ған дар ха ҡы на ул көн дәр ҙе ҡыҫ ҡарт ты. 

21Әгәр һеҙ гә шул ва ҡыт та кем дер: «Ҡа ра, Мә сих бын да!» йә ки: 
«Ул ана ун да!» – ти һә, ышан ма ғыҙ! 22Сөн ки ял ған мә сих тәр һәм 
ял ған пәй ғәм бәр ҙәр баш ҡал ҡы тыр. Улар, әгәр бул ды ра ал һа лар, 
һай лап алын ған дар ҙы юл дан яҙ ҙы рыу өсөн төр лө хик мәт тәр һәм 
мөғ жи зә ләр күр һә тер. 23Шу ға кү рә һаҡ бу лы ғыҙ – ба ры һын да 
Мин һеҙ гә ал дан әйт тем. 

ӘҙәмУлыныңкилеүе
24Лә кин ул көн дәр ҙә, афәт тән һуң, 

«Ҡояш ҡа ра йыр, 
ай ну рын сәс мәҫ, 

25 күк тән йон доҙ ҙар ҡо йо лор, 
һәм күк көс тә ре тет рәр». 

* 13:14 Был ту ра ла Да нил пәй ғәм бәр ки та бы ның 9:27; 11:31; 12:11 аят‑
та рын да уҡый ала һы ғыҙ. 
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26Шул мәл дә Әҙәм Улы ның бо лот тар ҙа бө йөк ҡөҙ рәт һәм бал‑
ҡыш ме нән кил гә нен кү рер ҙәр. 27Шул ва ҡыт Ул, фә реш тә ләр ҙе 
ебә реп, ер ҙең дүрт та ра фы нан – ер си те нән алып күк си те нә 
тик лем – Үҙе һай ла ған дар ҙы йы йыр. 

Инжирағасынанғибрәталыу
28Ин жир аға сы нан ғиб рәт алы ғыҙ. Уның бо таҡ та ры бө рө лә‑

неп, яп раҡ яр ған саҡ та, һеҙ йәй ҙең яҡын икән ле ген бе лә һе геҙ. 
29Шу ның һы маҡ, ошо лар ҙың ғә мәл гә ашы уын күр гән дә, Әҙәм 
Улы ның яҡын, ишек тө бөн дә ге нә бу лы уын бе лер һе геҙ. 30Һеҙ гә 
хаҡ һүҙ әй тәм: бы лар ҙың ба ры һы ла ғә мәл гә аш ҡан ға тик лем, 
был бы уын ал ма шы нып өл гөр мә йә сәк. 31Күк ме нән ер юҡ ҡа 
сы ғыр, әм мә Ми нең һүҙ ҙә рем юҡ ҡа сыҡ ма я саҡ. 

32Ул көн дөң һәм ул сә ғәт тең ҡа сан ки ле рен бер кем бел мәй: 
күк тә ге фә реш тә ләр ҙә, Ата ның Улы ла. Был хаҡ та ба ры тик Ата 
ғы на бе лә. 33Һаҡ бу лы ғыҙ, уяу бу лы ғыҙ*! Һеҙ бит ул ва ҡыт тың ҡа‑
сан етә сә ген бел мәй һе геҙ. 34Был сә фәр гә сыҡ ҡан ке ше гә оҡ шаш. 
Ул үҙ өйөн хеҙ мәт се лә ре нә ҡал ды рып, улар ҙың һәр ҡай һы һы на 
тә ғә йен эш ҡу шып, ҡап ҡа һаҡ сы һы на уяу то рор ға бо йо ра. 35Һеҙ 
ҙә уяу бу лы ғыҙ! Өй ху жа һы ның ҡа сан ҡай ты рын бел мәй һе геҙ 
бит: кис ме нән ме, төн ур та һын да мы, тәү ге әтәс ҡыс ҡыр ған да мы, 
йә и һә ир тән сәк ме. 36Көт мә гән дә ҡай тып инеп, үҙе геҙ ҙе йоҡ лап 
ят ҡан ки леш кү реп ҡал ма һын! 37Һеҙ гә әйт кән дә рем де бө тә һе нә 
лә әй тәм: уяу бу лы ғыҙ! 

ВифаниялаҒайсағамайһөртөү

141Ике көн дән һуң Ҡот ҡа ры лыу һәм Сө сө кү мәс бай ра мы 
бу лыр ға те йеш ине. Баш ру ха ни ҙар һәм ҡа нун бел гес тә ре 

Ғай са ны хәй лә ме нән ҡул ға алып, үл те реү әмә лен эҙ лә не. 2«Ха‑
лыҡ ара һын да фет нә ки леп сыҡ ма һын өсөн, бай рам ва ҡы тын да 
бул ма һын», – ти не улар. 

3Ғай са Ви фа ни я ла ма хау лы Си мон да аш та саҡ та, бик ҡим мәт‑
ле хуш еҫ ле саф нард** ма йы һа лын ған але бастр*** һа уыт то топ, 

* 13:33 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа: «...уяу бу лы ғыҙ һәм до ға 
ҡы лы ғыҙ» ти ел гән. 

** 14:3 Нард – Һин до стан да үҫкән үҫем лек. 
*** 14:3 Алебастр – көр шәк яһа ған да ҡул ла ныл ған аҡ һыл‑кө рән төҫ‑

тә ге йом шаҡ таш. 
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бер ҡа тын ки леп ин де. Ул, һа уыт ты ва тып, май ҙы Уның ба шы на 
ҡой ҙо. 4Ҡай һы бе рәү ҙәр, асыу ла нып, бер‑бе ре һе нә: 

– Ни ңә был май ҙы шу лай әрәм итер гә? 5Уны өс йөҙ ҙән ар‑
тыҡ ди нар ға һа тып, аҡ са һын фә ҡир ҙәр гә өлә шер гә бу лыр ине 
бит, – ти е шеп ҡа тын ды шел тә лә не ләр. 

6Ғай са иһә улар ға бы лай ти не: 
– Тей мә геҙ уға, ни ңә уның хә те рен ҡал ды ра һы ғыҙ? Ми нең 

өсөн яҡ шы лыҡ ҡыл ды бит ул. 7Фә ҡир ҙәр һәр ва ҡыт һеҙ ҙең ме‑
нән, те лә гән мә ле геҙ ҙә улар ға яҡ шы лыҡ күр һә тә ала һы ғыҙ, Мин 
иһә һәр ва ҡыт яны ғыҙ ҙа бул мам. 8Ул хә ле нән кил гән де эш лә не: 
Ми нең тә нем де ал дан уҡ май лап, ер ләр гә әҙер лә не. 9Һеҙ гә хаҡ 
һүҙ әй тәм: Һө йө нөс лө Хә бәр донъя ның ҡай һы ғы на мө йө шөн дә 
вә ғәз лән мә һен, был ҡа тын ды ла иҫ кә алып, уның ни мә эш лә‑
гә не ха ҡын да һөй лә йә сәк тәр. 

Йәһүҙәнеңхыянаты
10Шун да Йә һү ҙә Ис ка риот, ун ике шә керт тең бе ре һе, Ғай са ны 

баш ру ха ни ҙар ҡу лы на тап шы рыр ға ниәт ләп, улар яны на кит те. 
11Те ге ләр бы ны ише теп шат лан ды, уға аҡ са би рер гә вә ғә ҙә ит те. 
Йә һү ҙә, Ғай са ны улар ҙың ҡу лы на тап шы рыр өсөн, уңай лы мәл 
эҙ ләй баш ла ны. 

Ҡотҡарылыубайрамыашы
12Сө сө кү мәс бай ра мы ның Ҡот ҡа ры лыу бай ра мы бә рә се са‑

лын ған тәү ге кө нөн дә шә керт тә ре Ғай са нан: 
– Ҡот ҡа ры лыу бай ра мы ашын ҡай ҙа аша ғың ки лә? Беҙ ба рып 

әҙер лә йек, – тип һо ра ны лар. 
13– Ҡа ла ға ба ры ғыҙ, – ти не Ул ике шә кер тен ебә реп. – Ун да һеҙ гә 

һыу лы көр шәк кү тәр гән ке ше ос рар, уның ар ты нан эйә ре геҙ. 14Ул 
ин гән өй ҙөң ху жа һы на: «Ос та зы быҙ һи нән: „Шә керт тә рем ме нән 
Ҡот ҡа ры лыу бай ра мы ашын ҡай һы бүл мә лә ашар мын икән?“ – тип 
һо рар ға ҡуш ты», – тип әй те геҙ. 15Ул һеҙ гә өҫ кө ҡат та әҙер лән гән 
йы һаз лы ҙур бүл мә не күр һә тер. Беҙ гә аш ты шун да яраш ты ры ғыҙ. 

16Шә керт тәр ҡа ла ға кит те һәм, бө тө нө һөн Ғай са әйт кән сә 
та бып, бай рам ашын әҙер лә не. 

17Кис ет кәс, Ғай са ун ике шә кер те ме нән кил де. 18Ашап ул‑
тыр ған мәл дә Ул: 

– Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: Ми нең ме нән бер гә ашап ул тыр ған 
бе ре геҙ Ми ңә хы я нат итә сәк, – ти не. 
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19Шә керт тә ре ҡай ғы ры шып, бер‑бер арт лы Унан: 
– Мин тү гел дер бит? – тип һо рай баш ла ны. 
20Ғай са улар ға бы лай яуап бир ҙе: 
– Ул ун ике геҙ ҙең бе ре һе – ик мә ген Ми нең ме нән бер һа‑

уыт ҡа ма нып ашау сы. 21Әҙәм Улы Из ге Яҙ ма ла яҙыл ған да ғы са 
ки тә, әм мә Әҙәм Улы на хы я нат итә сәк ке ше гә ҡай ғы! Әгәр ҙә 
тыу ма ған бул һа, уның өсөн яҡ шы раҡ бу лыр ине. 

22Аша ған саҡ та Ғай са ҡу лы на ик мәк алып шө көр ит те лә, 
һын ды рып, шә керт тә ре нә өләш те. 

– Алы ғыҙ, был – Ми нең тә нем, – ти не Ул. 
23Шу нан кә сә ал ды ла, шө көр ит кән дән һуң, уны шә керт тә‑

ре нә бир ҙе. Ба ры һы ла шул кә сә нән эс те. 
24– Был – Ми нең күп тәр өсөн тү ге лә тор ған ҡа ным. Ул – Ал‑

ла ның ке ше ләр ме нән ки ле ше үен раҫ лау сы ҡан. 25Һеҙ гә хаҡ һүҙ 
әй тәм: Ал ла Бат ша лы ғын да яңы ша рап эсер көн ет мәй то роп, 
Мин йө ҙөм ша ра бын баш ҡа са эс мә йә сәк мен, – ти не Ғай са улар ға. 

26Шө көр мәҙ хиә һен йыр ла ған дан һуң, Зәй түн та уы на кит те ләр. 
27– Һеҙ бө тә геҙ ҙә Ми нән сит лә шә сәк һе геҙ. Из ге Яҙ ма ла: 

«Кө төү се не һә ләк итер мен, 
һәм кө төү ҙә ге һа рыҡ тар та ра лы шып бө төр», – 

тип яҙыл ған. 28Әм мә үле нән те ре леп тор ған дан һуң, Мин Га ли‑
ле я ға һеҙ ҙән ал да ба рыр мын, – ти не Ғай са улар ға. 

29– Бө тә һе лә Һи нән сит ләш һә лә, мин сит ләш мәм! – ти не Петр. 
30– Һи ңә хаҡ һүҙ әй тәм: бө гөн төн дә әтәс ике тап ҡыр ҡыс ҡыр‑

ған сы, һин Ми нән өс тап ҡыр ваз ки сә сәк һең, – ти не уға Ғай са. 
31Петр та ғы ла ҡа ты раҡ итеп: 
– Һи нең ме нән бер гә үлер гә ту ра кил һә лә, һи нән ваз кис мә‑

йә сәк мен! – ти не. 
Шә керт тә ре нең бө тә һе лә шу лай ти не. 

ҒайсаныңГефсиманиябаҡсаһындадоғаҡылыуы
32Улар Геф си ма ния тип атал ған урын ға кил де. Ун да Ғай са 

шә керт тә ре нә: 
– Һеҙ ошон да ул ты рып то ро ғоҙ, Мин до ға ҡы лып ала йым, – 

ти не. 
33Ул Үҙе ме нән Петр ҙы, Яҡуб ты һәм Яхъя ны ал ды. Уны ҡур‑

ҡыу һәм хә үеф сол ғап ал ды. 34Ғай са шә керт тә ре нә бы лай ти не: 
– Йә нем үле мес ле әр ней. Һеҙ ошон да то роп то ро ғоҙ һәм уяу 

бу лы ғыҙ! 
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35Ул сит кә рәк кит те лә, ер гә йөҙ тү бән йы ғы лып, был ға зап лы 
сә ғәт, мөм кин бул һа, Үҙен урап үт һен ине, тип до ға ҡы ла баш ла ны: 

36– Аб ба*, Атам! Һи нең өсөн мөм кин бул ма ған бер нә мә лә 
юҡ, был ға зап тар кә сә һен Ми нән үт кә реп ебәр се! Әм мә Мин 
те лә гән сә тү гел, ә Һи нең сә бул һын. 

37Ғай са әй лә неп кил гән дә, өс шә кер те лә йоҡ лай ине. 
– Си мон, йоҡ лап ята һың мы? Йоҡ ла ма йын са бер ге нә сә ғәт тә 

то ра ал ма ның мы ни? – ти не Ул Петр ға. – 38Уяу бу лы ғыҙ, ҡо тор то‑
лоу ға ду сар бул маҫ өсөн, до ға ҡы лы ғыҙ. Рух ҡе үәт ле, ә тән көс һөҙ! 

39Ғай са та ғы сит кә кит те, шул уҡ һүҙ ҙәр ҙе әй теп, до ға ҡыл ды. 
40Ҡа бат әй лә неп кил гән дә, шә керт тә ре йә нә йоҡ лай ине: улар ҙың 
күҙ ҙә рен йо ҡо баҫ ҡай ны. Улар Ғай са ға ни әй тер гә лә бел мә не. 
41Өсөн сө тап ҡыр әй лә неп кил гәс, улар ға: 

– Һеҙ һа ман йоҡ лай һы ғыҙ, ял итә һе геҙ ме? Ет те! Ва ҡыт кил‑
де: бы на Әҙәм Улы го наһ лы лар ҡу лы на тап шы ры ла. 42То ро ғоҙ, 
ки тә йек! Ана, Ми ңә хы я нат итеү се ки лә, – ти не. 

Ғайсаныҡулғаалыу
43Ул һү ҙен әй теп тә бө төр мә не, ун ике шә керт тең бе ре һе – 

Йә һү ҙә ки леп сыҡ ты. Уның ме нән бер гә баш ру ха ни ҙар, ҡа нун 
бел гес тә ре һәм аҡ һа ҡал дар та ра фы нан ебә рел гән ҡы лыс һәм 
суҡ мар ҙар тот ҡан ке ше ләр төр кө мө бар ине. 44Хы я нат сы: «Мин 
үп кән ке ше Ул бу лыр. Уны то то ғоҙ ҙа ыша ныс лы һаҡ аҫ тын да 
алып ки те геҙ», – тип әй теп, улар ме нән ал дан уҡ һүҙ ҡу йыш‑
ҡай ны. 45Йә һү ҙә йә һәт ке нә Ғай са яны на кил де лә: 

– Ос таз! – тип Уны үбеп ал ды. 
46Ғай са ны шун да уҡ то топ, ҡул ға ал ды лар. 47Ғай са ның эр‑

гә һен дә ге ләр ҙең бе ре һе ҡы лы сын һу рып сы ғар ҙы ла, иң баш 
ру ха ни ҙың хеҙ мәт се һе нә һел тә неп, уның ҡо ла ғын са бып өҙ ҙө. 

48– Һеҙ ни өсөн Ми не то тор ға ҡы лыс тар һәм суҡ мар ҙар кү‑
тә реп сыҡ ҡан һы ғыҙ? Юл ба ҫар мы ни Мин? 49Көн һа йын Ал ла 
Йор тон да ара ғыҙ ҙа бул дым, өй рәт тем, ә һеҙ Ми не тот ма ны ғыҙ. 
Әм мә Из ге Яҙ ма лар ҙа әй тел гән дәр ғә мәл гә аш һын! – ти не Ғай са. 

50Шул саҡ ба ры һы ла Уны таш лап ҡа сып кит те. 
51Ялан ғас тә не нә яп ма бөр кән гән бер егет Ғай са ар ты нан эйәр‑

ҙе. Уны то топ ал ды лар, 52лә кин ул, яп ма һын те ге ләр ҙең ҡу лын да 
ҡал ды рып, ялан ғас хәл дә ҡа сып кит те. 

* 14:36 Абба – ара мей те лен дә «Атай» ти гән де аң ла та. 
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ҒайсаЮғарыкәңәшмәалдында
53Ғай са ны иң баш ру ха ни ал ды на алып кил де ләр. Ун да бө тә 

баш ру ха ни ҙар, аҡ һа ҡал дар һәм ҡа нун бел гес тә ре йы йыл ды. 
54Петр иһә, арт та раҡ ҡа лып, иң баш ру ха ни ҙың иха та һы на тик‑
лем Ғай са ға эйә реп бар ҙы. Ул ун да һаҡ сы лар ме нән бер гә усаҡ 
яны на ул ты рып йы лы на баш ла ны. 55Баш ру ха ни ҙар һәм бө тә 
Юға ры кә ңәш мә, Ғай са ны үлем гә хө көм итеү өсөн, Уға ҡар шы 
ша һит лыҡ эҙ лә не, лә кин та ба ал ма ны. 56Күп тәр Уға ҡар шы ял‑
ған ша һит лыҡ ҡыл ды, әм мә улар ҙың дә лил дә ре бер‑бе ре һе нә 
тап кил мә не. 57Ҡай һы бе рәү ҙәр, Уға ҡар шы ял ған ша һит лыҡ 
би реп: 

58– Беҙ Уның: «Мин ке ше ҡу лы ме нән һа лын ған ошо Ал ла 
Йор тон еме реп, өс көн эсен дә ке ше ҡу лы ме нән һа лын ма ған 
баш ҡа һын тө ҙөр мөн», – ти гә нен ишет тек, – ти не ләр. 

59Лә кин улар ҙың был дә лил дә ре лә бер‑бе ре һе нә тап кил мә не. 
60Шул мәл дә иң баш ру ха ни ур та ға сы ғып Ғай са нан: 
– Һин бы лар ҙың ғә йеп лә үе нә бер ни сек тә яуап ҡай тар май‑

һың мы ни? – тип һо ра ны. 
61Әм мә Ғай са өн дәш мә не, бер ни тип тә яуап ҡай тар ма ны. Иң 

баш ру ха ни Унан та ғы: 
– Һин мө бә рәк Ал ла ның Улы Мә сих ме? – тип һо ра ны. 
62– Эйе, Мин, – ти не Ғай са. – Һеҙ Әҙәм Улы ның Ҡөҙ рәт Эйә‑

һе нең уң яғын да ул тыр ға нын һәм күк тә ге бо лот тар ара һын да 
кил гә нен кү рер һе геҙ! 

63Иң баш ру ха ни ке йе мен йыр тып ебәр ҙе: 
– Ни ңә беҙ гә та ғы ша һит тар кә рәк? 64Уның Ал ла ны хур ла ған 

һүҙ ҙә рен үҙе геҙ ишет те геҙ! Ни мә уй лай һы ғыҙ был хаҡ та? 
Бө тә һе лә, Ул ғә йеп ле һәм үлер гә те йеш, ти гән фе кер ме нән 

ки леш те. 65Ҡай һы бе рәү ҙәр Уға тө кө рә, йө ҙөн ҡап лап: «Әй ҙә 
пәй ғәм бәр лек ит ин де!» – тип йоҙ роҡ лай баш ла ны. Шу нан уны 
һаҡ сы лар туҡ мар ға то тон до. 

ПетрҙыңҒайсананвазкисеүе
66Был ва ҡыт та Петр аҫ та, иха та ла ине. Иң баш ру ха ни ҙың 

хеҙ мәт се ҡыҙ ҙа ры ның бе ре һе кил де лә, 67усаҡ янын да йы лы нып 
ул тыр ған Петр ҙы кү реп, уға тек ләп ҡа ра ны: 

– Һин дә на за ра лы Ғай са ме нән бул дың бит, – ти не. 
68Әм мә Петр: 
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– Мин бер ни ҙә бел мә йем, һи нең ни мә һөй лә гә нең де аң ла‑
ма йым, – тип ин ҡар ит те лә иха та нан тыш ҡа уҡ сы ғып кит те. 
Ошо мәл дә әтәс ҡыс ҡы рып ебәр ҙе. 

69Хеҙ мәт се ҡыҙ уны та ғы кү реп ҡал ды һәм үҙ янын да тор ған‑
дар ға: 

– Был ке ше – улар ҙың бе ре һе, – ти не. 
70Петр та ғы ваз кис те. Бер аҙ ҙан шун да тор ған дар уға: 
– Һин ысын лап та улар ҙың бе ре һе. Һин дә Га ли ле я нан бит! – 

ти не ләр. 
71Ә Петр: 
– Мин һеҙ һөй лә гән ул Ке ше не бел мә йем! – тип ны ҡы шып 

ант итә баш ла ны. 
72Тап ошо ва ҡыт та әтәс икен се тап ҡыр ҡыс ҡыр ҙы. Петр 

Ғай са ның: «Әтәс ике тап ҡыр ҡыс ҡыр ған сы, һин Ми нән өс 
тап ҡыр ваз ки сә сәк һең», – ти гән һүҙ ҙә рен иҫе нә тө шө рөп, 
илап ебәр ҙе. 

ҒайсаПилаталдында

151Ир тән үк баш ру ха ни ҙар ме нән аҡ һа ҡал дар, ҡа нун бел‑
гес тә ре һәм бө тә Юға ры кә ңәш мә бер гә йы йы лы шып 

кә ңәш ҡор ҙо лар ҙа, Ғай са ны бәй ләп, Пи лат ҡа алып ба рып тап‑
шыр ҙы лар. 

2– Һин йә һүд тәр Бат ша һы мы? – тип һо ра ны Унан Пи лат. 
– Бы ны һин үҙең әй теп то ра һың, – тип яуап бир ҙе Ғай са. 
3Баш ру ха ни ҙар Уны күп нә мә ләр ҙә ғә йеп лә не. 4Пи лат Унан 

та ғы: 
– Бер ни сек тә яуап ҡай тар май һың мы ни? – тип һо ра ны. – 

Ҡа ра, ни сек ғә йеп ләй ҙәр Һи не! 
5Лә кин Ғай са яуап итеп бер ни өн дәш мә не. Бы ға Пи лат бик 

ныҡ ғә жәп лән де. 

Ғайсаныүлемгәхөкөмитеү
6Пи лат, бай рам ай ҡан лы, ха лыҡ һо ра ған бер тот ҡон до азат 

итә тор ғай ны. 7Ул саҡ та их ти лал ва ҡы тын да ке ше үл тер гән 
фет нә се ләр төр мә гә ябыл ғай ны. Улар ара һын да Ва рав ва ти гән 
тот ҡон да бар ине. 8Ха лыҡ төр кө мө, Пи лат яны на ки леп, уның 
ғә ҙәт тә ге сә эш ите үен һо рай баш ла ны. 

9– Һеҙ гә йә һүд тәр Бат ша һын азат итеп би ре үем де те ләй һе геҙ‑
ме? – тип һо ра ны Пи лат улар ҙан, 10сөн ки ул баш ру ха ни ҙар ҙың 
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Ғай са ны көн сөл лөк ар ҡа һын да то топ би реү ҙә рен бе лә ине. 11Әм‑
мә баш ру ха ни ҙар, Ғай са ны тү гел, Ва рав ва ны азат ите үен та лап 
ите геҙ, тип ха лыҡ ты ҡо тор топ ҡуй ғай ны. 

12– Ә һеҙ йә һүд тәр Бат ша һы тип ата ған ке ше не ни мә эш лә тә‑
йем? – тип һо ра ны Пи лат йә нә. 

13– Уны ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лат! – тип ҡыс ҡыр ҙы лар. 
14– Ул нин дәй яуыз лыҡ эш лә гән һуң? – тип һо ра ны улар ҙан 

Пи лат. 
Әм мә улар та ғы ла ны ғы раҡ ҡыс ҡы рыш ты: 
– Уны ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лат! 
15Пи лат, ха лыҡ ҡа ярар ға ты ры шып, улар ға Ва рав ва ны азат 

ит те, ә Ғай са ны, ҡам сы лат ҡан дан һуң, ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ ла тыр‑
ға тап шыр ҙы. 

Ғайсанымыҫҡыллау
16Ғәс кә ри ҙәр, Уны ида ра сы һа ра йы ның, йәғ ни пре то риум дың 

иха та һы на ин де реп, бар лыҡ ғәс кәр ҙе шун да са ҡыр ҙы. 17Улар 
Ғай са ға ҡу йы ҡы ҙыл төҫ тә ге ке йем кей ҙе реп, ба шы на сәнс кәк 
бо таҡ та ры нан үрел гән таж һал ды лар ҙа: 

18– Йә шә һен йә һүд тәр Бат ша һы! – тип тәб рик ләр гә ке реш те ләр. 
19Уның ба шын та яҡ ме нән туҡ ма ны лар, өҫ тө нә тө көр ҙө ләр, 

ал ды на ту быҡ ла нып, Уға баш эй ҙе ләр. 20Шу лай мыҫ ҡыл ла ған‑
дан һуң, Ғай са ның өҫ төн дә ге ҡу йы ҡы ҙыл ке йем де сис те реп, 
Үҙе нең ке йем дә рен кей ҙер ҙе ләр ҙә, ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лар ға алып 
кит те ләр. 

Ғайсаныарҡысаҡҡаҡаҙаҡлау
21Улар ба ҫыу ҙан ҡай тып кил гән Ки ри нея ке ше һе Си мон ды – 

Ис кән дәр ме нән Руф тың ата һын – Ғай са ның ар ҡы са ғын кү тә‑
реп ба рыр ға мәж бүр ит те. 22Ғай са ны Гол го фа, йәғ ни тәр же мә лә 
«Баш һө йә ге уры ны» тип атал ған урын ға алып кил де ләр. 23Уға 
мир ра* ҡа тыш ша рап бир ҙе ләр, лә кин Ул эс мә не. 24Уны ар ҡы‑
саҡ ҡа ҡа ҙаҡ ла ны лар һәм, кем гә ни мә те йер, тип йә рә бә һа лып, 
үҙ‑ара Уның ке йем дә рен бү леш те ләр. 

25Уны ҡа ҙаҡ ла ған да ир тән ге сә ғәт ту ғыҙ ине. 26Ғай са ның ғә‑
йе бен күр һә теү се яҙыу ҙа: «Йә һүд тәр Бат ша һы» тип яҙыл ғай ны. 

* 15:23 Мирра – ауыр тыу ҙы ба ҫыу өсөн ҡул ла ныл ған, ши фа лы көс кә 
эйә бул ған ыҫ ма ла. 
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27Ғай са ме нән бер гә ике юл ба ҫар ҙы ла – бе ре һен Уның уң яғы на, 
икен се һен һул яғы на – ҡа ҙаҡ ла ны лар*. 

29Үтеп‑һү теп йө рөү се ләр иһә, баш та рын сай ҡап, Уны мыҫ ҡыл 
итеп: 

– Эй Һин, Ал ла Йор тон еме реп, уны өс көн дә яңы нан Тө ҙөү се! 
30Үҙең де Үҙең ҡот ҡар, төш ар ҡы саҡ тан! – ти не ләр. 

31Шу лай уҡ ҡа нун бел гес тә ре ме нән баш ру ха ни ҙар ҙа Уны 
мыҫ ҡыл лап, бер‑бе ре һе нә: 

– Баш ҡа лар ҙы ҡот ҡар ҙы, ә Үҙен ҡот ҡа ра ал май. 32Мә сих, имеш, 
Из ра иль Бат ша һы! Хә ҙер күҙ ал ды быҙ ҙа ар ҡы саҡ тан төш һөн, ана 
шун да ғы на беҙ Уға ыша ныр быҙ! – ти не ләр. 

Хат та Уның ме нән бер гә ҡа ҙаҡ лан ған дар ҙа Уны мәс хә рә ит те. 

Ғайсаныңүлеме
33Көн үҙә ген дә бө тә ер йө ҙөн ҡа раң ғы лыҡ ҡап лап ал ды һәм 

ул көн дөҙ гө сә ғәт өс кә тик лем да уам ит те. 34Ә сә ғәт өс тә Ғай са 
көс лө та уыш ме нән: 

– Элои, Элои, ла ма са вах фа ни? – тип ҡыс ҡы рып ебәр ҙе. 
Был «Эй, Ал лам, Ал лам! Ни ңә Һин Ми не таш ла ның?» ти гән‑
де аң ла та. 

35Бын да то роу сы лар ҙың ҡай һы бер ҙә ре, Уның һүҙ ҙә рен 
ише теп: 

– Ана, Ильяс ты са ҡы ра! – ти еш те. 36Ә бе ре һе, йү ге реп ки леп 
һыу һең дер гес те әсе ша рап ҡа ман ды ла, уны та яҡ ҡа элеп, Ғай‑
са ға эсер гә бир ҙе. 

– Туҡ та ғыҙ! Әй ҙә ҡа ра йыҡ: Ильяс Уны ар ҡы саҡ тан тө шө рөр гә 
ки лер ме икән? – ти не. 

37Ғай са көс лө та уыш ме нән ҡыс ҡы рып ебәр ҙе лә, йән бир ҙе. 
38Ал ла Йор тон да ғы шар шау өҫ тән аҫ ҡа са ур та лай йыр ты лып 
кит те. 39Ар ҡы саҡ ҡар шы һын да тор ған йөҙ ба шы, Ғай са ның шу‑
лай йән би ре үен күр гәс: 

– Был Ке ше ысын лап та Ал ла Улы бул ған икән! – ти не. 
40Был хәл дәр гә йы раҡ тан ғы на ҡа тын‑ҡыҙ ҙар ҙа ҡа рап тор ҙо. 

Улар ара һын да Маг да ла ҡа ла һы нан Мәр йәм, шу лай уҡ ке се Яҡуб 
ме нән Иоси я ның әсә һе Мәр йәм һәм Са ло мия ла бар ине. 41Ғай са 

* 15:27 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа 28‑се аят та бар: «Шу лай 
Из ге Яҙ ма ла әй тел гән дәр ғә мәл гә аш ты: „Ул енә йәт се ләр ме нән тиң 
һа нал ды“».



122

 Марк  15, 16 

Га ли ле я ла бул ған саҡ та, был ҡа тын дар Уға эйә реп йө рө гәй не һәм 
хеҙ мәт ит кәй не. Бын да Уның ме нән бер гә Иеру са лим ға кил гән 
күп ке нә бү тән ҡа тын‑ҡыҙ ҙа бар ине. 

Ғайсаныҡәбергәһалыу
42Кис етеп ки лә ине. Ул көн бай рам ға әҙер лек кө нө, йәғ ни 

шәм бе ал ды бул ды. 43Юға ры кә ңәш мә нең ар ҙаҡ лы ағ за һы, Ари‑
ма фей ҙан Йо соф – ул да Ал ла Бат ша лы ғы ки леү ен кө тә ине – 
Пи лат ал ды на инер гә баҙ нат итеп, Ғай са ның кәү ҙә һен алыр ға 
рөх сәт һо ра ны. 44Пи лат Ғай са ның шу лай тиҙ үл гә не нә ап ты ра‑
ны. Йөҙ ба шын са ҡы рып: 

– Күп тән үл де ме? – тип һо ра ны. 45Йөҙ ба шы бы ны раҫ ла ғас, 
Пи лат Йо соф ҡа Ғай са ның кәү ҙә һен алыр ға рөх сәт ит те. 46Йо‑
соф етен ту ҡы ма һа тып ал ды, кәү ҙә не, ар ҡы саҡ тан тө шө рөп, уға 
ура ны һәм таш ҡая ны өңөп яһал ған ҡә бер гә алып ба рып һал ды. 
Шу нан ул ҡә бер ауы ҙы на бер таш те рәп ҡуй ҙы. 47Ә маг да ла лы 
Мәр йәм ме нән Иоси я ның әсә һе Мәр йәм Ғай са ның ҡай ҙа һа‑
лын ға нын кү ҙә теп тор ҙо. 

Ғайсаныңүленәнтерелеүе

161Шәм бе кө нө уҙ ғас, маг да ла лы Мәр йәм, Яҡуб тың әсә һе 
Мәр йәм һәм Са ло мия, Ғай са ның кәү ҙә һен май лау өсөн хуш 

еҫ ле май ҙар һа тып ал ды. 2Аҙ на ның бе рен се кө нөн дә ир тән ир түк, 
ҡояш сы ғыу ме нән улар ҡә бер яны на кил де. 3Юл да бер‑бе ре һе нә: 

– Ҡә бер ауы ҙы на те рәп ҡу йыл ған таш ты беҙ гә кем шыл ды рып 
би рер икән? – ти еш те ләр. 

4Ки леп ет кәс ҡа ра һа лар – таш сит кә ау ҙа рыл ғай ны. Ә ул таш 
бик ҙур ине. 5Ҡә бер эсе нә инеү ме нән, уң яҡ та ул тыр ған аҡ ке‑
йем ле бер егет те кү реп, ҡот та ры ос то. 

6– Ҡурҡ ма ғыҙ! – ти не егет улар ға. – Һеҙ ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лан‑
ған на за ра лы Ғай са ны эҙ ләй һе геҙ. Ул те рел де, Ул бын да юҡ. Бы на 
Ул ят ҡан урын. 7Һеҙ ба рып Уның шә керт тә ре нә һәм Петр ға: «Ул 
һеҙ ҙән ал да Га ли ле я ға ба ра. Үҙе әйт кән сә, Уны шун да кү рер һе‑
геҙ», – тип әй те геҙ. 

8Ҡа тын дар, ҡә бер эсе нән сыҡ ҡас, ап ты рау ҙан ҡал ты ра на‑ҡал‑
ты ра на то роп йү гер ҙе ләр, бер кем гә бер ни әйт мә не ләр, сөн ки 
улар бик ныҡ ҡурҡ ҡай ны*. 

* 16:8 Иң бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа 9–20‑се аят тар юҡ. 
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ҒайсаныңмагдалалыМәрйәмгәкүренеүе
9Аҙ на ның бе рен се кө нөн дә, ир тән ир түк, үле нән те ре леп тор ғас, 

Ғай са иң тәү ҙә маг да ла лы Мәр йәм гә кү рен де. Ул был ҡа тын дың 
эсе нән ете ен де ҡы уып сы ғар ғай ны. 10Мәр йәм Ғай са ны кү ре үе 
ту ра һын да элек Уның ме нән бер гә бул ған дар ға хә бәр ит те. Улар, 
хәс рәт кә тө шөп, илай ине ләр, 11Ғай са ның иҫән бу лы уын һәм 
Мәр йәм дең Уны кү ре үен ишет һә ләр ҙә, ышан ма ны лар. 

12Бы нан һуң шә керт тәр ҙең ике һенә, ауыл ға ки теп бар ған да‑
рын да, Ғай са баш ҡа ҡиә фәт тә кү рен де. 13Улар, ҡайт ҡас, был 
ту ра ла бү тән дәр гә хә бәр ит те, лә кин улар ға ла ышан ма ны лар. 

14Ни һа йәт, Ғай са ашап ул тыр ған ун бер шә кер те нә кү рен‑
де. Улар ҙы ышан ма ған да ры, кү ңел дә ре нең ҡа ты бул ға ны өсөн 
шел тә лә не, сөн ки улар үле нән те ре леп тор ған Ғай са ны күр гән 
ке ше ләр гә ышан ма ны. 

Ғайсаныңшәкерттәренәйомошо
15Ғай са улар ға: 
– Ба ры ғыҙ, донъя ның һәр та ра фы на юл ла ны ғыҙ, бө тә йән 

эйә лә ре нә лә Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе вә ғәз лә геҙ. 16Иман ға ки леп, 
һыу ға сум ды ры лыу йо ла һын үтә гән ке ше ҡот ҡа ры ла саҡ, ә ышан‑
ма ған иһә хө көм ите лә сәк. 17Иман ға кил гән дәр ҙе ошо бил дә ләр 
оҙа тып йө рөр: улар Ми нең исе мем де әй теп, ен дәр ҙе ҡы уып сы‑
ға рыр, яңы тел дәр ҙә һөй лә шер, 18ҡул да ры на йы лан ал һа лар ҙа, 
ағыу лы нә мә эс һә ләр ҙә, за ра рын күр мәҫ тәр; ауы рыу ке ше ләр гә 
ҡул да рын ҡуй һа лар, улар һа уы ғыр. 

19Шу лай ти гән дән һуң, Раб бы Ғай са күк кә алы нып, Ал ла ның 
уң яғы на ул тыр ҙы. 20Ә шә керт тә ре, юл ға сы ғып, бө тә ер ҙә Һө йө‑
нөс лө Хә бәр ҙе вә ғәз ләп йө рө нө. Раб бы улар ға яр ҙам итеп тор ҙо, 
һөй лә гән дә рен ила һи бил дә ләр ме нән раҫ ла ны. 
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ЛУКАБӘЙӘНИТКӘН
ҺӨЙӨНӨСЛӨХӘБӘР

Лу ка 

11Ара быҙ ҙа бу лып үт кән ва ҡи ға лар ҙы күп тәр хи кә йә ләй баш‑
ла ны. 2Был хәл дәр ҙе улар тәү ге көн дәр ҙән үк ша һит һәм һүҙ 

хеҙ мәт се лә ре бул ған ке ше ләр ҙең һөй лә гән дә ре нән сы ғып яҙ ҙы. 
3Шу ға кү рә мин дә, хөр мәт ле Фе о фил, бө тә һен дә баш тан алып 
ен тек ләп өй рән гән дән һуң, эҙ мә‑эҙ лек ле итеп бә йән итер гә бул‑
дым. 4Был һи ңә үҙе ңә өй рә тел гән дәр ҙең ыша ныс лы бу лы уын 
күр һә теп би рер. 

СумдырыусыЯхъяныңтыуасағытураһындағыхәбәр
5Йә һү ҙиә лә, Ирод бат ша за ма нын да, ру ха ни ҙар ҙың Авия төр‑

кө мө нән Зә кә риә исем ле бер ру ха ни йә шә гән. Уның Ели за ве та 
исем ле ҡа ты ны ла, шу лай уҡ, Һа рун ру ха ни ҙың нә ҫе ле нән бул‑
ған. 6Улар ике һе лә Раб бы ның әмер ҙә рен дә, Ул ҡуш ҡан баш ҡа 
күр һәт мә ләр ҙең ба ры һын да те үәл үтәп, Ал ла ал дын да тә ҡүә 
һа нал ған. 7Ели за ве та ның түл һеҙ ле ге ар ҡа һын да улар ҙың ба ла‑
ла ры бул ма ған һәм улар ике һе лә оло йәш кә ет кән. 

8Бер ва ҡыт, Зә кә риә үҙ төр кө мө нөң си ра ты бу йын са Ал ла 
Йор тон да ру ха ни хеҙ мә тен баш ҡар ған да, 9ру ха ни ҙар ара һын да‑
ғы ғә ҙәт кә та я нып йә рә бә һа лын ған һәм Раб бы Йор то на инеп 
хуш еҫ ле са йыр ян ды рыу йо ла һын баш ҡа рыу Зә кә риә гә төш кән. 
10Ул хуш еҫ ле са йыр ян дыр ған саҡ та ха лыҡ Ал ла Йор то ноң тыш 
яғын да до ға ҡыл ған. 11Шул ва ҡыт Зә кә риә ал дын да, хуш еҫ ле 
са йыр ян ды ры ла тор ған урын дың уң яғын да, Раб бы ның фә реш‑
тә һе пәй ҙә бул ған. 12Уны күр гәс, Зә кә риә ҡау шап ҡал ған һәм 
уны ҡур ҡыу сол ғап ал ған. 13Фә реш тә уға бы лай ти гән: 

– Ҡурҡ ма, Зә кә риә! Һи нең до ғаң ише тел де, ҡа ты ның Ели‑
за ве та һи ңә ир ба ла та быр, уға Яхъя тип исем ҡуш. 14Йө рә гең 
һө йө нөс һәм шат лыҡ ме нән ту лыр, күп тәр уның ты уы уы на 
ҡы уа ныр. 15Ул Раб бы ал дын да бө йөк бу лыр, ша рап һәм иҫерт‑
кес эсем лек тәр эс мәҫ, әсә һе нең ҡа ры нын да ят ҡан да уҡ Из ге 
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Рух ме нән һу ға ры лыр. 16Ул Из ра иль хал ҡы ның кү бе һен Раб‑
бы ға, үҙ ҙә ре нең Ал ла һы на, ки ре ҡай та рыр. 17Ильяс ты ҡы ке үек 
үк рух ҡа һәм ҡөҙ рәт кә эйә бу лып, Раб бының ал ды нан ба рыр. 
Ата лар ҙы һәм ба ла лар ҙы та тыу лаш ты рыр, Ал ла ға буй һон мау‑
сы лар ҙы, фе кер ҙә рен үҙ гәрт те реп, тә ҡүә ке ше ләр ҙең юлы на 
бо рор һәм, шу лай итеп, ха лыҡ ты Раб бы ға тап ки лер лек итеп 
әҙер ләр. 

18Зә кә риә фә реш тә нән: 
– Мин бы ның шу лай бу лы рын ни сек бе лә алам? – тип һо ра‑

ған. – Ҡарт мын бит ин де, ҡа ты ным да оло йәш тә. 
19Фә реш тә уға: 
– Мин – Ал ла тә хе те ал дын да то роу сы Яб ра ил. Һи ңә ошо 

ҡы уа ныс лы хә бәр ҙе бел де реү өсөн ебә рел дем. 20Әйт кән дә рем үҙ 
мә лен дә тор мош ҡа аша саҡ, ә бы на ми ңә ышан ма ға ның өсөн, 
һүҙ ҙә рем бо йом ға аш ҡан ға тик лем, һин тел дән яҙыр һың һәм 
һөй лә шә ал маҫ һың, – тип яуап ла ған. 

21Ха лыҡ Зә кә риә не кө төп тор ған һәм уның Ал ла Йор тон да 
оҙаҡ лау ы на ап ты ра ған. 22Ул иһә, Ал ла Йор то нан сыҡ ҡас, улар 
ме нән һөй лә шә ал ма ған. Ха лыҡ уның Ал ла Йор тон да ила һи 
кү рен меш кә тап бу лы уын аң ла ған. Зә кә риә, тел дән яҙып тор‑
ған лыҡ тан, улар ме нән ым‑иша ра аша ғы на аң лаш ҡан. 

23Хеҙ мәт итеү көн дә ре та мам лан ғас, үҙ өйө нә ҡайт ҡан. 24Күп‑
ме лер ва ҡыт тан һуң ҡа ты ны Ели за ве та ауыр ға ҡал ған, биш ай 
бу йы өйө нән сыҡ ма ған. 

25– Раб бы бы ны ми нең өсөн, ми нең ту ра ла хәс тәр лек кү реп 
эш лә не. Бы ның ме нән Ул ке ше ләр ал дын да ғы хур лы ғым ды бө‑
төр ҙө, – ти гән ул. 

ҒайсаМәсихтеңтыуасағытураһындағыхәбәр
26Ели за ве та ның ауыр ға ҡа лы уы на ал тын сы ай кит кәс, Ал‑

ла Яб ра ил фә реш тә не Га ли лея өл кә һен дә ге На за ра ҡа ла һы на, 
27Мәр йәм исем ле ҡыҙ яны на ебәр гән. Мәр йәм Да уыт нә ҫе ле нән 
бул ған Йо соф ат лы ир ме нән йә рә шел гән бул ған. 28Фә реш тә 
Мәр йәм яны на ки леп: 

– Имен лек һи ңә, Ал ла ның мәр хә мә тен алыу сы! Раб бы һи нең 
ме нән! – тип өн дәш кән. 

29Мәр йәм, был һүҙ ҙәр ҙе ишет кәс, ап ты рап ҡал ған һәм улар‑
ҙың мә ғә нә һе нә тө шө нөр гә ты рыш ҡан. 30Фә реш тә һү ҙен да уам 
ит кән: 
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– Ҡурҡ ма, Мәр йәм! Ал ла һи ңә мәр хә мәт күр һәт те. 31Ауыр‑
ға ҡа лыр һың һәм Ул та быр һың. Уға Ғай са* тип исем ҡуш. 32Ул 
бик бө йөк бу лыр һәм Ал ла һы Тә ғә лә нең Улы тип ата лыр. Раб бы 
Ал ла Уға ата‑ба ба һы Да уыт тың тә хе тен би рер. 33Ул Яҡуб нә ҫе‑
ле өҫ тө нән мәң ге лек бат ша лыҡ итер һәм Уның бат ша лы ғы ның 
аҙа ғы бул маҫ. 

34– Ни сек ин де, ми нең ир ҙәр ме нән яҡын мө нә сә бәт тә бул‑
ға ным да юҡ бит? – ти гән Мәр йәм. 

35– Һи ңә Из ге Рух тө шөр һәм Ал ла һы Тә ғә лә һи не ҡөҙ рә те нең 
кү лә гә һе ме нән сол ғап алыр, шу ның өсөн дә һин тыу ҙы рыр Ба ла 
из ге бу лыр һәм Ал ла Улы тип ата лыр, – тип яуап бир гән уға фә‑
реш тә. – 36Бы на Ели за ве та ту ға ның да, ауыр ға ҡа ла ал май тип 
әйт һә ләр ҙә, ҡарт кө нөн дә ир ба ла ға ауыр ға уҙ ҙы, хә ҙер ал тын сы 
ай ға кит те, 37сөн ки Ал ла бул ды ра ал маҫ лыҡ бер нә мә лә юҡ. 

38– Мин – Раб бы ның хеҙ мәт се һе, ни сек әйт һәң, шу лай бул‑
һын! – ти гән Мәр йәм. 

Шу нан һуң фә реш тә уның яны нан кит кән. 

МәрйәмдеңЕлизаветаменәносрашыуы
39Күп тә үт мә гән, Мәр йәм ашы ғыс рә үеш тә тау лы Йә һү ҙиә лә 

урын лаш ҡан бер ҡа ла ға кит кән. 40Ун да Зә кә риә йә шә гән. Мәр йәм, 
уның өйө нә инеп, Ели за ве та ме нән иҫән ләш кән. 41Мәр йәм дең 
сә ләм лә үен ишет кәс, Ели за ве та ның ҡа ры нын да ғы ба ла һы тул‑
ға нып ҡуй ған. Ели за ве та Из ге Рух ме нән һу ға рыл ған. 

42– Ҡа тын‑ҡыҙ ҙар ара һын да һин иң фа ти ха лы һы, һи нең ты уа‑
саҡ ба лаң да фа ти ха лы! – тип өн дәш кән Ели за ве та көс лө та уыш 
ме нән. – 43Ҡай ҙан ки лә ми ңә бын дай хөр мәт – Ху жам дың әсә һе 
үҙе яны ма кил гән! 44Һи нең сә ләм лә үең де ише теү гә, ҡа ры ным‑
да ғы ба лам да шат лы ғы нан тул ға нып ҡуй ҙы. 45Һин бә хет ле ҡа‑
тын, сөн ки Раб бы та ра фы нан һи ңә әй тел гән һүҙ ҙәр ҙең бо йом ға 
аша са ғы на ышан ған һың! 

Мәрйәмдеңмәҙхиәһүҙҙәре
46Мәр йәм бы лай тип әйт кән: 

– Кү ңе лем ми нең Раб бы ны дан лай, 
47 Ру хым Ал ла ны, Ҡот ҡа рыу сым ды уй лап шат ла на, 

* 1:31 Ғайса – йә һүд сә «Йе һо шуа»; был исем дең мә ғә нә һе: «Раб бы 
ҡот ҡа ра» 
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48 Ул Үҙе нең күн дәм хеҙ мәт се һе нә иғ ти бар ит те. 
Бы нан һуң бар лыҡ бы уын дар ҙа ми не  

бә хет ле тип атар, 
49 сөн ки ҡөҙ рәт Эйә һе ми нең өсөн 

бө йөк лөк ҡыл ды – 
Уның исе ме из ге. 

50 Ул Үҙен их ти рам итеү се ләр гә 
бы уын дан‑бы уын ға шәф ҡәт күр һә теп ки лә. 

51 Ул Үҙе нең ҡу лы ме нән бө йөк эш тәр баш ҡар ҙы, 
тә кәб бер уй йө рөт кән ке ше ләр ҙе тар ҡат ты. 

52 Ул тү рә ләр ҙе тә хет тә ре нән тө шөр ҙө, 
тү бән зат тар ҙы кү тәр ҙе. 

53 Ас тар ҙы яҡ шы нә мә ләр ме нән ту йын дыр ҙы, 
бай ҙар ҙы буш ҡул ебәр ҙе. 

54‑55Ата‑ба ба ла ры быҙ ға – Иб ра һим ға һәм 
уның нә ҫе ле нә 

мәң ге лек кә бир гән вә ғә ҙә һе бу йын са, 
Ул Үҙе нең хеҙ мәт се һе Из ра ил гә яр ҙам ит кән 
һәм мәр хә мәт күр һәт кән. 

56Мәр йәм өс ай ға яҡын Ели за ве та янын да бул ған дан һуң, 
өйө нә ҡайт ҡан. 

СумдырыусыЯхъяныңтыуыуы
57Ели за ве та ның ба ла та быр ва ҡы ты ет кән һәм ул ир ба ла тыу‑

ҙыр ған. 58Күр ше лә ре ме нән ту ған да ры, Раб бы ның Ели за ве та ға 
оло шәф ҡәт күр һәт кә нен ише теп, уның ме нән бер гә ҡы уан ған. 
59Һи ге ҙен се көн дә улар ба ла ны сөн нәт кә ул тыр тыр ға кил гән 
һәм ата һы ның исе ме ме нән Зә кә риә тип атар ға уй ла ған. 60Әм мә 
ба ла ның әсә һе ҡар шы төш кән: 

– Юҡ, уның исе ме Яхъя бу лыр ға те йеш. 
61– Һи нең ту ған да рың ара һын да ун дай исем ле бер кем дә 

юҡ бит, – ти гән улар Ели за ве та ға. 62Ым‑иша ра ме нән ба ла ның 
ата һы нан нин дәй исем ҡу шыр ға те лә үен һо ра ған дар. 63Зә кә‑
риә яҙыу таҡ та һы һо рап ал ған да: «Уның исе ме – Яхъя» тип 
яҙ ған. Бы ға ба ры һы ла ап ты раш та ҡал ған. 64Шул мәл дә үк 
Зә кә риә нең те ле асыл ған һәм ул, Ал ла ны дан лап, һөй лә шә 
баш ла ған. 65Зә кә риә ме нән Ели за ве та ның бар күр ше‑кү лә не 
ҡур ҡыу ға төш кән, ә Йә һү ҙиә нең тау лы ер ҙә ре буй лап ошо ва‑
ҡи ға лар ҙың ба ры һы ту ра һын да хә бәр та рал ған. 66Был хаҡ та 
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ишет кән һәр бе ре һе: «Был ба ла кем бу лыр икән?» – ти гән уй ға 
кил гән. 

Сөн ки Раб бы ҡөҙ рә те нең ба ла ме нән бу лы уы кү ре неп тор ған. 

Зәкәриәнеңпәйғәмбәрлеге
67Яхъя ның ата һы Зә кә риә, Из ге Рух ме нән һу ға ры лып, пәй‑

ғәм бәр лек итеп бы лай ти гән: 
68 – Раб бы ны, Из ра ил дең Ал ла һын дан ла йыҡ! 

Ул хал ҡы на яр ҙам ға кил де һәм уны азат ит те, 
69 Үҙе нә хеҙ мәт итеү се Да уыт нә ҫе ле нән бул ған 

ҡе үәт ле Ҡот ҡа рыу сы ны ебәр ҙе. 
70 Был ту ра ла Ул бик күп йыл дар элек 

Үҙе нең из ге пәй ғәм бәр ҙә ре аша әйт кәй не. 
71 Хә ҙер беҙ дош ман да ры быҙ ҙан һәм беҙ гә ҡа ра та 

нәф рәт йө рө төү се ләр ҙән ҡот ҡа ры ла саҡ быҙ. 
72 Шу лай Ал ла атай‑ола тай ҙа ры быҙ ға 

шәф ҡәт күр һә тә, 
Үҙе тө ҙө гән из ге ки ле шеү ҙе – 

73 ата быҙ Иб ра һим ға бир гән ан тын – иҫен дә то та: 
74 Ул беҙ ҙе дош ман да ры быҙ ҡу лы нан ҡо тол дор ғас, 

бер нә мә нән дә ҡурҡ ма йын са, 
75 ғү ме ре беҙ ҙең бар көн дә рен дә Уның ал дын да 

из ге һәм тә ҡүә бу лып хеҙ мәт итә ала са ғы быҙ ҙы 
вә ғә ҙә лә не. 

76 Ә һин, Са бый, Ал ла һы Тә ғә лә нең пәй ғәм бә ре тип 
ата лыр һың, 

сөн ки Раб бы ға юл әҙер ләп,  
Уның ал ды нан ба рыр һың. 

77 һин Уның хал ҡы на го наһ та ры ки се ре ле үе аша 
ҡо то лоу ҙа ры ха ҡын да бел де рер һең. 

78 Ал ла ның шәф ҡә те мул, 
шу ның өсөн беҙ гә юға ры нан таң ҡоя шы ҡал ҡа саҡ. 

79 Был ут ҡа раң ғы ла һәм үлем кү лә гә һен дә 
ул тыр ған дар ға 

яҡ ты лыҡ ну ры һи бә сәк һәм беҙ ҙе ты ныс лыҡ  
юлы на йү нәл тә сәк. 

80Ба ла иһә үҫ кән һәм ру хи яҡ тан ны ғын ған. Из ра иль хал ҡы на 
кү ре нер ва ҡы ты ет кән гә тик лем, ул сүл лек тә йә шә гән. 
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Ғайсаныңтыуыуы

21Ул көн дәр ҙә Ав густ ҡай сар* та ра фы нан то тош Рим им пе‑
ри я һын да ха лыҡ иҫә бен алыр ға ти гән бо йо роҡ би рел гән. 

2Был ха лыҡ иҫә бен алыу тәү ге тап ҡыр, Сү риә ме нән Кви ри ний 
ида ра ит кән мәл дә үт кә рел гән. 3Иҫәп кә алы ныр өсөн һәр бе ре һе 
үҙ ҡа ла һы на кит кән. 

4Йо соф та Га ли ле я ла ғы На за ра ҡа ла һы нан Йә һү ҙиә лә ге Виф‑
ле ем ға – Да уыт тың тыу ған ҡа ла һы на юл лан ған, сөн ки Да уыт 
нә ҫе ле нән бул ған. 5Ул исем лек кә тер кә лер гә үҙе нә йә рә шел гән 
Мәр йәм ме нән бер гә бар ған. Мәр йәм ауыр лы бул ған. 6Улар Виф‑
ле ем да саҡ та Мәр йәм дең ба ла та быр мә ле ет кән. 7Мәр йәм үҙе нең 
бе рен се ба ла һын – Улын тыу ҙыр ған. Ул Уны, йүр гәк кә төрөп, 
мал ут лыҡ са һы на һал ған, сөн ки ҡу наҡ ха на ла урын бул ма ған. 

Көтөүселәрһәмфәрештәләр
8Бер ни сә кө төү се ошо төн дә шул ти рә лә ге ялан да һа рыҡ 

көт кән. 9Ҡа пыл улар ал дын да Раб бы ның бер фә реш тә һе пәй‑
ҙә бул ған һәм улар ҙы Раб бы ның дан лы бал ҡы уы сол ғап ал ған. 
Кө төү се ләр бик ныҡ ҡурҡ ҡан. 

10– Ҡурҡ ма ғыҙ! – ти гән улар ға фә реш тә. – Мин һеҙ гә бө тә 
ха лыҡ өсөн ҙур шат лыҡ бу лыр лыҡ ҡы уа ныс лы хә бәр кил тер ҙем: 
11Бө гөн Да уыт тың ҡа ла һын да һеҙ ҙең өсөн Ҡот ҡа рыу сы тыу ҙы, 
Ул – Мә сих, Раб бы. 12Бы на ошо бил дә аша һеҙ Ба ла ны та ныр‑
һы ғыҙ: Ул мал ут лыҡ са һын да би ләү ле ятыр. 

13Ҡа пыл фә реш тә янын да бик күп фә реш тә ләр – күк ғәс кә‑
ре – пәй ҙә бул ған, улар Ал ла ны дан ла ған: 

14 – Бе йек күк тәр ҙә ге Ал ла ға дан! 
Ал ла ның Үҙе һай лап ал ған һәм ярат ҡан  

ке ше лә ре нә 
ер ҙә имен лек бул һын! 

15Фә реш тә ләр күк кә кү тә рел гән дән һуң, кө төү се ләр бер‑бе‑
ре һе нә: 

– Әй ҙә геҙ, Виф ле ем ға ба ра йыҡ, Раб бы әйт кән урын да бу лып, 
был хәл де кү рә йек, – ти гән дәр. 

* 2:1 Ҡайсар – бо рон ғо Рим им пе ра тор ҙа ры ның рәс ми ата ма ла ры‑
ның бе ре һе. Ав густ б. э. тик лем 27 – б. э. 14‑се йыл да ры на са ида ра 
ит кән. 
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16Улар ашы ғып Виф ле ем ға кил гән, ун да Мәр йәм ме нән Йо‑
соф то һәм мал ут лыҡ са һын да ят ҡан Ба ла ны тап ҡан. 17Са бый‑
ҙы күр гәс, Уның ту ра һын да үҙ ҙә ре нә хә бәр ител гән де һөй ләп 
бир гән дәр. 18Кө төү се ләр ҙең һөй лә гә нен тың лап то роу сы лар ҙың 
ба ры һы ла хай ран ҡал ған. 19Мәр йәм иһә бы лар ҙың бө тә һен дә 
йө рә ге нә һа лып ҡуй ған һәм шул хаҡ та уй лап йө рө гән. 

20Кө төү се ләр, ишет кән һәм күр гән дә ре нең ба ры һы өсөн дә 
Ал ла ны дан лап һәм маҡ тап, кө төү ҙә ре яны на ҡайт ҡан. Ба ры һы 
ла фә реш тә әйт кән сә бул ған. 

ҒайсаныРаббыалдынакилтереү
21Һи геҙ көн үтеп, Ба ла ны сөн нәт кә ул тыр тыу ва ҡы ты ет кәс, 

уға Ғай са тип исем ҡуш ҡан дар. Мәр йәм ба ла ға уҙ ған ға тик лем 
үк фә реш тә Уға ошо исем де бир гән бул ған. 

22Му са ҡа ну ны бу йын са та ҙа ры ныу йо ла һын үтәү ва ҡы ты ет‑
кәс, Раб бы ал ды на кил те реү өсөн, Мәр йәм ме нән Йо соф Ба ла ны 
Иеру са лим ға алып бар ған, 23сөн ки Раб бы ның ҡа ну нын да: «Һәр 
бе рен се тыу ған ир ба ла Раб бы ға ба ғыш ла ныр ға те йеш», – тип 
яҙыл ған. 24Шу лай уҡ, Раб бы ҡа ну нын да әй тел гән сә, ике ур ман 
кү гәр се нен йә ки ике кү гәр сен ба ла һын ҡор бан итеп кил те рер гә 
те йеш бул ған дар. 

СимеонменәнАннаныңфатихаһыһәмвәғәзе
25Ошо ва ҡыт та Иеру са лим да Си ме он исем ле тә ҡүә һәм Ал ла‑

ны оло лау сы бер ке ше йә шә гән. Ул Из ра ил гә йы уа ныс ки ле рен 
кө төп ғү мер ит кән, Из ге Рух ме нән һу ға рыл ған бул ған. 26Из ге 
Рух уға: «Раб бы та ра фы нан ебә рел гән Мә сих те күр мә йен сә, 
үл мә йә сәк һең», – тип әйт кән. 27Си ме он Из ге Рух тың ҡу шыуы 
бу йын са Ал ла Йор то на кил гән. Ата һы ме нән әсә һе Му са ҡа‑
ну нын да бо йо рол ған ды үтәү өсөн Ба ла ны Ал ла Йор то на алып 
кил гәс, Ул 28Са бый ҙы ҡул да ры на ал ған да, Ал ла ны дан лап бы‑
лай ти гән: 

29– Хә ҙер ин де, Ха ким, Һи ңә хеҙ мәт итеү се был донъя нан 
имен лек ме нән ки тә ала, сөн ки вә ғә ҙәң де үтә нең. 

30 Мин Һи нең ҡо то ло уың ды 
үҙ күҙ ҙә рем ме нән күр ҙем, 

31 уны Һин бө тә ха лыҡ тар ал дын да әҙер лә нең. 
32 Ул – мә жү си ҙәр гә асы лыш алып ки леү се яҡ ты лыҡ 

һәм Һи нең Из ра иль хал ҡың дың Да ны. 
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33Ғай са ның ата һы ме нән әсә һе Си ме он дың Ба ла ту ра һын да 
әйт кән һүҙ ҙә ре нә ғә жәп кә ҡал ған. 34Си ме он улар ҙы фа ти ха лап, 
Ба ла ның әсә һе Мәр йәм гә: 

– Был Ба ла, Из ра ил дә күп тәр ҙең тү бән тө шө үе нә һәм кү тә‑
ре ле үе нә сә бәп бул һын өсөн, ила һи бил дә итеп һай лан ған. Был 
бил дә не ки ре ҡа ғыр ҙар, 35шул сә бәп ле күп тәр ҙең йө рәк тә рен‑
дә ге уй‑фе кер ҙә ре асы лыр. Ә һи нең үҙең дең кү ңе лең аша ҡы лыс 
үт кән дәй бу лыр, – ти гән. 

36Ун да Асир нә ҫе ле нән Фа ну ил дың Ан на исем ле пәй ғәм‑
бәр ҡы ҙы ла бул ған. Ин де өл кән йәш тә ге был ҡа тын, ке йәү гә 
сыҡ ҡас, ире ме нән ете йыл ғы на йә шәп 37тол ҡал ған һәм уға 
әле һик һән дүрт йәш бул ған. Ан на һәр ва ҡыт ура ҙа то топ, до ға 
ҡы лып, Ал ла Йор тон да кө нө‑тө нө Ал ла ға хеҙ мәт ит кән. 38Ошо 
ва ҡыт та Ан на, улар яны на ки леп, Ал ла ны дан лап, Иеру са лим‑
дың ҡот ҡа ры лы уын көт кән ке ше ләр ҙең бө тә һенә лә Ба ла ту ра‑
һын да һөй ләп бир гән. 

39Мәр йәм ме нән Йо соф, Раб бы ҡа ну ны та лап та ры ның бө тә һен 
дә үтә гәс, Га ли ле я ла ғы үҙ ҙә ре йә шә гән На за ра ҡа ла һы на ҡай тып 
кит кән. 40Ба ла иһә үҫ кән, ны ғын ған һәм зи рәк аҡыл туп ла ған. 
Уға Ал ла Үҙе нең фа ти ха һын бир гән. 

УникейәшлекҒайсаАллаЙортонда
41Ғай са ның ата һы ме нән әсә һе йыл һа йын Иеру са лим ға Ҡот‑

ҡа ры лыу бай ра мы на йө рө гән. 42Ғай са ға ун ике йәш бул ған да 
улар, ғә ҙәт тә ге сә, бай рам ға кит кән. 43Бай рам көн дә ре та мам лан‑
ғас, Йо соф ме нән Мәр йәм ҡай тыр юл ға сыҡ ҡан, ә үҫ мер Ғай са 
Иеру са лим да то роп ҡал ған. Ата һы ме нән әсә һе бы ны һиҙ мә гән, 
44баш ҡа лар ме нән бер гә ҡай тып ки лә лер, тип уй ла ған. Бер көн лөк 
юл үт кән дән һуң, Уны ту ған да ры һәм та ныш‑бе леш тә ре ара һы‑
нан эҙ ләй баш ла ған дар. 45Та ба ал ма ғас, Ғай са ны эҙ ләп Иеру‑
са лим ға ки ре кил гән дәр. 46Өс көн дән һуң Уны Ал ла Йор тон да 
тап ҡан дар. Ул ҡа нун уҡы тыу сы ла ры ара һын да, улар ҙы тың лап, 
һо рау ҙа рын би реп ул тыр ған. 47Ғай са ны ишет кән дәр ҙең бө тәһе лә 
Уның аҡыл лы яуап та ры на хай ран ҡал ған. 48Ата һы ме нән әсә һе 
Уны кү реп ап ты ра ған. 

– Улым! – ти гән әсә һе. – Ни өсөн беҙ ҙең ме нән улай ит тең? 
Ата йың ме нән бор со лоп, һи не эҙ ләп бөт төк. 

49– Ми не ни ңә эҙ лә не геҙ? Ата йым Йор тон да бу лыр ға те йеш‑
ле гем де бел мә не геҙ ме ни? – тип яуап бир гән Ғай са. 
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50Лә кин ата һы ме нән әсә һе Уның әйт кән һүҙ ҙә рен аң ла ма ған. 
51Ғай са улар ме нән бер гә На за ра ға ҡайт ҡан һәм бар нә мә лә 

улар ҙы тың ла ған. Ә Мәр йәм бы лар ҙың бө тә һен дә йө рә ген дә 
һаҡ ла ған. 52Ғай са иһә үҫ кән, аҡыл туп ла ған, Ал ла ны ла, ке ше‑
ләр ҙе лә ҡы уан дыр ған. 

СумдырыусыЯхъяныңвәғәзләүе

31Ти ве рий ҡай сар ха ким лы ғы ның ун би шен се йы лын да, 
Йә һү ҙиә лә Пон тий Пи лат ида ра ит кән дә, Га ли ле я ның баш‑

лы ғы – Ирод, уның ир ту ға ны Фи липп Иту рея һәм Тра хо ни тис 
өл кә лә ре нең баш лы ғы, ә Ли са ний Ави ли нея өл кә һе баш лы ғы 
бул ған да, 2Ан нас ме нән Ка иафа иң баш ру ха ни ҙар бул ған осор ҙа, 
сүл лек тә көн күр гән Яхъя ға – Зә кә риә нең улы на, Ал ла нан хә бәр 
кил гән. 3Шу нан һуң Яхъя Иор дан йыл ға һы ның ти рә‑яғын да‑
ғы ер ҙәр ҙе йө рөп сыҡ ҡан. Ул ке ше ләр ҙе, го наһ та ры ки се рел һен 
өсөн, тәү бә итеп һыу ға сум ды ры лыр ға өн дәп йө рө гән. 4Иша ғыя 
пәй ғәм бәр ки та бын да яҙыл ған са: 

«Сүл дә та уыш яң ғы рай: 
„Раб бы ға юл әҙер лә геҙ,  

уға һуҡ маҡ тар ҙы ту рай ты ғыҙ, 
5 һәр йы рын кү мел һен, 

һәр тау, һәр ҡал ҡыу лыҡ ер ме нән ти геҙ лән һен; 
бор ма юл дар ту рай һын, 
һи кәл тә ле юл дар шы мар һын; 

6 һәм ке ше ләр ҙең бө тә һе лә Ал ла 
ҡот ҡа ры уын кү рер“». 

7Яхъя яны на һыу ға сум ды ры лыр ға* тип күп ха лыҡ кил гән. 
Яхъя улар ға: 

– Эй һеҙ, ағыу лы йы лан то ҡо мо! Кем һеҙ гә, Ал ла ның яҡын ла‑
шып кил гән асы уы нан ҡа са алыр һы ғыҙ, ти не? 8Их лас тәү бә ите‑
үе геҙ ҙе эш ме нән күр һә те геҙ! «Беҙ ҙең ата быҙ бит Иб ра һим!» – тип 
уй лай баш ла ма ғыҙ. Һеҙ гә әй тәм: Ал ла ошо таш тар ҙан да Иб ра һим ға 
ба ла лар бул ды ра ала. 9Бал та ағас тар тө бөн дә ята ин де: һәй бәт 
емеш бир мә гән һәр ағас ҡыр ҡы лып ут ҡа таш ла ныр, – ти гән. 

10Ха лыҡ унан: 
– Беҙ ни мә эш лә йек һуң? – тип һо ра ған. 

* 3:7 Һыуғасумдырылыу – го наһ тар ҙан тәү бә итеп, Ал ла юлы на ба‑
ҫыу ҙы бел де ргән йо ла. 
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11Яхъя: 
– Ике күл дә ге бул ған ке ше бе ре һен күл дә ге бө төн ләй бул ма‑

ға ны на бир һен. Ри зы ғы бул ға ны аша ры на бул ма ған ке ше ме нән 
ри зы ғын ур таҡ лаш һын, – тип яуап ла ған. 

12Һыу ға сум ды ры лыр өсөн һа лым йы йыу сы лар ҙа кил гән: 
– Ос таз! Ә беҙ гә ни мә эш ләр гә? 
13Яхъя улар ға: 
– Те йе ше нән ар ты ғын та лап ит мә геҙ, – ти гән. 
14Ғәс кә ри ҙәр ҙә унан: 
– Ә беҙ гә ни мә эш ләр гә? – тип һо ра ған дар. 
– Бер кем дән дә көс ләп, ял ған ша һит лыҡ ҡы лып әй бер ал ма‑

ғыҙ. Хеҙ мәт ха ҡы ме нән ҡә нә ғәт бу лы ғыҙ, – ти гән Яхъя. 
15Ха лыҡ кө сөр гә неш ме нән көт кән һәм ба ры һы ла уның ту‑

ра һын да эс тән ге нә: «Был Мә сих тү гел ме икән?» – тип уй ла ған. 
16Яхъя улар ҙың бө тә һе лә бы лай тип яуап бир гән: 

– Мин һеҙ ҙе һыу ға сум ды рам, әм мә ми нән һуң ҡөҙ рәт ле рәк 
Бе рәү ки лә, мин Уның аяҡ ке йе ме нең ҡа йы шын си сер гә лә 
ла йыҡ лы тү гел мен. Ул һеҙ ҙе Из ге Рух ҡа һәм ут ҡа сум ды рыр. 
17Аш лыҡ ты ыр ҙын да ел гә рер өсөн, Ул ҡу лы на ел гәр гес кө рәк 
тот ҡан. Бой ҙа йын Үҙе нең бу ра һы на һа лыр, ә кә бә ген һүн мәҫ 
ут та ян ды рыр. 

18Яхъя, ха лыҡ ҡа баш ҡа күп төр лө өгөт‑нә си хәт тәр би реп, Һө‑
йө нөс лө Хә бәр ҙе вә ғәз ләп йө рө гән. 19Әм мә ул, аға һы ның ҡа ты‑
ны Иро ди а да ны ҡа тын лыҡ ҡа ал ға ны һәм баш ҡа яуыз лыҡ та ры 
өсөн, өл кә ида ра сы һы Ирод ты шел тә лә гән. 20Шун лыҡ тан Ирод, 
бы ға са ҡыл ған яуыз лыҡ та ры на та ғы бе рәү ҙе өҫ тәп, Яхъя ны төр‑
мә гә ул тырт ҡан. 

Ғайсаныңһыуғасумдырылыуы
21Бик күп ха лыҡ һыу ға сум ды рыл ған, улар ме нән бер гә Ғай‑

са ла сум ды рыл ған. Ул до ға ҡыл ған ва ҡыт та күк йө ҙө асы лып 
кит кән 22һәм Уға кү гәр сен рә үе шен дә Из ге Рух төш кән. Күк тән: 

«Һин – Ми нең ҡә ҙер ле Улым. Һин Ми нең ҡы уа ны сым!» – ти‑
гән та уыш яң ғы ра ған. 

Ғайсаныңнәҫелшәжәрәһе
23Үҙе нең хеҙ мә тен баш ла ған да, Ғай са ға утыҙ йәш тәр са ма һы 

бул ған. Ке ше ләр Уны Йо соф улы тип уй ла ған. Ә Йо соф – Илий 
улы, 24Илий – Мат фат улы, Мат фат – Ле вий улы, Ле вий – 
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 Мел хий улы, Мел хий – Иан най улы, Иан най – Йо соф улы, 
25Йо соф – Мат та фий улы, Мат та фий – Амос улы, Амос – Наум 
улы, Наум – Ес лий улы, Ес лий – Наг гей улы, 26Наг гей – Мааф 
улы, Мааф – Мат та фий улы, Мат та фий – Се мей улы, Се мей – 
Иосих улы, Иосих – Иодай улы, 27Йо дай – Яхъя улы, Яхъя – 
Ри сай улы, Ри сай – Зо ро ва вель улы, Зо ро ва вель – Са ла фииль 
улы, Са ла фииль – Ни рий улы, 28Ни рий – Мел хий улы, Мел‑
хий – Ад дий улы, Ад дий – Ко сам улы, Ко сам – Ел мо дам улы, 
Ел мо дам – Ир улы, 29Ир – Ешуа улы, Ешуа – Ели е зер улы, Ели‑
е зер – Иорим улы, Иорим – Мат фат улы, Мат фат – Ле вий улы, 
30Ле вий – Си ме он улы, Си ме он – Йә һү ҙә улы, Йә һү ҙә – Йо соф 
улы, Йо соф – Ионам улы, Ионам – Ели а ким улы, 31Ели а ким – 
Ме леай улы, Ме леай – Мен най улы, Мен най – Мат та фай улы, 
Мат та фай – На фан улы, На фан – Да уыт улы, 32Да уыт – Иес сей 
улы, Иес сей – Овид улы, Овид – Во оз улы, Во оз – Сал мон улы, 
Сал мон – Наас сон улы, 33Наас сон – Ами на дав улы, Ами на‑
дав – Ад мин улы, Ад мин – Ар ний улы, Ар ний – Ес ром улы, 
Ес ром – Фа рес улы, Фа рес – Йә һү ҙә улы, 34Йә һү ҙә – Яҡуб улы, 
Яҡуб – Ис хаҡ улы, Ис хаҡ – Иб ра һим улы, Иб ра һим – Фар ра 
улы, Фар ра – На хор улы, 35На хор – Се рух улы, Се рух – Ра гав 
улы, Ра гав – Фа лек улы, Фа лек – Евер улы, Евер – Са ла улы, 
36Са ла – Каи нан улы, Каи нан – Ар фак сад улы, Ар фак сад – Сим 
улы, Сим – Нух улы, Нух – Ла мех улы, 37Ла мех – Ма фу сал улы, 
Ма фу сал – Енох улы, Енох – Иаред улы, Иаред – Ма ле леил улы, 
Ма ле леил – Каи нан улы, 38Каи нан – Енос улы, Енос – Сиф улы, 
Сиф – Әҙәм улы, Әҙәм – Ал ла нан. 

Ғайсаныңсүлдәһынауүтеүе

41Из ге Рух ме нән һу ға рыл ған Ғай са Иор дан йыл ға һы бу йы нан 
ҡайт ҡас, Рух Уны сүл гә алып кит кән. 2Ғай са ун да ҡырҡ көн 

бу йы Иб лис та ра фы нан һы нау үт кән, был көн дәр ҙә Ул бер нә мә 
лә аша ма ған һәм ахыр ҙа бик ныҡ асыҡ ҡан. 

3– Әгәр ҙә Һин Ал ла Улы бул һаң, бы нау таш ҡа ик мәк кә әй‑
лә нер гә ҡуш, – ти гән Иб лис. 

4Ғай са: 
– «Ке ше ик мәк ме нән ге нә йә шә мәҫ», – тип яҙыл ған Из ге 

Яҙ ма ла, – тип яуап ла ған. 
5Шу нан һуң Иб лис Ғай са ны бе йек урын ға алып мен гән. Донъя‑

ла ғы бө төн бат ша лыҡ тар ҙы күҙ асып йом ған сы күр һә теп сыҡ ҡан. 
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6– Ошо бат ша лыҡ тар ҙың бө тө нө һө өҫ тө нән ха ким лыҡ итеү ҙе лә, 
улар ҙың гү зәл ле ген дә Һи ңә би рер мен. Улар ҙың ба ры һы ла ми ңә 
би рел гән һәм мин кем гә те лә йем, шу ға би рә алам. 7Шу лай итеп, 
әгәр Һин ми ңә та бын һаң, ба ры һы ла Һи не ке бу лыр, – ти гән ул. 

8– Из ге Яҙ ма ла: «Раб бы Ал ла ңа та бын һәм ба ры Уға ғы на хеҙ‑
мәт ит», – тип яҙыл ған, – тип яуап ла ған Ғай са. 

9Шу нан һуң Иб лис Ғай са ны Иеру са лим ға алып ки леп Ал ла 
Йор то ноң иң бе йек уры ны на баҫ тыр ған да: 

– Әгәр ҙә Һин Ал ла Улы бул һаң, ошо урын дан тү бән гә таш‑
лан, – ти гән. – 10Из ге Яҙ ма ла әй тел гән бит: 

«Ал ла Үҙе нең фә реш тә лә рен 
Һи не ҡур са лар өсөн ебә рер. 

11 Аяҡ та рың таш ҡа бә рел мә һен тип, 
Һи не ҡул да рын да йө рө төр ҙәр». 

12Ғай са уға: 
– Из ге Яҙ ма ла: «Раб бы Ал лаң ды һы на ма», – тип әй тел гән, – 

тип яуап ҡай тар ған. 
13Иб лис, Ғай са ны һы нау ҙан туҡ та ған дан һуң, икен се бе рәй 

уңай лы мәл гә тик лем Уны ҡал ды рып кит кән. 

ҒайсаныңГалилеялахеҙмәтбашлауы
14Рух ҡөҙ рә те ме нән һу ға рыл ған Ғай са Га ли ле я ға ҡайт ҡан. 

Уның ха ҡын да ғы хә бәр бө тә ти рә‑яҡ ҡа та рал ған. 15Ул ғи бә ҙәт‑
ха на лар ҙа өй рәт кән һәм ба ры һы ла Уны дан ла ған. 

НазарахалҡыныңҒайсаныкиреҡағыуы
16Ғай са Үҙе үҫ кән ҡа ла ға – На за ра ға кил гән һәм, ғә ҙә те бу‑

йын са, шәм бе кө нө ғи бә ҙәт ха на ға ин гән. Из ге Яҙ ма ны уҡыр ға 
тип уры ны нан тор ғас, 17Уға Иша ғыя пәй ғәм бәр ҙең ки та бын 
бир гән дәр. Ҡулъяҙ ма төр гә ген си сеп, Ғай са ошон дай һүҙ ҙәр 
яҙыл ған урын ды тап ҡан: 

18 «Раб бы ның Ру хы Ми нең өҫ төм дә, 
сөн ки Ул Ми не май лап, 
фә ҡир ҙәр гә Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе ет ке реү  

өсөн һай ла ны. 
Ул Ми не* әсир ҙәр гә – азат лыҡ, 

* 4:18‑19 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «...йө рәк тә ре һыҙ ла ған‑
дар ға – сә лә мәт лек...» ти гән һүҙ ҙәр ҙә бар. 



 Лу ка  4 

136

һу ҡыр ҙар ға – кү ҙе кү рә баш ла уын  
иғ лан итер гә, 

йә бер лән гән дәр ҙе ирек кә сы ға рыр ға 
19 һәм Раб бы ның шәф ҡәт күр һә тә тор ған йы лын 

хә бәр итер гә ебәр ҙе». 
20Ғай са, ҡулъяҙ ма ны тө рөп хеҙ мәт се гә ки ре бир гән дә, уры‑

ны на ул тыр ған. Ғи бә ҙәт ха на ла ғы лар ҙың һәм мә һе нең ҡа ра шы 
Уға тө бәл гән. 

21– Бө гөн, һеҙ бы лар ҙы тың ла ған саҡ та, Яҙ ма ның ошо һүҙ ҙә ре 
тор мош ҡа аш ты, – тип һөй ләй баш ла ған улар ға Ғай са. 

22Ба ры һы ла Уны маҡ та ған һәм мәр хә мәт ту лы һүҙ ҙә ре нә таң 
ҡа лып: 

– Был Йо соф тоң Улы тү гел ме һуң? – ти еш кән дәр. 
23Ғай са: 
– Әл бит тә, һеҙ: «Та бип! Үҙең де Үҙең да уа ла», – ти гән әй тем де 

иҫе мә тө шө рөр һө гөҙ һәм: «Ка пер наум да ғы эш тә рең ту ра һын да 
ишет тек, бын да ла, Үҙең йә шә гән ҡа ла ла, шу лар ҙы уҡ баш ҡар», – 
тип әй тер һе геҙ, – ти гән. 

24Шу нан һү ҙен да уам ит кән: 
– Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: бер пәй ғәм бәр ҙә үҙ ерен дә ҡа бул ител‑

мәй. 25Һеҙ ҙе ышан ды рып әй тә алам: Ильяс пәй ғәм бәр көн дә рен‑
дә өс йыл һәм ал ты ай бу йы, күк йө ҙө ябы лып, ям ғыр яу ма ны, 
бө төн Из ра иль иле ҡот ос ҡос ас лыҡ тан ин тек те. Из ра ил дә тол 
ҡа тын дар күп ине, 26лә кин Ильяс Ал ла та ра фы нан улар ҙың 
бе ре һе яны на ла тү гел, ә Си дон илен дә ге Са реп та ҡа ла һын да 
йә шә гән тол ҡа тын яны на ғы на ебә рел де. 27Шу лай уҡ, Ели сей 
пәй ғәм бәр ва ҡы тын да, Из ра ил дә ма хау си ре* ме нән ауы ры ған‑
дар күп бул ды, әм мә Сү риә ке ше һе Не е ман дан баш ҡа бе рәү ҙә 
был сир ҙән та ҙа рын ма ны. 

28Был һүҙ ҙәр ҙе ишет кәс, ғи бә ҙәт ха на ла ғы ке ше ләр ҙең бө тә һе 
лә асыу ҙа ры нан яр һы ған. 29Улар, урын да ры нан һи ке реп то роп, 
Ғай са ны ҡа ла нан ҡы уып алып сы ғып, ҡа ла тө ҙөл гән тау ҙың 
ба шы нан уп ҡын ға ыр ғы тыр ға уй ла ған. 30Әм мә Ғай са, ха лыҡ 
ара һы нан үтеп, үҙ юлы ме нән кит кән. 

* 4:27 Махаусире – да уа лап бө тө рөп бул май тор ған йо ғош ло ти ре 
ауы ры уы (рус са «про ка за»). 
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Шаҡшырухтыҡыуыпсығарыу
31Ғай са Га ли ле я ның Ка пер наум ҡа ла һы на кил гән һәм шәм бе 

кө нө ха лыҡ ты өй рәт кән. 32Уның өй рә теү ҙә ре нә хай ран ҡал ған‑
дар, сөн ки Ул ха ким дар са һөй лә гән. 

33Ғи бә ҙәт ха на ла шаҡ шы рух эйә лә гән бер ке ше бул ған. Ул 
көс лө та уыш ме нән: 

34– Эй, на за ра лы Ғай са, һи ңә беҙ ҙән ни мә кә рәк? Беҙ ҙе һә ләк 
итер гә кил дең ме? Һи нең кем икән ле гең де бе ләм. Һин – Ал ла‑
ның Из ге һе! – тип ҡыс ҡыр ған. 

35Ғай са рух ты: 
– Шым! – тип тый ған. – Был ке ше нең эсе нән сыҡ! 
Ен, әле ге әҙәм де ха лыҡ ал дын да ҡо ла тып, уға бер зы ян да 

кил тер мә йен сә, эсе нән сы ғып кит кән. 36Был хәл гә бө тө нө һө лә 
таң ҡал ған һәм: 

– Был ни хәл? Ул ха ким лыҡ һәм ҡөҙ рәт ме нән шаҡ шы рух тар ға 
бо йо роҡ би рә, ә улар ке ше нең эсе нән сы ға, – тип һөй ләш кән дәр. 

37Уның ха ҡын да хә бәр бө тә ти рә‑яҡ ҡа та рал ған. 

ҒайсаСимонөйөндә
38Ғай са, ғи бә ҙәт ха на нан сыҡ ҡас, Си мон дың өйө нә бар ған. 

Си мон дың ҡәй нә һе, бө тә тә не янып, тап ма ме нән ауы рып ят‑
ҡан. Ғай са ның уға яр ҙам ите үен һо ра ған дар. 39Ул, ҡа тын өҫ тө нә 
эйе леп, сир гә туҡ тар ға ҡуш ҡан. Тән яны уы ту лы һын са бөт кән. 
Ҡа тын шун да уҡ тор ған да улар ға та бын әҙер ләй баш ла ған. 

40Ҡояш ба йы ған мәл дә бө тә һе лә төр лө сир ҙәр ҙән ға зап ла ныу‑
сы яҡын да рын Ғай са яны на алып кил гән. Ғай са, һәр бе ре һе нә 
ҡул да рын ҡу йып, улар ҙы һа уыҡ тыр ған. 41«Һин – Ал ла Улы!» – 
тип ҡыс ҡы ры шып, күп тәр ҙең эсе нән ен сыҡ ҡан. Ә Ғай са, ҡа ты 
ки ҫә теп, был ту ра ла һөй ләп йө рөү ҙән тый ған, сөн ки улар Уның 
Мә сих икән ле ген бел гән. 

42Яңы көн тыу ғас, Ул ҡа ла нан сы ғып ау лаҡ урын ға кит кән. 
Ха лыҡ Уны эҙ лә гән, тап ҡас, үҙ ҙә ре янын да то топ ҡа лыр ға ты‑
рыш ҡан. 43Әм мә Ғай са улар ға: 

– Ал ла Бат ша лы ғы ту ра һын да ғы Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе баш ҡа 
ҡа ла лар ға ла ет ке рер гә те йеш мен. Мин шу ның өсөн ебә рел дем 
бит, – ти гән. 

44Ул Йә һү ҙиә лә ге ғи бә ҙәт ха на лар ҙа вә ғәз лә үен да уам ит кән. 
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Ғайсаныңтәүгешәкерттәре

51Бер ва ҡыт, Ген ни са рет кү ле* бу йын да, Ал ла һү ҙен тың лар ға 
тип ха лыҡ Ғай са яны на туп лан ған да, 2Ғай са күл яры на ки леп 

туҡ та ған ике кә мә не күр гән. Ба лыҡ сы лар, кә мә ләр ҙән тө шөп, 
ау ҙа рын йы уып йө рө гән. 3Ғай са улар ҙың бе ре һе нә ул ты рып, ә 
ул кә мә Си мон ды ҡы бул ған, яр ҙан бер аҙ алыҫ ла шы уын һо ра ған 
һәм кә мә лә ул тыр ған кө йө ха лыҡ ҡа вә ғәз әй тә баш ла ған. 4Һү ҙен 
та мам ла ғас, Си мон ға: 

– Тә рән гә рәк ба рып, ип тәш тә рең ме нән ау һа лы ғыҙ! – ти гән. 
5– Ос таз! Беҙ тө нө бу йы ты рыш тыҡ, әм мә бер нә мә лә то та 

ал ма ныҡ. Шу лай ҙа, Һин ҡу ша һың икән, ау һа лам, – тип яуап 
ҡай тар ған Си мон. 

6Шу лай эш лә гән дәр һәм улар ға бик күп ба лыҡ эләк кән, 
хат та ау ҙа ры бү ҫе лә баш ла ған. 7Ҡул бол ғап, ба лыҡ сы лар ип‑
тәш тә рен яр ҙам ға са ҡыр ған. Ип тәш тә ре ки леп, ике кә мә не лә 
ба лыҡ ме нән тул тыр ғас, кә мә ләр ба та яҙ ған. 8Си мон Петр был 
хәл де кү реп: 

– Ху жам, кит ми нең яным дан! Мин – го наһ лы, – тип Ғай‑
са ның ту быҡ та ры на йы ғыл ған. 9Ба лыҡ тың күп элә ге үе Си мон 
Петр ҙы ла, уның ме нән бул ған бө тә һен дә ҡур ҡыу ға һал ған. 
10Шу лай уҡ Си мон дың ип тәш тә ре – Зе ве дей ҙың ул да ры Яҡуб 
ме нән Яхъя ның да ҡо то алын ған. 

Ғай са Си мон ға: 
– Ҡурҡ ма, ошо ва ҡыт тан баш лап ке ше ләр ау лар һың, – ти гән. 
11Ба лыҡ сы лар, кә мә лә рен яр ға сы ғар ғас, бө тә нә мә лә рен шун‑

да ҡал ды рып, Ғай са ға эйә реп кит кән. 

Ауырыуҙарҙыһауыҡтырыу
12Ғай са бер ҡа ла ла бул ған саҡ та, Уның эр гә һе нә то тош тә нен 

ма хау баҫ ҡан бер ке ше кил гән. Ғай са ны күр гәс, йөҙ тү бән ятып: 
– Әфән дем! Әгәр те лә һәң, ми не та ҙар та алыр инең, – тип 

үтен гән. 
13Ғай са ҡу лын һу ҙып уға ҡа ғыл ған: 
– Эйе, те лә йем. Та ҙа рын! 
Шун да уҡ уның ма ха уы юҡ ҡа сыҡ ҡан. 
14Ғай са был ту ра ла бе рәү гә лә һөй лә мәҫ кә ҡуш ҡан: 

* 5:1 Геннисареткүле – был күл де Га ли лея диң ге ҙе тип тә ата ған дар. 
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– Ру ха ни ға ба рып кү рен һәм һа уы ғы уың өсөн, Му са ҡуш ҡан‑
са, ҡор бан кил тер. Был ке ше ләр гә һа уы ғы уың ды раҫ лау бил дә һе 
бул һын. 

15Ғай са ту ра һын да ғы хә бәр та ғы ла ны ғы раҡ та рал ған. Уны 
тың лау һәм ауы рыу ҙа ры нан һа уы ғыу өсөн яны на бик күп ке ше 
ағыл ған. 16Ғай са иһә ау лаҡ урын дар ға ба рып до ға ҡы лыр бул ған. 

Параличһуҡҡанкешенеһауыҡтырыу
17Бер тап ҡыр, Ғай са өй рәт кән саҡ та, тың лау сы лар ара һын да 

Га ли ле я ның һәм Йә һү ҙиә нең бар лыҡ ауыл да ры нан, шу лай уҡ 
Иеру са лим дан кил гән фа ри сей ҙар* ме нән ҡа нун өй рә теү се ләр 
ҙә ул тыр ған. Раб бы ҡөҙ рә те Ғай са аша эш ит кән һәм Ул ауы рыу‑
ҙар ҙы һа уыҡ тыр ған. 

18Бер ни сә ке ше па ра лич һуҡ ҡан бе рәү ҙе ят ҡан тү шә ге ме нән 
бер гә кү тә реп алып кил гән һәм уны, Ғай са ал ды на һа лыр өсөн, 
өй гә алып инер гә ты рыш ҡан. 19Лә кин, ха лыҡ ара һы нан үтер гә 
юл та ба ал ма ған лыҡ тан, өй ба шы на ме неп, ҡы йы ғын һү теп, ауы‑
рыу ҙы тү шә ге ме нән бер гә төр көм ур та һы на, Ғай са ның ал ды на 
тө шөр гән дәр. 20Ғай са, улар ҙың ыша ныу ҙа рын кү реп, ауы рыу ға: 

– Ду ҫым, һи нең го наһ та рың ки се рел де! – ти гән. 
21Ҡа нун бел гес тә ре һәм фа ри сей ҙар үҙ‑ара фе кер алы ша баш‑

ла ған: 
– Кө фөр һүҙ һөй ләү се был Ке ше кем һуң? Го наһ тар ҙы бер Ал‑

ла нан баш ҡа кем ки се рә ала? 
22Ғай са, улар ҙың уй‑фе кер ҙә рен бе леп: 
– Ни өсөн һеҙ эс тән ге нә шу лай уй лай һы ғыҙ? – тип һо ра ған. – 

23Ни мә тип әй теү еңе ле рәк? «Һи нең го наһ та рың ки се рел де», – 
тип ме, әл лә: «Тор ҙа ат лап кит», – тип ме? 24Лә кин шу ны бе ле геҙ: 
Әҙәм Улы ның ер ҙә го наһ тар ҙы ки се рер гә ха ким лы ғы бар. – Ул 
па ра лич һуҡ ҡан ке ше гә өн дәш кән: – Мин һи ңә бо йо рам: тор 
ҙа, тү шә гең де алып, өйө ңә ҡайт! 

25Те ге шун да уҡ ба ры һы ның күҙ ал дын да тор ған да, ят ҡан 
тү шә ген алып, Ал ла ны дан лап, ҡай тып кит кән. 

26Ба ры һы ла таң ҡал ған, Ал ла ны дан ла ған дар һәм ҡот та ры 
алы нып: 

– Беҙ бө гөн иҫ кит кес нә мә ләр күр ҙек, – ти гән дәр. 

* 5:17 Фарисейҙар – бо рон ғо йә һүд тәр ара һын да ғы ди ни төр көм. 
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ҒайсаныңЛевийҙыҮҙартынансаҡырыуы
27Ошо нан һуң Ғай са был урын дан кит кән, һа лым йы йыу уры‑

нын да ул тыр ған Ле вий исем ле һа лым йы йыу сы ны кү реп, уға: 
– Ми ңә эйәр, – ти гән. 
28Ле вий то роп, бө төн нә мә һен ҡал ды рып, Уның ар ты нан кит кән. 
29Үҙе нең өйөн дә Ле вий Ғай са хөр мә те нә оло та бын әҙер лә гән. 

Та бын да һа лым йы йыу сы лар һәм бай таҡ баш ҡа ке ше ләр ҙә ул‑
тыр ған. 30Фа ри сей ҙар һәм улар ара һын да ғы ҡа нун бел гес тә ре 
асыу ла нып, Ғай са ның шә керт тә ре нә ри за һыҙ лыҡ бел дер гән: 

– Ни өсөн һеҙ һа лым йы йыу сы лар һәм баш ҡа го наһ лы лар 
ме нән бер гә ашап‑эсеп ул ты ра һы ғыҙ? 

31– Та бип сә лә мәт ке ше ләр гә тү гел, ә ауы рыу ҙар ға кә рәк, – 
тип яуап бир гән Ғай са улар ға. – 32Мин тә ҡүә ке ше ләр ҙе тү гел, 
ә го наһ лы лар ҙы тәү бә гә са ҡы рыр ға кил дем. 

Ураҙатотоутураһындаһорау
33Ҡай һы бер ке ше ләр Ғай са ға: 
– Яхъя ның шә керт тә ре лә, фа ри сей ҙы ҡы лар ҙа ура ҙа ны йыш 

то та һәм до ға ҡы ла, ә Һи нең шә керт тә рең ашай һәм эсә! – ти гән. 
34– Ке йәү туй ҙа ғы ҡу наҡ тар ме нән бер гә бул ған да, улар ҙы ура‑

ҙа то тор ға мәж бүр итеү мөм кин ме? 35Әм мә ки лер бер көн: ке йәү 
ян да ры нан алы ныр һәм шул көн дәр ҙә улар ура ҙа то тор, – ти гән 
Ғай са һәм 36ки нә йә ме нән һү ҙен да уам ит кән: 

– Бер кем дә иҫ ке ке йем гә яңы ке йем дән йыр тып алын ған 
ямау лыҡ һал май, юғи һә яңы һы ла әрәм бу ла, иҫ ке һе нә лә яңы 
ту ҡы ма нан ямау лыҡ бар май. 37Шу лай уҡ бер кем дә яңы ша рап ты 
иҫ ке тур һыҡ ҡа һал май. Юғи һә яңы ша рап тур һыҡ ты йыр тыр һәм 
ша рап ағып бө төр, тур һыҡ әрәм бу лыр. 38Яңы ша рап яңы тур һыҡ‑
ҡа тул ты ры лыр ға те йеш. 39Бер кем дең дә иҫ ке ша рап ты эс кән дән 
һуң, яңы һын эс ке һе кил мәҫ. «Иҫ ке һе яҡ шы раҡ шул», – тип әй тер. 

Шәмбекөнөтураһында

61Бер тап ҡыр, шәм бе көн дө, Ғай са шә керт тә ре ме нән иген 
ба ҫыу ҙа ры аша үт кән дә, өҙөп ал ған ба шаҡ тар ҙы ус та рын да 

ыуып, шә керт тә ре бой ҙай бөр төк тә ре ашап бар ған. 2Фа ри сей‑
ҙар ҙың ҡай һы бе рәү ҙә ре улар ҙан: 

– Ни өсөн һеҙ шәм бе кө нө эш ләр гә яра ма ған ды эш ләй һе‑
геҙ? – тип һо ра ған. 
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3– Да уыт һәм уның ме нән бул ған ке ше ләр асыҡ ҡас, уның 
нимә эш лә үе ту ра һын да уҡы ма ны ғыҙ мы ни? 4Ул, Ал ла Йор то‑
на инеп, Ал ла ға ба ғыш лан ған ик мәк тәр ҙе алып үҙе лә аша ған, 
үҙе ме нән бул ған ке ше ләр гә лә бир гән, ә ҡа нун бу йын са улар ҙы 
ру ха ни ҙар ҙан баш ҡа һис кем гә ашар ға рөх сәт ител мә гән, – тип 
яуап ла ған Ғай са 5һәм: 

– Әҙәм Улы шәм бе кө нө нөң ху жа һы, – тип өҫ тәп ҡуй ған. 

Ҡулыҡороғанкешенеһауыҡтырыу
6Икен се бер шәм бе лә Ғай са ғи бә ҙәт ха на ға инеп өй рәт кән. 

Ун да уң ҡу лы ҡо ро ған бе рәү бул ған. 7Ҡа нун бел гес тә ре һәм 
фа ри сей ҙар, Ғай са ны ғә йеп ләр гә һыл тау эҙ ләп, шәм бе кө нө бе‑
рәй һен һа уыҡ тыр маҫ мы икән тип, Уны кү ҙәт кән. 8Әм мә Ғай са, 
улар ҙың уй ҙа рын бе леп, ҡу лы ҡо ро ған ке ше гә: 

– Ур та ға то роп баҫ! – ти гән. 
Те ге ке ше то роп баҫ ҡан. 
9Шул саҡ Ғай са ҡа нун бел гес тә ре ме нән фа ри сей ҙар ҙан: 
– Мин һеҙ гә шун дай һо рау би рәм: шәм бе кө нө яҡ шы лыҡ эш‑

ләү дө рөҫ мө, әл лә яман лыҡ мы? Ке ше нең ғү ме рен ҡот ҡа рыу мы, 
әл лә һә ләк итеү ме? – тип һо ра ған. 

10Ғай са бө тө нө һө нә күҙ йө рө төп сыҡ ҡан да те ге ке ше гә: 
– Ҡу лың ды һуҙ! – тип бо йор ған. 
Те ге ке ше ул ҡуш ҡан ды үтә гән һәм ҡу лы һа уыҡ ҡан. 11Ҡа нун 

бел гес тә ре ме нән фа ри сей ҙар ҙың асыу ҙа ры ныҡ ҡа бар ған, улар, 
Ғай са ға ҡар шы ни эш ләр гә икән, тип кә ңәш ҡор ған. 

Уникеилсенеһайлапалыу
12Шул көн дәр ҙә Ғай са, до ға ҡы лыу өсөн, тау ға ар тыл ған һәм 

тө нө бу йы Ал ла ға до ға ҡы лып сыҡ ҡан. 13Ир тә ге һен шә керт тә рен 
Үҙе яны на са ҡыр ған, ара ла ры нан ун ике һен һай лап алып, улар ҙы 
ил се ләр тип ата ған. 14Улар – Ғай са та ра фы нан Петр тип атал ған 
Си мон, уның ҡус ты һы Ан дрей, Яҡуб һәм Яхъя, Фи липп һәм 
Вар фо ло мей, 15Мат фей һәм Фо ма, Ал фей улы Яҡуб һәм Кө рә‑
шеү се ҡу ша мат лы Си мон*, 16Яҡуб улы Йә һү ҙә һәм аҙаҡ хы я нат 
итә сәк Йә һү ҙә Ис ка риот. 

* 6:15 КөрәшеүсеСимон – Рим ха ким лы ғын көс ме нән бә реп тө‑
шө рөү ҙе яҡ лап кө рә шеү се йә һүд тәр төр кө мө нөң ағ за һы бу лы уы 
их ти мал. 
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Ғайсаныңауырыуҙарҙыһауыҡтырыуы
17Ғай са ил се ләр ме нән бер гә тау ҙан ти геҙ лек кә төш кән. Ун да 

Уның күп ке нә шә керт тә ре һәм бө төн Йә һү ҙиә нән дә, Иеру са‑
лим дан да, диң геҙ бу йын да ғы Тир һәм Си дон яҡ та ры нан да бик 
күп ха лыҡ йы йыл ған. 18Улар Ғай са ны тың лар ға, ауы рыу ҙа ры нан 
ары ныр ға кил гән. Шаҡ шы рух тар ҙан ға зап сик кән ке ше ләр ҙә 
һа уыҡ ҡан. 19Бө тә ха лыҡ Ғай са ға ҡа ғы лыр ға ты рыш ҡан, сөн ки 
Унан сыҡ ҡан ҡөҙ рәт һәм мә һен дә һа уыҡ тыр ған. 

Кемгә–бәхет,кемгә–ҡайғы
20Ғай са Үҙе нең шә керт тә ре нә ҡа рап бы лай ти гән: 

– Яр лы лар, һеҙ бә хет ле, 
сөн ки Ал ла бат ша лы ғы һеҙ ҙе ке, 

21 Әле ас ке ше ләр, һеҙ бә хет ле, 
сөн ки ту я саҡ һы ғыҙ, 
Әле илау сы лар, һеҙ бә хет ле, 
сөн ки кө лә сәк һе геҙ. 

22Әҙәм Улы өсөн ке ше ләр һеҙ гә нәф рәт лән гән дә лә, һеҙ ҙе 
ҡы уып ебәр гән дә, хур ла ған да, исе ме геҙ гә ҡа ра яҡ ҡан да ла һеҙ 
бә хет ле. 23Шул көн дә шат ла ны ғыҙ һәм ҡы уа ныс тан һи ке ре геҙ, 
сөн ки күк тә әже ре геҙ ҙур бу ла саҡ. Ул ке ше ләр ҙең атай‑ола тай‑
ҙа ры пәй ғәм бәр ҙәр ме нән дә шу лай уҡ эш лә гән. 

24 Бай ҙар, һеҙ гә ҡай ғы, 
сөн ки етер лек йы уан ды ғыҙ. 

25 Әле ге мәл дә туҡ бул ған дар, һеҙ гә ҡай ғы, 
сөн ки асы ғыр һы ғыҙ. 
Әле ге мәл дә кө лөү се ләр, һеҙ гә ҡай ғы, 
сөн ки хәс рәт лә нер һе геҙ һәм илар һы ғыҙ. 

26Бар ке ше ләр ҙә һеҙ ҙе маҡ тай икән, һеҙ гә ҡай ғы! Ул ке‑
ше ләр ҙең атай‑ола тай ҙа ры ла ял ған пәй ғәм бәр ҙәр ҙе шу лай 
маҡ та ған! 

«Дошмандарығыҙҙыяратығыҙ»
27Һеҙ гә, Ми не тың лау сы лар ға әй тәм: дош ман да ры ғыҙ ҙы яра‑

ты ғыҙ, һеҙ ҙе кү рә ал мау сы лар ға яҡ шы лыҡ ҡы лы ғыҙ, 28үҙе геҙ ҙе 
ҡар ға ған ке ше ләр гә фа ти ха ғыҙ ҙы би ре геҙ һәм рән йе теү се ләр 
өсөн до ға ҡы лы ғыҙ. 29Бер яңа ғы ңа һуҡ ҡан ке ше гә икен се яңа‑
ғың ды ла ҡуй, өҫ ке йе мең де тар тып алыу сы ға күл дә гең де лә 
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тар тып  алыр ға ҡа ма сау ла ма. 30Һо ра ған һәр ке ше гә һо ра ға нын 
бир, үҙең де кен ал ған ке ше нән ки ре һо ра ма. 

31Баш ҡа лар ҙың һеҙ гә ни мә эш лә үен те лә һә геҙ, улар ға шу ны 
уҡ эш лә геҙ. 32Үҙе геҙ ҙе ярат ҡан дар ҙы ғы на ярат һа ғыҙ, һеҙ гә ни мә 
өсөн рәх мәт әй тер гә һуң? Го наһ лы лар ҙа үҙ ҙә рен ярат ҡан ке ше‑
ләр ҙе яра та. 33Үҙе геҙ гә яҡ шы лыҡ эш ләү се ләр гә ге нә яҡ шы лыҡ 
ҡыл һа ғыҙ, һеҙ гә ни өсөн рәх мәт әй тер гә? Го наһ лы лар ҙа шу лай 
эш ләй. 34Бу рыс ҡа бир гән дә, ки ре алыр мын, тип уй лап бир һә‑
геҙ, һеҙ гә ни өсөн рәх мәт әй тер гә? Го наһ лы лар ҙа бер‑бе ре һе нә 
бу рыс ҡа бир гән дә шул уҡ ки мәл дә ки ре ҡай та рыу ға иҫәп то та. 
35Ә һеҙ дош ман да ры ғыҙ ҙы яра ты ғыҙ, ке ше ләр гә яҡ шы лыҡ эш‑
лә геҙ, ки ре алыр ға өмөт ит мә йен сә, бу рыс ҡа би ре геҙ. Шу лай 
ит һә геҙ, һеҙ гә әжер мул тө шөр һәм Ал ла һы Тә ғә лә нең ба ла ла ры 
бу лыр һы ғыҙ. Сөн ки Ул яҡ шы лыҡ тың ҡә ҙе рен бел мә гән дәр гә лә, 
яуыз дар ға ла ми һыр бан лы. 36Ата ғыҙ шәф ҡәт ле бул ған ке үек, һеҙ 
ҙә шәф ҡәт ле бу лы ғыҙ. 

Кешеләргәбулғанмөнәсәбәттураһында
37Хө көм ит мә геҙ, үҙе геҙ ҙә хө көм ител мәҫ һе геҙ. Ғә йеп лә мә геҙ, 

үҙе геҙ ҙә ғә йеп лән мәҫ һе геҙ. Ки се ре геҙ, үҙе геҙ ҙә ки се ре лер һе геҙ. 
38Би ре геҙ, һеҙ гә лә би ре лер. Итәк тә ре геҙ гә һәм сал ғый ҙа ры ғыҙ ға 
мул итеп, үл сәү һа уы тын һел ке теп, ты ғыҙ лап, өй мә лә мә тул ты‑
рып һа лып би рер ҙәр. Нин дәй үл сәм ме нән үл сәп бир һә геҙ, һеҙ гә 
лә шун дай уҡ үл сәм ме нән үл сәп ҡай та рыр ҙар. 

39Ғай са Үҙен тың лау сы лар ға ки нә йә ләп һөй лә гән: 
– Һу ҡыр һу ҡыр ҙы етәк ләп ба ра ала мы? Ике һе лә со ҡор ға ҡо‑

лап төш мәҫ ме? 40Шә керт үҙе нең ос та зы нан өҫ төн бул май, лә кин, 
өй рә неп ал ған дан һуң, һәр бе ре һе ос та зы ке үек бу ла. 

41Ни сек һин ту ға ның дың кү ҙен дә ге сүп те кү рә һең, ә үҙ кү‑
ҙең дә ге бү рә нә не той май һың? 42Үҙ кү ҙең дә ге бү рә нә не күр мәй 
то роп, ту ға ны ңа: «Ағай, кү ҙең дә ге сүп те ала йым әле!» – тип 
ни сек әй тә ала һың? Ике йөҙ лө! Тәү ҙә үҙ кү ҙең дә ге бү рә нә не сы‑
ғар, унан һуң асыҡ кү рер һең һәм ту ға ның дың кү ҙен дә ге сүп те 
ала алыр һың. 

Ағасһәмуныңемештәре
43Бер яҡ шы ағас та на сар емеш бир мәй, һәм, ки һе рен сә, бер 

на сар ағас та яҡ шы емеш бир мәй. 44Һәр ағас ты үҙ еме ше нә ҡа‑
рап та ный ҙар. Шай тан та я ғы нан ин жир, ә сәнс кәк тән йө ҙөм 
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 йый май ҙар. 45Яҡ шы ке ше яҡ шы лыҡ ту лы кү ңе ле нән яҡ шы лыҡ 
алып сы ға, ә яман ке ше яман лыҡ ту лы кү ңе ле нән яман лыҡ алып 
сы ға. Сөн ки ке ше кү ңе лен дә ни йө рөй, те лен дә лә шул бу ла. 

Икетөҙөүсе
46Ни өсөн һеҙ Ми ңә: «Ху жам, Ху жам», – тип өн дә шә һе геҙ, 

ә үҙе геҙ әйт кән дә рем де үтә мәй һе геҙ? 47Ми нең яны ма ки леп, 
һүҙ ҙә рем де ише теп, улар ҙы үтәү се не кем гә тиң ләп бу ла? Һеҙ гә 
әй тәм: 48ул, өй тө ҙө гән саҡ та, ер ҙе тә рән итеп ҡа ҙып, өйөн таш 
ни геҙ өҫ тө нә һал ған ке ше һы маҡ. Таш ҡын ва ҡы тын да яр ҙа ры нан 
сыҡ ҡан һыу шул өй гә ки леп бә ре леп тә, уны ҡаҡ ша та ал май, 
сөн ки ныҡ итеп тө ҙөл гән. 49Ә ин де Ми не ише теп тә, һүҙ ҙә рем де 
үтә мә гән ке ше – ни геҙ ҡор ма йын са ғы на ер өҫ тө нә өй һал ған 
ке ше һы маҡ. Таш ҡын һыу өй гә ки леп бә рел гән, өй шун да уҡ 
ау ған һәм ту лы һын са еме рел гән. 

Йөҙбашыныңхеҙмәтсеһенһауыҡтырыу

71Ха лыҡ ҡа әй тә тор ған һүҙ ҙә рен һөй ләп бөт кән дән һуң, Ғай‑
са Ка пер наум ға кил гән. 2Бер йөҙ ба шы ның бик их ти рам ит кән 

хеҙ мәт се һе ауы рып, үлем хә лен дә ят ҡан. 3Йөҙ ба шы, Ғай са ту ра һын‑
да ише теп, хеҙ мәт се һен ҡот ҡа рыу үте не се ме нән йә һүд аҡ һа ҡал да‑
рын Уға ебәр гән. 4Улар, Ғай са яны на ки леп, их лас үте неп һо ра ған: 

– Йөҙ ба шы Һи нең яр ҙа мы ңа ла йыҡ, 5сөн ки ул хал ҡы быҙ ҙы 
яра та һәм беҙ гә ғи бә ҙәт ха на һал дыр ҙы. 

6Ғай са аҡ һа ҡал дар ме нән кит кән. Өйө нә етеп кил гән саҡ та‑
рын да, йөҙ ба шы Ғай са ға үҙе нең дуҫ та рын ебәр гән һәм: 

– Мә шә ҡәт лән мә, Әфән дем! Һи не үҙ өйөм дә ҡа бул итер гә 
ла йыҡ тү гел мен, – тип әй тер гә ҡуш ҡан. – 7Шу ға кү рә ҡар шы‑
ңа ба рыр ға үҙем де ла йыҡ лы һа на ма ным. Һүҙ ге нә әйт һәм хеҙ‑
мәт сем һа уы ға саҡ. 8Мин үҙем дә баш ҡа бе рәү гә буй һо нам һәм 
ҡул аҫ тым да ғәс кә ри ҙәр бар. Улар ҙың бе рәй һе нә: «Кит» ти һәм, 
ки тә, икен се һе нә «Кил» ти һәм, ки лә, хеҙ мәт се мә: «Ошо но эш‑
лә» ти һәм, эш ләй. 

9Был һүҙ ҙәр ҙе ишет кәс, Ғай са хай ран ҡал ған һәм Үҙе ар ты нан 
кил гән ха лыҡ ҡа бо ро лоп: 

– Һеҙ гә шу ны әй тәм: хат та Из ра иль хал ҡын да был тик лем 
ыша ныу ҙы күр мә гәй нем, – ти гән. 

10Ебә рел гән ке ше ләр әй лә неп ҡайт ҡас, ауы рыу хеҙ мәт се нең 
һа уыҡ ҡан лы ғын күр гән дәр. 



 Лу ка  7 

145

Толҡатындыңүлгәнулынтерелтеү
11Күп тә үт мәҫ тән Ғай са Наин тип атал ған ҡа ла ға кит кән. 

Шә керт тә ре һәм бик күп ха лыҡ Уға эйә реп бар ған. 12Ғай са ҡа‑
ла ҡап ҡа һы на яҡын лаш ҡан да, ҡа ла нан мә йет кү тә реп сы ғып 
кил гән дәр. Бер тол ҡа тын дың бер ҙән‑бер улы үл гән икән. Уны 
ҡа ла нан бик күп ке ше оҙа тып кил гән. 13Раб бы Ғай са, ҡа тын ды 
күр гәс, уны йәл ләп: 

– Ила ма, – ти гән. 
14Шу нан Ғай са, эр гә лә ре нә ба рып, та бут ҡа ҡу лы ме нән ҡа‑

ғыл ған. Та бут ты кү тә реп ба рыу сы лар туҡ та ған. 
– Егет! Һи ңә әй тәм, тор! – тип бо йор ған Ғай са. 
15Үл гән егет то роп ул тыр ған һәм һөй лә шә баш ла ған. Ғай са 

әсә һе нә улын ҡай та рып бир гән. 16Бө тә һе лә ҡур ҡып ҡал ған һәм: 
– Ара быҙ ҙан бө йөк пәй ғәм бәр сыҡ ты. Ал ла үҙ хал ҡы на яр‑

ҙам ға кил де, – тип Ал ла ны дан ла ған. 
17Ғай са ту ра һын да ғы бын дай хә бәр бө төн Йә һү ҙиә гә һәм ти‑

рә‑яҡ ҡа та рал ған. 

ҒайсаһәмСумдырыусыЯхъя
18Яхъя ның шә керт тә ре был хәл дәр ҙең ба ры һы ту ра һын да ла 

ос таз да ры на һөй ләп бир гән. Яхъя ике шә кер тен яны на са ҡы рып 
ал ған да, 19улар ҙы Раб бы ға ебәр гән: 

– Ки лер гә те йеш бул ған Ҡот ҡа рыу сы Һин ме, әл лә баш ҡа бе‑
рәү ҙе кө тә йек ме? – тип һо рар ға ҡуш ҡан. 

20Улар Ғай са яны на кил гәс: 
– Сум ды рыу сы Яхъя Һи нән: «Ки лер гә те йеш Ҡот ҡа рыу сы 

Һин ме, әл лә баш ҡа бе рәү ҙе кө тә йек ме?» – тип һо рар ға ебәр‑
ҙе, – ти гән дәр. 

21Тап шул ва ҡыт та Ғай са күп тәр ҙе сир ҙә ре нән, көс лө ауы‑
рыу ҙа ры нан, шаҡ шы рух тар ҙан һа уыҡ тыр ған һәм бай таҡ ҡы на 
һу ҡыр ҙар ҙы күҙ ле ит кән. 22Ғай са Яхъя ның шә керт тә ре нә: 

– Ба ры ғыҙ, күр гән һәм ишет кән дә ре геҙ ҙе Яхъя ға ҡай тып 
һөй лә геҙ: һу ҡыр ҙар йә нә кү рә, аҡ һаҡ тар йө рөй, ма хау лы лар та‑
ҙа ры на, һаң ғы рау ҙар ише тә, үл гән дәр те ре леп то ра, фә ҡир ҙәр гә 
Һө йө нөс лө Хә бәр иғ лан ите лә. 23Кем Ми не ки ре ҡаҡ май, шул 
бә хет ле, – тип яуап бир гән. 

24Кил гән ке ше ләр кит кәс, Ғай са ха лыҡ ҡа Яхъя ту ра һын да 
һөй ләй баш ла ған: 
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– Һеҙ сүл гә ни мә ҡа рар ға бар ҙы ғыҙ? Ел гә тир бә леп ул тыр ған 
ҡа мыш ты ҡа рар ға мы? 25Юҡ мы ни? Ни мә кү рер гә те лә не геҙ 
һуң? Ҡуп шы ке йем кей гән ке ше не ме? Ә бит ҡим мәт ле ке йе неп 
йө рө гән һәм зин нәт тә йә шә гән ке ше ләр бат ша һа рай ҙа рын да 
йә шәй. 26Улай һа, ни мә ҡа рар ға бар ҙы ғыҙ? Пәй ғәм бәр ҙе ме? Эйе, 
Мин һеҙ гә әй тәм, Яхъя – пәй ғәм бәр ҙән дә бө йө гө рәк. 27Уның 
ту ра һын да Из ге Яҙ ма ла: 

«Мин Һи нең ал дың дан 
хә бәр сем де ебә рәм, 
ул Һи нең ал дың дан юл әҙер ләр», – 

тип яҙыл ған. 28Мин һеҙ гә шу ны әй тәм: ҡа сан бул һа ла тыу ған 
ке ше ләр ара һын да Яхъя нан бө йө гө рәк бе рәү ҙә юҡ. Әм мә Ал ла 
бат ша лы ғын да иң ке се һе лә унан бө йө гө рәк. 

29Был һүҙ ҙәр ҙе ишет кән бө тә ха лыҡ, хат та һа лым йы йыу сы‑
лар ҙа, Ал ла ның хаҡ икән ле ген та ны ған. Улар Яхъя та ра фы нан 
һыу ға сум ды рыл ғай ны. 30Фа ри сей ҙар ме нән ҡа нун бел гес тә ре 
иһә Яхъя ның һыу ға сум ды ры уы нан баш тарт ҡан. Бы ның ме нән 
улар Ал ла их ты я рын ки ре ҡаҡ ҡан. 

31Ғай са та ғы бы лай ти гән: 
– Шу лай итеп, был бы уын ке ше лә рен кем гә оҡ ша та йым икән? 

Улар ҙы ни мә гә тиң ләп бу ла? 32Улар: 
«Беҙ һеҙ гә кү ңел ле көй ҙәр уй на ныҡ, 
ә һеҙ бе йе мә не геҙ. 
Беҙ һеҙ гә моң һоу йыр ҙар йыр ла ныҡ, 
ә һеҙ ила ма ны ғыҙ», – 

тип ба ҙар май ҙа нын да бер‑бе ре һе нә ҡыс ҡы рып ул тыр ған ба ла‑
лар ға оҡ ша ған. 33Сум ды рыу сы Яхъя кил де, ик мәк тә аша май, 
ша рап та эс мәй, ә һеҙ: «Уға ен эйә ләш кән», – ти һе геҙ. 34Әҙәм 
Улы кил де, һәр бе ре һе ке үек ашай ҙа, эсә лә, ә һеҙ: «Бы на, кү ре‑
геҙ, ул ашам һаҡ һәм эс ке се, һа лым йы йыу сы лар ҙың һәм го наһ 
ҡы лыу сы лар ҙың ду ҫы», – ти һе геҙ. 

35Әм мә Ал ла зи рәк ле ге уны ҡа бул ит кән бө төн ке ше ләр та ра‑
фы нан хаҡ тип раҫ ла на. 

ҒайсафарисейСимондыңөйөндә
36Фа ри сей ҙар ҙың бе ре һе Ғай са ны аш ҡа са ҡыр ған. Ғай‑

са, фа ри сей ҙың өйө нә инеп, та бын ға ул тыр ған. 37Шул ҡа‑
ла ла йә шәү се әх лаҡ һыҙ бер ҡа тын Ғай са ның фа ри сей өйөн‑
дә ашап ул тыр ға нын бе леп ҡа лып, хуш еҫ ле май һа лын ған 
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 але бастр* һа уыт то топ, шун да бар ған. 38Ул илай‑илай Ғай‑
са ның ар тын да ба ҫып тор ған, күҙ йәш тә ре Уның аяҡ та ры на 
там ған**. Ҡа тын Ғай са ның аяҡ та ры на там ған күҙ йәш тә рен 
сәс тә ре ме нән һөр төп, аяҡ та рын үбә‑үбә май ла ған. 

39Ғай са ны аш ҡа са ҡыр ған фа ри сей бы ны кү реп: «Әгәр ул 
пәй ғәм бәр бул һа, үҙе нә ҡа ғыл ған ҡа тын дың нин дәй икән ле ген 
бе лер ине. Ул бит әх лаҡ һыҙ», – тип уй ла ған. 

40Ғай са уға: 
– Си мон, Ми нең һи ңә әй тер гә те лә гән бер һү ҙем бар, – ти гән. 
– Әйт, Ос таз, – ти гән фа ри сей. 
41– Ике ке ше нең бу рыс ҡа бир гән бе рәү гә бу рыс та ры бар икән: 

бе ре һе нең би рә сә ге биш йөҙ ди нар***, ә икен се һе не ке ил ле ди нар. 
42Тү ләй ал ма ғас та ры, ул ике һен дә бә хил ләй. Ни сек уй лай һың, 
улар ҙың ҡай һы ны һы уны ны ғы раҡ яра тыр? 

43– Бу ры сы кү бе рәк бә хил лән гә не лер, тип фа раз итәм, – тип 
яуап бир гән Си мон. 

Ғай са уға: 
– Һин дө рөҫ уй лай һың, – ти гән. 
44Унан ҡа тын ға та бан бо ро ла би реп һү ҙен да уам ит кән: 
– Был ҡа тын ды кү рә һең ме? Мин һи нең өйө ңә кил дем, һин 

аяҡ йы уыр ға һыу бир мә нең. Ә ул аяҡ та рым ды күҙ йәш тә ре ме‑
нән сы лат ты, сәс тә ре ме нән һөр төп ал ды. 45Һин Ми не үп мә нең, 
ә ул Мин бын да кил гән дән бир ле аяҡ та рым ды үбеү ҙән туҡ та‑
май. 46Һин Ми нең ба шы ма хат та ябай май ҙа һөрт мә нең, ә ул 
Ми нең аяҡ та рым ды хуш еҫ ле май ме нән май ла ны****. 47Һи ңә ни 
өсөн икән ле ген әй тәм: уның күп го наһ та ры ки се рел де, шу ның 
өсөн Ми ңә ҡа ра та уның мө хәб бә те ҙур. Аҙ ғә фү ител гән ке ше‑
нең мө хәб бә те лә аҙ. 

48Ә ҡа тын ға иһә: 
– Го наһ та рың ки се рел де, – ти гән. 

* 7:37 Алебастр – көр шәк яһа ған да ҡул ла ныл ған аҡ һыл‑кө рән төҫ‑
тә ге йом шаҡ таш. 

** 7:38 Ул ва ҡыт тар ҙа ҡы рын ятып аша ған дар. 
*** 7:41 Динар – кө мөш тәң кә. Эш се нең бер көн лөк хеҙ мәт ха ҡын тәш‑

кил ит кән. 
**** 7:46 Ке ше ләр ялан аяҡ йә ки асыҡ ке йем ке йеп йө рө гән гә кү рә, йә‑

һүд тәр хөр мәт ле ҡу наҡ та ры на аяҡ йы уыр ға һыу тәҡ дим ит кән. Шу лай 
уҡ ху жа ке ше ҡу наҡ тың ба шы на хуш еҫ ле май һөрт кән. 
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49Та бын ар тын да ғы лар бер‑бе ре һе ме нән: 
– Кем Ул? Ул хат та го наһ тар ҙы ки се рә, – тип һөй лә шә баш‑

ла ған дар. 
50Ғай са ҡа тын ға та ғы ла: 
– Һи не ыша ны уың ҡот ҡар ҙы, имен йө рө, – ти гән. 

Ғайсаменәнбергәйөрөгәнҡатын‑ҡыҙҙар

81Шу нан һуң Ғай са ҡа ла лар һәм ауыл дар буй лап йө рөп, Ал ла 
Бат ша лы ғы ту ра һын да ғы Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе вә ғәз лә гән. Ун 

ике шә кер те Уның ме нән бул ған. 2Ғай са шаҡ шы рух тар ҙан һәм 
ауырыуҙарҙан һа уыҡ тыр ған ҡа тын‑ҡыҙ ҙар ҙың бер ни сәү һе: эсе‑
нән ете шаҡ шы рух ҡы уып сы ға рыл ған Мәр йәм, ул Маг да ли на 
тип йө рө төл гән, 3Ирод йор тон да ида ра итеү се Ху за ның ҡа ты ны 
Иоан на, Су сан на һәм бай таҡ баш ҡа ҡа тын дар ҙа Уның ме нән 
бер гә бул ған. Был ҡа тын дар Ғай са ға һәм Уның шә керт тә ре нә үҙ 
иҫәп тә ре нән яр ҙам ит кән. 

Сәсеүсехаҡындаҡисса
4Төр лө ҡа ла лар ҙан Үҙе нең яны на бик күп ха лыҡ йы йыл ғас, 

Ғай са улар ға ки нә йә ле ҡис са һөй лә гән: 
5– Бер ке ше ор лоҡ сә сер гә сыҡ ҡан. Сәс кән са ғын да ор лоҡ тар‑

ҙың бер өлө шө юл бу йы на төш кән һәм та пал ған, улар ҙы ҡош тар 
сүп ләп бө төр гән. 6Баш ҡа бер өлө шө таш лы урын ға төш кән һәм, 
шы тып сыҡ һа лар ҙа, дым бул ма ған лыҡ тан, ҡо ро ған. 7Ҡай һы бер 
ор лоҡ тар сәнс кәк ара һы на төш кән. Улар, сәнс кәк ме нән бер гә 
үҫеп, ба ҫы лып ҡал ған. 8Ә ин де баш ҡа ор лоҡ тар уң ды рыш лы ер гә 
тө шөп шыт ҡан һәм йөҙ лә тә кү бе рәк уңыш бир гән. 

Ошо лар ҙы һөй ләп бөт кәс, Ғай са: 
– Ҡо лаҡ та ры бар ҙар ишет һен! – тип ҡыс ҡыр ған. 
9Шә керт тә ре Унан: 
– Был ки нә йә ле ҡис са ның асы лы ни мә лә? – тип һо ра ған. 
10Ғай са бы лай тип аң ла тып бир гән: 
– Һеҙ гә Ал ла Бат ша лы ғы ның сер ҙә рен бе леү би рел гән, ә баш‑

ҡа лар ға, улар «ҡа рап та күр мә һен дәр, тың лап та аң ла ма һын дар» 
өсөн, ул ҡис са лар аша ет ке ре лә. 

11Был ҡис са ның асы лы шун да: ор лоҡ – Ал ла һү ҙе. 12Юл бу йы‑
на төш кән ор лоҡ тар шу ны аң ла та: ке ше ләр һүҙ ҙе ише тә, әм мә 
Иб лис ки леп, улар иман ға ки леп ҡо тол ма һын өсөн, йө рәк тә‑
рен дә ге һүҙ ҙе алып ки тә. 13Таш лы урын ға сә сел гән ор лоҡ тар 
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шу ны аң ла та: ке ше ләр һүҙ ҙе ише тә, уны шат ла нып ҡа бул итә, 
әм мә, та мыр ҙа ры бул ма ған лыҡ тан, ыша ныс та ры ла ва ҡыт лы са 
ғы на бу ла һәм улар һы нау ва ҡы тын да си ге нә. 14Сәнс кәк ара һы‑
на төш кән ор лоҡ тар шу ны аң ла та: ке ше ләр һүҙ ҙе ише тә, лә кин 
тор мош мә шә ҡәт тә ре, бай лыҡ һәм ләз зәт, ва ҡыт үтеү ме нән, 
һүҙ ҙе ба ҫып ала. Ун дай ке ше ләр ҙең емеш тә ре өл гөр мәй. 15Ә уң‑
ды рыш лы ер гә төш кән ор лоҡ иһә шу ны аң ла та: ке ше ләр һүҙ ҙе 
ише теп, уны их лас һәм саф кү ңел ме нән һаҡ лай. Ун дай ҙар тү‑
ҙем лек күр һә теп уңыш кил те рә. 

Шәмяҡтылығыхаҡындаҡисса
16Бер кем дә шәм то ҡан ды рып, уны көр шәк ме нән ҡап ла‑

май, һи ке аҫ ты на ла ҡуй май. Ки ре һен сә, өй гә ки леп инеү се ләр 
яҡ ты лыҡ ты күр һен өсөн, шәм дәл гә ул тыр та лар. 17Сөн ки фаш 
ител мәҫ бер сер ҙә, бе лен мәҫ һәм асыл маҫ бер йә ше рен нә мә лә 
бул ма я саҡ. 18Шу лай итеп, ни сек тың ла уы ғыҙ ға иғ ти бар ите геҙ: 
кем де ке бар, шу ға та ғы ла кү бе рәк би ре лер, ә кем де ке юҡ, уның 
бар тип уй ла ға ны ла тар тып алы ныр. 

Ғайсаныңәсәһеһәмтуғандары
19Ғай са ның әсә һе һәм ҡус ты ла ры кил гәс, ха лыҡ күп бул ған‑

лыҡ тан, Уның эр гә һе нә үтә ал ма ған дар. 20Ғай са ға: 
– Әсә йең ме нән ҡус ты ла рың тыш та то ра. Улар һи не кү рер гә 

те ләй, – тип хә бәр ет кер гән дәр. 
21Ғай са хә бәр ет ке реү се ләр гә: 
– Ми нең әсә йем ме нән Ми нең ту ған да рым – Ал ла һү ҙен тың‑

лау сы лар һәм уны үтәү се ләр, – тип яуап бир гән. 

Дауылдыбаҫылдырыу
22Бер көн дө Ғай са шә керт тә ре ме нән кә мә гә ул тыр ған да: 
– Әй ҙә геҙ, күл дең те ге яҡ яры на сы ға йыҡ, – ти гән. 
Улар ҡуҙ ғал ған. 23Кә мә лә бар ған саҡ та Ғай са йоҡ лап кит кән. 

Күл өҫ төн дә көс лө да уыл кү тә рел гән һәм кә мә гә һыу ту ла баш‑
ла ған, кә мә лә ге ләр гә хә үеф яна ған. 24Шә керт тә ре Ғай са яны на 
ки леп: 

– Ос таз, ос таз! Ба та быҙ бит! – тип ҡыс ҡы рып Уны уят ҡан дар. 
Ғай са иһә то роп ел де лә, ҡо то рон ған тул ҡын дар ҙы ла тый ған. 

Ула ры туҡ та ған, тын лыҡ урын лаш ҡан. 25Ул шә керт тә ре нән: 
– Ыша ны сы ғыҙ ҡай ҙа һуң һеҙ ҙең? – тип һо ра ған. 
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Шә керт тәр иһә ҡур ҡып һәм таң ҡа лып бер‑бе ре һе нә: 
– Кем һуң Ул? Ел гә лә, һыу ға ла бо йо ра, ә ула ры буй һо на, – 

ти еш кән дәр. 

Енэйәләшкәнкешенеһауыҡтырыу
26Улар күл дең ар ғы яҡ яры на, Га ли ле я ға ҡар шы урын лаш ҡан 

Ге ра са ере нә ки леп ет кән. 27Ғай са яр ға сыҡ ҡас, шун да ғы ҡа ла ның 
ен эйә ләш кән бер ке ше һе Уға ҡар шы кил гән. Ул бай таҡ тан бир ле 
ке йем кей мәй йө рө гән һәм өйөн дә тү гел, ә ҡә бер мә мер йә һен дә* 
йә шә гән. 28Был ке ше Ғай са ны кү реп, ҡа пыл ҡыс ҡы рып ебәр гән, 
Уның ал ды на йы ғы лып, көс лө та уыш ме нән: 

– Эй, Ғай са, Ал ла һы Тә ғә лә нең Улы! Ми нән Һи ңә ни мә кә‑
рәк? Үте неп һо ра йым, яфа ла ма ми не, – ти гән. 

29Сөн ки Ғай са шаҡ шы рух ҡа ул ке ше нең эсе нән сы ғыр ға бо‑
йор ған икән. Шаҡ шы рух был ке ше не күп тән яфа ла ған. Сыл‑
быр ҙар һәм бы ғау ҙар ме нән бәй ләп тот ҡан да ла ул бы ғау ҙар ҙы 
өҙ гән, эйә ләш кән ене уны сүл дәр гә ҡы уып алып ки тә тор ған 
бул ған. 30Ғай са унан: 

– Исе мең кем? – тип һо ра ған. 
– Ғәс кәр**, – тип яуап бир гән ул, сөн ки был ке ше нең эсе нә 

эйә ләш кән ен дәр бик күп бул ған. 31Ен дәр Ғай са нан үҙ ҙә рен 
төп һөҙ уп ҡын ға ебәр мә үен үтен гән. 

32Шул ти рә лә ге тау би тен дә ҙур сус ҡа кө тө үе ут лап йө рө гән. 
Ен дәр Ғай са нан шул сус ҡа лар эсе нә инер гә рөх сәт һо ра ған. Ғай са 
рөх сәт ит кән. 33Те ге ке ше нең эсе нән сыҡ ҡан ен дәр сус ҡа лар ҙың 
эсе нә ба рып ин гән. Кө төү са бып кит кән дә, те кә яр ҙан күл гә 
таш ла нып, ба тып үл гән. 

34Ба ры һын да кү реп тор ған кө төү се ләр то роп йү гер гән дәр һәм 
ҡа ла ла ла, ауыл дар ҙа ла ба ры һы ту ра һын да һөй ләп бир гән дәр. 
35Ке ше ләр ни мә бул ға нын кү рер гә тип Ғай са яны на кил гән. 
Эсе нән ен дә ре сыҡ ҡан әҙәм дең ке йен гән һәм аҡы лы на кил гән 
хәл дә Ғай са ның аяҡ осон да ул тыр ға нын кү реп, ҡур ҡыу ға ҡал‑
ған дар. 36Ен эйә ләш кән ир ҙең ни сек һа уыҡ ты рыл ға нын күр гән 
ке ше ләр бы ның ту ра һын да бә йән ит кән. 37Ге ра са ере  ти рә һен дә ге 

* 8:27 Ҡәбермәмерйәһе – ул ва ҡыт та мә йет тәр ҙе өңөп яһал ған тау 
ҡы уыш лыҡ та ры на ҡуя тор ған бул ған дар. 

** 8:30 Ғәскәр – грек са «ле ги он». Был рим лы лар ҙың 6000 яу гир ҙән 
тор ған иң ҙур хәр би төр кө мө. 
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бө тә ха лыҡ ты ҡур ҡыу сол ғап ал ған, шу ның өсөн улар Ғай са ның 
үҙ ҙә ре нең ере нән ки те үен һо ра ған. Ул кә мә гә ул ты рып ҡай тыр ға 
ҡуҙ ғал ған да, 38эсе нән ен дә ре сыҡ ҡан ке ше Уның ме нән бер гә 
ба рыр ға те ләк бел де реп ял бар ған. Әм мә Ғай са уны ҡай та рып 
ебәр гән: 

39– Өйө ңә ҡайт та, Ал ла һи нең өсөн ни мә эш лә гән де һөй‑
лә, – ти гән уға. 

Ул ке ше Ғай са ның уның өсөн ни мә эш лә гә нен бө тә ҡа ла буй‑
лап һөй ләп йө рө гән. 

ЯирҙыңҡыҙыһәмҒайсаныңкейеменәҡағылғанҡатын
40Ғай са әй лә неп ҡайт ҡас, ха лыҡ Уны шат ла нып ҡар шы ал‑

ған. Уны бө тө нө һө лә көт кән. 41Шул саҡ ғи бә ҙәт ха на баш лы ғы, 
Яир исем ле ке ше, Ғай са яны на кил гән. Ул, Ғай са ның аяҡ та ры‑
на йы ғы лып, өйө нә ба ры уын үтен гән. 42Яир ҙың ун ике йәш тәр 
ти рә һен дә ге бер ҙән‑бер ҡы ҙы үлем хә лен дә ята икән. 

Яир ҙың өйө нә бар ған саҡ та, Ғай са ны төр лө яҡ тан ха лыҡ ҡы‑
ҫы рыҡ лап ал ған. 

43Улар ара һын да ун ике йыл бу йы ҡан ки теү ҙән яфа лан ған бер 
ҡа тын бул ған. Бар мөл кә тен та бип тар ға са рыф лап бө төр һә лә, 
бер кем дә уны һа уыҡ ты ра ал ма ған. 44Ул арт тан ки леп Ғай са ның 
ке йе ме нең сал ғы йы на ҡа ғы лыу ға, шун да уҡ ҡан ағы уы туҡ та ған. 

45– Кем ҡа ғыл ды Ми ңә? – тип һо ра ған Ғай са. 
Бө тә һе лә баш тарт ҡас, Петр: 
– Ос таз, ха лыҡ Һи не ура тып ал ған һәм төр лө яҡ тан ҡы ҫа, – 

ти гән. 
46– Ми ңә кем дер ҡа ғыл ды. Мин Үҙем дән көс сыҡ ҡа нын той‑

ҙом, – ти гән Ғай са. 
47Те ге ҡа тын, йә ше ре неп ҡа ла ал ма я са ғын аң ла ғас, ҡал ты ра‑

на‑ҡал ты ра на Ғай са яны на кил гән дә, Уның ал ды на йы ғыл ған. 
Ни өсөн ҡа ғы лы уы һәм ҡа ғыл ғас та шун да уҡ һа уы ғы уы ту ра‑
һын да бө төн ха лыҡ ал дын да һөй ләп бир гән. 48Ғай са уға: 

– Ҡы ҙым! Һи не ыша ны уың һа уыҡ тыр ҙы. Бар, имен йө рө, – 
ти гән. 

49Ғай са ошо һүҙ ҙәр ҙе әйт кән саҡ та ғи бә ҙәт ха на баш лы ғы ның 
өйө нән кем дер ки леп баш лыҡ ҡа: 

– Ҡы ҙың ва фат бул ды, ос таз ды бү тән мә шә ҡәт лә мә, – тип 
әйт кән. 

50Ғай са иһә был һүҙ ҙәр ҙе ише теү ме нән баш лыҡ ҡа: 
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– Ҡурҡ ма, ышан ғы на һәм ҡы ҙың һа уы ға саҡ, – ти гән. 
51Яир ҙың өйө нә ки леп ет кәс, Ғай са Петр ҙан, Яхъя нан һәм 

Яҡуб тан, ҡыҙ ҙың ата һы нан һәм әсә һе нән баш ҡа бер кем гә лә 
Үҙе ме нән инер гә рөх сәт ит мә гән. 52Бө тө нө һө лә үк һеп ила ған. 
Әм мә Ғай са улар ға: 

– Ила ма ғыҙ, ул үл мә гән, йоҡ лай ғы на, – ти гән. 
53Ҡыҙ ҙың үл гән ле ген бел гәс, ба ры һы ла Ғай са нан көл гән. 

54Ғай са иһә ҡыҙ ҙың ҡу лы нан тот ҡан да: 
– Ба лам, тор! – тип өн дәш кән. 
55Ҡыҙ ға йән ҡайт ҡан һәм ул шун да уҡ уры ны нан тор ған. Ғай са 

уға ашар ға би рер гә ҡуш ҡан. 56Ҡыҙ ҙың ата һы ме нән әсә һе таң 
ҡал ған. Ғай са иһә улар ға был хаҡ та бер кем гә лә һөй лә мәҫ кә 
ҡуш ҡан. 

Ғайсаныңуникеилсеһенхеҙмәткәебәреүе

91Ғай са ун ике шә кер тен са ҡы рып алып, улар ға бө тә ен дәр‑
ҙе ҡы уып сы ға рыр лыҡ, ауы рыу ҙар ҙы да уа лар лыҡ ҡе үәт һәм 

вә кә ләт би реп, 2Ал ла Бат ша лы ғы ха ҡын да вә ғәз һөй ләр гә һәм 
ауы рыу ке ше ләр ҙе һа уыҡ ты рыр ға оҙат ҡан. 3Ул шә керт тә ре нә: 

– Сә фәр гә үҙе геҙ ме нән бер ни ҙә: юл та я ғы ла, биш тәр ҙә, 
ик мәк тә, аҡ са ла, ал маш күл дәк тә ал ма ғыҙ, – ти гән. – 4Нин‑
дәй өй гә ин һә геҙ ҙә, ул ер ҙән кит кән гә тик лем шун да ҡа лы ғыҙ. 
5Әгәр ҡа бул ит мә һә ләр, был ҡа ла нан кит кән саҡ та, улар ға ҡар‑
шы ша һит лыҡ бил дә һе итеп, аяҡ та ры ғыҙ ҙа ғы ту ҙан ды ҡа ғып 
тө шө рө гөҙ*. 

6Шә керт тәр юл ға сыҡ ҡан, һәр ер ҙә Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе вә ғәз‑
ләп, ауы рыу ҙар ҙы һа уыҡ ты рып, ауыл дан‑ауыл ға йө рө гән. 

Иродтыңаптыраштаҡалыуы
7Өл кә ида ра сы һы Ирод, бы лар ҙың ба ры һы ту ра һын да ише‑

теп, ап ты раш та ҡал ған. Сөн ки ҡай һы бе рәү ҙәр: «Яхъя үле нән 
те ре леп тор ған», 8икен се лә ре: «Ильяс ер гә ҡайт ҡан», баш ҡа ла ры 
иһә: «Бо рон ғо пәй ғәм бәр ҙәр ҙең бе ре һе те рел гән», – тип һөй лә‑
гән. 9Ә Ирод: 

*  9:5 Йә һүд тәр, үҙ ҙә ре ме нән быс раҡ бер нә мә лә алып ҡайт маҫ өсөн, 
мә жү си ҙәр йә шә гән ер ҙән кит кән дә аяҡ та рын да ғы ту ҙан ды ҡаҡ ҡан‑
дар. Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе ҡа бул ит мә гән ҡа ла ру хи мә ғә нә лә мә жү си ҙәр 
ҡа ла һы бу лып ки тә, ти мәк, ул Ал ла хө кө мө нә ла йыҡ. 
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– Яхъя ның ба шын мин үҙем киҫ тер гәй нем, шу лай бул ғас, 
Уның ту ра һын да бын дай хә бәр ҙәр ише тер гә ту ра кил гән был 
Ке ше кем һуң? – тип һо ра ған. 

Ирод Уны кү рер гә те лә гән. 

Бишмеңкешенетуйҙырыу
10Ил се ләр, әй лә неп ҡайт ҡас, үҙ ҙә ре нең ҡыл ған эш тә ре ту ра‑

һын да Ғай са ға һөй ләп бир гән. Ғай са улар ҙы Үҙе ме нән Виф са и да 
ти гән ҡа ла эр гә һен дә ге ау лаҡ урын ға алып кит кән. 11Лә кин ха лыҡ, 
Уның ҡай ҙа кит кә нен бе леп, ар ты нан эйәр гән. Ғай са ха лыҡ ты 
ҡа бул итеп, улар ға Ал ла Бат ша лы ғы ту ра һын да һөй лә гән һәм 
һа уы ғыу ға мох таж дар ҙы һа уыҡ тыр ған. 12Көн кис кә ауыш ҡан да 
ун ике шә керт Уның яны на кил гән: 

– Ха лыҡ ты ебәр, эр гә‑ти рә лә ге ауыл дар ға, утар ҙар ға ба рып 
үҙ ҙә ре нә йоҡ лар ға урын тап һын дар һәм ашау яғын хәс тәр лә һен‑
дәр. Бын да бит ке ше йө рө мәй тор ған урын. 

13– Һеҙ улар ҙы үҙе геҙ аша ты ғыҙ, – ти гән Ғай са. 
– Беҙ ҙең биш ик мәк ме нән ике ба лыҡ тан баш ҡа бер нә мә беҙ 

ҙә юҡ. Бын да ғы ке ше ләр ҙең бө тә һе өсөн дә ри зыҡ ты беҙ һа тып 
ала йыҡ мы ни? – тип һо ра ған шә керт тәр. 

14Ун да биш мең са ма һы ир бул ған. Ғай са шә керт тә ре нә: 
– Улар ҙы ил ле шәр‑ил ле шәр гә бү леп, төр көм ләп ул тыр ты‑

ғыҙ, – ти гән. 
15Шә керт тәр шу лай эш лә гән, бө тәһен дә ул тыр тып сыҡ ҡан. 

16Ғай са биш ик мәк те һәм ике ба лыҡ ты ал ған да күк кә ҡа рап 
улар өсөн шө кө ра на ҡыл ған, унан ик мәк ме нән ба лыҡ тар ҙы 
бүл ге ләп, ха лыҡ ҡа өлә шер өсөн шә керт тә ре нә бир гән. 17Бө тәһе 
лә туй ған сы аша ған. Ҡал ған һы ныҡ тар ҙан ту лы ун ике кәр зин 
йы йып ал ған дар. 

ПетрҙыңҒайсаныМәсихтиптаныуы
18Бер ва ҡыт, Ғай са ау лаҡ ҡа лып до ға ҡыл ған да, Уның янын да 

шә керт тә ре ге нә бул ған. Ғай са улар ҙан: 
– Ха лыҡ Ми не кем тип иҫәп ләй? – тип һо ра ған. 
19– Бе рәү ҙәр Һи не Сум ды рыу сы Яхъя ти, икен се лә ре – Ильяс, 

ә ҡай һы ла ры бо рон ғо пәй ғәм бәр ҙәр ҙең бе ре һе те ре леп тор ған 
тип уй лай, – тип яуап бир гән дәр Уға. 

20– Ә һеҙ Ми не кем тип иҫәп ләй һе геҙ? – тип һо ра ған Ул шә‑
керт тә ре нән. 
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– Һин – Ал ла Мә си хе, – тип яуап ла ған Петр. 
21Ғай са ҡәт ғи рә үеш тә бы ны бер кем гә лә һөй лә мәҫ кә 

ҡуш ҡан. 

ҒайсаныңҮҙенеңүлеүеһәмтерелеүетураһындаәйтеүе
22– Әҙәм Улы күп ға зап тар ки се рер гә, аҡ һа ҡал дар, баш ру‑

ха ни ҙар һәм ҡа нун бел гес тә ре та ра фы нан ки ре ҡа ғы лыр ға һәм 
үл те ре лер гә те йеш, әм мә өсөн сө көн дә Ул те ре леп то ра саҡ, – 
ти гән Ғай са. 

23Ба ры һы на ла мө рә жә ғәт итеп йә нә бы лай ти гән: 
– Кем Ми нең ар тым дан ба рыр ға те ләй, шул үҙ‑үҙе нән ваз кис‑

һен һәм, ар ҡы са ғын* алып, көн һа йын Ми ңә эйәр һен. 24Сөн ки 
кем үҙе нең йә нен һаҡ лап ҡа лыр ға те ләй, уны юғал тыр; ә кем 
үҙе нең йә нен Ми нең хаҡ ҡа юғал та, уны һаҡ лап ҡа лыр. 25Әгәр 
ке ше бө тә донъя ға эйә бу лып, үҙен юғалт һа йә ки үҙен һә ләк ит‑
һә, бы нан уға ни фай ҙа? 26Кем Ми нән һәм Ми нең һүҙ ҙә рем дән 
ғәр лә нә, Үҙе нең, Ата ның һәм из ге фә реш тә ләр ҙең бал ҡы уын да 
кил гән саҡ та Әҙәм Улы ла унан ғәр лә нер. 27Һеҙ гә дө рө ҫөн әй тәм: 
бын да ба ҫып то роу сы лар ҙың ҡай һы бер ҙә ре, Ал ла Бат ша лы ғын 
күр гән гә тик лем, үлем та ты ма я саҡ. 

Ғайсаныңйөҙ‑ҡиәфәтеүҙгәреүе
28Ошо һүҙ ҙәр ҙән һуң яҡын са һи геҙ көн үт кәс, Ғай са Петр‑

ҙы, Яхъя ны һәм Яҡуб ты Үҙе ме нән алып, до ға ҡы лыу өсөн 
тау ға мен гән. 29До ға ҡыл ған саҡ та Ғай са ның йөҙ‑ҡиә фә‑
те үҙ гә реп кит кән, ке йе ме ял ты рап тор ған аҡ төҫ кә ин гән. 
30‑31Ҡа пыл күк бал ҡы шын да ике ке ше пәй ҙә бу лып, Уның 
ме нән һөй лә шә баш ла ған. Был ке ше ләр Му са ме нән Ильяс 
пәй ғәм бәр ҙәр бул ған. Улар Иеру са лим да ғә мәл гә ашы ры лыр‑
ға те йеш бул ған Ғай са ның донъя нан ки те үе ту ра һын да һөй‑
ләш кән дәр. 

32Петр ҙы һәм уның ме нән бер гә бул ған баш ҡа шә керт тәр ҙе 
йо ҡо баҫ ҡан. Улар, уян ғас, Ғай са ны бал ҡып тор ған шөһ рә тен дә 
һәм Уның эр гә һен дә ике ир ке ше не күр гән дәр. 33Был ке ше ләр 
Ғай са эр гә һе нән кит кән саҡ та Петр: 

* 9:23 Арҡысаҡ – ул за ман да ке ше ләр ҙе яза лап үл те реү өсөн ҡул ла‑
ныл ған бер‑бе ре һе нә ту ра мө йөш ләп ҡа ғыл ған ике бү рә нә. Ул яй лан‑
ма ны «тә ре» тип тә атай ҙар. 
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– Ос таз, беҙ ҙең бын да бу лы уы быҙ ҡай һы лай яҡ шы! Өс са тыр 
ҡо ра йыҡ: бе ре һен Һи ңә, бе ре һен Му са ға, бе ре һен Ильяс ҡа, – 
ти гән, ни әйт кә нен дә бел мә йен сә. 

34Петр был һүҙ ҙәр ҙе әйт кән саҡ та бо лот ки леп сы ғып, кү лә гә‑
һе ме нән улар ҙы ҡап лап ал ған. Бо лот эсен дә ҡал ғас, шә керт тәр 
ҡур ҡып кит кән. 35Бо лот эсе нән иһә: 

– Был Ми нең Улым, һай лап ал ған Улым, Уны тың ла ғыҙ! – 
ти гән та уыш ише тел гән. 36Был та уыш яң ғы ра ғас, Ғай са яң ғы ҙы 
ҡал ған. Шә керт тәр бер ни ҙә өн дәш мә гән һәм ул көн дәр ҙә ни мә 
күр гән дә рен бер кем гә лә һөй лә мә гән дәр. 

Шаҡшырухэйәләшкәнмалайҙыһауыҡтырыу
37Икен се көн, улар тау ҙан төш кәс, Ғай са ны күп ха лыҡ ҡар‑

шы ла ған. 38Шул саҡ ха лыҡ ара һы нан бе рәү: 
– Ос таз, үте нәм, улым ды ки леп ҡа ра! Ул ми нең бер ҙән‑бер 

улым, – тип ҡыс ҡыр ған. – 39Шаҡ шы рух уны ба ҫып ала ла, ба ла 
ҡа пыл ҡыс ҡы ра баш лай, тә не тар ты ша, ауы ҙы нан кү бек тәр ки‑
леп сы ға. Шаҡ шы рух, уны ныҡ итеп ин тек тер гән дән һуң, көс кә 
ки тә. 40Шә керт тә рең дән уны ҡы уып сы ға рыу ҙа рын үтен гәй нем, 
бул ды ра ал ма ны лар. 

41– Эй, иман һыҙ һәм бо ҙоҡ бы уын! Ми ңә һеҙ ҙең ме нән та ғы 
күп ме бу лыр ға һәм күп ме тү ҙер гә? Улың ды бын да алып кил. 

42Етеп кил гән мәл дә рен дә ен ма лай ҙы ер гә атып бәр гән 
дә, ба ла ның тә не ҡо ро ша баш ла ған. Ғай са иһә шаҡ шы рух‑
ҡа ты йы лыр ға бо йор ған һәм, ма лай ҙы һа уыҡ ты рып, ата һы на 
тап шыр ған. 43Ал ла ның бө йөк лө гөн кү реп, ба ры һы ла хай ран 
ҡал ған. 

ҒайсаныңҮҙенеңүлеүеһәмтерелеүехаҡында
ҡабатәйтеүе

Ха лыҡ Ғай са ҡыл ған эш тәр гә ғә жәп лә неп тор ған ара ла, Ул 
Үҙе нең шә керт тә ре нә: 

44– Ошо һүҙ ҙәр ҙе хә те ре геҙ ҙә ҡал ды ры ғыҙ: Әҙәм Улы ке ше ләр 
ҡу лы на то топ би ре лә сәк, – ти гән. 

45Әм мә Уны аң ла ма ған дар. Был һүҙ ҙәр ҙең мә ғә нә һе улар ҙан 
йә ше рел гән бул ған, шу ның өсөн дә тө шөн мә гән дәр. Ә Ғай са нан 
һо рар ға ҡурҡ ҡан дар. 
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Кемиңбөйөгө?
46Шә керт тәр үҙ ҙә ре нең ара һын да ке ме һе нең иң бө йө гө бу лы уы 

ту ра һын да бә хәс лә шә баш ла ған. 47Ғай са, улар ҙың уйын бе леп, 
бер ба ла ны Үҙе нең эр гә һе нә баҫ тыр ған да: 

48– Был ба ла ны Ми нең ха ҡы ма ҡа бул ит кән ке ше Ми не ҡа‑
бул итә, ә Ми не ҡа бул ит кән ке ше Ми не Ебә реү се не ҡа бул итә. 
Ара ғыҙ ҙа ғы иң тү бә не – иң бө йө гө, – ти гән. 

«Кемһеҙгәҡаршытүгел,шулһеҙҙеңяҡлы»
49Яхъя: 
– Ос таз, беҙ бер ке ше нең Һи нең исе мең ме нән ен дәр ҙе ҡы уып 

сы ғар ға нын күр ҙек. Беҙ ҙең ме нән бер гә йө рө мә гән гә, беҙ уны 
тый ҙыҡ, – тип әйт кән. 

50– Тый ма ғыҙ, сөн ки кем һеҙ гә ҡар шы тү гел, шул һеҙ ҙең яҡ‑
лы, – ти гән уға Ғай са. 

51Был донъя нан ки теп, күк кә алы ныр ва ҡы ты яҡы най ғас, 
Ғай са тә үәк кәл ләп Иеру са лим ға кит кән. 52Ул Үҙе нең ал ды нан 
хә бәр се ләр ебәр гән. Улар, Ғай са ки леү гә бар нә мә не әҙер ләп 
ҡу йыр өсөн юл ға сы ғып, Са ма рия ерен дә ге бер ауыл ға кил гән. 
53Әм мә, Иеру са лим ға юл тот ҡан лыҡ тан, бын да Ғай са ны ҡа бул 
ит мә гән дәр*. 54Был хәл де кү реп, шә керт тә ре Яҡуб ме нән Яхъя: 

– Ху жа быҙ! Күк тән ут тө шөп**, улар ҙы юҡ ҡа сы ғар һын, тип 
бо йо ро уы быҙ ҙы те ләй һең ме? – ти гән дәр. 

55‑56Лә кин Ғай са, әй лә неп, улар ҙы тый ған***. Улар икен се ауыл‑
ға юл тот ҡан. 

Ғайсағаэйәреү
57Юл да бар ған да кем дер бе рәү Ғай са ға: 
– Ҡай ҙа ғы на йө рө һәң дә, мин Һи нең ар тың дан ба рыр мын, – 

тип өн дәш кән. 

* 9:53 Са ма рия ке ше лә ре Ал ла ға Иеру са лим да тү гел, ә Са ма ри я ла, 
Га ри зим та уын да та бы ныр ға кә рәк тип һа на ған. 

** 9:54 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа был өлөш: «Ильяс эш лә гән 
һы маҡ, күк тән ут тө шөп» тип би рел гән. 

*** 9:55‑56 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «...тый ған һәм: „Һеҙ үҙе‑
геҙ ҙең нин дәй рух ты ҡы икән ле ге геҙ ҙе бел мәй һе геҙ. 56Әҙәм Улы ке ше‑
ләр ҙе һә ләк итер өсөн тү гел, ә ҡот ҡа рыр өсөн кил де“, – тип әйт кән» 
ти гән һүҙ ҙәр ҙә бар. 
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58– Төл кө ләр ҙең өң дә ре, ҡош тар ҙың оя ла ры бар, ә Әҙәм Улы‑
ның ба шын те рәр уры ны ла юҡ, – тип яуап бир гән Ғай са. 

59Ә икен се һе нә: 
– Ми ңә эйәр! – ти гән. 
Уны һы: 
– Әфән дем! Өйө мә ҡай тып, тәү ҙә ата йым ды ер ләп ки лер гә 

рөх сәт ит, – тип һо ра ған. 
60Әм мә Ғай са уға: 
– Үле ләр үҙ үле лә рен үҙ ҙә ре ер лә һен, ә һин бар, Ал ла Бат ша‑

лы ғы ту ра һын да ғы Хә бәр ҙе иғ лан ит, – тип әйт кән. 
61Та ғы бе рәү һе: 
– Мин Һи нең ме нән ба рам, Әфән дем! Лә кин тәү ҙә өй ҙә ге ләр 

ме нән хуш ла шып ки лер гә рөх сәт ит, – тип үтен гән. 
62Лә кин Ғай са уға: 
– Ер һө рөр гә тип һу ҡа ға то тон ғас, ар ты на бо ро лоп ҡа ра ған 

ке ше Ал ла бат ша лы ғы өсөн яраҡ лы тү гел, – ти гән. 

Етмешикешәкерттехеҙмәткәебәреү

101Шу нан һуң Раб бы Ғай са, та ғы ет меш ике шә керт те һай лап 
алып, ба рыр ға ниәт лә гән һәр ҡа ла һәм ауыл дар ға улар ҙы 

Үҙе ал ды нан ике шәр ләп ебәр гән. 2Шә керт тә ре нә Ул бы лай ти гән: 
– Ура тор ған аш лыҡ күп, ә ураҡ сы лар аҙ. Шу ға кү рә аш лыҡ‑

тың Ху жа һы на ял ба ры ғыҙ: Үҙе нең уңы шын урып алыр ға эш се ләр 
ебәр һен. 3Ба ры ғыҙ! Мин һеҙ ҙе бү ре ләр ара һы на бә рәс тәр ебәр гән 
ке үек ебә рәм. 4Үҙе геҙ ме нән бер нә мә лә: аҡ са ян сы ғы ла, арт маҡ 
та, аяҡ ке йе ме лә ал ма ғыҙ, юл да туҡ тап бе рәү ҙе лә сә ләм лә мә геҙ. 
5Ин гән һәр өйө гөҙ ҙә иң тәү ҙә: «Был йорт ҡа имен лек бул һын», – 
тип әй те геҙ. 6Ун да имен лек кә ла йыҡ лы ке ше йә шә һә, әйт кән 
те лә ге геҙ тор мош ҡа ашыр, әгәр ла йыҡ лы бул ма һа – тор мош ҡа 
аш маҫ. 7Үҙе геҙ ҙе ҡа бул ит кән өй ҙә ҡа лы ғыҙ, ни бир һә ләр, шу ны 
аша ғыҙ һәм эсе геҙ, сөн ки эш се үҙе нең хеҙ мә те нә кү рә әже рен 
алыр ға ла йыҡ лы. Ул тө бәк тә бул ған саҡ та өй ҙән‑өй гә кү сеп 
йө рө мә геҙ. 

8Бе рәй ҡа ла ға кил гәс, ун да һеҙ ҙе ҡа бул итә ләр икән, ал ды‑
ғыҙ ға ҡу йыл ған нә мә ләр ҙе аша ғыҙ. 9Ун да ғы ауы рыу ҙар ҙы һа‑
уыҡ ты ры ғыҙ һәм ҡа ла ла йә шәү се ләр гә: «Һеҙ гә Ал ла Бат ша лы ғы 
яҡын лаш ты», – тип әй те геҙ. 10Әм мә, бе рәй ҡа ла ға ки леп, ун да 
һеҙ ҙе ҡа бул ит мә һә ләр, урам ға сы ғып: 11«Ҡа ла ғыҙ ҙың аяҡ та‑
ры быҙ ға ҡун ған ту ҙа нын да һеҙ гә ҡа ғып ҡал ды ра быҙ. Шу лай 
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ҙа бе ле геҙ, Ал ла Бат ша лы ғы яҡын лаш ты», – ти ер һе геҙ. 12Һеҙ гә 
әй тәм: ҡиә мәт кө нөн дә ул ҡа ла ға ҡа ра ған да Со дом ҡа ла һы на 
еңе ле рәк бу лыр. 

«Ҡайғыһеҙгә»
13Ҡай ғы һи ңә, Хо ра зин! Ҡай ғы һи ңә, Виф са и да! Әгәр ҙә 

һеҙ ҙә ҡы лын ған мөғ жи зә ләр Тир һәм Си дон ҡа ла ла рын да 
күр һә тел гән бул һа, ун да ғы ке ше ләр шырт ке йем дәр ке йеп һәм 
көл гә ул ты рып, күп тән ин де тәү бә итер ҙәр ине. 14Әм мә ҡиә‑
мәт кө нөн дә Тир ме нән Си дон ға һеҙ гә ҡа ра ған да еңе ле рәк 
бу лыр. 15Эй, Ка пер наум, әл лә һи не күк кә тик лем кү тә рер ҙәр 
тип уй лай һың мы? Юҡ, үле ләр донъя һы на тик лем тү бән таш‑
ла ныр һың! 

16Һеҙ ҙе тың ла ған ке ше Ми не тың лай, һеҙ ҙе ки ре ҡаҡ ҡан ке‑
ше Ми не ки ре ҡа ға; Ми не ки ре ҡаҡ ҡан иһә Ми не Ебә реү се не 
ки ре ҡа ға. 

Етмешикешәкерттеңҡайтыуы
17Ет меш ике шә керт ҡы уа на‑ҡы уа на Ғай са яны на ҡайт ҡан: 
– Ху жа быҙ! Һи нең исе мең ме нән эш ит кән дә, беҙ гә хат та ен‑

дәр ҙә буй һо на! 
18– Мин Иб лис тең күк тән йә шен дәй йы ғы лып төш кә нен 

күр ҙем, – тип яуап бир гән улар ға Ғай са. – 19Эйе, Мин һеҙ гә 
йы лан дар ҙың, са ян дар ҙың өҫ тө нә ба ҫыу һәм дош ман дар ҙың 
кө сөн еңеп сы ғыу өсөн ха ким лыҡ бир ҙем. Һеҙ гә бер ни ҙә 
зы ян кил те рә ал маҫ. 20Әм мә шаҡ шы рух тар ҙың һеҙ гә буй‑
һо но уы на тү гел, ә исем дә ре геҙ ҙең күк тә яҙы лы уы на шат ла‑
ны ғыҙ. 

«АтамбарыһындаМиңәтапшырҙы»
21Ошо ва ҡыт Ғай са, Из ге Рух та ра фы нан шат лыҡ ме нән һу ға‑

ры лып, бы лай ти гән: 
– Атам, күк тең һәм ер ҙең Ху жа һы! Бы ны зи рәк тәр һәм аҡыл 

эйә лә ре нән йә ше реп, са бый ҙар ға асып би ргәнең өсөн Һи не 
дан ла йым! Эйе, Атам, шу лай эш ләү ҙе Һин яҡ шы тип тап тың! 
22Атам ба ры һын да Ми ңә тап шыр ҙы. Улы ның кем икә нен Ата‑
нан баш ҡа һис кем бел мәй, Ата ның кем икән ле ген дә Улы нан 
һәм Улы Уның ту ра һын да асыр ға те лә гән ке ше нән баш ҡа һис 
кем бел мәй. 
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23Ғай са аҙаҡ шә керт тә ре нең үҙ ҙә ре нә ге нә мө рә жә ғәт ит кән: 
– Һеҙ күр гән дәр ҙе күр гән дәр бә хет ле! 24Һеҙ гә әй тәм: күп 

пәй ғәм бәр ҙәр һәм бат ша лар һеҙ күр гән дәр ҙе кү рер гә те лә‑
не, лә кин күр мә не; һеҙ ишет кән дәр ҙе ише тер гә те лә не, лә кин 
ишет мә не. 

ИзгекүңеллеСамариякешеһехаҡындаҡисса
25Бы на бер ҡа нун бел ге се уры ны нан тор ған да, Ғай са ны һы‑

нар ға те ләп: 
– Ос таз, мәң ге лек тор мош алыр өсөн ми ңә ни мә эш ләр гә? – 

ти гән. 
26– Ҡа нун да ни мә тип яҙыл ған? Һин унан ни мә уҡый һың? – 

тип һо ра ған унан Ғай са. 
27– «Раб бы Ал лаң ды бө тә йө рә гең, бө тә йә нең, бө тә кө сөң 

һәм бө тә аҡы лың ме нән ярат» һәм «Яҡы ның ды үҙең де ярат ҡан 
ке үек ярат», – тип яуап ла ған ҡа нун бел ге се. 

28– Дө рөҫ яуап бир ҙең, шу лай эш лә һәм йә шәр һең, – ти гән 
Ғай са. 

29Ҡа нун бел ге се, үҙен аҡ лар ға те ләп, ар та бан: 
– Ә Ми нең яҡы ным кем? – тип һо ра ған. 
30Ғай са уға ҡис са ме нән яуап бир гән: 
– Бе рәү Иеру са лим дан Иери хон ға ки теп бар ған да юл ба ҫар‑

ҙар ҡу лы на эләк кән. Улар уның ке йе мен һал ды рып ал ған һәм, 
туҡ мап, үлем хә лен дә ҡал ды рып кит кән. 31Шу лай ту ра кил гән: 
шул уҡ юл дан бер ру ха ни үтеп бар ған, әм мә, әле ге ке ше не күр‑
гәс, уны урап үт кән. 32Шу лай уҡ бер ле вит* та ошо ер ҙән үтеп 
ба рыш лай был ке ше не күр гән, әм мә ул да туҡ тал ма ған. 

33Бер Са ма рия ке ше һе лә уҙып ба рыш лай был әҙәм гә тап 
бул ған; уны кү реп, йәл лә гән. 34Эр гә һе нә ки леп, яра һын ша‑
рап ме нән йыу ған, май һөр төп бәй лә гән. Шу нан һуң ишә ге нә 
ул тыр тып, ҡу наҡ ха на ға алып кил гән, тәр биә лә гән. 35Ә икен се 
кө нө нә, юл ға сы ғыр ға йы йын ған да, ҡу наҡ ха на ху жа һы на ике 
ди нар аҡ са сы ға рып бир гән дә: «Был ке ше ту ра һын да хәс тәр лек 
күр, аҡ са ны кү бе рәк то то нор ға ту ра кил һә, ҡай тыш лай тү ләр‑
мен», – ти гән. 

* 10:32 Левиттар– Левий быуыны кешеләрен шулай атағандар. Ле вий 
Яҡуб тың улдарының береһе. Алла әмере буйынса, Левий нә ҫе ле нән бул‑
ған кешеләр генә Алла Йортонда рухани ярҙамсыһы булып хеҙ мәт иткән. 
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36Был өсәү ҙең ҡай һы ны һы юл ба ҫар ҙар ҡу лы на эләк кән әҙәм‑
дең яҡы ны бу ла тип уй лай һың? – тип һо ра ған Ғай са. 

37– Уға шәф ҡәт күр һәт кә не, – тип яуап ла ған ҡа нун бел ге се. 
– Бар, һин дә шу лай эш лә, – ти гән уға Ғай са. 

ҒайсаМарфаменәнМәрйәмянында
38Ғай са, юлын да уам итеп, шә керт тә ре ме нән бер ауыл ға кил‑

гән. Уны ун да Мар фа исем ле бер ҡа тын үҙ өйөн дә ҡа бул ит кән. 
39Уның Мәр йәм исем ле һең ле һе бул ған. Ул Раб бы Ғай са ның аяҡ 
осо на ул ты рып, Уның һүҙ ҙә рен тың ла ған. 40Мар фа иһә ашар ға 
бе ше реү ҙе хәс тәр лә гән һәм Ғай са яны на ки леп: 

– Ху жам! Һең лем дең бө төн эш те ми ңә ге нә ҡал ды рып ҡу йы‑
уы на бо шон май һың мы? Уға әйт әле, ми ңә яр ҙам ит һен, – тип 
үтен гән. 

41– Эй Мар фа, Мар фа! Һин күп нә мә ту ра һын да хәс тәр ләп, 
ығы‑зы ғы ки леп йө рөй һөң, – ти гән уға Раб бы, – 42ә бит ба ры 
бер ге нә нә мә кә рәк. Мәр йәм һәй бәт өлөш тө һай ла ған һәм ул 
унан тар тып алын маҫ. 

Ғайсаныңдоғаҡылырғаөйрәтеүе

111Бер ва ҡыт Ғай са нин дәй ҙер урын да до ға ҡыл ған. Ул до ға 
ҡы лып бөт кән дән һуң, шә керт тә ре нең бе ре һе: 

– Ху жам, Яхъя үҙе нең шә керт тә рен өй рәт кән ке үек, беҙ ҙе лә 
до ға ҡы лыр ға өй рәт әле, – тип һо ра ған. 

2Ғай са улар ға: 
– До ға ҡыл ған да бы лай тип әй те геҙ: 

Ата быҙ! 
Исе мең мө ҡәд дәс тип та ныл һын, 
Һи нең Бат ша лы ғың кил һен. 

3 Был көн гә кә рәк ле ик мә ге беҙ ҙе беҙ гә һәр көн бир. 
4 Го наһ та ры быҙ ҙы ки сер, 

сөн ки беҙ ҙә үҙе беҙ гә яҙыҡ эш ҡыл ған һәр  
кем де ки се рә беҙ. 

Беҙ ҙе һы нау ға ду сар ит мә, – ти гән. 
5Ғай са һү ҙен да уам ит кән: 
– Әй тә йек, һеҙ ҙең бе ре геҙ төн ур та һын да ду ҫы на ба рып, унан: 

«Дуҫ! Ми ңә бу рыс ҡа өс ик мәк би реп тор әле, 6үтеп ба рыш лай 
бер ду ҫым ин гәй не, та бын ға ҡу йыр ға бер нә мәм дә юҡ», – тип 
һо рай. 7Ә эс тән бы лай тип яуап лай ҙар: «Ми не бор соп йө рө мә, 
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ишек тәр бик лән гән, ба ла ла рым да яным да йоҡ лап ята, то роп, 
һин һо ра ған ды би рә ал ма йым». 8Мин һеҙ гә шу ны әй тәм: ул ке ше 
дуҫ лыҡ ха ҡы на ик мәк би реп ебәр мә һә лә, те ге нең ны ҡыш ма лы‑
лы ғы ар ҡа һын да ба ры бер то роп, күп ме һо ра ла, шул тик лем би рер. 

9Шу лай бул ғас, һеҙ гә әй тәм: һо ра ғыҙ – һәм һеҙ гә би рер ҙәр; 
эҙ лә геҙ – һәм та быр һы ғыҙ; ша ҡы ғыҙ – һәм һеҙ гә асыр ҙар. 10Сөн‑
ки һәр һо ра ған ке ше ала, эҙ лә гән та ба һәм ша ҡы ған ға аса лар. 
11Ара ғыҙ ҙан ҡай һы атай ба лыҡ һо рау сы улы на ба лыҡ уры ны на 
йы лан тот то рор? 12Йә ки йо морт ҡа һо ра ған саҡ та са ян би рер? 
13Шу лай бул ғас, һеҙ үҙе геҙ яуыз ке ше бу лып та, ба ла ла ры ғыҙ ға 
яҡ шы лыҡ өлә шә бе лә һе геҙ икән, Күк тә ге Ата ғыҙ Үҙе нән һо рау‑
сы лар ға уға та Из ге Рух би рә сәк. 

ҒайсаһәмВеельзевул
14Ғай са тел һеҙ бе рәү ҙең эсе нән ен де ҡы уып сы ғар ған. Ен сыҡ‑

ҡан дан һуң, был ке ше һөй лә шә баш ла ған. Ха лыҡ бы ға хай ран 
ҡал ған. 15Улар ҙың ҡай һы бер ҙә ре: 

– Ул ен дәр ҙе ен дәр баш лы ғы Ве ель зе вул дың* кө сө ме нән ҡы‑
уып сы ға ра, – ти гән. 

16Ә бәғ зе лә ре, Ғай са ны һы нап ҡа рар ға те ләп, Уның күк тән 
ила һи бил дә күр һә те үен та лап ит кән. 17Әм мә Ғай са, улар ҙың 
уй ҙа рын бе леп, ха лыҡ ҡа бы лай ти гән: 

– Хал ҡы үҙ‑үҙе нә ҡар шы һу ғыш ҡан бат ша лыҡ тар‑мар ите‑
лер, ке ше лә ре бер‑бе ре һе нә ҡар шы тор ған һәр ғаи лә тар ҡа лыр. 
18Иб лис Иб лис те ҡы уып сы ға рып, үҙ‑үҙе нә ҡар шы һө жүм гә бар‑
һа, уның бат ша лы ғы ни сек имен то роп ҡа ла алыр? Ә һеҙ ми ңә: 
«Ен дәр ҙе Ве ель зе вул кө сө ме нән ҡы уып сы ға ра һың», – ти һе геҙ! 
19Әгәр Мин ен дәр ҙе Ве ель зе вул кө сө ме нән ҡы уып сы ға рам 
икән, һеҙ ҙең ке ше лә ре геҙ кем дең кө сө ме нән ҡы уып сы ға ра һуң? 
Шун лыҡ тан, хаҡ лы бул ма уы ғыҙ ҙы улар үҙ ҙә ре күр һә тер. 20Ә ин‑
де Мин ен дәр ҙе Ал ла кө сө ме нән ҡы уып сы ға рам икән, ти мәк, 
һеҙ гә Ал ла Бат ша лы ғы ки леп ет те. 

21Көс лө ке ше үҙ өйөн ҡо рал ме нән һаҡ ла ған саҡ та уның мил ке 
хә үеф һеҙ лек тә бу лыр. 22Ә ин де көс лө рәк бе рәү һө жүм итеп был 
ке ше не еңә ҡал һа, уның та я ны сы бул ған бө төн ҡо ра лын тар тып 
алыр, та бы шын бүл ге ләр. 23Кем Ми нең ме нән тү гел, шул Ми ңә 
ҡар шы. Кем Ми нең ме нән бер гә йый май, шул та ра тып таш лай. 

* 11:15 Веельзевул – Иб лис кә ҡа ра та ҡул ла ны л ған исем. 
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Шаҡшырухтыңҡайтыуы
24– Шаҡ шы рух, ке ше нең эсе нән сыҡ ҡан дан һуң, һыу һыҙ 

ер ҙәр ҙә үҙе нә һы йы ныр урын эҙ ләп йө рөй, лә кин та ба ал май. 
«Элек ке өйө мә әй лә неп ҡай та йым әле», – тип уй лай ул. 25Ки ре 
ҡайт ҡас, ул уны һе пе рел гән һәм йы йыш ты рыл ған хәл дә та ба. 
26Бы нан һуң ул үҙе нән дә яуы зы раҡ ете рух ты эйәр теп ҡай та һәм 
улар шун да йә шәй баш лай. Ахыр ҙа был ке ше нең хә ле баш та ғы ға 
ҡа ра ған да ла ны ғы раҡ на са рая. 

27Ғай са бы ны һөй лә гән саҡ та ха лыҡ ара һы нан бер ҡа тын то роп: 
– Һи не ҡа ры нын да йө рөт кән һәм имеҙ гән әсә йең бә хет ле! – 

тип ҡыс ҡыр ған. 
28Ә Ғай са уға: 
– Дө рө ҫө рә ге, Ал ла һү ҙен тың ла ған һәм үтә гән ке ше ләр бә‑

хет ле, – ти гән. 

Илаһибилдәтураһында
29Ғай са ти рә һе нә ке ше ләр та ғы кү бе рәк йы йыл ғас, Ул һөй ләй 

баш ла ған: 
– Был за ман дың ке ше лә ре – яуыз, улар ила һи бил дә та лап 

итә, әм мә улар ға Юныс пәй ғәм бәр бил дә һе нән баш ҡа бил дә 
би рел мә йә сәк. 30Юныс Ни не вия ке ше лә ре нә ила һи бил дә бул‑
ған ке үек, Әҙәм Улы ла был за ман ке ше лә ре өсөн ила һи бил дә 
бу лыр. 31Ҡиә мәт кө нөн дә көньяҡ бат ша би кә һе лә, ошо бы уын 
ке ше лә ре ме нән бер рәт тән то роп, улар ҙы хө көм итә сәк, сөн ки 
ул Сө ләй мән бат ша ның аҡыл лы һүҙ ҙә рен тың лар өсөн ер си ге‑
нән кил гән бул ған. Ә Ал ды ғыҙ ҙа ғы – Сө ләй мән дән бө йө гө рәк. 
32Ни не вия ке ше лә ре ҡиә мәт кө нөн дә был за ман ке ше лә ре ме нән 
бер рәт тән то роп, улар ҙы хө көм итә сәк, сөн ки Ни не вия ке ше‑
лә ре Юныс пәй ғәм бәр ҙең вә ғә зен тың лап, тәү бә гә кил гән. Ә 
Ал ды ғыҙ ҙа ғы – Юныс тан бө йө гө рәк. 

Тәняҡтыртҡысы
33Бер кем дә шәм то ҡан ды рып, уны йә ше рен урын ға* ҡуй май, 

ә өй гә ки леп инеү се ләр яҡ ты лыҡ ты күр һен өсөн, шәм дәл гә ул‑
тыр та. 34Тән дең яҡ тырт ҡы сы – һи нең кү ҙең. Кү ҙең һау бул ған да 

* 11:33 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «йә ки һа уыт аҫ ты на» ти‑
гән һүҙ ҙәр ҙә бар. 
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бө тә тә нең нур лы бу ла, ә ин де кү ҙең на сар бул ған да тә нең дә 
ҡа раң ғы бу ла. 35Шу ға кү рә һаҡ бул: эсең дә ге яҡ ты лыҡ ҡа раң‑
ғы лыҡ ҡа әй лән мә һен. 36Ә ин де бө тә тә нең нур лы һәм ун да бер 
ге нә ҡа раң ғы урын да юҡ икән, яҡ тырт ҡыс бал ҡы уы һи не яҡ‑
тырт ҡан ке үек, тә нең дә яҡ ты бу лыр. 

Фарисейҙарменәнҡанунбелгестәренкиҫәтеү
37Ғай са һү ҙен та мам ла ған дан һуң, фа ри сей ҙар ҙың бе рәү һе 

Уны аш ҡа са ҡыр ған. Ғай са, кил гәс, та бын ар ты на ул тыр ған. 
38Фа ри сей, Уның ашар ал ды нан йо ла бу йын са те йеш ле сә ҡул‑
да рын йыу ма уын кү реп, ғә жәп кә ҡал ған. 39Әм мә Раб бы Ғай са 
уға бы лай ти гән: 

– Һеҙ, фа ри сей ҙар, кә сә нең һәм та баҡ тың ты шын та ҙар та‑
һы ғыҙ, ә үҙе геҙ ҙең эсе геҙ ҡом һоҙ лоҡ һәм яуыз лыҡ ме нән ту лы. 
40Аң һыҙ ҙар! Тыш ҡы яҡ ты бар ит кән Ал ла эс ке яҡ ты ла бар ит кән 
тү гел ме һуң? 41Һа уыт‑һа ба ла ры ғыҙ ҙа ғы бар нә мә не фә ҡир ҙәр гә 
өлә ше геҙ, шул саҡ та бө тә нә мә һеҙ ҙең өсөн та ҙа бу лыр. 

42Ҡай ғы һеҙ гә, фа ри сей ҙар! Һеҙ бөт нөк төң, ру та ның һәм бө төн 
баҡ са йә шел сә һе нең ун дан бер өлө шөн би рә һе геҙ, ә ғә ҙел лек кә, 
Ал ла ны яра тыу ға иғ ти бар ит мәй һе геҙ. Бы лар ҙы үтәр гә һәм бү‑
тән та лап тар ҙы ла сит тә ҡал дыр маҫ ҡа кә рәк ине. 43Ҡай ғы һеҙ гә, 
фа ри сей ҙар! Һеҙ ғи бә ҙәт ха на лар ҙа ал ғы урын дар ҙа ул ты рыр ға 
һәм ба ҙар май ҙан да рын да үҙе геҙ ҙе оло лап сә ләм лә гән дә рен 
яра та һы ғыҙ. 44Ҡай ғы һеҙ гә! Һеҙ бил дә лән мә гән ҡә бер һы маҡ: 
ке ше ләр ун да ҡә бер икә нен бел мә йен сә, улар ҙың өҫ тө нән та‑
пап йө рөй. 

45Ғай са ның был һүҙ ҙә ре нә ҡа ра та ҡа нун бел гес тә ре нең бе рәү һе: 
– Ос таз! Был һүҙ ҙә рең ме нән Һин беҙ ҙе рән йе тә һең, – тип 

әйт кән. 
46Ғай са бы лай ти гән: 
– Һеҙ гә лә, ҡа нун бел гес тә ре, ҡай ғы! Һеҙ ке ше ел кә һе нә кү тәр‑

ге һеҙ ауыр йөк тәр һа ла һы ғыҙ, ә үҙе геҙ ул йөк тәр гә бар маҡ ме нән 
дә ҡа ғыл май һы ғыҙ. 47Ҡай ғы һеҙ гә! Һеҙ пәй ғәм бәр ҙәр ҡә бе ре нә 
һәй кәл дәр тө ҙөй һө гөҙ, ә улар ҙы ата‑ба ба ла ры ғыҙ үл тер гән бит! 
48Бы ның ме нән һеҙ ата‑ба ба ла ры ғыҙ ҡыл ған эш тәр ме нән ри за 
бу лы уы ғыҙ ҙы күр һә тә һе геҙ, сөн ки улар пәй ғәм бәр ҙәр ҙе үл тер‑
гән, ә һеҙ улар ға ҡә бер һәй кәл дә ре тө ҙөй һө гөҙ. 49Шу ның өсөн 
Ал ла зи рәк ле ге бы лай ти гән: «Мин улар ға пәй ғәм бәр ҙәр һәм 
ил се ләр ебә рәм, улар ҙың ҡай һы бер ҙә рен үл те рер ҙәр, ә ҡай һы‑
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ла рын эҙәр лек ләр ҙәр». 50Шу ға кү рә, донъя яра тыл ған дан алып, 
бө төн пәй ғәм бәр ҙәр ҙең тү гел гән ҡа ны өсөн ошо бы уын ке ше лә ре 
яуап то та саҡ, 51Һа бил ҡа ны нан алып ҡор бан кил те реү уры ны 
ме нән Из ге йорт ара һын да үл те рел гән Зә кә риә ҡа ны на тик лем. 
Эйе, һеҙ гә әй тәм: ошо бы уын ке ше лә ре бы лар ҙың бө тә һе өсөн 
дә яуап то та саҡ. 

52Ҡай ғы һеҙ гә, ҡа нун бел гес тә ре! Һеҙ бе лем ас ҡы сын үҙ ҡу‑
лы ғыҙ ға ал ды ғыҙ: үҙе геҙ ҙә ин мә не геҙ, инер гә те лә гән дәр гә лә 
ҡа ма сау ла ны ғыҙ. 

53Ғай са фа ри сей ҙың өйө нән сыҡ ҡас, ҡа нун бел гес тә ре ме нән 
фа ри сей ҙар Уны тән ҡит ләп, күп һо рау ҙар ға яуап би рер гә мәж‑
бүр итә баш ла ған. 54Улар Ғай са ға то ҙаҡ ҡо роп, Уның һүҙ ҙә ре нән 
ғә йеп та быр ға ты рыш ҡан. 

Икейөҙлөлөктураһындаиҫкәртеү

121Был ва ҡыт та ме ңәр лә гән ке ше йы йыл ған, улар бер‑бе ре‑
һен ҡы ҫы рыҡ ла ған. Ғай са иң тәү ҙә Үҙе нең шә керт тә ре нә 

мө рә жә ғәт итеп һүҙ баш ла ған: 
– Фа ри сей ҙар әсет ке һе нән, йәғ ни ике йөҙ лө лөк тән һаҡ бу лы ғыҙ. 

2Асыл ма йын са ҡа лыр бер ҡап лан ған нә мә лә һәм бе лен мә йен сә 
ҡа лыр бер йә ше рен сер ҙә юҡ. 3Шу ға кү рә ҡа раң ғы ла ни һөй лә‑
һә геҙ, көн яҡ ты һын да ише те лер, өй эсен дә ҡо лаҡ ҡа шы быр лап 
әйт кә не геҙ ҡы йыҡ тан иғ лан ите лер. 

Кемдәнҡурҡырғакәрәк?
4Һеҙ гә иһә, дуҫ та ры ма, шу ны әй тәм: тән де үл те реү ҙән тыш бер 

ни ҡы ла ал мау сы лар ҙан ҡурҡ ма ғыҙ. 5Һеҙ гә кем дән ҡур ҡыр ға кә‑
рәк ле ген әй тәм. Йә не геҙ ҙе ал ған дан һуң йә һән нәм гә таш лар ға 
ха ким лы ғы бул ған Ал ла нан ҡур ҡы ғыҙ: эйе, һеҙ гә әй тәм, Унан 
ҡур ҡы ғыҙ. 6Биш тур ғай ике ба ҡыр тәң кә гә* һа ты ла тү гел ме ни? 
Лә кин улар ҙың бе ре һе лә Ал ла та ра фы нан оно тол ма ған. 7Хат‑
та ба шы ғыҙ ҙа ғы һәр сәс бөр тө гө һа нау лы. Ҡурҡ ма ғыҙ, һеҙ күп 
тур ғай ҙар ға ҡа ра ған да ла ҡә ҙер ле рәк. 

8Һеҙ гә әй тәм: Ми не ке ше ләр ал дын да ҡа бул ит кән һәр кем‑
де Әҙәм Улы ла Ал ла фә реш тә лә ре ал дын да ҡа бул итер. 9Ә кем 

* 12:6 Баҡыртәңкә – грек те лен дә «ас са ри он». Бер ас са ри он ун 
ал ты нан бер ди нар ға ти геҙ (бер ди нар – эш се нең бер көн лөк эш 
ха ҡы). 
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ке ше ләр ал дын да Ми нән ваз ки сә, Ал ла фә реш тә лә ре ал дын да 
унан ваз ки сер. 10Әҙәм Улы на ҡар шы һүҙ әйт кән һәр кем ки се‑
ре лер, әм мә Из ге Рух ҡа ҡар шы кө фөр һүҙ һөй ләү се ки се рел мәҫ. 

11Ғи бә ҙәт ха на лар ға, баш лыҡ тар йә ки ха ки ми әт ке ше лә ре ал‑
ды на кил тер гән ва ҡыт та, үҙе беҙ ҙе ни сек яҡ лар ға, ни мә тип яуап 
би рер гә тип бор сол ма ғыҙ. 12Ни мә һөй ләр гә кә рәк ле ге ту ра һын да 
һеҙ гә шул сә ғәт тә Из ге Рух кә ңәш итер. 

Аҡылһыҙбайхаҡындаҡисса
13Ха лыҡ ара һы нан бе рәү Ғай са ға: 
– Ос таз, аға йы ма әйт әле, атай ҙан ҡал ған ми раҫ ты ми нең ме‑

нән ур таҡ лаш һын, – ти гән. 
14Ғай са те ге ке ше нән: 
– Һеҙ ҙең бә хәс тә ре геҙ ҙе хәл итеү се йә ки мөл кә те геҙ ҙе бү леү‑

се итеп Ми не кем бил дә лә не? – тип һо ра ған һәм 15ба ры һы на ла 
бы лай тип мө рә жә ғәт ит кән: 

– Ҡом һоҙ лоҡ тан һаҡ ла ны ғыҙ, ке ше ни сек ке нә бай бул һа ла, 
уның ғү ме ре бай лыҡ ҡа бәй ле тү гел. 

16Бы нан һуң Ғай са ҡис са һөй лә гән: 
– Бер бай ҙың ба ҫыу ҙа иге не бик уң ған. 17Бай эс тән ге нә: «Ни мә 

эш лә йем икән? Аш лы ғым ды ҡай ҙа һаҡ лар ға?» – тип уй ла ған. 
18Ул шун дай ҡа рар ға кил гән: «Ке ләт тәр ҙе һү теп, ҙу ры ра ғын һа‑
ла йым да бө тә аш лы ғым ды, бө тә бай лы ғым ды шун да йы я йым. 
19Шу нан ин де үҙе мә: „Ми нең күп йыл дар ға етер лек бай лы ғым 
бар, йә нем ял ит һен, аша һын, эс һен, кү ңел ас һын“, – тип әй‑
тер мен». 20Әм мә Ал ла уға: «Аҡыл һыҙ! Ошо төн дә йә нең де ки ре 
ала саҡ тар, йый ған бай лы ғың кем гә ҡа лыр һуң?» – ти гән. 

21Үҙе өсөн ге нә ха зи на туп ла ған, әм мә Ал ла ал дын да бай бул‑
ма ған һәр кем ме нән шу лай бу лыр. 

АллаБатшалығыһәмдонъямәшәҡәттәре
22Шу нан һуң Ғай са шә керт тә ре нә бы лай ти гән: 
– Шу ға кү рә, Мин һеҙ гә әй тәм: йә шәү өсөн ни мә ашар ға, 

тә не геҙ гә ни мә ке йер гә тип бор сол ма ғыҙ. 23Йән ри зыҡ тан, тән 
ке йем дән мө һи ме рәк бит. 24Ҡар ға лар ға ҡа ра ғыҙ: улар сәс мәй 
ҙә, ур май ҙа; улар ҙың ке ләт тә ре лә, бу ра ла ры ла юҡ. Шу лай ҙа 
Ал ла улар ҙы ту йын ды ра. Ә һеҙ ҡош тар ға ҡа ра ған да әл лә күп‑
ме гә ҡә ҙер ле рәк бит. 25Ара ғыҙ ҙан кем, бор со лоп, үҙ ғү ме рен бер 
сә ғәт кә бул һа ла оҙо най та ала? 26Шу лай бул ғас, хат та бә лә кәй 
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ге нә нә мә не лә эш ләй ал май һы ғыҙ икән, ни эш ләп баш ҡа нә мә 
ту ра һын да ҡай ғы рыр ға? 

27Лә лә ләр ҙең ни сек үҫ кә нен ҡа ра ғыҙ: улар эш лә мәй ҙә, еп тә 
илә мәй. Әм мә һеҙ гә шу ны әй тәм: Сө ләй мән бат ша, үҙе нең бө тә 
мө һа бәт ле ле ге нә ҡа ра маҫ тан, сәс кә ләр ҙең бе ре һе ке үек тә ке йен‑
мә гән. 28Әгәр ҙә бө гөн ялан да үҫеп ул тыр ған, ә ир тә гә ме йес кә 
таш ла на саҡ үлән де Ал ла шу лай ке йен де рә икән, һеҙ ҙе би ге рәк 
тә ке йен де рер, эй һеҙ, иман да ры аҙ ҙар. 

29Шу лай бул ғас, ни мә ашар быҙ, ни мә эсер беҙ тип ҡай ғыр ма‑
ғыҙ. Бы ның өсөн ха фа лан ма ғыҙ. 30Ул ту ра ла был донъя ке ше лә ре 
ҡай ғыр та. Ә Ата ғыҙ һеҙ ҙең был нә мә ләр гә мох таж икән ле ге геҙ‑
ҙе бе лә. 31Һеҙ, ки ре һен сә, Ал ла Бат ша лы ғын эҙ лә геҙ һәм бы лар 
би ре лер. 

Күктәгехазинатураһында
32Эй бә лә кәй кө төү, ҡурҡ ма ғыҙ! Бат ша лыҡ ты һеҙ гә би реү ҙе 

Ата ғыҙ яҡ шы тип тап ты. 33Мөл кә те геҙ ҙе һа ты ғыҙ ҙа, яр лы лар ға 
өлә ше геҙ. Үҙе геҙ гә мәң ге туҙ май тор ған ян сыҡ тар әҙер лә геҙ, күк‑
тәр ҙә һис кә ме мәҫ ха зи на туп ла ғыҙ: ун да ҡа раҡ та тей мәҫ, кө йә 
лә төш мәҫ. 34Ха зи на ғыҙ ҡай ҙа бул һа, кү ңе ле геҙ ҙә шун да бу лыр. 

Ышаныслыһәмышанысһыҙхеҙмәтселәр
35Яҡ тырт ҡыс та ры ғыҙ ҙы һүн дер мә йен сә, эш итер гә әҙер то ро‑

ғоҙ. 36Ху жа һы ның ни ках ту йы нан ҡай ты уын кө төп, ул ҡай тып 
ша ҡыу ме нән ишек асыр ға әҙер тор ған хеҙ мәт се ләй бу лы ғыҙ. 
37Ху жа ҡайт ҡас, хеҙ мәт се лә рен уяу хәл дә күр һә, шул хеҙ мәт се ләр 
бә хет ле. Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: ху жа, алъяп ҡыс бәй ләп, хеҙ мәт‑
се лә рен өҫ тәл яны на ул тыр тыр һәм улар ға үҙе үк хеҙ мәт итер. 
38Их ти мал, ху жа төн ур та һын да йә ки таң ат ҡас ҡай тып инер. 
Әгәр ул хеҙ мәт се лә рен уяу хәл дә күр һә, шул хеҙ мәт се ләр бә хет ле. 

39Бе ле геҙ: әгәр ҙә өй ху жа һы на ҡа раҡ тың ҡай һы ва ҡыт та ки‑
ле ре мәғ лүм бул һа, үҙ өйө нә инер гә юл ҡуй маҫ ине. 40Һеҙ ҙә әҙер 
бу лы ғыҙ: Әҙәм Улы һеҙ көт мә гән сә ғәт тә ки лер. 

41Шул саҡ Петр: 
– Ху жам, был ҡис са ны һин беҙ ҙең өсөн ге нә һөй лә нең ме, әл лә 

баш ҡа лар өсөн дә ме? – тип һо ра ған. 
42Раб бы Ғай са иһә бы лай ти гән: 
– Ә ыша ныс лы һәм аҡыл лы ида ра сы нин дәй бу ла? Әй тә‑

йек, ри зыҡ ты үҙ ва ҡы тын да өлә шеү өсөн, ху жа бер хеҙ мәт се һен 
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 баш ҡа ла ры өҫ тө нән ҡуя. 43Ху жа һы ҡай тып, үҙе әйт кән сә эш лә‑
үен күр һә, шул хеҙ мәт се бә хет ле. 44Һеҙ гә дө рө ҫөн әй тәм: ху жа һы 
уны бө тә мөл кә те өҫ тө нән баш лыҡ итеп ҡу я саҡ. 

45Лә кин ул хеҙ мәт се: «Ху жам тиҙ ге нә ҡайт маҫ әле», – тип уй лап, 
баш ҡа хеҙ мәт се ләр ҙе – ир ҙәр ҙе лә, ҡа тын‑ҡыҙ ҙар ҙы ла туҡ мар ға 
то тон һа һәм ашап‑эсеп, иҫе реп йө рө һә, 46ху жа һы ул көт мә гән 
көн дә һәм уй ла ма ған сә ғәт тә ҡай тып тө шөр ҙә, уны ҡа ты яза ға 
тарт ты рыр, иман да ры юҡ тар ме нән бер яҙ мыш ҡа ду сар итер. 

47Ху жа һы ның их ты я рын бе леп тә, әҙер бул ма ған һәм уның 
их ты я рын са эш лә мә гән хеҙ мәт се ҡа ты туҡ ма лыр. 48Ә ин де ху‑
жа һы ның их ты я рын бел мә йен сә яза ға тарт ты ры ла тор ған эш 
эш лә гән хеҙ мәт се аҙы раҡ туҡ ма лыр. Кем гә күп би ре лә, унан 
күп та лап ите лер һәм кем гә кү бе рәк ыша нып тап шы ры ла, унан 
кү бе рәк һо ра лыр. 

Ғайсакилтергәнбүленеш
49Мин ер гә ут алып кил дем һәм ул ут тың ти ҙе рәк янып ки те‑

үен те лә йем! 50Мин ға зап кү ле нә сум ды ры лыр ға те йеш мен. Был 
хәл бул ған ға тик лем ни сек ин те гәм әле! 51Ми не ер гә ты ныс лыҡ 
кил те рер гә кил де тип уй лай һы ғыҙ мы? Юҡ, һеҙ гә әй тәм, Мин 
бү лер гә кил дем. 52Ошо мәл дән баш лап, бер өй ҙә биш ке ше йә шә‑
һә, өсө һө – икәү һе нә һәм икәү һе өсө һө нә ҡар шы бу лыр. 53Ата‑
һы – улы на, улы – ата һы на; әсә һе – ҡы ҙы на, ҡы ҙы – әсә һе нә; 
ҡәй нә һе – ки ле не нә, ки ле не – ҡәй нә һе нә ҡар шы бу лыр. 

Заманбилдәләре
54Ғай са йә нә ха лыҡ ҡа өн дәш кән: 
– Һеҙ көн ба йыш та бо лот кү тә рел гә нен күр гәс, шун да уҡ: «Ям‑

ғыр яуыр», – ти һе геҙ һәм шу лай бу ла ла. 55Көньяҡ тан ел иҫ һә: 
«Эҫе бу лыр», – ти һе геҙ һәм шу лай бу ла ла. 56Ике йөҙ лө ләр! Ер ҙе 
һәм күк йө ҙөн кү ҙә теп, һа уа то ро шон бил дә ләй һе геҙ, әм мә был 
за ман ды ни эш ләп тө шөн дө рөп би рә ал май һы ғыҙ? 

57Ни эш ләп һеҙ ни мә нең дө рөҫ икән ле ген үҙе геҙ бил дә ләй ал‑
май һы ғыҙ? 58Дә ғүә сең һи не хө көм дар ға алып бар һа, юл да саҡ та 
уҡ уның ме нән ки ле шер гә ты рыш. Юғи һә ул һи не хө көм дар ға 
алып ба рыр, ә хө көм дар һаҡ сы ға тап шы рыр. Һаҡ сы иһә төр мә гә 
ябыр. 59Һи ңә шу ны әй тәм: бу ры сың ды аҙаҡ ҡы тәң кә һе нә тик лем 
тү ләп бө төр мә йен сә, унан сыҡ ма я саҡ һың. 
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«Тәүбәгәкилмәһәгеҙ,һәләкбулырһығыҙ»

131Ошо ва ҡыт та Ғай са яны на нин дәй ҙер ке ше ләр ки леп, 
ҡор бан кил тер гән саҡ та рын да Пи лат тың әме ре бу йын са 

үл те рел гән Га ли лея ке ше лә ре ту ра һын да һөй лә гән. Улар ҙың ҡа‑
ны кил те рел гән ҡор бан ҡа ны на бу тал ған. 2Ғай са ул хәл гә ҡа ра та 
бы лай тип әйт кән: 

– Был хәл Га ли ле я ның ошо ке ше лә ре ме нән бу лып уҙ ған‑
лыҡ тан, улар баш ҡа га ли ле я лы лар ға ҡа ра ған да го наһ лы раҡ тип 
уй лай һы ғыҙ мы? 3Һеҙ гә әй тәм: юҡ! Әм мә, тәү бә гә кил мә һә геҙ, 
бө тә геҙ ҙә улар ке үек һә ләк бу лыр һы ғыҙ. 4Йә ки Си ло ам ма на ра һы 
ауып, уның аҫ тын да ба ҫы лып үл гән ун һи геҙ ке ше Иеру са лим‑
да йә шә гән бө тә һе нән дә ғә йеп ле рәк ине тип уй лай һы ғыҙ мы? 
5Һеҙ гә әй тәм: юҡ! Әм мә, тәү бә гә кил мә һә геҙ, ба ры ғыҙ ҙа улар 
ке үек һә ләк бу лыр һы ғыҙ. 

Емешһеҙинжирағасыхаҡындаҡисса
6Ғай са ошон дай ҡис са һөй лә гән: 
– Бе рәү ҙең йө ҙөм баҡ са һын да ин жир аға сы үҫ кән. Бер ва ҡыт 

был ке ше баҡ са ға кил гән дә, ағас тан емеш эҙ ләй баш ла ған, лә‑
кин та ба ал ма ған. 7Шу нан һуң баҡ са сы ға: «Бы на мин өс йыл 
ин де ошо ин жир аға сы ның еме шен йы йыр ға тип ки ләм, лә кин 
та ба ал ма йым. Һин уны ҡыр ҡып таш ла. Ни эш ләп ул урын би‑
ләп то ра?» – ти гән. 8Баҡ са сы бы лай тип яуап ла ған: «Ху жам, һин 
уны та ғы бер йыл ға ҡал ды рып тор, мин уның ти рә‑яғын ҡа ҙып 
йом шар та йым, ти реҫ һа ла йым. 9Ал да ғы йыл да емеш бир мәҫ ме 
икән? Бир мә һә, ул саҡ та ҡыр ҡып таш лар һың». 

Шәмбекөнөауырыуҡатындыһауыҡтырыу
10Ғай са шәм бе кө нө бер ғи бә ҙәт ха на ла өй рәт кән. 11Ун да бер 

ҡа тын бул ған. Уның эсен дә ун һи геҙ йыл бу йы шаҡ шы рух йә‑
шә гән. Был рух уны ғә рип лән дер гән, ҡа тын бөк рә йеп төш кән 
һәм бө төн ләй ту рая ал ма ған. 12Ғай са, уны кү реп, Үҙе яны на 
са ҡы рып ал ған да: 

– Апай! Һин си рең дән ҡо тол доң! – ти гән. 
13Ғай са был ҡа тын ға ҡул да рын ҡуй ған, ҡа тын шун да уҡ ту‑

ра йып баҫ ҡан һәм Ал ла ны дан лай баш ла ған. 14Ғи бә ҙәт ха на 
баш лы ғы, Ғай са ның шәм бе кө нө һа уыҡ ты ры уы на асыу ла нып, 
ха лыҡ ҡа: 
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– Эш ләү өсөн аҙ на ның ал ты кө нө бар, сир ҙә ре геҙ ҙән һа уы ғыр ға 
шәм бе тү гел, ә шул ҡал ған көн дәр ҙең бе ре һен дә ки ле геҙ, – ти гән. 

15Раб бы Ғай са: 
– Ике йөҙ лө ләр! Һеҙ ҙең ҡай һы ны ғыҙ шәм бе кө нө үге ҙен йә ки 

ишә ген ут лыҡ са нан айы рып, һыу эсе рер гә алып бар май? 16Был 
ҡа тын Иб ра һим нә ҫе ле нән бит! Иб лис уны ун һи геҙ йыл бу йы на 
бәй ҙә тот ҡан. Бө гөн шәм бе кө нө бул һа ла, уны әсир лек тән азат 
итер гә яра май мы ни? – тип яуап ла ған. 

17Ғай са был һүҙ ҙәр ҙе әйт кәс, Уға ҡар шы тө шөү се ләр ҙең ба ры‑
һы ла оял ған, бө төн ха лыҡ иһә Ул ҡыл ған бар дан лы эш тәр гә 
шат лан ған. 

Горчицаорлоғоһәмәсетке
18Шу нан һуң Ғай са бы лай тип һөй лә гән: 
– Ал ла Бат ша лы ғы ни мә гә оҡ ша ған һәм Ми ңә Уны ни мә 

ме нән са ғыш ты рыр ға? 
19Ул ке ше нең үҙ баҡ са һы на ул тырт ҡан гор чи ца ор ло ғо на оҡ‑

ша ған: үҫеп ет кәс ағас ҡа әүе ре лә һәм ҡош тар уның бо таҡ та рын да 
оя ҡо ра. 

20Ғай са һү ҙен да уам ит кән: 
– Ал ла Бат ша лы ғын йә нә ни мә ме нән са ғыш ты ра йым? 21Ул 

әсет ке гә оҡ ша ған: ҡа тын ке ше аҙ ғы на әсет ке ме нән бер тоҡ он‑
дан* ҡа мыр ба ҫып ҡуя, ахыр ҙа бө тә ҡа мыр әсеп ҡа ба ра. 

Тарҡапҡалархаҡындаҡисса
22Ғай са, ҡа ла лар һәм ауыл дар буй лап вә ғәз ләп, Иеру са лим ға 

юл тот ҡан. 23Кем дер Унан: 
– Әфән дем, аҙ ҙар ғы на ҡо то лоп ҡа лыр мы икән? – тип һо ра ған. 
Ғай са иһә ун да ғы ке ше ләр гә бы лай тип яуап ла ған: 
24– Бө тә кө сө гөҙ ҙө һа лып тар ишек аша инер гә ты ры шы ғыҙ, 

сөн ки, һеҙ гә әй тәм: күп тәр ты ры шыр, тик үтә ал маҫ. 25Өй ху жа‑
һы уры ны нан то роп ишек те бик лә гән дән һуң, һеҙ тыш ҡы яҡ та 
ҡа лып ишек ҡа ға баш лар һы ғыҙ һәм: «Әфән дем, беҙ гә ишек ас 
әле!» – тип үте нер һе геҙ. Ә Ул һеҙ гә: «Мин һеҙ ҙең кем икән ле ге геҙ ҙе 
лә, ҡай ҙан икән ле ге геҙ ҙе лә бел мә йем», – тип яуап лар. 26Шул саҡ 
һеҙ: «Беҙ һи нең ме нән бер гә аша ныҡ, эс тек, Һин  урам да ры быҙ ҙа 

* 13:21 Бертоҡ – һүҙ мә‑һүҙ «өс үл сәм». Был яҡын са 36 литр 
(23 кг он). 
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беҙ ҙе өй рәт тең», – тип әй тә баш лар һы ғыҙ. 27Әм мә Ул: «Һеҙ ҙең 
ҡай ҙан икән ле ге геҙ ҙе бел мә йем, яуыз лыҡ ҡы лыу сы лар, бө тә геҙ 
ҙә Ми нең яным дан ки те геҙ», – тип әй тер. 

28Һеҙ Иб ра һим дың, Ис хаҡ тың, Яҡуб тың һәм бө төн пәй ғәм бәр‑
ҙәр ҙең Ал ла Бат ша лы ғын да бу лы уын, ә үҙе геҙ ҙең унан ҡы уып 
сы ға ры лы уы ғыҙ ҙы кү реп, һыҡ тар һы ғыҙ һәм теш тә ре геҙ ҙе шы‑
ғыр ла тыр һы ғыҙ. 29Көн сы ғыш тан һәм көн ба йыш тан, төньяҡ тан 
һәм көньяҡ тан ки лер ҙәр һәм Ал ла Бат ша лы ғын да мәж лес өҫ‑
тә ле ар ты на ул ты рыр ҙар. 30Әле ге ва ҡыт та аҙаҡ ҡы бул ған дар ҙың 
ҡай һы бер ҙә ре – бе рен се, бе рен се бул ған дар ҙың ҡай һы бер ҙә ре 
аҙаҡ ҡы бу лыр. 

ҒайсаныңИерусалимхаҡындакөйөнөүе
31Шул ва ҡыт фа ри сей ҙар ҙың ҡай һы бер ҙә ре ки леп Ғай са ға: 
– Бы нан кит, Ирод Һи не үл те рер гә те ләй, – ти гән. 
32Ғай са улар ға бы лай тип яуап ла ған: 
– Ба ры ғыҙ, ул төл кө гә: «Бө гөн һәм ир тә гә ен дәр ҙе ҡы уыр мын, 

ауы рыу ҙар ҙы һа уыҡ ты рыр мын, өсөн сө көн гә эшем де та мам‑
лар мын», – тип әй те геҙ. 33Улай ғы на ла тү гел, Мин бө гөн дә, 
ир тә гә лә, өсөн сө көн дә лә Үҙ юлым ды да уам итер гә те йеш мен, 
сөн ки пәй ғәм бәр ҙең Иеру са лим дан сит тә үл те ре ле үе күҙ ал ды‑
на кил мәй. 

34Иеру са лим! Пәй ғәм бәр ҙәр ҙе үл те реү се, Ал ла та ра фы нан 
үҙе нә ебә рел гән дәр ҙе таш тар ме нән бә реп һә ләк итеү се Иеру‑
са лим! Ҡош үҙе нең ҡош соҡ та рын ҡа нат аҫ ты на йый ған ке үек, 
Мин дә һи нең ба ла ла рың ды ни сә тап ҡыр шу лай бер гә йы йыр‑
ға те лә нем, лә кин һеҙ ки лер гә те лә мә не геҙ! 35Хә ҙер иһә һеҙ ҙең 
Из ге Йор то ғоҙ таш ла ны ла саҡ. Һеҙ гә әй тәм: «Раб бы исе ме нән 
Ки леү се мө бә рәк!» – тип әй тер ва ҡы ты ғыҙ ет мәй то роп, Ми не 
күр мә йә сәк һе геҙ! 

Ғайсаныңшәмбекөнөтураһындаяуабы

141Шәм бе кө нө Ғай са фа ри сей баш лыҡ та ры ның бе ре һе нең 
өйө нә аш ҡа бар ған. Фа ри сей ҙар Уны кү ҙәт кән. 2Уның ал‑

ды на һа ры һыу ауы ры уы нан яфа си геү се бер ке ше ки леп баҫ ҡан. 
3– Ҡа нун бу йын са, шәм бе кө нө да уа лар ға ярай мы? – тип һо‑

ра ған Ғай са ҡа нун бел гес тә ре ме нән фа ри сей ҙар ҙан. 
4Те ге лә ре өн дәш мә гән. Ә Ғай са, ауы рыу ке ше не ҡо са ғы на алып, 

уны һа уыҡ тыр ған, өйө нә ҡай та рып ебәр гән. 5Ғай са улар ҙан: 
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– Бе ре геҙ ҙең улы йә ки үге ҙе ҡо ҙоҡ ҡа ҡо лап төш һә, шәм бе көн 
бул һа ла шун да уҡ тар тып сы ғар маҫ ине геҙ ме? – тип һо ра ған. 

6Те ге ләр Ғай са ның был һо ра уы на яуап би рә ал ма ған. 

Саҡырылғанҡунаҡтархаҡындаҡисса
7Са ҡы рыл ған ҡу наҡ тар ҙың үҙ ҙә ре нә урын ды түр ҙән алыу ҙа‑

рын кү реп, Ғай са улар ға бы лай ти гән: 
8– Бе рәү һи не мәж лес кә са ҡыр һа, түр ҙә ге урын ға ул тыр ма, 

сөн ки һи ңә ҡа ра ған да хөр мәт ле рәк ке ше нең са ҡы рыл ған бу‑
лы уы их ти мал. 9Һи не лә, уны ла са ҡыр ған ху жа эр гә ңә ки леп: 
«Уры ның ды был ке ше гә бир», – тип әй тер. Шул саҡ та һин, 
оят ҡа ҡа лып, ишек тө бөн дә ге урын ға ба рып ул ты рыр ға мәж бүр 
бу лыр һың. 10Ки ре һен сә, мәж лес кә са ҡы рыл һаң, кил гәс ишек 
яны нан урын ал, шун да ху жа эр гә ңә ки леп: «Дуҫ, түр гә рәк кү‑
сеп ул тыр», – тип әй тер. Шул саҡ һи нең ме нән бер гә мәж лес тә 
ул ты рыу сы лар ҙың бө тә һе ал дын да их ти ра мың ар тыр. 11Үҙен 
баш ҡа лар ға ҡа ра ған да өҫ төн ҡуй ған һәр кем тү бән һе те лер, ә 
үҙен тү бән һет кән – кү тә ре лер. 

12Ғай са үҙен аш ҡа са ҡыр ған ке ше гә лә өн дәш кән: 
– Төш кө йә ки кис ке аш ҡа дуҫ та рың ды ла, ағай‑эне лә рең де 

лә, ту ған да рың ды ла, бай күр ше лә рең де лә са ҡыр ма. Юҡ һа улар 
ҙа һи не үҙ ҙә ре нә аш ҡа са ҡы рыр һәм шу ның ме нән яҡ шы лы ғың 
ки ре ҡай та ры лыр. 13Та бын йы я һың икән, фә ҡир ҙәр ҙе, ғә рип тәр‑
ҙе, аҡ һаҡ тар ҙы, һу ҡыр ҙар ҙы са ҡыр, 14ул саҡ та ин де һин бә хет ле 
бу лыр һың, сөн ки улар һи ңә ҡай та рып тү ләй ал май, ә тә ҡүә ке‑
ше ләр үле нән те ре лә сәк көн дө иһә һи ңә ҡай та ры лып би ре лер. 

15Ғай са ның был һүҙ ҙә рен ишет кәс, Уның ме нән ул тыр ған‑
дар ҙың бе ре һе: 

– Ал ла Бат ша лы ғын да ғы та бын дан аша я саҡ ке ше бә хет ле! – 
ти гән. 

16Ғай са иһә уға бы лай тип яуап бир гән: 
– Бер ке ше ҙур та бын әҙер ләп күп ҡу наҡ са ҡыр ған. 17Ашар мәл 

ет кәс, үҙе нең хеҙ мәт се һен ҡу наҡ тар ға: «Ки ле геҙ, та бын әҙер ин‑
де», – тип әй тер гә ебәр гән. 18Бө тә һе лә, һүҙ ҡу йыш ҡан ке үек, ғә фү 
үте нә баш ла ған. Бе рен се һе: «Ер һа тып ал ғай ным, шу ны ба рып 
ҡа рар ға кә рәк, зин һар, ми не ғә фү ит», – ти гән. 19Икен се һе: «Биш 
пар эш үге ҙе һа тып ал ғай ным, улар ҙы һы нап ҡа рар ға кә рәк, зин‑
һар, ми не ғә фү ит», – ти гән. 20Өсөн сө һө: «Мин өй лән дем, шу ның 
өсөн ба ра ал ма йым», – ти гән. 21Хеҙ мәт се, ҡайт ҡас, был хаҡ та ху‑
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жа һы на һөй ләп бир гән. Ху жа асыу лан ған һәм хеҙ мәт се һен: «Бар, 
йә һәт ке нә ҡа ла май ҙан да ры нан һәм тыҡ рыҡ та р ҙан фә ҡир ҙәр ҙе, 
ғә рип тәр ҙе, һу ҡыр ҙар ҙы һәм аҡ һаҡ тар ҙы йы йып алып ҡайт», – 
тип сы ға рып ебәр гән. 22Хеҙ мәт се әй лә неп ҡайт ҡас: «Ху жам, һи нең 
әме рең үтәл де, әм мә буш урын дар ҡал ды әле», – ти гән. 23Ху жа 
хеҙ мәт се һе нә: «Бар, ҡа ла си тен дә ге юл дар ға, һуҡ маҡ тар ға сыҡ, 
ке ше ләр ҙе бын да ки лер гә күн дер, өйөм ту лы бул һын, – тип бо‑
йор ған. – 24Һеҙ гә шу ны әй тәм: тәү ге са ҡы рыл ған дар ҙың бе ре һе 
лә ми нең та бы ным да ғы ри зыҡ тан та тый ал маҫ»*. 

Ғайсағаэйәреүхаҡы
25Ғай са ар ты нан күп ха лыҡ эйәр гән, Ул былай тип мө рә жә ғәт 

ит кән: 
26– Ми нең яны ма кил гән ке ше ата һы ме нән әсә һен, ҡа ты ны 

ме нән ба ла ла рын, ағай‑эне һе һәм апай‑һең ле лә рен, хат та үҙ йә‑
нен Ми не ярат ҡан дан ны ғы раҡ ярат һа, шә кер тем бу ла ал май. 
27Үҙе нең ар ҡы са ғын кү тә реп, ар тым дан эйә реп бар ма ған ке ше 
шә кер тем бу ла ал май. 28Әй тә йек, ара ғыҙ ҙан бе рәй һе ма на ра тө‑
ҙөр гә те ләй ти. Ул иң элек, ул ты рып, уның күп ме гә тө шә сә ген 
хи сап лап, тө ҙө лөш тө аҙа ғы на тик лем ет ке рә алыу‑ал ма уын са‑
ма ла май мы ни? 29Юғи һә, ни ге ҙен һа лып та, уны тө ҙөп бө тө рә 
ал ма һа, бы ны күр гән дәр ҙең ба ры һы ла: 30«Был ке ше тө ҙөй баш‑
ла ны ла, та мам лап ҡуя ал ма ны», – тип кө лөр. 

31Йә ки бе рәй бат ша икен се бер бат ша ға ҡар шы һу ғыш ҡа әҙер‑
лән гән саҡ та, ул ты рып, кә ңәш ҡо роп, ун мең лек ғәс кә ре ме нән 
егер ме мең лек ғәс кәр гә ҡар шы то рор лоҡ көс кә эйә ме, тү гел ме 
икән ле ге ту ра һын да уй лап ҡа ра маҫ ине ме? 32Кө сө ет мәҫ лек бул‑
һа, те ге бат ша алыҫ та саҡ та уҡ со лох шарт та ры ха ҡын да ки ле шер 
өсөн, ил се лә рен ебә рә сәк. 

33Шу лай уҡ һеҙ ҙең һәр бе ре геҙ бар лыҡ нә мә һе нән баш тарт‑
ма һа, Ми нең шә кер тем бу ла ал ма я саҡ. 

Тәменюғалтҡантоҙ
34Тоҙ яҡ шы нә мә. Әм мә үҙе нең тә мен юғалт һа, уның тә мен ни‑

сек ҡай та рыр һың? 35Ул ба ҫыу өсөн дә, ти реҫ өсөн дә яраҡ һыҙ ға 
әй лә нер һәм уны сы ға рып таш лар ҙар. Ҡо лаҡ та ры бар ҙар ишет һен! 

* 14:24 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «сөн ки са ҡы рыл ған дар күп 
бул һа ла, һай лап алын ған дар аҙ» ти гән һүҙ ҙәр ҙә бар. 
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Юғалғанһарыҡхаҡындаҡисса

151Һа лым йы йыу сы лар ме нән баш ҡа го наһ лы лар ҙың бай‑
та ғы, Ғай са ны тың лау өсөн, Уның яны на йы йыл ған. 

2Фа ри сей ҙар ме нән ҡа нун бел гес тә ре иһә: 
– Был Ке ше го наһ лы лар ҙы ҡа бул итә, хат та улар ме нән бер 

та бын дан ашай, – тип һуҡ ран ған. 
3Ғай са улар ға ошон дай ҡис са һөй лә гән: 
4– Әй тә йек, бе ре геҙ ҙең йөҙ һа ры ғы бу лып, шу лар ҙың бе ре һе 

юғал ды ти. Ул туҡ һан ту ғы ҙын кө төү лек тә ҡал ды рып, юғал ған 
бе рәү һен тап ҡан сы эҙ лә мәҫ ме ни? 5Ә ин де тап ҡас, ҡы уа нып, уны 
ел кә һе нә һа лыр, 6өйө нә ҡайт ҡас, дуҫ та ры ме нән күр ше лә рен са‑
ҡы рып: «Шат лы ғым ды ур таҡ ла шы ғыҙ, мин юғал ған һа ры ғым ды 
тап тым», – ти ер. 7Һеҙ гә шу ны әй тәм: шул рә үеш ле, тәү бә итеү‑
гә мох таж бул ма ған туҡ һан ту ғыҙ тә ҡүә ке ше өсөн шат ла ныу ға 
ҡа ра ған да, тәү бә ит кән го наһ лы бер ке ше өсөн күк тә шат лыҡ 
ҙу ры раҡ бу лыр. 

Көмөштәңкәхаҡындаҡисса
8– Әгәр бе рәй ҡа тын дың ун кө мөш тәң кә һе* бу лып, бе ре һен 

юғалт һа, май шәм ян ды рып, иҙә нен һе пе реп, уны тап ҡан сы ен‑
тек ләп эҙ лә мәҫ ме? 9Ә ин де тап ҡас, әхи рәт тә ре ме нән күр ше лә рен 
са ҡы рып: «Шат лы ғым ды ур таҡ ла шы ғыҙ, юғалт ҡан тәң кәм де 
тап тым», – ти ер. 10Һеҙ гә шу ны әй тәм: Ал ла фә реш тә лә ре лә 
тәү бә ит кән бер го наһ лы өсөн шу лай уҡ шат ла ныр. 

Юғалғанулдыңкиреҡайтыуыхаҡындаҡисса
11Ғай са һөй лә үен да уам ит кән: 
– Бер ке ше нең ике улы бул ған. 12Ке се улы ата һы на: «Атай, 

мөл кәт тең ми ңә те йеш ле өлө шөн бү леп бир», – ти гән. Ата һы 
мөл кә тен ул да ры на бү леп бир гән. 13Бер ни сә көн үт кәс, ке се улы 
үҙ өлө шөн һа тып, бө тә аҡ са һын алып, алыҫ юл ға сы ғып кит кән 
һәм, ун да аҙ ғын лыҡ ҡа би ре леп, бай лы ғын туҙ ҙы рып бө төр гән. 
14Бө тө нө һөн пы ран‑за ран кил тер гән дән һуң, был ил гә ҡа ты ас‑
лыҡ кил гән һәм ул мох таж лыҡ ки се рә баш ла ған. 15Шул саҡ ул 
ошо ил дең бер ке ше һе нә эш кә ял лан ған, был ке ше уны ялан ға 

* 15:8 Көмөштәңкә – грек са «драх ма». Бер драх ма яҡын са бер ди‑
нар ға тиң бул ған. 



174

 Лу ка  15, 16 

сус ҡа кө төр гә ебәр гән. 16Ке се ул шул тик лем асыҡ ҡан, хат та 
сус ҡа лар ҙың аҙы ғын ашар ға ла ри за бу лыр ки мәл гә ет кән, әм мә 
уға уны һын да бир мә гән дәр. 

17Шул саҡ ул аҡы лы на ки леп: «Ата йым дың ял сы ла ры күп һәм 
улар ҙың бө тә һе нең дә туй ған сы ашар лыҡ ри зы ғы бар, ә мин бын да 
ас тан үлеп ба рам. 18Хә ҙер үк ҡай та йым да уға: „Атай, мин күк тә ге 
Ал ла ҡар шы һын да һәм һи нең ал дың да го наһ ҡыл дым. 19Ин де 
һи нең улың тип ата лыр ға ла йыҡ тү гел мен, ми не ял сы итеп эш кә 
ал“, – тип әй тә йем», – тип уй ла ған. 20Шу нан һуң ата һы яны на 
ҡай тып кит кән. Алыҫ та ки лә ят ҡа нын да уҡ уны ата һы кү реп 
ҡал ған һәм бик йәл лә гән, ҡар шы һы на йү ге реп ба рып, ҡо саҡ лап 
үбеп ал ған. 21Улы уға: «Атай, мин күк тә ге Ал ла ҡар шы һын да һәм 
һи нең ал дың да го наһ ҡыл дым: ин де һи нең улың тип ата лыр‑
ға ла йыҡ тү гел мен», – ти гән. 22Ә ата һы үҙе нең хеҙ мәт се лә ре нә: 
«Иң һәй бәт ке йем дәр алып ки леп уны ке йен де ре геҙ, бар ма ғы на 
йө ҙөк кей ҙе ре геҙ, аяҡ та ры на ҡа та лар би ре геҙ, 23һи мер тел гән бе‑
рәй бы ҙау ҙы са лы ғыҙ, ашап‑эсеп, кү ңел аса йыҡ! 24Ми нең улым 
үл гәй не – хә ҙер те рел де, юғал ғай ны – хә ҙер та был ды», – тип 
әйт кән. Шу нан улар кү ңел аса баш ла ған. 

25Ата ның өл кән улы иһә ҡыр ҙа бул ған. Ҡай тыш лай, өйө нә яҡы‑
на йып кил гән дә, йыр һәм бе йеү та уыш та ры ишет кән. 26Хеҙ мәт‑
се ләр ҙең бе ре һен са ҡы рып: «Бын да ни мә ба ра?» – тип һо ра ған. 
27«Һи нең ҡус тың ҡайт ты, ата йың уны һау‑сә лә мәт кү ре үе нә ҡы уа‑
нып, һи мер тел гән бы ҙау сал дыр ҙы», – ти гән уға хеҙ мәт се. 28Өл кән 
ул дың бы ға асы уы кил гән һәм өй гә инер гә те лә мә гән. Ата һы сы‑
ғып са ҡыр ғас, 29уға ул бы лай ти гән: «Бы на мин һи ңә ни сә йыл дар 
ин де хеҙ мәт итәм. Бо йо ро ғоң до бер тап ҡыр ҙа үтә мәй ҡал ға ным 
юҡ. Шу лай бул һа ла, дуҫ та рым ме нән кү ңел асыр ға бер тап ҡыр 
кә зә бә рә се лә бир мә нең. 30Ә мил кең де аҙ ғын ҡа тын дар ме нән 
туҙ ҙыр ған был улың ҡайт ҡас, уның өсөн хат та һи мер тел гән бы ҙау 
сал ған һың!» 31Ата һы уға: «Улым, һин һәр ва ҡыт яным да, ми нең бар 
нә мәм – һи не ке. 32Был ҡус тың үл гәй не – те рел де, юғал ғай ны – 
та был ды. Бы на ошо ҡы уа ныс тан кү ңел асыр ға бул дыҡ», – ти гән. 

Ышанысһыҙидараитеүсехаҡындаҡисса

161Ғай са Үҙе нең шә керт тә ре нә бы лай ти гән: 
– Бер бай ху жа лы ғы ме нән ида ра итеү се тот ҡан. Бай ға 

был ке ше нең уның мөл кә тен туҙ ҙы ры уы ту ра һын да әйт кән дәр. 
2Бай ида ра сы һын са ҡы рып ала: «Һи нең ту ра ла ни мә ләр ге нә 
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ишет мә йем! Үҙең дең ида ра лыҡ эш мә кәр ле ге ңә иҫәп‑хи сап яһа, 
сөн ки ар та бан ми нең ху жа лы ғы ма ида ра сы бу ла ал ма й һың». 
3Ида ра сы шул саҡ үҙ ал ды на бы лай тип уй ла ған: «Ни мә эш лә‑
йем икән? Ху жам ми не ида ра лыҡ итеү эше нән ҡы уа, ер ҡа ҙыр ға 
кө сөм юҡ, хә йер һо рар ға оя лам. 4Әһә! Шу лай ҙа, ху жа лыҡ ме нән 
ида ра лыҡ итеү эше нән сы ға рыл ғас, ке ше ләр ми не үҙ йорт та ры на 
ҡа бул ит һен дәр өсөн ни мә эш ләр гә кә рәк ле ген бе ләм». 5Шу нан 
ул ху жа һы на бу рысы бул ған ке ше ләр ҙе бе рәм‑бе рәм са ҡы рып 
ал ған. Тәү ге һе нән: «Ми нең ху жа ма күп ме бу ры сың бар?» – тип 
һо ра ған. 6Те ге не һе уға: «Йөҙ мис кә* май те йеш мен», – ти гән. 
Ида ра итеү се: «Бы на бу рыс ту ра һын да ғы ҡа ғы ҙың. Уны ал да тиҙ 
ге нә ул ты рып, ил ле мис кә, тип яҙ», – ти гән. 7Шу нан икен се һен 
са ҡы рып: «Ә һи нең бу ры сың күп ме?» – тип һо ра ған. «Йөҙ тоҡ** 
бой ҙай». Ида ра итеү се: «Бы на бу рыс ту ра һын да ғы ҡа ғы ҙың. Уны 
ал да һик һән тоҡ тип яҙ», – ти гән. 8Ху жа на мыҫ һыҙ ида ра сы ны 
от ҡор ло ғо өсөн маҡ та ған. Сөн ки был донъя ке ше лә ре үҙ‑ара эш 
ит кән дә, яҡ ты лыҡ ке ше лә ре нә ҡа ра ған да от ҡо ро раҡ. 

9Һеҙ гә әй тәм: хаҡ бул ма ған донъя ның бай лы ғын, из ге лек итеп, 
үҙе геҙ гә дуҫ тар бул ды рыу өсөн фай ҙа ла ны ғыҙ. Шу лай эш лә һә‑
геҙ, бай лыҡ тың фай ҙа һы бөт кәс, мәң ге лек йә шәү йорт та ры на 
ҡа бул ите лер һе геҙ. 

10Бә лә кәй нә мә лә ыша ныс лы ке ше ҙур нә мә лә лә ыша ныс лы 
бу лыр, бә лә кәй нә мә лә ыша ныс һыҙ ке ше ҙу рын да ла ыша ныс һыҙ 
бу лыр. 11Шу лай итеп, хаҡ бул ма ған донъя ның бай лы ғы ме нән эш 
итеү ҙә ыша ныс лы тү гел һе геҙ икән, ысын бай лыҡ ты һеҙ гә кем 
ама нат итер? 12Әгәр баш ҡа лар ҙың һеҙ гә тап шы рыл ған мөл кә те 
ме нән ыша ныс лы эш ит мәй һе геҙ икән, үҙе геҙ гә тә ғә йен лән гә не 
Ал ла та ра фы нан ни сек би ре лер? 13Бер нин дәй хеҙ мәт се лә ике 
ху жа ға хеҙ мәт итә ал май: йә бе ре һен яра тыр, икен се һен кү рә ал‑
маҫ, йә бе ре һе нә тоғ ро бу лыр, икен се һен һан ға һуҡ маҫ. Ал ла ға 
ла, бай лыҡ ҡа ла бер юлы хеҙ мәт итә ал маҫ һы ғыҙ. 

Фарисейҙарһәмҡанун
14Фа ри сей ҙар бы лар ҙың бө тә һен дә ишет кән һәм, үҙ ҙә ре аҡ са 

ярат ҡан лыҡ тан, Ғай са нан мыҫ ҡыл лап көл гән дәр. 15Ғай са улар ға 
бы лай ти гән: 

*  16:6 Мискә – грек са «бат». Бер бат 40 литр са ма һы на ти геҙ. 
**  16:7 Тоҡ – грек са «кор». Бер кор 400 литр са ма һы на ти геҙ. 
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– Һеҙ ке ше ләр ал дын да үҙе геҙ ҙе хаҡ итеп күр һә тә һе геҙ, әм мә 
Ал ла һеҙ ҙең кү ңе ле геҙ ҙә ни ят ҡа нын бе лә. Ке ше ләр юға ры ба‑
һа ла ған нә мә – Ал ла өсөн ерә нес. 

16Ҡа нун дың һәм пәй ғәм бәр ҙәр ҙең за ма ны Яхъя кил гән гә тик‑
лем бул ды, шу нан бир ле Ал ла Бат ша лы ғы ту ра һын да Һө йө нөс лө 
Хә бәр вә ғәз ите лә һәм һәр кем ун да инер гә ҙур ты рыш лыҡ һа ла. 
17Әм мә, күк ме нән ер юҡ ҡа сыҡ ҡан ос раҡ та ла, ҡа нун дың бер 
ге нә һы ҙы ғы ла юҡ ҡа сыҡ ма я саҡ. 

18Ҡа ты нын айы рып баш ҡа ға өй лән гән ир ҡа ты ны на ҡа ра та 
зи на ҡы ла; һәм ире айыр ған ҡа тын ға өй лә неү се лә зи на ҡы ла. 

БайһәмЛазарьхаҡындаҡисса
19Ҡа сан дыр бер бай ке ше йә шә гән. Ул ҡим мәт ле ке йем дәр ҙә 

йө рөп, һәр кө нө зин нәт тә үт кән. 20Ә уның ҡап ҡа һы тө бөн дә 
бө тә тә не һыҙ ла уыҡ тар ме нән ҡап лан ған Ла зарь исем ле фә ҡир 
ят ҡан. 21Ул бай ҙың та бы ны нан төш кән һы ныҡ‑мы ныҡ тар ме‑
нән туҡ ла ныу ҙан да ҡә нә ғәт бу лыр ине, әм мә эт тәр уның яны на 
ки леп, һыҙ ла уыҡ та рын яла ған. 

22Бер көн Ла зарь үл гән һәм фә реш тә ләр уны Иб ра һим янын да ғы 
түр ҙә ге урын ға алып бар ған. Бай ҙа үл гән. Уны ла ер лә гән дәр. 23Бай 
үле ләр донъя һын да ға зап сик кән ва ҡыт та ба шын кү тә реп өҫ кә ҡа‑
ра ған һәм алыҫ та Иб ра һим ды, ә уның эр гә һен дә Ла зар ҙы күр гән. 
24Шул саҡ та бай: «Иб ра һим атам! Ми ңә мәр хә мәт ле бу лып, Ла зар ҙы 
яны ма ебәр әле, ул бар маҡ осон һыу ға ма нып, те лем де сы ла тып 
һал ҡы найт һын, мин ял ҡын да ға зап ла нам», – тип ҡыс ҡыр ған. 
25Әм мә Иб ра һим уға: «Улым! Иҫе ңә тө шөр, һин үҙ ғү ме рең дә бар 
рә хәт лек те та ты ның, ә Ла зарь мих нәт сик те. Хә ҙер иһә ул бын да 
йы уа ныс кү рә, ә һин ға зап си гә һең, – ти гән. – 26Өҫ тә үе нә, беҙ ҙең 
ме нән һеҙ ҙең ара ла ҙур уп ҡын ята, шун лыҡ тан бы нан һеҙ ҙең яҡ‑
ҡа сы ғыр ға те ләү се лә, ул яҡ тан был яҡ ҡа сы ғыр ға те ләү се лә үтә 
ал маҫ». 27Шул саҡ бай: «Атам, улай бул ғас, зин һар өсөн, Ла зар ҙы 
ата йым дың өйө нә ебәр. 28Ми нең биш ту ға ным бар, был ға зап ла ныу 
уры ны на эләк мә һен дәр өсөн, улар ҙы иҫ кәрт һен», – ти гән. 29Иб‑
ра һим уға: «Улар ҙа Му са һәм баш ҡа пәй ғәм бәр ҙәр ҙең яҙ ма ла ры 
бар. Ун да яҙыл ған дар ға ҡо лаҡ һал һын дар», – тип әйт кән. 30Бай 
иһә: «Юҡ, Иб ра һим атам. Үл гән дәр ҙең бе ре һе те ре леп улар яны на 
бар һа, шул мәл дә тәү бә гә ки лер ҙәр ине», – ти гән. 31Иб ра һим бай‑
ға: «Улар Му са ны һәм баш ҡа пәй ғәм бәр ҙәр ҙе тың ла май ҙар икән, 
үле нән те ре леү гә лә ышан маҫ тар», – тип яуап бир гән. 
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Иманһәмгонаһ

171Ғай са Үҙе нең шә керт тә ре нә бы лай тип һөй лә гән: 
– Ке ше ләр ҙе го наһ ҡа этә реү се ҡот ҡо ҡо тол ғо һоҙ, әм мә 

был ҡот ҡо ноң сә бәп се һе нә – ҡай ғы. 2Бы нау тү бән зат тар ҙың 
бе рәй һен дө рөҫ юл дан яҙ ҙыр ған ке ше не му йы ны на тир мән та‑
шы аҫып диң геҙ гә таш ла һа лар, уның өсөн хә йер ле рәк бу лыр 
ине. 3Ни мә ҡы лы уы ғыҙ ға ҡа ра та иғ ти бар лы бу лы ғыҙ. Яҡы ның 
һи ңә ҡар шы го наһ ҡыл һа, уны шел тә лә, ә ин де тәү бә гә кил һә, 
ғә фү ит. 4Кө нө нә ете тап ҡыр һи ңә ҡар шы го наһ ҡы лып һәм 
ете тап ҡыр яны ңа ки леп: «Ҡыл ға ны ма үке нәм!» – ти һә, уны 
ғә фү ит. 

5Ил се ләр Раб бы Ғай са ға: 
– Има ны быҙ ҙы арт тыр, – ти гән дәр. 
6Раб бы бы лай ти гән: 
– Әгәр һеҙ ҙең гор чи ца ор ло ғо хәт лем ге нә има ны ғыҙ бу лып, 

ошо тут аға сы на: «Та мы рың ме нән ҡуп та ры лып сыҡ та, үҙең де 
диң геҙ гә кү се реп ул тырт», – ти һә геҙ, ул шу лай эш ләр ине. 

7Ер һө рөп йә ки кө төү кө төп ҡыр ҙан ҡайт ҡан хеҙ мәт се һе нә 
ҡай һы ны ғыҙ: «Әй ҙә, ти ҙе рәк өҫ тәл яны на ул тыр», – тип әй тер 
икән? 8Ки ре һен сә, уға: «Ең һыҙ ға нып кис ке аш әҙер лә, ашап‑эс‑
кән ва ҡы тым да ми ңә хеҙ мәт күр һә теп тор, шу нан һуң ғы на үҙең 
ашап‑эсер һең», – тип әйт мәҫ һе геҙ ме? 9Ҡуш ҡан дар ҙы үтә гә не 
өсөн хеҙ мәт се геҙ гә рәх мәт әй тер һе геҙ ме икән? 10Шу лай итеп, 
һеҙ ҙә ҡу шыл ған дар ҙың ба ры һы ла үтәл гән дән һуң: «Беҙ ба ры 
тик хеҙ мәт се ләр ге нә, ни мә эш ләр гә те йеш бул һаҡ, шу ны эш‑
лә нек», – тип әй те геҙ. 

Махаусирлеункешенеһауыҡтырыу
11Ғай са, Иеру са лим ға ба рыш лай, Са ма рия һәм Га ли лея ара һын‑

да ғы ер ҙәр аша үт кән. 12Бер ауыл ға ин гән дә, Уны ма хау сир ле ун 
ке ше ҡар шы ла ған. Улар алыҫ та уҡ туҡ тап, 13көс лө та уыш ме нән: 

– Ғай са Ос таз! Беҙ гә мәр хә мәт ле бул сы! – тип ҡыс ҡыр ған. 
14Ғай са улар ҙы күр гәс: 
– Ба ры ғыҙ, ру ха ни ҙар ға кү ре не геҙ, – ти гән. 
Ма хау сир ле ләр ун да ба рыш лай уҡ та ҙа рын ған. 15Улар ҙың бе‑

ре һе, һа уыҡ ҡанын той ғас та, ки ре ҡай тып, ҡыс ҡы рып Ал ла ны 
дан ла ған, 16Ғай са ның аяҡ та ры на йы ғы лып Уға рәх мәт әйт кән. 
Был – Са ма рия ке ше һе бул ған. 17Шул саҡ Ғай са: 
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– Ун ке ше та ҙа рын ғай ны ғыҙ тү гел ме һуң? Ту ғы ҙы ғыҙ ҡай ҙа? 
18Сит ха лыҡ тан бул ған был ке ше нән баш ҡа ла ры, Ал ла ға рәх мәт 
бел де реү өсөн, ки ре кил мә не ме ни? – тип һо ра ған. 19Ә те ге ке ше гә: 

– Тор, юлың да бул, һи не ыша ны уың һа уыҡ тыр ҙы, – ти гән. 

АллаБатшалығыныңкилеүмәлетураһында
20Фа ри сей ҙар Ғай са нан Ал ла Бат ша лы ғы ның ҡа сан ки леүе 

ту ра һын да һо ра ған. 
– Ал ла Бат ша лы ғы күҙ гә кү ре неп кил мәҫ, – тип яуап бир гән 

Ғай са. – 21«Бы на, бын да Ул», йә ки: «Ана, те ген дә», – тип тә әйт‑
мәҫ тәр. Ал ла Бат ша лы ғы – һеҙ ҙең ара ғыҙ ҙа. 

22Ғай са шә керт тә ре нә бы лай ти гән: 
– Әҙәм Улы көн дә ре нең бе ре һен ге нә бул һа ла күр ге геҙ кил гән 

ва ҡыт етер, әм мә кү рә ал маҫ һы ғыҙ. 23Һеҙ гә: «Ул бы на бын да», 
йә ки: «Ул те ген дә», – тип әй тер ҙәр – бар ма ғыҙ ҙа, улар ар ты нан 
йө рө мә геҙ ҙә. 24Йә шен йәш нәп, күк тең бер си те нән икен се си‑
те нә саҡ лы ут ял ты рап кит кән ке үек, Әҙәм Улы Үҙе нең кө нөн дә 
шу лай бу лыр. 25Әм мә тәү ҙә Уға күп ға зап тар ки се рер гә һәм ошо 
бы уын ке ше лә ре та ра фы нан ки ре ҡа ғы лыр ға ту ра ки лер. 

26Нух көн дә рен дә ни сек бул һа, Әҙәм Улы кил гән көн дәр ҙә 
лә шу лай бу ла саҡ. 27Нух кә мә гә ин гән көн гә тик лем ке ше ләр 
аша ған, эс кән, өй лән гән, ке йәү гә сыҡ ҡан. Шу нан һуң ту фан 
ҡал ҡып, ба ры һын да һә ләк ит кән. 28Лот көн дә рен дә лә шу лай 
бул ған: ке ше ләр аша ған, эс кән, һа тып ал ған һәм һа тып ебәр гән, 
сәс кән, тө ҙө гән. 29Әм мә Лот Со дом ҡа ла һы нан сыҡ ҡан көн дә 
күк тән ут ме нән кө көрт ям ғы ры яу ған һәм ба ры һын да һә ләк 
ит кән. 

30Әҙәм Улы ки леп кү рен гән көн дә лә шу лай бу ла саҡ. 31Ул көн‑
дө үҙе өй ҡы йы ғын да бу лып, әй бер ҙә ре аҫ та ҡал ған ке ше улар‑
ҙы алыр ға тип төш мә һен, шу лай уҡ кем ба ҫыу ҙа бул һа, өйө нә 
ҡайт ма һын. 32Лот тың ҡа ты нын иҫе геҙ ҙә то то ғоҙ. 33Кем үҙе нең 
йә нен һаҡ лап ҡа лыр ға ты ры ша, ул уны юғал тыр; ә кем йә нен 
юғал та, уны һаҡ лап алып ҡа лыр. 34Һеҙ гә әй тәм: ул төн дә бер 
тү шәк тә ят ҡан ике ке ше нең бе ре һе алы ныр, икен се һе ҡал ды‑
ры лыр. 35Бер гә аш лыҡ тар тыу сы ике ҡа тын дың бе ре һе алы ныр, 
икен се һе ҡал ды ры лыр*. 

* 17:35 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа 36‑сы аят та бар: «Ба ҫыу‑
ҙа ғы ике ке ше нең бе ре һе алы ныр, икен се һе ҡал ды ры лыр». 



179

 Лу ка  17, 18 

37Ғай са ның был һүҙ ҙә ре нән һуң шә керт тә ре: 
– Ху жа быҙ, был хәл ҡай ҙа бу лыр? – тип һо ра ған. 
– Мә йет ҡай ҙа бул һа, ҡоҙ ғон дар шун да йы йы лыр, – ти гән 

Ғай са. 

Толҡатынһәмхөкөмдар

181Ғай са Үҙе нең шә керт тә ре нә, кү ңел тө шөн кө лө гө нә би рел‑
мә йен сә, һәр ва ҡыт до ға ҡы лыр ға кә рәк ле ге ту ра һын да 

ошон дай ҡис са һөй лә гән: 
2– Бер ҡа ла ла Ал ла нан да ҡурҡ ма ған, ке ше ләр ҙән дә тар тын‑

ма ған хө көм дар йә шә гән. 3Ошо уҡ ҡа ла ла бер тол ҡа тын да ғү мер 
ит кән һәм ул хө көм дар яны на ки леп: «Ми ңә ҡар шы бул ған ке ше 
ме нән дә ғүә лә шеү ҙә ми ңә те йеш ле ба һа бир», – ти гән. 4Әм мә 
хө көм дар дә ғүә не оҙаҡ ва ҡыт хәл итер гә те лә мә гән. Аҙаҡ бы лай 
тип уй ла ған: «Ал ла нан ҡурҡ ма һам да, ке ше ләр ҙән тар тын ма һам 
да, 5ошо тол ҡа тын ми ңә тын ғы лыҡ бир мә гән лек тән, уның дә‑
ғүә һен хәл итә йем, баш ҡа са ап ты ра тып ки леп йө рө мә һен». 

6Раб бы Ғай са бы лай тип та мам ла ған: 
– На мыҫ һыҙ хө көм дар ҙың ни мә уй ла ға ны на иғ ти бар ит те‑

геҙ ме? 7Ал ла кө нө‑тө нө Үҙен яр ҙам ға са ҡы рыу сы Үҙе һай лап 
ал ған ке ше лә рен яҡ ла маҫ мы һуң? Оҙаҡ ҡа һу ҙыр мы ни? 8Һеҙ гә 
әй тәм: Ул оҙаҡ ҡа һуҙ маҫ, яҡ лар. Әм мә Әҙәм Улы кил гәс, ер ҙә 
иман та быр мы икән? 

Фарисейменәнһалымйыйыусы
9Үҙ ҙә рен тә ҡүә һа нап, баш ҡа лар ға тү бән һе теп ҡа рау сы лар ҙың 

ҡай һы бер ҙә ре нә Ғай са ошон дай ҡис са һөй лә гән: 
10– Ике ке ше до ға ҡы лыр өсөн Ал ла Йор то на ин гән: бе ре һе – 

фа ри сей, икен се һе – һа лым йы йыу сы. 11Фа ри сей, то роп, бы лай 
тип до ға ҡыл ған: «Ал лам! Мин һи ңә баш ҡа лар ке үек – та лау сы 
ла, ал даҡ сы ла, зи на ҡы лыу сы ла, йә ки бы на ошо һа лым йы‑
йыу сы ке үек бул ма ға ным өсөн рәх мәт бел де рәм. 12Аҙ на һы на 
ике тап ҡыр ура ҙа то там, та бы шым дың* ун дан бер өлө шөн Һи‑
ңә би рәм». 13Һа лым йы йыу сы иһә сит тә рәк ба ҫып тор ған һәм 
күк кә ҡа рар ға ла ҡый ма ған, ә сә сен йолҡ ҡос лап: «Ал лам, ми ңә, 
го наһ лы ға, мәр хә мәт ле бул сы!» – тип үтен гән. 14Һеҙ гә әй тәм, 

* 18:12 Был һүҙ ҙе грек те ле нән «һа тып ал ған да рым дың» ти гән мә ғә‑
нә лә лә аң лар ға мөм кин.
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тәү ге һе тү гел, ә бы ны һы Ал ла ал дын да аҡ ла нып үҙ өйө нә ҡай‑
тып кит кән; сөн ки үҙен үҙе кү тә реү се һәр кем – тү бән һе те лер, 
үҙен тү бән һе теү се – кү тә ре лер. 

Ғайсаныңбалаларғабиргәнфатихаһы
15Ғай са яны на, ҡа ғы лы уы ме нән Үҙ фа ти ха һын бир һен өсөн, 

ке ше ләр бә лә кәй ба ла ла рын да алып кил гән. Шә керт тә ре иһә 
бы ны кү реп, улар ҙы шел тә ләп, үт кәр мә гән. 16Ғай са ба ла лар ҙы 
Үҙ яны на са ҡы рып ал ған да бы лай ти гән: 

– Ба ла лар ҙы Ми нең яны ма үт кә ре геҙ, улар ға ҡа ма сау ла ма‑
ғыҙ! Ал ла Бат ша лы ғы ошон дай ҙар ҙы ҡы. 17Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: 
Ал ла Бат ша лы ғын ба ла һы маҡ ҡа бул ит мә гән ке ше ун да ин‑
мә йә сәк. 

Ғайсаһәмбай
18Баш лыҡ тар ҙың бе ре һе Ғай са нан: 
– Из ге лек ле Ос таз, мәң ге лек тор мош алыр өсөн ми ңә ни мә 

эш ләр гә кә рәк? – тип һо ра ған. 
19– Ни ңә һин Ми не из ге лек ле тип атай һың? – ти гән Ғай са. – 

Ал ла нан баш ҡа һис кем из ге лек ле тү гел. 20Уның әмер ҙә рен бе‑
лә һең: «Зи на ҡыл ма, ке ше үл тер мә, ур лаш ма, ял ған ша һит лыҡ 
ит мә, атай‑әсә йе ңә хөр мәт күр һәт». 

21Ә баш лыҡ Уға: 
– Мин бы лар ҙың бө тә һен дә йәш са ғым дан уҡ үтәп кил дем, – 

ти гән. 
22Бы ны ишет кәс, Ғай са бы лай ти гән: 
– Һи ңә бер нә мә ет мәй: нин дәй мөл кә тең бар, бө тә һен дә һа‑

тып, фә ҡир ҙәр гә өләш. Шу лай эш лә һәң, күк тә ге ха зи на ға эйә 
бу лыр һың. Унан һуң кил дә Ми ңә эйәр. 

23Баш лыҡ иһә, бы ны ишет кәс, ҡай ғы ға төш кән: бик бай бул‑
ған ул. 

24Ғай са уның ҡай ғы ры уын кү реп, бы лай ти гән: 
– Бай лы ғы бул ған ке ше ләр гә Ал ла Бат ша лы ғы на инеү шул 

тик лем ҡы йын! 25Бай ке ше гә Ал ла Бат ша лы ғы на инеү гә ҡа ра‑
ған да, дө йә гә энә кү ҙе аша үтеү еңе ле рәк. 

26Бы ны ише теү се ләр: 
– Улай бул ғас, кем ге нә ҡо то ла алыр һуң? – тип һо ра ған. 
27– Ке ше эш ләй ал ма ған ды Ал ла бул ды ра ала, – ти гән Ғай са. 
28Петр иһә Ғай са ға: 
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– Бы на беҙ, бө тә бул ған нә мә беҙ ҙе ҡал ды рып, Һи ңә эйәр‑
ҙек, – тип әйт кән. 

29Ғай са тың лау сы лар ға өн дәш кән: 
– Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: өйөн, ҡа ты нын, ағай‑эне һен, ата‑әсә‑

һен йә ки ба ла ла рын Ал ла Бат ша лы ғы ха ҡы на ҡал дыр ған һәр 
кем 30хә ҙер ге ва ҡыт та ла күп тап ҡыр ға ар ты ғы раҡ алыр, ә ин де 
ки лә сәк донъя ла ул мәң ге лек тор мош ҡа эйә бу лыр. 

ҒайсаныңҮҙенеңүлеүеһәмтерелеүехаҡындаөсөнсөтапҡыр
әйтеүе

31Ғай са, ун ике шә кер тен сит кә са ҡы рып, улар ға: 
– Әле беҙ Иеру са лим ға ки теп ба ра быҙ. Ун да Әҙәм Улы ха ҡын‑

да пәй ғәм бәр ҙәр яҙ ған дың бө тө нө һө лә ғә мәл гә аша саҡ. 32Ул 
мә жү си ҙәр ҡу лы на тап шы ры ла саҡ, улар Уны мыҫ ҡыл ла я саҡ, 
хур ла я саҡ һәм өҫ тө нә тө кө рә сәк, 33Уны ҡам сы ла я саҡ тар һәм 
үл те рә сәк тәр. Лә кин өсөн сө көн дә Ул те ре леп то ра саҡ, – ти гән. 

34Әм мә шә керт тәр был һүҙ ҙәр ҙән бер нә мә лә аң ла ма ған, 
һүҙ ҙәр ҙең мә ғә нә һе улар өсөн йә ше рен ҡал ған лыҡ тан, Ғай са 
әйт кән дәр гә тө шөн мә гән дәр. 

Һуҡырхәйерсенеһауыҡтырыу
35Ғай са Иери хон ға яҡын ла шып кил гән дә, юл си тен дә бер 

һу ҡыр хә йер һо ра шып ул тыр ған. 36Ул, эр гә һе нән күп ке ше ләр 
үтеп бар ға нын ише теп: 

– Ни мә бул ды? – тип һо ра ған. 
37– На за ра лы Ғай са үтеп ба ра, – ти гәндәр уға. 
38Шун да ул: 
– Да уыт Улы Ғай са, ми ңә мәр хә мәт ле бул һаң сы! – тип ҡыс‑

ҡы рып ебәр гән. 
39Ал дан ба рыу сы лар уны әр ләп, өн дәш мәҫ кә ҡуш ҡан, әм мә 

ул та ғы ла көс лө рәк итеп: 
– Да уыт Улы, ми ңә мәр хә мәт ле бул һаң сы! – тип ҡыс ҡыр ған. 
40Ғай са туҡ тап, уны Үҙ яны на кил те рер гә ҡуш ҡан. Һу ҡыр 

кил гәс: 
41– Һи нең өсөн ни мә эш лә үем де те ләй һең? – тип һо ра ған. 
Һу ҡыр: 
– Әфән дем! Күҙ ҙә рем күр һен ине, – ти гән. 
42Ғай са уға: 
– Күҙ ҙә рең күр һен! Һи не ыша ны уың һа уыҡ тыр ҙы, – тип әйт кән. 
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43Һу ҡыр шун да уҡ кү рә баш ла ған һәм, Ал ла ны дан лап, Ғай‑
са ға эйә реп кит кән. Ун да ғы ке ше ләр ҙең бө тә һе лә, бы ны кү реп, 
Ал ла ны маҡ та ған. 

ҒайсаһәмЗакхей

191Ғай са Иери хон ға инеп, уның аша үтеп бар ған. 2Бын да 
һа лым йы йыу сы лар ҙың баш лы ғы Зак хей исем ле бай ке ше 

йә шә гән. 3Ул Ғай са ны ни сек бул һа ла кү реп ҡа лыр ға ты рыш‑
ҡан. Лә кин, буй ға тә пәш бул ған лыҡ тан, ха лыҡ ара һы нан Уны 
кү рә ал ма ған. 4Шун лыҡ тан, Ғай са ны кү рер гә тип ал ға йү ге реп 
сы ғып, ҡы ра ғай ин жир аға сы на ме неп ул тыр ған. Ғай са ошо 
урын дан үтер гә те йеш бул ған. 5Ғай са, ки леп ет кәс, Зак хей ҙы 
кү реп ҡа лып: 

– Зак хей! Төш ти ҙе рәк, Мин бө гөн һин дә ҡу наҡ бу лыр ға те‑
йеш мен, – тип өн дәш кән. 

6Зак хей тиҙ ге нә төш кән дә, Ғай са ны шат ла нып ҡа бул ит кән. 
7Бы ны кү реп тор ған бө тә һе лә: 

– Был тик лем дә го наһ лы ке ше гә ни сек итеп ҡу наҡ ҡа бар маҡ 
кә рәк! – тип һуҡ ран ған. 

8Зак хей иһә то роп, Раб бы Ғай са ға: 
– Ху жам! Мөл кә тем дең яр ты һын фә ҡир ҙәр гә өлә шер мен, әгәр ҙә 

бе рәй һен ал да ған бул һам, дүрт лә тә ҡай та рып би рер мен, – ти гән. 
9– Бө гөн был өй гә ҡо то лоу кил де, – ти гән Ғай са, – был ке ше 

лә Иб ра һим нә ҫе ле нән бит. 10Әҙәм Улы юғал ған ды эҙ ләп та быр ға 
һәм ҡот ҡа рыр ға кил де. 

Хеҙмәтселәргәбирелгәнаҡсалархаҡындаҡисса
11Бы ны тың лап тор ған ке ше ләр гә Ғай са, һү ҙен да уам итеп, 

та ғы ла бер ҡис са һөй лә гән. Ул Иеру са лим дан алыҫ бул ма ған 
ин де, шу ға ха лыҡ оҙаҡ ла май Ал ла Бат ша лы ғы етер гә те йеш тип 
уй ла ған. 12Ғай са бы лай ти гән: 

– Зат лы нә ҫел дән бул ған бер ке ше, үҙ иле өҫ тө нән бат ша лыҡ 
ҡа бул итеү өсөн, алыҫ юл ға сыҡ ҡан. Шу нан һуң ул ки ре әй лә неп 
ҡай тыр ға те йеш бул ған. 13Юл ға сы ғыр ал ды нан ун хеҙ мәт се һен 
са ҡы рып ал ған да бе рәр кө мөш тәң кә* би реп: «Мин ҡайт ҡан сы 
бы лар ҙы фай ҙа ла ны ғыҙ һәм та быш алы ғыҙ», – ти гән. 14Ха лыҡ 

* 19:13 Көмөштәңкә – грек са «мна». Бер мна 100 ди нар ға, ти мәк, 100 
эш се нең бер көн лөк хеҙ мәт ха ҡы на ти геҙ. 
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иһә уны ярат ма ған һәм: «Беҙ уның бат ша лыҡ ите үен те лә мәй‑
беҙ», – тип, бы ны бел де рер гә ар тын са уҡ ил се ләр ебәр гән. 

15Те ге ке ше, бат ша лыҡ ты ҡа бул итеп ҡай тыу ме нән, аҡ са би‑
рел гән хеҙ мәт се лә ре нең күп ме та быш ал ған да рын бе леү өсөн, 
үҙ яны на са ҡы рыр ға ҡуш ҡан. 16Бе рен се хеҙ мәт се ки леп: «Ху‑
жам, һи нең кө мөш тәң кәң ун тәң кә кил тер ҙе», – ти гән. 17Ху жа 
уға: «Яҡ шы эш лә гән һең, һин – һәй бәт хеҙ мәт се. Бә лә кәй эш тә 
ыша ныс лы бул ға ның өсөн, ун ҡа ла ме нән ида ра лыҡ итеү ҙе һи ңә 
тап шы рам», – ти гән. 18Икен се хеҙ мәт се ки леп: «Ху жам, һи нең кө‑
мөш тәң кәң биш тәң кә кил тер ҙе», – ти гән. 19Ху жа уға: «Һин биш 
ҡа ла ме нән ида ра лыҡ ит», – ти гән. 20Ә өсөн сө хеҙ мәт се ки леп: 
«Ху жам, бы на тәң кәң, һи нән ҡурҡ ҡан ға кү рә, уны мин яу лыҡ ҡа 
тө рөп һаҡ лап тот том, 21һин ҡа ты бә ғер ле ке ше – һал ма ға ның ды 
ала һың, сәс мә гә нең де ура һың», – ти гән. 22Ху жа уға бы лай ти гән: 
«Мин һи не үҙ һүҙ ҙә рең ме нән хө көм итәм, бул дыҡ һыҙ хеҙ мәт‑
се! Ми нең ҡа ты бә ғер ле бу лы уым ды, һал ма ған ды алы уым ды, 
сәс мә гән де уры уым ды бе лә инең бит! 23Шу лай бул ғас, ни өсөн 
мин бир гән тәң кә не әй лә неш кә ин дер мә нең һуң? Ҡайт ҡас та 
уны та бы шы ме нән бер гә ал ған бу лыр инем». 

24Ул янын да тор ған дар ға: «Унан тәң кә не алы ғыҙ ҙа ун кө мө шө 
бул ған ға би ре геҙ», – тип ҡуш ҡан. 25Яр ҙам сы ла ры уға: «Ху жа быҙ! 
Ул хеҙ мәт се нең ун тәң кә һе бар бит ин де», – ти гән. 26Ху жа иһә 
улар ға: «Һеҙ гә әй тәм: кем де ке бар, шу ға та ғы ла кү бе рәк би ре‑
лер, ә кем де ке юҡ, уның бул ға ны ла тар тып алы ныр. 27Ә ин де 
үҙ ҙә ре нә бат ша бу лы уым ды те лә мә гән дош ман да рым ды бын да 
кил те ре геҙ һәм күҙ ал дым да үл те ре геҙ», – тип яуап ла ған. 

ҒайсаныңтантаналырәүештәИерусалимғаинеүе
28Ғай са, был ҡис са ны һөй лә гән дән һуң, Иеру са лим ға та бан юл 

тот ҡан. 29Ул, Зәй түн та уы тип атал ған тау янын да ғы Виф фа гия 
ме нән Ви фа ни я ға яҡын лаш ҡас, ике шә кер тен ал дан ебәр гән: 

30– Ҡар шы ла ғы анау ауыл ға ба ры ғыҙ, ун да ин гәс, бәй ҙә тор‑
ған һәм бы ға са һис кем ат лан ма ған йәш ишәк те кү рер һе геҙ. 
Уны ыс ҡын ды рып, бын да алып ки ле геҙ. 31Әгәр бе рәй һе һеҙ ҙән: 
«Ни ңә уны бәй ҙән ыс ҡын ды ра һы ғыҙ?» – тип һо ра һа: «Ул Ху жа ға 
кә рәк», – тип әй те геҙ. 

32Шә керт тә ре Ғай са әйт кән ишәк те ба рып тап ҡан. 33Улар йәш 
ишәк те бәй ҙән ыс ҡын дыр ған саҡ та ишәк тең ху жа ла ры: 

– Ни ңә ишәк те бәй ҙән ыс ҡын ды ра һы ғыҙ? – тип һо ра ған. 
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34Шә керт тәр: 
– Ул Ху жа быҙ ға кә рәк, – тип яуап бир гән. 
35Ишәк те Ғай са яны на алып кил гән дәр ҙә, өҫ ке йем дә рен ишәк 

өҫ тө нә һа лып, Ғай са ны уға ат лан дыр ған дар. 36Ғай са ишәк өҫ‑
төн дә бар ған саҡ та, ке ше ләр өҫ ке йем дә рен си сеп юл ға тү шә гән. 

37Ғай са Зәй түн та уы нан Иеру са лим ға та бан тө шә тор ған юл ға 
яҡын лаш ҡас, күп һан лы шә керт тәр төр кө мө ҡы уа ны шып, үҙ ҙә ре 
күр гән бө төн мөғ жи зә ләр өсөн көс лө та уыш тар ме нән Ал ла ны 
дан лай баш ла ған дар: 

38 – Раб бы исе ме ме нән ки леү се Бат ша 
мө бә рәк бул һын! 

Күк тә – имен лек, бе йек күк тәр ҙә – дан! 
39Шун да ха лыҡ ара һын да ғы ҡай һы бер фа ри сей ҙар Ғай са ға: 
– Ос таз, шә керт тә рең де тый! – тип өн дәш кән. 
40Ғай са иһә: 
– Һеҙ гә шу ны әй тәм: улар тым һа, таш тар ҡыс ҡы ра баш ла‑

ясаҡ, – тип яуап ла ған. 

ҒайсаныңИерусалимөсөнилауы
41Ғай са, Иеру са лим ға яҡы най ғас, ҡа ла ны кү реп, уның яҙ мы‑

шы өсөн илай баш ла ған: 
42– Һин дә ошо көн дә үҙ имен ле гең өсөн ни мә кә рәк ле ген 

бел һәң икән! Әм мә был әле күҙ ҙә рең дән йә ше рел гән. 43Һи ңә 
шун дай көн дәр ки лер: дош ман да рың ти рә‑яғы ңа туп раҡ өйөп, 
һи не ҡа мап алыр һәм һәр яҡ лап ҡы ҫы рыҡ лар. 44Һи не еме рер ҙәр, 
һин дә йә шәү се ләр ҙе ҡы рыр ҙар, таш өҫ төн дә таш ҡал дыр маҫ тар, 
сөн ки һин яны ңа Ал ла ки леп ҡот ҡар ған ва ҡыт ты бел мә нең. 

АллаЙортоноңтаҙарыныуы
45Ғай са, Ал ла Йор то на инеп, ун да ғы һа тыу сы лар ҙы* ҡы уып 

сы ға ра баш ла ған. 
46– Из ге Яҙ ма ла: «Ми нең Йор том – до ға ҡы лыу йор то бу ла‑

саҡ», – тип яҙыл ған, ә һеҙ уны юл ба ҫар ҙар оя һы на әй лән дер‑
гән һе геҙ! – ти гән улар ға. 

47Ғай са көн һа йын Ал ла Йор тон да өй рәт кән. Баш ру ха ни ҙар, 
ҡа нун бел гес тә ре һәм ха лыҡ баш лыҡ та ры иһә Уны үл те реү әмә‑

* 19:45 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «һәм һа тып алыу сы лар ҙы» 
ти гән һүҙ ҙәр ҙә бар. 
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лен эҙ лә гән, 48әм мә ни эш ләр гә икән ле ген бел мә гән, сөн ки бө тә 
ха лыҡ Уның ар ты нан ҡал май эйә реп йө рөп, һү ҙен тың ла ған. 

Ғайсаныңвәкәләтекемдән?

201Бер көн дө, Ғай са ха лыҡ ты Ал ла Йор тон да өй рә теп, Һө‑
йө нөс лө Хә бәр иғ лан ит кән дә, Уның эр гә һе нә аҡ һа ҡал‑

дар ме нән баш ру ха ни ҙар һәм ҡа нун бел гес тә ре кил гән. 2Улар 
Ғай са нан: 

– Әйт әле, бы лар ҙы эш ләр гә Һи нең ни ха ҡың бар? Был вә кә‑
ләт те Һи ңә кем бир ҙе? – тип һо ра ған. 

3– Мин дә һеҙ гә бер һо рау би рәм, – ти гән Ғай са улар ға. – 
Әй те геҙ әле Ми ңә: 4Яхъя ның һыу ға сум ды ры уы күк тән ине ме, 
әл лә ке ше ләр ҙән ме? 

5Те ге ләр иһә үҙ‑ара фе кер алыш ҡан: 
– Әгәр: «Күк тән», – ти һәк, Ул: «Ни ңә һуң һеҙ уға ышан ма‑

ны ғыҙ?» – тип һо ра я саҡ. 6Ә ин де: «Ке ше ләр ҙән», – ти һәк, бө тә 
ха лыҡ беҙ ҙе таш ме нән бәр гес ләр, сөн ки ба ры һы ла Яхъя ның 
пәй ғәм бәр бу лы уы на ыша на. 

7Ахыр ҙа: 
– Ҡай ҙан икә нен бел мәй беҙ, – тип яуап ҡай тар ған дар. 
8– Улай бул ғас, Мин дә һеҙ гә бы лар ҙы нин дәй вә кә ләт ме нән 

баш ҡа ры уым ды әйт мә йем, – ти гән Ғай са. 

Йөҙөмүҫтереүселәрхаҡындаҡисса
9Ғай са ха лыҡ ҡа ошон дай ҡис са һөй лә гән: 
– Бер ке ше йө ҙөм баҡ са һы ул тырт ҡан һәм уны йө ҙөм үҫ те реү‑

се ләр гә ҡур тым ға би реп, оҙаҡ ва ҡыт ҡа сит яҡ ҡа ки теп бар ған. 
10Емеш йы йыр мәл ет кәс, уңы шы нан үҙ өлө шөн ал ды рыр ға хеҙ‑
мәт се һен ебәр гән. Ә йө ҙөм үҫ те реү се ләр хеҙ мәт се не туҡ мап, буш 
ҡул ҡай тар ған. 11Ху жа икен се хеҙ мәт се һен ебәр гән, әм мә улар 
бы ны һын да туҡ мап, мыҫ ҡыл итеп, бер нә мә һеҙ ки ре ҡыу ған‑
дар. 12Ху жа өсөн сө хеҙ мәт се һен ебәр гән – уны һын да яра лап, 
ҡы уып ҡай тар ған дар. 

13Йө ҙөм баҡ са һы ның ху жа һы: «Ни мә эш лә йем икән? Ғә зиз 
улым ды ебә рә йем әле, бәл ки, уға хөр мәт күр һә тер ҙәр», – тип 
уй ла ған. 14Әм мә йө ҙөм үҫ те реү се ләр, уның улын күр гәс, үҙ‑ара: 
«Был – ва риҫ. Әй ҙә геҙ, уны үл те рә йек һәм уға ҡа ла тор ған ми раҫ 
беҙ ҙе ке бу лыр», – тип һөй ләш кән дәр. 15Улар уны йө ҙөм баҡ‑
са һы нан алып сы ғып үл тер гән. Ин де баҡ са ху жа һы улар ҙы ни 
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эш лә тер? 16Ул ки леп йө ҙөм үҫ те реү се ләр ҙе үл те рер ҙә баҡ са ны 
баш ҡа лар ға би рер. 

Был һүҙ ҙәр ҙе тың лау сы лар: 
– Улай бу лып ҡуй ма һын ин де! – тип һөй ләш кән дәр. 
17Ғай са иһә, улар ға ҡа рап ал ғас, бы лай ти гән: 

– Тө ҙөү се ләр, яраҡ һыҙ, тип ки ре ҡаҡ ҡан таш 
иң мө һим мө йөш та шы бул ды, – 

тип Из ге Яҙ ма ла яҙыл ған һүҙ ҙәр ни мә аң ла та һуң? 18Был таш өҫ‑
тө нә йы ғыл ған һәр кем сел пә рә мә ки лә сәк, ә ин де таш кем дең 
өҫ тө нә тө шә, шу ны иҙә сәк. 

19Баш ру ха ни ҙар ме нән ҡа нун бел гес тә ре Ғай са һөй лә гән 
ҡис са ның үҙ ҙә ре ту ра һын да икә нен аң лап, шун да уҡ Уны ҡул ға 
алыр ға те лә гән, әм мә баҙ нат ит мә гән, сөн ки ха лыҡ тан ҡурҡ ҡан. 

Ҡайсарға–ҡайсарҙыҡы,Аллаға–Алланыҡы
20Улар Ғай са ар ты нан ныҡ лап кү ҙә тер гә үҙ ке ше лә рен ебәр гән. 

Бы ла ры иһә, үҙ ҙә рен тә ҡүә ке ше итеп күр һәт кән бу лып, Ғай са‑
нан бәй лә нер лек һүҙ әйт те реп, хө көм итеү өсөн ида ра сы ҡу лы на 
то топ би рер гә ниәт лә гән дәр. 

21– Ос таз, беҙ Һи нең хаҡ һүҙ һөй лә үең де һәм өй рә те үең де бе‑
лә беҙ. Ке ше ләр ҙе айыр май ҡа рай һың һәм, дө рөҫ лөк тән сит кә 
тай пыл ма йын са, Ал ла юлы на өй рә тә һең. 22Әйт се, ҡай сар ға һа лым 
тү ләр гә рөх сәт ите лә ме, әл лә юҡ мы? – тип һо ра ған дар Ғай са нан. 

23Ғай са иһә, бы лар ҙың мә кер ле ниәт тә рен аң лап: 
24– Бер ди нар күр һә те геҙ әле Ми ңә. Бын да кем дең һү рә те тө‑

шө рөл гән һәм кем дең исе ме яҙыл ған? – тип һо ра ған. 
– Ҡай сар ҙы ҡы, – тип яуап бир гән те ге ләр. 
25Ғай са улар ға: 
– Шу лай бул ғас, ҡай сар ҙы ҡын – ҡай сар ға, Ал ла ны ҡын – Ал‑

ла ға би ре геҙ, – ти гән. 
26Те ге ләр, Ғай са ның ха лыҡ ал дын да һөй лә гән һүҙ ҙә ре нә бәй‑

лә нер лек урын тап ма йын са һәм, Уның яуа бы на хай ран ҡа лып, 
бер ни өн дә шә ал ма ған. 

Үленәнтерелеүтураһындаһорау
27Ғай са эр гә һе нә бер ни сә сад ду кей кил гән. Улар үле нән те ре‑

леү ҙе ин ҡар ит кән һәм Ғай са ға шун дай һо рау бир гән: 
28– Ос таз, Му са беҙ гә ҡа нун да: «Әгәр ҙә кем дең дер өй лән гән 

ту ға ны ба ла һы бул ма йын са үлеп кит һә, ул тол ҡал ған ҡа тын ға 
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өй лән һен һәм үл гән ту ға ны ның нә ҫе лен да уам ит һен», – тип 
яҙып ҡал дыр ған. 29Ете бер ту ған бу ла. Бе рен се һе, өй лән гәс, 
ба ла һы бул ма йын са үлеп ки тә. 30Уның ҡа ты ны на икен се һе лә, 
31өсөн сө һө лә, ҡал ған да ры ла өй лә нә, әм мә ете ту ған дың бе ре һе 
лә ба ла ҡал дыр май үлеп ҡа ла. 32Аҙаҡ ҡа тын да ва фат бу ла. 33Шу‑
лай бул ғас, үле ләр те рел гән ва ҡыт та ул ҡай һы ны һы ның ҡа ты ны 
бу ла саҡ? Ете һе лә уның ире бул ған бит! 

34Ғай са улар ға бы лай тип яуап ла ған: 
– Был донъя ке ше лә ре өй лә нә лә, ке йәү гә лә сы ға. 35Ә үле нән 

те ре лер гә һәм ки лә сәк донъя ла йә шәр гә ла йыҡ лы иҫәп лән гән дәр 
өй лән мәҫ тә, ке йәү гә лә сыҡ маҫ. 36Улар үлә ал май, сөн ки фә‑
реш тә ке үек бу ла саҡ тар һәм, үле нән те ре леп тор ған ға кү рә, Ал ла 
ба ла ла ры бу ла саҡ тар. 37Ә үле нән те ре леү ҙе Му са ин де күр һәт кән. 
Янып тор ған кү гән ҡы уа ғы ту ра һын да ғы хи кә йә лә ул Раб бы ны 
Иб ра һим Ал ла һы тип тә, Ис хаҡ Ал ла һы һәм Яҡуб Ал ла һы тип 
тә ата ған. 38Ал ла – үле ләр Ал ла һы тү гел, ә те ре ләр ҙе ке. Ал ла 
өсөн бө тө нө һө лә те ре. 

39Был яуап ҡа ҡа ра та ҡа нун бел гес тә ре нең ҡай һы бер ҙә ре: 
– Ос таз, Һин яҡ шы әйт тең, – ти гән. 
40Бы нан һуң бер кем дә Ғай са ға бер нә мә ту ра һын да ла һо рау 

би рер гә баҙ нат ит мә гән. 

ДауыттоҡомоһәмДауытхужаһы
41Ғай са иһә улар ға: 
– Мә сих те Да уыт То ҡо мо тип ни сек әй тә ала лар? 42‑43Да уыт 

үҙе үк Зә бур ки та бын да: 
«Раб бы‑Ал лам Ху жа ма әйт те: 
„Мин дош ман да рың ды 
аяҡ та рың аҫ ты на баҫ ҡыс итеп һал ған ға тик лем, 
уң яғым да ул тыр“». 

44Да уыт Мә сих те Ху жам тип исем ләй. Шу лай бул ғас, Мә сих 
ни сек итеп Да уыт То ҡо мо бу ла ала? 

Ҡанунбелгестәренәнһаҡланырғаҡушыу
45Бө тә ха лыҡ тың лап тор ған саҡ та Ғай са Үҙе нең шә керт тә ре‑

нә бы лай ти гән: 
46– Ҡа нун бел гес тә ре нән һаҡ бу лы ғыҙ! Улар оҙон ке йем дәр 

ке йеп йө рөй, ба ҙар май ҙан да рын да үҙ ҙә рен оло лап сә ләм лә гән‑
дә рен, ғи бә ҙәт ха на лар ҙа ал ғы урын дар ҙа һәм мәж лес тәр ҙә иң 
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түр ҙә ул ты рыр ға яра та. 47Улар тол ҡа тын дар ҙың мөл кә тен үҙ ҙә‑
ре нә ала, ке ше ләр күр һен өсөн оҙаҡ итеп до ға ҡы ла. Ун дай ҙар 
та ғы ла ҡа ты раҡ хө көм ите лә сәк. 

Толҡатындыңбиргәнхәйере

211Ғай са са ҙа ҡа һан ды ғы на ҡа рап ал ған да, ун да ҡай һы бер 
бай ҙар ҙың хә йер һа лыуын күр гән. 2Ул яр лы ғы на бер тол 

ҡа тын дың да ике ваҡ аҡ са һа л ғанын кү реп ҡа лып: 
3– Һеҙ гә дө рө ҫөн әй тәм: был яр лы тол ҡа тын бө тә һе нән дә кү‑

бе рәк һал ды. 4Те ге ләр ҙең ба ры һы ла үҙ ҙә ре нән арт ҡа нын бир ҙе, 
ә ул, яр лы бу лы уы на ҡа ра маҫ тан, үҙе нә йә шәү өсөн ни мә кә рәк, 
шу ның бе ре һен дә йәл лә мә не, – ти гән. 

АллаЙортоноңемерелеүе
5Ҡай һы бе рәү ҙәр Ал ла Йор то ноң ма тур таш тар һәм Ал ла ға 

ба ғыш лан ған бү ләк тәр ме нән би ҙә ле үе ту ра һын да һөй лә гән дә, 
Ғай са: 

6– Ки лер көн дәр, һеҙ бын да күр гән дәр ҙең ба ры һы ла ҡый ра‑
ла саҡ – таш өҫ төн дә таш та ҡал ма я саҡ, – ти гән. 

Ахырызаманбилдәләре
7Ғай са нан: 
– Ос таз, әйт кән дә рең ҡа сан бу лыр? Бы лар ҙың тиҙ ҙән етә сә ген 

нин дәй бил дә ләр күр һә тер? – тип һо ра ған дар. 
8Ғай са бы лай ти гән: 
– Һаҡ бу лы ғыҙ, һеҙ ҙе ал дап ҡуй ма һын дар! Күп тәр Мин бу лып 

ки леп: «Мин – Ул», «Ул ва ҡыт яҡын ин де», – тип әй тер. Ун‑
дай ҙар ға эйәр мә геҙ. 9Һу ғыш тар һәм баш кү тә реү ҙәр ту ра һын да 
ишет кән дә, ҡурҡ ма ғыҙ. Бын дай ва ҡи ға лар ал дан бу лыр ға те йеш, 
лә кин за ман ахы ры шун да уҡ ки леп ет мәҫ. 

10Ғай са һү ҙен да уам ит кән: 
– Ха лыҡ ха лыҡ ҡа һәм бат ша лыҡ бат ша лыҡ ҡа ҡар шы кү тә‑

ре лер, 11көс лө ер тет рәү ҙәр бу лыр, уры ны‑уры ны ме нән ас лыҡ, 
ҡур ҡы ныс йо ғош ло сир ҙәр хө көм һө рөр, ҡот ос ҡос кү рен меш тәр 
ҙә, күк тә ҡөҙ рәт ле бил дә ләр ҙә кү ре нер. 

12Әм мә бы лар ҙың ба ры һы нан элек һеҙ ҙе ҡул ға алыр ҙар һәм 
эҙәр лек ләр ҙәр, хө көм гә тап шы рыу өсөн ғи бә ҙәт ха на лар ға алып 
ба рыр ҙар һәм төр мә ләр гә ул тыр тыр ҙар, Ми нең исе мем ар ҡа‑
һын да бат ша лар һәм ида ра сы лар ал ды на баҫ ты рыр ҙар. 13Был 
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һеҙ гә Ми нең хаҡ та ша һит лыҡ ҡы лыр ға мөм кин лек би рер. 14Кү‑
ңе ле геҙ гә һа лып ҡу йы ғыҙ: «Үҙе беҙ ҙе яҡ лау өсөн ни мә тип яуап 
би рер беҙ», – тип ал дан уй ла ма ғыҙ. 15Мин Үҙем һеҙ гә те йеш ле 
һүҙ ҙәр һәм зи рәк лек би рер мен, дош ман да ры ғыҙ улар ға ҡар шы 
бер ни әй тә лә, ҡар шы то ра ла ал маҫ. 

16Атай‑әсәй ҙә ре геҙ ҙә, ағай‑эне лә ре геҙ, ҡәр ҙәш тә ре геҙ, дуҫ та‑
ры ғыҙ ҙа һеҙ гә хы я нат итер, ҡай һы бер ҙә ре геҙ ҙе үл те рер ҙәр ҙә. 
17Бө тә һе лә һеҙ ҙе Ми нең ар ҡа ла кү рә ал маҫ. 18Шу лай ҙа ба шы‑
ғыҙ ҙа ғы сә се геҙ ҙең бер ге нә бөр тө гө лә юғал маҫ. 19Сы ҙам лы ғы ғыҙ 
ме нән ғү ме ре геҙ ҙе һаҡ лап ҡа лыр һы ғыҙ. 

Иерусалимдыңемерелеүе
20Иеру са лим дың ғәс кәр ме нән ҡа мап алы ны уын күр гән мәл дә 

бе леп то ро ғоҙ: уның еме ре леү ва ҡы ты яҡын ла ша. 21Шул саҡ та 
Йә һү ҙиә лә бул ған дар тау ҙар ға ҡас һын, ҡа ла ла ғы лар унан сы ға 
һал һын, ти рә‑яҡ та ғы лар ҡа ла ға ин мә һен. 22Был мәл дәр – үс алыу 
көн дә ре бу лыр һәм ул көн дәр ҙә Из ге Яҙ ма ла әй тел гән дәр ҙең ба‑
ры һы ла тор мош ҡа ашыр. 23Ул көн дәр ҙә йөк лө бул ған йә ки ба ла 
имеҙ гән ҡа тын дар ҡай ғы кү рер! Сөн ки был ер гә ҙур афәт һәм 
был ха лыҡ ҡа асыу ки лә сәк. 24Бе рәү ҙәр ҡы лыс тан һә ләк бу лыр, 
ҡай һы ла рын әсир итеп төр лө ил дәр гә алып ки тер ҙәр. Мә жү си‑
ҙәр иһә, ва ҡы ты үт кән се, Иеру са лим ды та пар. 

ӘҙәмУлыныңкилеүе
25Ҡояш та ла, ай ҙа ла, йон доҙ ҙар ҙа ла бил дә‑кү рен меш тәр бу лыр, 

ә ер ҙә иһә диң геҙ тул ҡын да ры ның көс лө шау ла уы нан ха лыҡ тар 
ап ты ра нып ҡа лыр һәм өмөт һөҙ лөк кә би ре лер. 26Донъя ға ки лә сәк 
афәт тәр ҙе кө төп, ке ше ләр ҡур ҡыш та ры нан аң да рын юғал тыр, 
сөн ки хат та күк көс тә ре тет рәр. 27Шул мәл дә ҡөҙ рәт һәм бө йөк 
бал ҡыш ме нән бо лот та ки леү се Әҙәм Улын кү рер ҙәр. 28Бы лар 
ғә мәл гә аша баш ла ғас, ҡурҡ ма йын са һын да ры ғыҙ ҙы ту рай тып 
ба ҫы ғыҙ, баш та ры ғыҙ ҙы кү тә ре геҙ, сөн ки һеҙ ҙең ҡо то ло уы ғыҙ 
яҡын ла шыр. 

Инжирағасыхаҡындаҡисса
29Ғай са улар ға бер ҡис са һөй лә гән: 
– Ин жир аға сы на йә ки нин дәй ҙә бул һа баш ҡа бе рәй ағас‑

ҡа ҡа ра ғыҙ: 30улар ҙың яп раҡ яра баш ла уын кү реп, һеҙ йәй‑
ҙең ин де яҡын икән ле ген бе лә һе геҙ. 31Шу лай уҡ, бы лар ҙың 
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 ғә мәл гә ашы уын күр гән дә, Ал ла Бат ша лы ғы ның яҡын икән‑
ле ген бе лер һе геҙ. 32Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: бы лар ҙың ба ры һы ла 
ғә мәл гә аш ҡан ға тик лем был бы уын ал ма шы нып өл гөр мә йә‑
сәк. 33Күк ме нән ер юҡ ҡа сы ғыр, әм мә Ми нең һүҙ ҙә рем юҡ ҡа 
сыҡ ма я саҡ. 

«Уяубулығыҙ»
34‑35Һаҡ бу лы ғыҙ! Са ма нан тыш аша ма ғыҙ, эсеп иҫер мә геҙ һәм 

көн кү реш мә шә ҡәт тә ре нә кү мел мә геҙ. Юғи һә, ба шы ғыҙ то ма‑
ла ныр һәм ул көн һеҙ гә аң ғар маҫ тан ки лер, үҙе геҙ ҙе то ҙаҡ ҡа ау‑
ла ған ке үек эләк те рер. Ул көн ер йө ҙөн дә йә шә гән ке ше ләр ҙең 
бө тә һе нә лә ки лер. 36Шу лай бул ғас, һәр ва ҡыт уяу бу лы ғыҙ һәм, 
бу ла саҡ бә лә‑ҡа за лар ға тү ҙер лек һәм Әҙәм Улы ҡар шы һын да 
то рор лоҡ кө сө гөҙ бул һын өсөн, до ға ҡы лы ғыҙ. 

37Ғай са көн дөҙ Ал ла Йор тон да өй рәт кән, төн дә рен иһә, ҡа‑
ла нан ки теп, Зәй түн та уы тип атал ған тау ҙа үт кәр гән. 38Ир тә 
ме нән бө тә ха лыҡ Уны тың лау өсөн Ал ла Йор то на йы йыл ған. 

Ғайсаныүлтерергәниәтләү

221Ҡот ҡа ры лыу бай ра мы тип тә атал ған Сө сө кү мәс бай ра мы 
яҡын лаш ҡан. 2Баш ру ха ни ҙар һәм ҡа нун бел гес тә ре, ха‑

лыҡ тан ҡурҡ ҡан ға, Ғай са нан ҡо то лоу өсөн уңай лы әмәл эҙ лә гән. 

Йәшеренкилешеү
3Шул ва ҡыт та ун ике шә керт тең бе ре һе Ис ка риот ҡу ша мат лы 

Йә һү ҙә нең эсе нә Иб лис ин гән. 4Йә һү ҙә, баш ру ха ни ҙар һәм Ал‑
ла Йор тон һаҡ лау сы лар баш лыҡ та ры эр гә һе нә ба рып, Ғай са ны 
улар ҙың ҡу лы на тап шы рыу ту ра һын да һөй ләш кән. 5Те ге лә ре 
ҡы уа нып кит кән һәм Йә һү ҙә гә аҡ са вә ғә ҙә ит кән. 6Йә һү ҙә, 
бы ның ме нән ки ле шеп, Ғай са янын да ха лыҡ бул ма ған да Уны 
те ге ләр ҙең ҡу лы на тап шы рыр өсөн уңай лы мәл эҙ лә гән. 

Ҡотҡарылыубайрамымәжлесе
7Ҡот ҡа ры лыу бай ра мы бә рә се са лы ныр ға те йеш бул ған Сө‑

сө кү мәс кө нө ки леп ет кән. 8Ғай са Петр ме нән Яхъя ны ҡа ла ға 
ебә реп, улар ға: 

– Ба ры ғыҙ, беҙ гә Ҡот ҡа ры лыу бай ра мы ашын әҙер лә геҙ, – ти гән. 
9– Аш ты ҡай ҙа әҙер лә үе беҙ ҙе те ләй һең? – тип һо ра ған улар 

Ғай са нан. 
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10Ғай са бы лай ти гән: 
– Ҡа ла ға ин гән саҡ та һеҙ гә һыу лы көр шәк кү тәр гән ке ше 

ос рар. Уның ар ты нан ба ры ғыҙ һәм ул ин гән өй гә ине геҙ. 11Өй 
ху жа һы на: «Ос та зы быҙ һи нән: „Шә керт тә рем ме нән Ҡот ҡа ры‑
лыу бай ра мы ашын Мин ҡай һы бүл мә лә ашар мын икән?“ – тип 
һо рар ға ҡуш ты», – тип әй те геҙ. 12Ул һеҙ гә өҫ кө ҡат та әҙер лән гән 
ҙур бүл мә не күр һә тер, аш ты шун да яраш ты ры ғыҙ. 

13Шә керт тәр кит кән һәм, бө тә һен дә Ғай са әйт кән сә та бып, 
бай рам ашын әҙер лә гән . 

Ҡотҡарылыубайрамыашы
14Ашар ға ва ҡыт ет кәс, Ғай са ил се лә ре ме нән та бын ар ты на 

ул тыр ған 15һәм улар ға бы лай ти гән: 
– Ға зап сик кән гә тик лем ошо Ҡот ҡа ры лыу бай ра мы та бы нын‑

да һеҙ ҙең ме нән бер гә ашар ға ти гән те лә гем бик ҙур ине. 16Һеҙ гә 
әй тәм: был бай рам ашы Ал ла бат ша лы ғын да ту лы мә ғә нә гә эйә 
бул ған ға тик лем Мин уны аша ма я саҡ мын. 

17Ғай са ҡу лы на кә сә ал ған һәм, шө көр ит кән дән һуң, һү ҙен 
да уам ит кән: 

– Бы ны алы ғыҙ ҙа үҙ‑ара бү ле шеп эсе геҙ. 18Һеҙ гә әй тәм: бө‑
гөн дән алып, Ал ла бат ша лы ғы кил гән гә тик лем, Мин йө ҙөм 
ша ра бын эс мә йә сәк мен. 

19Ғай са ҡу лы на ик мәк алып шө көр ит кән дә, уны һын ды рып, 
шә керт тә ре нә өләш кән: 

– Был – Ми нең һеҙ ҙең өсөн ҡор бан ға би ре лә тор ған тә нем. 
Ми нең иҫ тә ле ге мә шу лай эш лә геҙ. 

20Шу лай уҡ, кис ке аш тан һуң Ғай са кә сә ал ған да бы лай ти гән: 
– Был кә сә – Ми нең һеҙ ҙең өсөн тү ге лә тор ған ҡа ным ме нән 

раҫ лан ған яңы ки ле шеү. 21Әм мә Ми ңә хы я нат итеү се нең ҡу лы 
Ми нең ҡу лым ме нән бер өҫ тәл дә ята. 22Әҙәм Улы ал дан бил дә‑
лән гән юл ме нән ба ра, әм мә Уға хы я нат итә сәк ке ше гә ҡай ғы! 

23Шә керт тәр: 
– Ара быҙ ҙан ке ме беҙ был эш те ҡы лыр һуң? – тип бер‑бе ре‑

һе нән һо ра ша баш ла ған дар. 

Бөйөклөктураһындабәхәс
24Шә керт тәр ара һын да ҡай һы ны һы ның иң бө йөк бу лып 

иҫәп лә нер гә те йеш ле ге ту ра һын да бә хәс сыҡ ҡан. 25Ғай са улар ға 
бы лай ти гән: 
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– Бат ша лар ха лыҡ тар өҫ тө нән ха ким лыҡ итә һәм ха ким дар 
«яҡ шы лыҡ ҡы лыу сы лар» тип ата ла. 26Һеҙ ҙә улай бул ма һын! Ки‑
ре һен сә, ара ғыҙ ҙа иң оло һо – иң ке се, ә баш лыҡ – хеҙ мәт се ке үек 
бул һын. 27Кем оло раҡ: өҫ тәл янын да ул тыр ған ке ше ме, әл лә уға 
хеҙ мәт итеү се ме? Өҫ тәл янын да ул ты рыу сы тү гел ме һуң? Ә Мин 
һеҙ ҙең ара ла хеҙ мәт итеү се ке үек. 

28Һеҙ Ми нең бар һы нау ҙа рым да ла Ми нең ме нән бер гә ҡа ла 
бир ҙе геҙ 29һәм Мин, Атам Ми ңә бир гән ке үек үк, һеҙ гә бат ша лыҡ 
итеү хо ҡу ғын би рәм. 30Һеҙ Ми нең Бат ша лы ғым да ғы та бын дан 
ашар һы ғыҙ, эсер һе геҙ һәм, тә хет тәр ҙә ул ты рып, Из ра ил дең ун 
ике ҡә би лә һен хө көм итер һе геҙ. 

ҒайсаныңПетрҙыңвазкисеүетураһындаалданәйтеүе
31– Си мон! Си мон! Иб лис һеҙ ҙе бой ҙай илә гән ке үек иләр гә 

рөх сәт ал ды. 32Әм мә Мин, һин има ның ды юғалт ма һын тип до‑
ға ҡыл дым, һәм һин, Ми ңә ки ре ҡайт ҡас, иман даш та рың ды ла 
ны ғыт, – ти гән Раб бы Ғай са Петр ға. 

33Петр Уға: 
– Ху жам, мин төр мә гә лә, үлем гә лә Һи нең ме нән бер гә ба‑

рыр ға әҙер, – ти гән. 
34Ғай са иһә: 
– Һи ңә әй тәм, Петр: бө гөн әтәс ҡыс ҡыр ған ға тик лем Ми не 

бе ле үең дән өс тап ҡыр ваз ки сә сәк һең, – ти гән. 
35Ә шә керт тә ре нән: 
– Мин һеҙ ҙе ян сыҡ һыҙ, арт маҡ һыҙ, аяҡ ке йем һеҙ ебәр гән 

саҡ та бе рәй нә мә гә мох таж лы ғы ғыҙ бул ды мы? – тип һо ра ған. 
– Бер нин дәй ҙә мох таж лыҡ ки сер мә нек, – тип яуап бир гән 

шә керт тәр. 
36Ғай са һү ҙен да уам ит кән: 
– Ә хә ҙер аҡ са ян сыҡ та ры бул ған дар ян сы ғын, шу лай уҡ 

арт ма ғын да үҙе ме нән ал һын, ә бул ма ған да ры өҫ ке йем дә рен 
һат һын да ҡы лыс ал һын. 37Һеҙ гә әй тәм, Из ге Яҙ ма ның: «Ул енә‑
йәт се ләр гә тиң һа нал ды», – тип яҙыл ған уры ны Ми ңә ҡа ра та 
ғә мәл гә ашы ры лыр ға те йеш. Ми нең хаҡ та яҙыл ған дар үтә лә сәк. 

38– Ху жа быҙ! Бын да ике ҡы лыс бар, – ти гән шә керт тәр. 
Ғай са улар ға: 
– Етер. Был ту ра ла һүҙ ҙе туҡ та та йыҡ! – тип әйт кән. 
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ҒайсаныңЗәйтүнтауындадоғаҡылыуы
39Ғай са, ғә ҙә те бу йын са, ҡа ла нан Зәй түн та уы на кит кән, Уның 

ар ты нан шә керт тә ре лә эйәр гән. 40Ун да ба рып ет кәс, Ғай са улар ға: 
– Ҡо тор то лоу ға ду сар бул маҫ өсөн, до ға ҡы лы ғыҙ, – ти гән. 
41Ғай са Үҙе, улар ҙан таш бә ре ме алыҫ лы ғын дай сит кә ки теп, 

ту быҡ ла нып до ға ҡыл ған: 
42– Атам! Әгәр те лә һәң, был ға зап тар кә сә һен Ми нән үт кә реп 

ебәр. Әм мә был Ми нең их ты я рым са тү гел, ә Һи нең их ты я рың са 
бул һын! 

43Шун да күк тән Ғай са яны на бер фә реш тә ки леп, Уға ҡе үәт 
өҫ тә гән. 

44Ғай са, кү ңе ле ға зап лан ған лыҡ тан, айы рыу са ты ры шып до‑
ға ҡыл ған, Унан аҡ ҡан тир ҡан там сы ла ры ке үек ер гә там ған*. 
45Ул до ға ҡыл ған уры ны нан то роп шә керт тә ре яны на әй лә неп 
кил гән дә, улар ҡай ғы нан тал сы ғып йоҡ ла ған бу ла. 

46– Ни эш ләп йоҡ лап ята һы ғыҙ? То ро ғоҙ ҙа, ҡо тор то лоу ға ду‑
сар бул маҫ өсөн, до ға ҡы лы ғыҙ! – ти гән улар ға Ғай са. 

Ғайсаныҡулғаалыу
47Ғай са һү ҙен әй теп тә бө төр мә гән, ха лыҡ төр кө мө ки леп ет‑

кән. Иң ал да ун ике шә керт тең бе ре һе, Йә һү ҙә исем ле һе кил гән. 
Ул үбер гә тип Ғай са ға яҡын ла ған**. 48Ғай са иһә уға: 

– Йә һү ҙә, Әҙәм Улы на үбе үең ме нән хы я нат итә һең ме ни? – 
ти гән. 

49Ғай са эр гә һен дә ге ләр, ни мә бу ла са ғын аң лап, Ғай са нан: 
– Ху жа быҙ, ҡы лыс тар ҙы эш кә ҡу ша йыҡ мы әл лә? – тип һо‑

ра ған дар. 
50Улар ҙың бе ре һе иң баш ру ха ни ҙың хеҙ мәт се һе нә һел тә неп, 

уның уң ҡо ла ғын са бып өҙ гән. 
51– Туҡ та ғыҙ, ет те! – ти гән дә Ғай са, хеҙ мәт се нең яра һы на 

ҡу лы ме нән ҡа ғы лып, уны һа уыҡ тыр ған. 
52Ғай са Үҙен ҡул ға алыр ға кил гән баш ру ха ни ҙар ға, Ал ла Йор‑

то һаҡ сы ла ры баш лыҡ та ры на һәм аҡ һа ҡал дар ға: 

*  22:44 Күп се лек бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа 43‑44‑се аят тар юҡ. 
**  22:47 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «Сөн ки Йә һү ҙә үҙе, шарт‑

лы иша ра яһап, улар ға: „Мин үп кән ке ше Ғай са бу лыр“, – тип әй теп 
ҡуй ған» ти гән һүҙ ҙәр ҙә бар. 
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– Һеҙ ни өсөн Ми не то тор ға ҡы лыс тар һәм суҡ мар ҙар кү‑
тә реп сыҡ ҡан һы ғыҙ? Юл ба ҫар мы ни Мин? – ти гән. – 53Мин 
көн һа йын Ал ла Йор тон да һеҙ ҙең ме нән бер гә бул дым һәм һеҙ 
Ми ңә ҡул кү тәр мә не геҙ. Ә хә ҙер – һеҙ ҙең ва ҡыт, ҡа раң ғы лыҡ 
ха ҡим лыҡ итә. 

ПетрҙыңҒайсананвазкисеүе
54Улар, Ғай са ны то топ, иң баш ру ха ни ҙың өйө нә алып кил гән. 

Петр иһә, арт та раҡ ҡа лып, улар ға эйә реп бар ған. 55Иха та ур та‑
һын да усаҡ яғыл ған, уны ти рә ләп ул тыр ған ке ше ләр ара һы нан 
Петр ҙа урын ал ған. 56Бер хеҙ мәт се ҡыҙ, уның усаҡ янын да ул‑
тыр ға нын кү реп, уға тек ләп ҡа рап: 

– Был да Уның ме нән бул ды! – ти гән. 
57Петр иһә ҡыҙ ға: 
– Эй, ҡыҙ ке ше! Мин Уны бел мә йем, – тип, Ғай са нан ваз 

кис кән. 
58Бер аҙ ҙан һуң икен се бе рәү Петр ҙы абай лап ҡал ған: 
– Һин дә улар ҙың бе ре һе бит! 
Әм мә Петр был ке ше гә лә: 
– Юҡ, – тип яуап бир гән. 
59Бер сә ғәт са ма һы ва ҡыт үт кәс, та ғы бе рәү: 
– Ысын лап та, был да Уның ме нән ине, ул да Га ли лея ке ше‑

һе, – тип ны ҡы шып раҫ ла ған. 
60Әм мә Петр уға ла: 
– Мин һи нең ни мә һөй лә гә нең де аң ла ма йым, – ти гән. 
Тап ошо һүҙ ҙәр ҙе әйт кән саҡ та әтәс ҡыс ҡы рып ебәр гән. 
61Раб бы Ғай са бо ро лоп Петр ға ҡа ра ған һәм Петр Уның: «Бө‑

гөн әтәс ҡыс ҡыр ған сы, һин Ми нән өс тап ҡыр ваз ки сә сәк‑
һең», – ти гән һүҙ ҙә рен иҫе нә тө шөр гән. 62Ул, урам ға сы ғып, 
әр неп ила ған. 

Ғайсанымыҫҡылитеү
63Ғай са ны һаҡ лап то роу сы лар уны мыҫ ҡыл ит кән һәм туҡ ма‑

ған. 64Күҙ ҙә рен ҡап лап: 
– Һин пәй ғәм бәр бит, әйт: Һи ңә кем һуҡ ты? – тип һо ра‑

ған дар. 
65Бы нан баш ҡа ла Уға ҡар шы күп мыҫ ҡыл лау һүҙ ҙә ре әйт‑

кән дәр. 
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ҒайсаЮғарыкәңәшмәалдында
66Таң ме нән ха лыҡ аҡ һа ҡал да ры, баш ру ха ни ҙар һәм ҡа нун 

бел гес тә ре Юға ры кә ңәш мә йы йы лы шы на кил гән һәм Ғай са ны 
йы йы лыш ал ды на баҫ ты рып: 

67– Әйт әле беҙ гә: Һин Мә сих ме? – тип һо ра ған дар. 
Ғай са улар ға: 
– Әгәр әйт һәм, ышан ма я саҡ һы ғыҙ. 68Ә ин де һеҙ ҙән һо ра һам, 

Ми ңә яуап бир мә йә сәк һе геҙ*. 69Ошо мәл дән баш лап Әҙәм Улы 
Ҡөҙ рәт ле Ал ла ның уң яғын да ул ты рыр, – ти гән. 

70– Улай бул ғас, Һин Ал ла Улы мы? – ти гән бө тә һе лә. 
– Һеҙ үҙе геҙ Ми нең Ул икән ле гем де әй тә һе геҙ, – тип яуап 

бир гән Ғай са улар ға. 
71– Беҙ гә та ғы бер ша һит лыҡ ни мә гә кә рәк? Бы ны беҙ Уның 

Үҙ ауы ҙы нан ишет тек, – ти гән те ге ләр. 

ҒайсаПилаталдында

231Кә ңәш мә лә ҡат на шыу сы лар ҙың ба ры һы ла то роп, Ғай‑
са ны Пи лат яны на алып кил гән. 

2– Беҙ был ке ше не хал ҡы быҙ ҙы аҙ ҙы рыу сы тип иҫәп ләй беҙ. Ул 
Үҙен Мә сих, бат ша тип атай һәм ҡай сар ға һа лым тү ләү ҙе тыя, – 
тип ғә йеп ләй баш ла ған дар. 

3Пи лат Ғай са нан: 
– Һин йә һүд тәр Бат ша һы мы? – тип һо ра ған. 
Ғай са иһә: 
– Бы ны һин үҙең әй теп то ра һың, – тип яуап ла ған. 
4Пи лат баш ру ха ни ҙар ға һәм ха лыҡ ҡа: 
– Мин был ке ше не ғә йеп ләр лек бер сә бәп тә күр мә йем, – ти гән. 
5Әм мә ке ше ләр: 
– Ул Га ли ле я нан баш лап бын да ки леп ет кән се, бө төн Йә‑

һү ҙиә лә вә ғәз ләп, ха лыҡ ҡа ҡот ҡо һа лып йө рө нө, – тип ны‑
ҡыш ҡан. 

ҒайсаИродалдында
6Пи лат, Га ли лея ту ра һын да ишет кәс: 
– Ул Га ли ле я нан мы ни? – тип һо ра ған. 

* 22:68 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «һәм Ми не ебәр мә йә сәк‑
һе геҙ» ти гән һүҙ ҙәр ҙә бар. 
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7Ғай са ның Ирод бат ша ида ра ит кән өл кә нән икә нен бел гәс, 
Пи лат Уны Ирод яны на ебәр гән. Был көн дәр ҙә Ирод үҙе лә Иеру‑
са лим да бул ған. 8Ирод Ғай са ны кү реп ныҡ ҡы уан ған, сөн ки Уның 
ту ра һын да ише теп, күп тә нән бир ле Уны күр ге һе ки леп йө рө гән 
һәм Унан нин дәй ҙә бул һа мөғ жи зә кү рер гә өмөт лән гән. 9Ғай са ға 
ул күп һо рау ҙар бир гән, әм мә Ғай са бер ни тип тә яуап ҡай тар‑
ма ған. 10Шун да тор ған баш ру ха ни ҙар ме нән ҡа нун бел гес тә ре 
иһә Ғай са ны ныҡ ғә йеп лә гән. 11Ә Ирод үҙе нең ғәс кә ри ҙә ре ме нән 
Ғай са ны кәм һе теп, Уны мыҫ ҡыл лап, ҡуп шы ке йем дәр кей ҙе реп, 
Пи лат яны на ки ре ебәр гән. 12Бы ға тик лем бер‑бе ре һе нә дош ман 
бул ған Пи лат ме нән Ирод шул көн дө үк дуҫ лаш ҡан. 

Ғайсаныңүлемгәхөкөмителеүе
13Пи лат иһә, баш ру ха ни ҙар ҙы, баш лыҡ тар ҙы һәм ха лыҡ ты 

йы йып, 14бы лай ти гән: 
– Һеҙ ми ңә был Ке ше не ха лыҡ ты ҡо тор та тип алып кил де геҙ. 

Мин һеҙ ҙең ал ды ғыҙ ҙа Унан һо рау ал дым, лә кин һеҙ таҡ ҡан ғә‑
йеп тәр ҙең бе ре һен дә лә Уны ғә йеп ле тип тап ма ным. 15Ирод та 
ғә йеп тап ма ны, сөн ки ул Уны беҙ гә ки ре ҡай тар ған. Бы на шу‑
лай, Ул үлем яза һы би рер лек бер нә мә лә эш лә мә гән. 16Шу лай 
бул ғас, Уны сы бырт ҡы ла йым да ирек кә ебә рәм*. 

18Ха лыҡ бер та уыш тан: 
– Бы ны һы на – үлем! Беҙ гә Ва рав ва ны азат ит! – тип ҡыс ҡыр ған. 
19Ва рав ва иһә ҡа ла ла ғы их ти лал да ҡат наш ҡа ны һәм ке ше 

үл тер гә не өсөн төр мә гә ул тыр тыл ған бул ған. 20Пи лат, Ғай са ны 
ирек кә сы ға рыр ға те ләп, ха лыҡ ҡа та ғы мө рә жә ғәт ит кән. 21Лә‑
кин йә һүд тәр: 

– Уны ар ҡы саҡ ҡа** ҡа ҙаҡ лат, ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лат! – тип ҡыс‑
ҡы ра бир гән. 22Пи лат иһә өсөн сө тап ҡыр: 

– Ул нин дәй яуыз лыҡ эш лә гән һуң? Үлем яза һы на тарт ты рыр‑
лыҡ бер ғә йе бе лә юҡ бит. Шу лай бул ғас, Уны сы бырт ҡы ла йым 
да ирек кә ебә рәм, – ти гән. 

* 23:16 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа 17‑се аят та бар: «Пи‑
лат, бай рам уңа йы ме нән, бер тот ҡон до ирек кә сы ға рыр ға те йеш 
бул ған». 

** 23:21 Ул за ман да ке ше ләр ҙе яза лап үл те реү өсөн ҡул ла ны л ған 
бер‑бе ре һе нә ту ра мө йөш ләп ҡа ғыл ған ике бү рә нә. Ул яй лан ма ны 
«тә ре» тип тә атай ҙар. 
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23Әм мә те ге лә ре ны ҡы шып, көс лө рәк та уыш ме нән Ғай са ның 
ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ ла ны уын та лап ит кән һәм улар ҙың та уы шы 
өҫ төн лөк ал ған. 24Пи лат, улар те лә гән сә бул һын, тип хәл ит‑
кән. 25Их ти лал да ҡат на шы уы һәм ке ше үл те ре үе өсөн төр мә гә 
ул тыр тыл ған Ва рав ва ны ха лыҡ һо ра уы бу йын са азат ит кән, ә 
Ғай са ны улар их ты я ры на тап шыр ған. 

Ғайсаныарҡысаҡҡаҡаҙаҡлау
26Ғәс кә ри ҙәр Ғай са ны алып ки теп бар ған да, ба ҫыу ҙан ҡай тып 

кил гән Си мон исем ле бер Ки ри нея ке ше һен туҡ та тып, ар ҡы саҡ‑
ты уның ел кә һе нә һал ған дар ҙа, Ғай са ар ты нан ба рыр ға ҡуш‑
ҡан дар. 27Күп ха лыҡ Уның ар ты нан эйә реп бар ған, ара ла рын да 
Уны йәл ләп үк һеп ила ған ҡа тын‑ҡыҙ ҙар ҙа бул ған. 28Ғай са иһә 
әй лә неп, улар ға бы лай ти гән: 

– Иеру са лим ҡа тын‑ҡыҙ ҙа ры! Ми нең өсөн ила ма ғыҙ, ә үҙе геҙ 
һәм ба ла ла ры ғыҙ өсөн ила ғыҙ. 29«Ба ла та ба ал ма ған һәм ба ла 
тап ма ған, шу лай уҡ ба ла имеҙ мә гән ҡа тын дар бә хет ле!» – тип 
әй тер көн дәр етеп ки лә. 30Шул көн дәр ҙә ке ше ләр тау ҙар ға: «Беҙ ҙең 
өҫ тө бөҙ гә ауы ғыҙ!», ҡал ҡыу лыҡ тар ға: «Беҙ ҙе ҡап ла ғыҙ!» – тип 
әй тер. 31Әгәр йә шел лә неп ул тыр ған ағас ме нән шу лай ҡы ла лар 
икән, ҡо ро ған да ры на ни бу лыр? 

32Ғай са ме нән бер гә ике енә йәт се не лә үлем яза һы на алып 
бар ған дар. 33«Баш һө йә ге» тип атал ған урын ға ет кәс, Ғай са ны 
ла, ике енә йәт се не лә – бе ре һен Уның уң яғы на, икен се һен һул 
яғы на – ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ ла ған дар. 34[Ғай са: 

– Атам! Ки сер улар ҙы! Улар ни эш лә гән дә рен үҙ ҙә ре лә аң ла‑
май бит! – ти гән.]* 

Ғәс кә ри ҙәр йә рә бә һа лып, үҙ‑ара Уның ке йем дә рен бү леш кән. 
35Ә ха лыҡ ҡа рап тор ған. Баш лыҡ тар иһә мыҫ ҡыл итеп: 

– Баш ҡа лар ҙы ҡот ҡа ра ине бит. Әгәр Ул Мә сих – Ал ла та ра‑
фы нан һай лан ған икән, Үҙен дә ҡот ҡар һын, – ти гән дәр. 

36Ғәс кә ри ҙәр ҙә мыҫ ҡыл ла ған. Ғай са ға яҡын ки леп, улар әсе 
ша рап тәҡ дим ит кән 37һәм: 

– Әгәр Һин йә һүд тәр Бат ша һы бул һаң, Үҙең де ҡот ҡар! – ти‑
гән дәр. 

38Уның баш осо на: «Был – йә һүд тәр Бат ша һы» тип яҙып ҡуй‑
ған дар. 

* 23:34 Ҡай һы бер ҡулъяҙ ма лар ҙа йә йә эсен дә ге һүҙ ҙәр юҡ. 
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39Ар ҡы саҡ та эле неп тор ған енә йәт се ләр ҙең бе ре һе Ғай са ны 
мыҫ ҡыл итеп: 

– Һин Мә сих тү гел ме ни? Үҙең де лә, беҙ ҙе лә ҡот ҡар, – ти гән. 
40Икен се һе иһә, ки ре һен сә: 
– Һин үҙең дә Уның ке үек үк хө көм ител гән һең, хә ҙер ҙә Ал‑

ла нан ҡурҡ май һың мы ни? – тип те ге не тый ған. – 41Беҙ ҙе ғә ҙел 
хө көм ит те ләр, ҡыл ған эш тә ре беҙ гә ҡа ра та те йеш ле һен ал дыҡ. 
Ә Ул бер на сар лыҡ та ҡыл ма ған, – ти гән 42һәм Ғай са ға: 

– Ғай са, Үҙ Бат ша лы ғы ңа ин гәс, ми не иҫ кә ал, – тип өн дәш кән. 
43Ғай са уға: 
– Хаҡ һүҙ әй тәм: һин бө гөн үк Ми нең ме нән бер гә ож мах та 

бу лыр һың, – ти гән. 

Ғайсаныңүлеме
44Көн үҙә ге бу ла ин де. Шул ва ҡыт бө тә ер йө ҙөн ҡа раң ғы лыҡ 

ҡап лап ал ған һәм ул көн дөҙ гө сә ғәт өс кә тик лем да уам ит кән. 
45Ҡояш то тол ған һәм Ал ла Йор тон да ғы шар шау ур та ға йыр тыл‑
ған. 46Ғай са көс лө та уыш ме нән: 

– Атам! Ру хым ды Һи нең ҡу лы ңа тап шы рам, – тип ҡыс ҡыр‑
ған да йән бир гән. 

47Ошо хәл дәр ҙе кү реп тор ған йөҙ ба шы Ал ла ны дан лап: 
– Был Ке ше, ысын лап та, тә ҡүә Ке ше бул ған икән, – тип әйт кән. 
48Яза ны ҡа рар ға кил гән бө тә ха лыҡ, бу лып үт кән ва ҡи ға‑

лар ҙан һуң, ҡай ғы нан күк рәк тә ре нә һу ға‑һу ға ҡа ла ға ҡай тып 
кит кән. 49Ғай са ның та ныш та ры ның бө тә һе лә, шу лай уҡ Га ли‑
ле я нан Уға эйә реп кил гән ҡа тын дар ҙа, йы раҡ тан был хәл дәр ҙе 
кү ҙә теп тор ған. 

Ғайсаныҡәбергәһалыу
50Юға ры кә ңәш мә ағ за ла ры ара һын да Йо соф исем ле бер из ге‑

лек ле һәм тә ҡүә ке ше бул ған. 51Баш ҡа ағ за лар ҙың ҡа ра рын һәм 
эшен хуп ла ма ған. Ул Йә һү ҙиә ерен дә ге Ари ма фей ҡа ла һы нан бул‑
ған һәм Ал ла Бат ша лы ғы ки леү ен көт кән. 52Йо соф, Пи лат яны на 
ба рып, Ғай са ның кәү ҙә һен һо ра ған. 53Унан, кәү ҙә не ар ҡы саҡ тан 
тө шөр гән дә, етен ту ҡы ма ға урап, таш ҡая ны өңөп яһал ған һәм 
бы ға са бер кем һа лын ма ған ҡә бер гә алып ба рып һал ған. 54Бай рам ға 
әҙер лә нә тор ған йо ма көн бул ған был, шәм бе көн яҡын лаш ҡан. 

55Га ли ле я нан уҡ Ғай са ға эйә реп кил гән ҡа тын дар Йо соф ар ты‑
нан бар ған һәм Ғай са ның кәү ҙә һен ни сек итеп ҡә бер гә  һал ға нын 
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ҡа рап тор ған дар. 56Ҡа ла ға ҡайт ҡас, Ғай са ның кәү ҙә һе нә һөр төү 
өсөн хуш еҫ ле май ҙар әҙер лә гән дәр ҙә, Му са ҡа ну нын да ҡу шыл‑
ған са, шәм бе кө нө ял ит кән дәр. 

Ғайсаныңүленәнтерелеүе

241Аҙ на ның бе рен се кө нөн дә ҡа тын дар, ал дан әҙер ләп 
ҡуй ған хуш еҫ ле май ҙа рын алып, ир тән ир түк ҡә бер гә 

кит кән. 2Ҡә бер яны на кил гәс, уға ҡап лан ған таш тың сит кә 
шыл ды рыл ға нын күр гән дәр. 3Ә эс кә ин гәс, Раб бы Ғай са ның 
кәү ҙә һен тап ма ған дар. 4Был хәл гә ап ты ра шып тор ған саҡ та, 
ҡа пыл улар ал дын да ял ты рап тор ған ке йем кей гән ике ир пәй ҙә 
бул ған. 5Ҡа тын дар ҡур ҡыш та ры нан кү тә ре леп ҡа рар ға баҙ нат 
ит мә гән. Ә те ге ир ҙәр: 

– Һеҙ ни эш ләп Те ре не үле ләр ара һы нан эҙ ләй һе геҙ? 6Ул бын да 
юҡ; Ул те рел де. Га ли ле я ла саҡ та Уның үҙе геҙ гә әйт кән һүҙ ҙә‑
рен иҫе геҙ гә тө шө рө гөҙ: 7«Әҙәм Улы го наһ лы лар ҡу лы на то топ 
би ре лер гә, ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ ла ныр ға һәм өсөн сө көн дә те ре леп 
то рор ға те йеш», – ти гәй не бит һеҙ гә. 

8Шул саҡ Ғай са әйт кән һүҙ ҙәр ҡа тын дар ҙың иҫ тә ре нә төш кән. 
9Улар, ҡа ла ға ҡайт ҡас, был хәл ту ра һын да ун бер шә керт кә һәм 
ҡал ған дар ға ла һөй ләп бир гән. 10Ил се ләр гә был ту ра ла маг да‑
ла лы Мәр йәм, Иоан на, Яҡуб тың әсә һе Мәр йәм һәм улар ме нән 
ҡә бер янын да бул ған баш ҡа ҡа тын дар хә бәр ит кән. 11Әм мә 
улар ҙың һүҙ ҙә ре ил се ләр гә буш хә бәр бу лып то йол ған һәм улар 
ышан ма ған. 12Шу лай ҙа Петр ҡә бер гә ҡа рай то роп йү гер гән һәм, 
эйе леп эс кә ҡа ра ғас, кә фен де ге нә күр гән. Был хәл гә таң ҡа лып, 
ки ре ҡай тып кит кән. 

Еммаусюлында
13Ғай са ның ике шә кер те шул уҡ көн дә Иеру са лим дан ун бер 

саҡ рым* са ма һы алыҫ лыҡ та ғы Ем маус ти гән ауыл ға та бан юл 
ал ған. 14Улар бу лып үт кән ботә ва ҡи ға лар ту ра һын да һөй лә шеп 
бар ған. 15Һөй лә шеп, фе кер алы шып бар ған саҡ та рын да Ғай са Үҙе 
ки леп сыҡ ҡан һәм улар ме нән бер гә ат ла ған, 16әм мә, шә керт тәр‑
ҙең күҙ ҙә ре то ма лан ған дай бул ған да, Ғай са ны та ны ма ған дар. 
17Ғай са иһә: 

* 24:13 Унберсаҡрым – грек са «алт мыш ста дия». Бер ста дия – 
яҡынса 190 м. 
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– Һеҙ ни мә ту ра һын да һөй лә шеп ба ра һы ғыҙ? – тип һо ра ған. 
Шә керт тәр, ҡай ғы ры шып, туҡ та ған дар. 18Клео па исем ле бе рәү һе: 

– Ошо көн дәр ҙә Иеру са лим да бу лып уҙ ған хәл ту ра һын‑
да бын да кил гән дәр ҙән бер Һин ге нә бел мәй һең ме ни? – тип 
яуап ла ған. 

19– Нин дәй хәл? 
Шә керт тәр Уға: 
– На за ра лы Ғай са ме нән бул ған хәл, Ул Ал ла ал дын да ла, бө тә 

ха лыҡ ал дын да ла, һүҙ ҙә лә, ғә мәл дә лә ҡөҙ рәт ле пәй ғәм бәр ине. 
20Баш ру ха ни ҙа ры быҙ ме нән баш лыҡ та ры быҙ Уны үлем гә хө көм 
итер өсөн то топ бир ҙе ләр һәм ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ ла ны лар. 21Ә беҙ 
Уны, Из ра ил де азат итер гә те йеш ле Ке ше лер, тип өмөт лән гәй нек. 
Әм мә шу ның өҫ тә үе нә, был хәл дәр бу лып үт кән гә бө гөн өсөн сө 
көн ин де, 22ара быҙ ҙа ғы ҡай һы бер ҡа тын дар бө тә беҙ ҙе лә таң 
ҡал дыр ҙы. Улар ир тә ме нән ҡә бер яны на бар ған, 23әм мә Уның 
кәү ҙә һен тап ма ған. Ҡайт ҡас, фә реш тә ләр ҙең пәй ҙә бу лы уы һәм 
улар ҙың: «Ғай са те ре», тип әй теү ҙә ре ту ра һын да һөй лә не ләр. 
24Унан һуң ара быҙ ҙан ҡай һы бер ке ше ләр ҡә бер яны на бар ған 
һәм улар хәл дең ҡа тын‑ҡыҙ ҙар һөй лә гән сә бу лы уын күр гән, 
Ғай са ун да бул ма ған. 

25Шул саҡ Ғай са улар ға бы лай ти гән: 
– Ни ңә аң ла май һы ғыҙ? Пәй ғәм бәр ҙәр әйт кән дәр ҙең ба ры һы‑

на ла ыша ны уы ҡай һы лай ҡы йын һеҙ гә! 26Мә сих Үҙе нең дан лы 
бө йөк лө гө нә өл гә шер ал ды нан ошон дай ға зап тар аша үтер гә 
те йеш бул ма ған мы ни? 

27Шу нан Ул Му са ның һәм бө тә пәй ғәм бәр ҙәр ҙең яҙ ма ла ры‑
нан баш лап Из ге Яҙ ма ла ғы Үҙе ту ра һын да әй тел гән урын дар ҙы 
аң ла тып бир гән. 

28Улар ба ра тор ған ауыл ға яҡы най ған һәм Ғай са юлын да уам 
итер гә те лә гән ҡиә фәт яһа ған. 29Лә кин шә керт тә ре: 

– Кис яҡын ла шып ки лә, тиҙ ҙән ҡа раң ғы тө шә, беҙ ҙең ме нән 
ҡал, – тип Уны алып ҡал ған дар. Ғай са өй гә ин гән һәм улар ме нән 
бер гә бул ған. 30Ашап ул тыр ған саҡ та Ул ик мәк алып шө кө ра на 
ҡыл ған, бү леп шә керт тә ре нә бир гән. 31Шул саҡ та шә керт тәр ҙең 
күҙ ҙә ре асыл ған һәм улар Ғай са ны та ны ған. Әм мә Ғай са кү рен‑
мәҫ бул ған. 32Шә керт тәр бер‑бе ре һе нә: 

– Ул юл буй лап беҙ гә һөй ләп бар ған да һәм Из ге Яҙ ма ның 
мә ғә нә һен аң лат ҡан да йө рәк тә ре беҙ ял ҡын лан ма ны мы ни? – 
ти гән дәр. 
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33Шун да уҡ то роп, Иеру са лим ға ҡайт ҡан дар һәм ун да ун бер 
шә керт тең һәм улар ме нән бер гә баш ҡа лар ҙың йы йы лы шып 
то ро уын күр гән дәр. 34Бы лар бө тә һе лә: 

– Раб бы, ысын лап та, үле нән те ре леп тор ған һәм Си мон ға 
кү рен гән, – тип һөй лә гән. 

35Шә керт тәр иһә юл да бул ған хәл һәм ик мәк бү леп бир гән 
саҡ та Ғай са ны та ныу ҙа ры ту ра һын да һөй ләп бир гән. 

Ғайсаныңшәкерттәрянынакилеүе
36Был хаҡ та һөй лә шеп тор ған да, Ғай са Үҙе улар ара һын да 

пәй ҙә бу ла. 
– Имен лек һеҙ гә! – ти гән Ул. 37Шә керт тәр ҡур ҡыу ҙан ҡа тып 

ҡал ған, Уның өрә ген кү рә беҙ икән, тип уй ла ған дар. 38Әм мә 
Ғай са улар ға: 

– Ни эш ләп ҡур ҡып ҡал ды ғыҙ? Ни ңә кү ңе ле геҙ ҙә шун дай шик 
тыу ҙы? 39Ми нең ҡул да ры ма һәм аяҡ та ры ма ҡа ра ғыҙ, был – Мин 
Үҙем! Ҡул да ры ғыҙ ҙы Ми ңә тей ҙе ре геҙ һәм ҡа ра ғыҙ! Өрәк тең тә не 
лә, һө йә ге лә бул май, ә, кү реп то ро уы ғыҙ са, Мин дә – бар, – ти гән. 

40Бы ны әйт кәс, Ул улар ға ҡул да рын һәм аяҡ та рын күр һәт кән. 
41Те ге ләр шат лыҡ тан ыша на ал ма йын са ғә жәп кә ҡал ған. Ғай са 
улар ҙан: 

– Һеҙ ҙең бын да ашар ға бе рәй ри зы ғы ғыҙ бар мы? – тип һо ра ған. 
42Уға беш кән ба лыҡ ки ҫә ге* бир гән дәр. 43Ғай са уны күҙ ал да‑

рын да аша ған. 44Унан һуң: 
– Мин һеҙ ҙең ме нән бер гә бул ған саҡ та бы лар ту ра һын да 

һөй лә гәй нем. Му са ҡа ну нын да, пәй ғәм бәр ҙәр ҙең ки тап та рын да 
һәм Зә бур ҙа Ми нең хаҡ та яҙыл ған дар ҙың ба ры һы ла тор мош ҡа 
ашы ры лыр ға те йеш, тип әйт кәй нем, – ти гән. 

45Бы нан һуң Ғай са улар ға Из ге Яҙ ма ны аң лар ға яр ҙам ит кән. 
46Ул улар ға бы лай ти гән: 

– Из ге Яҙ ма ла бы лай ти ел гән: Мә сих ға зап си гер гә, өсөн сө 
көн дә үле нән те ре лер гә 47һәм, го наһ та ры ки се рел һен өсөн, тәү бә 
итеү Иеру са лим дан баш лап Уның исе ме нән бар са ха лыҡ тар ға 
вә ғәз лә нер гә те йеш. 48Һеҙ бы лар ҙың ша һи ты. 49Мин Атам вә ғә‑
ҙә ит кән де һеҙ гә ебә рер мен. Һеҙ иһә, күк тәр ҙән үҙе геҙ гә ҡөҙ рәт 
би рел гән гә тик лем, Иеру са лим да ҡа лы ғыҙ. 

* 24:42 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «һәм кә рәҙ ле бал» ти гән 
һүҙ ҙәр ҙә бар. 
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Ғайсаныңкүккәашыуы
50Ғай са, шә керт тә рен ҡа ла нан сит кә алып сы ғып, Ви фа ния 

ти рә һе нә тик лем улар ме нән бер гә бар ған. Шун да Ул ҡул да рын 
кү тә реп улар ға фа ти ха һын бир гән. 51Фа ти ха бир гән дә, алы ҫая 
ба рып, күк кә алын ған. 52Шә керт тәр Уға баш эй гән һәм ҙур шат‑
лыҡ ме нән Иеру са лим ға ҡайт ҡан. 53Бы нан һуң Ал ла ны дан лап, 
һәр ва ҡыт Ал ла Йор тон да бул ған дар. 
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ЯХЪЯБӘЙӘНИТКӘН
ҺӨЙӨНӨСЛӨХӘБӘР

Яхъя 

«ҺүҙКешебулды»

11Иң элек Һүҙ бул ған. Һүҙ Ал ла ме нән бул ған һәм Һүҙ Ал ла 
бул ған. 2Һүҙ иң элек үк Ал ла ме нән бул ған. 

3Бар нә мә Һүҙ аша яра тыл ған, һәм яра тыл ған бер нә мә лә Унан 
баш ҡа бар лыҡ ҡа кил мә гән. 4Ул тор мош сы ға на ғы бу лып тор ған, 
ә тор мош ке ше ләр гә яҡ ты лыҡ бул ған. 5Яҡ ты лыҡ ҡа раң ғы лыҡ та 
бал ҡы ған лыҡ тан, ҡа раң ғы лыҡ уны һүн де рә ал ма ған. 

6Ал ла та ра фы нан Яхъя исем ле ке ше ебә рел гәй не. 7Ул, бө тә һе лә 
уның ша һит лыҡ ҡы лы уы аша иман ға кил һен дәр тип, Яҡ ты лыҡ 
ту ра һын да һөй ләр гә кил де. 8Ул үҙе Яҡ ты лыҡ тү гел ине, әм мә 
Яҡ ты лыҡ ту ра һын да ша һит лыҡ ҡы лыр ға ебә рел де. 

9Һәр кем де яҡ тыр тыу сы ысын Яҡ ты лыҡ донъя ға кил де. 10Ул 
донъя ла бар ине, лә кин донъя, Уның аша яра ты лы уы на ҡа ра‑
маҫ тан, Уны та ны ма ны. 11Ул Үҙ хал ҡы на кил де, әм мә Үҙе не ке ләр 
Уны ҡа бул ит мә не. 12Ә Үҙен ҡа бул итеп, Үҙе нә инан ған дар ға Ул 
Ал ла ба ла ла ры бу лыр ға хо ҡуҡ бир ҙе. 13Улар ҡан дан да, тән дең 
кө ҫә үе нән һәм ке ше нең те лә ге нән дә тү гел, ә Ал ла нан тыу ҙы. 

14Һүҙ ке ше бул ды ла, беҙ ҙең ара быҙ ҙа йә шә не. Беҙ Уның бө йөк‑
лө гөн – Ата ның бер ҙән‑бер Улын да бул ған дан лы бө йөк лө гөн 
күр ҙек. Ул мәр хә мәт һәм хә ҡи ҡәт ме нән ту лы ине. 

15Яхъя Уның ха ҡын да ша һит лыҡ ҡы лып: «Ми нән һуң Ки леү‑
се ми нән өҫ тө нө рәк, сөн ки Ул ми ңә тик лем үк бар ине», – тип 
ҡыс ҡы рып иғ лан ит те. 

16Уның мәр хә мәт бай лы ғы нан беҙ ба ры быҙ ҙа мәр хә мәт өҫ тө нә 
мәр хә мәт ал дыҡ. 17Ҡа нун Му са ар ҡы лы би рел гәй не, ә мәр хә‑
мәт ме нән хә ҡи ҡәт Ғай са Мә сих аша кил де. 18Ал ла ны бер кем 
дә, бер ҡа сан да күр мә гән. Уны беҙ гә Ата янын да ғы бер ҙән‑бер 
Улы асып бир ҙе. 
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Яхъяныңшаһитлыҡҡылыуы
19Йә һүд ха ким да ры Иеру са лим дан ру ха ни ҙар ҙы һәм ле вит тар‑

ҙы* Яхъя ға уның кем ле ген һо рар ға ебәр гәс, ул шун дай ша һит лыҡ 
ҡыл ды: 20

– Мин Мә сих тү гел, – тип йә шер мә йен сә, асыҡ тан‑асыҡ бел‑
дер ҙе ул. 

21Улар: 
– Кем һуң һин? Ильяс мы? – тип һо ра ны. 
– Юҡ, – ти не Яхъя. 
– Вә ғә ҙә ител гән Пәй ғәм бәр ме? 
– Юҡ, – тип яуап ла ны ул йә нә. 
22– Улай һа, кем һуң һин? – тип һа ман ны ҡыш ты те ге ләр. – 

Беҙ ҙе бын да ебәр гән ке ше ләр гә беҙ һи нең яуа бың ды ет ке рер гә 
те йеш беҙ. Үҙең ту ра һын да ни әй тер һең? 

23– Мин – Иша ғыя пәй ғәм бәр әйт кән сә: «Раб бы ға юл ту рай‑
ты ғыҙ!» – тип сүл дә яң ғы ра ған та уыш, – ти не Яхъя. 

24Улар ара һын да ғы фа ри сей** вә кил дә ре: 
25– Һин Мә сих тә, Ильяс та, вә ғә ҙә ител гән Пәй ғәм бәр ҙә 

бул ма ғас, ни өсөн һыу ға сум ды рыу йо ла һын*** баш ҡа ра һың? – 
тип һо ра ны лар. 

26Яхъя улар ға: 
– Мин һыу ға ғы на сум ды рам, әм мә ара ғыҙ ҙа һеҙ бел мә гән 

Бе рәү бар. 27Ми нән һуң кил гән Ке ше – Ул, ә мин иһә Уның 
аяҡ ке йе ме нең ҡа йы шын си сер гә лә ла йыҡ лы тү гел мен, – тип 
яуап бир ҙе. 

28Был ва ҡи ға лар Яхъя һыу ға сум ды ра тор ған урын да – Иор дан 
йыл ға һы аръя ғын да ғы Ви фа ни я ла бул ды. 29Икен се көн дө Яхъя, 
үҙе нә та бан кил гән Ғай са ны кү реп: 

– Бы на донъя ның го на һын Үҙ өҫ тө нә ала саҡ Ал ла Бә рә се! – 
ти не. 30– «Ми нән һуң Бе рәү ки лер, Ул ми нән өҫ тө нө рәк, сөн ки 
Ул ми ңә тик лем үк бар ине», – тип һөй лә гә нем – Ул Үҙе. 31Мин 

* 1:19 Левиттар– Левий быуыны кешеләрен шулай атағандар. Ле вий 
Яҡуб тың улдарының береһе. Алла әмере буйынса, Левий нә ҫе ле нән бул‑
ған кешеләр генә Алла Йортонда рухани ярҙамсыһы булып хеҙ мәт иткән. 

** 1:24‑25 Фарисейҙар – бо рон ғо йә һүд тәр ара һын да ғы ди ни төр көм. 
*** 1:24‑25 Һыуғасумдырыуйолаһы – го наһ тар ҙан тәү бә итеп, Ал ла юлы‑

на ба ҫыу ҙы бел де ргән йо ла. 
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Уның кем икән ле ген бел мәй инем, лә кин, Уны Из ра иль хал ҡы 
бел һен тип, һыу ға сум ды рыр ға кил дем. 

32Яхъя ша һит лыҡ ҡыл ды: 
– Мин Уға күк тән кү гәр сен рә үе шен дә Ал ла Ру хы ның тө шө‑

үен һәм Уның өҫ төн дә ҡа лы уын күр ҙем. 33Уның кем икән ле ген 
бел мәй инем, әм мә ми не һыу ға сум ды рыр ға Ебә реү се: «Кем дең 
иңе нә Рух тө шә һәм Уның өҫ төн дә ҡа ла, Из ге Рух ҡа сум ды рыу‑
сы Шул бу лыр», – ти гәй не. 34Мин бы ны күр ҙем һәм ша һит лыҡ 
ҡы лам: Ул – Ал ла Улы. 

Ғайсаныңберенсешәкерттәре
35Икен се көн дө Яхъя, ике шә кер те ме нән шул уҡ урын да тор‑

ған да, 36үтеп бар ған Ғай са ны кү реп: 
– Ҡа ра ғыҙ, ана Ал ла Бә рә се, – ти не. 
37Уның был һүҙ ҙә рен ишет кәс, шә керт тәр ҙең ике һе лә Ғай са 

ар ты нан кит те. 38Ғай са бо ро лоп ҡа ра ғас, улар ҙың эйә реп ки‑
леү ен күр ҙе. 

– Һеҙ гә ни мә кә рәк? – тип һо ра ны улар ҙан. 
– Раб би (Раб би – «Ос таз» ти гән мә ғә нә лә), һин ҡай ҙа йә шәй‑

һең? – тип һо ра ны те ге ләр. 
39– Әй ҙә геҙ Ми нең ме нән, үҙе геҙ кү рер һе геҙ, – ти не Ғай са 

улар ға. 
Сә ғәт дүрт ти рә һе ине. Шә керт тәр, Ғай са ме нән ба рып, Уның 

ҡай ҙа йә шә гә нен күр ҙе ләр һәм кис кә сә Уның янын да бул ды лар. 
40Яхъя ның һүҙ ҙә рен ише теп, Ғай са ар ты нан эйәр гән икәү ҙең 

бе ре һе Си мон Петр ҙың ҡус ты һы Ан дрей ине. 41Ул, иң тәү ҙә аға‑
һы Си мон ды эҙ ләп та бып, уға: 

– Беҙ Мә сих те (Мә сих* – «Май һөр төл гән Зат» ти гән де аң‑
ла та) тап тыҡ, – ти не. 

42Ул Си мон ды Ғай са яны на алып кил де. Ғай са Си мон ға тек‑
ләп ҡа рап: 

– Һин Яхъя улы Си мон, әм мә Ки фа (ара мей те лен дә ге был 
исем «Петр», йәғ ни «ҡая» ти гән мә ғә нә не аң ла та) тип ата лыр‑
һың, – ти не. 

* 1:41 Мәсих – Ал ла та ра фы нан донъя ны ҡот ҡа рыу өсөн һай ла нып 
май һөр төл гән Зат. Грек те лен дә «Хрис тос». Ал ла ҡу шыуы бу йын са, 
Из ра иль бат ша һын бил дә лә гән дә ру ха ни ҙар ул ке ше нең ба шы на зәй‑
түн ма йы һөр ткән бул ған. 
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43Икен се көн дө Ғай са Га ли ле я ға ба рыр ға бул ды. Ул Фи лип ты 
ос ра тып: 

– Ми ңә эйәр! – ти не. 
44Фи липп та, Ан дрей ме нән Петр ке үек үк, Виф са и да ҡа ла‑

һы нан ине. 
45Ул На фа на ил ды эҙ ләп та бып: 
– Беҙ Му са ҡа нун да яҙып ҡал дыр ған һәм пәй ғәм бәр ҙәр әйт кән 

Зат ты тап тыҡ! Ул На за ра нан, Йо соф улы Ғай са, – ти не. 
46На фа на ил иһә бы ға ҡар шы: 
– На за ра нан нин дәй ҙә бул һа яҡ шы нә мә сы ғы уы мөм кин ме 

ни? – тип яуап ла ны. 
– Ба ра йыҡ, үҙең кү рер һең. 
47Ғай са, Үҙе нә та бан кил гән На фа на ил ды кү реп, уның ха ҡын да: 
– Бы на ысын Из ра иль ке ше һе, ул ал да ша бел мәй, – ти не. 
48– Һин ми не ҡай ҙан бе лә һең? 
– Мин һи не үҙең де Фи липп са ҡыр ған ға тик лем үк ин жир 

аға сы тө бөн дә күр гәй нем, – тип яуап бир ҙе Ғай са. 
49На фа на ил Уға: 
– Ос таз! Һин – Ал ла Улы! Һин – Из ра иль Бат ша һы! – ти не. 
50– Ми нең: «Мин һи не ин жир аға сы тө бөн дә күр ҙем», ти гә‑

нем өсөн ыша на һың мы? Бы нан ҙу ры раҡ нә мә ләр ҙе лә кү рер‑
һең әле, – тип Ғай са 51һү ҙен да уам ит те. – Мин һеҙ гә хаҡ һүҙ 
әй тәм: Күк тәр ҙең асы лы уын да, Ал ла фә реш тә лә ре нең Әҙәм 
Улы* яны на тө шө үен һәм Уның яңы нан Күк кә кү тә ре ле үен дә 
кү рер һе геҙ. 

Ғайсаныңһыуҙышарапҡаәйләндереүе

21Ике көн дән һуң Га ли лея өл кә һе нең Ка на ҡа ла һын да туй 
бул ды. Ун да Ғай са ның әсә һе лә ҡат наш ты. 2Ғай са ла үҙе нең 

шә керт тә ре ме нән шул туй ға са ҡы рыл ғай ны. 3Ша рап ет мә гәс, 
Уға әсә һе: 

– Бы лар ҙың ша ра бы бөт кән, – ти не. 
4Ғай са: 
– Ни ңә һин бы ны Ми ңә әй тә һең әле, ха ным? Ми нең әле гә 

ва ҡы тым ет мә гән, – тип яуап бир ҙе. 
5– Ул ни мә әйт һә, шу ны эш лә геҙ, – ти не әсә һе хеҙ мәт се‑

ләр гә. 

* 1:51 «Әҙәм Улы» тип Ғай са Үҙен әй тә. 
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6Ун да йә һүд тәр ҙең йо ла һы бу йын са пак ла ныр ға тип ҡу йыл‑
ған һәр бе ре һе ике йә ки өс үл сәм* һыу һый ҙы рыш лы ал ты таш 
киҫ мәк бар ине. 7Ғай са: 

– Киҫ мәк тәр гә һыу тул ты ры ғыҙ, – ти гәс, хеҙ мәт се ләр киҫ‑
мәк тәр ҙе мөл дө рә мә тул ты рып ҡуй ҙы. 

8Шу нан һуң Ғай са улар ға: 
– Ә хә ҙер һо ҫоп алы ғыҙ ҙа туй баш лы ғы на ил теп би ре геҙ, – 

ти не. Улар шу лай эш лә не. 
9Туй баш лы ғы һыу ҙы тәм ләп ҡа ра ны: ул ша рап ҡа әй лән гәй не. 

Баш лыҡ ҡа был ша рап тың ҡай ҙан икән ле ге мәғ лүм тү гел ине, 
бы ны һыу ҙы һо ҫоп ал ған хеҙ мәт се ләр ге нә бел де, шу ға кү рә ул 
ке йәү ҙе яны на са ҡы рып алып: 

10– Баш та ке ше яҡ шы ша рап би рә, ә ин де етер лек эсел гәс, 
на са ры ра ғын кил те рә. Ә һин яҡ шы ша рап ты иң аҙаҡ ҡа ҡал‑
дыр ған һың, – ти не. 

11Был Ғай са ның мөғ жи зә ле ғә мәл дә ре нең тәү ге һе ине, Ул 
уны Га ли ле я ның Ка на ҡа ла һын да ҡыл ды. Бы ның ме нән 
Ул Үҙе нең бө йөк лө гөн һәм ҡөҙ рә тен күр һәт те. Шә керт тә ре Уға 
инан ды. 

12Бы нан һуң Ул әсә һе, ҡус ты ла ры һәм шә керт тә ре ме нән 
бер гә Ка пер наум ҡа ла һы на бар ҙы. Ун да улар бер ни сә көн гә 
туҡ тал ды. 

АллаЙортоноңтаҙарыныуы
13Йә һүд тәр ҙең Ҡот ҡа ры лыу бай ра мы** яҡын лаш ҡас, Ғай са 

Иеру са лим ға кил де. 14Ул, Ал ла Йор тон да үгеҙ, һа рыҡ, кү гәр сен 
һа тып то роу сы лар ҙы һәм өҫ тәл ар тын да ул тыр ған аҡ са ал маш‑
ты рыу сы лар ҙы күр гәс, 15бау ҙан сы бырт ҡы ишеп алып, улар ҙың 
бө тә һен дә үгеҙ‑һа рыҡ та ры ме нән бер гә Ал ла Йор то нан ҡы уа 
баш ла ны; аҡ са ал маш ты рыу сы лар ҙың аҡ са ла рын сә сеп ебәр ҙе, 
өҫ тәл дә рен ау ҙар ҙы. Кү гәр сен һа тыу сы лар ға: 

16– Бы лар ҙы бы нан алы ғыҙ! Ми нең Атам дың Йор тон ба ҙар ға 
әй лән дер мә геҙ! – ти не. 

* 2:6 Икейәкиөсүлсәм – грек са нан һүҙ мә‑һүҙ «ике йә ки өс мет ре тес». 
Мет ре тес – яҡын са 40 л. 

** 2:13 Ҡот ҡа ры лыу бай ра мын да йә һүд тәр ҙең Мы сыр ҡол ло ғо‑
нан ҡо то ло уы хә тер гә алы на. Грек те лен дә был бай рам «Пас ха» 
тип ата ла. 
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17Шун да уның шә керт тә ре Из ге Яҙ ма ла әй тел гән: «Ми не Һи‑
нең Йор то ңа бул ған мө хәб бәт ға зап сик те рә», – ти гән һүҙ ҙәр ҙе 
иҫ тә ре нә тө шөр ҙө. 

18Йә һүд баш лыҡ та ры Ғай са нан: 
– Бын дай эш кә вә кә лә тең бар лы ғын Һин беҙ гә нин дәй мөғ‑

жи зә ме нән иҫ бат итә ала һың? – тип һо ра ны. 
19– Бы нау Ал ла Йор тон еме реп таш ла ғыҙ, Мин уны өс көн дә 

тор ғо ҙа саҡ мын, – ти не Ғай са. 
20Йә һүд тәр: 
– Был Йорт ҡырҡ ал ты йыл тө ҙөл дө, Һин уны өс көн дә ге нә 

тор ғоҙ маҡ сы бу ла һың мы? – ти не ләр. 
21Әм мә Ғай са, «бы нау Ал ла Йор тон» ти гән дә Үҙе нең тә нен күҙ 

уңын да тот ҡай ны. 22Ул үле нән те ре леп тор ған дан һуң, шә керт‑
тә ре Уның ошо хаҡ та әйт кә нен иҫ тә ре нә тө шө рөп, Из ге Яҙ ма ға 
ла, Ғай са ның һүҙ ҙә ре нә лә ышан ды. 23Ҡот ҡа ры лыу бай ра мын‑
да Уның Иеру са лим да күр һәт кән мөғ жи зә лә рен кү реп, күп тәр 
Ғай са ға инан ды. 24Әм мә Ул, бар ке ше не бе леп тор ған лыҡ тан, 
улар ға ышан ма ны. 25Кем дең дә бул һа бе рәй һе ту ра һын да һөй‑
лә үе нә Уның их ты я жы бул ма ны. Ке ше кү ңе лен дә ни бар лы ғын 
Ул Үҙе бе лә ине. 

ҒайсаһәмНикодим

31Йә һүд баш лыҡ та ры ара һын да Ни ко дим ат лы бер фа ри сей 
бар ине. 

2Бер ва ҡыт ул төн дә Ғай са яны на ки леп: 
– Ос таз! Беҙ һи нең Ал ла та ра фы нан ебә рел гән Ос таз икән‑

ле гең де бе лә беҙ. Һин ҡыл ған мөғ жи зә ләр ҙе, Ал ла ның яр ҙа мы 
бул ма һа, бер кем дә эш ләй ал маҫ ине, – ти не. 

3Ғай са уға: 
– Һи ңә хаҡ һүҙ әй тәм: ке ше юға ры нан* тыу ма һа, ул Ал ла Бат‑

ша лы ғын кү рә ал маҫ, – тип яуап бир ҙе. 
4– Ке ше ин де ҡар та йып бөт кәс ни сек итеп яңы нан ты уа ал‑

һын? – тип ап ты ра ны Ни ко дим. – Ул әсә һе ҡа ры ны на ҡа бат 
инеп, икен се тап ҡыр ты уа ала мы ни? 

5Ғай са бы лай тип яуап ла ны: 
– Һи ңә хаҡ һүҙ әй тәм: ке ше һыу ҙан һәм Рух тан тыу ма һа, 

Ал ла Бат ша лы ғы на инә ал маҫ! 6Тән дән тыу ған – тән; Рух тан 

* 3:3 Грек һү ҙе «юға ры нан» һәм «яңы нан» ти гән мә ғә нә ләр ҙе аң ла та. 
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 тыу ған – рух. 7Ми нең һи ңә: «Һеҙ юға ры нан ты уыр ға те йеш», – 
тип әй те үе мә ғә жәп лән мә. 8Ел ҡай ҙа те ләй, шун да иҫә*, һин 
уның та уы шын ише тә һең, лә кин ҡай ҙан ки леп ҡай ҙа кит кә нен 
бел мәй һең. Рух тан тыу ған һәр кем ме нән дә шу лай бу ла. 

9Ни ко дим Унан: 
– Ни сек улай бу ла ал һын? – тип һо ра ны. 
10– Һин, Из ра иль хал ҡы мө ғәл ли ме бу ла то роп, шу лар ҙы бел‑

мәй һең ме ни? – ти не Ғай са. – 11Һи ңә хаҡ һүҙ әй тәм: беҙ ни бел һәк, 
шу ны һөй ләй беҙ; ни күр һәк, шу ға ша һит лыҡ ҡы ла быҙ; ә һеҙ беҙ ҙең 
ша һит лы ғы быҙ ҙы ҡа бул ит мәй һе геҙ. 12Ер ҙә ге хәл дәр ту ра һын да 
һөй лә гә не мә ышан май һы ғыҙ икән, күк тә ге лә ре ха ҡын да һөй лә‑
һәм, ни сек ыша ныр һы ғыҙ? 13Ә бит күк кә кү тә рел гән һәм күк тән 
төш кән Әҙәм Улы нан баш ҡа бе рәү ҙең дә ун да кү тә рел гә не юҡ. 

14‑15Әҙәм Улы на инан ған һәр кем мәң ге лек тор мош ҡа эйә бул һын 
өсөн, Му са сүл дә ба ҡыр йы лан ды кү тәр гән ке үек**, Әҙәм Улы ла 
шу лай кү тә ре лер гә те йеш. 16Ал ла донъя ны шул тик лем ярат ты, 
хат та Улы на инан ған бер кем дә һә ләк бул ма һын, ә мәң ге лек 
тор мош ҡа эйә бул һын өсөн, Ул Үҙе нең бер ҙән‑бер Улын бир ҙе. 

17Ал ла Үҙе нең Улын донъя ны хө көм итер гә тип тү гел, ә донъя 
Уның аша ҡо тол һон өсөн донъя ға ебәр ҙе. 18Улы на ина ныу сы 
хө көм ител мәй, ә инан мау сы хө көм ител де ин де, сөн ки ул Ал ла‑
ның бер ҙән‑бер Улы на ышан ма ны. 19Ә хө көм бы на шул: донъя ға 
яҡ ты лыҡ кил де, әм мә ке ше ләр, эш тә ре яман бул ған лыҡ тан, 
яҡ ты лыҡ уры ны на ҡа раң ғы лыҡ ты ярат ты. 

20Яуыз лыҡ ҡыл ған һәр кем яҡ ты лыҡ ҡа нәф рәт ле һәм, үҙе нең 
яман эш тә ре асы лыу ҙан ҡур ҡып, яҡ ты лыҡ ҡа кил мәй. 21Ә дө‑
рөҫ лөк бу йын са эш итеү се, эш тә ре нең Ал ла аша баш ҡа рыл ға ны 
кү ре неп тор һон өсөн, яҡ ты лыҡ ҡа ки лә. 

ЯхъяныңҒайсахаҡындағышаһитлығы
22Шу нан һуң Ғай са шә керт тә ре ме нән бер гә Йә һү ҙиә ере нә 

кит те. Ун да бер ни тик лем ҡа лып, ха лыҡ ты һыу ға сум дыр ҙы. 

* 3:8 Грек те лен дә ге «пнеу ма» һү ҙе «ел» һәм «Рух» ти гән мә ғә нә ләр‑
ҙе аң ла та. 

** 3:14‑15 Был урын да Му са ның сүл дә, Ал ла ҡу шыуы бу йын са, ба ҡыр‑
ҙан яһал ған йы лан ды һай ғау ға бер ке теп, юға ры ға кү тә реп ҡу йы уы 
ту ра һын да һүҙ ба ра. Был хаҡ та «Тәү рат»тың «Һан дар» ки та бын да 21‑се 
бү лек тең 9‑сы ая тын да уҡыр ға мөм кин. 
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23Яхъя ла Сә лим янын да ғы мул һыу лы Енон да кил гән ке ше ләр ҙе 
һыу ға сум ды ра ине. 24Ул ва ҡыт та Яхъя төр мә гә ябыл ма ғай ны әле. 

25Яхъя ның шә керт тә ре ме нән бер йә һүд ке ше һе ара һын да 
та ҙа ры ныу йо ла һы ха ҡын да бә хәс сыҡ ты. 26Улар Яхъя ға кил де: 

– Ос таз, Иор дан аръя ғын да һи нең ме нән бул ған һәм һин Уның 
ту ра һын да ша һит лыҡ ҡыл ған Ке ше – Ул да ха лыҡ ты һыу ға сум‑
ды ра, һәм бө тә һе лә Уның яны на ба ра. 

27Яхъя бы лай тип яуап ла ны: 
– Күк тән би рел мә һә, ке ше бер нә мә лә ала ал май. 28Һеҙ ми нең: 

«Мин Мә сих тү гел, әм мә мин Уның ал ды нан ебә рел дем», – тип 
әйт кә нем де ишет кән ша һит тар. 29Ке йәү ҙең кә лә ше бар. Ду ҫы ла 
янын да то ра һәм, уның та уы шын ише теп, ду ҫы ың ға йы на ҡы уа‑
на. Мин дә бы ға һө йө нәм, шу ға кү рә кү ңе лем шат лыҡ ҡа тул ған. 
30Ул үҫер гә, мин ке се рә йер гә те йеш. 

31Юға ры нан Ки леү се һәр кем дән өҫ төн. Ер ҙә тыу ған иһә ер ҙе‑
ке, уның һү ҙе лә ер ҙә ге сә. Әм мә күк тән Ки леү се – һәм мә һе нән 
өҫ төн. 32Ул Үҙе күр гән һәм ишет кән дә ре ха ҡын да ша һит лыҡ 
ҡы ла, лә кин Уның һүҙ ҙә рен бер кем дә ҡа бул ит мәй. 33Уның һүҙ‑
ҙә рен ҡа бул ит кән ке ше иһә бы ның ме нән Ал ла ның хаҡ бу лы уын 
раҫ лай. 34Ал ла ебәр гән Зат Ал ла ның һүҙ ҙә рен һөй ләй, сөн ки Ул 
Рух ты са ма һыҙ би рә. 35Ата Үҙе нең Улын яра та һәм ба ры һын да 
Уның ҡу лы на тап шыр ған. 36Улы на инан ған ке ше нең мәң ге лек 
тор мо шо бар, ә Уға буй һон мау сы ин де тор мош күр мә йә сәк: уның 
өҫ төн дә Ал ла ның асы уы то ра. 

ҒайсаһәмСамарияҡатыны

41Фа ри сей ҙар Ғай са ның Яхъя ға ҡа ра ған да кү бе рәк шә керт тәр 
йый ға ны һәм улар ҙы һыу ға сум дыр ға ны ту ра һын да ишет те 

2(ысы нын да Ғай са Үҙе тү гел, ә шә керт тә ре һыу ға сум ды ра ине). 
3Ғай са, был хаҡ та бел гәс, Йә һү ҙиә не ҡал ды рып ҡа бат Га ли ле я ға 
кит те. 4Уға Са ма рия өл кә һе аша уҙыр ға ту ра кил де. 

5Ул Са ма ри я ның Си харь ти гән ҡа ла һы на ки леп ет те. Был ҡа‑
ла Яҡуб тың үҙе нең улы Йо соф ҡа бир гән би лә мә нән алыҫ тү гел 
ине. 6Ун да Яҡуб ҡо ҙо ғо бар ине. Юл да ары ған Ғай са шул ҡо ҙоҡ 
яны на ки леп ул тыр ҙы. 7‑8Төш ва ҡы ты ине. Шә керт тә ре ри зыҡ 
һа тып алыр ға ҡа ла ға кит кәй не. Шун да һыу алыр ға тип бер Са‑
ма рия ҡа ты ны кил де. 

– Ми ңә эсер гә һыу бир әле, – ти не уға Ғай са. 
9Ҡа тын: 



 Яхъя  4 

211

– Ни сек итеп Һин, йә һүд бу ла то роп, ми нән, Са ма рия ҡа ты ны‑
нан, эсер гә һо рай һың? – ти не (Был һүҙ ҙәр ҙе ул йә һүд тәр ме нән 
са ма ри ян дар ҙың үҙ‑ара ҡа тыш ма уы нан сы ғып әйт те). 

10Ғай са: 
– Әгәр ҙә һин Ал ла бү лә ге нең ни мә икә нен һәм үҙең дән: «Ми ңә 

эсер гә һыу бир әле», – тип һо рау сы ның кем икән ле ген бел һәң, 
үҙең Унан һо рар инең һәм Ул һи ңә те ре һыу би рер ине, – тип 
яуап ла ны. 

11– Әфән дем, – ти не ҡа тын, – Һи нең бит һо ҫоп алыр ға һа‑
уы тың юҡ, ә ҡо ҙоҡ тә рән. Те ре һыу ҙы ҡай ҙан алыр һың икән? 
12Был ҡо ҙоҡ то беҙ гә ата быҙ Яҡуб ҡал дыр ған. Ул үҙе лә, ба ла ла ры 
ла, мал‑ты уа ры ла шу нан эс кән. Һин Яҡуб тан бө йө гө рәк ме ни? 

13Ғай са уға бы лай ти не: 
– Был һыу ҙы эс кән һәр кем йә нә һыу һар, 14ә Мин бир гән 

һыу ҙы эс кән ке ше бер ҡа сан да һыу һа маҫ. Мин бир гән һыу ул 
ке ше лә мәң ге лек тор мош ҡа аға тор ған шиш мә гә әүе ре лә сәк. 

15– Әфән дем! Ми ңә шул һыу ҙы бир әле! Ул ва ҡыт та һыу һа маҫ 
та, бын да һыу алыр ға ки леп тә йө рө мәҫ инем, – ти не ҡа тын. 

16Ғай са уға: 
– Бар, ирең де са ҡы рып кил, – ти не. 
17– Ми нең ирем юҡ, – тип яуап ла ны ҡа тын. 
– Ирем юҡ, тип дө рө ҫөн әйт тең. 18Һи нең биш ирең бул ды, ә 

хә ҙер бер гә йә шәп ят ҡан ке шең һи ңә ир тү гел, һин дө рөҫ әйт тең. 
19– Әфән дем! Кү рәм, Һин пәй ғәм бәр. 20Ата‑ба ба ла ры быҙ Ал‑

ла ға ошо тау ҙа та бын ған, ә һеҙ, йә һүд тәр, Уға та бы ныу уры ны 
ба ры тик Иеру са лим да ғы на, ти һе геҙ. 

21Ғай са уға бы лай ти не: 
– Ышан Ми ңә, ха ным, ва ҡыт етеп ки лә: Ата ға был тау ҙа 

ла, Иеру са лим да ла та бын ма я саҡ һы ғыҙ. 22Һеҙ – са ма ри ян‑
дар – кем гә та бы ны уы ғыҙ ҙы бел мәй һе геҙ, ә беҙ бе лә беҙ, сөн ки 
ҡо то лоу йә һүд тәр ҙән ки лә. 23Әм мә ва ҡыт етеп ки лә – ет те лә 
ин де – ул саҡ та Ата ға ысын лап та бы ныу сы лар Уға рух һәм хә‑
ҡи ҡәт ме нән* та бы ныр, сөн ки Ал ла ана шун дай ҙар ҙы эҙ ләй. 
24Ал ла Ул – Рух, һәм Уға та бын ған дар рух һәм хә ҡи ҡәт ме нән 
та бы ныр ға те йеш. 

25Ҡа тын Уға: 

* 4:23 Рухһәмхәҡиҡәтменән – был һүҙ ҙәр ҙе «Ал ла Ру хы һәм хә ҡи ҡәт 
ме нән» тип тә аң лар ға мөм кин. 
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– Мә сих тең (йәғ ни Май һөр төл гән Зат тың*) ки ле рен бе ләм. 
Ул кил гәс, беҙ гә бө тә һен дә аң ла тып би рер, – ти не. 

26– Һи нең ме нән һөй лә ш кән Мин – ул Үҙе, – ти не Ғай са. 
27Шул ва ҡыт шә керт тә ре әй лә неп ҡайт ты. Уның ҡа тын ме нән 

һөй лә шеп то ро уын кү реп, ғә жәп кә ҡал ды лар, лә кин бе ре һе лә: 
«Һи ңә унан ни мә кә рәк?» – тип йә ки: «Ни ңә был ҡа тын ме нән 
һөй лә шә һең?» – тип һо ра ма ны. 

28Ҡа тын, һыу көр шә ген ҡал ды рып, ҡа ла ға ҡай тып кит те. Ун‑
да ғы ке ше ләр гә: 

29– Ба ры ғыҙ әле, ми нең бө тә ҡыл ған эш тә рем де һөй ләп бир‑
гән Ке ше не кү ре геҙ. Бәл ки Ул Мә сих тер? – ти не. 

30Ке ше ләр, ҡа ла нан сы ғып, Ғай са яны на юл тот то. 
31Ул ара ла шә керт тә ре Ғай са ны: 
– Ос таз, ашап ал ин де, – тип ҡыҫ та ны. 
32– Ми нең һеҙ бел мәй тор ған ри зы ғым бар, – ти не Ул. 
33Шә керт тәр үҙ‑ара: 
– Әл лә Уға бе рәй һе ашар ға кил тер ҙе ме икән? – ти еш те. 
34Ғай са улар ға бы лай ти не: 
– Ми нең ри зы ғым – Ми не Ебә реү се нең их ты я рын үтәү һәм 

Уның эшен те үәл ләү. 35Һеҙ: «Та ғы дүрт ай ҙан ураҡ өҫ тө етә‑
сәк», – ти һе геҙ тү гел ме? Ә Мин һеҙ гә әй тәм: кү тә ре леп ҡа ра ғыҙ, 
ба ҫыу ҙар аға рып, ураҡ ҡа өл гөр гән ин де! 36Ураҡ сы эш ха ҡы ала 
һәм мәң ге лек тор мош өсөн уңыш йыя. Шу ға кү рә сәс кән ке ше 
лә, ур ға ны ла бер ҙәй ҡы уа на. 37Шу лай итеп, был ос раҡ та: «Бе рәү 
сә сә, икен се һе ура», – ти гән әй тем тап ки лә. 38Мин һеҙ ҙе үҙе геҙ 
көс түк мә гән хеҙ мәт те урыр ға ебә рәм, ун да баш ҡа лар эш лә не, 
ә һеҙ улар ҙың хеҙ мәт емеш тә рен йы йыр һы ғыҙ. 

39Те ге ҡа тын дың: «Ул ми нең бө тә ҡыл ған эш тә рем де һөй ләп 
бир ҙе», – ти гән һү ҙен ишет кәс, әле ге ҡа ла ла ғы Са ма рия ке ше‑
лә ре нең кү бе һе Ғай са ға инан ды. 40Са ма ри я лы лар, Уның яны‑
на ки леп, эр гә лә рен дә ҡа лы уын үтен гәс, Ғай са ун да йә нә ике 
көн гә туҡ тал ды. 41Уның һүҙ ҙә рен ише теп, та ғы ла кү бе рәк ке‑
ше ләр Уға инан ды. 42Ҡа тын ға иһә: «Беҙ ин де һи нең һөй лә үең 
бу йын са ғы на тү гел, ә әйт кән һүҙ ҙә рен үҙе беҙ ише теп, Уның 
ысын лап та донъя ны Ҡот ҡа рыу сы икә нен бел гән гә кү рә ыша‑
на быҙ», – ти не ләр. 

* 4:25 Был хаҡ та 1:41‑се аят тың иҫ кәр мә һен ҡа ра ғыҙ. 
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Һарайәһеленеңулынһауыҡтырыу
43Ике көн дән һуң, Ғай са был ҡа ла нан Га ли ле я ға юл тот то. 

44«Пәй ғәм бәр гә үҙ илен дә их ти рам юҡ», – тип Ул Үҙе әйт кәй не. 
45Лә кин Га ли ле я ға кил гәс, ке ше ләр Уны их лас ҡа бул ит те. Улар, 
Иеру са лим да ғы бай рам да бу лып, Ғай са ун да ҡыл ған бар лыҡ 
мөғ жи зә ләр ҙе күр гәй не. 

46Шу нан һуң Ул те ге саҡ та һыу ҙы ша рап ҡа әй лән дер гән 
урын ға – Га ли ле я ның Ка на ҡа ла һы на кил де. Ка пер наум да улы 
ауы рып ят ҡан бер һа рай әһе ле бар ине. 47Һа рай әһе ле, Ғай са ның 
Йә һү ҙиә нән Га ли ле я ға кил гә нен ише теп, Уның яны на кил де һәм 
үлем тү шә ген дә ят ҡан улын һа уыҡ ты ры уын һо ра ны. 

48Ғай са уға: 
– Хик мәт тәр һәм мөғ жи зә ләр күр мә һә геҙ, һеҙ ышан ма я саҡ‑

һы ғыҙ, – ти не. 
49– Әфән дем! Ба лам үл гән се ба ра күр ин де, – тип үтен де һа‑

рай әһе ле. 
50– Бар, өйө ңә ҡайт, улың те ре, – ти не Ғай са. 
Ул Ғай са ның ошо һү ҙе нә ыша нып ҡай тып кит те. 51Ҡай тып 

бар ға нын да хеҙ мәт се лә ре ҡар шы ос ра ны һәм улы ның һа уы ғы‑
уын хә бәр ит те. 52«Уға ҡай һы сә ғәт тә хәл ин де?» тип һо ра уы на 
те ге ләр: 

– Ки сә көн дөҙ гө сә ғәт бер ҙәр ти рә һен дә ҡы ҙы уы төш тө, – 
тип яуап ла ны. 

53Атай ке ше Ғай са ның: «Улың те ре», ти гән һүҙ ҙә ре нең нәҡ ана 
шул сә ғәт кә тап ки леү ен аң ла ғас, ул үҙе лә, өйөн дә ге ләр ҙең бө‑
тә һе лә Ғай са ға инан ды. 54Был Ғай са ның Йә һү ҙиә нән Га ли ле я ға 
кил гәс күр һәт кән икен се мөғ жи зә һе ине. 

Быуабуйындаһауыҡтырыу

51Бы нан һуң Ғай са йә һүд тәр ҙең Иеру са лим да үт кән бай ра‑
мы на кит те. 

2Иеру са лим да Һа рыҡ Ҡап ҡа һы янын да йә һүд сә Ви фез да* 
тип атал ған бер бы уа бар ине. Уның ти рә ләй урын лаш ҡан 
ба ға на лы биш за лын да** 3бик күп ауы рыу ҙар – һу ҡыр ҙар, 

*  5:2 Вифезда – «шәф ҡәт йор то» ти гән мә ғә нә лә. 
**  5:2 Бағаналызал – ба ға на лар ҙан тор ған өҫ тө ябыу лы асыҡ ҡо‑

рол ма. 
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 аҡ һаҡ тар,  па ра лич һуҡ ҡан ке ше ләр [һыу ҡуҙ ға лы уын кө төп] 
ят ҡан. 4[Ва ҡы ты‑ва ҡы ты ме нән Раб бы ның бер фә реш тә һе бы‑
уа ға тө шөп һыу ҙы бол ғат ҡан, һыу бол ға ныу ме нән уға бе рен се 
бу лып төш кән ке ше те лә һә нин дәй сир ҙән һа уыҡ ҡан бул ған.]* 
5Ун да утыҙ һи геҙ йыл бу йы ауы ры ған бе рәү бар ине. 6Ғай са, 
ул ке ше не кү реп һәм уның шул тик лем оҙаҡ ауы ры ға нын бе‑
леп, унан: 

– Һа уы ғыр ға те ләй һең ме? – тип һо ра ны. 
7– Эйе, Әфән дем, – тип яуап ла ны ауы рыу, – лә кин һыу бол‑

ған ған ва ҡыт та ми не бы уа ға тө шө рөр ке шем юҡ шул. Мин ун да 
ба рып ет кән се, баш ҡа бе рәү тө шөп өл гөр гән бу ла. 

8– Тор, тү шә гең де ал да ат лап кит, – ти не уға Ғай са. 
9Те ге ке ше шун да уҡ һа уыҡ ты ла, тү шә ген алып ат лап кит те. 

Был хәл шәм бе** кө нөн дә бул ды. 
10Шун лыҡ тан йә һүд тәр уға: 
– Бө гөн шәм бе, ҡа нун һи ңә тү шәк кү тә реп йө рөр гә рөх сәт 

ит мәй, – ти не ләр. 
11Әм мә ул: 
– Ми не һа уыҡ тыр ған Ке ше: «Тү шә гең де ал да ат лап кит», – 

тип әйт те, – ти не. 
12– Һи ңә: «Тү шә гең де ал да ат лап кит», – ти гән кем Ул? – тип 

һо ра ны лар. 
13Лә кин һа уыҡ ҡан ке ше Уның кем ле ген бел мәй ине, сөн ки 

Ғай са ха лыҡ ара һы на инеп юғал ғай ны. 
14Аҙаҡ Ғай са уны Ал ла Йор тон да ос ра тып: 
– Бы на һин һа уыҡ тың. Та ғы ла на са ры раҡ хәл гә та ры маҫ өсөн, 

баш ҡа са го наһ ҡыл ма, – ти не. 
15Ул ке ше йә һүд тәр ҙең баш лыҡ та ры ҡар шы һы на ба рып, үҙен 

Ғай са ның һа уыҡ ты ры уын һөй ләп бир ҙе. 

«Атаһыниҡылһа,Улышуныэшләр»
16Был эш те шәм бе көн баш ҡар ға ны өсөн, йә һүд баш лыҡ та ры 

Ғай са ны эҙәр лек ләй баш ла ны. 
17– Ми нең Атам һәр ва ҡыт эш өҫ төн дә бул ған ға кү рә, Мин дә 

эш лә йем, – тип яуап бир ҙе Ул. 

*  5:3,4 Йә йә эсен дә ге аң лат ма иң бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа юҡ. 
**  5:9 Шәмбе – Му са ҡа ну ны бу йын са, йә һүд тәр ҙең ял итеү һәм ғи‑

бә ҙәт ҡы лыу кө нө. 
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18Был һүҙ ҙәр ҙән һуң йә һүд тәр Уны та ғы ла ны ғы раҡ үл те рер гә 
те лә не, сөн ки Ул шәм бе кө нөн бо ҙоп ҡы на ҡал ма ны, ә Ал ла ны 
Үҙе нең Ата һы тип атап, Үҙен Ал ла ға тиң лә не. 

19Ғай са улар ға бы лай яуап ла ны: 
– Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: Ата һы ның ни эш лә гә нен күр мәй то‑

роп, Улы Үҙе һис ни баш ҡа ра ал маҫ. Ата һы ни ҡыл һа, Улы ла 
шу ны эш ләр. 20Сөн ки Ата Үҙе нең Улын яра та һәм Үҙе эш лә гән 
һәр эшен уға күр һә теп баш ҡа ра. Ул һеҙ ҙең иҫе геҙ ки тер лек бы‑
нан да ҙу ры раҡ эш тәр ҙе күр һә тер. 21Ата, үл гән дәр ҙе те рел теп, 
улар ға ғү мер бир гән ке үек, Улы ла кем гә те ләй, шу ға ғү мер би рә. 
22‑23Ата бер кем де лә хө көм ит мәй, ә Үҙе нә хөр мәт күр һәт кән ке‑
үек Улын да һәр кем их ти рам ит һен өсөн, Ул бө тә хө көм дө Улы на 
тап шыр ҙы. Кем Улын их ти рам ит мәй – шул Уны ебәр гән Ата ға 
ла хөр мәт күр һәт мәй. 

24Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: Һү ҙем де тың лап, Ми не Ебә реү се гә инан‑
ған ке ше мәң ге лек тор мош ҡа эйә бу ла. Ул Хө көм ҡар шы һы на 
баҫ ма я саҡ, сөн ки ул ин де үлем дән тор мош ҡа күс те. 25Һеҙ гә хаҡ 
һүҙ әй тәм: Ал ла Улы ның та уы шын ишет кәс, үле ләр те ре лә сәк 
ва ҡыт етеп ки лә һәм ул ки леп ет те лә ин де! 

26Үҙен дә тор мош бул ған ке үек, Улы на ла Үҙ‑Үҙен дә тор мош‑
ҡа эйә бу лыу ҡөҙ рә те бир ҙе 27һәм хө көм итеү вә кә лә тен бир ҙе, 
сөн ки Ул – Әҙәм Улы. 28Бы ға ғә жәп лән мә геҙ, сөн ки ҡә бер ҙә‑
ге ләр ҙең һәм мә һе нең Ал ла Улы ның та уы шын ише тә сәк ва ҡыт 
етеп ки лә. 29Улар ҡә бер ҙә ре нән сы ға саҡ: яҡ шы лыҡ эш лә гән‑
дәр – йә шәү өсөн, ә яуыз лыҡ эш лә гән дәр – хө көм ите леү өсөн 
те ре лә сәк. 

30Мин Үҙем дән‑Үҙем бер ни ҙә эш ләй ал ма йым. Ни сек ише тәм, 
шу лай хө көм итәм, һәм Ми нең хө кө мөм – ғә ҙел, сөн ки Мин Үҙ 
их ты я рым ды тү гел, ә Ми не Ебә реү се нең их ты я рын үтәр гә ты‑
ры шам. 

Ғайсахаҡындашаһитлыҡтар
31– Әгәр ҙә Үҙем ха ҡым да Үҙем ша һит лыҡ ҡы лам икән, Ми нең 

һүҙ ҙә рем бер ни ҙә тор маҫ ине. 32Лә кин Ми нең хаҡ та ша һит лыҡ 
ҡыл ған баш ҡа Бе рәү бар, Мин бе ләм: Уның ша һит лы ғы хаҡ. 
33Һеҙ Яхъя ҡар шы һы на үҙе геҙ ҙең ке ше лә ре геҙ ҙе ебәр ҙе геҙ һәм 
ул хә ҡи ҡәт ту ра һын да ша һит лыҡ ҡыл ды. 34Лә кин Мин ке ше‑
ләр ҙең ша һит лы ғы на мох таж тү гел, бы лар ҙы һеҙ ҙең ҡо то ло уы ғыҙ 
өсөн һөй лә йем. 
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35Яхъя янып һәм бал ҡып тор ған яҡ тырт ҡыс ине, ә һеҙ уның 
яҡ ты лы ғы на аҙ ва ҡыт ҡа ғы на ҡы уа ныр ға те лә не геҙ. 36Әм мә Ми‑
нең ша һит лы ғым Яхъя ны ҡы нан ҙу ры раҡ: ул – Атам дың Ми ңә 
баш ҡа рыр ға бир гән эш тә ре. Баш ҡар ған шул эш тә рем Ми нең 
Атам та ра фы нан ебә ре ле үем де раҫ лай. 37Ми не ебәр гән Атам Үҙе 
лә Ми нең хаҡ та ша һит лыҡ ҡыл ды. Һеҙ Уның та уы шын бер ҡа сан 
да ишет мә не геҙ, йөҙ‑ҡиә фә тен күр мә не геҙ 38һәм кү ңел дә ре геҙ ҙә 
Уның һү ҙе юҡ, сөн ки Ул ебәр гән Зат ҡа ышан май һы ғыҙ. 39Һеҙ, 
мәң ге лек тор мош то та быр ға уй лап, Из ге Яҙ ма лар ҙы тик ше рә‑
һе геҙ. Ә бит улар ҙа Ми нең хаҡ та һүҙ ба ра! 40Әм мә, тор мош алыр 
өсөн, Ми нең яны ма ки лер гә те лә мәй һе геҙ. 

41Мин ке ше ләр ҙең дан ла уы на мох таж тү гел. 42Шу ны бе ләм: 
һеҙ ҙә Ал ла ға ҡа ра та мө хәб бәт юҡ! 43Мин Атам исе ме нән кил‑
дем – һеҙ Ми не ҡа бул ит мәй һе геҙ, әм мә үҙ исе ме нән кил гән 
баш ҡа бе рәү ҙе ҡа бул итер һе геҙ. 44Һеҙ бер‑бе ре геҙ ҙән дан ҡа‑
ҙа ныр ға ты ры ша һы ғыҙ, бер ҙән‑бер Ал ла нан бул ған маҡ тау ҙы 
эҙ лә мәй һе геҙ. Шу лай бул ғас, ни сек итеп иман то та алыр һы ғыҙ? 

45Атам ал дын да һеҙ ҙе ғә йеп ләр тип уй ла ма ғыҙ. Һеҙ ҙең ғә‑
йеп ләү се геҙ бар – үҙе геҙ өмөт бағ ла ған Му са. 46Әгәр ҙә Му са ға 
ышан һа ғыҙ, Ми ңә лә ыша ныр ине геҙ, сөн ки ул Ми нең хаҡ та 
яҙ ҙы. 47Уның яҙ ған да ры на ышан ма ғас, Ми нең һүҙ ҙә ре мә ни сек 
ыша ныр һы ғыҙ? 

Бишмеңкешенетуйҙырыу

61Шу нан һуң Ғай са Га ли лея кү ле аръя ғы на кит те. Ул Ти ве ри а да 
кү ле тип тә ата ла ине. 2Ғай са ның ауы рыу ҙар ҙы һа уыҡ тыр ған 

мөғ жи зә лә рен кү реп, Уның ар ты нан бик күп ха лыҡ эйәр ҙе. 3Ғай‑
са шә керт тә ре ме нән бер гә тау ға ме неп ул тыр ҙы. 4Йә һүд тәр ҙең 
Ҡот ҡа ры лыу бай ра мы яҡын ла шып ки лә ине. 

5Ғай са кү тә ре леп ҡа ра ны ла, Үҙе нә та бан ҙур ха лыҡ төр кө мө 
ки леү ен кү реп, Фи лип ҡа: 

– Улар ҙы аша тыр ға ҡай ҙан ик мәк һа тып алыр быҙ икән? – ти не. 
6Ул был һүҙ ҙәр ҙе уны һы нар өсөн ге нә әйт те, сөн ки нимә эш‑

лә йә сә ген бе лә ине ин де. 
7– Улар ҙың һәр бе ре һе нә аҙ лап ҡы на бү леп би рер гә лә ике йөҙ 

ди нар лыҡ* ик мәк ет мәҫ, – тип яуап ла ны Фи липп. 

* 6:7 Динар – кө мөш тәң кә. Эш се нең бер көн лөк хеҙ мәт ха ҡын тәш‑
кил ит кән. 
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8Шә керт тәр ҙең бе ре һе, Си мон Петр ҙың ҡус ты һы Ан дрей: 
9– Бын да бер ма лай ҙың биш ар па ик мә ге һәм ике ба лы ғы 

бар, әм мә был тик лем күп ха лыҡ ҡа ул ни мә ге нә ин де? – ти не. 
10– Улар ға ул ты рыр ға ҡу шы ғыҙ, – ти не Ғай са. 
Был ер ҙә үлән ҡу йы үҫ кәй не. Шу лай итеп, ба ры һы ла үлән гә 

ул тыр ҙы. Ун да ир ҙәр ге нә биш мең са ма һы ине. 11Ғай са ик мәк‑
те алып, Ал ла ға рәх мәт уҡы ған дан һуң, ул тыр ған ке ше ләр гә 
өләш те; ба лыҡ тар ҙы ла шу лай һәр кем гә те лә гә не тик лем бир ҙе. 
12Бө тә һе лә туй ған сы аша ғас, Ул шә керт тә ре нә: 

– Ҡал ған һы ныҡ тар ҙы йы йып алы ғыҙ, бер нә мә лә әрәм бул‑
ма һын, – ти не. 

13Улар, биш ар па ик мә ге нән ҡал ған һы ныҡ тар ҙы йы йып, ун 
ике кәр зин гә тул тыр ҙы. 

14Ғай са ҡыл ған мөғ жи зә не кү реп, ке ше ләр: 
– Донъя ға ки лер гә те йеш бул ған Пәй ғәм бәр ысын лап та Ул 

икән! – ти е шә баш ла ны. 
15Ғай са иһә, улар ҙың Уны көс лөк ме нән бат ша итеп ҡу йыр ға 

те ләү ҙә рен бе леп, ҡа бат тан яң ғы ҙы ғы на тау ға ме неп кит те. 

Ғайсаныңкүлөҫтөнәнатлапкилеүе
16Кис ет кәс, шә керт тә ре күл бу йы на төш тө лә, 17кә мә гә ул ты‑

рып аръяҡ та ғы Ка пер наум ға та бан йө ҙөп кит те. Ҡа раң ғы төш тө, 
ә Ғай са һа ман кү рен мә не. 18Күл дә ҡа ты ел ҡуп ты, тул ҡын дар 
кө сәй ҙе. 19Шә керт тәр ин де биш‑ал ты саҡ рым* ара үт кәй не, шун‑
да улар күл өҫ тө нән ат лап кә мә гә яҡын ла шып кил гән Ғай са ны 
кү реп, ҡур ҡып кит те ләр. 

20– Был Мин, ҡурҡ ма ғыҙ! – ти не Ғай са. 
21Шә керт тә ре Уны кә мә гә алыр ға те лә гәй не, тап ошо мәл дә 

кә мә улар ба ра тор ған яр ға ки леп туҡ та ны. 

Ғайса–тормошикмәге
22Икен се көн дө лә ха лыҡ күл ярын да то ра ине әле. Улар бын да 

бер ге нә кә мә бу лы уын, ул кә мә гә шә керт тәр ҙең ге нә ул ты рып 
ки те үен, ә Ғай са ның ун да юҡ лы ғын күр гәй не. 

23Ке ше ләр Раб бы Ғай са шө кө ра на итеп бир гән ик мәк те аша ған 
урын дан алыҫ бул ма ған Ти ве ри а да ҡа ла һы нан бү тән кә мә ләр ҙә 

* 6:19 Биш‑алтысаҡрым – грек са «егер ме биш‑утыҙ ста дия». Бер ста‑
дия – яҡынса 190 м. 
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ки леп туҡ та ны. 24Ха лыҡ, ун да Ғай са ның да, шә керт тә ре нең дә 
юҡ лы ғын күр гәс, кә мә ләр гә ул ты рып, Ка пер наум ға Ғай са ны 
эҙ ләп кит те. 25Уны күл дең аръяҡ ярын да эҙ ләп тап ҡас: 

– Ос таз! Һин бын да ҡа сан кил дең? – тип һо ра ны лар. 
26Ғай са улар ға: 
– Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: һеҙ Ми не мөғ жи зә лә рем дең мә ғә нә һен 

аң ла ған өсөн тү гел, ә туй ған сы ик мәк аша ған өсөн эҙ ләй һе геҙ! 
27Фа ни ри зыҡ ты тү гел, мәң ге лек тор мош би рә тор ған фа ни 
бул ма ған ри зыҡ ты та быр ға ты ры шы ғыҙ. Уны һеҙ гә Әҙәм Улы 
би рә сәк, сөн ки Ал ла быҙ Ата Үҙе нең хуп лау лы там ға һын Уға 
һал ды, – ти не. 

28– Ал ла ға яраҡ лы эш тәр ҙе ҡы лыр өсөн беҙ ни мә эш ләр гә 
те йеш? – тип һо ра ны ке ше ләр. 

29– Ал ла ға яраҡ лы эш шул: Ул Кем де ебәр гән бул һа, Шу ға 
ина ны ғыҙ. 

30Улар Ғай са ға: 
– Беҙ Һи ңә ыша ныр лыҡ нин дәй бил дә күр һә тер һең? Ни ҡы‑

лыр һың? – ти не ләр. – 31Из ге Яҙ ма ла: «Ул улар ға ашар ға күк тән 
ик мәк бир ҙе», – ти ел гән ке үек, беҙ ҙең ата‑ба ба ла ры быҙ сүл дә 
саҡ та ман на* аша ған. 

32– Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: ик мәк те күк тән һеҙ гә Му са бир мә не, 
ысын ик мәк те күк тән һеҙ гә Ми нең Атам би рә. 33Күк тән тө шөп, 
донъя ға тор мош Би реү се – Ал ла ик мә ге ул, – тип яуап ҡай тар‑
ҙы Ғай са. 

34– Әфән дем, беҙ гә һәр ва ҡыт шун дай ик мәк би реп тор со! 
35Ғай са улар ға бы лай ти не: 
– Мин – тор мош ик мә ге. Ми ңә ки леү се бер ҡа сан да асыҡ маҫ. 

Ми ңә ина ныу сы бер ҡа сан да һыу һа маҫ. 36Лә кин, әйт кә нем сә, 
Ми не күр һә геҙ ҙә, ба ры бер ышан май һы ғыҙ. 37Атам Ми ңә юл ла ған 
һәр кем Ми ңә ки лер, ә Мин Үҙ яны ма кил гән дәр ҙең бе ре һен дә 
ҡы уып ебәр мә йә сәк мен. 38Сөн ки Мин күк тән ни те лә йем, шу‑
ны эш ләр гә тү гел, ә Ми не Ебә реү се нең их ты я рын баш ҡа рыр ға 
кил дем. 39Ә Ми не Ебә реү се нең их ты я ры шул: Ул Ми ңә бир гән 
ке ше ләр ҙең бе ре һен дә һә ләк ит мә йен сә, аҙаҡ ҡы кө нөн дә үле нән 
те рел тер гә те йеш мен. 40Атам Улын күр гән һәм Улы на инан ған 

* 6:31 Манна – Ал ла бо рон ғо Из ра иль хал ҡын ҡол лоҡ тан азат 
итеп Мы сыр ҙан сы ғар ғас, сүл дә туй ҙы рыу өсөн күк тән ебә рел гән 
ри зыҡ. 
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һәр кем дең мәң ге лек тор мош алы уын те ләй, Мин уны аҙаҡ ҡы 
кө нөн дә те рел тә сәк мен. 

41Йә һүд тәр ара һын да Уның: «Мин – күк тән кил гән ик мәк», – 
ти гән һүҙ ҙә ре нә ҡа ра та ри за һыҙ лыҡ ауаз да ры ише тел де. Улар 
үҙ‑ара: 

42– Был Йо соф улы Ғай са тү гел ме һуң? Беҙ Уның ата һын да, 
әсә һен дә бе лә беҙ бит, шу лай бул ғас, ни сек итеп Ул: «Мин күк‑
тән кил дем», – тип әй тә ала икән? – ти еш те. 

43– Һуҡ ран ма ғыҙ, – ти не Ғай са. 44– Ми не ебәр гән Атам алып 
кил мә һә, Ми нең яны ма бер кем дә ки лә ал май. Мин ул ке ше не 
аҙаҡ ҡы кө нөн дә те рел тә сәк мен. 45Пәй ғәм бәр ҙәр ҙең яҙ ма ла рын да: 
«Һәм мә һе лә Ал ла та ра фы нан өй рә те лә сәк», – ти ел гән. Атам ды 
тың ла ған һәм Унан өй рән гән һәр кем Ми ңә ки лә. 46Был кем дә 
бул һа Ата ны күр гән ти гән һүҙ тү гел әле. Ба ры тик Ал ла нан Ки‑
леү се ге нә Ата ны күр ҙе. 47Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: иман юлын да ғы 
ке ше нең ге нә мәң ге лек тор мо шо бар. 48Мин – тор мош ик мә ге. 
49Һеҙ ҙең ата‑ба ба ла ры ғыҙ сүл дә ман на аша һа ла, аҙаҡ ба ры бер 
үл де. 50Күк тән кил гән ик мәк иһә ун дай тү гел: уны аша ған дар 
үл мәҫ. 51Мин – күк тән кил гән те ре ик мәк: уны аша ған ке ше 
мәң ге йә шә йә сәк. Мин би рә сәк ик мәк – ул Ми нең тә нем. Уны 
Мин донъя йә шә һен өсөн би рәм. 

52Шул һүҙ ҙәр ай ҡан лы йә һүд тәр ара һын да: 
– Был Ке ше ри зыҡ итеп беҙ гә ни сек Үҙ тә нен би рә алыр 

икән? – тип ҡа ты бә хәс ҡуп ты. 
53Ғай са иһә улар ға: 
– Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: Әҙәм Улы ның тә нен аша ма һа ғыҙ һәм 

Уның ҡа нын эс мә һә геҙ, һеҙ ҙә йә шәү бул ма я саҡ, – ти не. – 54Ми нең 
тә нем де ашап, Ми нең ҡа ным ды эс кән ке ше мәң ге лек тор мош ҡа 
эйә бу лыр. Мин уны аҙаҡ ҡы кө нөн дә те рел тә сәк мен. 55Ми нең 
тә нем – ысын ри зыҡ, ҡа ным – ысын эсем лек. 56Тә нем де ашап, 
ҡа ным ды эс кән ке ше Мин дә ҡа ла, Мин ун да ҡа лам. 57Ми‑
не Атам – мәң ге те ре Ал ла ебәр ҙе һәм Мин Уның ар ҡа һын да 
йә шә йем. Шу лай уҡ Ми нең тә нем де ашау сы ла Ми нең ар ҡа ла 
йә шә йә сәк. 58Был – күк тән кил гән ик мәк. Ул һеҙ ҙең ата‑ба ба‑
ла ры ғыҙ аша ған ик мәк ке үек тү гел. Улар үл гән, ә был ик мәк те 
ашау сы мәң ге йә шә йә сәк. 

59Ғай са бы лар ҙы Ка пер наум да ғы ғи бә ҙәт ха на ла өй рәт кән 
саҡ та һөй лә не. 
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«Һеҙҙәкитергәтеләйһегеҙҙер?»
60Ғай са ның күп шә керт тә ре был һүҙ ҙәр ҙе ишет кәс: 
– Уның һөй лә гән дә ре ҡо лаҡ ҡа ят маҫ лыҡ! Бы ны тың лау мөм‑

кин тү гел! – ти еш те. 
61Ғай са, һүҙ ҙә ре нең шә керт тәр кү ңе лен дә ри за һыҙ лыҡ тыу‑

ҙыр ға нын бе леп: 
– Бы лар һеҙ ҙе рән йе тә ме? 62Әҙәм Улы ның элек ке уры ны на 

кү тә ре ле үен күр һә геҙ, ни бу лыр? 63Ба ры тик Рух ҡы на тор мош 
би рә, ке ше бын да көс һөҙ. Ми нең һеҙ гә һөй лә гән һүҙ ҙә рем дә 
Рух тан ки лә һәм тор мош би рә. 64Әм мә һеҙ ҙең ара ғыҙ ҙа иман 
тот ма ған дар ҙа бар, – ти не. 

Ул кем дең Уға ышан ма уын һәм кем дең хы я нат итә сә ген тәү‑
ҙән үк бе лә ине. 

65Ғай са һү ҙен да уам ит те: 
– Бы на шу ның өсөн дә Мин һеҙ гә: «Атам ебәр мә һә, Ми нең 

яны ма бер кем дә ки лә ал май», – ти нем. 
66Шул ва ҡыт тан Ғай са ның күп шә керт тә ре, айы ры лып ки теп, 

баш ҡа са Уның ме нән бер гә йө рө мә не. 
67– Бәл ки, һеҙ ҙә ки тер гә те ләй һе геҙ ҙер? – тип һо ра ны Ғай са 

ун ике шә кер те нән. 
68Си мон Петр: 
– Ху жам, беҙ кем гә ба ра йыҡ? Һин ге нә мәң ге лек тор мош һүҙ ҙә‑

ре һөй ләй һең бит. 69Беҙ Һи ңә ыша на быҙ, Һи не Ал ла ның Из ге һе 
итеп та ный быҙ, – тип яуап бир ҙе. 

70– Мин Үҙем һеҙ ҙе – ун ике геҙ ҙе һай лап ал дым тү гел ме? Әм‑
мә ара ғыҙ ҙа ғы бе рәү – иб лис. – 71Ғай са бы ны аҙаҡ Үҙе нә хы я нат 
итә сәк ун икәү ҙең бе ре һе бул ған Си мон Ис ка риот улы Йә һү ҙә 
ту ра һын да әйт те. 

ҒайсаһәмУныңҡустылары

71Бы нан һуң Ғай са Га ли лея буй лап йө рө нө. Йә һүд баш лыҡ та ры 
Уны үл те рер гә ниәт лә гән лек тән, Йә һү ҙиә гә бар маҫ ҡа бул ды. 

2Йә һүд тәр ҙең Са тыр Ҡо роу бай ра мы* яҡын лаш ҡас, 3ҡус ты‑
ла ры Уға: 

* 7:2 СатырҠороубайрамы – йә һүд тәр, сүл дә йә шә гән ва ҡыт та рын 
хә тер ләп, йәй ге лек кә өй ҙә ре нән са тыр ҙар ға кү сер бул ған. Был ва ҡыт 
бай рам иҫәп лән гән. 
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– Был ер ҙән кит, Йә һү ҙиә гә бар! Эш тә рең де ун да ғы шә керт тә‑
рең дә күр һен. 4Әгәр ке ше үҙен та ны тыр ға те ләй икән, ул эшен 
йә ше реп баш ҡар май. Һин шун дай эш тәр ҡы ла һың икән, Үҙең де 
донъя ға күр һәт! – ти не ләр. 

5Уға хат та ҡус ты ла ры ышан май ине. 
6– Ми нең ва ҡы тым ет мә гән әле, ә һеҙ ҙең өсөн һәр ҡа сан да 

ва ҡыт. 7Донъя һеҙ гә нәф рәт ме нән ҡа ра май, ә Ми не кү рә ал май, 
сөн ки Мин уның эш тә ре нең яуыз бул ға нын күр һә теп то рам. 
8Һеҙ был бай рам ға ба ры ғыҙ, ә Мин йө рө мә йем, ва ҡы тым ет мә не 
әле. – 9Ғай са, шу лай итеп, Га ли ле я ла ҡал ды. 

ҒайсаСатырҠороубайрамында
10Әм мә ҡус ты ла ры кит кәс, Үҙе нә иғ ти бар йә леп ит мә йен сә, 

йә ше рен рә үеш тә Ғай са ла бай рам ға кит те. 11Йә һүд баш лыҡ та ры 
иһә: «Ул ҡай ҙа икән?» – тип һо ра шып, Уны бай рам ва ҡы тын да 
эҙ ләп йө рө нө. 

12Уның ту ра һын да ха лыҡ ара һын да күп һүҙ ҙәр та рал ды. «Ул 
яҡ шы Ке ше», – ти не бе рәү ҙәр, ә икен се ләр: «Юҡ, Ул ха лыҡ ты 
юл дан яҙ ҙы ра», – тип ҡар шы төш тө. 13Әм мә, баш лыҡ тар ҙан 
ҡур ҡып, бер кем дә Уның ха ҡын да асыҡ ҡы на итеп һөй лә мә не. 

14Бай рам дың ур та һы ет кән дә Ғай са Ал ла Йор то на инеп өй рә тә 
баш ла ны. 15Йә һүд тәр: 

– Был Ке ше, бер ер ҙә лә уҡы ма йын са, Яҙ ма лар ҙы ҡай ҙан шул 
тик лем яҡ шы бе лә икән? – тип ғә жәп лән де. 

16Ғай са: 
– Өй рәт кән дә рем Үҙем дән тү гел, ә Ми не Ебә реү се нән. 17Кем 

дә кем Уның их ты я рын баш ҡа рыр ға те ләй, был өй рә теү ҙә рем 
Ал ла нан мы әл лә Ми нең Үҙем дән һөй лә не лә ме икә нен бе лер. 
18Үҙ исе ме нән һөй лә гән үҙе нә дан эҙ ләй, ә үҙен ебә реү се нең да‑
нын эҙ лә гән ке ше иһә эс кер һеҙ, һәм уның кү ңе лен дә ял ған ға 
урын юҡ. 19Му са һеҙ гә ҡа нун бир ҙе тү гел ме? Әм мә бе ре геҙ ҙә 
ҡа нун ды үтә мәй һе геҙ. Юғи һә ни өсөн һеҙ Ми не үл те рер гә те‑
ләй һе геҙ? – тип һо ра ны. 

20– Һи ңә ен эйә ләш кән ме әл лә? – ти не ке ше ләр. – Кем Һи не 
үл те рер гә те ләй? 

21Ғай са һү ҙен да уам ит те: 
– Мин шәм бе көн дө бер ге нә эш ҡыл дым, һеҙ шу ға ап ты рай‑

һы ғыҙ. 22Му са һеҙ гә сөн нәт бир ҙе (дө рөҫ, был Му са нан тү гел, 
атай‑ола тай ҙар ҙан ки лә), һәм һеҙ шәм бе көн дө лә ир ба ла ны 
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сөн нәт кә ул тыр та һы ғыҙ. 23Әгәр ҙә, Му са ҡа ну ны бо ҙол ма һын 
тип, шәм бе көн дө лә ир ба ла сөн нәт лә нә икән, ни ңә һеҙ шәм бе 
көн дө бер ке ше не ту лы һын са һа уыҡ тыр ға ным өсөн Ми ңә асыу 
то та һы ғыҙ? 24Тыш яҡ тан ни сек кү ре не үе нә ҡа рап хө көм ит мә геҙ, 
хаҡ лыҡ ме нән хө көм ите геҙ! 

Ғайса–Мәсихме?
25Шун да ҡай һы бер Иеру са лим ке ше лә ре: 
– Йә һүд баш лыҡ та ры үл те рер гә те лә гән Ке ше тү гел ме һуң 

был? 26Ана, Ул асыҡ тан‑асыҡ һөй ләй, ә те ге ләр Уға ҡар шы бер 
һүҙ ҙә әйт мәй. Әл лә баш лыҡ тар Уны ысын лап та Мә сих тип 
уй лай мы икән? 27Лә кин беҙ был ке ше нең кем ле ген бе лә беҙ. Ә 
ин де Мә сих кә кил гән дә, Уның ҡай ҙан икәнен бер кем дә бел‑
мәҫ, – ти не ләр. 

28Ғай са, Ал ла Йор тон да өй рә те үен да уам итеп, көс лө та уыш 
ме нән: 

– Һеҙ Ми нең кем икән ле гем де лә, ҡай ҙан ки леү ем де лә бе лә‑
һе геҙ. Лә кин Мин Үҙ бел де гем ме нән кил мә нем, Ми не Ебә реү‑
се – ысын Ал ла ул. Уны һеҙ бел мәй һе геҙ. 29Ә Мин бе ләм, сөн ки 
Мин Унан кил дем, Ми не Ул ебәр ҙе! – ти не. 

30Улар Ғай са ны то топ алыр ға те лә не, лә кин бе ре һе лә Уға ҡул 
да тей ҙер мә не, сөн ки Уның ва ҡы ты ки леп ет мә гәй не әле. 31Ха‑
лыҡ ара һын да иһә күп тәр Уға ышан ды һәм: «Мә сих кил гәс, 
был Ке ше гә ҡа ра ған да кү бе рәк мөғ жи зә ләр күр һә тә алыр мы 
икән?» – ти еш те. 

32Фа ри сей ҙар ха лыҡ тың Ғай са ту ра һын да шу лай бә хәс ләш‑
кә нен ишет те. Улар, баш ру ха ни ҙар ме нән бер гә ләп, Уны ҡул ға 
алыр ға Ал ла Йор то һаҡ сы ла рын ебәр ҙе. 

33Шун да Ғай са: 
– Мин һеҙ ҙең ара ғыҙ ҙа оҙаҡ бул мам, тиҙ ҙән Үҙем де Ебә реү се 

яны на ки ре ҡай та саҡ мын. 34Ми не эҙ ләр һе геҙ, лә кин тап маҫ һы‑
ғыҙ. Ә Мин бу ла саҡ урын ға ба ра ал маҫ һы ғыҙ, – ти не. 

35Йә һүд тәр: 
– Беҙ та ба ал маҫ лыҡ нин дәй урын ға кит мәк се бу ла икән? 

Бәл ки, Ул грек тар ара һын да йә шә гән беҙ ҙең ке ше ләр яны на 
ба рыр ға һәм ун да грек тар ҙы өй рә тер гә йы йы на лыр? 36Уның: 
«Ми не эҙ ләр һе геҙ, лә кин тап маҫ һы ғыҙ. Ә Мин бу ла саҡ урын ға 
ба ра ал маҫ һы ғыҙ», – ти гән һүҙ ҙә ре ни мә не аң ла та икән? – тип 
үҙ‑ара һөй ләш те ләр. 
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37Бай рам дың аҙаҡ ҡы – иң бө йөк кө нөн дә Ғай са то роп ба ҫып 
көс лө та уыш ме нән иғ лан ит те: 

– Кем һыу һай, Ми ңә кил һен һәм эс һен! 38Кем Ми ңә ина на, 
Из ге Яҙ ма ла әй тел гән сә: «Уның кү ңел тү ре нән йыл ға лар бу лып 
те ре һыу аға саҡ». 

39Ул бы ны Үҙе нә инан ған дар ала саҡ Рух ха ҡын да әйт те. Был 
ва ҡыт та улар ға Из ге Рух би рел мә гәй не әле, сөн ки Ғай са күк кә 
тик лем кү тә рел мә гәй не һәм Уға дан лы бө йөк лөк би рел мә гәй не. 

40Уның һүҙ ҙә рен ишет кән ке ше ләр ҙең ҡай һы бер ҙә ре: 
– Был ысын лап та вә ғә ҙә ител гән Пәй ғәм бәр! 
41Икен се лә ре: 
– Ул – Мә сих, – ти не. 
Баш ҡа ла ры улар ға ҡар шы төш тө: 
– Мә сих Га ли ле я нан ки лер ми кән? 42Из ге Яҙ ма ла: «Мә сих 

Да уыт нә ҫе ле нән бу ла саҡ һәм Да уыт тың йә шә гән ҡа ла һы Виф‑
ле ем дан ки лә сәк», тип яҙыл ған бит. 

43Шу лай итеп, Ғай са ха ҡын да ха лыҡ ара һын да бә хәс ҡуп ты. 
44Ҡай һы бер ҙә ре Уны то топ алыр ға ла те лә не, лә кин бе ре һе лә 
Уға ҡул тей ҙер мә не. 

45Һаҡ сы лар Ғай са һыҙ ғы на әй лә неп ҡайт ҡас, баш ру ха ни ҙар 
һәм фа ри сей ҙар: 

– Ни өсөн Уны то топ алып кил мә не геҙ? – тип һо ра ны. 
46– Ул Ке ше ке үек бе рәү ҙең дә һөй лә гә не юҡ, – тип яуап бир‑

ҙе һаҡ сы лар. 
47– Әл лә һеҙ ҙә ал дан ды ғыҙ мы? – ти не фа ри сей ҙар. 48– Баш‑

лыҡ тар ҙың йә ки фа ри сей ҙар ҙың бе рәй һе Уға инан ды мы ни? 49Ә 
ҡа нун ды бел мә гән был ха лыҡ ҡар ғал ған. 

50Ара ла ры нан бе ре һе – эле ге рәк Ғай са янын да бу лып кит кән 
Ни ко дим – улар ҙан: 

51– Беҙ ҙең ҡа нун ке ше не тәү ҙә тың ла ма йын са һәм уның нимә 
ҡыл ға нын асыҡ ла ма йын са уны хө көм итер гә рөх сәт би рә ме 
ни? – тип һо ра ны. 

52Уға: 
– Әл лә һин дә Га ли ле я нан мы? Яҙ ма лар ҙы тик ше реп ҡа ра һаң, 

аң лар һың: Га ли ле я нан бер нин дәй ҙә пәй ғәм бәр сыҡ ма я саҡ, – 
тип яуап бир ҙе ләр*. 

53Шу нан ба ры һы ла өй ҙә ре нә та ра лыш ты. 

*  7:53‑8:11 Был аят тар иң бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа юҡ. 
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Зинаҡылыптотолғанҡатын

81Ғай са Зәй түн та уы на кит те. 2Ир тә ме нән яңы нан Ал‑
ла Йор то на кил гәс, Уның яны на бик күп ха лыҡ йы йыл‑

ды. Ул, ул ты рып, улар ҙы өй рә тә баш ла ны. 3Шул саҡ та ҡа‑
нун бел гес тә ре һәм фа ри сей ҙар, зи на ҡы лып то тол ған бер 
ҡа тын ды алып ки леп, ха лыҡ ал ды на баҫ ты рып ҡуй ҙы лар ҙа 
4Ғай са ға: 

– Ос таз! Был ҡа тын зи на ҡыл ған да то тол до. 5Ҡа нун да Му са 
бын дай ҙар ҙы таш ме нән бә реп үл те рер гә ҡуш ҡан. Һин ни әй‑
тер һең? – ти не ләр. 

6Улар бы ны Ғай са ны һы нар өсөн, бәл ки, ғә йеп ләр гә бе рәй 
һыл тау та быр быҙ, ти гән уй ҙан сы ғып әйт те. Әм мә Ғай са, тү бән 
эйе леп, бар ма ғы ме нән ер гә ни ҙер яҙа баш ла ны. 7Те ге ләр һо рау 
би ре үен да уам ит кәс, кү тә ре леп улар ға: 

– Һеҙ ҙең ҡай һы ғыҙ бер ҡа сан да го наһ ҡыл ма ған, шул баш лап 
уға таш ат һын, – ти не 8һәм, эйе леп, ер гә яҙы уын да уам ит те. 

9Бы ны ишет кәс, өл кән дә ре нән баш лап бер‑бер арт лы сы ғып 
кит те ләр. Ғай са Үҙе нең ал дын да ба ҫып тор ған ҡа тын ме нән яң‑
ғыҙ ҡал ды. 

10Ғай са уға кү тә ре леп ҡа ра ны: 
– Ха ным, ҡай ҙа улар? Һи не бер кем дә хө көм ит мә не ме? 
11Ҡа тын: 
– Бер кем дә, Әфән дем, – тип яуап ла ны. 
– Мин дә һи не хө көм ит мә йем. Бар, бү тән сә го наһ ҡыл ма, – 

ти не Ғай са. 

Ғайса–донъяғаяҡтылыҡ
12Ғай са йә нә ха лыҡ ҡа өн дәш те: 
– Мин донъя ға яҡ ты лыҡ би рәм. Ми ңә эйәр гән дәр ҡа раң ғы ла 

аҙа шып йө рө мәҫ, сөн ки улар ҙың тор мош ҡа алып ба рыу сы яҡ‑
ты лы ғы бу ла саҡ. 

13– Һин Үҙ ха ҡың да Үҙең ша һит лыҡ ҡы ла һың. Һи нең ша һит‑
лы ғың хаҡ тү гел, – ти не фа ри сей ҙар Уға. 

14Ғай са улар ға: 
– Үҙ ха ҡым да Үҙем ша һит лыҡ ҡыл һам да, әйт кән дә рем ысын, 

сөн ки Мин ҡай ҙан ки леп ҡай ҙа ба ры уым ды бе ләм, ә һеҙ Ми нең 
ҡай ҙан ки леп ҡай ҙа ба ры уым ды бел мәй һе геҙ, – тип яуап бир ҙе. – 
15Һеҙ ке ше ләр үл сә ме ме нән хө көм йө рө тә һе геҙ, ә Мин бер кем де 
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лә хө көм ит мә йем. 16Ит кән хәл дә лә, хө кө мөм хаҡ, сөн ки яң ғыҙ 
тү гел мен: Мин Үҙем де ебәр гән Атам ме нән бер гә мен. 17Һеҙ ҙең 
ҡа ну ны ғыҙ ҙа: «Ике ша һит тың һү ҙе хаҡ», – ти ел гән. 18Беҙ – ике 
ша һит, Мин һәм Ми не ебәр гән Атам, ике беҙ ҙә Ми нең хаҡ та 
ша һит лыҡ ҡы ла быҙ. 

19Ғай са нан: 
– Һи нең Атаң ҡай ҙа һуң? – тип һо ра ны лар. 
Ғай са: 
– Һеҙ Ми не лә, Ми нең Атам ды ла бел мәй һе геҙ. Әгәр Ми не 

бел һә геҙ, Атам ды ла бе лер ине геҙ, – тип яуап бир ҙе. 
20Ғай са был һүҙ ҙәр ҙе Ал ла Йор тон да са ҙа ҡа һан ды ғы янын‑

да өй рәт кән дә әйт те. Бер кем дә Үҙен ҡул ға алып ма таш ма ны, 
сөн ки Уның ва ҡы ты ки леп ет мә гәй не әле. 

«Минбарасаҡурынғабараалмаҫһығыҙ»
21Ғай са улар ға йә нә: 
– Мин ки тер мен. Һеҙ Ми не эҙ ләр һе геҙ, әм мә ышан мау го на һы 

ме нән үлер һе геҙ. Мин ба ра саҡ урын ға ба ра ал маҫ һы ғыҙ, – ти не. 
22– Уның: «Мин ба ра саҡ урын ға ба ра ал маҫ һы ғыҙ», – ти гә не 

ни мә не аң ла та икән? Әл лә Ул Үҙен Үҙе үл тер мәк се ме? – ти еш те 
йә һүд тәр. 

23Ғай са: 
– Һеҙ бы нан, ер ҙән, Мин – юға ры нан. Һеҙ был донъя ны ҡы, ә 

Мин был донъя ны ҡы тү гел, – тип яуап ла ны. 24– Мин һеҙ гә: «Үҙ 
го наһ та ры ғыҙ ме нән үлер һе геҙ», – ти нем. Бы ны әйт тем, сөн ки, 
әгәр ҙә һеҙ Ми нең – Шул* бу лы уы ма ышан ма һа ғыҙ, го наһ лы 
бу лып үлер һе геҙ. 

25– Кем һуң Һин? – тип һо ра ны лар Унан. 
– Бы ны һеҙ гә күп тән әй тә ки ләм, – ти не Ғай са. – 26Һеҙ ҙең 

хаҡ та күп те һөй ләп, һеҙ ҙе хө көм итә алыр инем. Әм мә Мин 
донъя ға ба ры тик Үҙем де Ебә реү се нән ишет кә нем де ге нә һөй‑
лә йем, ә Ул дө рөҫ тө әй тә. 

27Улар Ғай са ның Ата ха ҡын да һөй лә үен аң ла ма ны. 28Ә Ғай са 
һү ҙен да уам ит те: 

*  8:24 Мин – Шул– Был һүҙ ҙәр ҙе «Мин бар» йә «Мин Бу лыу сы» тип 
тә аң лар ға мөм кин һәм улар Ал ла ның «Мин бар» ти гән исе ме нә тап 
ки лә. Был хаҡ та «Тәү рат»тың «Сы ғыу» ки та бын да 3‑сө бү лек тең 14‑се 
ая тын да уҡыр ға мөм кин. 
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– Һеҙ, Әҙәм Улын юға ры кү тәр гә не геҙ ҙән һуң*, Ми нең Шул 
бу лы уым ды аң лар һы ғыҙ. Ул ва ҡыт та Үҙ бел де гем ме нән бер 
ни ҙә ҡыл ма уым ды һәм, Атам ни сек өй рәт кән бул һа, шу лай 
ғы на һөй лә үем де лә бе лер һе геҙ. 29Ми не Ебә реү се яным да, Ул 
Ми не яң ғыҙ ҡал дыр ма ны, сөн ки һәр ва ҡыт Ул хуп күр гән де 
эш лә йем. 

30Ул бы лар ҙы һөй лә гән ва ҡыт та күп тәр Уға инан ды. 

Ибраһимдыңбалаларымы,Иблистекеме?
31Ғай са Үҙе нә инан ған йә һүд тәр гә: 
– Ми нең һү ҙем де тот һа ғыҙ, ысын шә керт тә рем бу лыр һы ғыҙ. 

32Ана шун да хә ҡи ҡәт те бе лер һе геҙ һәм ул һеҙ ҙе ирек ле итер, – ти не. 
33Уға ҡар шы: 
– Беҙ Иб ра һим нә ҫе ле нән, – ти не ләр, – һәм һис ҡа сан да бер 

кем дең дә ҡо ло бул ма ныҡ. Шу лай бул ғас ни сек Һин: «Ирек ле 
бу лыр һы ғыҙ», – ти һең? 

34– Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: го наһ ҡы лыу сы һәр кем – го наһ тың 
ҡо ло, – тип яуап бир ҙе Ғай са. – 35Ҡол ғаи лә лә ва ҡыт лы са ғы‑
на то ра, ә ата ның улы мәң ге гә ғаи лә ағ за һы бу ла. 36Шу ға кү‑
рә, әгәр ҙә Ата Улы һеҙ ҙе ирек ле ит һә, һеҙ ысын дан да ирек ле 
бу ла саҡ һы ғыҙ. 37Мин һеҙ ҙең Иб ра һим нә ҫе ле нән икә не геҙ ҙе 
бе ләм. Шу ға ҡа ра маҫ тан, Ми не үл те рер гә те ләй һе геҙ, сөн ки 
һүҙ ҙә ре мә кү ңе ле геҙ ҙә урын юҡ. 38Мин Атам янын да күр гән‑
дә рем ту ра һын да һөй лә йем, ә һеҙ үҙ ата ғыҙ ҙан ишет кән де ҡы‑
ла һы ғыҙ. 

39Улар: 
– Беҙ ҙең ата быҙ – Иб ра һим! – тип яуап бир ҙе. 
– Әгәр ҙә һеҙ ысын лап та Иб ра һим ба ла ла ры бул һа ғыҙ, уның 

ке үек эш ләр ине геҙ. 40Һеҙ, ки ре һен сә, Ми не, Ал ла нан ишет кән 
хә ҡи ҡәт те һөй лә гән ке ше не, үл те рер гә те ләй һе геҙ. Иб ра һим 
шу лай эш лә не ме ни?! 41Юҡ, һеҙ үҙе геҙ ҙең ысын ата ғыҙ ҙың эшен 
ҡы ла һы ғыҙ, – ти не Ғай са. 

Те ге ләр: 
– Беҙ уй наш тан тыу ма ған быҙ, беҙ ҙең ата быҙ бер ге нә: Ул – 

Ал ла, – ти не ләр. 
42Ғай са улар ға бы лай ти не: 

* 8:28 Юғарыкүтәреү – Ғай са Мә сих те ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лау күҙ уңын‑
да то то ла. 19:6‑сы аят тың иҫ кәр мә һен ҡа ра ғыҙ. 
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– Ата ғыҙ Ал ла бул һа, һеҙ Ми не яра тыр ине геҙ, сөн ки Мин 
яны ғыҙ ға Ал ла нан кил дем. Мин Үҙ бел де гем ме нән кил мә нем, 
Ми не Ул ебәр ҙе. 43Ни ңә һеҙ Ми нең ни мә ту ра һын да һөй лә үем‑
де аң ла май һы ғыҙ? Һеҙ бит Һүҙ ҙә рем де тың лар ға те лә мәй һе геҙ. 
44Һеҙ ҙең ата ғыҙ – Иб лис, һәм һеҙ ата ғыҙ ҙың те ләк тә рен үтәр гә 
те ләй һе геҙ. Ул баш тан уҡ ке ше үл те реү се бул ған һәм хә ҡи ҡәт 
ме нән бер нин дәй ҙә ур таҡ лы ғы юҡ, сөн ки ун да хә ҡи ҡәт юҡ. Ул 
ял ған ды һөй лә гән дә үҙ асы лы бу йын са эш ләй, ул – ял ған сы һәм 
ял ған дың ата һы. 45Мин хә ҡи ҡәт те һөй лә гән гә кү рә, һеҙ Ми ңә 
ышан май һы ғыҙ. 46Ми нең го наһ ҡыл ға ным ды ҡай һы ғыҙ фаш лай 
алыр? Әгәр хә ҡи ҡәт һөй лә йем икән, ни өсөн Ми ңә ышан май‑
һы ғыҙ? 47Кем Ал ла нан, шул Уның һү ҙен тың лар; ә һеҙ, Ал ла нан 
бул ма ған ға кү рә, тың ла май һы ғыҙ. 

ҒайсаһәмИбраһим
48– «Һин Са ма рия ке ше һе, һи ңә ен эйә ләш кән», – тип әй те‑

үе беҙ дө рөҫ икән, – ти не йә һүд тәр. 
49Ғай са: 
– Ми ңә ен эйә ләш мә гән. Мин Атам ды хөр мәт итәм, ә һеҙ 

Ми не хур лай һы ғыҙ. 50Мин Үҙе мә дан эҙ лә мә йем, Ми ңә дан Эҙ‑
ләү се баш ҡа Бе рәү, һәм Ул хө көм итә. 51Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: кем 
Ми нең һү ҙем де то та, шул бер ҡа сан да үлем күр мә йә сәк, – тип 
яуап бир ҙе. 

52– Бы на хә ҙер һи ңә ен эйә ләш кән ле ге нә бер ши ге беҙ ҙә ҡал‑
ма ны, – ти не йә һүд тәр. – Иб ра һим да, пәй ғәм бәр ҙәр ҙә үл де, ә 
һин: «Кем Ми нең һү ҙем де то та, шул бер ҡа сан да үл мә йә сәк», – 
ти һең. 53Һин ата быҙ Иб ра һим дан да бө йө гө рәк ме ни? Ул үл гән, 
пәй ғәм бәр ҙәр ҙә үл гән. Үҙең де кем тип һа най һың? 

54Ғай са: 
– Мин Үҙем де Үҙем дан ла һам, да ным бер ни ҙә тор маҫ ине. 

Ми ңә һеҙ ҙә «Ал ла быҙ» тип ата ған Атам дан лы бө йөк лөк би рә. 
55Һеҙ Уны бел мәй һе геҙ, ә Мин бе ләм. Әгәр ҙә Мин Уны бел мә йем 
ти һәм, һеҙ ҙең ке үек үк ял ған сы бу лыр инем. Әм мә Мин Уны бе‑
ләм һәм Уның һү ҙен то там. 56Ата ғыҙ Иб ра һим Мин кил гән көн дө 
кү рә сә ге нә шат лан ды һәм уны кү реп ҡы уан ды, – тип яуап бир ҙе. 

57Йә һүд тәр Уның был һүҙ ҙә ре нә: 
– Һи ңә әле ил ле йәш тә юҡ. Ни сек итеп Һин Иб ра һим ды 

күр ҙең? – ти не ләр. 
58Ғай са улар ға: 
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– Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: Иб ра һим тыу ған ға тик лем үк Мин бар 
инем ин де*, – тип яуап бир ҙе. 

59Шул саҡ та йә һүд тәр Уға бә реү өсөн ҡул да ры на таш ал ды, 
әм мә Ғай са йә ше рен де һәм Ал ла Йор то нан сы ғып кит те. 

Тыумыштанһуҡырҙыңкүрәбашлауы

91Ки теп бар ған да Ғай са тыу мыш тан уҡ һу ҡыр бер ке ше не 
күр ҙе. 2Шә керт тә ре Унан: 

– Ос таз! Ни ңә был ке ше һу ҡыр бу лып тыу ған икән? Ул үҙе 
го наһ ҡыл ған мы, әл лә ата‑әсә һе ме? – тип һо ра ны. 

3– Ул үҙе лә, ата‑әсә һе лә ғә йеп ле тү гел, – тип яуап бир ҙе 
Ғай са. – Уның ауы ры уы аша Ал ла ның ҡөҙ рә те кү рен һен өсөн 
һу ҡыр бу лып тыу ған ул. 4Көн үт кән се Мин Үҙем де Ебә реү се нең 
эшен баш ҡа рыр ға те йеш мен. Төн етеп ки лә, ул саҡ та һис кем 
бер нә мә лә эш ләй ал маҫ. 5Донъя ла бул ған ва ҡы тым да Мин – 
донъя ға яҡ ты лыҡ. 

6Шу лай ти гән дән һуң, Ул ер гә тө көр ҙө, тө кө рө гөн туп раҡ ҡа 
ҡу шып иҙеп, шул лай ла ны һу ҡыр ҙың күҙ ҙә ре нә һөрт тө лә 7уға: 

– Си ло ам бы уа һы на ба рып йы уын, – ти не (Си ло ам – «ебә‑
рел гән» ти гән мә ғә нә лә). 

Һу ҡыр ба рып йы уын ды һәм күҙ ҙә ре кү реп кил де. 
8Күр ше лә ре һәм элек уның хә йер һо раш ҡа нын күр гән ке ше ләр: 
– Был те ге хә йер һо рап юл си тен дә ул тыр ған ке ше тү гел ме 

һуң? – ти еш те ләр. 
9Ҡай һы бе рәү ҙә ре: 
– Эйе, был тап үҙе. 
Икен се лә ре: 
– Юҡ, ул шул ке ше гә оҡ ша ған ғы на, – ти не. 
Ул үҙе иһә: 
– Мин шул ке ше, – ти не. 
10– Күҙ ҙә рең ни сек асыл ды һуң? – тип һо ра ны лар унан. 
11Ул: 
– Ғай са исем ле Ке ше лай ла яһап күҙ ҙә ре мә һөрт тө лә: «Си‑

ло ам бы уа һы на ба рып йы уын», – ти не. Ба рып йы уын ғай ным, 
күҙ ҙә рем асыл ды, – тип яуап бир ҙе. 

12– Ул Ке ше ҡай ҙа? – тип һо ра ғас тар: 
– Бел мә йем, – тип яуап ла ны. 

*  8:58 24‑се аяттың иҫкәрмәһен ҡарағыҙ. 
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13Элек һу ҡыр бул ған ке ше не фа ри сей ҙар яны на алып бар‑
ҙы лар, 14сөн ки Ғай са лай ла яһап уны һа уыҡ тыр ған көн шәм бе 
ине. 15Фа ри сей ҙар ҙа унан ни сек кү рә баш ла уы ту ра һын да һо‑
раш ты. 

– Ул тәү ҙә ми нең күҙ ҙә ре мә лай ла һөрт тө, аҙаҡ йы уын ғай ным, 
кү рә баш ла ным, – тип яуап ҡай тар ҙы һа уыҡ ҡан ке ше. 

16Ҡай һы бер фа ри сей ҙар: 
– Был Ке ше Ал ла нан тү гел, сөн ки Ул шәм бе көн дөң ҡа ғи ҙә‑

һен тот май, – ти не ләр. 
– Го наһ лы ке ше бын дай мөғ жи зә ҡы ла алыр ине ме ни? – тип 

икен се лә ре ҡар шы төш тө. Улар ара һын да бә хәс ҡуп ты. 
17Элек ке һу ҡыр ҙан: 
– Һин, Ул ми нең күҙ ҙә рем де ас ты, ти һең. Кем Ул, һи нең сә? – 

тип та ғы ла һо раш ты лар. 
– Пәй ғәм бәр, – ти не те ге ке ше. 
18Әм мә йә һүд баш лыҡ та ры уның һу ҡыр бул ға ны на һәм 

кү рә баш ла уы на ыша ныр ға те лә мә не, ата‑әсә һен са ҡы рып, 
19улар ҙан: 

– Тыу мыш тан һу ҡыр ти гән улы ғыҙ ошо мо? Ни эш ләп ул хә ҙер 
кү рә һуң? – тип һо ра ны лар. 

20– Уның беҙ ҙең улы быҙ икә нен дә, һу ҡыр бу лып тыу ға нын 
да бе лә беҙ, – тип яуап ла ны ата‑әсә. – 21Ә әле ни сек кү рә баш‑
ла ға нын һәм күҙ ҙә рен кем ас ҡа нын бел мәй беҙ. Ул ин де бә лиғ 
бул ған, үҙе нән һо ра ғыҙ, үҙе ха ҡын да үҙе һөй лә һен. 

22Һу ҡыр ҙың ата‑әсә һе, йә һүд баш лыҡ та ры нан ҡурҡ ҡан лыҡ‑
тан, шу лай яуап бир ҙе. Сөн ки баш лыҡ тар Ғай са ның Мә сих 
икән ле ген та ны ған һәр кем де ғи бә ҙәт ха на нан айы рыр ға ҡа рар 
ит кәй не. 23Шун лыҡ тан уның ата‑әсә һе: «Ул ин де бә лиғ бул ған, 
үҙе нән һо ра ғыҙ», – ти не. 

24Шу лай итеп, элек һу ҡыр бул ған ке ше икен се тап ҡыр са ҡыр‑
тыл ды. Баш лыҡ тар уға: 

– Ал ла ал дын да дө рө ҫөн әйт! Һин әйт кән ке ше нең го наһ лы 
икә нен бе лә беҙ, – ти не ләр. 

25– Го наһ лы мы, тү гел ме, уны һы ми ңә бил дә һеҙ, – тип яуап 
бир ҙе элек ке һу ҡыр. – Шу ны ғы на бе ләм: мин һу ҡыр инем, ә 
хә ҙер кү рәм. 

26Унан та ғы ла: 
– Ул ни мә эш лә не һуң? Һи нең күҙ ҙә рең де ни сек ас ты? – тип 

һо раш ты лар. 
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27– Мин һеҙ гә һөй лә гәй нем ин де, лә кин һеҙ тың ла ма ны ғыҙ. 
Ни ңә та ғы бер тап ҡыр ишет ке геҙ ки лә? Әл лә һеҙ ҙә Уның шә‑
керт тә ре бу лыр ға ниәт ләй һе геҙ ме? – тип яуап бир ҙе ул. 

28Те ге ләр ныҡ асыу ла нып: 
– Уның шә кер те – һин, ә беҙ – Му са ның шә керт тә ре! 

29Беҙ Ал ла ның Му са ме нән һөй ләш кә нен бе лә беҙ. Ә был 
Ғай са ти гән Әҙәм дең ҡай ҙан икән ле ге бил дә һеҙ, – тип ҡыс‑
ҡыр ҙы лар. 

30– Шу ны һы ғә жәп тә: һеҙ Уның ҡай ҙан икән ле ген бел‑
мәй һе геҙ, ә Ул ми нең күҙ ҙә рем де ас ты! – ти не кү рә баш ла ған 
ке ше. – 31Ал ла ның го наһ лы лар ҙы тың ла ма уын беҙ бе лә беҙ. 
Ул ба ры тик Үҙе нә та бы ныу сы ны һәм Уның их ты я рын үтәү‑
се не ге нә тың лай. 32Бе рәй һе нең тыу мыш тан һу ҡыр ке ше нең 
күҙ ҙә рен ас ҡа ны ту ра һын да ғү мер ҙә лә ише тел гә не юҡ ине. 
33Әгәр ҙә ул Ке ше Ал ла нан бул ма һа, бер нә мә лә эш ләй ал маҫ 
ине бит. 

34– Һин бө төн бул мы шың ме нән го наһ тан яра лып тыу ған һың. 
Һин ме беҙ ҙе өй рә тә һең! – тип уны ҡы уып сы ғар ҙы лар. 

Рухиһуҡырлыҡ
35Ғай са, элек ке һу ҡыр ҙы ҡы уып сы ғар ған да рын ишет кәс, уны 

эҙ ләп та бып: 
– Һин Әҙәм Улы на ыша на һың мы? – тип һо ра ны. 
36– Әфән дем, мин Уға ышан һын өсөн, Уның кем икә нен әйт 

ми ңә, – тип яуап бир ҙе те ге. 
37Ғай са: 
– Һин Уны күр ҙең. Хә ҙер һи нең ме нән Ул һөй лә шә, – ти не. 
38– Әфән дем, мин ыша нам! – Күҙ ҙә ре асыл ған ке ше ер гә йы‑

ғыл ды һәм ту быҡ ла нып Уға баш эй ҙе. 
39Ғай са: 
– Мин был донъя ға күр мә гән дәр күр һен, ә күр гән дәр һу ҡы‑

рай һын тип, хө көм итеү өсөн кил дем, – ти не. 
40Уның янын да тор ған ҡай һы бер фа ри сей ҙар бы ны ишет кәс: 
– Беҙ ҙе лә һу ҡыр ға һа на май һың дыр бит? – тип һо ра ны лар. 
41– Әгәр һеҙ ысын лап та һу ҡыр бул һа ғыҙ, го наһ лы бул маҫ 

ине геҙ. Ә һеҙ, кү рә беҙ, ти һе геҙ, ти мәк, го на һы ғыҙ үҙе геҙ ҙә ҡа‑
ла, – тип яуап ҡай тар ҙы Ғай са. 
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Ғайса–яҡшыкөтөүсе

101– Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: кем һа рыҡ аҙ ба ры на ҡап ҡа нан 
тү гел, ә баш ҡа юл ме нән инә, ул ҡа раҡ һәм юл ба ҫар. 2Ә 

ҡап ҡа нан инеү се һа рыҡ тар ға кө төү се бу ла. 3Һаҡ сы уға ҡап ҡа аса, 
һа рыҡ тар уның та уы шын та ный һәм ул, һа рыҡ та рын исем дә ре 
ме нән са ҡы рып, улар ҙы алып сы ға. 4Үҙе нең бө тә һа рыҡ та рын 
алып сыҡ ҡас, ул ал дан ат лай, ә һа рыҡ тар ар ты нан эйә реп ба ра, 
сөн ки улар уның та уы шын та ный. 5Ә ят ке ше гә улар эйәр мәй, 
та уы шы та ныш бул ма ған лыҡ тан, унан ҡа сып ки тә ләр. 

6Ғай са ошо ки нә йә не һөй лә не, лә кин фа ри сей ҙар Уның ни мә 
ха ҡын да һөй лә гә нен аң ла ма ны. 

7Ғай са иһә һү ҙен да уам ит те: 
– Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: Мин – һа рыҡ тар ға ҡап ҡа. 8Ми нән 

ал да кил гән дәр ҙең бө тә һе лә ҡа раҡ һәм юл ба ҫар ине, һа рыҡ‑
тар улар ҙы тың ла ма ны. 9Мин – ҡап ҡа. Ми нең аша инеү се 
ҡо то ла саҡ, ир кен инеп‑сы ғып йө рө йә сәк һәм үҙе нә кө төү лек 
та ба саҡ. 10Ҡа раҡ ул ур лау, үл те реү һәм һә ләк итеү өсөн ге нә 
ки лә. Мин иһә улар ға тор мош, ту лы мә ғә нә һен дә тор мош би‑
рер гә кил дем. 

11Мин – яҡ шы кө төү се: яҡ шы кө төү се һа рыҡ та ры өсөн йә нен 
фи ҙа ҡы ла. 12‑13Ә ял лан ға ны – ысын кө төү се тү гел. Ул, һа рыҡ‑
тар үҙе не ке бул ма ған лыҡ тан, улар ҙы ҡай ғырт май: бү ре кил гә нен 
кү реп, һа рыҡ тар ҙы таш лап ҡа са; бү ре, һө жүм итеп, һа рыҡ тар ҙы 
та маҡ лап ки тә. 

14‑15Мин – яҡ шы кө төү се. Ата – Ми не, Мин Ата ны та ны ған 
ке үек, Мин Үҙем дең һа рыҡ та рым ды та ны йым, улар Ми не та‑
ный. Мин һа рыҡ та рым өсөн ғү ме рем де би рәм. 16Ми нең был 
аҙ бар ҙа бул ма ған бү тән һа рыҡ та рым да бар. Улар ҙы ла алып 
ки лер гә те йеш мен. Улар Ми нең та уы шым ды тың ла я саҡ, һәм 
бер кө төү, бер кө төү се бу лыр. 17Атам Ми не шу ның өсөн яра та: 
Мин Үҙ ғү ме рем де уны яңы нан алыу өсөн би рәм. 18Уны Ми нән 
бер кем дә тар тып ал май, Мин уны Үҙем би рәм. Уны би рер‑
гә лә, ки ре алыр ға ла ха ким лы ғым бар. Был бо йо роҡ то Ми ңә 
Атам бир ҙе. 

19Был һүҙ ҙәр һө ҙөм тә һен дә йә һүд тәр ара һын да йә нә бә хәс 
ҡуп ты. 

20– Уға ен эйә ләш кән, Ул һа та ша. Ни ңә Уны тың лай һы ғыҙ? – 
ти не күп тә ре. 
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21Баш ҡа ла ры иһә: 
– Бы лар ен эйә ләш кән ке ше һүҙ ҙә ре тү гел. Ен һу ҡыр ҙың кү ҙен 

аса ала мы ни? – тип ҡар шы төш тө. 

ЙәһүдтәрҙеңҒайсаныҡабулитмәүе
22Ҡыш ки леп ет те. Иеру са лим да Яңы рыу бай ра мы* ине. 23Ғай са 

Ал ла Йор тон да Сө ләй мән ба ға на лы за лы буй лап йө рө гән саҡ та, 
24йә һүд тәр Уның ти рә һе нә йы йыл ды. 

– Һин тү ҙем ле ге беҙ ҙе ҡа сан ға тик лем һы нар ға уй лай һың? 
Мә сих бул һаң, беҙ гә асыҡ итеп әйт, – ти не ләр Уға. 

25Ғай са бы лай тип яуап бир ҙе: 
– Мин һеҙ гә әйт кәй нем ин де, ә һеҙ ышан май һы ғыҙ. Атам 

исе ме нән баш ҡар ған эш тә рем Ми нең хаҡ та ша һит лыҡ ҡы ла. 
26Әм мә һеҙ ышан май һы ғыҙ, сөн ки Ми нең һа рыҡ та рым тү гел‑
һе геҙ. 27Ми нең һа рыҡ та рым Ми нең та уы шым ды ише тә, Мин дә 
улар ҙы та ны йым һәм улар Ми нең ар тым дан ба ра. 28Мин улар ға 
мәң ге лек тор мош би рәм. Улар бер ҡа сан да һә ләк бул ма я саҡ һәм 
улар ҙы бер кем дә Ми нән тар тып ала ал ма я саҡ. 29Улар ҙы Ми‑
ңә бир гән Атам һәм мә һе нән бө йөк. Атам дың ҡу лы нан тар тып 
алыр ға бер кем дең дә хә ле нән кил мәй. 30Мин һәм Ата – бер беҙ. 

31Йә һүд тәр, Уны үл те рер гә те ләп, та ғы ҡул да ры на таш ал ды. 
32– Мин һеҙ гә Атам та ра фы нан күп яҡ шы эш тәр күр һәт тем. 

Шу лар ҙың ҡай һы һы өсөн Ми не таш ме нән бә реп үл те рер гә те‑
ләй һе геҙ? – ти не Ғай са. 

33Йә һүд тәр Уға: 
– Беҙ Һи не яҡ шы эш тә рең өсөн тү гел, ә кө фөр һөй лә үең, ке‑

ше бу лы уы ңа ҡа ра маҫ тан, Үҙең де Ал ла итеп күр һә те үең өсөн 
үл те рер гә те ләй беҙ, – ти не ләр. 

34Ғай са улар ға шу лай яуап бир ҙе: 
– Ал ла ның: «„Һеҙ – илаһ тар“, – ти нем Мин», ти гән һүҙ ҙә ре 

ҡа ну ны ғыҙ ҙа яҙыл ған тү гел ме? 35Ә Из ге Яҙ ма ны юҡ ҡа сы ға рып 
бул май. Әгәр ҙә Ал ла һү ҙе би рел гән дәр илаһ тип атал ған икән, 
36«Мин – Ал ла Улы», ти гән мәл дә ни сек һеҙ Ми ңә «Кө фөр һөй‑
ләй һең» тип әй тә ала һы ғыҙ? Ми не Ал ла Үҙе из ге хеҙ мәт кә айы рып, 
был донъя ға ебәр ҙе бит. 37Атам дың эш тә рен баш ҡар ма һам, Ми ңә 
ышан ма ғыҙ. 38Ә ин де баш ҡа рам икән, Ми нең Үҙе мә  ышан ма һа ғыҙ, 

* 10:22 Яңырыубайрамы – Иеру са лим да ғы Ал ла Йор то ноң б. э. тик лем 
165‑се йыл да яңы нан асы лы уын иҫ кә алыу бай ра мы. 
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ҡыл ған эш тә ре мә ыша ны ғыҙ! Ана шун да ин де һеҙ Атам дың 
Мин дә, ә Ми нең Атам да икән ле ген аң лар һы ғыҙ һәм бе лер һе геҙ. 

39Уны та ғы ҡул ға алыр ға ты рыш ты лар, әм мә Ул ҡа сып кит те. 
40Ғай са ҡа бат Иор дан аръя ғы на, элек Яхъя һыу ға сум ды рып 

йө рө гән урын ға юл тот то һәм шун да ҡал ды. 41Уның яны на күп‑
тәр ки леп бер‑бе ре һе нә: 

– Яхъя бер ге нә мөғ жи зә лә күр һәт мә не, әм мә Яхъя ның Уның 
ту ра һын да бө тә әйт кән дә ре лә дө рөҫ, – ти еш те ләр. 

42Һәм ун да күп тәр Ғай са ға инан ды. 

ҒайсаныңүлгәнЛазарҙытерелтеүе

111Мәр йәм ме нән уның апа һы Мар фа йә шә гән Ви фа ния 
ауы лын да Ла зарь исем ле бер ке ше ауы рып кит те. 2Мәр‑

йәм – Раб бы ның аяҡ та ры на хуш еҫ ле май һы лап, сәс тә ре ме нән 
һөр төп ал ған ҡа тын, ә сир ле улар ҙың ҡус ты ла ры ине. 

3Апа лы‑һең ле ле Ғай са ға хә бәр ебәр ҙе: «Ху жам, Һин ярат ҡан 
Ла зарь ауы рып кит те». 

4Ғай са бы ны ишет кәс: 
– Был сир үлем гә кил тер мәй. Ал ла да ны өсөн уның аша Ал ла 

Улы ның дан лы бө йөк лө гө күр һә те лә сәк, – ти не. 
5Ғай са Мар фа ны ла, уның һең ле һе ме нән Ла зар ҙы ла яра та ине. 

6Әм мә Ул, Ла зар ҙың ауы ры ға нын ишет кән хәл дә лә, бул ған уры‑
нын да та ғы ике көн гә тот ҡар лан ды. 7Шу нан һуң шә керт тә ре нә: 

– Яңы нан Йә һү ҙиә гә ба ра йыҡ, – ти не. 
8Шә керт тә ре Уға: 
– Ос таз, әле күп тән тү гел ге нә йә һүд тәр Һи не таш бә реп үл‑

те рер гә йө рө гәй не, та ғы шун да ба ра һың мы ни? – ти не ләр. 
9Ғай са: 
– Көн дөң оҙон ло ғо ун ике сә ғәт тү гел ме һуң? Көн дөҙ йө рөү се 

абын май, сөн ки ул донъя яҡ ты лы ғын кү рә. 10Ә төн дә йө рөү се 
абы на, сөн ки ун да яҡ ты лыҡ юҡ, – тип яуап ла ны. 

11Шу нан һуң: 
– Беҙ ҙең ду ҫы быҙ Ла зарь йоҡ лап кит кән, Мин уны уя тыр ға 

ба рам, – тип өҫ тә не. 
12Шә керт тә ре: 
– Ху жа быҙ, йоҡ ла ғас, һа уы ғыр! – ти не ләр. 
13Ғай са уның үле үе ту ра һын да әйт кәй не, шә керт тәр иһә ғә‑

ҙәт тә ге йо ҡо ха ҡын да һөй ләй тип уй ла ны. 14Шун лыҡ тан Ғай са 
улар ға асыҡ итеп: 
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– Ла зарь үл гән. 15Мин ун да бул ма уы ма һеҙ ҙең өсөн шат мын, 
сөн ки шул рә үеш ле има ны ғыҙ ны ғы на саҡ ҡы на. Әй ҙә геҙ, уның 
яны на ба ра йыҡ, – ти не. 

16Иге ҙәк ҡу ша мат лы Фо ма шә керт тәр гә: 
– Әй ҙә геҙ, ба ра йыҡ та, Уның ме нән бер гә үлә йек, – ти не. 
17Ғай са, Ви фа ни я ға ки леп ет кәс, Ла зар ҙың дүрт көн ин де ҡә‑

бер ҙә яты уын бел де. 18Ви фа ния Иеру са лим дан өс саҡ рым* ғы на 
бул ған лыҡ тан, 19унан ҡус ты ла рын юғал тып ҡай ғыр ған Мар фа 
ме нән Мәр йәм де йы уа тыр ға күп йә һүд тәр йы йыл ғай ны. 

20Мар фа, Ғай са ның ки лә ят ҡа нын ишет кәс, Уны ҡар шы алыр ға 
сыҡ ты. Мәр йәм иһә өй ҙә ҡал ды. 

21– Ху жам, Һин бын да бул һаң, ҡус ты быҙ үл мә гән бу лыр ине, – 
тип өн дәш те Мар фа. – 22Әм мә мин хә ҙер ҙә бе ләм: Ал ла нан ни 
ге нә һо ра һаң да, Ул Һи ңә би рә сәк. 

23– Ҡус ты ғыҙ те ре лә сәк, – ти не уға Ғай са. 
24– Бе ләм, ул ҡиә мәт кө нөн дә ге те ре леү ва ҡы тын да те ре лә сәк. 
25Ғай са: 
– Мин – те ре леү һәм тор мош. Ми ңә ышан ған ке ше үл һә лә 

йә шә йә сәк. 26Ә йә шә гән һәм Ми ңә ышан ған һәр кем бер ҡа сан 
да үл мә йә сәк. Һин бы ға ыша на һың мы? – ти не. 

27– Эйе, Ху жам! – тип яуап ла ны Мар фа. – Мин Һи нең донъя‑
ға ки лер гә те йеш бул ған Мә сих, Ал ла Улы икән ле ге ңә ыша нам. 

28Шу лай ти не лә Мар фа ки теп бар ҙы һәм һең ле һе Мәр йәм де 
са ҡы рып ал ды: 

– Ос таз бын да, Ул һи не са ҡы ра. 
29Мәр йәм бы ны ишет кәс тә, тиҙ ге нә уры ны нан то роп, Ғай са 

яны на сыҡ ты. 30Ғай са, ауыл ға ин мә йен сә, Мар фа ме нән ос раш‑
ҡан ер ҙә то ра ине әле. 31Өй ҙә бер гә бу лып, Мәр йәм де йы уат ҡан 
йә һүд тәр, уның йә һәт ке нә то роп сы ғып кит кә нен күр гәс, илар 
өсөн ҡә бер яны на кит те тип уй лап, уның ар ты нан эйәр ҙе. 

32Мәр йәм иһә, Ғай са тор ған ер гә ки леп ет кәс, Уны кү реп: 
– Ху жам! Һин бын да бул һаң, ҡус ты быҙ үл мә гән бу лыр ине, – 

тип Уның ая ғы на йы ғыл ды. 
33Ғай са, Мәр йәм дең дә, уға эйә реп кил гән йә һүд тәр ҙең дә 

ила ға нын кү реп, Үҙе лә бик ныҡ кө йөн дө һәм тул ҡын лан ған 
та уыш ме нән: 

34– Һеҙ уны ҡай ҙа ер лә не геҙ? – тип һо ра ны. 

*  11:18 Өссаҡрым – грек са «ун биш ста дия ти рә һе». 
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Улар: 
– Әфән дем! Әй ҙә ба ра йыҡ, Үҙең кү рер һең, – ти не ләр. 
35Ғай са ның күҙ ҙә ре нән йәш тә гә рә не. 
36– Ҡа ра ғыҙ, Ул Ла зар ҙы ни сек ярат ҡан икән! – ти еш те йә һүд тәр. 
37Ара ла ры нан бе ре һе: 
– Ул бит һу ҡыр ҙың күҙ ҙә рен ас ты. Ла зар ҙы ла үлем дән һаҡ лап 

ҡа лыр өсөн ни ҙер эш ләй ал маҫ ине ме икән? – ти не. 
38Ғай са та ғы ла ны ғы раҡ кө йөн гән хәл дә ҡә бер яны на кил де. 

Ҡә бер мә мер йә бу лып, уға инеү юлы таш ме нән ҡап лап ҡу йыл‑
ғай ны. 

39Ғай са: 
– Таш ты сит кә шыл ды ры ғыҙ! – ти не. 
– Ху жам, мәр хүм ин де еҫ лән гән дер, үл гә не нә дүрт көн уҙ ҙы 

бит ин де, – ти не үл гән ке ше нең апоһы Мар фа. 
40Ғай са уға: 
– Мин һи ңә: «Әгәр ҙә ышан һаң, Ал ла ның дан лы бө йөк лө гөн 

кү рер һең», – ти мә гәй нем ме ни? – тип яуап бир ҙе. 
41Мә мер йә ауы ҙы нан таш ты алып ҡуй ҙы лар. Ғай са юға ры ға 

ҡа рап: 
– Атам! Ми не ишет кә нең өсөн рәх мәт! – ти не. – 42Та уы шым‑

ды һәр ва ҡыт ише те үең де бе ләм, лә кин был һүҙ ҙә рем де бын да 
ба ҫып тор ған ке ше ләр өсөн, Ми не Һи нең ебәр гә не ңә ышан һын‑
дар өсөн әй тәм! 

43Шу лай ти гән дән һуң Ул көс лө та уыш ме нән: 
– Ла зарь, сыҡ! – ти не. 
44Бы на үл гән ке ше ки леп сыҡ ты. Уның аяҡ‑ҡу лы кә фен гә 

урал ған, йө ҙө нә бит лек ябыл ғай ны. Ғай са: 
– Та ға ты ғыҙ уны, ат лап кит һен! – ти не. 

ФарисейҙарҙыңҒайсаныүлтерергәниәтләүе
45Мәр йәм яны на кил гән йә һүд тәр ҙең кү бе һе, Ғай са ның ни 

эш лә гә нен күр гәс, Уға инан ды. 46Ә ҡай һы бер ҙә ре, фа ри сей ҙар ға 
ба рып, Ғай са ҡыл ған эш тәр ту ра һын да һөй ләп бир ҙе. 

47Шун да баш ру ха ни ҙар һәм фа ри сей ҙар кә ңәш мә гә йы йыл‑
ды. Улар: 

– Беҙ гә ни мә эш ләр гә? – ти еш те ләр. – Был ке ше күп мөғ жи‑
зә ләр күр һә тә. 48Әгәр ҙә шу лай да уам итер гә юл ҡуй һаҡ, һәм мә һе 
Уға ина на саҡ. Аҙаҡ иһә рим лы лар ки леп, Из ге уры ны быҙ ҙы ла, 
ха лыҡ ты ла юҡ итә сәк. 
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49Ара ла ры нан бе ре һе, ул йыл да иң баш ру ха ни бул ған Ка иафа: 
– Һеҙ бер ни ҙә бел мәй һе геҙ! 50Бө тә ха лыҡ һә ләк бу лыу ға ҡа‑

ра ған да, ха лыҡ өсөн бер ке ше нең үле үе һеҙ ҙең өсөн хә йер ле рәк 
бит. Шу ны аң ла май һы ғыҙ мы ни? – ти не. 

51‑52Ул бы ны үҙе нән һөй лә мә не, ә шул йыл да иң баш ру ха ни 
бу ла раҡ, Ғай са ның ха лыҡ өсөн, йә һүд хал ҡы өсөн ге нә тү гел, ә 
бар са ер ҙәр гә та рал ған Ал ла ба ла ла рын бер гә йы йыр өсөн үлә‑
сә ген ал дан әй теп бир ҙе. 

53Ошо көн дән алып улар Ғай са ны ни сек үл те реү ту ра һын да 
уй лай баш ла ны. 54Шул сә бәп ле Ғай са ин де йә һүд тәр ара һын да 
асыҡ тан‑асыҡ йө рө мәҫ бул ды. Ул бы нан сүл лек янын да ғы Еф ра им 
ти гән ҡа ла ға кит те һәм Үҙе нең шә керт тә ре ме нән шун да ҡал ды. 

55Йә һүд тәр ҙең Ҡот ҡа ры лыу бай ра мы яҡын лаш ҡай ны. Бай рам 
ал ды нан та ҙа ры ныу йо ла һын баш ҡа рыр ға тип, Иеру са лим ға 
ил дең төр лө тө бәк тә ре нән күп ке ше кил де. 56Ха лыҡ Ғай са ны 
эҙ лә не. Улар Ал ла Йор тон да бер‑бе ре һе нән: «Ни сек уй лай һы ғыҙ, 
Ул бай рам ға кил мәҫ ми кән ни?» – тип һо раш ты лар. 

57Баш ру ха ни ҙар һәм фа ри сей ҙар иһә, Ғай са ны ҡул ға алыр 
өсөн, Уның ҡай ҙа лы ғын бел гән ке ше ләр беҙ гә ки леп әй тер гә 
те йеш, тип әмер бир ҙе. 

ВифаниялаҒайсағамайһөртөү

121Ҡот ҡа ры лыу бай ра мы на ал ты көн ҡал ғас, Ғай са Ви фа‑
ни я ға кил де. Ул Ғай са үлем дән те релт кән Ла зарь йә шә гән 

ауыл ине. 2Ун да Ғай са хөр мә те нә мәж лес ҡор ҙо лар. Мар фа хеҙ мәт 
күр һә теп йө рө нө, ә Ла зарь Ғай са һәм баш ҡа ҡу наҡ тар ме нән бер‑
гә та бын да ул тыр ҙы. 3Мәр йәм бер ҡа ҙаҡ бик ҡим мәт ле хуш еҫ ле 
саф нард* ма йы алып, Ғай са ның аяҡ та ры на һы ла ны һәм үҙе нең 
сә се ме нән һөр төп ал ды. Өй эсе май ҙың хуш еҫе ме нән тул ды. 

4Шун да Ғай са ның шә керт тә ре нең бе ре һе – Уға хы я нат итә сәк 
Йә һү ҙә Ис ка риот: 

5– Ни ңә был май ҙы өс йөҙ ди нар ға һа тып, фә ҡир ҙәр гә өлә шеп 
бир мәҫ кә ине ин де? – тип ҡуй ҙы. 

6Ул бы ны фә ҡир ҙәр ха ҡын да ҡай ғырт ҡан дан тү гел, ә ҡа раҡ 
бул ға ны өсөн әйт те. Ур таҡ аҡ са ян сы ғын йө рө төү уның ва зи‑
фа һын да ине һәм ул йыш ҡы на унан үҙ их ты я жы на аҡ са ала 
тор ғай ны. 

* 12:3 Нард – Һин до стан да үҫкән үҫем лек. 
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7Ғай са бы лай яуап бир ҙе: 
– Мәр йәм де ты ныс лыҡ та ҡал дыр! Ул был хуш еҫ ле май ҙы Ми не 

ер ләү кө нө нә һаҡ лар ға те йеш ине. 8Фә ҡир ҙәр һәр ва ҡыт һеҙ ҙең 
ме нән бу лыр, Мин иһә һәр ва ҡыт яны ғыҙ ҙа бул мам. 

9Ошо ва ҡыт күп йә һүд тәр, Ғай са ның Ви фа ни я ла икән ле ген 
бе леп, шун да кил де. Улар Ғай са өсөн ге нә тү гел, Ул те релт кән 
Ла зар ҙы кү рер гә тип тә кил гәй не. 10Шун лыҡ тан баш ру ха ни ҙар 
Ла зар ҙы ла үл те рер гә ҡа рар ит те, 11сөн ки уның ар ҡа һын да күп 
йә һүд тәр ки леп, Ғай са ға ина на баш ла ғай ны. 

ҒайсаныңтантаналырәүештәИерусалимғаинеүе
12Икен се көн дө бай рам ға йы йыл ған күп һан лы ха лыҡ төр‑

кө мө, Ғай са ның Иеру са лим ға ки леү ен ишет кәс, 13хөр мә аға сы 
бо таҡ та ры то топ Уны ҡар шы лар ға сыҡ ты һәм: 

– «Осан на!* 
Раб бы исе ме ме нән Ки леү се, 
Из ра иль Бат ша һы мө бә рәк бул һын!» – 

тип ҡыс ҡыр ҙы. 
14Ғай са бер ишәк та бып шу ға ат лан ды, һәм эш Из ге Яҙ ма ла 

әй тел гән сә тор мош ҡа аш ты: 
15 «Ҡурҡ ма, Си он ҡы ҙы**. 

Кү рә һең ме, йәш ишәк кә ат ла нып, 
һи нең Бат шаң ки лә». 

16Шә керт тә ре ул саҡ та бы ны аң ла ма ны, ә ин де Ғай са дан лы 
бө йөк лөк кә өл гәш кән дән һуң, Из ге Яҙ ма ла Уның ха ҡын да шу‑
лай яҙыл ған бу лы уын һәм Уны шу лай ҡар шы алыу ҙа рын хә тер‑
ҙә ре нә тө шөр ҙө. 

17Ғай са Ла зар ҙы ҡә бер ҙән сы ға рып те релт кән саҡ та Уның 
ме нән бул ған ке ше ләр күр гән хәл ту ра һын да һөй лә не. 18Ха лыҡ 
Ғай са ның ошон дай мөғ жи зә ҡыл ға нын ишет кәй не, шу ға кү рә 
Уны ҡар шы алыр ға сыҡ ты. 

19Фа ри сей ҙар иһә үҙ‑ара: 
– Кү рә һе геҙ ме, беҙ бер нә мә гә лә өл гә шә ал май быҙ. Бө тә ке ше 

Уға эйә рә, – ти еш те. 

* 12:13 Осанна – йә һүд те лен дә һүҙ мә‑һүҙ «яр ҙам ит» ти гән де аң ла та, 
ә «Ал ла ға дан» ти гән мә ғә нә лә ҡул ла ны ла. 

** 12:15 Сионҡыҙы – Иеру са лим хал ҡы. Си он та уын да Иеру са лим ҡа‑
ла һы урын лаш ҡан. 
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ҒайсаныңҮҙенеңнисекүләсәгенбелгертеүе
20Бай рам да Ал ла ға та бы ныр ға ки леү се ләр ара һын да грек тар 

ҙа бар ине. 21Улар, Га ли ле я ла ғы Виф са и да нан бул ған Фи липп 
яны на ки леп: 

– Әфән дем, беҙ Ғай са ны кү рер гә те ләй беҙ, – тип үтен де. 
22Фи липп был хаҡ та Ан дрей ға әйт те, икәү ләп был үте нес те 

Ғай са ға ет кер ҙе ләр. 23Ғай са: 
– Әҙәм Улы на дан лы бө йөк лөк би ре лә тор ған ва ҡыт ет те! – 

тип яуап ла ны. – 24Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: ер гә төш кән бой ҙай 
бөр тө гө үл мә һә, шул ки леш ҡа лыр, ә үл һә, ҙур уңыш кил те‑
рер. 25Үҙ йә нен яра тыу сы уны юғал тыр; ә был донъя ла үҙ йә‑
нен һан ға һуҡ мау сы уны мәң ге лек тор мош өсөн һаҡ лар. 26Кем 
Ми ңә хеҙ мәт итә, шул Ми ңә эйәр һен. Мин ҡай ҙа, хеҙ мәт сем 
дә шун да бу ла саҡ. Ми ңә хеҙ мәт итеү се гә Атам их ти рам күр‑
һә тә сәк. 

27Кү ңе лем Ми нең хә ҙер бор соу лы. Ни мә тип әй тә йем? «Атам! 
Ми не был сә ғәт тән ҡот ҡар!» – тип ме? Лә кин Мин ошо сә ғәт 
өсөн кил дем дә ин де. 28Атам! Исе мең дең дан лы бө йөк лө гөн 
күр һәт. 

Шул ва ҡыт күк тән: 
– Күр һәт тем һәм күр һә тә сәк мен! – ти гән ауаз ише тел де. 
29Шун да тор ған һәм бы ны ишет кән ха лыҡ: «Күк күк рә не», – 

ти еш те. Ҡай һы бер ҙә ре иһә: «Уның ме нән фә реш тә һөй ләш‑
те», – ти не. 

30Бы ға ҡар шы Ғай са: 
– Был ауаз Ми нең өсөн тү гел, һеҙ ҙең өсөн бул ды, – ти не. – 

31Был донъя ны хө көм итер ва ҡыт ет те, хә ҙер был донъя ның ха‑
ки мы ҡы уы ла саҡ. 32Мин, ер ҙән кү тә рел гәс, бар лыҡ ке ше ләр ҙе 
Үҙе мә тар та саҡ мын. 

33Ул бы ны Үҙе нең нин дәй үлем ме нән үлә сә ген бел гер теп әйт‑
те. 34Ха лыҡ Уға бы лай яуап ла ны: 

– Беҙ гә ҡа нун дан Мә сих тең мәң ге ҡа ла са ғы бил дә ле. Ни сек 
Һин, Әҙәм Улы күк кә кү тә ре лер гә те йеш, тип әй тә ала һың? Кем 
Ул – Әҙәм Улы? 

35Ғай са: 
– Яҡ ты лыҡ тың һеҙ ҙең ме нән бу лы ры на бик аҙ ва ҡыт ҡал ды. 

Үҙе геҙ ҙе ҡа раң ғы лыҡ баҫ ҡан ға са, яҡ ты ла йө рөп ҡа лы ғыҙ, сөн ки 
ҡа раң ғы ла йө рөү се ҡай ҙа бар ға нын бел мәй. 36Яҡ ты лыҡ һеҙ ҙең 
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ме нән бул ған да, яҡ ты лыҡ ҡа ыша ны ғыҙ, шул саҡ та һеҙ яҡ ты лыҡ 
ба ла ла ры бу лыр һы ғыҙ, – ти не. 

Ошо һүҙ ҙәр ҙе әйт кәс, Ғай са улар ҙың кү ҙе нән юғал ды. 

ХалыҡтыңҒайсағаышанмауы
37Ғай са ха лыҡ ал дын да шул тик лем күп ила һи мөғ жи зә ләр 

күр һәт һә лә, Уға ышан ма ны лар. 38Сөн ки Иша ғыя пәй ғәм‑
бәр ҙең: 

«Раб бым! Беҙ ҙең хә бәр гә кем ышан ды? 
Раб бы ның ҡөҙ рә те кем гә асыл ды?» – 

ти гән һүҙ ҙә ре тор мош ҡа ашыр ға те йеш ине. 
39Улар ыша на ал ма ны, сөн ки, Иша ғыя йә нә әйт кән сә: 

40 «Ал ла улар ҙың күҙ ҙә рен күр мәҫ ит те, 
йө рәк тә рен ҡа тыр ҙы. 
Күҙ ҙә ре ме нән бер ни ҙә кү рер гә, 
йө рәк тә ре ме нән бер ни ҙә аң лар ға те лә мәй ҙәр. 
Әгәр шу лай бул ма һа, Ми ңә та бан бо ро лор ҙар 
һәм Мин улар ҙы һа уыҡ ты рыр инем». 

41Иша ғыя был һүҙ ҙәр ҙе Ғай са ның дан лы бө йөк лө гөн ал дан 
күр гән гә әйт кән; ул бы ны Уның ту ра һын да һөй лә гән. 

42Хә йер, баш лыҡ тар ҙың да кү бе һе Уға инан ғай ны ин де, лә кин 
үҙ ҙә рен фа ри сей ҙар ғи бә ҙәт ха на нан айы рыр тип ҡур ҡып, бы ны 
бел дер мә не ләр. 43Улар Ал ла нан кил гән дан ға ҡа ра ған да, ке ше ләр 
ал дын да ғы дан ды ар ты ғы раҡ күр ҙе. 

44Ғай са көс лө та уыш ме нән: 
– Ми ңә инан ған ке ше Ми нең Үҙе мә тү гел, ә Ми не Ебә реү се гә 

ина на, – ти не. – 45Ми не күр гән Ми не Ебә реү се не кү рә. 46Мин, 
Ми ңә ина ныу сы лар ҡа раң ғы лыҡ та ҡал ма һын өсөн, донъя ға 
яҡ ты лыҡ бу лып кил дем. 47Кем дер Ми нең һүҙ ҙә рем де ише теп 
тә, үтә мәй икән, уны хө көм ит мә йем, сөн ки Мин донъя ға хө‑
көм итер гә тү гел, ә донъя ны ҡот ҡа рыр ға кил дем. 48Ми не ки ре 
ҡа ғып, һү ҙем де ҡа бул ит мәү се нең үҙ хө көм сө һө бар: уны ҡиә мәт 
кө нөн дә Мин әйт кән Һүҙ хө көм итә сәк. 49Сөн ки Мин Үҙем дән 
һөй лә мә нем, ә ни мә һөй ләр гә, ни мә әй тер гә кә рәк ле ге ха ҡын‑
да Ми не ебәр гән Атам әмер бир ҙе. 50Мин Уның әме ре мәң ге лек 
тор мош кил те ре үен бе ләм. Шу лай итеп, ни мә һөй лә һәм дә, һәр 
һүҙ ҙе нәҡ Атам ҡуш ҡан са һөй лә йем. 
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Ғайсаныңшәкерттәренеңаяҡтарынйыуыуы

131Ҡот ҡа ры лыу бай ра мы ал ды нан Ғай са Үҙе нең был донъя‑
нан Ата хо зу ры на ки тер сә ғә те ет кән ле ген бел де. Ул был 

донъя ла ғы Үҙе не ке ләр ҙе һәр ва ҡыт ярат ты һәм һуң ғы сик кә 
тик лем улар ҙы яра ты уын күр һәт те. 

2Иб лис Си мон Ис ка риот улы Йә һү ҙә нең кү ңе ле нә Ғай са ға хы‑
я нат итеү фе ке рен һал ғай ны ин де. Кис ке аш ва ҡы тын да 3Ата ның 
бө тә нә мә не Уның ҡу лы на бир гә нен һәм Үҙе нең Ал ла нан ки леп 
Ал ла хо зу ры на ки тә сә ген бе леп, 4Ғай са өҫ тәл ар ты нан тор ҙо ла, 
өҫ ке йе мен си сеп, би ле нә таҫ та мал һал ды. 5Шу нан тас ҡа һыу 
ҡо йоп, шә керт тә ре нең аяҡ та рын йы уа баш ла ны, йыу ған бе ре һен 
би лен дә ге таҫ та мал ме нән һөр тә бар ҙы. 

6Си рат Си мон Петр ға ет кәс, Петр Уға: 
– Ху жам! Ми нең аяҡ та рым ды Һин йы уа һың мы?! – ти не. 
7– Һин әле Ми нең нимә эш лә үем де аң ла май һың. Әм мә аҙа‑

ғы раҡ тө шө нөр һөң, – тип яуап бир ҙе Ғай са. 
8– Һин бер ҡа сан да ми нең аяҡ та рым ды йы уыр ға те йеш тү‑

гел! – ти не Петр. 
– Әгәр йыу ма һам, Мин дә һи нең өлө шөң бул маҫ, – тип яуап‑

ла ны Ғай са. 
9– Ху жам! – ти не Си мон Петр. – Улай һа, аяҡ та рым ды ғы на 

тү гел, ҡул да рым ды ла, ба шым ды ла йы уа күр. 
10– Бы ға са йы уын ған ке ше нең бө тә тә не та ҙа бу ла. Шу ға кү рә 

уның аяҡ та ры нан баш ҡа ерен йы уыр ға кә рәк мәй. Һеҙ та ҙа, әм мә 
бө тә геҙ ҙә тү гел, – ти не Ғай са. 11Үҙе нә кем дең хы я нат итә сә ген 
бел гән гә кү рә: «Һеҙ ҙең бө тә геҙ ҙә та ҙа тү гел», – ти гән һүҙ ҙәр ҙе 
әйт те Ул. 

12Ғай са, шә керт тә ре нең аяҡ та рын йы уып бөт кәс, ке йе мен ке‑
йеп, яңы нан уры ны на ба рып ул тыр ҙы һәм шә керт тә ре нән: 

– Ми нең һеҙ ҙең өсөн ни мә эш лә гә нем де аң лай һы ғыҙ мы? – тип 
һо ра ны. – 13Ми не Ос таз һәм Ху жа тип атай һы ғыҙ. Һеҙ хаҡ лы: 
Мин шул мын. 14Әгәр ҙә Мин, һеҙ ҙең Ху жа ғыҙ һәм Ос та зы ғыҙ, 
аяҡ та ры ғыҙ ҙы йыу ған мын икән, һеҙ ҙә бер‑бе ре геҙ ҙең аяҡ та‑
рын йы уыр ға те йеш һе геҙ. 15Ми нең ке үек эш ләр һе геҙ тип, үр нәк 
күр һәт тем. 16Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: хеҙ мәт се үҙе нең ху жа һы нан 
ҙу ры раҡ тү гел, ебә рел гән ке ше лә үҙен ебә реү се нән ҙур тү гел. 
17Һеҙ хә ҙер бы ны бе лә һе геҙ һәм, бел гә не геҙ ҙе үтә һә геҙ, бә хет ле 
бу лыр һы ғыҙ. 
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18Мин бө тә геҙ ту ра һын да ла һөй лә мә йем. Кем дәр ҙе һай лап 
алы уым ды бе ләм, лә кин Из ге Яҙ ма ла: «Ми нең ме нән бер гә 
ик мәк аша ған ке ше Ми ңә ҡул кү тәр ҙе», – тип яҙыл ған һүҙ ҙәр 
тор мош ҡа ашыр ға те йеш. 19Ул хәл дәр бул ған ва ҡыт та һеҙ Ми‑
нең Шул* икән ле ге мә ышан һын өсөн, Мин һеҙ гә улар ҙы ал дан 
уҡ һөй лә йем. 20Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: Мин ебәр гән ке ше не ҡа бул 
итеү се Ми не лә ҡа бул итә; Ми не ҡа бул ит кән ке ше иһә Ми не 
Ебә реү се не ҡа бул итә. 

ҒайсаныңхыянатсыЙәһүҙәнефашитеүе
21Бы ны һөй лә гән дән һуң Ғай са ныҡ бор соу ға төш тө һәм шә‑

керт тә ре нә: 
– Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: һеҙ ҙең бе ре геҙ Ми ңә хы я нат итә сәк, – 

ти не. 
22Шә керт тә ре, Уның кем ха ҡын да һөй лә үен аң ла ма йын са, 

бер‑бе ре һе нә ҡа раш ты. 23Ғай са ның янын да шә керт тә ре нең бе‑
ре һе, Уның ярат ҡан бер шә кер те ул ты ра ине. 24Си мон Петр уға, 
Ғай са ның кем ха ҡын да һөй лә үен һо рар ға ҡу шып, иша ра яһа ны. 
25Ә те ге шә керт, Ғай са ға та ғы ла ны ғы раҡ яҡы на йып, Унан: 

– Ху жам, ул кем? – тип һо ра ны. 
26– Мин бер һы ныҡ ик мәк те кем гә ма нып би рәм, ул – шул, – 

тип яуап ҡай тар ҙы Ғай са һәм, бер һы ныҡ ик мәк те ашы на ма нып, 
Си мон Ис ка риот улы Йә һү ҙә гә бир ҙе. 27Йә һү ҙә һы ныҡ ты ҡу лы на 
алыу ға, уның эсе нә Иб лис ин де. Ғай са уға: 

– Ҡы ла һы эшең де ти ҙе рәк ҡыл, – ти не. 
28‑29Әм мә Ғай са ның ни лек тән шу лай тип әйт кә нен та бын‑

да ғы лар ҙың бе ре һе лә аң ла ма ны. Аҡ са ян сы ғы Йә һү ҙә лә бул‑
ған лыҡ тан, ҡай һы бе рәү ҙәр, Ғай са уға бай рам ға ри зыҡ һа тып 
алыр ға йә ки фә ҡир ҙәр гә бе рәй нә мә та ра тып би рер гә ҡуш ҡан‑
дыр, тип уй ла ны. 30Һы ныҡ ты алыу ме нән Йә һү ҙә сы ғып кит те. 
Төн ине. 

«Яңыәмербирәм:бер‑берегеҙҙеяратығыҙ»
31Ул сы ғып кит кәс, Ғай са бы лай ти не: 
– Бы на хә ҙер Әҙәм Улы на дан лы бө йөк лөк би рел де һәм Уның 

аша Ал ла Үҙ бө йөк лө гөн дә күр һә тел де. 32Әгәр ҙә Ал ла Уның аша 
Үҙ бө йөк лө гөн дә күр һә тел гән икән, Ул Әҙәм Улы ның  бө йөк лө гөн 

* 13:19 Был хаҡ та 8‑се бү лек тең 24‑се ая тын да ғы иҫ кәр мә не ҡа ра ғыҙ. 
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Үҙен дә күр һә тә сәк, һәм был тиҙ ара ла бу ла саҡ. 33Ба ла ла рым, 
Мин ин де яны ғыҙ ҙа оҙаҡ бул мам. Ми не эҙ ләр һе геҙ, лә кин, йә‑
һүд тәр гә әйт кән һүҙ ҙә рем де хә ҙер һеҙ гә лә ҡа бат ла йым: «Мин 
ки тә тор ған урын ға һеҙ ба ра ал маҫ һы ғыҙ». 

34Һеҙ гә яңы әмер би рәм: бер‑бе ре геҙ ҙе яра ты ғыҙ. Мин һеҙ ҙе 
ни сек ярат һам, һеҙ ҙә шу лай бер‑бе ре геҙ ҙе яра ты ғыҙ. 35Бер‑бе‑
ре геҙ ҙе яра ты уы ғыҙ ҙан ба ры һы ла һеҙ ҙең Ми нең шә керт тә рем 
бу лы уы ғыҙ ҙы бе лер. 

36Си мон Петр Унан: 
– Ху жам, Һин ҡай ҙа ки тә һең? – тип һо ра ны. 
Ғай са: 
– Мин ки тә тор ған урын ға һин хә ҙер гә эйә реп ба ра ал май һың, 

әм мә аҙаҡ ба ра саҡ һың, – тип яуап бир ҙе. 
37– Ху жам, ни ңә Һи нең ар тың дан хә ҙер ба ра ал ма йым? Мин 

Һи нең өсөн йә нем де фи ҙа ҡы лыр ға әҙер! – ти не Петр. 
38Ғай са уға: 
– Ми нең өсөн йә нең де фи ҙа ҡы лыр ға әҙер һең ме? Һи ңә хаҡ 

һүҙ әй тәм: әтәс ҡыс ҡыр ған ға тик лем, һин Ми нән өс тап ҡыр ваз 
ки сә сәк һең, – ти не. 

«Мин–юл,хәҡиҡәтһәмтормош»

141– Бор сол ма ғыҙ! Ал ла ға ыша на һы ғыҙ икән, Ми ңә лә 
ыша ны ғыҙ! 2Атам йор тон да йә шәр урын күп. Шу лай бул‑

ма һа, һеҙ гә урын эҙ ләр гә ки тәм, тип әйт мәҫ инем ме ни? 3Ба рып 
урын әҙер лә гәс, һеҙ ҙә Ми нең ме нән бер гә бул һын өсөн, яңы нан 
ки леп, һеҙ ҙе Үҙ яны ма ала саҡ мын. 4Мин ба ра тор ған урын ға 
юл ды бе лә һе геҙ. 

5– Ху жам! Һи нең ҡай ҙа ки те үең беҙ гә бил дә һеҙ, шу лай бул ғас, 
ун да ба рыр юл ды ҡай ҙан бе лә йек? – ти не Фо ма. 

6Ғай са уға: 
– Мин – юл, хә ҡи ҡәт һәм тор мош. Ми нең аша үтеп ке нә Атам 

яны на ба рып бу ла. 7Ми не бе лә һе геҙ икән, Атам ды ла бе лер һе‑
геҙ. Ошо ва ҡыт тан баш лап һеҙ Уны бе лә һе геҙ һәм күр ҙе геҙ ҙә 
ин де, – тип яуап бир ҙе. 

8– Ху жам! Беҙ гә Ата ны күр һәт һәң, беҙ ҡә нә ғәт бу лыр быҙ, – 
ти не Фи липп. 

9– Фи липп, ни тик лем ва ҡыт һеҙ ҙең ме нән бер гә мен, ә һин 
Ми не бел мәй һең дә ме ни? – ти не Ғай са. – Ми не күр гән ке ше 
Ата ны ла күр гән бу ла. Ни сек ин де һин: «Беҙ гә Ата ны күр һәт», – 
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ти һең? 10Ми нең – Ата ла, Ата ның Мин дә бу лы уы на ышан май‑
һың мы ни? Ә бит һеҙ гә һөй лә гән һүҙ ҙәр ҙе Мин Үҙем дән һөй лә‑
мә йем, Мин дә ге Атам Үҙе нең эш тә рен баш ҡа ра. 11Ыша ны ғыҙ: 
Мин – Ата ла, Атам – Мин дә. Әйт кән дә ре мә ышан май һы ғыҙ 
икән, ҡыл ған эш тә рем ар ҡы лы ыша ны ғыҙ. 12Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй‑
тәм: Ми ңә инан ған ке ше Мин баш ҡар ған эш тәр ҙе, хат та улар ға 
ҡа ра ған да ҙу ры раҡ та рын да баш ҡа рыр, сөн ки Мин Атам яны на 
ки тәм. 13Исе мем де әй теп ни мә ге нә һо ра һа ғыҙ ҙа, эш ләр мен; 
шу лай итеп Ата Үҙ дан лы бө йөк лө гөн Улы аша күр һә тер. 14Исе‑
мем де әй теп нимә һо ра һа ғыҙ ҙа, эш ләр мен. 

ҒайсавәғәҙәиткәнИзгеРух
15– Әгәр Ми не ярат һа ғыҙ, әмер ҙә рем де үтәр һе геҙ. 16Мин Атам‑

дан һо рар мын һәм Ул һеҙ гә бү тән Яҡ лау сы би рер, ә Ул мәң ге 
һеҙ ҙең ме нән бу лыр. 17Ул Яҡ лау сы – Хә ҡи ҡәт Ру хы. Донъя Уны 
күр мә гән гә һәм бел мә гән гә кү рә ҡа бул итә ал май, ә һеҙ Уны 
бе лә һе геҙ, ул һеҙ ҙең ме нән ҡа лыр һәм кү ңе ле геҙ ҙә бу лыр. 18Мин 
һеҙ ҙе етем ҡал дыр мам, яңы нан яны ғыҙ ға ки лер мен. 19Та ғы аҙ 
ғы на ва ҡыт үт кәс, донъя Ми не күр мә йә сәк, ә һеҙ кү рә сәк һе геҙ. 
Мин йә шә йем икән, һеҙ ҙә йә шә йә сәк һе геҙ. 20Шул көн дө һеҙ 
Ми нең – Атам да, үҙе геҙ ҙең – Мин дә һәм Ми нең һеҙ ҙә икән ле‑
гем де бе лер һе геҙ. 21Әмер ҙә рем де ҡа бул итеп, улар ҙы үтә гән ке ше 
Ми не яра та. Ә Ми не ярат ҡан ке ше не Атам да яра тыр, Мин дә 
яра тыр мын һәм уға Үҙем де күр һә тер мен. 

22Йә һү ҙә (Ис ка риот тү гел) Унан: 
– Ху жам! Ни өсөн Һин Үҙең де донъя ға тү гел, ә беҙ гә күр һә‑

тер гә те ләй һең? – тип һо ра ны. 
23Ғай са уға бы лай тип яуап бир ҙе: 
– Ми не ярат ҡан ке ше Ми нең Һү ҙем де то тор. Ул саҡ та Атам 

да уны яра тыр һәм Беҙ, уның яны на ки леп, уның ме нән бер гә 
йә шәр беҙ. 24Ми не ярат ма ған ке ше һү ҙем де лә тот май. Ә бит һеҙ 
ише тә тор ған һүҙ Ми нән тү гел, ә Ми не ебәр гән Ата нан. 

25Мин бы лар ҙы һеҙ ҙең ме нән бер гә бул ған да уҡ әйт кәй нем. 26Ә 
Ми нең исе мем дән Атам ебә рә сәк Яҡ лау сы – Из ге Рух – һеҙ ҙе 
һәр нә мә гә өй рә тер һәм Мин һөй лә гән дәр ҙең бө тә һен дә хә те‑
ре геҙ гә тө шө рөр. 

27Мин һеҙ гә ты ныс лыҡ ҡал ды рып, Үҙем дең ты ныс лы ғым ды 
һеҙ гә би рәм, әм мә Мин бир гән ты ныс лыҡ ке ше ләр бир гән ке үек 
тү гел. Кү ңе ле геҙ ҙе хә үеф би лә мә һен! Ҡурҡ ма ғыҙ! 28Һеҙ Ми нең: 
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«Һеҙ ҙән ки тәм һәм һеҙ гә ки лә сәк мен», – ти гә нем де ишет те геҙ. 
Әгәр ҙә Ми не ярат һа ғыҙ, Атам яны на ки те үе мә ҡы уа ныр ине геҙ, 
сөн ки Атам Ми нән бө йө гө рәк. 29Мин һеҙ гә был һүҙ ҙәр ҙе бу ла саҡ 
хәл дәр тор мош ҡа аш ҡан да һеҙ ышан һын өсөн хә ҙер һөй лә йем. 
30Ин де һеҙ ҙең ме нән бү тән сә һөй лә шә ал мам, сөн ки был донъя‑
ның ха ки мы ки лә. Уның Ми нең өҫ төм дән ха ким лы ғы юҡ, 31әм‑
мә донъя бел һен: Мин Атам ды яра там һәм Уның Ми ңә ҡуш ҡан 
әмер ҙә ре нең ба ры һын да баш ҡа рам. То ро ғоҙ, бы нан ки тә йек! 

Ғайса–ысынйөҙөмһабағы

151– Мин – ысын йө ҙөм һа ба ғы, Атам – йө ҙөм үҫ те реү се. 
2Ул Мин дә ге емеш бир мәй тор ған һәр бо таҡ ты ки ҫеп таш‑

лай, ә емеш би рер ҙәй ҙә рен, уңыш му лы раҡ бул һын тип, та ҙар та. 
3Ми нең ет кер гән һү ҙем аша һеҙ ин де та ҙа рын ды ғыҙ. 4Мин һеҙ ҙә 
йә шә гән ке үек, һеҙ ҙә Мин дә йә шә геҙ. Йө ҙөм һа ба ғын да бул ма ған 
бо таҡ үҙе нән‑үҙе емеш би рә ал ма ған ке үек, Мин дә бул ма һа ғыҙ, 
һеҙ ҙә би рә ал маҫ һы ғыҙ. 

5Мин – йө ҙөм һа ба ғы, ә һеҙ – бо таҡ тар. Кем Мин дә йә шәй 
һәм Мин ун да йә шә йем – шул ғы на күп емеш би рер. Ми нән 
баш ҡа бер ни ҙә эш ләй ал маҫ һы ғыҙ. 6Кем дәр Мин дә йә шә мәй, 
улар ҙы ағас бо та ғы ке үек ҡыр ҡып ыр ғы та лар һәм улар ҡо рой. 
Ун дай бо таҡ тар ҙы йы йып, ут ҡа таш лап ян ды ра лар. 7Ә ин де 
Мин дә йә шә һә геҙ һәм Ми нең һүҙ ҙә рем һеҙ ҙә йә шә һә, ул саҡ‑
та те лә гә не геҙ ҙе һо ра ғыҙ һәм һеҙ гә бө тә һе лә би ре лер. 8Һеҙ күп 
емеш кил те рә һе геҙ һәм Ми нең шә керт тә рем бу ла һы ғыҙ икән, 
Атам дан ла ныр. 

9Атам Ми не ярат ҡан ке үек, Мин дә һеҙ ҙе ярат тым. Ми нең 
мө хәб бә тем дә йә шә геҙ. 10Мин Атам дың әмер ҙә рен үтәп, Уның 
мө хәб бә тен дә йә шә йем, һәм һеҙ ҙә, әмер ҙә рем де үтә һә геҙ, Ми нең 
мө хәб бә тем дә йә шәр һе геҙ. 11Ҡы уа ны сым ды һеҙ та ты һын һәм ул 
бар бул мы шы ғыҙ ҙы би ләп ал һын тип, һеҙ гә ошо лар ҙы һөй лә нем. 

12Ми нең әме рем шул: Мин һеҙ ҙе ярат ҡан ке үек, һеҙ ҙә бер‑бе‑
ре геҙ ҙе яра ты ғыҙ. 13Дуҫ та ры өсөн үҙе нең йә нен фи ҙа ҡыл ған 
ке ше нең яра ты уы нан да бө йөк яра тыу юҡ. 14Әмер ҙә рем де үтә‑
һә геҙ, һеҙ – Ми нең дуҫ та рым. 15Мин ин де һеҙ ҙе хеҙ мәт се лә рем 
тип ата ма йым, сөн ки хеҙ мәт се ху жа һы ның ни эш лә үен бел мәй. 
Мин һеҙ ҙе дуҫ та рым тип ата ным, сөн ки Атам дан ишет кән дә‑
рем дең ба ры һын да һеҙ гә ет кер ҙем. 16Ми не һеҙ һай ла ма ны ғыҙ, 
ә Мин һеҙ ҙе һай лап ал дым; емеш кил те ре геҙ һәм еме ше геҙ һәр 
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ва ҡыт бу лып тор һон тип, һеҙ ҙе Мин тә ғә йен ләп ҡуй ҙым. Шу лай 
итеп, Ми нең исе мем дән нимә һо ра һа ғыҙ ҙа, Атам һеҙ гә би рер. 
17Ми нең һеҙ гә әме рем шул: бер‑бе ре геҙ ҙе яра ты ғыҙ! 

Донъяныңнәфрәте
18– Әгәр ҙә донъя һеҙ гә нәф рәт лә нә икән, иҫе геҙ ҙә то то ғоҙ: 

ул һеҙ ҙән элек Ми ңә нәф рәт ле. 19Был донъя ны ҡы бул һа ғыҙ, ул 
һеҙ ҙе үҙе не ке лә ре ке үек итеп яра тыр ине. Лә кин һеҙ был донъя‑
ны ҡы тү гел, Мин һеҙ ҙе, һай лап алып, был донъя нан айыр ҙым, 
шун лыҡ тан донъя һеҙ гә нәф рәт лән гән. 20«Хеҙ мәт се үҙе нең ху‑
жа һы нан ҙу ры раҡ тү гел», – ти гән һүҙ ҙә рем де хә тер лә геҙ. Ми не 
эҙәр лә гән дәр икән, һеҙ ҙе лә эҙәр ләр ҙәр. Ми нең һү ҙем де тот һа лар, 
һеҙ ҙе кен дә то тор ҙар. 21Улар бы лар ҙың ба ры һын да Ми не ке бул‑
ға ны ғыҙ өсөн эш ләр, сөн ки Ми не Ебә реү се не бел мәй ҙәр. 22Мин 
донъя ға ки леп улар ға һөй лә мә гән бул һам, ғә йеп ле бул маҫ тар ине, 
ә хә ҙер ғә йеп тән аҡ ла ныр са ра ла ры юҡ. 23Ми ңә нәф рәт ле Ми нең 
Ата ма ла нәф рәт ле. 24Баш ҡа бер кем дә эш ләй ал ма ған эш тәр ҙе 
эш ләп күр һәт мә гән бул һам, улар ғә йеп ле бул маҫ ине; ә хә ҙер, 
күр һә ләр ҙә, ба ры бер Ми ңә лә, Ата ма ла нәф рәт ле ләр. 25Әм мә 
улар ҙың ҡа ну нын да «Улар Ми ңә бер сә бәп һеҙ ҙән нәф рәт лән де» 
тип яҙыл ған һүҙ ҙәр тор мош ҡа аш һын өсөн шу лай бул ды. 

26Мин Ата нан һеҙ гә Яҡ лау сы ебә рә сәк мен. Ул – Ата нан сыҡ‑
ҡан Хә ҡи ҡәт Ру хы – кил гәс, Ми нең хаҡ та ша һит лыҡ ҡы ла саҡ. 
27Һеҙ ҙә Ми нең ша һит та рым, сөн ки баш тан уҡ Ми нең ме нән 
бер гә бул ды ғыҙ. 

161– Мин бы лар ҙы има ны ғыҙ ҡаҡ ша ма һын өсөн һөй лә нем. 
2Һеҙ ҙе ғи бә ҙәт ха на лар ҙан айы рыр ҙар. Хат та шун дай ва‑

ҡыт ки лер: һеҙ ҙе үл тер гән һәр кем, Ал ла ға шу ның ме нән хеҙ мәт 
итәм, тип уй лар. 3Ә бы лай эш ләү ҙә ре Ата ны ла, Ми не лә бел‑
мәү ҙә ре нән. 4Мин бы ны шу ның өсөн әйт тем: улар ҙың ва ҡы ты 
ет кәс, ошо хаҡ та һөй лә гән дә рем де иҫе геҙ гә тө шө рөр һө гөҙ. Элек 
бы лар ҙы һөй лә мә нем, сөн ки һеҙ ҙең ме нән бер гә инем. 

Яҡлаусыныңкилеүе
5Ә хә ҙер Мин Үҙем де Ебә реү се яны на ки тәм, ин де бе ре геҙ ҙә 

Ми нән: «Ҡай ҙа ба ра һың?» – тип һо ра май, 6сөн ки Ми нең һүҙ ҙә‑
рем дән кү ңел дә ре геҙ ҙе хәс рәт би ләп ал ды. 7Әм мә һеҙ гә дө рө ҫөн 
әй тәм: Ми нең ки теү ем һеҙ ҙең өсөн хә йер ле рәк, әгәр кит мә һәм, 
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һеҙ гә Яҡ лау сы кил мә йә сәк; ә кит һәм, Мин Уны һеҙ гә ебә рә‑
сәк мен. 8Ул, кил гәс, го наһ ҡа, ғә ҙел лек кә һәм хө көм гә ҡа ра та 
дө рөҫ фе кер йө рөт мә гән донъя ны фаш ла я саҡ: 9го наһ – Ми ңә 
ышан мау ҙа рын да; 10ғә ҙел лек – Ми нең Атам яны на ки те үем дә 
һәм һеҙ ҙең Ми не бү тән сә күр мә үе геҙ ҙә; 11хө көм – был донъя ның 
ха ки мы ин де хө көм ите леү ҙә. 

12Һеҙ гә әй тә һе һүҙ ҙә рем бик күп, әм мә хә ҙер һеҙ улар ҙы ҡа бул 
итә ал маҫ һы ғыҙ. 13Хә ҡи ҡәт Ру хы кил гәс ин де, Ул һеҙ гә ту лы хә‑
ҡи ҡәт кә ба рыу юлын күр һә тер. Ул һеҙ гә Үҙе нән сы ғып тү гел, ә 
ишет кә нен һөй ләр һәм ки лә сәк ту ра һын да хә бәр итер. 14Ул Ми‑
нән ал ға нын һөй ләр һәм Ми не бө йөк итеп күр һә тер. 15Атам дың 
ни мә һе бар – бө тә һе лә Ми не ке. Шу ға кү рә: «Ми нән ал ға нын 
һеҙ гә һөй ләр», – ти нем. 

«Ҡайғығыҙшатлыҡҡаәйләнер»
16Күп тә үт мәҫ, һеҙ Ми не күр мәҫ һе геҙ, ә йә нә бер аҙ ҙан ҡа бат 

кү рер һе геҙ. 
17Шу нан һуң ҡай һы бер шә керт тә ре бер‑бе ре һе нә: 
– «Күп тә үт мәҫ, һеҙ Ми не күр мәҫ һе геҙ, ә йә нә бер аҙ ҙан ҡа‑

бат кү рер һе геҙ» һәм: «Мин Атам яны на ки тәм» тип әй те үе ни‑
мә аң ла та икән? 18«Бер аҙ ҙан» ти гә не ни икән? Беҙ Уның ни мә 
һөй лә үен аң ла май быҙ! – ти еш те ләр. 

19Ғай са, улар ҙың ни хаҡ та һо рар ға те лә үен бе леп, бы лай ти не: 
– Һеҙ бер‑бе ре геҙ ҙән: «Күп тә үт мәҫ, һеҙ Ми не күр мәҫ һе геҙ, 

ә йә нә бер аҙ ҙан ҡа бат кү рер һе геҙ», – ти гән һүҙ ҙә рем дең ни мә 
аң ла ты уын һо ра ша һы ғыҙ мы? 20Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: һеҙ илар һы‑
ғыҙ, кө йө нөр һө гөҙ, ә донъя шат ла ныр. Һеҙ ҡай ғы рыр һы ғыҙ, әм мә 
ҡай ғы ғыҙ шат лыҡ ҡа әй лә нер. 21Сә ғә те ет кәс, ба ла тыу ҙы рыу сы 
ҡа тын яфа си гә, әм мә ба ла һын тыу ҙыр ғас, донъя ға ке ше тыу ҙы‑
рыу шат лы ғы нан, ки сер гән ға зап та рын оно та. 22Шу ның һы маҡ, 
һеҙ ҙә хә ҙер ҡай ғы ра һы ғыҙ; әм мә Мин һеҙ ҙе та ғы кү рә сәк мен, 
кү ңе ле геҙ ҙе шат лыҡ би ләп алыр һәм ул шат лыҡ ты һеҙ ҙән бер кем 
дә тар тып ала ал маҫ. 23Ул көн дә Ми нән бер нә мә ту ра һын да ла 
һо ра маҫ һы ғыҙ. Һеҙ гә хаҡ һүҙ әй тәм: Ми нең исе мем дән Ата нан 
ни мә ге нә һо ра һа ғыҙ ҙа, Ул һеҙ гә би рер. 24Бы ға са һеҙ Ми нең 
исе мем дән бер ни ҙә һо ра ма ны ғыҙ. Һо ра ғыҙ һәм алыр һы ғыҙ, 
кү ңел дә ре геҙ шат лыҡ ме нән ту лыр. 
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«Ҡыйыубулығыҙ:Миндонъяныеңдем»
25– Әле гә сә Мин бы лар ҙы һеҙ гә ки нә йә ме нән һөй лә нем; 

лә кин сә ғә те ет кәс, һеҙ гә Атам ха ҡын да ки нә йә ләп тү гел, 
асыҡ итеп әй тер мен. 26Ул көн дә Унан Ми нең исе мем дән һо‑
рар һы ғыҙ. Мин: «Һеҙ ҙең өсөн Атам дан үте нер мен», – ти мә йем, 
27сөн ки Ми не ярат ҡа ны ғыҙ ға һәм Ми нең Ал ла нан ки леү е мә 
ышан ға ны ғыҙ ға кү рә, Атам Үҙе һеҙ ҙе яра та. 28Мин донъя ға 
Атам дан кил дем һәм бы на, донъя ны яңы нан ҡал ды рып, Атам 
яны на ки тәм. 

29Шә керт тә ре: 
– Бы на хә ҙер Һин ки нә йә ме нән тү гел, ә асыҡ итеп һөй ләй‑

һең, – ти не ләр. – 30Хә ҙер беҙ Һи нең бар нә мә не бе ле үең де һәм 
хат та һо ра ған ға тик лем үк бе леп то ро уың ды аң ла ныҡ. Шу ға кү рә 
беҙ Һи нең Ал ла нан ки леү е ңә ыша на быҙ. 

31Ғай са улар ға бы лай яуап ла ны: 
– Хә ҙер ышан ды ғыҙ мы ин де? 32Бы на ва ҡыт етә, эйе, ул ет те 

ин де: һеҙ ба ры ғыҙ ҙа, Ми не яң ғыҙ ҡал ды рып, өй ҙә ре геҙ гә та ра‑
лыр һы ғыҙ. Лә кин Мин яң ғыҙ тү гел, сөн ки Атам Ми нең ме нән. 
33Мин бы ны һеҙ Мин дә ты ныс лыҡ тап һын өсөн әйт тем. Донъя‑
ла һеҙ күп ҡай ғы лар ки се рер һе геҙ, лә кин ҡы йыу бу лы ғыҙ: Мин 
донъя ны ең дем! 

Ғайсаныңдоғаһы

171Ғай са ошо һүҙ ҙәр ҙән һуң күк кә кү тә ре леп ҡа ра ны ла: 
– Атам! Ми нең ва ҡы тым ет те. Улың Һи нең дан лы бө йөк‑

лө гөң дө күр һәт һен өсөн, Улың дың бө йөк лө гөн күр һәт, – ти‑
не. – 2Ул Һин ыша нып тап шыр ған ке ше ләр гә мәң ге лек тор мош 
бир һен тип, Уға бар лыҡ ке ше ләр өҫ тө нән ха ким лыҡ бир ҙең бит. 
3Һи не, бер ҙән‑бер хаҡ Ал ла ны һәм Һин ебәр гән Ғай са Мә сих те 
та нып бе леү – ана шул мәң ге лек тор мош. 

4Мин, Һин тап шыр ған эш те баш ҡа рып сы ғып, ер ҙә һи нең дан‑
лы бө йөк лө гөң дө күр һәт тем. 5Ә хә ҙер, Атам, донъя яра тыл ған ға 
тик лем Һи нең ме нән бер гә бул ған да ғы дан лы бө йөк лө гөм дө Үҙ 
ҡар шың да ки ре ҡай та рып бир. 

6Һин донъя нан алып Ми ңә тап шыр ған ке ше ләр гә Һи нең исе‑
мең де асып бир ҙем. Улар Һи не ке ине, Һин улар ҙы Ми ңә бир ҙең. 
Улар Һи нең һү ҙең де тот то һәм 7хә ҙер Һин Ми ңә бир гән бар нә мә‑
нең Һи нән кил гә нен бе лә ләр. 8Һин әйт кән һүҙ ҙәр ҙе Мин улар ға 
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ет кер ҙем, улар ҡа бул ит те. Ми нең ысын лап та Һи нән ки леү ем де 
та нып, Ми не Һин ебәр гән гә ышан ды лар. 

9Мин улар өсөн үте нәм. Донъя өсөн тү гел, ә Һин Ми ңә бир гән 
ке ше ләр өсөн үте нәм, сөн ки улар Һи не ке. 10Ми нең ни мәм бар, 
улар – Һи не ке, ә Һи нең бул ған нә мәң – Ми не ке. Шу лар ар ҡы лы 
Ми нең бө йөк лө гөм күр һә тел де. 

11Мин ин де донъя ла тү гел, Мин Һи нең яны ңа ки тәм, ә улар 
донъя ла ҡа ла. Из ге Атам! Беҙ бер бул ған ке үек, улар ҙа бер бул‑
һын дар өсөн, улар ҙы Үҙ исе мең дең – Ми ңә бир гән исе мең дең 
ҡөҙ рә те ме нән һаҡ ла. 12Улар ме нән бер гә бул ған саҡ та Мин 
улар ҙы Һи нең исе мең дең – Ми ңә бир гән исе мең дең ҡөҙ рә те 
ме нән һаҡ лап тот том. Мин улар ҙы һаҡ ла ным һәм, Из ге Яҙ ма ла 
әй тел гән һүҙ ҙәр тор мош ҡа аш һын өсөн, һә ләк бу лыр ға те йеш‑
ле һе нән баш ҡа бе ре һе лә юғал ма ны. 

13Хә ҙер ин де Мин Һи нең яны ңа ки ләм. Был һүҙ ҙәр ҙе, улар Ми‑
нең шат лы ғым ды ту лы һын са ур таҡ лаш һын өсөн, донъя ла ва ҡы‑
тым да һөй лә йем. 14Мин улар ға Һи нең һү ҙең де ет кер ҙем һәм донъя 
улар ға нәф рәт лән де, сөн ки Мин донъя ны ҡы бул ма ған ке үек, улар 
ҙа донъя ны ҡы тү гел. 15Мин Һи нән улар ҙы донъя нан алы уың ды тү‑
гел, ә Иб лис тән* һаҡ ла уың ды үте нәм. 16Мин донъя ны ҡы бул ма ған 
ке үек, улар ҙа донъя ны ҡы тү гел. 17Улар ҙы Үҙ хә ҡи ҡә тең ме нән Үҙе ңә 
ба ғыш ла**, ә хә ҡи ҡәт – Һи нең һү ҙең. 18Һин Ми не донъя ға ебәр гән 
ке үек, Мин дә улар ҙы донъя ға ебәр ҙем. 19Һи ңә хә ҡи ҡәт юлы аша 
ба ғыш лан һын дар өсөн, улар ха ҡы на Һи ңә Үҙем де ба ғыш ла йым. 

20Лә кин Мин улар өсөн ге нә тү гел, ә улар ҙың һү ҙе аша Ми ңә 
ина ныу сы лар өсөн дә үте нәм. 21Бө тә һе бер бул һын, Һин Мин‑
дә һәм Мин Һин дә бул ған ке үек, Һи нең Ми не ебә ре үе ңә донъя 
инан һын өсөн, улар ҙа беҙ ҙә бул һын. 22Ми ңә Һин бир гән дан‑
ды улар ға ет кер ҙем: Беҙ бер бул ған ке үек, улар ҙа бер бул һын: 
23Мин – улар ҙа, Һин – Мин дә. Шу лай, Ми не ебәр гән бу лы уың ды 
һәм Ми не ярат ҡан ке үек улар ҙы ла яра ты уың ды донъя та ны һын 
өсөн, ту лы һын са бер бул һын дар. 

24Атам! Һин Ми ңә бир гән ке ше ләр ҙең Мин ба ра саҡ урын да 
Ми нең ме нән бер гә бу лыу ҙа рын те лә йем. Улар Һин бир гән дан лы 

* 17:15 Иблистән – грек те лен дә был һүҙ ҙе «яуыз лыҡ тан» тип тә аң‑
лар ға мөм кин. 

** 17:17 Грек те лен дә «һа гиа зо» ти гән һүҙ «из ге итеү» һәм «ба ғыш лау, 
из ге эш кә айы рыу» ти гән мә ғә нә ләр гә эйә. 
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бө йөк лө гөм дө күр һен: Һин бит Ми ңә донъя яра тыл ған ға тик лем 
үк мө хәб бә тең де бир ҙең. 25Ғә ҙел Атам! Донъя Һи не бел мәй, ә Һи не 
Мин бе ләм һәм улар Ми не Һин ебәр гән де бе лә. 26Һи нең Ми ңә 
бул ған яра ты уың улар ҙа ла йә шә һен һәм Үҙем дә улар ҙа йә шә йем 
тип, Мин Һи нең исе мең де улар ға бел дер ҙем һәм бел де рә сәк мен. 

Ғайсаныҡулғаалыу

181Ошо һүҙ ҙәр ҙе әйт кән дән һуң, Ғай са Үҙе нең шә керт тә ре 
ме нән Кед рон үҙә нен үтеп, шун да ғы баҡ са ға ба рып ин де. 

2Ғай са шә керт тә ре ме нән йыш ҡы на шун да йы йыл ған лыҡ тан, 
был урын ды хы я нат сы Йә һү ҙә лә бе лә ине. 3Бы на ул, рим лы лар‑
ҙың ғәс кә ри төр кө мөн һәм Ал ла Йор то ноң баш ру ха ни ҙар ме нән 
фа ри сей ҙар та ра фы нан ебә рел гән һаҡ сы ла рын эйәр теп, шун да 
кил де. Улар фа кел дар, яҡ тырт ҡыс тар һәм ҡо рал дар тот ҡай ны. 

4Ғай са, Үҙе ме нән ни бу ла са ғын бе леп, улар ал ды на сыҡ ты. 
– Кем де эҙ ләй һе геҙ? – тип һо ра ны. 
5Те ге ләр Уға: 
– На за ра лы Ғай са ны, – тип яуап бир ҙе. 
– Ул – Мин, – ти не Ғай са. 
Хы я нат сы Йә һү ҙә лә улар ме нән шун да то ра ине. 6Ғай са: «Ул – 

Мин», – ти гәс, те ге ләр арт ҡа си ге неп, ер гә йы ғы лып кит те. 
7Ғай са йә нә: 
– Кем де эҙ ләй һе геҙ? – тип һо ра ны. 
Улар: 
– На за ра лы Ғай са ны, – ти не. 
8– Мин һеҙ гә: «Ул – Мин», – тип әйт тем бит ин де, – ти не 

Ғай са. – Әгәр ҙә һеҙ гә Мин кә рәк икән, яным да ғы ке ше ләр ҙе 
сы ға рып ебә ре геҙ. 

9Ул бы лар ҙы: «Һин Ми ңә бир гән дәр ҙең бе ре һен дә юғалт ма‑
ным», – ти гән һүҙ ҙә ре тор мош ҡа аш һын өсөн әйт те. 

10Си мон Петр ҙың ҡы лы сы бар ине. Ул уны һу рып сы ғар ҙы ла, 
иң баш ру ха ни ҙың хеҙ мәт се һе нә һел тә неп, уның уң ҡо ла ғын са‑
бып өҙ ҙө. Хеҙ мәт се нең исе ме Малх ине. 

11Ғай са Петр ға: 
– Ҡы лы сың ды ҡы ны на ты ғып ҡуй. Атам бир гән кә сә нән эс‑

мәҫ инем ме ни? – ти не. 
12Рим ғәс кә ри ҙә ре, улар ҙың баш лы ғы һәм йә һүд тәр та ра фы нан 

ебә рел гән Ал ла Йор то һаҡ сы ла ры Ғай са ны то топ бәй лә не. 13Тәү‑
ҙә Уны шул йыл да иң баш ру ха ни бул ған Ка иафа ның ҡай ны һы 
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Ан нас яны на алып бар ҙы лар. 14Йә һүд тәр гә: «Бө төн ха лыҡ ҡа 
ҡа ра ған да, бер ке ше нең үле үе хә йер ле рәк бу лыр», – тип кә ңәш 
бир гән ке ше шул Ка иафа ине. 

15Си мон Петр һәм та ғы бер шә керт Ғай са ар ты нан эйәр ҙе. 
Был шә керт, баш ру ха ни ме нән та ныш бул ған лыҡ тан, Ғай са ме‑
нән бер гә баш ру ха ни ҙың иха та һы на инә ал ды, 16ә Петр ҡап ҡа 
янын да тыш та то роп ҡал ды. Бер аҙ ҙан баш ру ха ни ҙың та ны шы 
бул ған те ге шә керт ки ре сыҡ ты. Ҡап ҡа һаҡ лау сы ҡыҙ ме нән 
һөй лә шеп, ул Петр ҙы эс кә алып ин де. 17Шун да ҡап ҡа һаҡ лау сы 
хеҙ мәт се ҡыҙ Петр ҙан: 

– Һин дә анау Ке ше нең шә кер те ме әл лә? – тип һо ра ғас, ул: 
– Юҡ, – ти не. 
18Һал ҡын бул ған лыҡ тан, хеҙ мәт се ләр усаҡ яғып йы лы нып 

то ра ине. Петр ҙа ки леп улар ме нән бер гә йы лын ды. 
19Иң баш ру ха ни Ғай са нан шә керт тә ре һәм Уның өй рә теү ҙә ре 

ту ра һын да һо раш ты. 
20– Мин асыҡ итеп, бө тә ке ше ал дын да һөй лә нем, – тип 

яуап бир ҙе Ғай са. – Йә һүд тәр һәр ва ҡыт йы йыл ған ғи бә ҙәт‑
ха на ла һәм Ал ла Йор тон да өй рәт тем, йә ше ре неп бер ни ҙә 
һөй лә мә нем. 21Ни ңә Ми нән һо рай һы ғыҙ? Ми нең һү ҙем де 
ишет кән ке ше ләр ҙән һо ра ғыҙ. Улар Ми нең ни мә һөй лә гә нем‑
де бе лә. 

22Ғай са шу лай ти гәс, Уға яҡын тор ған һаҡ сы лар ҙың бе ре һе 
Уның яңа ғы на кил те реп һуҡ ты: 

– Иң баш ру ха ни ға Һин шу лай яуап би рә һең ме? 
23Ғай са Уға: 
– Ял ған һөй лә гән бул һам, ял ған лы ғын иҫ бат ит. Әгәр дө рө ҫөн 

һөй лә йем икән, ни ңә Ми ңә һу ға һың? – ти не. 
24Шу нан Ан нас Уны бәй лән гән хәл дә иң баш ру ха ни Ка иафа 

ҡар шы һы на ебәр ҙе. 
25Шун да йы лы нып тор ған Си мон Петр ҙан: 
– Һин Уның шә керт тә ре нең бе ре һе тү гел ме? – тип һо ра‑

ны лар. 
– Юҡ, – тип ваз кис те Петр. 
26Иң баш ру ха ни ҙың хеҙ мәт се лә ре нең бе ре һе, ҡо ла ғын Петр 

са бып өҙ гән ке ше нең ту ға ны: 
– Мин һи не ул Ке ше ме нән бер гә баҡ са ла күр ҙем тү гел ме 

һуң? – тип һо ра ны. 
27Петр та ғы ваз кис те. Тап ошо ва ҡыт та әтәс ҡыс ҡы рып ебәр ҙе. 
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28Ғай са ны Ка иафа яны нан Рим ҡай са ры* та ра фы нан ебә рел гән 
ида ра сы һа ра йы на** алып кил де ләр. Был ир тә ме нән бул ды. Йә‑
һүд тәр һа рай ға ин мә не, сөн ки ин һә ләр, та ҙа ры ныу ҙа ры бо ҙо лоп, 
Ҡот ҡа ры лыу бай ра мын да ҡат на ша ал маҫ тар ине. 

29Пи лат үҙе улар яны на сыҡ ты: 
– Был Ке ше не ни мә лә ғә йеп ләп ми нең ҡар шы ма кил тер ҙе геҙ? 
30Те ге ләр уға: 
– Әгәр ҙә Ул енә йәт се бул ма һа, беҙ Уны һи нең хө кө мө ңә то топ 

кил тер мә гән бу лыр инек, – тип яуап бир ҙе. 
31– Уны алы ғыҙ һәм ҡа ну ны ғыҙ бу йын са үҙе геҙ хө көм ите‑

геҙ, – ти не Пи лат. 
Йә һүд тәр: 
– Беҙ гә кем де лә бул һа үлем яза һы на ду сар итеү хо ҡу ғы би‑

рел мә гән, – ти не ләр. 
32Был иһә Ғай са ның Үҙе нең нин дәй үлем ме нән үлә сә ге нә 

иша ра итеп әйт кән һү ҙе тор мош ҡа аш һын өсөн әй тел де. 
33Пи лат, һа ра йы на ҡа бат инеп, Ғай са ны са ҡы рып ал ды: 
– Һин йә һүд тәр Бат ша һы мы? 
34– Һин бы ны үҙең дән ге нә әй тә һең ме, әл лә Ми нең хаҡ та 

баш ҡа лар һөй лә не ме? – ти не Ғай са. 
35Пи лат Унан: 
– Мин йә һүд ме ни? Һи не ми ңә Үҙ хал ҡың һәм баш ру ха ни ҙар 

тап шыр ҙы. Һин ни мә ҡыл дың? – тип һо ра ны. 
36– Ми нең Бат ша лы ғым был донъя ны ҡы тү гел. Әгәр был 

донъя ны ҡы бул һа, ҡул аҫ тым да ғы ке ше ләр, Ми не йә һүд тәр гә 
бир мәҫ өсөн, яу кү тә рер ҙәр ине. Юҡ, Ми нең Бат ша лы ғым бын‑
да ғы тү гел, – тип яуап ла ны Ғай са. 

37– Ти мәк, Һин Бат ша? 
Ғай са уға: 
– Һин үҙең Ми не Бат ша ти һең. Мин хә ҡи ҡәт ту ра һын да ша‑

һит лыҡ ҡы лыу өсөн тыу ҙым, донъя ға ла шу ның өсөн кил дем. 
Хә ҡи ҡәт яҡ лы һәр кем Ми не тың лай, – ти не. 

38– Ни мә ул – хә ҡи ҡәт? – тип һо ра ны Пи лат һәм, ошо һүҙ ҙе 
әйт кәс, яңы нан йә һүд тәр ал ды на сыҡ ты. Улар ға: – Мин был 
ке ше лә бер нин дәй ҙә ғә йеп күр мә йем. 39Йо ла ғыҙ бу йын са 

* 18:28 Ҡайсар – бо рон ғо Рим им пе ра тор ҙа ры ның рәс ми ата ма ла‑
ры ның бе ре һе. 

** 18:28 Идарасыһарайы – грек те лен дә «прайторион». 
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 Ҡот ҡа ры лыу бай ра мын да бер тот ҡон до азат итер гә те йеш мен. 
Йә һүд тәр Бат ша һын азат итеп би ре үем де те ләй һе геҙ ме? 

40Шун да ба ры һы ла: 
– Уны тү гел! Ва рав ва ны сы ғар! – тип ҡыс ҡыр ҙы. 
Ва рав ва иһә юл ба ҫар ине. 

Ғайсаныүлемгәхөкөмитеү

191Шу нан һуң Пи лат Ғай са ны ҡам сы ме нән һуҡ ты рыр ға 
ҡуш ты. 2Ғәс кә ри ҙәр, сәнс кәк бо таҡ та ры нан таж үреп, 

Уның ба шы на һал ды лар, өҫ тө нә ҡу йы ҡы ҙыл төҫ тә ге ке йем 
кей ҙер ҙе ләр һәм 3яны на ки леп: 

– Йә шә һен йә һүд тәр Бат ша һы! – тип яңаҡ та ры на һуҡ ты лар. 
4Пи лат йә нә сы ғып, ха лыҡ ҡа: 
– Ҡа ра ғыҙ! Уның бер нин дәй ҙә ғә йе бен тап мау ым ды бел де реү 

өсөн, Уны һеҙ ҙең ал ды ғыҙ ға сы ға рам, – ти не. 
5Ба шы на сәнс ке ле таж, өҫ тө нә ҡы ҙыл ке йем кей гән Ғай са 

сы ғып баҫ ты. 
– Бы на Ке ше! – ти не Пи лат. 
6Баш ру ха ни ҙар һәм һаҡ сы лар Уны күр гәс: 
– Уны ар ҡы саҡ ҡа* ҡа ҙаҡ лат, ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лат! – тип ҡыс‑

ҡыр ҙы лар. 
Пи лат улар ға: 
– Алы ғыҙ ҙа үҙе геҙ ҡа ҙаҡ ла ғыҙ, сөн ки мин Уның бер ғә йе бен 

дә күр мә йем, – ти не. 
7Йә һүд тәр: 
– Беҙ ҙең ҡа ну ны быҙ бар. Был ҡа нун бу йын са Ул үлер гә те йеш, 

сөн ки Үҙен Ал ла Улы тип ата ны, – тип яуап бир ҙе ләр. 
8Бы ны ишет кәс, Пи лат би ге рәк тә ныҡ ҡур ҡыу ға төш тө 9һәм, 

йә нә һа рай ға инеп, Ғай са нан: 
– Һин ҡай ҙан бу ла һың? – тип һо ра ны. Әм мә Ғай са яуап бир‑

мә не. 
10– Һөй лә шер гә те лә мәй һең ме? – ти не Пи лат. – Һи не азат 

итер гә лә, ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ ла тыр ға ла ха ҡым бар лы ғын бел‑
мәй һең ме ни? 

11Ғай са уға яуап итеп: 

*  19:6 Арҡысаҡ – ул за ман да ке ше ләр ҙе яза лап үл те реү өсөн ҡул ла‑
ны лған бер‑бе ре һе нә ту ра мө йөш ләп ҡа ғыл ған ике бү рә нә. Ул яй лан‑
ма ны «тә ре» тип тә атай ҙар. 
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– Һи ңә юға ры нан би рел мә һә, Ми нең өҫ тән бер нин дәй ха ким‑
лы ғың бул маҫ ине. Шун лыҡ тан Ми не һи ңә тап шыр ған ке ше нең 
го на һы һи не ке нән ҙу ры раҡ, – ти не. 

12Был һүҙ ҙә ре нән һуң Пи лат Уны азат итер гә ты ры шып ҡа‑
ра ны. Йә һүд тәр иһә: 

– Уны ҡот ҡа ра һың икән, һин ҡай сар ҙың ду ҫы тү гел! Үҙен үҙе 
бат ша тип иғ лан ит кән һәр кем – ҡай сар ҙың дош ма ны! – тип 
ҡыс ҡыр ҙы лар. 

13Был һүҙ ҙәр ҙе ишет кәс, Пи лат Ғай са ны сы ға рып, «Таш баҫ‑
ма» (йә һүд сә «Габ ба та») тип атал ған ҡал ҡыу ер ҙә ге хө көм итеү 
уры ны на ба рып ул тыр ҙы. 14Ҡот ҡа ры лыу бай ра мы ал ды кө нө нөң 
төш ти рә һе ине. Пи лат йә һүд тәр гә: 

– Бы на һеҙ ҙең Бат ша ғыҙ! – ти не. 
15Ә улар: 
– Олаҡ тыр Уны! Олаҡ тыр! Ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лат! – тип һө‑

рән лә не. 
– Бат ша ғыҙ ҙы ҡа ҙаҡ ла та йым мы? – ти не Пи лат. 
Баш ру ха ни ҙар: 
– Беҙ ҙең ҡай сар ҙан баш ҡа бат ша быҙ юҡ! – тип яуап ла ны. 
16Шун да Пи лат Уны, ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ ла тыр өсөн, улар ға тап‑

шыр ҙы. Ғай са ны алып кит те ләр. 

Ғайсаныарҡысаҡҡаҡаҙаҡлау
17Ғай са, Үҙе нең ар ҡы са ғын кү тә реп, ҡа ла ның «Баш һө йә ге уры‑

ны», йәғ ни йә һүд сә «Гол го фа» тип атал ған урын ға кил де. 18Уны 
һәм Уның ике яғы нан та ғы ике ке ше не ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ ла ны лар, 
Ғай са ур та ға ту ра кил де. 19Пи лат ҡуш ҡан са яҙыу яҙып, ар ҡы‑
саҡ ҡа ҡаҡ ты лар. Ун да «На за ра лы Ғай са – йә һүд тәр Бат ша һы» 
тип яҙыл ғай ны. 20Ул яҙыу ҙы күп йә һүд тәр уҡы ны, сөн ки Ғай са 
ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лан ған ер ҡа ла ға яҡын һәм ул яҙыу йә һүд, ла тин 
һәм грек тел дә рен дә ине. Йә һүд тәр ҙең баш ру ха ни ҙа ры Пи лат ҡа: 

21– «Йә һүд тәр Бат ша һы» тип тү гел, ә «Был ке ше Үҙен „Мин 
йә һүд тәр Бат ша һы“ ти не» тип яҙ, – ти не ләр. 

22Пи лат: 
– Ни яҙ һам, шул яҙыл ды ин де, – тип яуап бир ҙе. 
23Ғәс кә ри ҙәр, Ғай са ны ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ ла ғас, Уның ке йем‑

дә рен һәр ғәс кә ри гә бер өлөш те йер лек итеп дүрт кә бүл де ләр. 
Са па нын да ал ды лар, са пан иһә те гел мә гән, ә бер бө төн ту‑
ҡы ма ине. 
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24Улар бер‑бе ре һе нә: 
– Бы ны йырт ма йыҡ, йә рә бә һа ла йыҡ, ке ме беҙ гә бул һа ла 

сы ғыр, – ти еш те. 
Был хәл Из ге Яҙ ма ла ғы: 

«Улар Ми нең ке йем дә рем де бү ле шеп ал ды, 
өҫ ке йе ме мә йә рә бә һал ды», – 

ти гән һүҙ ҙәр тор мош ҡа аш һын өсөн бул ды. Ғәс кә ри ҙәр тап шу‑
лай эш лә не лә. 

25Ғай са ҡа ҙаҡ лан ған ар ҡы саҡ янын да Уның әсә һе, әсә һе нең 
һең ле һе, Клео па ҡа ты ны Мәр йәм һәм Маг да ла ҡа ла һы нан Мәр‑
йәм ба ҫып то ра лар ине. 26Ғай са, Үҙе нең әсә һен һәм шун да уҡ 
тор ған ярат ҡан шә кер тен кү реп, әсә һе нә: 

– Ха ным! Бы на был – һи нең улың, – ти не. 27Унан шә керт‑
кә: – Бы на был – һи нең әсә йең, – ти не. 

Шул ва ҡыт тан шә керт Мәр йәм де үҙ өйө нә ал ды. 

Ғайсаныңүлеме
28Шу нан һуң Ғай са, ба ры һы ла үтәл гә нен бел гән лек тән, Из ге 

Яҙ ма ла әй тел гән дәр тор мош ҡа аш һын өсөн: 
– Мин һыу һа ным! – ти не. 
29Шун да әсе ша рап тул ты рыл ған көр шәк то ра ине. Ғәс кә ри ҙәр 

һыу һең дер гес те әсе ша рап ҡа ман ды лар ҙа, уны ма йа ғас* сы бы‑
ғы на элеп, Ғай са ның ире не нә те рә неләр. 30Ғай са әсе ша рап ты 
аҙ ғы на эс кәс: 

– Тор мош ҡа аш ты! – ти не лә, ба шын эйеп йән бир ҙе. 
31Был хәл дәр йо ма кө нө бул ды. Йә һүд тәр яза лап үл те рел гән‑

дәр ҙең кәү ҙә лә рен шәм бе гә сә ар ҡы саҡ та ҡал ды рыр ға те лә мә не, 
сөн ки шәм бе бө йөк бай рам кө нө ине. Шун лыҡ тан, ар ҡы саҡ ҡа 
ҡа ҙаҡ лан ған ир ҙәр ҙең үлем дә рен йә һәт ләү өсөн, Пи лат тан улар‑
ҙың аяҡ та рын һын дыр ты уын һо ра ны лар. Шу лай итеп мә йет тәр ҙе 
ва ҡы тын да ар ҡы саҡ тан алып таш лай алыр ҙар ине. 

32Ғәс кә ри ҙәр ки леп, Ғай са ме нән бер гә ҡа ҙаҡ лан ған дар ҙың 
тәү ҙә бе ре һе нең, унан икен се һе нең аяҡ та рын һу ғып һын дыр‑
ҙы. 33Әм мә Ғай са яны на кил гәс, Уның ин де үл гән бу лы уын 
кү реп, аяҡ та ры на тей мә не ләр. 34Ә бер ғәс кә ри Уның ҡа быр ға‑
һы на һөң гө ме нән сәнс те, унан шун да уҡ ҡан ҡа тыш һыу ағып 
сыҡ ты. 

* 19:29 Майағас – йә һүд тәр ҙең ди ни йо ла ла рын да ҡул ла ны лған үҫем лек. 
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35Бы лар ҙы, һеҙ ҙә иман ға ки ле геҙ тип, бө тә һен дә үҙ кү ҙе ме нән 
күр гән ке ше һөй ләп бир ҙе. Уның ша һит лы ғы хаҡ һәм ул үҙе нең 
хә ҡи ҡәт һөй лә үен бе лә. 36Был хәл дәр Из ге Яҙ ма ла: «Уның һис 
бер һө йә ге һын ды рыл маҫ», – тип яҙыл ған һүҙ ҙәр тор мош ҡа аш‑
һын өсөн бул ды. 37Ә Из ге Яҙ ма ның баш ҡа бер уры нын да: «Улар 
үҙ ҙә ре сәнс кән Зат ҡа ҡа рар», – тип тә әй тел гән. 

Ғайсаныҡәбергәһалыу
38Шу нан һуң Ари ма фей ҙан бул ған Йо соф Пи лат тан Ғай са‑

ның кәү ҙә һен алыр ға рөх сәт һо ра ны. Йо соф Ғай са ның шә кер‑
те ине, әм мә, йә һүд баш лыҡ та ры нан ҡур ҡы уы ар ҡа һын да, ул 
бы ны йә ше реп йө рө нө. Пи лат рөх сәт бир гәс, Йо соф Ғай са ның 
кәү ҙә һен ар ҡы саҡ тан тө шө рөп ал ды. 39Ал да ғы бер төн дә Ғай са 
янын да бул ған Ни ко дим да кил де һәм йөҙ ҡа ҙаҡ ҡа яҡын мир ра 
ме нән алоэ* ҡу шып яһал ған хуш еҫ ле май кил тер ҙе. 40Улар Ғай‑
са ның кәү ҙә һен, йә һүд тәр ҙең үл гән дәр ҙе ер ләү йо ла һы бу йын са, 
хуш буй һи бел гән кә фен гә ура ны лар. 41Ғай са ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ‑
лан ған ер ҙә бер баҡ са, ә баҡ са ла бы ға са һис кем һа лын ма ған 
яңы ҡә бер бар ине. 42Йә һүд тәр ҙең бай рам ға әҙер лә нә тор ған 
йо ма кө нө бул ған ға һәм ҡә бер яҡын бул ған лыҡ тан, Ғай са ны 
шун да һал ды лар. 

Ғайсаныңүленәнтерелеүе

201Аҙ на ның бе рен се кө нөн дә таң ме нән, әле ҡа раң ғы ва‑
ҡыт та уҡ, маг да ла лы Мәр йәм ҡә бер яны на кил де һәм 

ауы ҙы на те рә тел гән таш тың сит кә алып таш ла ны уын күр ҙе. 
2Ул Си мон Петр ға һәм Ғай са ның те ге ярат ҡан шә кер те яны на 
йү ге реп ба рып улар ға: 

– Ху жа быҙ ҙы ҡә бер ҙән алып кит кән дәр. Ҡай ҙа һал ған да рын 
бел мәй беҙ, – ти не. 

3Петр ме нән әле ге шә керт ҡә бер яны на кит те. 4Улар ике һе 
лә йү ге реп бар ҙы, әм мә шә керт Петр ға ҡа ра ған да шә бе рәк йү‑
гер ҙе, ал да ны раҡ ба рып ет те. 5Эйе леп эс кә ҡа ра ғас, ул ун да ят‑
ҡан кә фен де күр ҙе, лә кин ҡә бер эсе нә ин мә не. 6Уның  ар тын са 

* 19:39 Мирраменәналоэ:Мирра – йә һүд тәр ҙең ди ни йо ла һы бу йын са 
ер ләү ал ды нан мә йет кә һөр тө лә тор ған ҡый бат лы еҫ ле ыҫ ма ла. Алоэ – 
үлән. Яп ра ғы нан ҡим мәт ле хуш еҫ әҙер лә гән дәр. Үл гән ке ше не кү мер 
ал ды нан уны тау ар ға һең дер гән се һөрт кән дәр. 
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Си мон Петр ҙа ки леп ет те. Ул, мә мер йә эсе нә инеп, ун да ят‑
ҡан кә фен де 7һәм Ғай са ның ба шы на урал ған яу лыҡ ты күр ҙе. 
Әм мә яу лыҡ кә фен ме нән бер гә тү гел, ә урап ҡу йыл ған са, үҙ 
уры нын да айы рым ята ине. 8Шун да ҡә бер яны на ал да ны раҡ 
йү ге реп кил гән шә керт тә эс кә ин де, ул ба ры һын да күр ҙе һәм 
ышан ды. 9Улар Ғай са ның үле нән те ре лә сә ге ту ра һын да Из ге 
Яҙ ма ла әй тел гән де аң ла май ҙар ине әле. 10Шу нан һуң шә керт‑
тәр өй ҙә ре нә ҡайт ты. 

11Ә Мәр йәм тыш та ҡә бер янын да илап ҡал ды. Ул илай‑илай 
ҡә бер эсе нә эйе леп ҡа ра ны һәм 12ун да аҡ тан ке йен гән ике фә‑
реш тә не күр ҙе. Улар ҙың бе ре һе Ғай са ның кәү ҙә һе ят ҡан урын дың 
баш осон да, икен се һе аяҡ осон да ул ты ра ине. Улар: 

13– Ха ным! Ни ңә илай һың? – тип һо ра ны. 
– Ху жам ды алып кит кән дәр, ә ҡай ҙа ҡуй ған да рын бел мә йем, – 

ти не Мәр йәм. 14Шу лай ти гән дән һуң ар ты на бо ро лоп ҡа ра ны, 
ун да ба ҫып тор ған Ғай са ны күр ҙе, әм мә Уны та ны ма ны. 

15– Һең лем, ни ңә илай һың? Кем де эҙ ләй һең? – ти не уға Ғай са. 
Мәр йәм Уны баҡ са сы тип уй лап: 
– Әфән дем! Уны һин алып кит кән бул һаң, ҡай ҙа ҡуй ға ның ды 

әйт, мин ба рып алыр мын, – ти не. 
16Ғай са уға: 
– Мәр йәм! – тип өн дәш те. 
Мәр йәм, әй лә неп ҡа рап, йә һүд сә: 
– Раб бу ни (йәғ ни Ос таз)! – тип ҡыс ҡы рып ебәр ҙе. 
17– Ми не тот ма! – ти не Ғай са, – Мин әле Атам яны на кү‑

тә рел мә нем. Шә керт тә ре мә ҡай тып әйт: «Мин Үҙем дең һәм 
һеҙ ҙең Ата ғыҙ яны на, Үҙем дең һәм һеҙ ҙең Ал ла ғыҙ яны на кү‑
тә ре ләм». 

18Маг да ла лы Мәр йәм шә керт тәр гә ба рып: 
– Мин Ху жа быҙ ҙы күр ҙем, – ти не һәм Ғай са ның әйт кән дә рен 

һөй ләп бир ҙе. 
19Шә керт тәр шул көн дө, йәғ ни аҙ на ның бе рен се ки сен дә, йә‑

һүд тәр ҙән ҡур ҡып, өй ишек тә рен бик ләп йы йы лып ул ты ра лар 
ине. Шун да Ғай са ки леп ин де. Ул ур та ға ба ҫып: 

– Имен лек һеҙ гә! – ти не. 20Бы ны әйт кәс, ҡул да рын һәм ҡа‑
быр ға һын күр һәт те. Шә керт тәр Раб бы ла рын кү реп бик ҡы уан ды. 

21Ғай са та ғы: 
– Имен лек һеҙ гә! – тип ҡа бат ла ны. – Атам Ми не ебәр гән ке‑

үек, Мин дә һеҙ ҙе ебә рәм. 
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22Шу лай ти гәс, һу лы шын улар ға өрөп: 
– Из ге Рух ты ҡа бул ите геҙ! 23Кем дең го наһ та рын ки сер һә геҙ, 

шу ны ҡы ки се ре лер; кем де кен ки сер мәй һе геҙ, уны ҡы ки се рел‑
мәҫ, – ти не. 

«Күрмәйенсәимантотоусыларбәхетле»
24Ғай са кил гән дә ун ике нең бе ре һе, Иге ҙәк ҡу ша мат лы Фо ма, 

улар янын да юҡ ине. 
25Баш ҡа шә керт тәр уға: 
– Беҙ Ху жа быҙ ҙы күр ҙек! – ти не ләр. 
Ә ул улар ға: 
– Уның ҡул да рын да ғы ҡа ҙаҡ тан ал ған яра ла рын күр мә‑

йен сә, шул яра лар ға бар ма ғым ды, ҡа быр ға һын да ғы йә рә хәт‑
кә ҡу лым ды тей ҙе реп ҡа ра ма йын са, ышан ма я саҡ мын, – тип 
яуап ла ны. 

26Бер аҙ на үт кәс, шә керт тәр та ғы бер гә йы йы лып ул тыр ған да, 
Фо ма ла улар янын да ине. Ишек бик ле бул һа ла, Ғай са ки леп 
ин де һәм улар ҙың ур та һы на ба ҫып: 

– Имен лек һеҙ гә! – ти не. 27Унан Фо ма ға: – Бар ма ғың ды бын да 
һуҙ ҙа ҡул да ры ма ҡа ра. Ҡу лың ме нән ҡа быр ғам да ғы йә рә хәт кә 
тей! Баш ҡа са шик лән мә һәм ышан, – ти не. 

28– Ми нең Раб бым һәм ми нең Ал лам! – тип ҡыс ҡы рып ебәр‑
ҙе Фо ма. 

29Ғай са уға: 
– Һин Ми не күр гән гә кү рә ышан дың. Ми не күр мә йен сә иман 

то тоу сы лар бә хет ле, – ти не. 
30Ғай са шә керт тә ре ал дын да был ки тап та яҙыл ма ған баш‑

ҡа бик күп мөғ жи зә ләр ҙә күр һәт те. 31Бы ла ры иһә Ғай са ның 
Ал ла Улы, Мә сих бу лы уы на һеҙ инан һын өсөн һәм, Уға ина‑
ныу ар ҡа һын да, Уның исе ме нән һеҙ гә тор мош бул һын өсөн 
яҙыл ды. 

Ғайсаныңшәкерттәременәносрашыуы

211Ошо хәл дәр ҙән һуң Ғай са Ти ве ри а да кү ле бу йын да шә‑
керт тә ре нә та ғы кү рен де. Уның кү ре не үе бы лай бул ды: 

2Си мон Петр, Иге ҙәк ҡу ша мат лы Фо ма, Га ли ле я ның Ка на ҡа‑
ла һы нан На фа на ил, Зе ве дей ҙың ул да ры һәм йә нә ике шә керт 
бер гә йы йыл ғай ны. 3Си мон Петр: 

– Мин ба лыҡ то тор ға ба рам, – ти гәс: 
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– Беҙ ҙә һи нең ме нән ба ра быҙ, – ти не бү тән шә керт тәр. 
Улар кә мә гә ул ты рып йө ҙөп кит те, лә кин ул төн дә бер нә мә 

лә то та ал ма ны лар. 
4Таң ат ҡан да яр бу йын да Ғай са ба ҫып то ра ине, әм мә шә керт‑

тә ре Уны та ны ма ны. 
5– Дуҫ тар! Ашар лыҡ бе рәй нә мә то та ал ды ғыҙ мы? – тип һо‑

ра ны Ғай са улар ҙан. 
– Юҡ, – ти не те ге ләр. 
6Ғай са: 
– Ау ҙы кә мә нең уң яғы на һа лы ғыҙ, то тор һо ғоҙ, – ти не. 
Улар шу лай ит те һәм эләк кән ба лыҡ тың күп ле ге нән ау ҙы тар‑

тып сы ға ра ал ма ны лар. 
7Шун да Ғай са ның ярат ҡан шә кер те: 
– Был – беҙ ҙең Раб бы быҙ! – ти не Петр ға. 
«Раб бы быҙ» ти гән һүҙ ҙе ишет кәс, Си мон Петр өҫ ке йе мен 

тә не нә урап (ул ке йен мә гән ине), кә мә нән һыу ға һи кер ҙе. 8Ә 
бү тән шә керт тәр, ба лыҡ тул ған ау ҙы йөҙ утыҙ ар шын са ма һы 
ғы на алыҫ лыҡ та ғы яр ға һөй рәп сы ға рып, уның ар ты нан кә мә‑
лә йө ҙөп кит те. 9Яр ға сыҡ ҡас, улар усаҡ та ғы ҡуҙ өҫ төн дә ят ҡан 
ба лыҡ ты күр ҙе. Усаҡ янын да ик мәк тә бар ине. 10Ғай са улар ға: 

– Тот ҡан ба лыҡ та ры ғыҙ ҙың аҙы ра ғын бын да алып ки ле геҙ, – 
ти не. 

11Си мон Петр кә мә гә инеп, эре‑эре ба лыҡ тул ған ау ҙы яр ға 
тар тып сы ғар ҙы. Ун да йөҙ ҙә ил ле өс ба лыҡ бар ине. Шул тик лем 
күп ба лыҡ бу лыу ға ҡа ра маҫ тан, ау йыр тыл ма ны. 

12Ғай са шә керт тә ре нә: 
– Ашар ға ул ты ры ғыҙ, – ти не. 
Улар ҙың бе ре һе лә Унан: «Һин кем?» – тип һо рар ға баҙ нат 

ит мә не, сөн ки Уның Раб бы Ғай са икә нен аң ла ғай ны лар ин де. 
13Ғай са, яҡы ны раҡ ки леп, ик мәк те ҡу лы на ал ды һәм улар ға 

өлә шеп сыҡ ты, шу лай уҡ ба лыҡ ты ла та ра тып бир ҙе. 14Был ин де 
Ғай са ның үлеп те рел гән дән һуң шә керт тә ре нә өсөн сө тап ҡыр 
кү ре не үе ине. 

15Улар ҙа ашап туй ғас, Ғай са Си мон Петр ҙан: 
– Яхъя улы Си мон!* Һин Ми не баш ҡа шә керт тә ре мә ҡа ра ған да 

ны ғы раҡ яра та һың мы? – тип һо ра ны. 

* 21:15 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «Юныс улы Си мон» тип 
би рел гән. 
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Петр: 
– Эйе, Раб бым! Һин ми ңә ни тик лем яҡын икән ле гең де бе‑

лә һең, – тип яуап ла ны. 
Ғай са: 
– Ми нең бә рәс тә рем де аша тып тор, – ти не 16һәм икен се 

тап ҡыр: – Яхъя улы Си мон! Һин Ми не яра та һың мы? – тип 
һо ра ны. 

Петр Уға: 
– Эйе, Раб бым! Һин ми ңә ни тик лем яҡын икән ле гең де бе‑

лә һең, – тип яуап ла ны. 
Ғай са: 
– Ми нең һа рыҡ та рым ды көт, – ти не 17һәм өсөн сө тап ҡыр ҙа 

унан: 
– Яхъя улы Си мон! Һин Ми не ныҡ яҡын кү рә һең ме? – тип 

һо ра ны. 
Петр Уның: «Һин Ми не ныҡ яҡын кү рә һең ме?» тип өсөн сө 

тап ҡыр һо ра уы на кө йө нөп: 
– Раб бым! Һи ңә бө тә һе лә бил дә ле. Һин ми ңә ни тик лем яҡын 

икән ле гең де лә бе лә һең, – тип яуап бир ҙе. 
Ғай са уға йә нә: 
– Ми нең һа рыҡ та рым ды аша тып тор, – ти не. – 18Һи ңә 

хаҡ һүҙ әй тәм: йәш са ғың да һин, үҙ‑үҙең де бил бау лап, те‑
лә гән ере ңә ба ра инең. Ә ҡар тай ғас, ҡул да рың ды сит кә һу‑
ҙыр һың һәм, баш ҡа бе рәү һи не бил бау лап, те лә мә гән ере ңә 
алып ки тер. 

19Ул был һүҙ ҙәр ҙе Петр ҙың нин дәй үлем ме нән Ал ла ны дан‑
ла я са ғын бел де реп әйт те. Шу нан һуң Ғай са уға: 

– Ми нең арт тан бар! – ти не. 
20Петр бо ро лоп ҡа ра ны ла арт та ры нан Ғай са ның ярат ҡан 

шә кер те ки леү ен күр ҙе. Был – кис ке аш та бы нын да Ғай са ның 
эр гә һен дә ул тыр ған һәм: «Ху жам! Һи ңә кем хы я нат итә сәк?» – 
тип һо ра ған шә керт ине. 21Петр уны күр гәс: 

– Раб бым! Уның ме нән ни бу ла саҡ? – тип һо ра ны. 
22– Мин яңы нан кил гән се уның йә шә үен те лә һәм дә, ун да 

һи нең ни эшең бар? Һин Ми нең ар тым дан бар, – ти не Ғай са. 
23Бы на ни лек тән иман даш тар ара һын да: «Ул шә керт үл мә йә‑

сәк», ти гән һүҙ та рал ды. Әм мә Ғай са «ул үл мә йә сәк» ти мә не, 
ба ры тик: «Мин яңы нан кил гән се уның йә шә үен те лә һәм дә, 
ун да һи нең ни эшең бар?» – тип ке нә әйт те. 
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24Был ва ҡи ға лар ту ра һын да һөй ләп бир гән һәм улар ҙы яҙып 
ал ған шә керт шу ның үҙе ине. Һәм беҙ уның ша һит лы ғы хаҡ 
икән ле ген бе лә беҙ. 

25Ғай са бы лар ҙан баш ҡа ла күп эш тәр баш ҡар ҙы. Әгәр ҙә улар‑
ҙың һәм мә һе бәй нә‑бәй нә яҙыл һа, ул ки тап тар донъя ға һый маҫ 
ине, тип уй ла йым. 
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ИЛСЕЛӘРҘЕҢҒӘМӘЛДӘРЕ
Ғә мәл дәр 

ҒайсаМәсихтеңкүккәашыуы

11‑2Мин һи ңә, Фе о фил, бе рен се ки та бым да* Ғай са ның хеҙ мәт 
итә баш ла ған көн дә ре нән алып күк кә аш ҡан кө нө нә тик лем 

ҡыл ған бар са ғә мәл дә ре һәм өй рәт кән дә ре ту ра һын да яҙ ғай ным 
ин де. Күк кә аш ҡан сы, Ул Үҙе һай лап ал ған ил се ләр гә Из ге Рух 
аша бо йо роҡ тар бир ҙе. 3Ға зап сик кә не нән һәм үл гә не нән һуң, 
Үҙе нең те ре икән ле ген күп һан лы хаҡ дә лил дәр кил те реп иҫ бат 
ит те, ҡырҡ көн бу йы на ил се лә ре нә кү рен де һәм Ал ла Бат ша лы ғы 
ту ра һын да һөй лә не. 4Шу лай бер ва ҡыт, ил се лә ре ме нән бер гә 
ашап ул тыр ған да, Ғай са улар ға шун дай бо йо роҡ бир ҙе: 

– Иеру са лим дан кит мә геҙ, Ата вә ғә ҙә ит кән де кө тө гөҙ. Мин 
һеҙ гә ул хаҡ та һөй лә гәй нем. 5Яхъя һеҙ ҙе һыу ға сум дыр ҙы, ә бер 
ни сә көн дән һеҙ Из ге Рух ҡа сум ды ры лыр һы ғыҙ. 

6Бер гә йы йыл ғас, ил се ләр Ғай са нан: 
– Раб бы быҙ! Һин Из ра иль бат ша лы ғын хә ҙер яңы нан тер ге‑

ҙә сәк һең ме? – тип һо ра ны лар. 
7Ул иһә: 
– Ата Үҙ ха ким лы ғы ме нән бил дә лә гән ва ҡыт тар ҙы йә ки миҙ‑

гел дәр ҙе бе леү һеҙ ҙең эше геҙ тү гел, – ти не улар ға. – 8Әм мә һеҙ 
үҙе геҙ гә Из ге Рух ин гән дән һуң ҡөҙ рәт ала саҡ һы ғыҙ һәм Иеру са‑
лим да, бө тә Йә һү ҙиә лә, Са ма ри я ла һәм, хат та донъя ның си ге нә 
үк ба рып етеп, һәр ер ҙә Ми нең хаҡ та ша һит лыҡ ҡы лыр һы ғыҙ. 

9Ошо һүҙ ҙәр ҙе әйт кәс, Ғай са ил се ләр ҙең күҙ ал дын да күк кә 
алын ды һәм бо лот Уны улар ҙың ҡа ра шы нан йә шер ҙе. 10Ғай са‑
ның кү тә ре ле үен кү ҙә теп, күк кә те кә леп ҡа рап тор ған да, ҡа пыл 
ил се ләр янын да аҡ тан ке йен гән ике ир за ты пәй ҙә бул ды. 11Улар: 

– Га ли лея ир‑уҙа ман да ры! Ни ңә һеҙ күк кә те кә леп то ра һы‑
ғыҙ? Ғай са, үҙе геҙ күр гән сә, һеҙ ҙең яны ғыҙ ҙан ни сек кү тә рел гән 
бул һа, шул рә үеш тә үк яңы нан ки лә сәк, – ти не. 

* 1:1‑2 Беренсекитап – Лу ка бә йән ит кән Һө йө нөс лө Хә бәр. 
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12Шу нан аҙаҡ ил се ләр Зәй түн та уы тип атал ған тау ҙан Иеру‑
са лим ға ҡайт ты. Зәй түн та уы Иеру са лим дан бер саҡ рым са ма һы 
юл да* ине. 13Ҡай тып ет кәс, улар үҙ ҙә ре туҡ тал ған өҫ кө ҡат та ғы 
бүл мә гә ин де . Ун да Петр, Яхъя, Яҡуб, Ан дрей, Фи липп, Фо ма, 
Вар фо ло мей, Мат фей, Ал фей улы Яҡуб, Кө рә шеү се Си мон** һәм 
Яҡуб улы Йә һү ҙә бар ине. 14Ҡай һы бер ҡа тын дар ҙа, Ғай са ның 
әсә һе Мәр йәм һәм Уның ҡус ты ла ры ла улар ме нән бул ды һәм 
һәр ва ҡыт бер ҙәм рә үеш тә до ға ҡыл ды лар. 

ЙәһүҙәурынынаМатфейҙыһайлау
15Шу лай бер көн, иман то тоу сы лар йы йыл ғас, Петр улар ал‑

ды на то роп баҫ ты. 16Ун да йөҙ егер ме гә яҡын ке ше бар ине. 
– Иман даш тар, – тип һүҙ баш ла ны ул. – Ғай са ны ҡул ға ала саҡ 

ке ше ләр ҙе Уның яны на алып кил гән Йә һү ҙә ха ҡын да ғы һүҙ ҙәр‑
ҙе Из ге Рух беҙ гә Да уыт аша ал дан әйт кән. Яҙ ма ла ғы ул һүҙ ҙәр 
тор мош ҡа ашыр ға те йеш ине. 17Йә һү ҙә беҙ ҙең ара быҙ ҙа һа нал ды, 
ул шул хеҙ мәт тә ҡат на шыу өсөн һай лан ғай ны. 18Ха рам аҡ са ға 
ер һа тып ал ды, әм мә шул ер ҙә йы ғы лып, уның эсе ярыл ды һәм 
бө тә эс ке ағ за ла ры тыш ҡа ағып сыҡ ты. 19Был бар лыҡ Иеру са‑
лим хал ҡы на бил дә ле бул ды, шун лыҡ тан ул ер улар ҙың те лен дә 
«Акел да ма», йәғ ни «Ҡан лы ер» тип ата ла баш ла ны. 

20– Зә бур ки та бын да иһә: 
«Уның өйө буш тор һон, 
эсен дә йә шәү се бул ма һын», 

һәм: 
«Уның хеҙ мә тен баш ҡа бе рәү үҙе нә ал һын», – 

тип яҙыл ған. 
21‑22Шул сә бәп ле, Раб бы Ғай са ара быҙ ҙа саҡ та – Яхъя Уны 

һыу ға сум дыр ған көн дән алып яны быҙ ҙан күк кә алын ған кө‑
нө нә сә – гел ге нә үҙе беҙ ме нән бер гә йө рө гән дәр ҙең бе ре һе 
Уның үле нән те рел гән ле ге ту ра һын да беҙ ҙең ме нән бер рәт тән 
ша һит лыҡ ҡы лыр ға те йеш, – ти не Петр. 

* 1:12 Берсаҡрымсамаһыюлда – грек са нан һүҙ мә‑һүҙ «шәм бе юлы 
ара уы ғын да». Шәм бе – бө тә йә һүд тәр өсөн из ге бул ған ял итеү һәм 
ты ныс лыҡ кө нөн дә үтер гә рөх сәт ител гән ара уыҡ.

** 1:13 КөрәшеүсеСимон – Рим ха ким лы ғын көс ме нән бә реп тө‑
шө рөү ҙе яҡ лап кө рә шеү се йә һүд тәр төр кө мө нөң ағ за һы бу лы уы их‑
ти мал. 
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23Ике ке ше не: Вар са ва тип атал ған Йо соф то (уны Иуст тип тә 
атай ҙар) һәм Мат фий ҙы тәҡ дим ит те ләр. 

24‑25– Раб бы быҙ! Һин һәр бе ре һе нең йө рә ген дә ни ят ҡа нын 
бе лә һең. Йә һү ҙә үҙе нә те йеш бул ған урын ға кит те ин де. Ул ҡал‑
дыр ған ва зи фа ны һәм ил се лек те ҡа бул итеү өсөн Һин был икәү ҙең 
ҡай һы һын һай ла ған бул һаң, шу ны күр һәт, – тип до ға ҡыл ды лар. 

26Шунан һуң улар йә рә бә һал ды. Йә рә бә Мат фий ға төш тө һәм 
ул, бү тән ун бер ке үек, ил се ләр иҫә бе нә ин де рел де. 

ИзгеРухтыңинеүе

21Уңыш бай ра мы* ет кән дә иман то тоу сы лар ҙың ба ры һы ла 
бер гә ине. 2Күк тән ҡа пыл көс лө ел иҫ кән дә ге ке үек та уыш 

ише тел де һәм улар бул ған йорт шул та уыш ме нән тул ды. 3Иман 
то тоу сы лар ара һын да ял ҡын тел дә ре һы маҡ тел дәр кү рен де, ул 
тел дәр айы ры лып, улар ҙың һәр ҡай һы һы на бе рәм ләп ҡун ды. 
4Бө тә  һе лә Из ге Рух ме нән һу ға ры лып, баш ҡа тел дәр ҙә һөй лә шә 
баш ла ны: был һә ләт те улар ға Ал ла Ру хы бир ҙе. 5Иеру са лим да 
иһә ер йө ҙөн дә ге төр лө ил дәр ҙән кил гән дин дар йә һүд тәр йә‑
шәй ине. 6Та уыш ҡа йы йыл ған ха лыҡ тың иҫе кит те, сөн ки һәр 
кем иман то тоу сы лар ҙың уның үҙе нең те лен дә һөй лә үен ишет те. 
7Улар та мам ап ты рап: 

– Был һөй ләү се ләр ҙең ба ры һы ла Га ли ле я нан тү гел ме һуң? – 
ти не ләр. – 8Ни сек ин де һәр ке ме беҙ улар ҙың үҙ ту ған те ле беҙ ҙә 
һөй лә үен ише тә? 9Беҙ ҙең ара ла Пар фия, Ми дия, Елам ке ше лә‑
ре, Ме со по та ми я ла, Йә һү ҙиә лә, Кап па до ки я ла, Понт та, Асия 
өл кә һен дә, 10Фри ги я ла, Пам фи ли я ла, Мы сыр ҙа һәм Ли вия ның 
Ки ри не я ға яҡын өлөш тә рен дә һәм Рим да йә шәү се ләр, 11крит 
һәм ғә рәб стан дар, йә һүд тәр, йә һүд ди не нә күс кән дәр ҙә бар. Беҙ 
ба ры быҙ ҙа Ал ла ның бө йөк эш тә ре ту ра һын да үҙе беҙ ҙең тел дә 
һөй лә гән дә рен ише тә беҙ! 

12Бө тә һе лә хай ран ҡал ды һәм, ап ты ра шып, бер‑бе ре һе нә: 
– Был ни мә не аң ла та икән? – ти еш те. 
13Ә ҡай һы бер ҙә ре: 
– Улар ша рап эсеп иҫер гән, – тип көл дө. 

* 2:1 Уңышбайрамы – был бай рам Ҡот ҡа ры лыу бай ра мы нан һуң 
ил ле көн үт кәс үт кә рел гән һәм ил лен се көн бай ра мы бу ла раҡ бил дә‑
ле лек ал ған. 
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ПетрҙыңУңышбайрамындаһөйләгәнвәғәзе
14Петр иһә ун бер ил се һе ме нән бер гә то роп баҫ ты ла ҡыс ҡы‑

рып һөй ләй баш ла ны. 
– Йә һүд хал ҡы һәм Иеру са лим да йә шә гән бар лыҡ ке ше ләр! 

Мин һеҙ гә бы ның ни икә нен аң ла тып би рер мен. Һү ҙем де иғ ти бар 
ме нән тың ла ғыҙ, – ти не ул ха лыҡ ҡа. – 15Улар, һеҙ уй ла ған са, 
иҫе рек тү гел, әле сә ғәт ир тән ге ту ғы ҙын сы ғы на. 16Был хәл дәр 
ха ҡын да Ал ла Иоиль пәй ғәм бәр аша ал дан әйт кән: 

17 «Ахы ры за ман кил гән дә 
бар лыҡ ке ше ләр гә 
Үҙ Ру хым ды яу ҙы рыр мын. 
Ул да ры ғыҙ, ҡыҙ ҙа ры ғыҙ 
пәй ғәм бәр лек ҡы лыр. 
Йәш тә ре геҙ ила һи кү рен меш тәр, 
ҡарт та ры ғыҙ әү лиә‑төш тәр кү рер. 

18 Ул көн дәр ҙә Мин Үҙ Ру хым ме нән 
ҡол да рым ды һу ға рыр мын – 
ир‑ат ты һәм ҡа тын‑ҡыҙ ҙы. 
Һәм улар пәй ғәм бәр лек ҡы лыр. 

19 Юға ры ла – күк тә – мөғ жи зә ләр, 
ә тү бән дә – ер ҙә – хик мәт тәр күр һә тер мен. 
Ҡан, ут һәм ҡу йы тө төн бу лыр: 

20 Ҡояш ҡа раң ғы лыҡ ҡа, ә ай ҡан ға әй лә нер. 
Һәм дә Раб бы ның кө нө – 
бө йөк һәм шөһ рәт ле көн ки лер. 

21 Раб бы ға мө рә жә ғәт ит кән 
һәр кем ҡо то лор». 

22– Из ра ил дәр! – тип да уам ит те һү ҙен Петр. – Тың ла ғыҙ: 
бе ле үе геҙ сә, Ал ла һеҙ ҙең күҙ ал ды ғыҙ ҙа Ғай са ар ҡы лы ҡөҙ рәт ле 
эш тәр, мөғ жи зә ләр, хик мәт тәр ҡыл ды һәм шул эш тә ре ме нән 
на за ра лы Ғай са ның һеҙ ҙең өсөн бил дә лән гән Зат икә нен иҫ бат 
ит те. 23Ал ла ның бил дә лән гән маҡ са ты һәм ал дан бе леп то ро уы 
ме нән һеҙ ҙең ҡа ра маҡ ҡа би рел гән ошо Ке ше не Ал ла ҡа ну нын 
бел мәү се ләр ҡу лы ме нән ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ ла тып үл тер ҙе геҙ. 24Әм‑
мә Ал ла, үлем бы ғау ҙа рын өҙөп, Ғай са ны те релт те, сөн ки үлем 
Уның ал дын да көс һөҙ ине. 25Да уыт Уның ту ра һын да бы лай ти не: 

«Мин Раб бы ны һәр ва ҡыт үҙ ал дым да күр ҙем. 
Ул ми нең уң яғым да, 
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шу ға кү рә мин ике лән мә йем. 
26‑27Йә нем де үле ләр донъя һын да 

ҡал дыр маҫ һың, 
Үҙ Из гең дең тә нен 
се рет мәҫ һең. 
Шу ға кү рә кү ңе лем ҡы уа на, 
йы рым шат лыҡ лы, 
тә нем өмөт бағ лап йә шәр. 

28 Һин ми ңә тор мош юлын күр һәт тең. 
Ми не Үҙ ҡар шың да 
шат лыҡ ҡа сор нар һың». 

29– Ту ған дар! – тип да уам ит те Петр. – Ыры уы быҙ баш лы ғы 
Да уыт ту ра һын да ҡы йыу рә үеш тә шу ны әй тә алам: ул үл де һәм 
кү мел де. Бил дә ле бу лы уын са, уның ҡә бе ре бө гөн гө көн гә сә һаҡ‑
лан ған. 30Ал ла Да уыт уры ны на тә хет кә уның нә ҫе ле нән бе ре һен 
ул тыр та са ғы ту ра һын да ант ит кән. Да уыт ҡа был ант ха ҡын да 
бил дә ле ине һәм, пәй ғәм бәр бу ла раҡ, 31Мә сих тең үле нән те ре лә‑
сә ген ал дан бе леп, Уның үле ләр донъя һын да ҡал ды рыл ма я са ғы, 
тә не нең се ре мә йә сә ге ту ра һын да әйт те. 32Ал ла шул Ғай са ны 
үле нән те релт те, беҙ бө тә беҙ ҙә бы ның ша һит та ры. 33Шу лай 
итеп, Ул Ал ла ның уң яғы на* күк кә кү тә рел де һәм Ата һы вә ғә ҙә 
ит кән Из ге Рух ты алып, Уны беҙ гә яу ҙыр ҙы. Һеҙ әле тап шу ны 
күр ҙе геҙ һәм ишет те геҙ. 34‑35Да уыт үҙе күк кә аш ма ны, әм мә ул: 

«Раб бы‑Ал лам Ху жа ма әйт те: 
„Мин дош ман да рың ды 
аяҡ та рың аҫ ты на баҫ ҡыс итеп һал ған ға тик лем 
Ми нең уң яғым да ул тыр“», – ти не. 

36Шу лай итеп, бө төн Из ра иль хал ҡы ышан һын: Ал ла һеҙ ар‑
ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ ла ған ошо Ғай са ны Ху жа һәм Мә сих ит те. 

Имантотоусыларҙыңартҡандан‑артыуы
37Ишет кән был һүҙ ҙәр улар ҙың йө рәк тә ре нә үтеп ин де: 
– Ту ған дар, беҙ гә ни эш ләр гә һуң? – ти не улар Петр ға һәм 

баш ҡа ил се ләр гә. 
38– Һәр бе ре геҙ, го наһ та ры ғыҙ ки се рел һен өсөн, тәү бә итеп 

Ғай са Мә сих исе ме ме нән һыу ға сум ды ры лыу йо ла һын үтә‑
геҙ һәм Ал ла ның бү лә ген – Из ге Рух ты ҡа бул итер һе геҙ. 39Был 

* 2:33 Уңяҡ – айы рыу са мө һим, хөр мәт ле урын. 
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 вә ғә ҙә – Ал ла быҙ Раб бы Үҙе нә са ҡыр ған һәр кем гә: һеҙ гә, һеҙ ҙең 
ба ла ла ры ғыҙ ға һәм алыҫ та йә шәү се бар са ке ше ләр гә лә, – тип 
яуап бир ҙе Петр. 

40Ул та ғы ла кү бе рәк һүҙ ҙәр ме нән улар ҙы ки ҫә теп: 
– Ошо бы уын дың бо ҙоҡ ло ғо нан ҡо то ло ғоҙ, – тип өн дә не. 
41Уның һүҙ ҙә рен ҡа бул итеү се ләр һыу ға сум ды ры лыу йо ла һын 

үтә не һәм шул көн дө иман то тоу сы лар ға өс мең гә яҡын ке ше 
ҡу шыл ды. 

42Иман юлын да ғы был ке ше ләр ил се ләр ҙең өй рә те үе яҡ лы 
бул ды, бер ҙәм йә шә не ләр, ик мәк һын дыр ҙы лар һәм бер гә до ға 
ҡыл ды лар. 43Ил се ләр ар ҡы лы күп мөғ жи зә ләр һәм хик мәт тәр 
күр һә те леп, һәр кем дең кү ңе лен дә һа ға йыу хи се уян ды. 44Бар лыҡ 
иман то тоу сы лар бер гә бул ды, улар ҙың бө тә нә мә һе ур таҡ ине. 
45Ер ҙә рен һәм мөл кәт тә рен һа тып, һәр кем дең хә жә те нә ҡа рап, 
бү леп бир ҙе ләр. 46‑47Көн һа йын бер ҙәм рә үеш тә Ал ла Йор тон да 
бул ды лар, Ал ла ны маҡ тап, шат һәм их лас йө рәк тән өй ҙә рен дә 
ик мәк һын ды рып, ри зыҡ ты бер гә ләп аша ны лар. Бө төн ха лыҡ 
улар ҙы ярат ты, Раб бы иһә ҡот ҡа ры лыу сы лар һа нын көн һа йын 
арт ты рып тор ҙо. 

Аҡһаҡкешенеңйөрөйбашлауы

31Шу лай бер көн, көн дөҙ гө өс тәр ти рә һен дә, до ға ҡы лыу 
ва ҡы тын да, Петр ме нән Яхъя Ал ла Йор то на кил де. 2Тыу‑

мыш тан уҡ аҡ һаҡ бер ке ше не һәр көн Ал ла Йор то ноң Ма тур 
тип атал ған ҡап ҡа һы яны на алып ки леп, инеү се ләр ҙән са ҙа ҡа 
һо рар ға ул тыр тып ки тә ләр ине. 3Шул ке ше, Петр ме нән Яхъя ның 
Ал ла Йор то на ине үен кү реп, улар ҙан хә йер һо ра ны. 4Бы ла ры уға 
иғ ти бар ме нән ҡа рап ал ғас, Петр: 

– Беҙ гә ҡа ра, – ти не. 5Те ге ке ше, ни ҙә бул һа алыр ға өмөт лә‑
неп, улар ға баҡ ты. 6Әм мә Петр: 

– Ми нең ал тын‑кө мө шөм юҡ, әм мә ни мәм бар, шу ны һи‑
ңә би рәм. На за ра лы Ғай са исе ме нән бо йо рам: тор һәм йө рөп 
кит! – тип, 7уны уң ҡу лы нан то топ тор ғоҙ ҙо. Шун да уҡ ғә рип 
ке ше нең аяҡ та ры һәм бә кәл дә ре ны ғын ды. 8Ул һи ке реп то роп 
ат лай баш ла ны, Ал ла ны маҡ тай‑маҡ тай, ыр ғып‑һи ке реп йө рө нө, 
улар ме нән бер гә Ал ла Йор то на ин де. 9Бө төн ха лыҡ был ке ше‑
нең ат лап кит кә нен һәм Ал ла ны маҡ та ға нын күр ҙе. 10Ке ше ләр 
уның Ма тур ҡап ҡа янын да хә йер һо ра шып ул тыр ған әҙәм икә‑
нен та ны ғай ны, шу ға уның ме нән бул ған хәл гә хай ран ҡал ды. 
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ПетрҙыңАллаЙортондаһөйләгәнвәғәзе
11Әле ге һа уыҡ ҡан ке ше Петр ме нән Яхъя нан ҡал ма ғас, та мам 

ап ты ра ған ке ше ләр улар яны на Сө ләй мән дең ба ға на лы за лы* 
тип атал ған зал ға йү ге реп ин де. 12Петр, бы ны күр гәс, ха лыҡ ҡа: 

– Из ра иль хал ҡы! Ни ңә бы ға ғә жәп лә нә һе геҙ? – ти не. – 
Ни лек тән һеҙ беҙ гә тек ләп ҡа рап то ра һы ғыҙ? Әл лә уны беҙ 
үҙ ҡөҙ рә те беҙ йә ки дин дар лы ғы быҙ ме нән һа уыҡ тыр ған тип 
уй лай һы ғыҙ мы? 13Иб ра һим дың, Ис хаҡ тың һәм Яҡуб тың Ал‑
ла һы, беҙ ҙең ата‑ба ба ла ры быҙ ҙың Ал ла һы Үҙе нең Хеҙ мәт се һе 
Ғай са ның дан лы бө йөк лө гөн шу лай күр һәт те, ә һеҙ Уны то топ 
бир ҙе геҙ һәм, Пи лат Уны азат итер гә уй ла ған да, Пи лат ал дын да 
Унан баш тарт ты ғыҙ. 14Һеҙ Из ге нән һәм Хаҡ бул ған дан ваз кис‑
те геҙ һәм ке ше үл те реү се не ирек кә сы ға рыу ҙы һо ра ны ғыҙ. 15Һеҙ 
тор мош то Бул ды рыу сы ны үл тер ҙе геҙ, әм мә Ал ла Уны те релт те. 
Беҙ – бы ның ша һит та ры. 16Ғай са һеҙ кү реп бел гән был ке ше гә 
ҡе үәт бир ҙе, сөн ки ул Ғай са исе ме нең ҡөҙ рә те нә ышан ды. Ғай са 
ар ҡы лы кил гән иман һәм мә геҙ ҙең күҙ ал дын да уны ту лы һын са 
һа уыҡ тыр ҙы. 

17– Хә ҙер, ту ған дар, мин бе ләм: һеҙ, баш лыҡ та ры ғыҙ ке үек 
үк, бел мә йен сә эш лә не геҙ, – тип да уам ит те Петр. – 18Ал ла Үҙ 
Мә си хе нең ға зап си гә сә ге ту ра һын да бар са пәй ғәм бәр ҙәр аша 
ал дан әйт кән хә бә рен шу лай тор мош ҡа ашыр ҙы. 19Ә һеҙ, го наһ‑
та ры ғыҙ ки се рел һен өсөн, тәү бә ите геҙ һәм Ал ла ға та бан бо ро‑
ло ғоҙ. 20Шу лай ит һә геҙ, Раб бы нан йы уа ныс лы за ман дар ки лер, 
Ул һеҙ гә ал дан бил дә лән гән Мә сих те – Ғай са ны ебә рер. 21Ал ла 
күп тән үк Үҙе нең из ге пәй ғәм бәр ҙә ре аша әйт кән бар лыҡ һүҙ ҙәр 
ғә мәл гә аш ҡан сы, Ғай са күк тә ҡа лыр ға те йеш. 

22Му са әйт кән: «Раб бы Ал ла ғыҙ һеҙ гә хал ҡы ғыҙ ара һы нан 
ми нең ке үек Пәй ғәм бәр кү тә рә сәк. Ул ни ге нә һөй лә һә лә, һеҙ 
һәм мә һен тың лар ға те йеш һе геҙ. 23Ул Пәй ғәм бәр ҙең һү ҙен тың‑
ла ма ған ке ше Ал ла хал ҡы ара һы нан юҡ ите лә сәк». 

24Са му ил дан баш лап унан һуң ғы бө тә пәй ғәм бәр ҙәр был көн дәр 
ха ҡын да ал дан хә бәр ит те. 25Һеҙ – пәй ғәм бәр ҙәр ҙең ва риҫ та ры. 
Ал ла Иб ра һим ға: «Ер йө ҙөн дә ге бар лыҡ ҡә би лә ләр һи нең нә ҫе‑
лең аша фа ти ха алыр», – тип ата ла ры ғыҙ ме нән  ки ле шеү тө ҙө гән. 

* 3:11 Бағаналы зал – ба ға на лар ҙан тор ған өҫ тө ябыу лы асыҡ 
ҡо рол ма. 
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Ошо ки ле шеү гә һеҙ ҙә инә һе геҙ. 26Ал ла һеҙ ҙең һәр ҡай һы ғыҙ ҙы 
яҙыҡ эш тә ре геҙ ҙән ара лап, фа ти ха лау өсөн Үҙе нең Хеҙ мәт се һен 
те релт те һәм Уны иң тәү ҙә һеҙ гә ебәр ҙе, – ти не Петр. 

ПетрменәнЯхъяЮғарыкәңәшмәалдында

41‑2Петр ме нән Яхъя ха лыҡ ты өй рәт кән ва ҡыт та, улар яны на 
ру ха ни ҙар, Ал ла Йор тон һаҡ лау сы лар баш лы ғы һәм сад ду‑

кей ҙар кил де. Улар ҙың Ғай са ның те ре ле үен ми ҫал ға кил те реп, 
үле ләр ҙең те ре лә сә ге ту ра һын да вә ғәз һөй ләп тор ған ил се ләр гә 
асыу ҙа ры ки леп, 3те ге икәү ҙе ҡул ға ал ды лар. Ин де кис бул ған‑
лыҡ тан, ир тә гә һе көн гә сә улар ҙы һаҡ аҫ тын да тот то лар. 4Тың лап 
то роу сы лар ҙың кү бе һе ил се ләр һөй лә гән вә ғәз гә ышан ды һәм 
иман ға ки леү се ир ҙәр ҙең һа ны биш мең гә ет те. 

5Икен се көн дө Иеру са лим да йә һүд тәр ҙең баш лыҡ та ры, аҡ һа‑
ҡал дар һәм ҡа нун бел гес тә ре йы йыл ды. 6Иң баш ру ха ни Ан нас, 
Ка иафа, Яхъя, Ис кән дәр һәм баш ру ха ни ыры уы нан бул ған бү‑
тән дәр ҙә шун да ине. 

7Петр ме нән Яхъя ны ур та ға баҫ ты рып, улар ҙан: 
– Һеҙ бы лар ҙың ба ры һын да нин дәй ҡөҙ рәт ме нән һәм кем 

исе ме нән эш лә не геҙ? – тип һо ра ны лар. 
8Шул ва ҡыт Петр, Из ге Рух ме нән һу ға ры лып: 
– Ха лыҡ баш лыҡ та ры, аҡ һа ҡал дар! – ти не. – 9Әгәр ҙә ауы рыу 

ке ше гә яҡ шы лыҡ күр һә теү һәм уның ни сек итеп сир ҙән ҡо то ло‑
уы ха ҡын да бө гөн беҙ ҙән яуап алы на икән, 10һеҙ ҙең һәм мә геҙ гә 
һәм бө тә Из ра иль хал ҡы на мәғ лүм бул һын: ҡар шы ғыҙ ҙа ба ҫып 
тор ған ке ше, һеҙ ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лат ҡан, Ал ла та ра фы нан үле‑
нән те рел тел гән на за ра лы Ғай са Мә сих исе ме ме нән һа уыҡ ты‑
рыл ды. 11Ғай са ул 

«һеҙ, тө ҙөү се ләр, ки ре ҡаҡ ҡан һәм 
иң мө һим мө йөш та шы на әй лән гән таш». 

12Баш ҡа бер кем дән дә ҡо то лоу кил мәҫ. Ер йө ҙөн дә ке ше ләр гә 
би рел гән исем дәр ара һын да беҙ ҙе ҡот ҡа ра алыр ҙай бү тән исем 
юҡ, – ти не Петр. 

13Бе лем дә ре аҙ бул ған был ябай ғы на ике ке ше  нең – Петр ме нән 
Яхъя ның ҡы йыу лы ғын кү реп, Юға ры кә ңәш мә лә ул ты рыу сы лар 
бик ғә жәп лән де. Улар ҙың Ғай са ме нән бер гә йө рө гән ке ше ләр 
икән ле ге нә хә ҙер ге нә иғ ти бар ит те ләр. 14Һа уыҡ ҡан ке ше нең дә 
улар янын да то ро уын күр гәс, ҡар шы һүҙ әй тә ал ма ны лар һәм 
15улар ға Кә ңәш мә нән сы ғып то рор ға ҡуш ты лар. 
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16– Был ке ше ләр ме нән ни мә эш ләр гә? Улар ҡыл ған асыҡ‑
тан‑асыҡ мөғ жи зә Иеру са лим да йә шәү се ләр ҙең һәм мә һе нә 
бил дә ле, һәм беҙ бы ны ин ҡар итә ал май быҙ. 17Әм мә ошо хаҡ та 
ха лыҡ ара һын да ар тыҡ һүҙ та рал ма һын өсөн, улар ҙы ки ҫә тә йек: 
был исем ту ра һын да бер ҡа сан да ке ше ләр гә һөй лә мә һен дәр, – 
тип үҙ‑ара кә ңәш ләш те ләр. 

18Петр ме нән Яхъя ны са ҡы рып ин дер ҙе ләр ҙә, Ғай са исе ме нән 
һис ни һөй лә мәҫ кә һәм өй рәт мәҫ кә ҡуш ты лар. 19Әм мә те ге ләр: 

– Үҙе геҙ уй лап ҡа ра ғыҙ, Ал ла ның һү ҙен тың лау ға ҡа ра ған да 
һеҙ ҙең һүҙ ҙе кү бе рәк тың лау Ал ла ҡар шы һын да дө рөҫ бу лыр мы 
икән? 20Беҙ күр гән дә ре беҙ һәм ишет кән дә ре беҙ ту ра һын да һөй‑
лә мәй бул ды ра ал май быҙ, – тип яуап бир ҙе. 

21Те ге ләр иһә, яза би рер лек сә бәп та ба ал ма йын са, та ғы бер 
тап ҡыр янап, Петр ме нән Яхъя ны сы ға рып ебәр ҙе. Сөн ки бул‑
ған хәл ай ҡан лы бө төн ха лыҡ Ал ла ны дан лай ине. 22Һа уы ғыу 
мөғ жи зә һен та ты ған те ге ке ше ҡырҡ йәш тән уҙ ғай ны ин де. 

Имантотоусыларҙыңдоғаһы
23Азат ител гән дән аҙаҡ Петр ме нән Яхъя, ип тәш тә ре яны на 

ки леп, баш ру ха ни ҙар һәм аҡ һа ҡал дар әйт кән һүҙ ҙәр ҙе һөй ләп 
бир ҙе. 24Иман то тоу сы лар иһә, бы ны ишет кәс, бер ҙәм рә үеш тә 
Ал ла ға до ға ҡыл ды: 

– Ха ки мы быҙ! Һин – күк те, ер ҙе, диң геҙ ҙе һәм улар ҙа ғы бө тә 
нә мә не бар лыҡ ҡа кил те реү се! 25Из ге Рух аша Үҙең дең хеҙ мәт сең, 
беҙ ҙең ата быҙ Да уыт тан Һи нең ошо һүҙ ҙә рең әйт те рел де: 

«Ни өсөн мә жү си ҙәр ҡо то ро на, 
ха лыҡ тар бул маҫ тай ҙы ниәт итә? 

26 Ер ҙә ге бат ша лар, баш лыҡ тар, 
бер гә йы йы лып, 
Раб бы ға һәм Уның Мә си хе нә 
ҡар шы кү тә рел де ләр». 

27‑28Ысын лап та, Ирод һәм Пон тий Пи лат, мә жү си ҙәр һәм 
Из ра иль хал ҡы ме нән бер гә, Из ге Хеҙ мәт сең Ғай са ға – Үҙең 
май ла ған Мә сих кә ҡар шы, Һи нең ҡөҙ рә тең һәм их ты я рың ар ҡа‑
һын да бу ла са ғы ал дан бил дә лән гән эш те ҡы лыу өсөн ошо ҡа ла ға 
йы йыл ды лар. 29Хә ҙер, Раб бы быҙ, улар ҙың янау ҙа рын ишет һәм 
беҙ ҡол да ры ңа Һи нең һү ҙең де ҙур ҡы йыу лыҡ ме нән һөй ләр гә 
көс бир. 30Ҡу лың ды һуҙ һәм Из ге Хеҙ мәт сең Ғай са исе ме ме нән 
һа уыҡ тыр, хик мәт тәр һәм мөғ жи зә ләр күр һәт. 
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31До ға ҡыл ған дан һуң улар йы йыл ған урын һел ке неп кит те 
һәм бө тә һе лә Из ге Рух ме нән һу ға рыл ды. Ошо хәл дән аҙаҡ иман 
то тоу сы лар Ал ла һү ҙен ҡы йыу лыҡ ме нән һөй ләй баш ла ны. 

Иманюлындағыкешеләрҙеңтормошондабөтәнәмәуртаҡ
32Бар лыҡ иман юлын да ғы ке ше ләр йө рәк тә ре һәм кү ңел дә ре 

ме нән бер ҙәм бул ды. Улар ҙың бе ре һе лә үҙ мил кен ми не ке тип 
әйт мә не, бө төн нә мә ур таҡ ине. 33Ил се ләр иһә Раб бы Ғай са ның 
үле нән те ре леп то ро уы на ҙур көс һа лып ша һит лыҡ ҡыл ды һәм 
Ал ла улар ҙың һәм мә һе нә Үҙе нең мәр хә мә тен мул итеп би реп тор ҙо. 
34Иман то тоу сы лар ара һын да бер кем дә мох таж лыҡ ки сер мә не, 
сөн ки ер ҙә ре йә ки өй ҙә ре бул ған да ры, улар ҙы һа тып, аҡ са һын 
35ил се ләр ҡа ра ма ғы на тап шы ра лар ине. Һәр кем гә их ты я жы на 
ҡа рап би рел де. 36Мә ҫә лән, ил се ләр Вар на ва (йәғ ни «Йы уа ныс 
улы») тип йө рөт кән, Кипр ҙа тыу ған Йо соф исем ле бер ле вит, 
37үҙе нең ерен һа тып, аҡ са һын ил се ләр гә алып ки леп бир ҙе. 

АнанияменәнСапфираныңалдашыуы

51Ана ния исем ле бе рәү, ҡа ты ны Сап фи ра ме нән бер гә ер‑мөл‑
кә тен һа тып, 2һа тыу ҙан кил гән аҡ са ның бер өлө шөн ҡа ты ны‑

ның ри за лы ғы ме нән йә ше реп ҡал дыр ҙы, ә ҡал ға нын ил се ләр гә 
кил те реп бир ҙе. 3Әм мә Петр: 

– Ана ния! Ни өсөн һин Иб лис кә йө рә гең ме нән ида ра итер‑
гә ирек бир ҙең? Аҡ са ның бер өлө шөн йә ше реп ҡал ды рып, Из ге 
Рух ты ал дар ға уй ла ның, – ти не. – 4Һа тыл ма ған хәл дә был ер 
үҙең де ке бу лып ҡал маҫ ине ме ни? Һат ҡан дан һуң да аҡ са һы һи‑
не ке бу ла ине бит. Ни өсөн ал да шыр ға уй ла ның? Һин ке ше ләр ҙе 
тү гел, Ал ла ны ал да ның. 5Ошо һүҙ ҙәр ҙе ишет кәс, Ана ния йы‑
ғы лып кит те лә йән бир ҙе. Был хәл ту ра һын да хә бәр ҙар бул ған 
ке ше ләр ҙең ҡо то ос то. 6Ана ни я ның үле кәү ҙә һен егет тәр кә фен гә 
урап алып сы ғып, кү меп ҡуй ҙы. 

7Өс сә ғәт са ма һы ва ҡыт уҙ ғас, уның ҡа ты ны ла кил де. Ул бул‑
ған хәл де бел мәй ине әле. 8Петр унан: 

– Әйт әле ми ңә, ере геҙ ҙе ошо хаҡ ҡа һат ты ғыҙ мы? – тип һо ра ны. 
– Эйе, ошо хаҡ ҡа, – тип яуап бир ҙе уға ҡа тын. 
9Әм мә Петр: 
– Ни өсөн һеҙ Раб бы ның Ру хын һы нап ҡа рар ға бул ды ғыҙ? 

Ана ирең де күм гән ке ше ләр инеп ки лә. Улар һи не лә алып сы‑
ға саҡ, – ти не. 
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10Ҡа тын шун да уҡ, уның ая ғы на йы ғы лып, йән бир ҙе. Егет‑
тәр ин гәс, ҡа тын дың үл гән ле ген күр ҙе ләр һәм алып сы ғып ире 
яны на кү меп ҡуй ҙы лар. 

11Иман даш тар бер ҙәм ле ген һәм был хә бәр ҙе ише теү се ләр ҙең 
бө тәһен дә көс лө ҡур ҡыу хи се би ләп ал ды. 

Илселәркүрһәткәнхикмәттәр
12Ил се ләр ха лыҡ ара һын да күп хик мәт тәр һәм мөғ жи зә ләр 

ҡыл ды. Иман то тоу сы лар бер ҙәм рә үеш тә Сө ләй мән дең ба ға на лы 
за лын да ос ра шып тор ҙо. 13Ха лыҡ улар ҙы хөр мәт ит те, лә кин ят 
ке ше ләр ҙән бер кем дә улар ға ҡу шы лыр ға баҙ нат ит мә не. 14Бик 
күп ир‑ат һәм ҡа тын‑ҡыҙ Раб бы ға инан ды һәм улар ҙың һа ны 
ар та бар ҙы. 15Петр үтеп бар ған да, һис юғы уның кү лә гә һе бул һа 
ла төш һөн ине, ти гән те ләк ме нән ауы рыу ҙар ҙы урам ға сы ға‑
рып, кү тә реп йө рө төү ҡо рол ма ла ры на һәм тү шәк тәр гә һал ды‑
лар. 16Иеру са лим ға яҡын‑ти рә лә ге ҡа ла лар ҙан бик күп ха лыҡ 
кил де. Улар алып кил гән ауы рыу ҙар һәм ен эйә лә шеү ҙән ға зап 
си геү се ләр ҙең бө тә һе лә һа уыҡ ты. 

ИлселәрЮғарыкәңәшмәалдында
17Иң баш ру ха ни һәм уның яҡ лы лар, йәғ ни сад ду кей төр кө‑

мөн дә ге ләр, көн лә шеп 18ил се ләр ҙе ҡул ға ал ды һәм дө йөм төр мә‑
гә ябып ҡуй ҙы. 19Әм мә төн дә Раб бы ның бер фә реш тә һе төр мә 
ишек тә рен ас ты ла: 

20– Ба ры ғыҙ, был яңы тор мош ту ра һын да ғы хә бәр ҙең бө тә‑
һен дә Ал ла Йор тон да ха лыҡ ҡа һөй лә геҙ, – тип улар ҙы сы ға рып 
ебәр ҙе. 

21Ил се ләр уны тың лап ир тә таң дан Ал ла Йор то на кил де һәм 
өй рә тә баш ла ны. 

Ә иң баш ру ха ни һәм уның яҡ лы лар, Из ра иль хал ҡы ның 
аҡ һа ҡал да рын са ҡы рып, Юға ры кә ңәш мә йый ҙы. Ил се ләр ҙе 
алып ки лер гә бо йор ҙо лар. 22Әм мә хеҙ мәт се ләр, төр мә лә улар ҙы 
тап ма йын са, ки ре ҡайт ты. 

23– Беҙ бар ған да төр мә ныҡ лы бик лән гән, ишек тәр янын да 
һаҡ сы лар ба ҫып то ра ине. Лә кин эс кә ин гәс, бер кем де лә тап‑
ма ныҡ, – ти не улар. 

24Ал ла Йор тон һаҡ лау сы лар баш лы ғы һәм баш ру ха ни ҙар бы ны 
ишет кәс, та ғы ни бу лыр икән ин де, тип ап ты раш та ҡал ды лар. 
25Шул мәл дә бе рәү ки леп: 
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– Ана, ҡа ра ғыҙ, һеҙ төр мә гә ул тырт ҡан ке ше ләр Ал ла Йор‑
тон да ха лыҡ ты өй рә тә, – тип хә бәр ит те. 

26Ошо нан һуң тәр тип һаҡ сы ла ры ме нән бер гә улар ҙың баш‑
лы ғы ла шун да бар ҙы һәм, ха лыҡ таш бә рә баш лар тип ҡур ҡып, 
ил се ләр ҙе алып кил гән дә көс ҡул лан ма ны. 27Улар ҙы Юға ры кә‑
ңәш мә ҡар шы һы на баҫ тыр ғас, иң баш ру ха ни: 

28– Беҙ һеҙ гә ҡәт ғи рә үеш тә был исем дән өй рәт мәҫ кә бо йор‑
ғай ныҡ тү гел ме? Ә һеҙ үҙе геҙ ҙең тәғ ли мә те геҙ ҙе бө тә Иеру са лим ға 
та рат ты ғыҙ һәм ул Ке ше нең үле ме өсөн беҙ ҙе ғә йеп ләй һе геҙ, – ти не. 

29Петр һәм бү тән ил се ләр: 
– Ке ше ләр гә ҡа ра ған да Ал ла ға ны ғы раҡ буй һо нор ға кә рәк. 

30Ата‑ба ба ла ры быҙ ҙың Ал ла һы һеҙ ағас ба ға на ға ҡа ҙаҡ лап үл‑
тер гән Ғай са ны те релт те. 31Из ра ил гә тәү бә итеү һәм го наһ та ры 
ки се ре леү мөм кин ле ген бир һен өсөн, Ал ла Уны Ха ким һәм Ҡот‑
ҡа рыу сы итеп Үҙе нең уң яғы на кү тәр ҙе. 32Беҙ – был эш тәр ҙең 
ша һи ты. Шу лай уҡ Ал ла Үҙе нә буй һо ноу сы лар ға бир гән Из ге 
Рух та был эш тәр гә ша һит, – тип яуап бир ҙе ләр. 

33Бы ны ишет кәс, Юға ры кә ңәш мә ағ за ла ры яр һып ки теп ил‑
се ләр ҙе үл те рер гә те лә не. 34Ошо ва ҡыт бө тә ха лыҡ хөр мәт ит кән 
ҡа нун өй рә теү се, Кә ңәш мә ағ за һы Га ма ли ил исем ле фа ри сей 
ая ғү рә баҫ ты ла ил се ләр ҙе аҙ ғы на ва ҡыт ҡа сы ға рып то рор ға 
әмер бир ҙе. 35Ил се ләр сы ғып кит кәс: 

– Из ра ил дәр! – тип һүҙ баш ла ны. – Был ке ше ләр ме нән ни 
эш ләр гә йы йы ны уы ғыҙ ту ра һын да яҡ шы уй ла ғыҙ. 36Бы нан эле‑
ге рәк үҙен бик бө йөк итеп күр һә тер гә ты рыш ҡан Фев да ти гән 
бе рәү пәй ҙә бул ғай ны, уға дүрт йөҙ гә яҡын ке ше эйәр ҙе. Әм мә, 
ул үл те ре леү ме нән, уға эйә реү се ләр төр кө мө тар ҡа лып юҡ ҡа 
сыҡ ты. 37Унан һуң иҫәп алыу көн дә рен дә Га ли ле я нан Йә һү ҙә 
пәй ҙә бул ды һәм күп ме лер ха лыҡ ты фет нә гә ҡо торт то. Әм мә ул 
һә ләк бул ған дан һуң, уға эйәр гән ке ше ләр ҙә та рал ды. 38Шу ға 
кү рә хә ҙер һеҙ гә әй тәм: был ке ше ләр гә тей мә геҙ. Улар ҙы ебә ре геҙ. 
Ниәт тә ре‑эш тә ре бән дә ләр ҙән бул һа, ул юҡ ҡа сы ға саҡ. 39Әгәр 
ин де Ал ла нан бул һа, һеҙ уны юҡ итә ал ма я саҡ һы ғыҙ. Ә үҙе геҙ 
Ал ла ға ҡар шы кө рә шеү се ләр бу лып ҡуй ма ға йы ғыҙ, – ти не ул. 
Аҡ һа ҡал дар уның һү ҙе нә ҡо лаҡ һал ды. 

40Ил се ләр ҙе са ҡы рып ин дер ҙе ләр ҙә, улар ҙы туҡ мап, Ғай са 
исе ме нән өй рәт мәҫ кә бо йо роп, ирек кә сы ғар ҙы лар. 41Ил се‑
ләр иһә, Ғай са исе ме өсөн кәм һе те леү гә ла йыҡ бу лыу ҙа ры на 
шат ла нып, Юға ры кә ңәш мә нән сы ғып кит те ләр. 42Һәр көн 
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улар Ал ла Йор тон да һәм өй ҙәр ҙә Ғай са ның Мә сих икән ле‑
ге ха ҡын да ғы Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе һөй ләү ҙән һәм өй рә теү ҙән 
туҡ та ма ны. 

Етеярҙамсыныһайлапалыу

61Шә керт тәр ҙең һа ны ар та бар ҙы. Шул көн дәр ҙә грек тел ле 
йә һүд тәр, көн дә лек ри зыҡ ты бүл гән ва ҡыт та беҙ ҙең тол ҡа‑

тын дар ҙы иҫәп кә ал май ҙар, тип йәһүд те лен дә һөй лә шеү се ләр гә 
ри за һыҙ лыҡ бел дер ҙе. 2Шу ға кү рә ун ике ил се, бө тә шә керт тәр ҙе 
йы йып: 

– Беҙ, Ал ла һү ҙен вә ғәз ләү ҙе кә ме теп, ри зыҡ бү леү ме нән шө‑
ғөл лә нер гә те йеш тү гел беҙ, – ти не ләр. – 3Шу лай бул ғас, иман‑
даш тар, үҙ ара ғыҙ ҙан аб руй лы исем йө рөт кән, Из ге Рух ме нән 
ту лы һәм аҡыл эйә һе бул ған ете ке ше не һай лап алы ғыҙ. Ри зыҡ 
бү леү ҙе шу лар ға тап шы рыр быҙ. 4Ә беҙ ҙең эше беҙ до ға ҡы лыу 
һәм ар та бан да һүҙ ме нән хеҙ мәт итеү бу лыр. 

5Был тәҡ дим бө тә һе нә лә оҡ ша ны. Иман һәм Из ге Рух ме нән 
ту лы бул ған Сте фан ды, шу лай уҡ Фи лип ты, Про хор ҙы, Ни ка‑
нор ҙы, Ти мон ды, Пар мен ды һәм мә жү си лек тән йә һүд ди не нә 
ҡа бул ител гән ан ти о хи я лы Ни ко лай ҙы һай лап, 6улар ҙы ил се ләр 
ал ды на баҫ тыр ҙы лар. Ил се ләр до ға ҡы лып, улар ҙың баш та ры на 
ҡул да рын ҡуй ҙы. 

7Шу лай итеп, Ал ла һү ҙе киң та рал ды, Иеру са лим да шә керт тәр 
һа ны бай таҡ ҡа арт ты, ру ха ни ҙар ҙың да бик күп тә ре Һө йө нөс лө 
Хә бәр ҙе ҡа бул ит те. 

Стефандыңҡулғаалыныуы
8Ә Ал ла ның мәр хә мә те һәм ҡөҙ рә те ме нән тул ған Сте фан иһә 

ха лыҡ ара һын да бө йөк мөғ жи зә ләр һәм хик мәт тәр ҡыл ды. 9Шу‑
лай бер ва ҡыт «Ҡол лоҡ тан азат ител гән дәр ғи бә ҙәт ха на һы»ның 
Ки ри нея һәм Ис кән дә риә нән бул ған ҡай һы бер ағ за ла ры, шу лай 
уҡ Ки ли кия һәм Асия өл кә лә ре нән бул ған ҡай һы бе рәү ҙәр Сте‑
фан ме нән бә хәс кә ин де, 10әм мә уның һүҙ ҙә рен дә ге аҡыл ға һәм 
Из ге Рух ҡа ҡар шы то ра ал ма ны. 11Шул мәл дә улар ҡо торт ҡан 
ҡай һы бе рәү ҙәр: 

– Беҙ уның Му са ға һәм Ал ла ға ҡар шы кө фөр һүҙ һөй лә гә нен 
ишет тек, – ти не ләр. 

12Ха лыҡ ты, аҡ һа ҡал дар ҙы һәм ҡа нун бел гес тә рен Сте фан‑
ға ҡар шы ҡо тор топ, һө жүм итеп, ҡул ға ал ды лар һәм Юға ры 
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 кә ңәш мә гә алып кит те ләр. 13Улар Кә ңәш мә лә ял ған ша һит тар ға 
һүҙ бир ҙе. Те ге лә ре иһә: 

– Был ке ше ошо из ге Йорт ҡа һәм ҡа нун ға ҡар шы кө фөр һөй‑
ләү ҙән туҡ та май, – ти не ләр. – 14Беҙ уның: «На за ра лы Ғай са был 
Йорт то еме рә сәк һәм Му са бир гән йо ла лар ҙы үҙ гәр тә сәк», – ти‑
гә нен ишет тек. 

15Кә ңәш мә лә ул ты рыу сы бө тә ке ше Сте фан ға тек ләп ҡа ра ны. 
Уның йө ҙө фә реш тә не ке ке үек ине. 

ЮғарыкәңәшмәалдындаСтефандыңтелмәре

71Иң баш ру ха ни Сте фан дан: 
– Был ғә йеп ләү ҙәр дө рөҫ мө? – тип һо ра ны. 

2– Ту ған дар һәм аҡ һа ҡал дар! – тип һүҙ баш ла ны Сте фан. – 
Тың ла ғыҙ. Ата быҙ Иб ра һим Хар ран ҡа ла һы на кү сеп кил гән гә 
тик лем, Ме со по та ми я ла йә шә гән са ғын да, уға Ал ла Үҙе нең бал‑
ҡып тор ған шөһ рә тен дә кү рен гән. 3Ул: «Үҙең йә шә гән ер ҙе һәм үҙ 
нә ҫел‑нә сә бең де ҡал дыр ҙа Мин күр һә тә сәк ер гә кит», – ти гән. 
4Иб ра һим, хал дей ҙар ере нән сы ғып, Хар ран ға кү сеп кил гән. Ата һы 
ва фат бул ған дан һуң уны Ал ла хә ҙер һеҙ йә шә гән бы на ошо яҡ‑
тар ға кү сер гән. 5Бын да уның үҙе нә аяҡ ба ҫыр лыҡ та ер бир мә гән, 
лә кин уға һәм уның ки лә сәк бы уын да ры на был ер ҙе вә ғә ҙә ит кән. 
Ә ул ва ҡыт та әле Иб ра һим дың ба ла ла ры ла бул ма ған. 6Ал ла уға: 
«Һи нең ки лә сәк бы уын да рың сит ер ҙә кил ме шәк бу ла саҡ, дүрт 
йөҙ йыл ҡол лоҡ та иҙе леп йә шә йә сәк, – тип әйт кән. 7– Әм мә 
Мин, – ти гән Ал ла, – улар ҙы ҡол лоҡ та то та саҡ ха лыҡ ты хө көм 
итә сәк мен. Шу нан һуң улар ул ил дән сы ға саҡ һәм был ер ҙә Ми ңә 
хеҙ мәт итә сәк». 8Ал ла Иб ра һим ата быҙ ме нән ки ле шеү тө ҙө гән 
һәм, шул ки ле шеү ҙең бил дә һе итеп, сөн нәт кә ул тыр тыу йо ла һын 
бир гән. Шу лай итеп, Ис хаҡ тыу ған дың һи ге ҙен се кө нөн дә ата һы 
Иб ра һим уны сөн нәт кә ул тырт ҡан. Ошо рә үеш тә Ис хаҡ Яҡуб ты, 
ә Яҡуб бу ла саҡ ун ике ырыу баш лы ғын сөн нәт лә гән. 

9Шул ырыу баш лыҡ та ры, көн лә шеп, Йо соф то Мы сыр ға һа‑
тып ебәр гән. Әм мә Ал ла уның ме нән бул ған, 10уны бар лыҡ 
бә лә лә ре нән ҡот ҡа рып тор ған. Ал ла, Йо соф то зи рәк аҡыл лы 
итеп, уға Мы сыр бат ша һы фир ғә үен дең яҡ шы мө нә сә бә тен 
яу лар ға мөм кин лек бир гән. Фир ғә үен* иһә уны Мы сыр ға һәм 

* 7:10 Фирғәүен – бо рон ғо Мы сыр ҙа бат ша ны шу лай ата ған дар. Ев‑
рей ҙар Мы сыр ҙан сы ғыр ал ды нан фир ғә үен улар ҙы аяу һыҙ иҙ гән. 
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үҙе нең  һа ра йы на ида ра итер гә тә ғә йен лә гән. 11Бө тә Мы сыр ға 
һәм Ха на ан ере нә ҙур афәт кил гән – ас лыҡ баш лан ған. Беҙ ҙең 
ата‑ба ба ла ры быҙ ри зыҡ та ба ал ма ған. 12Яҡуб Мы сыр ҙа аш лыҡ 
бар лы ғын ишет кәс, ул ил гә ата‑ба ба ла ры быҙ ҙы ебәр гән. 13Улар 
икен се тап ҡыр бар ғас, Йо соф ағай‑эне лә ре нә үҙе нең кем ле ген 
ас ҡан һәм фир ғә үен Йо соф тоң ғаи лә һе ту ра һын да бел гән. 14Йо‑
соф, хә бәр ебә реп, ата һы Яҡуб ты һәм бө тә ғаи лә һен – ет меш биш 
йән де үҙ яны на са ҡыр ған. 15Яҡуб Мы сыр ға кү сеп бар ған һәм үҙе 
лә, ата‑ба ба ла ры быҙ ҙа үл гән се шун да йә шә гән. 16Үл гәс, улар ҙы 
Си хем ҡа ла һы на алып ки леп, ун да йә шә гән Ем мор ул да ры нан 
кө мөш аҡ са тү ләп, Иб ра һим һа тып ал ған ҡә бер гә һал ған дар. 

17Иб ра һим ға Ал ла бир гән вә ғә ҙә нең ғә мәл гә ашыу ва ҡы ты 
яҡын лаш ҡан һа йын Мы сыр ҙа беҙ ҙең ха лыҡ тың һа ны ар та бар‑
ған. 18Был хәл Йо соф то бел мә гән бү тән бер бат ша ха ким лыҡ 
итә баш ла ған ға тик лем да уам ит кән. 19Ул бат ша беҙ ҙең нә ҫел гә 
ҡа ра та мә кер тот ҡан, ата‑ба ба ла ры быҙ ҙы йә бер лә гән һәм яңы 
тыу ған са бый ҙа рын йә шәт мәҫ өсөн, таш лар ға мәж бүр ит кән. 
20Шул ва ҡыт та Му са тыу ған. Ул бик ма тур ба ла бул ған, өс ай 
бу йы үҙ ата һы йор тон да тәр биә лән гән. 21Ә сы ға рып таш лан ғас, 
Му са ны фир ғә үен ҡы ҙы та бып ала һәм үҙ улы лай кү реп тәр биә‑
ләй. 22Му са Мы сыр иле нең бө тә ғи лем дә ре нә өй рә те лә, һүҙ ҙә 
лә, эш тә лә ҡе үәт ле бу ла. 

23Ҡырҡ йәш тул ғас, уның кү ңе лен дә үҙ ту ған да ры – Из ра‑
иль хал ҡы яны на ба рыу те лә ге уяна. 24Улар янын да бул ған да 
бер мы сыр лы ның Из ра иль ке ше һен рән йе те үен кү рә һәм уны 
яҡ лай. Ул Мы сыр ке ше һен үл те реп, уның өсөн үс ала. 25«Ал ла 
ми нең аша улар ға ҡо то лоу би рә сә ген ту ған да рым аң лар», – тип 
уй лай Му са. Лә кин улар аң ла май. 26Икен се көн дө, ике Из ра иль 
ке ше һе нең һу ғыш ҡа нын кү реп, ян да ры на кил гән. Те ге ләр ҙе 
та тыу лаш ты рыр ға те ләп: «Һеҙ ту ған дар бит, ни ңә бер‑бе ре геҙ ҙе 
туҡ май һы ғыҙ?» – ти гән. 27Әм мә үҙе нең ип тә шен рән йе теү се, 
Му са ны төр төп ебә реп: «Һи не беҙ ҙең өҫ тән етәк се һәм хө көм дар 
итеп кем бил дә лә не? 28Ки сә Мы сыр ке ше һен үл тер гән ке үек, ми‑
не лә үл те рер гә те ләй һең ме әл лә?» – ти гән. 29Му са был һүҙ ҙәр ҙе 
ишет кәс, ҡа сып кит кән һәм Ма диам ерен дә кил ме шәк бу лып 
йә шәй баш ла ған. Ун да уның ике улы тыу ған. 

30Ҡырҡ йыл үт кәс, Си най та уы нан алыҫ бул ма ған сүл дә янып 
тор ған кү гән ҡы уа ғы ял ҡы нын да уға бер фә реш тә кү рен гән. 31Му‑
са бы ны кү реп бик ғә жәп лән гән. Ә ин де ҡа рар ға тип  яҡы ны раҡ 
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бар ғас, Раб бы ның: 32«Мин һи нең ата‑ба ба ла рың та бын ған Ал ла. 
Мин – Иб ра һим, Ис хаҡ һәм Яҡубтың Ал ла һы», – ти гән ауа зын 
ишет кән. Му са, ҡур ҡы уы нан ҡал ты ра нып, кү тә ре леп ҡа рар ға ла 
ба тыр сы лыҡ итә ал ма ған. 33Раб бы уға: «Аяҡ ке йе мең де сис, сөн ки 
һин ба ҫып тор ған ер – из ге урын. 34Мин хал ҡым дың Мы сыр‑
ҙа йә бер лән гә нен күр ҙем. Эйе, Мин бы ны күр ҙем, хал ҡым дың 
иң рә үен ишет тем һәм уны ҡот ҡа рыр ға тип ер гә төш төм. Юл ға 
сыҡ, Мин һи не Мы сыр ға ебә рәм», – ти гән. 

35«Һи не беҙ ҙең өҫ тән етәк се һәм хө көм дар итеп кем бил дә лә‑
не?» – тип из ра ил дәр ки ре ҡаҡ ҡан шул уҡ Му са ны Ал ла кү гән 
ҡы уа ғын да кү рен гән фә реш тә ар ҡы лы баш лыҡ һәм азат итеү се 
итеп ебәр гән дә ин де. 36Мы сыр ер ҙә рен дә, Ҡы ҙыл диң ге ҙен дә 
һәм ҡырҡ йыл бу йы на сүл дәр ҙә мөғ жи зә ләр, хик мәт тәр күр һә‑
теп, улар ҙы Мы сыр ҙан алып сыҡ ҡан. 37Из ра иль хал ҡы на: «Ал ла 
һеҙ гә нә ҫе ле геҙ ҙән ми нең ке үек Пәй ғәм бәр сы ға ра саҡ», – тип 
әйт кән дә шул Му са. 38Си най та уын да фә реш тә ме нән бу лып, 
ул әйт кән һүҙ ҙәр ҙе сүл дә йы йыл ған ата‑ба ба ла ры быҙ ға тап бы‑
на ошо Му са ет кер гән. Беҙ гә тап шы рыу өсөн, ул йә шәү би реү се 
һүҙ ҙәр ҙе ҡа бул итеп ал ған. 

39Ата‑ба ба ла ры быҙ Му са әйт кән де тың ла ма ған, уны ки ре 
ҡаҡ ҡан һәм ҡа бат Мы сыр ға ки тер гә те лә гән. 40Му са тау ҙа бул‑
ған да Һа рун ға: «Юлы быҙ ҙа беҙ ҙе алып ба ра саҡ илаһ тар яһа. 
Беҙ ҙе Мы сыр ҙан алып сыҡ ҡан Му са ме нән ни бул ға нын да бел‑
мәй беҙ», – ти гән дәр. 41Шу нан һуң, бы ҙау ҡиә фәт ле һын яһап, 
ошо һын ға ҡор бан кил тер гән дәр һәм үҙ ҡул да ры ме нән яһа ған 
әй бер гә ҡа рап кү ңел ас ҡан дар. 42Ал ла иһә улар ҙан йөҙ сө йөр гән 
һәм улар ҙы йон доҙ ҙар ға та бы ныр ға ҡал дыр ған. Пәй ғәм бәр ҙәр ҙең 
яҙ ма ла рын да Ал ла бы лай тип әй тә: 

«Эй, Из ра иль хал ҡы! 
Ҡырҡ йыл бу йы сүл дә мал дар һу йып, 
Ми ңә тип ҡор бан кил тер ҙе геҙ ме? 

43 Юҡ, та бы ныр өсөн үҙе геҙ яһа ған шул һын дар ҙы – 
Ва ви лон дың Мо лох ила һы ның са ты рын һәм 
Рем фан ила һы ғыҙ йон до ҙон – 
һеҙ кү тә реп йө рө нө гөҙ. 
Шу ға кү рә Мин һеҙ ҙе 
Ва ви лон дан да ары раҡ һө рә сәк мен». 

44Ата‑ба ба ла ры быҙ ҙың сүл дә ша һит лыҡ са ты ры бул ған, – тип 
һү ҙен да уам ит те Сте фан. – Ул са тыр, Ал ла Му са ға бо йор ған са, 
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уға күр һә тел гән өл гө бу йын са яһал ған бул ған. 45Беҙ ҙең ата‑ба‑
ба ла ры быҙ уны үҙ ҙә ре нең ата‑ба ба ла ры нан ҡа бул итеп ал ған. 
Улар, Ешуа етәк се ле ген дә, са тыр ҙы ха лыҡ та рын Ал ла ҡы уып 
сы ғар ған ер гә алып бар ған. Са тыр Да уыт бат ша көн дә ре нә тик‑
лем шун да ҡал ған. 46Ал ла Да уыт ты яҡын күр гән һәм Да уыт, 
из ра ил дәр өсөн из ге тор лаҡ йорт һа лыр ға тип, Унан рөх сәт һо‑
ра ған. 47Был йорт то Ал ла ға Сө ләй мән һал ған. 48Әм мә Ал ла һы 
Тә ғә лә ҡул ме нән яһал ған ҡо рол ма лар ҙа йә шә мәй. Пәй ғәм бәр 
әйт кән сә: 

49 «Күк – Ми нең тә хе тем, 
Ә ер – Ми нең аяҡ те рәү уры ным. 
Һеҙ Ми ңә нин дәй йорт һа ла алыр һы ғыҙ? – 
ти Раб бы. 
Ми нең йә шәй тор ған уры ным нин дәй? 

50 Бы лар ҙың һәм мә һен дә 
Ми нең ҡул да рым бар ит мә не ме ни?» 

51Тиҫ кә ре ха лыҡ! – ти не Сте фан. – Сөн нәт те ҡа бул ит һә геҙ ҙә, 
йө рәк тә ре геҙ ҙә, ҡо лаҡ та ры ғыҙ ҙа бик ле! Һеҙ, ата ла ры ғыҙ ке үек 
үк, Из ге Рух ҡа һәр ва ҡыт ҡар шы ки лә һе геҙ. 52Һеҙ ҙең ата‑ба ба‑
ла ры ғыҙ эҙәр лек лә мә гән бе рәй пәй ғәм бәр ҡал ды мы икән? Улар 
Хаҡ бул ған Зат тың ки ле рен ал дан хә бәр итеү се ләр ҙе үл тер гән, ә 
хә ҙер һеҙ Уның Үҙе нә хы я нат ит те геҙ һәм Уны үл тер ҙе геҙ. 53Һеҙ 
фә реш тә ләр аша Ал ла нан би рел гән ҡа нун ды ҡа бул итеп ал ды‑
ғыҙ, лә кин уны үтә мә не геҙ. 

Стефандыңүлтерелеүе
54Ошо һүҙ ҙәр ҙе ишет кәс, Юға ры кә ңәш мә лә ул ты рыу сы лар 

асыу ҙан теш тә рен шы ғыр лат ты. 55Из ге Рух ме нән ту лы бул ған 
Сте фан иһә, күк кә тек ләп, Ал ла ның бал ҡыу сы шөһ рә тен һәм 
Уның уң яғын да тор ған Ғай са ны күр ҙе. 

56– Мин асыл ған күк тәр ҙе һәм Ал ла ның уң яғын да тор ған 
Әҙәм Улын* кү рәм, – ти не ул. 

57Ә Кә ңәш мә лә ге ләр, ҡо лаҡ та рын ҡап лап, аҡы ра‑аҡы ра бө‑
тә һе бер гә Сте фан ға таш лан ды. 58Ҡа ла нан ҡы уып сы ға рып, уға 
таш бә рә баш ла ны лар. Ша һит тар иһә үҙ ҙә ре нең өҫ ке йемен Савл 
исем ле бер йәш егет яны на ҡу йып тор ҙо. 59Улар таш бәр гән ва‑
ҡыт та Сте фан до ға ҡыл ды ла: 

* 7:56 ӘҙәмУлы – Сте фан бын да ошо исем ме нән Ғай са Мә сих те атай. 
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– Раб бым Ғай са, ми нең ру хым ды ҡа бул ит, – 60ти гән һүҙ ҙәр 
ме нән ту быҡ ла нып, көс лө та уыш ме нән: – Раб бым! Был эш те 
улар ға го наһ итеп һа на ма, – тип йән бир ҙе. 

81Савл иһә Сте фан дың үл те ре ле үен хуп ла ны. 
Шул көн дә Иеру са лим да ғы иман даш тар бер ҙәм лек тә рен ныҡ 

эҙәр лек ләй баш ла ны лар һәм ил се ләр ҙән баш ҡа лар бө тө нө һө 
Йә һү ҙиә нең һәм Са ма ри я ның төр лө урын да ры на та рал ды лар. 

2Ал ла ны оло лау сы ке ше ләр Сте фан ды ер лә не, уның өсөн бик 
ныҡ ҡай ғы рып ила ны. 3Ә Савл иман даш тар бер ҙәм ле ген йә бер‑
ләй баш ла ны. Ул өй ҙән‑өй гә йө рө нө, ир‑ат ты һәм ҡа тын‑ҡыҙ ҙы 
һөй рәп алып сы ғып төр мә гә яп ты. 

ИлселәрСамарияла
4Та ра лыш ҡан иман то тоу сы лар, ҡай ҙа ғы на бул һа лар ҙа, Һө йө‑

нөс лө Хә бәр ҙе вә ғәз ләп йө рө нө ләр. 5Фи липп, Са ма ри я ға ба рып, 
бер ҡа ла хал ҡы на Мә сих ту ра һын да бә йән ит те. 6Ха лыҡ төр көм‑
дә ре, Фи лип тың һүҙ ҙә ре һәм ул ҡыл ған хик мәт тәр тәьҫи рен дә 
бу ла раҡ, уның һүҙ ҙә рен диҡ ҡәт ме нән тың ла ны. 7Ен эйә ләш кән 
күп тәр ҙең эсе нән, көс лө та уыш ме нән үке реп, шаҡ шы рух тар 
сыҡ ты. Күп ке нә па ра лич һуҡ ҡан, аҡ һаҡ ке ше ләр һа уыҡ ты. 
8Ҡа ла хал ҡы был эш тәр гә бик ҡы уан ды. 

9Шул уҡ ҡа ла ла күп ме лер ва ҡыт си хыр сы лыҡ ҡы лып Са ма рия 
хал ҡын хай ран ҡал дыр ған, үҙен бө йөк тип та ны тыр ға те лә гән 
Си мон исем ле бе рәү бар ине. 10Ба ры һы ла – оло һо ла, ке се һе 
лә уға ышан ды. «Был ке ше – бө йөк тип атал ған ила һи ҡөҙ рәт 
эйә һе», – ти не ләр уның ха ҡын да. 11Ул бай таҡ ва ҡыт тан бир ле 
ке ше ләр ҙе үҙе нең си хыр ҙа ры ме нән хай ран ҡал ды рып кил гән‑
лек тән, уны диҡ ҡәт ме нән тың лай ҙар ине. 12Әм мә Фи липп 
һөй лә гән Ал ла Бат ша лы ғы һәм Ғай са Мә сих исе ме ха ҡын да ғы 
Һө йө нөс лө Хә бәр гә ышан ғас, ир ҙәр ҙә, ҡа тын дар ҙа һыу ға сум‑
ды ры лыу йо ла һын үт те. 13Си мон үҙе лә иман ға кил де һәм был 
йо ла ны ҡа бул ит те. Ул Фи липп яны нан бер аҙым ға ла кит мә не. 
Уның ҙур хик мәт тәр һәм ҡөҙ рәт ле мөғ жи зә ләр ҡы лы уын кү реп, 
хай ран ҡал ды. 

14Иеру са лим да ғы ил се ләр, Са ма рия хал ҡы ның Ал ла һү ҙен 
ҡа бул ите үен ише теп, Петр ме нән Яхъя ны улар яны на ебәр ҙе. 
15Петр ме нән Яхъя, Са ма ри я ға кил гәс, бын да ғы иман то тоу сы‑
лар Из ге Рух ты ал һын өсөн до ға ҡыл ды. 16Сөн ки Раб бы Ғай са 
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исе ме ме нән улар ба ры тик һыу ға сум ды ры лыу йо ла һын үтә гән, 
лә кин бе ре һе нә лә Из ге Рух ин мә гән бу ла әле. 17Ошон да Петр 
ме нән Яхъя улар ҙың баш та ры на ҡул да рын ҡуй ҙы һәм ке ше ләр 
Из ге Рух ты ал ды. 18Си мон иһә, Рух тың ил се ләр ҡу лы нан би‑
рел гә нен кү реп, улар ға аҡ са тәҡ дим ит те. 

19– Мин ҡул да рым ды ҡуй ған һәр ке ше гә Из ге Рух би рел һен 
өсөн, ми ңә лә шун дай вә кә ләт би ре геҙ әле, – ти не ул. 

20Әм мә Петр уға: 
– Әгәр Ал ла бү лә ген аҡ са ға һа тып алыр ға мөм кин, тип уй‑

лай һың икән, аҡ са ла рың ме нән бер гә һә ләк бу лыр һың! – ти‑
не. – 21Һин был эш тә бер ни сек тә ҡат на ша ал май һың, сөн ки 
Ал ла ҡар шы һын да кү ңе лең саф тү гел. 22Шу ға кү рә үҙең дең был 
яуыз лы ғың дан тәү бә ит һәм Раб бы ға до ға ҡыл. Бәл ки кү ңе‑
лең дә ге яуыз уйың ки се ре лер. 23Мин һи нең әсе көн сөл лөк кә 
ту лыш ҡан лы ғың ды һәм го наһ бы ға уын да икән ле гең де кү рәм. 

24– Һеҙ әйт кән дәр ҙең бе ре һе лә ми ңә ҡа ғыл ма һын өсөн, Раб‑
бы ға до ға ҡы лы ғыҙ, – тип яуап бир ҙе Си мон. 

25Петр ме нән Яхъя үҙ ҙә ре нең ша һит лы ғын би реп Раб бы һү‑
ҙен иғ лан ит кән дән һуң, ки ре Иеру са лим ға кит те. Юлай ҡан 
Са ма ри я ның күп ке нә ауыл да рын да Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе иғ лан 
ит те ләр. 

Филиппһәмхәбәшкешеһе
26Раб бы ның бер фә реш тә һе Фи лип ҡа: 
– Тор ҙа көньяҡ ҡа, Иеру са лим дан Га за ға ба ра тор ған юл ға 

сыҡ, – ти не. 
Ул юл ау лаҡ ине. 
27Фи липп шул юл ға сыҡ ты һәм бын да бер хә бәш* ке ше һен 

ос рат ты. Ул ке ше ала шар**, кән дә ки ҙең, йәғ ни Хә бәш стан бат‑
ша би кә һе нең ҡа ра ма ғын да ғы бө төн ха зи на ны һаҡ лау сы юға ры 
дә рә жә ле тү рә ине. Ал ла ға та бы ныр ға тип Иеру са лим ға кил гән, 
28әле үҙ иле нә ҡай тып ба ра һәм үҙе нең ар ба һын да Иша ғыя пәй‑
ғәм бәр ки та бын уҡып ул ты ра ине. 29Рух Фи лип ҡа: 

– Ар ба ға яҡы ны раҡ ба рып, эр гә һе нән ат ла, – ти не. 

* 8:27 Хәбәш – эфи оп. 
** 8:27 Алашар – ев нух. Был һүҙ ҙең төп нөс хә лә ге бе рен се мә ғә нә һе – 

«бе сел гән ке ше». Ул ва ҡыт тар ҙа һа рай ҙың ҡа тын‑ҡыҙ йә шә гән яғын да 
бе сел гән ке ше ләр хеҙ мәт ит кән. 
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30Фи липп ар ба яны на йү гер ҙе һәм хә бәш тең Иша ғыя пәй ғәм‑
бәр яҙ ған ки тап ты ҡыс ҡы рып уҡы ға нын ишет те. 

– Уҡы ға ның ды аң лай һың мы һуң? – тип һо ра ны унан. 
31– Бе рәй ке ше тө шөн дө рөп бир мә һә, ни сек аң ла йым ин де? – 

тип, Фи лип ҡа үҙ яны на ул ты рыр ға тәҡ дим ит те. 
32Хә бәш Из ге Яҙ ма ның ошо уры нын уҡый ине: 

«Ул һа рыҡ ке үек са лыр ға кил те рел де. 
Йө нөн ҡыр ҡыу сы ал дын да 
өн һөҙ тор ған бә рәс һы маҡ, 
ауы ҙын да ас ма ны. 

33 Ул кәм һе тел де, 
ғә ҙел хө көм дән мәх рүм ител де. 
Уның ки лә сәк бы уын да ры ту ра һын да кем һөй ләр? 
Тор мо шо ер ҙән алын ды бит». 

34Хә бәш иһә Фи лип тан: 
– Зин һар өсөн, әйт әле, бын да пәй ғәм бәр кем ха ҡын да һөй ләй? 

Үҙе ха ҡын да мы, әл лә бү тән бе рәү ту ра һын да мы? – тип һо ра ны. 
35Фи липп уға Ғай са ха ҡын да ғы Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе шул урын‑

дан баш лап һөй ләп бир ҙе. 36Ошо лай ба ра тор ғас, улар нин дәй ҙер 
һыу бу йы на ки леп ет те. 

– Бы на бит, бын да һыу бар, сум ды ры лыу йо ла һын үтер гә ми ңә 
ни мә ҡа ма сау лай? – ти не хә бәш*. 

38Ул ар ба ны туҡ та тыр ға ҡуш ты. Ике һе лә һыу ға ин де һәм 
Фи липп уны һыу ға сум ды рып ал ды. 39Улар һыу ҙан сыҡ ҡас, 
Раб бы Ру хы Фи лип ты алып кит те**, хә бәш уны бү тән сә күр мә‑
не, шат ла нып юлын да уам ит те. 40Фи липп иһә Азот ҡа ла һын да 
пәй ҙә бул ды. Ул Ке са ри я ға ба рып ет кән се ҡа ла лар ҙа Һө йө нөс лө 
Хә бәр ҙе вә ғәз ләп йө рө нө. 

РаббыныңСавлдысаҡырыуы

91Савл дың иһә Раб бы ның шә керт тә ре нә ҡа ра та һа ры уы ҡай‑
нап, улар ға үлем ме нән яна ны. Ул иң баш ру ха ни ҙан 2шул 

* 8:36 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа 37‑се аят та бар: «„Ысын 
кү ңе лең дән иман ға кил һәң, мөм кин“, – ти не Фи липп. „Ғай са Мә сих‑
тең Ал ла Улы икән ле ге нә ина нам“, – ти не хә бәш». 

** 8:39 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа: «Улар һыу ҙан сыҡ ҡас, 
хә бәш кә Из ге Рух ин де. Фи лип ты Раб бы ның бер фә реш тә һе алып 
кит те», – тип әй тел гән. 
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юл дан ба рыу сы ир‑ат ты ла, ҡа тын‑ҡыҙ ҙы ла ҡул ға алыу һәм 
Иеру са лим ға алып ки леү вә кә лә тен би рә тор ған хат һо рап ал ды. 
Хат Да маск ғи бә ҙәт ха на ла ры өсөн ине. 

3Юл да бар ған да, ин де Да маскы ға яҡын ла шып кил гән дә, ҡа пыл 
Савл дың ти рә‑яғы күк тән төш кән яҡ ты лыҡ тан бал ҡып кит те. 
4Ул ер гә йы ғыл ды һәм: 

– Савл, Савл! Ни ңә Ми не эҙәр лек ләй һең? – ти гән та уыш 
ишет те. 

5– Һин кем, Әфән де? – тип һо ра ны Савл. 
– Мин – һин эҙәр лек лә гән Ғай са, – тип яуап бир ҙе та уыш. – 

6Тор ҙа ҡа ла ға бар. Ни мә эш ләр гә кә рәк ле ге һи ңә ун да әй те лер. 
7Савл ме нән бер гә бул ған ке ше ләр өн һөҙ ҡа тып ҡал ды. Улар 

та уыш ты ишет те, әм мә һис кем де күр мә не. 
8Савл ер ҙән тор ҙо, лә кин, күҙ ҙә ре асыҡ бул һа ла, бер нә мә лә 

күр мә не. Шун лыҡ тан Да маскы ға уны етәк ләп алып кил де ләр. 
9Өс көн бу йы уның күҙ ҙә ре күр мә не, ул аша ма ны ла, эс мә не лә. 

АнанияныңСавлдыһауыҡтырыуы
10Да маскы ла Ана ния исем ле бер шә керт бар ине. Ул күр гән 

ила һи кү рен меш тә Раб бы: 
– Ана ния! – тип өн дәш те. 
– Эйе, Раб бым, – ти не ул. 
11– Тор ҙа Ту ра урам тип атал ған урам ға бар. Йә һү ҙә йә шә гән 

өй гә инеп, Савл исем ле тарс лы ны һо ра. Ул әле ге мәл дә до ға ҡы‑
ла. 12Савл ға ила һи кү рен меш кил де. Ун да Ана ния исем ле бе рәү 
уның яны на кил де лә, Савл дың күҙ ҙә ре йә нә кү рә баш ла һын 
өсөн, уға ҡул да рын ҡуй ҙы, – ти не Раб бы. 

13– Раб бым! Мин ул ке ше нең Иеру са лим да Һи нең из ге лә ре‑
ңә ҡар шы ни тик лем яуыз лыҡ тар эш лә үе ту ра һын да күп тәр ҙән 
ишет тем. 14Һи ңә та бы ныу сы лар ҙың бө тө нө һөн бын да ла ҡул ға 
алыр ға уның баш ру ха ни ҙар ҙан вә кә лә те бар, – тип яуап ла ны 
Ана ния. 

15Әм мә Раб бы уға: 
– Бар, сөн ки Мин уны, Ми нең хаҡ та ша һит лыҡ ҡыл һын өсөн, 

баш ҡа ха лыҡ тар ға һәм улар ҙың бат ша ла ры на, шу лай уҡ Из ра иль 
хал ҡы на Үҙем дең хеҙ мәт сем итеп һай ла ным. 16Уға Ми нең хаҡ ҡа 
күп ме ға зап си гер гә те йеш ле ген күр һә тер мен, – ти не. 

17Ана ния, шул йорт ҡа ба рып, Савл ға ҡул да рын ҡуй ҙы. «Савл 
иман даш! Күҙ ҙә рең кү рә баш ла һын өсөн һәм һи не Из ге Рух 
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 ме нән һу ға рыр ға тип Раб бы – һи ңә юл да кү рен гән Ғай са – ми не 
яны ңа ебәр ҙе», – ти не ул. 

18Шун да уҡ, күҙ ҙә рен ҡап лап тор ған тәң кә ләр гә оҡ ша ған 
ни мә лер ҡо йо лоп төш кән дәй, Савл та ғы кү рә баш ла ны. Ул уры‑
ны нан тор ҙо ла һыу ға сум ды ры лыу йо ла һын үт те. 19Ашап ал ғас, 
уға йә нә хәл ин де. 

СавлдыңДамаскылавәғәзһөйләпйөрөүе

Савл бер ни сә көн шә керт тәр ме нән бер гә Да маскы ла бул ды. 
20– Ғай са – Ал ла Улы, – тип һөй ләй баш ла ны ул шун да уҡ 

ғи бә ҙәт ха на лар ҙа. 
21Уның һөй лә гә нен ишет кән бар са ке ше хай ран ҡа лып: 
– Иеру са лим да шул Ке ше гә та бы ныу сы лар ҙы юҡ ит кән әҙәм 

тү гел ме һуң был? Бын да ла, улар ҙы бы ғау лап, баш ру ха ни ҙар ға 
тап шы рыр ға тип кил мә не ме икән ул? – ти еш те ләр. 

22Ә Савл дың вә ғәз ләү ҡе үә те арт ҡан дан‑арт ты. Ғай са ның 
Мә сих икән ле ген иҫ бат итеп йө рөп, ул Да маскы ла йә шәү се йә‑
һүд тәр ҙе ап ты раш ҡа һал ды. 

23Бай таҡ ва ҡыт үт кәс, йә һүд тәр уны үл те рер гә һүҙ бер кет те. 
24Уны үл те реү өсөн, ҡа ла ҡап ҡа ла рын кө нө‑тө нө кү ҙәт те ләр. 
Әм мә Савл улар ҙың был ниә тен бе леп ал ды. 25Төн дә шә керт тәр 
уны кәр зин гә ул тыр тып, ҡа ла ди уа рын да ғы ти шек аша тыш ҡа 
тө шөр ҙө. 

СавлИерусалимда
26Савл Иеру са лим ға кил гәс, шә керт тәр гә ҡу шы лыр ға ты рыш‑

ты, әм мә улар ба ры һы ла, Савл дың Ғай са шә кер те бу лы уы на 
ышан ма йын са, унан ҡурҡ ты лар. 27Вар на ва уны ил се ләр яны на 
алып бар ҙы һәм Савл дың юл да Раб бы ны кү ре үен, Раб бы ның уға 
ни ҙәр әй те үен, уның Да маскыла Ғай са ту ра һын да ҡы йыу лыҡ 
ме нән вә ғәз лә үен һөй ләп бир ҙе. 

28Савл ил се ләр ме нән бер гә бул ды һәм бө төн Иеру са лим буй‑
лап Раб бы ха ҡы на шун дай уҡ ҡы йыу лыҡ ме нән вә ғәз ләп йө рө нө. 
29Күп тап ҡыр ҙар грек тел ле йә һүд тәр ме нән ос ра шып һөй ләш те, 
бә хәс тәр ҡор ҙо. Ә улар уны үл те рер гә ты рыш ты. 30Иман даш тар 
был хаҡ та бе леп ҡал ғас, уны Ке са ри я ға оҙат ты, ә унан Тарс ҡа 
ебәр ҙе. 

31Бө тә Йә һү ҙиә лә, Га ли ле я ла һәм Са ма ри я ла иман даш‑
тар бер ҙәм ле ге өсөн ты ныс за ман дар кил де. Бер ҙәм лек 
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 ны ғын ды, Раб бы ға ҡа ра та тә рән хөр мәт та рал ды һәм Из ге 
Рух тың дәрт лән де ре үе ар ҡа һын да иман юлын да ғы лар ҙың һа‑
ны ар та бар ҙы. 

Энейҙыңһауығыуы
32Петр иһә, ҡа ла ар ты нан ҡа ла ла бул ған дан һуң, Лид да ла йә‑

шәү се из ге ләр яны на кил де. 33Ун да ул па ра лич һу ғып һи геҙ йыл 
бу йы ауы рып ят ҡан Эней исем ле бер ке ше не күр ҙе. 

34– Эней! Һи не Ғай са Мә сих һа уыҡ ты ра. Ят ҡан уры ның дан 
тор ҙа тү шә гең де йү нә теп һал, – ти не уға Петр. 

Ул ке ше шун да уҡ тор ҙо. 35Лид да ла һәм Са рон ти геҙ ле ген дә 
йә шәү се бар ха лыҡ, уның һа уыҡ ҡа нын кү реп, Раб бы ға инан ды. 

Тавифаныүленәнтерелтеү
36Иоп пия ҡа ла һын да күп яҡ шы эш тәр ҡыл ған һәм фә ҡир‑

ҙәр гә яр ҙам ит кән Та ви фа (грек са «Дор кас»)* исем ле Ғай са ға 
инан ған бер ҡа тын бар ине. 37Шул көн дәр ҙә ул ҡа тын ауы рып 
кит те һәм ва фат бул ды. Уны йы уып, өҫ кө ҡат та ғы бер бүл мә гә 
урын лаш тыр ҙы лар. 

38Лид да Иоп пи я ға яҡын бул ған лыҡ тан, шә керт тәр Петр ҙың 
ун да лы ғын ишет те, уның үҙ ҙә ре яны на ти ҙе рәк ки леү ен үте неп, 
ике ке ше не ебәр ҙе ләр. 39Петр то роп, улар ме нән бер гә Иоп пи я ға 
кил де. Уны өҫ кө ҡат та ғы бүл мә гә алып ин де ләр. Бө тә тол ҡа‑
тын дар Петр яны на ки леп, илай‑илай уға Дор кас те ре са ғын да 
тек кән күл дәк тәр ҙе, ке йем дәр ҙе күр һәт те ләр. 

40Бүл мә нән бө тә ке ше не сы ға рып ебәр гәс, Петр ту быҡ ла нып 
до ға ҡыл ды ла мә йет кә та бан бо рол до: 

– Та ви фа, тор! 
Ҡа тын күҙ ҙә рен ас ты ла, Петр ҙы күр гәс, то роп ул тыр ҙы. 

41Петр уны ҡу лы нан то топ тор ғоҙ ҙо, тол ҡа тын дар ҙы һәм бү тән 
из ге ләр ҙе са ҡы рып, Та ви фа ны улар ҡар шы һы на те ре ки леш 
баҫ ты рып ҡуй ҙы. 

42Был хәл бө тә Иоп пия хал ҡы на мәғ лүм бул ды һәм күп тәр 
Раб бы ға инан ды. 43Петр бай таҡ көн дәр Иоп пи я ла Си мон исем ле 
күн оҫ та һы ның өйөн дә йә шә не. 

* 9:36 Доркас – ара мей те лен дә «Та ви фа», грек те лен дә «Дор кас» ти‑
гән исем дәр «ҡыр кә зә һе» ти гән мә ғә нә не аң ла та. 
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ЙөҙбашыКорнилий

101Ке са ри я ла Ита лия пол кы тип атал ған ғәс кәр ҙә йөҙ ба шы 
бу лып хеҙ мәт ит кән Кор ни лий исем ле бер ке ше бар ине. 

2Ул үҙе лә, уның бө тә ғаи лә һе лә дин дар бу лып, Ал ла ны оло‑
ла ны лар. Ул йә һүд тәр гә күп хә йер‑са ҙа ҡа бир ҙе һәм һәр ва ҡыт 
Ал ла ға ғи бә ҙәт ҡыл ды. 

3Бер көн, көн дөҙ гө өс тәр ти рә һен дә, Кор ни лий ға ап‑асыҡ бу лып 
Ал ла ның бер фә реш тә һе кү рен де. Фә реш тә уның яны на ки леп: 

– Кор ни лий! – тип өн дәш те. 
4Кор ни лий ҡур ҡып кит те, уға күҙ ҙә рен тө бә не: 
– Ни мә, әфән де? 
– До ға ла рың ды һәм хә йер ҙә рең де ҡор бан ға һа нап, Ал ла һи не 

иҫ кә ал ды, – тип яуап бир ҙе фә реш тә. – 5Хә ҙер Петр тип тә йө рө‑
төл гән Си мон ды алып ки лер гә Иоп пи я ға ке ше ләр ебәр. 6Ул күн оҫ‑
та һы Си мон да ҡу наҡ та, ә уның өйө диң геҙ бу йын да урын лаш ҡан. 

7Фә реш тә кит кәс, Кор ни лий хеҙ мәт се лә ре нең ике һен һәм 
шәх си ғәс кә ри ҙә ре ара һы нан дин дар бул ған бе рәү һен са ҡы рып 
ал ды. 8Һәм мә һен аң ла тып, улар ҙы Иоп пи я ға ебәр ҙе. 

Петркүргәнилаһикүренмеш
9Икен се көн дө был ке ше ләр ҡа ла ға яҡын ла шып кил гән мәл‑

дә, көн дөҙ гө ун ике ләр ти рә һен дә, Петр до ға ҡы лыр өсөн яҫы 
тү бә ле өй ҙөң ба шы на мен де. 10Ул асыҡ ҡай ны, аша ғы һы кил де. 
Өй ҙә та бын әҙер лән гән ара ла, зи һе не то ма ла нып, Петр ға ила‑
һи кү рен меш кил де. 11Ул күк тең асы лы уын һәм ҙур ту ҡы ма ға 
оҡ ша ған бер нә мә нең дүрт мө йө шө нән то топ ер гә тө шө рө лө үен 
күр ҙе. 12Уның эсен дә ер ҙә йә шә гән һәр төр лө дүрт аяҡ лы хай‑
уан дар, һөй рә леү се ләр һәм ҡош тар бар ине. 

13Ул: 
– Тор, Петр, бы лар ҙы һу йып аша, – ти гән һүҙ ҙәр ишет те. 
14Әм мә Петр: 
– Юҡ, Раб бым! Ми нең бер ҡа сан да шаҡ шы йә ки ха рам нә мә 

аша ға ным бул ма ны, – ти не. 
15Шун да ул йә нә: 
– Ал ла та ҙа тип иғ лан ит кән де шаҡ шы ға һа на ма, – ти гән та‑

уыш ишет те. 
16Өс тап ҡыр шу лай ҡа бат лан ды ла ту ҡы ма шун да уҡ күк‑

кә кү тә рел де. 17Петр үҙе күр гән был ила һи кү рен меш тең ни 



 Ғә мәл дәр  10 

285

 аң лат ҡа нын уй лап, ап ты рап тор ған ара ла, Кор ни лий ебәр гән 
ке ше ләр Си мон дың өйөн эҙ ләп та бып, ҡап ҡа тө бө нә ба рып 
баҫ ты лар: 

18– Петр тип тә йө рө төл гән Си мон бын да туҡ тал ды мы? – тип 
ҡыс ҡыр ҙы лар. 

19Үҙе нә кил гән ила һи кү рен меш ту ра һын да уй ла нып тор ған‑
да, Рух Петр ға: 

– Һи не өс ке ше эҙ ләй. 20Төш тә, һис тә шик лән мә йен сә, улар 
ме нән бар. Улар ҙы Мин ебәр ҙем, – ти не. 

21Петр Кор ни лий ебәр гән ке ше ләр яны на төш тө: 
– Һеҙ эҙ лә гән ке ше – мин. Нин дәй эш ме нән кил де геҙ? 
22– Беҙ ҙе тә ҡүә һәм Ал ла ны оло лау сы, бө төн йә һүд хал ҡы 

ал дын да хөр мәт ле бул ған йөҙ ба шы Кор ни лий ебәр ҙе. Ул из ге 
фә реш тә нән һи не үҙ өйө нә са ҡы рыр ға һәм һин һөй лә йә сәк һүҙ‑
ҙәр ҙе тың лар ға бо йо роҡ ал ды, – ти не улар. 

ПетрменәнКорнилийҙыңосрашыуы
23Петр был ке ше ләр ҙе алып инеп ҡу наҡ ит те. Ә ир тә ге һен улар 

ме нән бер гә кит те, Иоп пи я нан бул ған ҡай һы бер иман даш тар ҙа 
улар ға эйәр ҙе. 24Икен се көн дө Ке са ри я ға ки леп ет те ләр. Кор ни‑
лий иһә, үҙе нең ту ған да рын һәм яҡын дуҫ та рын йы йып, улар ҙы 
кө төп то ра ине. 25Петр иха та ға ин гән дә Кор ни лий ҡар шы сыҡ ты 
һәм уның аяҡ та ры на йы ғыл ды. 

26– Тор, мин дә ке ше бит, – тип Петр уны тор ғоҙ ҙо. 
27Улар һөй лә шә‑һөй лә шә өй гә ин де. Петр ун да күп ке ше йы‑

йыл ға нын кү реп: 
28– Һеҙ, әл бит тә, йә һүд кә баш ҡа ха лыҡ ке ше лә ре ме нән ара‑

ла шыр ға, ҡу наҡ ҡа йө рөр гә рөх сәт ител мә гә нен бе лә һе геҙ. Әм мә 
Ал ла ми ңә бер кем де лә шаҡ шы йә ки ха рам тип иҫәп лә мәҫ кә 
кә рәк ле ген күр һәт те. 29Шун лыҡ тан, һеҙ ми не са ҡы рыу ме нән, 
һис һүҙ һеҙ яны ғыҙ ға кил дем. Ин де әй те геҙ: ми не ни өсөн са‑
ҡырт ты ғыҙ? – ти не. 

30– Өс көн элек ошо ва ҡыт та, сә ғәт өс тә үҙ өйөм дә до ға ҡы‑
ла инем, – ти не Кор ни лий. – Ҡа пыл ал дым да аҡ һыл‑ял ты ра‑
уыҡ ке йем кей гән бер ке ше пәй ҙә бул ды 31һәм ми ңә: «Кор ни‑
лий, Ал ла һи нең до ғаң ды ишет те һәм хә йер ҙә рең де иҫ кә ал ды. 
32Иоп пи я нан Петр тип тә йө рө төл гән Си мон ды алып ки лер гә 
ке ше ләр ебәр. Ул хә ҙер диң геҙ бу йын да йә шә гән күн оҫ та һы 
Си мон дың өйөн дә ҡу наҡ та», – ти не. 33Мин шун да уҡ һи ңә 
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ке ше ләр ебәр ҙем, һәм һин ки леп яҡ шы эш лә нең. Хә ҙер беҙ 
һәм мә беҙ, Раб бы һи ңә һөй ләр гә ҡуш ҡан һүҙ ҙәр ҙе тың лар өсөн, 
Ал ла ал дын да то ра быҙ. 

КорнилийҙыңөйөндәПетрҙыңвәғәзһөйләүе
34– Ал ла ның ке ше айыр ма уын мин хә ҙер ысын лап та аң ла‑

йым, – тип һү ҙен баш ла ны Петр. – 35Һәр ха лыҡ ара һын да Ал‑
ла ны оло лау сы лар һәм тә ҡүә бу лыу яҡ лы лар Уға ҡу лай. 36Ал ла, 
Ғай са Мә сих кил тер гән ты ныс лыҡ ха ҡын да ғы Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе 
һөй ләп, Из ра иль хал ҡы на Үҙе нең һү ҙен ебәр ҙе. Ғай са – һәм‑
мә беҙ ҙең Ху жа һы. 37Яхъя, һыу ға сум ды ры лыу йо ла һын үтә геҙ, 
тип иғ лан ит кән дән һуң, Га ли ле я нан баш лап бө төн Йә һү ҙиә лә 
ни ҙәр бул ға нын һеҙ бе лә һе геҙ: 38Ал ла на за ра лы Ғай са ны Из ге 
Рух ме нән һу ға рып, Уға ҡөҙ рәт бир ҙе. Ғай са, яҡ шы лыҡ ҡы лып, 
Иб лис йон сот ҡан ке ше ләр ҙе һа уыҡ ты рып йө рө нө, сөн ки Ал ла 
Уның ме нән бул ды. 39Беҙ йә һүд тәр илен дә һәм Иеру са лим да 
Ул ҡыл ған бар са эш тәр ҙең ша һи ты. Уны ағас ба ға на ға аҫып 
үл тер ҙе ләр, 40ә өсөн сө көн дә Ал ла Уны те рел теп тор ғоҙ ҙо. 41Үҙ 
их ты я ры бу йын са, Ғай са ны бө тә ха лыҡ ҡа тү гел, ә Үҙе ал дан уҡ 
һай ла ған ша һит та ры на күр һәт те. Ул ша һит тар – беҙ, Ғай са үле нән 
те ре леп тор ған дан һуң Уның ме нән бер гә аша ған‑эс кән ке ше‑
ләр. 42Ғай са те ре ләр гә һәм үле ләр гә Ал ла та ра фы нан бил дә ләп 
ҡу йыл ған Хө көм дар. Ул беҙ гә ошо хаҡ та ха лыҡ ҡа вә ғәз әй тер гә 
һәм ша һит лыҡ ҡы лыр ға бо йо роҡ бир ҙе. 43Бар са пәй ғәм бәр ҙәр, 
Уға инан ған һәр кем дең Уның ар ҡы лы го наһ та ры ки се ре лә сәк, 
тип Уның ту ра һын да һөй лә не ләр, – ти не Петр. 

МәжүсиҙәргәИзгеРухбирелеү
44Петр но то ғон һөй лә гән ва ҡыт та уҡ тың лау сы лар ға Из ге 

Рух ин де. 45Петр ме нән бер гә кил гән сөн нәт ле иман то тоу сы‑
лар Из ге Рух тың мә жү си ҙәр гә лә би ре ле үе нә бик ғә жәп лән де. 
46Улар бү тән тел дәр ҙә Ал ла ны оло лап маҡ та ған да рын ишет те. 
Шул ва ҡыт Петр: 

47– Был ке ше ләр гә, беҙ ҙең ке үек үк, Из ге Рух би рел де. Шу ға 
кү рә улар ҙы һыу ға сум ды рыу ҙан кем тыя алыр? – ти не. 

48Ул улар ҙы Ғай са Мә сих исе ме ме нән һыу ға сум ды рыр ға 
ҡуш ты. Шу нан һуң Петр ҙың үҙ ҙә ре янын да бер ни сә көн гә ҡа‑
лы уын үтен де ләр. 
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ИерусалимдаПетрҙыңаҡланыуы

111Ил се ләр һәм Йә һү ҙиә буй лап йә шә гән иман то тоу сы лар 
баш ҡа ха лыҡ тар ҙың да Ал ла һү ҙен ҡа бул ит кә нен ишет те. 

2‑3Петр Иеру са лим ға кил гәс, сөн нәт ле иман то тоу сы лар уны: 
– Һин сөн нәт һеҙ ке ше ләр яны на инеп, улар ме нән бер гә аша‑

ған һың, – тип әр лә не ләр. 
4Петр улар ға эҙ мә‑эҙ лек ле аң ла тып бир ҙе: 
5– Мин Иоп пия ҡа ла һын да до ға ҡы ла инем һәм, зи һе нем то‑

ма ла нып, ми ңә ила һи кү рен меш кил де: ҙур ту ҡы ма ға оҡ ша ған 
бер нә мә дүрт мө йө шө нән то тол ған ки леш күк тән ми нең яны ма 
тө шө рөл дө. 6Эсе нә диҡ ҡәт ме нән ҡа ра ғас, ун да ер ҙә йә шәү се дүрт 
аяҡ лы хай уан дар ҙы, йән лек тәр ҙе, һөй рә леү се ләр ҙе һәм ҡош тар ҙы 
күр ҙем. 7Шу нан һуң: «Тор, Петр, бы лар ҙы һуй ҙа аша», – ти гән 
та уыш ишет тем. 8«Юҡ, Раб бым! Бер ҡа сан да ми нең ауы ҙы ма 
шаҡ шы йә ки ха рам нә мә нең ин гә не юҡ», – ти нем мин. 9Күк тән 
кил гән ауаз ми ңә икен се тап ҡыр: «Ал ла та ҙа тип иғ лан ит кән де 
шаҡ шы ға һа на ма», – ти не. 10Был һүҙ ҙәр өс тап ҡыр ҡа бат лан‑
ған дан һуң бө тө нө һө йә нә күк кә тар тып алын ды. 

11Нәҡ шул саҡ та мин тор ған йорт ал ды на Ке са ри я нан яны ма 
ебә рел гән өс ке ше ки леп баҫ ты. 12Из ге Рух ми ңә, һис тә шик‑
лән мә йен сә улар ме нән бар, ти не. Әле яным да тор ған бы нау 
ал ты иман даш та ми нең ме нән бер гә кит те. Беҙ уның өйө нә 
ба рып ин дек. 13Ул ни сек итеп үҙ өйөн дә фә реш тә не кү ре үе ха‑
ҡын да һөй лә не. Фә реш тә уға: «Петр тип тә йө рө төл гән Си мон‑
ды са ҡы рыу өсөн Иоп пи я ға ке ше ләр ебәр. 14Ул һи ңә һөй лә гән 
һүҙ ҙәр аша һин үҙең дә, бө төн йор тоң да ҡо то ла саҡ һы ғыҙ», – 
тип әйт кән. 

15Мин һөй ләй баш ла ғас, тәү ҙә беҙ гә ин гән ке үек, улар ға ла Из ге 
Рух ин де. 16Шул ва ҡыт мин Раб бы ның: «Яхъя ке ше ләр ҙе һыу ға 
сум дыр ҙы, ә һеҙ Из ге Рух ҡа сум ды ры лыр һы ғыҙ», – ти гән һүҙ‑
ҙә рен хә тер гә тө шөр ҙөм. 17Шу лай итеп, әгәр ҙә беҙ Раб бы Ғай са 
Мә сих кә инан ғас, беҙ гә бир гән бү ләк те Ал ла улар ға ла бир гән 
икән, Ал ла ға ҡар шы то рор ға мин кем? – ти не Петр. 

18Бы ны ишет кәс, бө тә һе лә ты ныс лан ды һәм Ал ла ны дан лап: 
– Ти мәк, тор мош би рә тор ған тәү бә итеү юлын Ал ла баш ҡа 

ха лыҡ тар ға ла ас ҡан, – ти не. 
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Антиохиялаимандаштарберҙәмлеге
19Сте фан дың үле ме нән һуң бул ған эҙәр лек ләү ҙәр һө ҙөм тә һен‑

дә та ра лыш ҡан иман то тоу сы лар, йә һүд тәр ал дын да ғы на вә ғәз 
һөй ләп, Фи ни кия өл кә һе нә, Кипр ға һәм Ан ти о хия ҡа ла һы на 
тик лем ба рып ет те. 20Әм мә улар ара һын да ғы ҡай һы бер Кипр 
һәм Ки ри нея ке ше лә ре, Ан ти о хи я ға кил гәс, баш ҡа ха лыҡ ке ше‑
лә ре нә лә Раб бы Ғай са ха ҡын да ғы Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе ет кер ҙе. 
21Раб бы ның кө сө улар ме нән бул ды һәм бик күп тәр ина нып 
Раб бы ға та бан бо рол до. 

22Был ту ра ла ғы хә бәр Иеру са лим да ғы иман даш тар бер ҙәм ле ге нә 
ба рып ет те. Вар на ва ны Ан ти о хи я ға ебәр ҙе ләр. 23Ан ти о хи я ға кил‑
гәс, ул Ал ла мәр хә мә те нең емеш тә рен кү реп шат лан ды һәм ун да ғы 
ке ше ләр ҙе Раб бы ға ысын кү ңел дән тоғ ро бу лып ҡа лыр ға өн дә не. 
24Вар на ва Из ге Рух һәм иман ме нән ту лы из ге лек ле ке ше ине, күп‑
тәр Раб бы ға ина нып, иман юлын да ғы лар төр кө мө нә ҡу шыл ды. 

25Шу нан һуң Вар на ва Савл ды эҙ ләп Тарс ҡа бар ҙы, уны та бып 
26Ан ти о хи я ға алып кил де. Улар, бер йыл бу йы иман даш тар бер‑
ҙәм ле ге ме нән ос ра шып, күп ке ше ләр ҙе өй рәт те. Шә керт тәр ҙе 
мә сих се ләр* тип иң тәү ҙә Ан ти о хия ҡа ла һын да исем ләй баш‑
ла ны лар. 

27Шул көн дәр ҙә Ан ти о хи я ға Иеру са лим дан пәй ғәм бәр ҙәр кил‑
де. 28Улар ҙың Агав исем ле бе ре һе то роп баҫ ты һәм, Рух ар ҡы лы 
ал дан кү ре үе нә та я нып, бө төн донъя буй лап ҙур ас лыҡ бу ла са ғын 
әйт те (Ул ас лыҡ ҡай сар** Клав дий за ма нын да бул ды). 29Шу нан 
һуң шә керт тәр, һәр бе ре һе нең хә ле нән кил гән сә, Йә һү ҙиә лә 
йә шәү се иман даш та ры на яр ҙам ебә рер гә бул ды. 30Шу лай эш‑
лә не ләр ҙә: йы йыл ған бү ләк тәр ҙе бер ҙәм лек өл кән дә ре нә алып 
ба рып тап шы рыр ға Вар на ва ме нән Савл ды ебәр ҙе ләр. 

Петрҙыңҡулғаалыныуыһәмазатителеүе

121Шул ва ҡыт тар ҙа Ирод бат ша*** иман даш тар бер ҙәм ле ген‑
дә ге ҡай һы бер ке ше ләр ҙе эҙәр лек ләй баш ла ны. 2Яхъя ның 

* 11:26 Мәсихселәр – Ғай са Мә сих тең эйә реү се лә ре.
** 11:28 Ҡайсар – бо рон ғо Рим им пе ра тор ҙа ры ның рәс ми исем дә ре нең 

бе ре һе. Клав дий б. э. 41‑54 йыл дарын да ида ра ит кән. 
*** 12:1 Иродбатша – Йә һү дия һәм Са ма ри я ның бат ша һы Ирод Аг‑

рип па Бе рен се, Бө йөк Ирод тың ейә не.
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аға һы Яҡуб ты ҡы лыс ме нән са бып үл терт те. 3Был эш тең йә һүд‑
тәр гә оҡ шау ын кү реп, Петр ҙы ла ҡул ға ал ды – ул ва ҡыт та Сө‑
сө кү мәс бай ра мы көн дә ре ине – 4уны төр мә гә ул тырт ты һәм, 
Ҡот ҡа ры лыу бай ра мы нан һуң ха лыҡ ал ды на сы ға рыр ға уй лап, 
дүр тәр ғәс кә ри ҙән тор ған дүрт төр көм гә уны һаҡ лар ға әмер 
бир ҙе. 5Петр төр мә лә һаҡ аҫ тын да бул ған ва ҡыт та иман даш тар 
бер ҙәм ле ген дә уның өсөн Ал ла ға бик ты ры шып до ға ҡыл ды лар. 

6Ирод Петр ҙы хө көм ал ды на сы ға рыр ға те лә гән көн дөң тө‑
нөн дә Петр, ике бы ғау ме нән бы ғау лан ған хәл дә ике ғәс кә ри 
ур та һын да йоҡ лап ята ине. Ә ишек янын да ҡа ра уыл сы лар һаҡ та 
тор ҙо. 7Ҡа пыл Раб бы ның бер фә реш тә һе пәй ҙә бул ды һәм бүл мә 
эсе яҡ ты рып кит те. Фә реш тә Петр ҙы төр төп уят ты: 

– То ра һал! 
Шул ва ҡыт Петр ҙың ҡул да ры нан бы ғау ҙа ры шы уып төш тө. 
8– Би лең де быу ҙа ая ғы ңа кей, – ти не фә реш тә. 
Ул шу лай эш лә не. 
– Өҫ тө ңә кей ҙә ми ңә эйәр, – ти не фә реш тә. 
9Петр, фә реш тә ҡыл ған был эш тәр ҙең ысын бар лыҡ та бу лы уын 

да аң ла ма йын са, сы ғып уның ар ты нан кит те. Ила һи кү рен меш 
кү рәм дер, тип уй ла ны ул. 10Бе рен се һәм икен се һаҡ сы ны үтеп, 
ҡа ла ға сы ға тор ған ти мер ҡап ҡа яны на кил де ләр. Ҡап ҡа үҙе‑
нән‑үҙе асыл ды, улар урам ға сыҡ ты, урам буй лап әҙе рәк бар ғас, 
ҡа пыл фә реш тә уның бер үҙен ҡал дыр ҙы. 

11Шул ва ҡыт Петр иҫе нә кил де: 
– Хә ҙер мин ысын лап та бе ләм: Раб бы Үҙе нең фә реш тә һен 

ебәр гән. Ул ми не Ирод ҡу лы нан һәм йә һүд хал ҡы кү рер гә те‑
лә гән яза нан ҡот ҡар ҙы, – тип уй ла ны. 

12Бө тә һен дә аң ла ғас, ул Марк тип тә йө рө төл гән Яхъя ның 
әсә һе Мәр йәм йор то на кил де. Ун да йы йыл ған ке ше ләр до ға ҡы ла 
ине. 13Петр ҙың ҡап ҡа ша ҡы уы на Ро да исем ле хеҙ мәт се ҡыҙ ки леп 
сыҡ ты. 14Петр ҙы та уы шынан та ны ғас ул, шат лы ғы нан ишек те 
асыр ға ла оно топ йү ге реп инеп кит те, йорт та ғы лар ға Петр ҙың 
ишек тө бөн дә то ро уын хә бәр ит те. 

15– Һин үҙ аҡы лың да мы! – ти не ләр уға. 
Әм мә ҡыҙ үҙ һү ҙен дә ныҡ тор ҙо. Ә те ге ләр: 
– Ул уның фә реш тә һе лер*, – ти не. 

* 12:15 Йә һүд тәр ке ше ләр ҙең һаҡ лау сы‑фә реш тә лә ре бар лы ғы на 
ышан ған. 
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16Петр иһә һа ман ша ҡы ны. Ишек те ас ҡас, уны кү реп хай ран 
ҡал ды лар. 17Ул та уыш лан маҫ ҡа ҡу шып ҡу лы ме нән иша ра яһа ны 
һәм Раб бы ның ни сек итеп уны төр мә нән сы ға ры уы ту ра һын да 
һөй ләп бир ҙе. 

– Был хаҡ та Яҡуб ҡа ла, бө тә иман даш тар ға ла әй те геҙ, – ти‑
не ул. 

Шу нан һуң Петр баш ҡа урын ға кит те. 
18Көн тыу ғас, Петр ме нән ни бул ды икән, тип ғәс кә ри ҙәр 

бор со ла баш ла ны. 19Ирод иһә, уны эҙ лә теп тә тап ты ра ал ма ғас, 
һаҡ сы лар ҙан һо рау ал ды һәм улар ҙы үл те рер гә әмер бир ҙе. 

Иродбатшаныңүлеме

Бы нан аҙаҡ Ирод Йә һү ҙиә нән Ке са ри я ға кит те һәм шун да 
ҡал ды. 20Ул Тир һәм Си дон ҡа ла ла рын да йә шәү се ләр гә бик 
асыу лы ине. Те ге ләр иһә, үҙ‑ара һүҙ бер ке теп, уның ал ды на 
вә кил дәр ебәр ҙе ләр һәм, бат ша һа ра йы на ида ра ит кән Влас ты 
үҙ та раф та ры на ау ҙа рып, ки ле шеү тө ҙөр гә өн дә не ләр, сөн ки 
улар ҙың өл кә һе бат ша өл кә һе нән ту йы на ине. 21Бил дә лән гән 
көн дө Ирод, бат ша ке йем дә ре ке йеп, хө көм итеү уры ны на ул‑
тыр ҙы һәм улар ал дын да но тоҡ тот то. 22Ә ха лыҡ уның һү ҙен 
хуп лап: 

– Был та уыш – ке ше та уы шы тү гел, был – илаһ та уы шы, – 
тип ҡыс ҡыр ҙы. 

23Ал ла ға тә ғә йен дан‑шөһ рәт те бир мә гән өсөн, Раб бы ның бер 
фә реш тә һе ҡа пыл Ирод ҡа кил те реп һуҡ ты. Бер ни сә көн дән һуң 
Ирод ҡорт лап үлеп ҡал ды. 

24Ал ла һү ҙе иһә киң та рал ды һәм уны ҡа бул итеү се ләр ҙең 
һа ны арт ҡан дан‑арт ты. 25Ә Вар на ва ме нән Савл, Иеру са лим да 
тап шы рыл ған эш те баш ҡар ғас, Марк тип тә йө рө төл гән Яхъя ны 
ла алып, Ан ти о хи я ға ҡайт ты лар. 

ВарнаваменәнСавлғаизгехеҙмәтйөкмәтелеү

131Ан ти о хи я ла ғы иман даш тар бер ҙәм ле ген дә Вар на ва, Си‑
мон (уны та ғы Ни гер тип тә атай ҙар), Ки ри не я нан Лу ций, 

өл кә ида ра сы һы Ирод ме нән бер гә тәр биә лән гән Ма наил һәм 
Савл исем ле пәй ғәм бәр ҙәр, ос таз дар бар ине. 2Улар Раб бы ға хеҙ‑
мәт ит кән һәм ура ҙа тот ҡан ва ҡыт та, Из ге Рух: 

– Хеҙ мә тем де баш ҡа рыу өсөн Үҙем һай лап ал ған Вар на ва ме‑
нән Савл ды Ми ңә би ре геҙ, – ти не. 



 Ғә мәл дәр  13 

291

3До ға ҡы лып, ура ҙа тот ҡан дан һуң, Вар на ва ме нән Савл‑
дың баш та ры на ҡул да рын ҡу йып, улар ҙы оҙа тып ебәр ҙе ләр. 

ИлселәрКипрҙа
4Из ге Рух та ра фы нан ебә рел гән Вар на ва һәм Савл Се лев кия 

ҡа ла һы на кил де, унан һыу юлы ме нән Кипр ут ра уы на кит те ләр. 
5Ут рау ҙа ғы Са ла мин ҡа ла һы на кил гәс, йә һүд тәр ҙең ғи бә ҙәт ха‑
на ла рын да Ал ла һү ҙен вә ғәз лә не ләр. Улар ме нән бер гә яр ҙам сы 
си фа тын да Яхъя ла бар ине. 6Бө тә ут рау ҙы үтеп, улар Паф ҡа ла‑
һы на кил де. Ун да си хыр сы һәм ял ған пәй ғәм бәр Ба ри и сус исем ле 
йә һүд ке ше һе нә тап бул ды лар. 7Ул өл кә баш лы ғы Сер гий Па вел 
янын да ине. Сер гий Па вел аҡыл лы ке ше ине, ул, Ал ла һү ҙен 
тың лар ға те ләп, Вар на ва ме нән Савл ды үҙ һа ра йы на са ҡыр ҙы. 
8Ә Ели ма (был Ба ри и сус тың икен се исе ме – «си хыр сы»), өл кә 
баш лы ғы ның иман ға ки леү е нә аяҡ са лыр ға ты ры шып, улар ға 
ҡар шы тор ҙо. 9Әм мә Из ге Рух ме нән һу ға рыл ған Савл, уны Па‑
вел тип тә атай ҙар, Ели ма ға туп‑ту ра ҡа рап: 

10– Һи нең эсең ту лы ял ған һәм мә кер. Һин – Иб лис улы, һәр 
төр лө хаҡ лыҡ тың дош ма ны! Раб бы ның ту ра юлын бо ҙоп күр‑
һә тер гә ты ры шыу ҙан туҡ тай һың мы, юҡ мы? – ти не. – 11Әле 
Раб бы ның ҡу лы һи нең өҫ төң дә: һин һу ҡы ра я саҡ һың һәм Ал ла 
бил дә лә гән бер ва ҡыт ҡа са ҡояш ты күр мә йә сәк һең. 

Шун да уҡ Ба ри и сус ты то ман һәм ҡа раң ғы лыҡ ҡап лап ал ды, 
һәм ул, бе рәй һе етәк лә мәҫ ме икән тип, әле бер яҡ ҡа, әле икен се 
яҡ ҡа та бан ат ла ны. 

12Өл кә баш лы ғы, был хәл де кү реп, Раб бы ту ра һын да ғы тәғ‑
ли мәт тең ҡөҙ рә те нә таң ҡал ды һәм Раб бы ға инан ды. 

ПавелдыңПисидияөлкәһендәгеАнтиохияласығышы
13Па вел һәм уның ме нән бер гә бул ған дар, Паф тан ки теп, һыу 

юлы ме нән Пам фи лия өл кә һен дә ге Пер гия ҡа ла һы на кил де. 
Яхъя улар ҙан айы ры лып Иеру са лим ға ҡайт ты, 14ә бү тән дә ре 
Пер гия нан Пи си дия өл кә һен дә ге Ан ти о хи я ға кил де. 

Шәм бе көн дө улар ғи бә ҙәт ха на ға инеп ул тыр ҙы. 15Ҡа нун дан 
һәм пәй ғәм бәр ҙәр яҙ ған ки тап тар ҙан өҙөк тәр уҡы ған дан һуң, 
ғи бә ҙәт ха на баш лыҡ та ры улар ға хеҙ мәт се аша: 

– Ту ған дар! Ха лыҡ ҡа ет ке рер гә те лә гән нә си хәт һү ҙе геҙ бул һа, 
әй те геҙ, – ти не ләр. 

16Па вел, ҡу лы ме нән иша ра яһап, һүҙ баш ла ны: 
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– Из ра ил дәр һәм Ал ла ны оло лау сы баш ҡа ке ше ләр, тың ла ғыҙ! 
17Был ха лыҡ тың – Из ра ил дең Ал ла һы беҙ ҙең ата‑ба ба ла ры быҙ ҙы 
һай лап ал ған һәм был ха лыҡ Мы сыр ерен дә бул ған саҡ та уның 
һа нын арт тыр ған, Үҙе нең ҡөҙ рә те ме нән улар ҙы Мы сыр ҙан сы ғар‑
ған. 18Сүл дә ва ҡыт та рын да, ҡырҡ йыл са ма һы, Ул улар ға ҡа ра та 
тү ҙем лек һаҡ ла ған. 19Ха на ан ерен дә ете ха лыҡ ты юҡ ит тер гән дән 
һуң, шул ер ҙе Из ра иль хал ҡы на ми раҫ итеп бир гән. 20Шу лай дүрт 
йөҙ ил ле йыл үт кән. Шу нан һуң, Са му ил пәй ғәм бәр йә шә гән 
осор ға тик лем, улар ға хө көм дар ҙар би реп тор ған. 21Шу нан улар 
бат ша һо ра ған һәм Ал ла Ве ни а мин нә ҫе ле нән бул ған Кис улы 
Саул ды бир гән. Ул ҡырҡ йыл ида ра ит кән. 22Уны тә хет тән тө‑
шөр гәс, бат ша итеп Да уыт ты ҡуй ған һәм уның ха ҡын да: «Мин 
кү ңе ле мә оҡ ша ған бер ир ҙе, Иес сей улы Да уыт ты тап тым. Ул 
Мин те лә гән һәр эш те баш ҡа ра саҡ», – ти гән. 

23Үҙе нең вә ғә ҙә һе бу йын са, Ал ла Да уыт нә ҫе ле нән Из ра ил гә 
Ҡот ҡа рыу сы Ғай са ны бир ҙе. 24Ҡот ҡа рыу сы ки лер ҙән ал да Яхъя, 
тәү бә гә ки леү бил дә һе бул ған һыу ға сум ды ры лыу йо ла һын үтәр‑
гә өн дәп, бө тә Из ра иль хал ҡы на вә ғәз һөй лә не. 25Үҙ хеҙ мә те нең 
аҙа ғын да Яхъя: «Һеҙ ми не кем тип уй ла ны ғыҙ? Мин Ул тү гел, 
Ми нең арт тан Бе рәү ки лә, мин Уның аяҡ ке йе ме нең ба уын си‑
сер гә лә ла йыҡ лы тү гел мен», – ти не. 

26– Ту ған дар! – тип да уам ит те һү ҙен Па вел. – Иб ра һим нә‑
ҫе ле нең ба ла ла ры һәм Ал ла ны оло лау сы баш ҡа ке ше ләр! Ҡот‑
ҡа ры лыу ха ҡын да ғы был хә бәр беҙ гә ебә рел де. 27Иеру са лим да 
йә шәү се ләр һәм улар ҙың баш лыҡ та ры Мә сих те та ны ма ны, Уны 
хө көм итеп, пәй ғәм бәр ҙәр ҙең һәр шәм бе уҡы ла тор ған һүҙ ҙә рен 
ғә мәл гә ашыр ҙы. 28Уның үлем гә ду сар итер лек һис бер ғә йе бен 
тап ма һа лар ҙа, Пи лат тан ҡәт ғи рә үеш тә Уны үл те реү ҙе һо ра‑
ны лар. 29Уның ха ҡын да Из ге Яҙ ма ла яҙыл ған дар ҙың бө тә һе лә 
тор мош ҡа аш ҡас, Уны ар ҡы саҡ тан тө шө рөп, ҡә бер гә һал ды лар. 
30Әм мә Ал ла Уны үле нән те релт те. 31Ул Үҙе ме нән Га ли ле я нан 
Иеру са лим ға кил гән ке ше ләр гә күп көн дәр да уа мын да кү рен де. 
Хә ҙер ул ке ше ләр – ха лыҡ ал дын да Уның ша һит та ры. 

32‑33Беҙ һеҙ гә Һө йө нөс лө Хә бәр алып кил дек: Ал ла Ғай са ны 
те рел теп тор ғо ҙо уы ме нән, ата ла ры быҙ ға бир гән вә ғә ҙә не беҙ ҙең 
өсөн, йәғ ни улар ҙың ба ла ла ры өсөн, ғә мәл гә ашыр ҙы. Был Зә бур 
ки та бы ның икен се мәҙ хиә һен дә яҙыл ған са бул ды: 

«Һин – Ми нең Улым, 
бө гөн Мин Һи не тыу ҙыр ҙым». 
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34Тә нен се рет мә йен сә Уны үле нән те рел теп тор ғо ҙо уы ту ра‑
һын да иһә бы лай ти гән: 

«Да уыт ҡа би рел гән из ге һәм ыша ныс лы вә ғә ҙә не 
һеҙ ҙең өсөн тор мош ҡа ашы ра саҡ мын». 

35Һәм бү тән бер урын да ла: 
«Үҙ Из гең дең тә нен 
се рет мәҫ һең», – 

тип яҙыл ған. 
36Үҙ дә үе рен дә Ал ла их ты я ры бу йын са хеҙ мәт итеп йә шә гән 

Да уыт иһә ва фат бул ды һәм үҙе нең ата ла ры яны на ер лән де. Уның 
тә не се ре не. 37Ә Ал ла те рел теп тор ғоҙ ған Зат се ре мә не. 

38‑39Шу лай итеп, ту ған дар, һеҙ гә мәғ лүм бул һын! – тип һү‑
ҙен да уам ит те Па вел. – Ғай са аша һеҙ гә го наһ та ры ғыҙ ҙың ки‑
се ре ле үе ха ҡын да иғ лан ите лә. Му са ҡа ну ны тор мош ҡа ашы ра 
ал ма ған ды Ғай са ат ҡар ҙы: Уға инан ған һәр кем Уның аша 
Ал ла та ра фы нан аҡ ла ныр. 40Һаҡ бу лы ғыҙ, пәй ғәм бәр ҙәр ҙең 
һүҙ ҙә ре һеҙ гә ҡа ра та әй тел гән бу лып сыҡ ма һын. Пәй ғәм бәр‑
ҙәр әйт кән: 

41 «Тә кәб бер ҙәр, ҡа ра ғыҙ! 
Таң ҡа лы ғыҙ һәм юҡ бу лы ғыҙ. 
Һеҙ йә шә гән көн дәр ҙә 
Мин бер эш баш ҡа рыр мын. 
Ул эш ту ра һын да 
һеҙ гә һөй лә һә ләр ҙә, 
бер ҡа сан да ышан маҫ ине геҙ». 

42Па вел ме нән Вар на ва ғи бә ҙәт ха на нан сыҡ ҡан да, ке ше ләр: 
– Ки лә һе шәм бе лә лә ошо хаҡ та һөй лә геҙ әле, – ти не ләр. 
43Йы йы лыш та рал ған дан һуң күп йә һүд тәр һәм йә һүд ди не нә 

күс кән дин дар ке ше ләр Па вел ме нән Вар на ва ар ты нан бар ҙы. 
Ил се ләр, улар ме нән әң гә мә ҡо роп, улар ҙы Ал ла мәр хә мә тен дә 
ҡа лыр ға өгөт лә не. 

44Икен се шәм бе лә бө тә ҡа ла ти ер лек Раб бы һү ҙен тың лар ға 
йы йыл ды. 45Ә йә һүд тәр ха лыҡ тың күп ле ген кү реп көн ләш те 
һәм Па вел дың һүҙ ҙә ре нә ҡар шы әсе тел ләш те. 46Ә Па вел ме нән 
Вар на ва ҡы йыу рә үеш тә: 

– Ал ла һү ҙе иң элек һеҙ гә иғ лан ите лер гә те йеш ине, – ти не‑
ләр. – Әм мә һеҙ уны ки ре ҡа ға һы ғыҙ һәм шу ның ме нән үҙе геҙ ҙе 
мәң ге лек тор мош ҡа ла йыҡ һыҙ итеп күр һә тә һе геҙ. Шун лыҡ тан 
беҙ баш ҡа ха лыҡ тар ға бо ро ла быҙ. 47Раб бы бит беҙ гә: 
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«Ҡо то лоу Һи нең аша 
ер ҙең бө тә сик тә ре нә тик лем кил һен тип, 
Мин Һи не баш ҡа ха лыҡ тар ға 
яҡ ты лыҡ итеп ҡуй ҙым», – 

ти гән әмер бир ҙе. 
48Мә жү си ҙәр Па вел ме нән Вар на ва әйт кән һүҙ ҙәр ҙе ише теп 

ҡы уан ды һәм Раб бы һү ҙен дан ла ны. Мәң ге лек тор мош өсөн 
һай лап алын ған дар ҙың ба ры һы ла иман ға кил де. 

49Раб бы һү ҙе шул ти рә лә ге бар са ер ҙәр гә та рал ды. 
50Әм мә йә һүд тәр, мәш һүр ғаи лә ләр ҙән бул ған дин дар ҡа тын‑

дар ҙы һәм ҡа ла ның етәк се ке ше лә рен Па вел ме нән Вар на ва ға 
ҡар шы ҡо тор топ, улар ҙы эҙәр лек лә не, үҙ ер ҙә ре нән ҡыу ҙырт ты. 
51Па вел ме нән Вар на ва иһә, улар ға ҡар шы ша һит лыҡ бил дә һе 
итеп, аяҡ та рын да ғы ту ҙан ды ҡа ғып тө шөр ҙө* һәм Ико ния ҡа‑
ла һы на кит те. 

52Ә шә керт тәр ҙең кү ңе ле ҡы уа ныс һәм Из ге Рух ме нән ту лы ине. 

ПавелменәнВарнаваИконияҡалаһында

141Ико ни я ла Па вел ме нән Вар на ва, ғә ҙәт тә ге сә, йә һүд тәр 
ғи бә ҙәт ха на һы на ин де. Улар ҙың тәьҫир ле итеп һөй лә‑

үе нән бик күп йә һүд тәр һәм баш ҡа ха лыҡ ке ше лә ре Раб бы ға 
инан ды. 2Ә Уға инан ма ған йә һүд тәр, йә һүд бул ма ған дар ҙы иман 
то тоу сы лар ға ҡар шы ҡо тор топ, улар ға ҡа ра та асыу һең дер ҙе. 
3Па вел ме нән Вар на ва ун да шаҡ тай оҙаҡ ва ҡыт бул ды. Раб бы 
ту ра һын да тә үәк кәл лек ме нән вә ғәз лә не ләр һәм Раб бы, Үҙе нең 
мәр хә мә те ха ҡын да ғы хә бәр ҙе раҫ лап, улар ҙың ҡу лы ме нән хик‑
мәт тәр һәм мөғ жи зә ләр ҡыл ды. 4Ҡа ла хал ҡы ике гә бү лен де: бер 
өлө шө йә һүд тәр, икен се лә ре ил се ләр яғын да бул ды. 5Ахыр ҙа 
йә һүд бул ма ған дар һәм йә һүд тәр, үҙ ҙә ре нең баш лыҡ та ры ме нән 
бер гә ил се ләр гә таш ла нып, улар ҙы таш ме нән бә реп үл те рер гә 
ниәт лә не. 6Ил се ләр, был хаҡ та ишет кәс, Ли као ния өл кә һе нә 
ҡа сып кит те. Ун да ғы Лист ра, Дер вия ҡа ла ла рын да һәм шул 
ти рә лә ге ер ҙәр ҙә 7ха лыҡ ҡа Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе һөй ләү ҙә рен 
да уам ит те ләр. 

* 13:51 Аяҡтағытуҙандыҡағыу – бы ның ме нән Па вел һәм Вар на ва 
үҙ ҙә ре нең улар ҙан баш тар ты уын күр һәт кән. Мф. 10:14‑се аят тың иҫ‑
кәр мә һен ҡа ра ғыҙ. 
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Листраҡалаһындабулғанхәлдәр
8Лист ра ҡа ла һын да аяҡ та ры йө рө мә гән бер ке ше бар ине. Ул, 

тыу мыш тан уҡ ғә рип бу лып, бер ҡа сан да ат лай ал ма ған. 9Ул да 
Па вел һөй лә гән һүҙ ҙәр ҙе тың лап ул тыр ҙы. Па вел уға туп‑ту ра 
ҡа ра ны ла, ғә рип тең ши фа ала са ғы на ыша ны сы бар лы ғын кү‑
реп, көс лө та уыш ме нән: 

10– Аяҡ та ры ңа ту ра баҫ, – тип әйт те. 
Те ге һи ке реп тор ҙо ла йө рөй баш ла ны. 11Ха лыҡ иһә, Па вел дың 

ни ҡыл ға нын кү реп, ли каон те лен дә: 
– Беҙ ҙең яны быҙ ға ке ше ҡиә фә тен дә илаһ тар ин де! – тип 

ҡыс ҡы ра баш ла ны. 
12Вар на ва ны грек тар ал ла һы Зевс тип, ә Па вел ды Гер мес* тип 

ата ны лар, сөн ки баш лы са ул һөй ләй ине. 13Ҡа ла си тен дә урын‑
лаш ҡан Зевс ғи бә ҙәт ха на һы ның ҡа һи ны** иһә, ҡап ҡа ал ды на 
үгеҙ ҙәр алып ки леп һәм сәс кә бәй ләм дә ре кил те реп, ха лыҡ ме‑
нән бер гә ҡор бан кил те рер гә те лә не. 

14Ил се ләр, был хаҡ та бе леп ҡал ғас, өҫ тә рен дә ге ке йем дә рен 
йыр тып ебә реп ха лыҡ ара һы на йү ге реп ки леп ин де ләр һәм бар 
та уыш та ры на: 

15– Һеҙ ни мә эш ләй һе геҙ? – тип ҡыс ҡыр ҙы лар. – Беҙ ҙә һеҙ ҙең 
ке үек үк ке ше ләр! Һеҙ ҙе был фай ҙа һыҙ илаһ та ры ғыҙ ҙан арын‑
ды рыу, күк те, ер ҙе, диң геҙ ҙе һәм улар ҙа ғы һәр нә мә не ярат ҡан 
мәң ге те ре Ал ла ға та бан бо роу өсөн беҙ һеҙ гә Һө йө нөс лө Хә бәр 
ту ра һын да һөй ләй беҙ. 16Уҙ ған бы уын дар ҙа Ул бө тә ха лыҡ тар ға 
үҙ юл да ры нан ба рыр ға ирек бир ҙе. 17Әм мә, яҡ шы лыҡ тар ҡы лып, 
Үҙен күр һә теп тор ҙо: ва ҡы тын да күк тәр ҙән ям ғыр яу ҙы рып, мул 
уңыш би реп, һеҙ ҙе ри зыҡ ме нән тәьмин ит те һәм йө рәк тә ре геҙ ҙе 
ҡы уа ныс ме нән тул тыр ҙы. 

18Ошо һүҙ ҙәр ме нән дә улар көс кә‑көс кә ге нә ха лыҡ ты үҙ ҙә‑
ре нә ҡор бан кил тер мәҫ кә күн де рә ал ды. 

СүриәАнтиохияһынаҡайтыу
19Ан ти о хи я нан һәм Ико ни я нан кил гән ҡай һы бер йә һүд тәр, 

ха лыҡ ты ил се ләр гә ҡар шы ҡо тор топ, Па вел ға таш бә рә  баш ла ны 

* 14:12 Зевс – грек тар ми фо ло ги я һын да иң бө йөк илаһ, ә илаһ тар 
хә бәр се һе Гермес – тел оҫ та һы тип һа нал ған.

** 14:13 Ҡаһин – был урын да мә жү си ҙәр ҙә дин баш лы ғы.
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һәм, үл де тип уй лап, уны ҡа ла си те нә сы ға рып таш ла ны. 20Яны‑
на шә керт тәр йы йыл ғас, ул тор ҙо ла ҡа ла ға кит те. 

Икен се көн дө Па вел ме нән Вар на ва Дер вия ҡа ла һы на юл тот‑
то. 21Ун да Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе вә ғәз ләп бай таҡ ке ше не шә керт 
ит те ләр. Ҡайт ҡан да Лист ра, Ико ния һәм Ан ти о хия ҡа ла ла ры 
аша уҙ ҙы лар. 22Шә керт тәр ҙең ру хын кү тә реп, иман да ныҡ то‑
рор ға өн дә не ләр. 

– Ал ла Бат ша лы ғы на инеү күп мих нәт тәр аша бу ла саҡ, – ти‑
не улар. 

23Һәр бер ҙәм лек тә өл кән дәр тә ғә йен лә не ләр һәм, ура ҙа то топ 
до ға ҡыл ған дан һуң, улар ҙы үҙ ҙә ре лә инан ған Раб бы ның ҡу‑
лы на тап шыр ҙы лар. 

24Бы нан аҙаҡ улар, Пи си дия аша үтеп, Пам фи ли я ға кил де. 
25Пер гия ла Ал ла һү ҙен бә йән ит кәс, Ат та лия ҡа ла һы на йү нәл‑
де ләр. 26Ат та ли я нан һыу юлы ме нән Ан ти о хи я ға кит те ләр. Ошо 
ҡа ла ла Па вел ме нән Вар на ва, үҙ ҙә ре нә тә ғә йен лән гән эш те 
ат ҡа рыу өсөн, Ал ла ның мәр хә мә те нә тап шы рыл ғай ны. 27Улар, 
Ан ти о хи я ға ҡай тып ет кәс, иман даш тар бер ҙәм ле ген йы йып, Ал‑
ла ның үҙ ҙә ре аша ни ҙәр ҡыл ға нын, Уның йә һүд бул ма ған дар ға 
иман ише ген ас ҡа нын – бө тә һен дә һөй ләп бир ҙе ләр. 28Па вел 
ме нән Вар на ва шә керт тәр янын да шаҡ тай оҙаҡ ва ҡыт ҡа туҡ тал ды. 

Иерусалимдаилселәрйыйылышы

151Йә һү ҙиә нән Ан ти о хи я ға кил гән нин дәй ҙер ке ше ләр 
иман то тоу сы лар ҙы: 

– Му са ҡа ну ны ҡуш ҡан са сөн нәт кә ул тыр ма һа ғыҙ, ҡо то ла 
ал ма я саҡ һы ғыҙ, – тип өй рә тә баш ла ны. 

2Па вел һәм Вар на ва те ге ке ше ләр ме нән ри за лаш ма ны һәм 
улар ара һын да бә хәс тыу ҙы. Шун лыҡ тан Па вел ме нән Вар на‑
ва ны һәм та ғы бер ни сә ке ше не, был мәсьә лә не асыҡ лау өсөн, 
Иеру са лим ға ил се ләр һәм бер ҙәм лек өл кән дә ре яны на ебә рер гә 
бул ды лар. 

3Шу лай итеп, бер ҙәм лек улар ҙы юл ға оҙат ты. Фи ни кия һәм 
Са ма рия өл кә лә рен үт кән дә улар, йә һүд бул ма ған ха лыҡ тар ҙың 
Ал ла ға та бан бо ро лоу ҙа ры ту ра һын да һөй ләп, бө тә иман даш тар‑
ҙың кү ңе лен дә ҙур ҡы уа ныс уят ты. 4Иеру са лим ға ки леп ет кәс, 
бер ҙәм лек тә, уның өл кән дә ре лә, ил се ләр ҙә асыҡ йөҙ ме нән 
ҡа бул ит те. Па вел ме нән Вар на ва улар ға Ал ла ның үҙ ҙә ре аша 
нин дәй эш тәр баш ҡа ры уы ту ра һын да һөй ләп бир ҙе. 5Шу нан 
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һуң фа ри сей ҙар ара һы нан иман ға кил гән ҡай һы бе рәү ҙәр урын‑
да ры нан то роп: 

– Йә һүд бул ма ған дар ҙы сөн нәт кә ул тыр тыр ға һәм улар ҙан 
Му са ҡа ну нын то тоу ҙы та лап итер гә кә рәк, – ти не ләр. 

6Был мәсьә лә не тик ше реү өсөн ил се ләр һәм бер ҙәм лек өл‑
кән дә ре бер гә йы йыл ды. 7Оҙаҡ бә хәс ләш кән дән һуң Петр уры‑
ны нан то роп: 

– Иман даш тар! – тип һүҙ баш ла ны. – Йә һүд бул ма ған ха‑
лыҡ тар Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе ми нән ише теп иман ға кил һен өсөн, 
Ал ла ми не һеҙ ҙең ара ғыҙ ҙан күп тән ин де һай ла ға нын бе лә һе геҙ. 
8Ке ше кү ңе лен бе леп тор ған Ал ла, беҙ гә бир гән ке үек улар ға ла 
Из ге Рух ты би реп, улар ҙы ҡа бул ите үен күр һәт те. 9Улар ме нән 
беҙ ҙең ара ла бер нин дәй ҙә айыр ма ҡал дыр ма йын са, йө рәк тә рен 
иман аша саф лан дыр ҙы. 10Шу лай бул ғас, беҙ ҙең ата ла ры быҙ ҙа, 
беҙ үҙе беҙ ҙә кү тә рә ал ма ған йөк тө шә керт тәр иңе нә һа лып, ни 
өсөн һеҙ хә ҙер Ал ла ны һы най һы ғыҙ? 11Ә бит беҙ ҙә, улар ке үек 
үк, Раб бы Ғай са мәр хә мә те аша ҡо то ло уы быҙ ға ыша на быҙ. 

12Бө тә йы йы лыш ты нып ҡал ды. Вар на ва ме нән Па вел үҙ ҙә ре 
аша Ал ла ның баш ҡа ха лыҡ тар ара һын да ҡыл ған хик мәт тә ре 
һәм мөғ жи зә лә ре ту ра һын да һөй лә не, ха лыҡ улар ҙы тың ла ны. 
13Улар һөй ләп бөт кәс, Яҡуб һүҙ ал ды: 

– Иман даш тар, ми не тың ла ғыҙ! 14Ал ла ның йә һүд бул ма ған 
ха лыҡ тар ту ра һын да хәс тәр лек күр һә тә баш лап, улар ара һы нан 
Үҙ хал ҡын бул ды ры уы ту ра һын да Си мон һөй лә не. 15Пәй ғәм бәр‑
ҙәр ҙең Из ге Яҙ ма ла яҙ ған һүҙ ҙә ре лә бы ға тап ки лә: 

16‑17 «Шу нан һуң, – ти гән Раб бы, – 
Ми не ке бу лыр ға са ҡыр ған 
бар лыҡ ха лыҡ тар һәм ҡал ған ке ше ләр 
Ми ңә та бан бо рол һон тип, 
элек ке не ҡай та рыр мын. 
Да уыт тың еме рел гән йор тон 
яңы нан тер ге ҙер мен, 
еме рек лек тән тор ғо ҙоп, 
уны яңыр тыр мын». 
Шу лай тип әй тә Раб бы! 

18 Ул бо рон дан бил дә ле бул ған 
ошо эш тәр ҙе ҡы ла. 

19Шу ға кү рә баш ҡа ха лыҡ тар ара һы нан Ал ла ға та бан бо ро лоу‑
сы лар ға ҡы йын лыҡ тыу ҙыр маҫ ҡа, 20ә ял ған илаһ тар ға ҡор бан 
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итеп кил те ре леп хур ител гән нә мә ләр ҙән, ен си аҙ ғын лыҡ тан, 
бы уып үл те рел гән хай уан ите нән һәм ҡан дан ты йы лы ғыҙ, тип 
яҙыр ға кә рәк, ми нең сә. 21Сөн ки элек‑элек тән Му са ҡа ну ны һәр 
ҡа ла ла вә ғәз ите лә, һәр шәм бе һа йын ғи бә ҙәт ха на ла уҡы ла, – 
ти не Яҡуб. 

Йәһүдбулмағандарғаяуап
22Бы нан аҙаҡ ил се ләр һәм бер ҙәм лек өл кән дә ре, бө тә бер‑

ҙәм лек ме нән үҙ ҙә ре ара һы нан бер ни сә ке ше не һай лап, улар ҙы 
Па вел һәм Вар на ва ға эйәр теп Ан ти о хи я ға ебә рер гә ҡа рар ҡыл‑
ды. Бы ның өсөн иман то тоу сы лар ға етәк се лек итеү се Вар са ва 
тип тә атал ған Йә һү ҙә не һәм Си ла ны һай ла ны лар, 23улар аша 
ошон дай хат ебәр ҙе ләр: 

«Ил се ләр ҙән, бер ҙәм лек өл кән дә ре нән – Ан ти о хи я ла ғы, Сү‑
риә лә ге һәм Ки ли ки я ла ғы бү тән ха лыҡ тар ҙан бул ған иман даш‑
тар ға сә ләм. 

24Беҙ ҙән бар ған ҡай һы бер ке ше ләр, улар ға шун дай эш те 
йөк мәт мә гән бул һаҡ та, һеҙ ҙе бор со ған дар һәм кү ңе ле геҙ ҙе ты‑
ныс һыҙ ла ған дар, тип ишет тек. 25‑26Шун лыҡ тан беҙ, ба ры быҙ‑
ҙың ри за лы ғы бу йын са, бер ни сә ке ше не һай лар ға һәм улар ҙы 
һеҙ ҙең ян ға ебә рер гә ти гән фе кер гә кил дек. Улар һеҙ ҙең ян ға 
үҙ ғү мер ҙә рен Раб бы быҙ Ғай са Мә сих кә ба ғыш ла ған, ярат ҡан 
иман даш та ры быҙ Вар на ва һәм Па вел ме нән бер гә ба рыр. 27Улар, 
Йә һү ҙә ме нән Си ла, һеҙ гә был хат та яҙыл ған дар ҙы тел дән аң‑
ла тып би рер. 

28Из ге Рух их ты я ры ме нән беҙ шун дай ҡа рар ға кил дек: хә‑
ҙер яҙы ла саҡ та лап тар ҙан баш ҡа һеҙ ҙең өҫ кә һис нин дәй йөк 
һа лын ма я саҡ. 29Ял ған илаһ тар ға ҡор бан итеп кил те рел гән 
ри зыҡ тан, ҡан дан, бы уып үл те рел гән хай уан ите нән һәм ен си 
аҙ ғын лыҡ тан ты йы лы ғыҙ. Үҙе геҙ ҙе ошо эш тәр ҙән һаҡ ла һа ғыҙ, 
бик яҡ шы бу лыр. 

Иҫән‑һау бу лы ғыҙ!» 
30Шу лай итеп, ебә рел гән ке ше ләр Ан ти о хи я ға кил де һәм, 

бер ҙәм лек те йы йып, хат ты тап шыр ҙы. 31Хат ты уҡы ғас, бө‑
тә һе лә был йы уа ныс лы хә бәр гә ҡы уан ды. 32Йә һү ҙә ме нән 
Си ла, үҙ ҙә ре лә пәй ғәм бәр бу ла раҡ, бик күп һүҙ ҙәр ме нән 
өгөт ләп, иман даш тар ҙың ру хын ны ғыт ты. 33Йә һү ҙә ме‑
нән Си ла Ан ти о хи я ла күп ме лер ва ҡыт бул ғас, иман даш‑
тар улар ҙы имен лек те ләп Иеру са лим ға, үҙ ҙә рен ебәр гән 
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 ке ше ләр  яны на оҙат ты*. 35Па вел ме нән Вар на ва иһә Ан ти‑
о хи я ла ҡал ды. Улар күп ке ше ләр ҙе бер гә йы йып, Раб бы һү‑
ҙен өй рәт те, вә ғәз уҡы ны. 

ПавелменәнВарнаваныңюлдарыайырылыуы
36Бер ни тик лем ва ҡыт үт кәс, Па вел Вар на ва ға, үҙ ҙә ре Раб бы 

һү ҙен вә ғәз ләп йө рө гән бар са ҡа ла лар ҙа ғы иман даш тар яны на 
ба рып, улар ҙың хә лен бе лер гә тәҡ дим ит те. 37Вар на ва Марк тип 
тә йө рө төл гән Яхъя ны ла үҙ ҙә ре ме нән алыр ға те лә не. 38Әм мә 
Па вел тап шы рыл ған эшен те үәл лә мә йен сә улар ҙан айы ры лып 
Пам фи ли я ла то роп ҡал ған Яхъя ны алыр ға ри за лаш ма ны. 39Па‑
вел ме нән Вар на ва ара һын да ет ди ри за һыҙ лыҡ тыу ҙы һәм улар 
ике һе ике яҡ ҡа ки тер гә бул ды: Вар на ва Марк ты алып һыу юлы 
ме нән Кипр ға кит те. 40Ә Па вел үҙе нә Си ла ны һай ла ны һәм, 
иман даш тар Па вел ды Раб бы мәр хә мә те нә тап шыр ған дан һуң, 
юл ға сыҡ ты, 41бер ҙәм лек тәр ҙе ны ғы тып, Сү риә һәм Ки ли кия 
өл кә лә ре аша үт те. 

ТимофейҙыңПавелдыоҙатыпбарыуы

161Шу нан һуң Па вел Дер ви я ға, ә унан Лист ра ға ба рып 
ет те. Ун да Ти мо фей исем ле бер шә керт бар ине. Уның 

әсә һе йә һүд бу лып, улы ке үек үк Ғай са ға ина на, ә ата һы грек 
ине. 2Лист ра ла ғы һәм Ико ни я ла ғы иман то тоу сы лар Ти мо фей 
ту ра һын да яҡ шы һүҙ ҙәр ге нә һөй лә не. 3Па вел уның үҙе ме нән 
юл ға сы ғы уын те лә не, шун лыҡ тан уны сөн нәт кә ул тырт ты. Ул 
бы ны шун да йә шәү се йә һүд тәр ха ҡы на эш лә не, сөн ки бө тә һе 
лә Ти мо фей ҙың ата һы грек икән ле ген бе лә ине. 4Ҡа ла лар аша 
үт кән дә улар иман то тоу сы лар ға Иеру са лим да ғы ил се ләр һәм 
бер ҙәм лек өл кән дә ре та ра фы нан сы ға рыл ған ҡа рар ҙар ҙы тап‑
шыр ҙы һәм улар ҙы үтәр гә өн дә не. 

5Бер ҙәм лек тәр ҙең има ны ны ғын ды һәм көн дән‑көн иман ға 
ки леү се ләр ҙең һа ны ар та бар ҙы. 

ПавелдыңМакедонияөлкәһенәсаҡырылыуы
6Па вел һәм уның ме нән бул ған ке ше ләр Фри гия һәм Га ла тия 

ер ҙә ре аша кит те, сөн ки Из ге Рух улар ҙан Асия өл кә һен дә  Ал ла 

* 15:33 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа 34‑се аят та бар: «Әм мә 
Си ла Ан ти о хи я ла ҡа лыр ға бул ды». 
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һү ҙен һөй ләт мә не. 7Ми сия тө бә ге нә кил гәс, улар Ви фи ни я ға 
ба рыр ға бул ды, әм мә Ғай са ның Ру хы улар ҙы ебәр мә не. 8Улар 
Ми сия аша үтеп, Тро ада ҡа ла һы на кил де. 

9Төн дә Па вел ға шун дай бер ила һи кү рен меш кил де: бер ма ке‑
дон, Па вел дың Ма ке до ни я ға ба ры уын һәм яр ҙам ите үен ял ба рып, 
уның ҡар шы һын да ба ҫып то ра. 10Ошо кү рен меш тән һуң, Ал ла 
беҙ ҙе шун да Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе һөй ләр гә са ҡы ра, ти гән фе кер гә 
ки леп, шун да уҡ Ма ке до ни я ға ки тер гә бул дыҡ. 

Лидиәнеңиманғакилеүе
11Тро ада нан һыу юлы ме нән ки теп, беҙ туп‑ту ра Са моф ра‑

кия ут ра уы на, ә икен се көн дө Не а поль ҡа ла һы на ет тек. 12Унан 
Ма ке до ни я ның ул өлө шөн дә ге төп ҡа ла, Рим ко ло ни я һы* бул‑
ған Фи лип ҡа юл тот тоҡ. Беҙ был ҡа ла ла бер ни сә көн бул дыҡ. 
13Шәм бе көн дө, ҡа ла нан сы ғып йыл ға бу йы на бар ҙыҡ, сөн ки 
до ға ҡы лыу уры ны шун да лыр тип уй ла ныҡ. Йыл ға бу йын да 
йы йыл ған ҡа тын‑ҡыҙ ме нән һөй лә шеп ул тыр ҙыҡ. 14Ун да Фи а‑
тир ҡа ла һын да ҡу йы‑ҡы ҙыл төҫ тә ге ҡый бат лы ту ҡы ма лар һа‑
тыу сы, Ал ла ға хөр мәт күр һә теү се Ли диә исем ле бер ҡа тын бар 
ине. Раб бы уның йө рә ген Па вел һөй лә гән һүҙ ҙәр ҙе аң лау өсөн 
ас ты. 15Үҙе һәм өйөн дә ге ту ған да ры һыу ға сум ды ры лыу йо ла һын 
үтәгәс, ул беҙ гә: 

– Ми не Раб бы ға ина ныу сы тип һа на һа ғыҙ, өйө мә инеп ҡу наҡ 
бу лы ғыҙ, – ти не. 

Ул беҙ ҙе күн дер ҙе. 

Филиптатотҡонлоҡта
16Бер көн дө до ға ҡы лыу уры ны на бар ған да беҙ гә кү рә ҙә се лек 

ене эйә ләш кән бер хеҙ мәт се ҡыҙ ос ра ны. Ул, кү рә ҙә лек ҡы лып, 
үҙе нең ху жа ла ры на күп та быш кил те рә икән. 17Ҡыҙ Па вел ме‑
нән беҙ ҙең ар ты быҙ ҙан: 

– Был ке ше ләр – Ал ла һы Тә ғә лә ҡол да ры, улар һеҙ гә ҡо то лоу 
юлын күр һә тә, – тип ҡыс ҡы рып бар ҙы. 

18Был бер ни сә көн шу лай да уам ит те. Па вел дың асы уы кил де 
һәм бо ро лоп ен гә: 

* 16:12 Римколонияһы – Фи липп ҡа ла һы ның Рим им пе ра то ры нан 
алын ған үҙи да ра хо ҡуҡ та ры бул ған, ул Рим ҡа нун да ры бу йын са йә‑
шә гән. Күп рим лы лар шун дай ко ло ни я ға кү сеп ба ра тор ған бул ған. 
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– Ғай са Мә сих вә кә лә те ме нән һи ңә уның эсе нән сы ғыр ға 
бо йо рам, – ти не. 

Ен шун да уҡ сыҡ ты. 19Ҡыҙ ҙың ху жа ла ры, та быш алыр ға бул‑
ған өмөт төң юҡ ҡа сы ғы уын кү реп, Па вел ме нән Си ла ны то топ 
ал ды лар ҙа май ҙан ға ҡа ла баш лыҡ та ры яны на һөй рәп алып 
кит те ләр. 20‑21Улар ҙы ида ра сы лар ҡар шы һы на кил тер ҙе ләр һәм: 

– Был ке ше ләр – йә һүд тәр. Улар беҙ гә, рим лы лар ға, ҡа бул 
итер гә лә, баш ҡа рыр ға ла яра ма ған йо ла лар ҙы вә ғәз ләп, ҡа ла ла 
ты ныс һыҙ лыҡ тыу ҙы ра, – ти не ләр. 

22Ха лыҡ та Па вел ме нән Си ла ға ҡар шы сыҡ ҡан ке ше ләр гә 
ҡу шыл ды. Ҡа ла ида ра сы ла ры йолҡ ҡос лап улар ҙың ке йем дә рен 
сис тер ҙе һәм та яҡ ме нән һуҡ ты рыр ға бо йор ҙо. 23Ныҡ ҡы на туҡ‑
ма ған дан һуң, улар ҙы төр мә гә таш ла ны лар һәм төр мә ҡа ра уыл‑
сы һы на тот ҡон дар ҙы бик ҡа ты һаҡ лар ға бо йор ҙо лар. 24Шун дай 
әмер ал ғас, ҡа ра уыл сы улар ҙы төр мә нең эс ке бүл мә һе нә яп ты 
һәм аяҡ та рын ағас ҡыҫ ма ға һу ғып ҡуй ҙы. 

25Төн ур та һын да раҡ Па вел ме нән Си ла до ға ҡыл ды, Ал ла ны 
дан лап мәҙ хиә ләр йыр ла ны, ә тот ҡон дар улар ҙы тың лап ул тыр ҙы. 
26Ҡа пыл бик ныҡ итеп ер тет рә не, хат та төр мә нең ни ге ҙе һел‑
ке неп ҡуй ҙы. Шун да уҡ бө тә ишек тәр асыл ды, ба ры һы ның да 
аяҡ та рын да ғы бы ғау ҙа ры ише леп төш тө. 27Зин дан ҡа ра уыл сы һы 
йо ҡо нан уян ды, ишек тәр ҙең асыҡ бул ға нын кү реп, тот ҡон дар 
ҡас ҡан, тип уй ла ны һәм, ҡы лы сын сы ға рып, үҙен үҙе үл те рер гә 
те лә не. 28Әм мә Па вел: 

– Үҙе ңә һис бер яуыз лыҡ эш лә мә, беҙ ба ры быҙ ҙа бын да, – 
тип ҡыс ҡыр ҙы. 

29Ҡа ра уыл сы ут һо рап ал ды ла бүл мә эсе нә йү ге реп ин де һәм, 
ҡал ты ра нып, Па вел ме нән Си ла ал ды на йы ғыл ды. 30Шу нан 
улар ҙы тыш ҡа алып сыҡ ты. 

– Әфән де лә рем! Ҡо то лоу ға өл гә шеү өсөн ми ңә ни мә эш ләр гә 
кә рәк? – тип һо ра ны. 

31– Раб бы Ғай са ға инан. Шу лай эш лә һәң, үҙең дә ҡо то лор һоң, 
бө тә өйөң дә ҡо то лор. 

32Па вел ме нән Си ла уға һәм уның өйөн дә ге ләр ҙең ба ры һы на 
Раб бы һү ҙен вә ғәз лә не. 33Шул уҡ сә ғәт тә, төн дә, төр мә ҡа ра‑
уыл сы һы улар ҙың йә рә хәт тә рен йыу ҙы. Шун да уҡ ул үҙе һәм 
өйөн дә ге ләр ҙең бө тә һе лә һыу ға сум ды ры лыу йо ла һын үтә не. 
34Үҙе нең өйө нә алып ки леп, ул улар ға та бын әҙер лә не һәм Ал‑
ла ға ина ны уы өсөн бө тә ғаи лә һе ме нән ҡы уан ды. 
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35Көн тыу ғас, ҡа ла ида ра сы ла ры яр ҙам сы ла ры аша, улар ҙы 
азат итер гә, ти гән хә бәр ебәр ҙе ләр. 36Төр мә ҡа ра уыл сы һы был 
хаҡ та Па вел ға: 

– Ҡа ла ида ра сы ла ры һеҙ ҙе азат итер гә ти гән хә бәр ебәр гән. 
Ба ры ғыҙ, имен лек һеҙ гә, – ти не. 

37Лә кин Па вел: 
– Беҙ ҙе, Рим граж дан да рын, ха лыҡ ал дын да хө көм һөҙ туҡ‑

ма ны лар, төр мә гә яп ты лар, ә хә ҙер йә ше рен рә үеш тә сы ға рыр ға 
те ләй ҙәр ме? Юҡ! Кил һен дәр ҙә беҙ ҙе үҙ ҙә ре сы ғар һын дар, – ти не. 

38Яр ҙам сы лар был һүҙ ҙәр ҙе ҡа ла ида ра сы ла ры на ет кер ҙе, ә 
ида ра сы лар, Па вел ме нән Си ла ның Рим граж дан да ры икә нен 
ишет кәс, ҡур ҡып ҡал ды лар. 39Ян да ры на ки леп ғә фү үтен де ләр, 
улар ҙы ирек кә сы ғар ҙы лар һәм ҡа ла нан ки теү ҙә рен һо ра ны лар. 

40Улар иһә, төр мә нән сыҡ ҡас, Ли диә нең өйө нә бар ҙы. Ун да 
иман даш та рын ос ра тып, улар ға өгөт‑нә си хәт бир ҙе ләр һәм юл ға 
сыҡ ты лар. 

Фессалоникаҡалаһындаболарыш

171Ил се ләр, Ам фи поль һәм Апол ло ния ҡа ла ла ры аша үтеп, 
Фес са ло ни ка ҡа ла һы на ки леп ет те. Ун да йә һүд тәр ғи бә‑

ҙәт ха на һы бар ине. 2Па вел, ғә ҙәт тә ге сә, ғи бә ҙәт ха на ға кил де һәм 
өс шәм бе рәт тән йә һүд тәр ме нән Из ге Яҙ ма лар ҙа әй тел гән дәр 
ту ра һын да әң гә мә ҡор ҙо. 3Улар ға Мә сих тең ға зап си гер гә һәм 
үле нән те ре лер гә те йеш ле ген аң лат ты һәм иҫ бат ит те. 

– Мин һеҙ гә Ғай са ха ҡын да вә ғәз әй тәм һәм шул Ғай са – Мә‑
сих, – ти не Па вел. 

4Йә һүд тәр ҙең ҡай һы бер ҙә ре, шу лай уҡ Ал ла ға хөр мәт күр‑
һә теү се бик күп грек тар һәм улар ҙың күп ке нә кү ре нек ле ҡа‑
тын‑ҡыҙ ҙа ры иман ға кил де һәм Па вел ме нән Си ла ға ҡу шыл ды. 
5Лә кин бү тән йә һүд тәр бы ға көн лә шеп, ба ҙар май ҙа нын да ғы 
йүн һеҙ ке ше ләр ҙе йы йып, ҡа ла ла бо ла ҡуп тар ҙы. Па вел ме нән 
Си ла ны ха лыҡ ал ды на алып сы ғыу өсөн, улар ҙы Иасон дың өйө‑
нә ба рып эҙ лә не ләр. 6Ил се ләр ҙе тап ма ғас, Иасон ды һәм иман 
то тоу сы ҡай һы бер ке ше ләр ҙе ҡа ла баш лыҡ та ры яны на һөй рәп 
алып кил де ләр. 

– Бө тә ер ҙә бо ла кү тә реп, ты ныс лыҡ ты бо ҙоп йө рөү се ләр бын да 
ла кил гән. 7Ә Иасон улар ҙы үҙ өйө нә ин дер гән. Улар ба ры һы ла 
ҡай сар ҙың әмер ҙә ре нә ҡар шы сы ғып, баш ҡа бе рәү ҙе – Ғай са ны 
бат ша тип иҫәп ләй, – тип ҡыс ҡыр ҙы лар. 
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8Был һүҙ ҙәр ха лыҡ ты һәм ҡа ла баш лыҡ та рын ха фа ға һал ды. 
9Ә Иасон ды һәм баш ҡа лар ҙы, ирек кә сы ғыу өсөн бил дә лән гән 
кү ләм дә аҡ са тү ләт тер гәс, ҡай та рып ебәр ҙе ләр. 

ИлселәрВерияҡалаһында
10Шул төн дә үк иман даш та ры Па вел ме нән Си ла ны Ве рия 

ҡа ла һы на оҙат ты. Ве ри я ға ба рып ет кәс, Па вел ме нән Си ла 
йә һүд тәр ғи бә ҙәт ха на һы на кит те. 11Бын да ғы ке ше ләр Фес са‑
ло ни ка ҡа ла һын да ғы лар ға ҡа ра ған да ин саф лы раҡ ине. Улар 
Ал ла һү ҙен бик те ләп ҡа бул ит те һәм һәр көн, Па вел һөй лә гән 
һүҙ ҙәр ҙең дө рөҫ лө гөн тик ше реү өсөн, Из ге Яҙ ма ны өй рән‑
де. 12Күп ке нә йә һүд тәр иман ға кил де, шу лай уҡ мөх тә рәм 
грек ҡа тын да ры һәм ир ҙә ре ара һын да ла иман ға ки леү се ләр 
аҙ бул ма ны. 

13Әм мә, Па вел дың Ве рия ҡа ла һын да ла Ал ла һү ҙен вә ғәз лә үе 
ту ра һын да бе леп ҡал ғас, Фес са ло ни ка ла йә шәү се йә һүд тәр бын да 
ла кил де һәм, ҡот ҡо һа лып, ха лыҡ та асыу тыу ҙыр ҙы. 14Тиҙ ара‑
ла иман даш та ры Па вел ды диң геҙ бу йы на ебәр ҙе, ә Си ла ме нән 
Ти мо фей Ве ри я ла ҡал ды. 15Па вел ды оҙа тыу сы лар уның ме нән 
Афи на ға тик лем бар ҙы, шу нан һуң ғы на ҡай тып кит те ләр. Па вел 
улар аша Си ла ға һәм Ти мо фей ға мөм кин тик лем ти ҙе рәк ки леп 
етер гә ҡуш ты. 

ПавелАфинала
16Си ла ме нән Ти мо фей ҙы көт кән дә, был ҡа ла ла һын‑

дар ҙың күп бу лы уын кү реп, Па вел бик ныҡ әсен де. 17Ул 
ғи бә ҙәт ха на ла йә һүд тәр һәм Ал ла ға хөр мәт күр һә теү се бү‑
тән ке ше ләр ме нән әң гә мә ләр ҡо роп ул тыр ҙы, шу лай уҡ 
көн һа йын ба ҙар май ҙа нын да ос ра ған ке ше ләр ме нән һөй‑
ләш те. 

18Шу лай бер көн ҡай һы бер фәл сә фә әһел дә ре – эпи кур сы лар 
һәм сто ик тар* – Па вел ме нән бә хәс кә ин де. Ул Ғай са ту ра һын‑
да һәм үле нән те ре леү ха ҡын да ғы Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе ет кер гәс, 
фәл сә фә се ләр ҙең ҡай һы бер ҙә ре: 

– Был тел биҫ тә һе ни әй тер гә те ләй? – ти не, ә икен се лә ре: 

* 17:18 Эпикурсылар – Эпи кур ас ҡан фәл сә фә мәк тә бе ағ за ла ры 
(б. э. тик лем 341‑270 йй). Стоиктар – Зе нон б. э. тик лем 340‑265 йыл‑
дар ҙа ни геҙ һал ған фәл сә фә мәк тә бе ағ за ла ры. 
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– Ул сит илаһ тар ту ра һын да вә ғәз һөй ләй бул һа кә рәк, – ти‑
еш те. 19Улар Па вел ды үҙ ҙә ре ме нән Аре о паг ҡа* алып бар ҙы. 

– Һин вә ғәз лә гән был яңы тәғ ли мәт ту ра һын да бе лә ала быҙ‑
мы? 20Һин бит сә йер һүҙ ҙәр һөй ләй һең. Беҙ бы ның ни икә нен 
бе лер гә те ләй беҙ, – ти не ләр. 

21Нин дәй ҙә бул һа яңы фе кер ҙәр ту ра һын да һөй лә шеү йә ки 
тың лау афи на лы лар ҙың һәм ун да йә шәү се сит ил ке ше лә ре нең 
иң ярат ҡан шө ғө лө ине. 

22Па вел Аре о паг кә ңәш мә һе ал ды на баҫ ты. 
– Афи на хал ҡы! Һеҙ ҙең бө тә яҡ лап бик тә дин дар бу лы уы ғыҙ‑

ҙы кү реп то рам, – ти не ул. – 23Һеҙ ҙең из ге ҡо рол ма ла ры ғыҙ ҙы 
ҡа рап йө рө гән дә «Бил дә һеҙ ал ла ға» тип яҙыл ған ҡор бан кил те‑
реү уры нын да күр ҙем. Мин үҙе геҙ бел мә гән, лә кин һеҙ та бы на 
тор ған шул Ал ла ту ра һын да вә ғәз һөй лә йем. 

24Донъя ны һәм уның эсен дә ге һәм мә нә мә не бар ит кән Ал‑
ла – Ул күк тәр ҙең һәм ер ҙең Ху жа һы. Ул ке ше тө ҙө гән һа рай ҙар ҙа 
йә шә мәй, 25ке ше ләр ҙең Уға хеҙ мәт ите үе нә лә мох таж тү гел. Ул 
Үҙе һәр кем гә тор мош, һу лыш һәм бө тә нә мә не би рә. 26Бө төн ер 
йө ҙөн дә йә шә һен дәр тип, Ул бе рәү ҙән бар ха лыҡ тар ҙы бар лыҡ ҡа 
кил тер ҙе, ва ҡыт ты һәм йә шәү урын да ры ның сик тә рен бил дә лә‑
не. 27Ул бы ны ке ше ләр Ал ла ны эҙ лә һен дәр һәм Уға һи ҙем ләп юл 
тап маҫ тар мы икән тип эш лә не. Ә бит Ул беҙ ҙең бе ре беҙ ҙән дә 
йы раҡ тү гел. 28Һеҙ ҙең ҡай һы бер ша ғир ҙа ры ғыҙ: «Беҙ ҙә Уның 
нә ҫе ле нән», – тип әйт кән ке үек, «беҙ Уның мәр хә мә те ар ҡа һын‑
да йә шәй беҙ, хә рә кәт итә беҙ һәм көн кү рә беҙ». 29Шу ға кү рә беҙ, 
Ал ла нә ҫе ле нән бу ла раҡ, Ал ла оҫ та ке ше нең ҡу лы һәм хы я лы ме‑
нән яһал ған ал тын, кө мөш йә ки таш һын ға оҡ шаш, тип уй лар ға 
те йеш тү гел беҙ. 30Шу лай итеп, хә ҡи ҡәт те бел мә йен сә йә шә гән 
за ман дар ҙы Ал ла ғә йеп ит мә не, лә кин хә ҙер Ул бө тә ер ҙә ге бар‑
лыҡ ке ше ләр гә тәү бә итер гә әмер би рә. 31Ал ла ға ләм дә ге бар 
ха лыҡ ты ғә ҙел хө көм итеү кө нөн бил дә лә не бит. Хө көм дө Ул Үҙе 
бил дә лә гән Зат аша баш ҡа рыр. Ал ла, ул Зат ты үле нән те рел теп, 
бы ның ысын лы ғын һәр кем гә иҫ бат ит те, – ти не Па вел. 

32Үле ләр ҙең те ре ле үе ту ра һын да ишет кәс, ҡай һы бе рәү ҙәр 
көл дө, ә икен се лә ре: 

* 17:19 Ареопаг – Афи на ҡа ла һы урын лаш ҡан ҡал ҡыу лыҡ тар ҙың 
бе ре һен дә – Аре о паг ҡал ҡыу лы ғын да ғы йы йы лыш тар уры нын һәм 
хө көм итеү шу ра һын шу лай ата ған дар. 
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– Был хаҡ та һи не та ғы бер тап ҡыр тың лар быҙ, – ти не. 
33Шу нан һуң Па вел Аре о паг тан сыҡ ты. 34Ҡай һы бер ке ше ләр 

уға эйә реп иман ға кил де. Улар ара һын да Аре о паг ағ за һы Дио‑
ни сий, Да марь исем ле бер ҡа тын һәм баш ҡа лар бар ине. 

ПавелКоринфҡалаһында

181Бы нан һуң Па вел Афи на нан кит те һәм Ко ринф ҡа ла‑
һы на кил де. 2Ул ун да Аки ла ат лы бер йә һүд те һәм уның 

Прис кил ла исем ле ҡа ты нын ос рат ты. Клав дий ҡай сар бө төн 
йә һүд тәр гә Рим дан ки тер гә әмер бир гән лек тән, сы ғы шы ме‑
нән Понт өл кә һе нән бул ған Аки ла ҡа ты ны ме нән күп тән тү гел 
Ита ли я нан кил гәй не. Па вел улар яны на бар ҙы. 3Һө нәр ҙә ре бер 
үк бу лыу сә бәп ле, Па вел шун да ҡал ды һәм улар ме нән бер гә 
эш лә не. Кә сеп тә ре са тыр яһау ине. 4Һәр шәм бе көн дө ул ғи бә‑
ҙәт ха на ла, йә һүд тәр ҙе һәм грек тар ҙы ышан ды рыр ға ты ры шып, 
улар ме нән әң гә мә ҡор ҙо. 

5Си ла ме нән Ти мо фей Ма ке до ни я нан кил гәс, Па вел бө тә ва‑
ҡы тын, Ғай са ның Мә сих икән ле ге ха ҡын да ша һит лыҡ ҡы лып, 
йә һүд тәр гә вә ғәз һөй ләү гә ба ғыш ла ны. 6Әм мә йә һүд тәр уға ҡар‑
шы сы ғып, яман тел лә шә баш ла ғас, ке йе мен дә ге ту ҙан ды ҡа ғып: 

– Һә лә кә те геҙ гә үҙе геҙ ғә йеп ле бу лыр һы ғыҙ. Ми нең на мы ҫым 
та ҙа, ин де баш ҡа ха лыҡ тар ара һы на ки тәм, – ти не. 

7Ул, сы ғып, Ал ла ға хөр мәт күр һәт кән һәм ғи бә ҙәт ха на ға йә нәш 
ке нә йә шә гән Ти тий Иуст исем ле ке ше нең өйө нә бар ҙы. 8Ғи бә‑
ҙәт ха на баш лы ғы Крисп иһә үҙе нең бө тә ғаи лә һе ме нән Раб бы ға 
инан ды. Па вел дың һөй лә гән дә рен ише теп, күп ке нә ко ринф тар 
ҙа иман ға кил де һәм һыу ға сум ды ры лыу йо ла һын үт те. 

9Бер ва ҡыт төн дә Па вел ға ила һи кү рен меш кил де. Ун да Раб бы: 
– Ҡурҡ ма! Һөй лә үең де да уам ит, туҡ та ма. 10Мин һи нең ме нән, 

бер кем дә һи ңә һө жүм итеп, яман лыҡ ҡы ла ал маҫ. Был ҡа ла ла 
Ми ңә тоғ ро ке ше ләр күп, – ти не. 

11Па вел, иман то тоу сы лар ҙы Ал ла һү ҙе нә өй рә теп, Ко ринф та 
йыл ярым йә шә не. 

12Ахаи я ла Гал ли он өл кә баш лы ғы бул ған ва ҡыт та йә һүд тәр, 
бер лә шеп, Па вел ға ҡар шы кү тә рел де һәм уны то топ хө көм йор‑
то на алып бар ҙы. 

13– Ул ке ше ләр ҙе Ал ла ға та бы ныр ға ҡа нун да әй тел мә гән сә 
өй рә тә, – ти не ләр. 

14Па вел һү ҙен баш лар ға ғы на те лә гәй не, Гал ли он йә һүд тәр гә: 
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– Йә һүд хал ҡы! Әгәр ҙә нин дәй ҙер яуыз эш йә ки енә йәт ҡы‑
лын һа, һеҙ ҙе тү ҙем лек ме нән тың лар ға сә бәп бу лыр ине. 15Әм мә 
мәсьә лә һүҙ ҙәр гә, фе кер айы рым лы ғы на һәм ҡа ну ны ғыҙ ға бәй ле, 
шу ға кү рә уны үҙе геҙ хәл ите геҙ. Мин бын дай эш тә хө көм дар бу‑
лыр ға те лә мә йем, – тип 16улар ҙы хө көм йор то нан ҡы уып сы ғар ҙы. 

17Шу нан һуң ун да ғы ке ше ләр хө көм йор то ал дын да ғи бә ҙәт‑
ха на баш лы ғы Сос фен ды то топ туҡ ма ны. Ә Гал ли он дың бы ға 
иҫе лә кит мә не. 

ПавелдыңАнтиохияғаҡайтыуы
18Па вел, Ко ринф та та ғы бай таҡ көн дәр бул ған дан һуң, иман‑

даш та ры ме нән хуш ла шып, һыу юлы ме нән Сү риә гә юл лан ды. 
Прис кил ла һәм Аки ла ла уның ме нән кит те. Юл ға сы ғыр ал ды‑
нан, әйт кән нә ҙе ре бу йын са, Па вел Кен хрей ҙа сә сен ал дыр ҙы. 

19Ефес ҡа ки леп ет кәс, Па вел юл даш та ры нан айы ры лып ғи‑
бә ҙәт ха на ға бар ҙы һәм ун да йә һүд тәр ме нән һөй лә шеп ул тыр ҙы. 
20Йә һүд тәр уның үҙ ҙә ре янын да оҙа ғы раҡ ва ҡыт ҡа ҡа лы уын 
һо ра һа лар ҙа, Па вел ри за бул ма ны. 21Улар ме нән һау бул ла шып: 

– Ал ла их ты я рын да бул һа, мин һеҙ ҙең яны ғыҙ ға та ғы ки лер‑
мен, – ти не. 

Бы нан һуң ул һыу юлы ме нән Ефес тан кит те*. 22Ке са ри я ға 
ба рып ет кәс, ка рап тан тө шөп Иеру са лим ға кил де, ун да ғы бер‑
ҙәм лек те сә ләм лә гән дән һуң Ан ти о хи я ға кит те. 23Ун да бер аҙ 
ва ҡыт тор ғас, Па вел юл ға сыҡ ты. Бө тә шә керт тәр ҙе иман да ны‑
ғы тып, Га ла тия һәм Фри гия аша үт те. 

АполлостыңЕфеставәғәзһөйләүе
24Ефес ҡа сы ғы шы ме нән Ис кән дә риә нән бул ған Апол лос 

исем ле бер йә һүд кил де. Ул тел гә оҫ та, Яҙ ма ны бе лә 25һәм Раб‑
бы юлы на өй рә тел гән ине. Яхъя ҡал дыр ған һыу ға сум ды ры лыу 
йо ла һын ғы на бел һә лә, ял ҡын лы рух ме нән Раб бы ту ра һын да 
ысы нын бә йән ит те һәм өй рәт те. 26Ул ғи бә ҙәт ха на ла бик ҡы йыу 
һөй ләй баш ла ны. Прис кил ла ме нән Аки ла, Апол лос тың һөй лә‑
гән дә рен ише теп, уны үҙ ҙә ре яны на са ҡы рып ал ды лар һәм Ал ла 
юлы ту ра һын да ту лы раҡ итеп аң лат ты лар. 27Апол лос Ахаи я ға 
ки тер гә ниәт бел дер гәс, иман даш та ры бы ны хуп ла ны һәм ун да ғы 

* 18:21 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа: «Аки ла һәм Прис кил ла 
Ефес та ҡал ды» тип өҫ тәл гән. 
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шә керт тәр гә, уны ҡа бул итеү ҙә рен һо рап, хат яҙ ҙы лар. Апол лос 
ун да бар ғас, Ал ла мәр хә мә те ме нән иман то тоу сы лар ға күп яр‑
ҙам күр һәт те. 28Ул, Из ге Яҙ ма аша Ғай са ның Мә сих икән ле ген 
ышан ды рыр лыҡ итеп иҫ бат лап, бө тә ха лыҡ ал дын да йә һүд тәр ҙең 
ҡа ра шын юҡ ҡа сы ғар ҙы. 

ПавелЕфеста

191Апол лос Ко ринф та саҡ та, Па вел ил дең тау лы өлөш тә ре 
аша үтеп, Ефес ҡа кил де. Ун да бер ни сә шә керт те ос рат ты. 

2– Һеҙ иман ға кил гән дә Из ге Рух ты ҡа бул ит те геҙ ме? – тип 
һо ра ны ул улар ҙан. 

– Из ге Рух ту ра һын да беҙ ҙең ишет кә не беҙ ҙә юҡ, – ти не ләр уға. 
3– Һеҙ нин дәй һыу ға сум ды ры лыу йо ла һын үт те геҙ һуң? 
– Яхъя ҡыл ған һыу ға сум ды рыу ҙы, – тип яуап бир ҙе шә керт тәр. 
4– Яхъя ҡыл ған һыу ға сум ды рыу го наһ тар ҙан тәү бә итеү өсөн 

бул ды. Ул ке ше ләр ҙе үҙе нән һуң Ки леү се гә, йәғ ни Ғай са ға ина‑
ныр ға өн дә не, – ти не Па вел. 

5Бы ны ишет кәс, улар Раб бы Ғай са исе ме ме нән һыу ға сум‑
ды рыл ды. 6Па вел ҡул да рын улар ҙың баш та ры на ҡуй ғас, шә‑
керт тәр гә Из ге Рух ин де, улар та ныш бул ма ған тел дәр ҙә һөй ләй 
һәм Ал ла әйт кән һүҙ ҙәр ҙе иғ лан итә баш ла ны. 7Ун да ун ике ләп 
шә керт бар ине. 

8Па вел өс ай бу йы ғи бә ҙәт ха на ға йө рөп, тә үәк кәл лек ме нән 
вә ғәз лә не, әң гә мә ләр ҡо роп, ке ше ләр ҙе Ал ла Бат ша лы ғы ту‑
ра һын да ғы хә ҡи ҡәт кә ышан ды рыр ға ты рыш ты. 9Әм мә ҡай һы 
бе рәү ҙәр, уҫал ла шып һәм иман ға ки леү ҙән баш тар тып, йы‑
йыл ған ха лыҡ ал дын да Раб бы ның юлын яман ла ны. Шул сә‑
бәп ле Па вел улар яны нан кит те. Шә керт тәр ҙе айы рып алып, 
Ти ранн ти гән бе рәү ҙең уҡыу йор тон да көн һа йын әң гә мә ҡо‑
роп ул тыр ҙы. 

10Ике йыл бу йы ошо лай да уам ит те. Шун лыҡ тан Асия өл кә‑
һен дә йә шәү се ләр ҙең һәм мә һе – йә һүд тәр ҙә, йә һүд бул ма ған дар 
ҙа Раб бы ту ра һын да ғы хә бәр ҙе ишет те. 

Скеваулдары
11Ал ла иһә Па вел дың ҡул да ры ме нән иҫ ки тер лек ҡөҙ рәт ле 

эш тәр ҡыл ды. 12Па вел ҡа ғыл ған ҡулъяу лыҡ тар ҙы, бил бау ҙар ҙы 
алып ҡай тып, ауы рыу ҙар ҙың өҫ тө нә һал ған дан һуң, улар һа‑
уыҡ ты, эс тә ре нән шаҡ шы рух тар сыҡ ты. 13Ҡай һы бер ба ғым сы 
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ил ги ҙәр йә һүд тәр ҙә ен эйә ләш кән ке ше ләр ҙән шаҡ шы рух тар ҙы 
ҡы уып сы ға рыр ға те ләп: 

– Мин һеҙ гә Па вел бә йән ит кән Ғай са вә кә лә те ме нән 
бо йо роҡ би рәм, – тип Раб бы Ғай са исе мен ҡул ла ныр ға ты‑
рыш ты. 

14Йә һүд ке ше һе Ске ва ат лы баш ру ха ни ҙың ете улы ла шу лай 
эш лә не. 15Әм мә шаҡ шы рух: 

– Ғай са ны бе ләм, Па вел да ми ңә та ныш, ә һеҙ кем? – тип 
яуап бир ҙе. 

16Шаҡ шы рух лы ке ше ба ғым сы лар ға таш лан ды һәм, улар ҙы бик 
ныҡ итеп туҡ ма ғас, те ге ләр ул йорт тан яра лан ған һәм ке йем дә ре 
йыр тыл ған хәл дә сы ғып ҡас ты. 17Был ва ҡи ға Ефес та йә шәү се 
бө төн йә һүд тәр гә һәм баш ҡа мил ләт ке ше лә ре нә мәғ лүм бул ды. 
Ба ры һы ла ҡур ҡыу ға төш тө, һәм Раб бы Ғай са ның исе ме та ғы 
ла ны ғы раҡ их ти рам ите лә баш ла ны. 18Иман ға кил гән күп тәр 
ҡыл ған на сар эш тә рен та ны ны. 19Ә си хыр сы лыҡ ме нән шө ғөл‑
лә неү се ләр ҙең кү бе һе бө тә һе ал дын да үҙ ҙә ре нең ки тап та рын 
йы йып ян дыр ҙы. Ян ды рыл ған ки тап тар ҙың ха ҡын иҫәп лә не ләр: 
бар лы ғы ил ле мең кө мөш тәң кә сыҡ ты. 

20Раб бы һү ҙе бы на шун дай көс ме нән та рал ды һәм ны ғын ды. 

Ефестаболарыш
21Ошо ва ҡи ға лар ҙан һуң Па вел Ма ке до ния һәм Ахаия аша 

Иеру са лим ға ҡай тыр ға фе кер төй нә не. 
– Иеру са лим дан һуң мин Рим ға ба рыр ға те йеш мен, – ти не ул. 
22Ике яр ҙам сы һын, Ти мо фей ме нән Ерас ты Ма ке до ни я ға ебә‑

реп, ул үҙе бер аҙ ва ҡыт ҡа Асия өл кә һен дә ҡал ды. 
23Шул көн дәр ҙә Раб бы юлы на ҡар шы ҙур бо ла рыш сыҡ ты. 

24Грек тар ҙың али һә һе Ар те ми да ғи бә ҙәт ха на һы ның өл гө лә рен 
кө мөш тән ҡой ған Ди мит рий ти гән кө мөш сө бар ине. Ошо эш 
ме нән һө нәр се ләр унан бай таҡ та быш ал ды. Үҙ ти рә һе нә 25кө‑
мөш сө ләр ҙе һәм баш ҡа һө нәр се ләр ҙе йы йып: 

– Дуҫ тар! Мул тор мо шо боҙ ҙоң ошо кә сеп кә бәй ле икән ле ген 
һеҙ бе лә һе геҙ, – ти не ул. – 26Хәл бу ки, кү реп‑ише теп йө рөй һө‑
гөҙ, шул Па вел, ке ше ҡу лы ме нән яһал ған нә мә ләр илаһ тү гел, 
тип һөй ләп, Ефес та ғы на тү гел, бө төн Асия өл кә һен дә ти ер лек 
күп ке ше ләр ҙе ышан дыр ҙы һәм юл дан яҙ ҙыр ҙы. 27Бы ның хә үе фе 
беҙ ҙең кә сеп тең яма на ты сы ғыу ме нән ге нә сик лән мәй: Бө йөк 
али һә Ар те ми да ғи бә ҙәт ха на һы ның әһә миә те бө төр, бар лыҡ 



309

 Ғә мәл дәр  19, 20 

Асия өл кә һе һәм бө тә донъя та бы на тор ған али һә үҙе нең бө йөк‑
лө гө нән мәх рүм ите лер. 

28Ошо һүҙ ҙәр ҙе ишет кәс, һө нәр се ләр ҙең асы уы ҡа бар ҙы. Улар: 
– Ефес тар Ар те ми да һы бө йөк! – тип ҡыс ҡы рыр ға ке реш те. 
29Бө төн ҡа ла ла бо ла рыш баш лан ды. Па вел дың юл даш та рын – 

ма ке дон ке ше лә ре Гай ҙы һәм Арис тарх ты то топ алып, бө тә һе бер гә 
та ма ша уры ны на ын тыл ды. 30Па вел ха лыҡ ҡа сы ғыр ға те лә не, 
лә кин шә керт тәр уны ебәр мә не. 31Шу лай уҡ Па вел дың дуҫ та ры 
бул ған Асия өл кә һе нең кү ре нек ле әһел дә ре лә, ке ше ләр ар ты‑
нан хә бәр ебә реп, уның та ма ша уры нын да кү рен мә үен үтен де. 

32Ха лыҡ йы йыл ған ер ҙә бе рәү ҙәр бер, икен се лә ре бү тән нә мә 
ҡыс ҡыр ҙы. Йы йы лыш та тәр тип һеҙ лек хө көм һөр ҙө, йы йыл ған‑
дар ҙың кү бе һе ни өсөн кил гә нен дә бел мә не. 33Ҡай һы бе рәү ҙәр 
Ис кән дәр исем ле бер ке ше не ғә йеп ле тип уй ла ны, сөн ки йә‑
һүд тәр уны ха лыҡ ал ды на сы ғыр ға мәж бүр ит кәй не. Ис кән дәр, 
ха лыҡ ҡа һүҙ әй тер гә те ләп, ҡу лы ме нән иша ра яһа ны. 34Уның 
йә һүд икән ле ген бе леп ал ғас, һәм мә һе бер та уыш тан: 

– Ефес тар Ар те ми да һы бө йөк! – тип һө рән ләй баш ла ны лар. 
Улар шу лай тип ике сә ғәт ти ер лек ҡыс ҡы рыш ты. 35Ни һа йәт, 

ҡа ла етәк се лә ре нең бе ре һе ха лыҡ ты ты ныс лан ды рып: 
– Ефес хал ҡы! Ефес тың бө йөк али һә Ар те ми да ғи бә ҙәт ха на‑

һын һәм күк тән төш кән из ге таш ты һаҡ лау сы ҡа ла икә нен кем 
ге нә бел мәй? – ти не. – 36Бы ның шу лай бу лы уы бә хәс һеҙ икән, 
ул саҡ та ты ныс бу лыр ға, ҡы ҙыу лыҡ ме нән ни мә лер ҡы лыр ға 
те йеш тү гел һе геҙ. 37Һеҙ то топ кил тер гән был ке ше ләр Ар те ми да 
ғи бә ҙәт ха на һын да та ла ма ған, беҙ ҙең али һә беҙ ҙе лә хур ла ма ған. 
38Ди мит рий ҙың һәм уның янын да ғы баш ҡа һө нәр се ләр ҙең бе‑
рәй һе нә дә ғүә һе бул һа, бы ның өсөн хө көм йорт та ры һәм өл кә 
баш лыҡ та ры бар. Бер‑бе ре һе нә ана шун да ба рып ялыу ит һен дәр. 
39Та ғы һо рау ҙа ры ғыҙ бул һа, һеҙ улар ҙы за кон лы ха лыҡ йы йы лы‑
шын да кү тә рә ала һы ғыҙ. 40Беҙ хә ҙер бө гөн гө ва ҡи ға өсөн фет нә 
сы ға рыу ҙа ғә йеп лә неү ҡур ҡы ны сы ал дын да то ра быҙ. Ә бит бын‑
дай йы йын ды аҡ лар лыҡ һис бер дә ли ле беҙ юҡ. 

Шул һүҙ ҙәр ҙе әй теп ҡа ла баш лы ғы йы йы лыш ты та рат ты. 

ПавелдыңМакедонияғаһәмГрецияғасәфәре

201Бо ла рыш туҡ тал ған дан һуң Па вел шә керт тәр ҙе үҙ яны на 
са ҡы рып ал ды, улар ҙың кү ңел дә рен кү тәр ҙе һәм, һау‑

бул ла шып, Ма ке до ния өл кә һе нә кит те. 2Шул ер ҙәр ҙән үт кән дә, 
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иман то тоу сы лар ҙы дәрт лән де реп, күп нә си хәт тәр бир ҙе. Па вел 
Гре ци я ла туҡ тал ды. 3Ун да өс ай бул ған дан һуң һыу юлы ме нән 
Сү риә гә ки тер гә тип тор ған да, йә һүд тәр уға ҡар шы эт лек ҡы‑
лыр ға һүҙ ҡу йыш ты. Шун лыҡ тан ул Ма ке до ния аша ҡай тыр ға 
ти гән фе кер гә кил де. 4Уны Пирр улы ве ри я лы Со си патр, фес‑
са ло ни ка лар ҙан Арис тарх һәм Се кунд, Дер ви я нан Гай, шу лай 
уҡ Ти мо фей һәм аси я лы лар Ти хик ме нән Тро фим оҙа та бар ҙы. 
5Улар ал дан ки теп, беҙ ҙе Тро ада ҡа ла һын да кө төп тор ҙо. 6Ә беҙ 
Сө сө кү мәс бай ра мы нан һуң Фи лип тан һыу юлы ме нән кит тек 
һәм, биш көн ти гән дә, улар яны на Тро ада ға ба рып ет тек. Беҙ 
ун да ете көн бул дыҡ. 

Павелдыңүлгәнегеттетерелтеүе
7Аҙ на ның бе рен се кө нөн дә ик мәк һын ды рып ашау йо ла һы на 

бер гә йы йыл дыҡ. Па вел иман то тоу сы лар ме нән әң гә мә ҡо роп 
ул тыр ҙы һәм, икен се көн дө ки тер гә ниәт лә гән лек тән, һөй лә шеү 
төн ур та һы на тик лем һу ҙыл ды. 8Беҙ йы йыл ған өҫ кө ҡат та ғы 
бүл мә лә күп яҡ тырт ҡыс тар яна ине. 9Па вел һөй лә гән ва ҡыт та 
тәҙ рә тө бөн дә ул тыр ған Ев тих исем ле йәш егет те йо ҡо баҫ ты һәм 
ул, йоҡ лап ки теп, өсөн сө ҡат тан йы ғы лып төш тө. Уны кү тә реп 
ал ды лар – ул үле ине. 

10Па вел урам ға сы ғып егет те эйе леп ҡо саҡ ла ны ла: 
– Бор сол ма ғыҙ, уның йә не үҙен дә әле, – ти не. 
11Па вел, йә нә бүл мә гә кү тә ре леп, ик мәк һын ды рып аша ны, 

унан та ғы бик оҙаҡ, таң ат ҡан сы шә керт тәр ме нән һөй лә шеп 
ул тыр ған дан һуң, ир тә таң дан юл ға сыҡ ты. 12Ә те ге йәш егет‑
те өйө нә алып кит кән дә, ул те ре ине. Был хәл гә бар ке ше 
ҡы уан ды. 

ПавелдыңМилитҡалаһынакитеүе
13Беҙ ка рап ҡа ул ты рып Асс ҡа ла һы на та бан юл ал дыҡ, ун да 

Па вел үҙен ул тыр тып алыр ға ҡуш ҡай ны. Үҙе иһә ҡо ро ер ҙән ба‑
рыр ға һәм шул ҡа ла ла беҙ гә ҡу шы лыр ға бул ды. 14Асс ҡа ла һын да 
ос раш ҡас, Па вел ды алып, Ми ти ли на ҡа ла һы на бар ҙыҡ. 15Унан 
кит кән дең икен се кө нөн дә Хи ос ут ра уы ҡар шы һын да туҡ тал дыҡ, 
ә ир тә гә һен Са мос ут ра уын да инек һәм та ғы бер көн дән Ми лит 
ҡа ла һы на ки леп ет тек. 16Па вел, Асия өл кә һен дә тот ҡар лан маҫ 
өсөн, Ефес ты сит лә теп уҙыр ға бул ды, сөн ки ул мөм кин лек бул‑
ған да Уңыш бай ра мы ет кән се Иеру са лим ға ба рып етер гә ашы ға 
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ине. 17Ул, Ми лит тан Ефес ҡа ке ше ләр ебә реп, бер ҙәм лек тә ге өл‑
кән дәр ҙе са ҡырт ты. 18Улар ки леп ет кәс: 

– Асия өл кә һен дә һеҙ ҙең ме нән бе рен се көн дән үк ни сек йә‑
шә гә нем де үҙе геҙ бе лә һе геҙ, – ти не улар ға. – 19Ҙур күн дәм лек 
ме нән һәм күҙ йәш тә рем де күп тү геп, йә һүд тәр ҙең яуыз ниәт‑
тә ре ар ҡа һын да ки леп тыу ған һы нау ҙар эсен дә Раб бы ға хеҙ мәт 
ит тем. 20Һеҙ гә фай ҙа лы бу лыр ҙай бер нә мә не лә бә йән ит мәй 
ҡал дыр ма ным, һеҙ ҙе ха лыҡ ал дын да ла, өй ҙән‑өй гә йө рөп тә 
өй рәт тем. 21Тәү бә итеп Ал ла ға та бан бо ро лоу ҙың һәм Раб бы быҙ 
Ғай са ға ина ныу ҙың за рур лы ғы ту ра һын да йә һүд тәр гә лә, йә һүд 
бул ма ған дар ға ла ет ди рә үеш тә иғ лан ит тем. 

22Ә хә ҙер, Рух их ты я ры на буй һо ноп, Иеру са лим ға ба рам. Ми не 
ун да ни мә кө тә? Мин бел мә йем. 23Фә ҡәт шу ны бе ләм: бө тә ҡа‑
ла лар ҙа ми не бы ғау ҙар һәм хәс рәт кө тә. Из ге Рух шу лай раҫ лай. 
24Лә кин ми нең өсөн үҙ тор мо шом доң ҡә ҙе ре юҡ, тик хеҙ мә тем де 
һәм Раб бы Ғай са нан ҡа бул итеп ал ған эш те – Ал ла ның мәр хә‑
мә те ту ра һын да ғы Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе вә ғәз итеү ва зи фа һын 
те үәл ләп ҡу йыр ға те лә йем. 

25Хә ҙер бе ләм: һеҙ ҙең ара ғыҙ ҙа йө рөп, Ал ла Бат ша лы ғын вә‑
ғәз лә үем де ишет кән һәм мә геҙ ҙә ми не бү тән сә күр мәҫ. 26Шу ға 
кү рә бө гөн һеҙ гә әй тәм: әгәр бе рә йе геҙ һә ләк бул һа, бын да ми‑
нең ғә йе бем юҡ. 27Мин һеҙ гә Ал ла ның их ты я рын ту лы һын са 
бә йән ит тем. 

28Шу лай итеп, үҙе геҙ һәм Из ге Рух һеҙ ҙе кө төү се итеп ҡуй ған 
кө төү ту ра һын да ҡай ғыр ты ғыҙ. Үҙ Улы ның ҡа ны аша Ал ла Үҙе не ке 
ит кән бер ҙәм лек кә кө төү се ләр бу лы ғыҙ. 29Мин кит кән дән һуң 
ара ғыҙ ға кө төү гә ҡа ра та рә хим һеҙ, аяу һыҙ бү ре ләр ҙең ки лә сә ген 
бе ләм. 30Иман то тоу сы лар ҙы үҙ ҙә ре нә эйәр теү өсөн һеҙ ҙең ара‑
ғыҙ ҙан да ял ған һөй ләү се ләр сы ға саҡ. 31Шу ға кү рә һаҡ бу лы ғыҙ, 
өс йыл бу йы һеҙ ҙең һәр бе ре геҙ гә күҙ йәш тә рем аша кө нө‑тө нө 
бир гән нә си хәт тә рем де хә те ре геҙ ҙән сы ғар ма ғыҙ. 32Хә ҙер һеҙ ҙе 
Ал ла ҡу лы на һәм Уның мәр хә мә те нә тап шы рам. Уның һү ҙе һеҙ‑
ҙе та ғы ла ны ғы тыр ға һәм ми раҫ ала саҡ бар са из ге ител гән дәр 
ара һын да үҙе геҙ гә урын би рер гә һә ләт ле. 

33Мин һис кем дең ал тын‑кө мө шө нә лә, ке йе ме нә лә ҡы ҙыҡ‑
ма ным. 34Үҙе геҙ бе лә һе геҙ, ми нең их ты яж да рым ды һәм яным да 
бул ған дар ҙың хә жәт тә рен бы на ошо ҡул да рым ҡә нә ғәт лән дер ҙе. 
35Раб бы Ғай са ның: «Алыу ға ҡа ра ған да би реү ҙә бә хет кү бе рәк», – 
ти гән һүҙ ҙә рен иҫ тә то топ, ты рыш лыҡ һа лып хәл һеҙ ҙәр гә яр ҙам 
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итеү фа рыз. Шу лай эш ләр гә кә рәк лек те мин һәр эш тә күр һәт‑
тем, – ти не Па вел. 

36Һөй ләп бөт кәс, ту быҡ ла нып, улар ме нән бер гә до ға ҡыл ды. 
37Бө тө нө һө илап, Па вел ды ҡо саҡ лап үп те. 38Би ге рәк тә уның 
«Ми не ҡа бат күр мәҫ һе геҙ ин де» ти гән һүҙ ҙә ре нә ҡай ғыр ҙы лар. 
Бы нан һуң уны ка рап ҡа са оҙа та бар ҙы лар. 

ПавелдыңМилиттанИерусалимғабарыуы

211Беҙ, улар ме нән һау бул ла шып, юл ға сыҡ тыҡ һәм туп‑ту ра 
Кос ут ра уын да ғы ҡа ла ға кил дек. Икен се көн дө Ро дос‑

та, унан Па та ра ут ра уын да бул дыҡ. 2Ун да Фи ни кия өл кә һе нә 
ба рыу сы ка рап ты та бып ул тыр ҙыҡ та ҡуҙ ға лып кит тек. 3Кипр 
ут ра уын көнья ғы нан урап үтеп, Сү риә өл кә һе нә та бан йөҙ ҙөк. 
Тир ҙа туҡ та лыш яһа ныҡ, сөн ки ун да ка рап тан йөк бу ша ты лыр‑
ға те йеш ине. 

4Шә керт тәр ҙе эҙ ләп тап ҡан дан һуң, ян да рын да ете көн бул дыҡ. 
Улар, Рух күр һә те үе нән сы ғып, Па вел ды Иеру са лим ға бар маҫ ҡа 
ки ҫәт те. 5Ки тер ва ҡыт ет кәс, юл ға сыҡ тыҡ. Бар лыҡ иман то тоу‑
сы лар ҡа тын да ры һәм ба ла ла ры ме нән беҙ ҙе ҡа ла си те нә тик лем 
оҙа та бар ҙы, ә яр бу йы на ки леп ет кәс, бө тә беҙ бер гә ту быҡ ла нып 
до ға ҡыл дыҡ. 6Хуш лаш ҡан дан һуң беҙ ка рап ҡа ул тыр ҙыҡ, ә улар 
өй ҙә ре нә ҡай тып кит те. 

7Юлы быҙ ҙы да уам итеп, Пто ле маи да ҡа ла һы на ки леп төш төк. 
Ун да иман даш тар яны на ба рып, улар ме нән бер көн бул дыҡ. 8Ә 
икен се көн дө Па вел ме нән беҙ Ке са ри я ға кил дек һәм Иеру са‑
лим да һай лан ған ете яр ҙам сы ның* бе ре һе, Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе 
та ра тыу сы Фи лип тың өйөн дә туҡ тал дыҡ. 9Уның Ал ла һүҙ ҙә‑
рен иғ лан итеү се пәй ғәм бәр ҡыҙ ҙа ры – ке йәү гә сыҡ ма ған дүрт 
ҡы ҙы бар ине. 

10Беҙ ки леү гә бер ни сә көн уҙ ғас, Йә һү ҙиә нән Агав исем ле 
бер пәй ғәм бәр пәй ҙә бул ды. 11Ул беҙ ҙең ян ға ки леп, Па вел дың 
бил ба уын алып, үҙе нең аяҡ‑ҡу лын бәй лә не. 

– Из ге Рух: «Иеру са лим да ғы йә һүд тәр был бил бау ҙың эйә һен 
бы на шу лай бәй лә йә сәк һәм уны мә жү си ҙәр ҡу лы на тап шы ра‑
саҡ», – тип әй тә, – ти не Һа ғәб. 

12Бы ны ишет кәс, беҙ һәм ун да бул ған баш ҡа ке ше ләр Па вел‑
дың Иеру са лим ға бар ма уын үтен дек. 13Әм мә ул: 

* 21:8 Был хаҡ та 6:1‑6 аят та ры нан уҡы ғыҙ. 
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– Һеҙ ни мә эш ләй һе геҙ? Ни ңә илай һы ғыҙ һәм ми нең йө рә гем‑
де тел ге ләй һе геҙ? Мин Раб бы Ғай са исе ме ха ҡы на Иеру са лим да 
тот ҡон бу лыр ға ғы на тү гел, үлер гә лә әҙер мен, – тип яуап бир ҙе. 

14Беҙ иһә, уны күн де рә ал ма ғас, ты ныс ла нып: 
– Раб бы ның их ты я рын са бул һын! – ти нек. 
15Ке са ри я ла бер ни тик лем ва ҡыт үт кәр гәс, йы йы нып, Иеру са‑

лим ға кит тек. 16Беҙ ҙең ме нән бер гә Ке са ри я нан бер ни сә шә керт 
тә бар ҙы. Улар беҙ ҙе күп тән иман ға кил гән кипр лы Мна сон ат лы 
шә керт яны на, беҙ туҡ та ла саҡ өй гә алып бар ҙы. 

ПавелЯҡубянында
17Иеру са лим ға кил гәс, иман даш тар беҙ ҙе шат ла нып ҡа бул ит‑

те. 18Икен се көн дө Па вел Яҡуб яны на кил де. Беҙ ҙә уға эйә реп 
бар ҙыҡ. Ун да бар лыҡ бер ҙәм лек өл кән дә ре йы йыл ғай ны. 19Па вел 
улар ҙы сә ләм лә гән дән һуң, үҙе нең хеҙ мә те аша Ал ла ның баш ҡа 
ха лыҡ тар ара һын да ни ҙәр эш лә гән ле ге ту ра һын да ен тек ләп һөй‑
ләп бир ҙе. 20Уны тың ла ғас, ун да ғы лар Ал ла ны дан лап Па вел ға: 

– Бе лә һең ме, иман даш, – ти не ләр, – йә һүд тәр ара һын да ин‑
де ни сә мең иман ға кил гән ке ше бар. Улар ҙың бө тә һе лә Му са 
ҡа ну нын бик их лас яҡ лай. 21Һи нең хаҡ та улар ға, һин, йә нә һе, 
бү тән ха лыҡ тар ара һын да йә шә гән бар лыҡ йә һүд тәр ҙе ул да рын 
сөн нәт кә ул тырт маҫ ҡа һәм йә һүд хал ҡы ның йо ла ла рын тот маҫ ҡа 
өн дәп, Му са ҡа ну ны нан баш тар тыр ға өй рә тә һең икән, тип әйт‑
кән дәр. 22Ни мә эш ләр гә? Әл бит тә, улар һи нең ки леү ең де ише тер. 
23Шу ға кү рә, кә ңә ше беҙ шул: беҙ ҙә нә ҙер әйт кән дүрт ке ше бар. 
24Улар ме нән бер гә та ҙа ры ныу йо ла һын үтә. Сәс тә рен ал ды ра 
ал һын дар өсөн, улар ҙың сы ғым да рын үҙ өҫ тө ңә ал. Бө тә һе лә 
һи нең хаҡ та ишет кән дә ре нең дө рөҫ тү гел ле ген һәм үҙең дең дә 
ҡа нун ға буй һо ноп йә шә үең де кү рер. 

25Ә ин де Ғай са Мә сих кә инан ған баш ҡа ха лыҡ ке ше лә ре нә 
кил гән дә, беҙ улар ға үҙе беҙ ҙең ҡа рар ҙы әй теп хат яҙ ҙыҡ. «Ял ған 
илаһ тар ға ҡор бан итеп кил те рел гән ри зыҡ тан, ҡан дан, бы уып 
үл те рел гән хай уан ите нән һәм ен си аҙ ғын лыҡ тан ты йы лы ғыҙ», – 
ти нек улар ға. 

26Шу лай итеп, икен се көн дө те ге ке ше ләр ҙе үҙе ме нән алып, 
Па вел улар ме нән бер гә та ҙа ры ныу йо ла һын үт те. Шу нан һуң 
Ал ла Йор то на ин де. Ун да ул та ҙа ры ныу көн дә ре нең ҡа сан та мам 
бу ла са ғы һәм ҡа сан улар ҙың һәр бе ре һе өсөн ҡор бан кил те ре лә‑
сә ге ха ҡын да иғ лан ит те. 
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Павелдыңғибәҙәтханалаҡулғаалыныуы
27Ете та ҙа ры ныу кө нө үт те ти гән дә Асия өл кә һе нән кил гән 

бер ни сә йә һүд, Па вел ды Ал ла Йор тон да кү реп, уға ҡар шы бө тә 
ха лыҡ ты ҡо торт то. Уны то топ алып: 

28– Из ра ил дәр, яр ҙам ите геҙ! Бө төн ер ҙә беҙ ҙең ха лыҡ ҡа, ҡа‑
нун ға һәм был урын ға ҡар шы өй рә тә тор ған ке ше ошо. Өҫ тә үе‑
нә, йә һүд бул ма ған дар ҙы Ал ла Йор то на алып ки леп, был из ге 
урын ды мәс хә рә ит те, – тип ҡыс ҡыр ҙы лар. 

29Улар уны эле ге рәк ҡа ла ла Ефес ке ше һе Тро фим ме нән бер гә 
күр гән лек тән: «Па вел уны Ал ла Йор то на ла алып ин гән», – тип 
уй лай ҙар ине. 

30Бө тә ҡа ла ла ығы‑зы ғы ҡуп ты, төр лө яҡ тан ха лыҡ йы‑
йыл ды. Па вел ды Ал ла Йор то нан һөй рәп алып сыҡ ты лар ҙа, 
шун да уҡ ҡап ҡа лар ҙы бик ләп ҡуй ҙы лар. 31Улар уны үл те рер гә 
ты рыш ҡан мәл дә, ғәс кә ри ҙәр баш лы ғы на бө тә Иеру са лим да 
баш лан ған бу та лыш ту ра һын да хә бәр ит те ләр. 32Ул шун да уҡ, 
ғәс кә ри ҙәр һәм йөҙ ба шы лар ме нән бер гә, ха лыҡ йы йыл ған ер‑
гә йү гер ҙе. Ке ше ләр, баш лыҡ ты һәм ғәс кә ри ҙәр ҙе кү реп, Па‑
вел ды туҡ мау ҙан туҡ та ны. 33Ғәс кә ри ҙәр баш лы ғы яҡы ны раҡ 
ки леп Па вел ды ҡул ға алыр ға, уны ике сыл быр ме нән бы ғау‑
лар ға әмер бир ҙе. 

– Был ке ше кем һәм ул ни мә эш лә не? – тип һо ра ны ул. 
34Ха лыҡ ара һын да бе рәү ҙәр бер нә мә, икен се лә ре баш ҡа нә мә 

ҡыс ҡы ра баш ла ны. Ғәс кә ри ҙәр баш лы ғы бын дай шау‑шыу ҙа 
эш тең ни ҙә ле ген бе лә ал ма ны, шун лыҡ тан Па вел ды ны ғыт ма‑
ға алып ба рыр ға ҡуш ты. 35Улар баҫ ҡыс ҡа ки леп ет кән дә, ха лыҡ 
ҡы ҫы рыҡ ла ған лыҡ тан, ғәс кә ри ҙәр гә Па вел ды кү тә реп ба рыр ға 
ту ра кил де. 36Ха лыҡ төр кө мө: 

– Үлем уға! – тип ҡыс ҡы ра‑ҡыс ҡы ра эйә реп бар ҙы. 
37Ны ғыт ма ишек тә ре нә яҡын лаш ҡас, Па вел ғәс кә ри ҙәр баш‑

лы ғы на: 
– Һи ңә бер нә мә әй тер гә мөм кин ме? – ти не. 
– Һин грек са бе лә һең икән дә ба һа! – тип ғә жәп лән де те ге. – 

38Ти мәк, эле ге рәк фет нә кү тә реп, дүрт мең юл ба ҫар ҙы сүл гә алып 
сыҡ ҡан Мы сыр ке ше һе һин тү гел? 

39– Мин – йә һүд, Ки ли кия өл кә һен дә ге арыу уҡ та ныл ған 
Тарс ҡа ла һы нан. Үте нәм, ха лыҡ ҡа һөй ләр гә рөх сәт ит, – ти не 
Па вел уға. 
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40Ғәс кә ри ҙәр баш лы ғы рөх сәт бир ҙе. Па вел баҫ ҡыс та тор ған 
ки леш ха лыҡ ҡа иша ра яһа ны. Тә рән тын лыҡ урын лаш ты һәм 
Па вел йә һүд те лен дә һөй ләй баш ла ны. 

ПавелдыңИерусалимдаһөйләгәнтелмәре

221– Атай ҙар һәм ағай‑эне! Үҙем де яҡ лап бер ни сә һүҙ әй‑
тер гә рөх сәт ите геҙ, – ти не Па вел. 

2Уның үҙ ҙә ре ме нән йә һүд те лен дә һөй ләш кә нен ише теп, ха‑
лыҡ ты нып ҡал ды. 

3– Мин – йә һүд, – ти не ул. – Ки ли ки я ның Тарс ҡа ла һын да 
тыу ҙым, Иеру са лим да тәр биә лән дем. Хөр мәт ле Га ма ли ил дың 
шә кер те бу лып, атай ҙар ҡа ну ны на ен тек ләп өй рә тел дем. Мин дә, 
бө гөн гө һеҙ ҙең һәм мә геҙ ке үек үк, Ал ла ға бик ныҡ би рел гән ке ше. 

4Мин был юл дан ба рыу сы лар ҙы үлем гә ет кер гән гә тик лем 
эҙәр лек лә нем, ир‑ат ты ла, ҡа тын‑ҡыҙ ҙы ла бы ғау лап төр мә ләр гә 
таш лат тым. 5Бы ның шу лай икән ле ген баш ру ха ни һәм аҡ һа ҡал дар 
кә ңәш мә һе раҫ лай ала. Мин улар ҙан Да маскыла йә шәү се йә һүд‑
тәр гә хат алып, шул юл дан ба рыу сы лар ҙы яза лау өсөн бы ғау лап 
Иеру са лим ға кил те рер гә тип, Да маскыға ба ра инем. 

6Да маск ыға яҡын ла шып кил гән дә, көн ур та һын да раҡ, ҡа пыл 
күк тән са ғыу яҡ ты лыҡ төш тө һәм ти рә‑яғым яҡ ты рып кит те. 
7Мин ер гә йы ғыл дым һәм: «Савл, Савл! Ни ңә һин Ми не эҙәр‑
лек ләй һең?» – ти гән та уыш ишет тем. 8«Һин кем, Әфән де?» – тип 
һо ра ным. «Мин – һин эҙәр лек лә гән на за ра лы Ғай са», – ти не 
Ул ми ңә. 9Ми нең ме нән бер гә бул ған ке ше ләр яҡ ты лыҡ ты күр‑
ҙе, лә кин ми ңә Һөй ләү се нең та уы шын ишет мә не. 10Мин Унан: 
«Әфән дем, ми ңә ни мә эш ләр гә?» – тип һо ра ным. «Тор ҙа Да‑
маскы ға бар, ун да һи ңә бил дә ләп ҡу йыл ған бар лыҡ эш тәр ту‑
ра һын да әй тер ҙәр», – ти не ми ңә Раб бы. 

11Көс лө яҡ ты лыҡ тан һу ҡы рай ған ға кү рә, ми нең ме нән бул‑
ған ке ше ләр ми не Да маскы ға етәк ләп алып бар ҙы. 12Да маскы ла 
йә шәү се, бө тә йә һүд тәр ара һын да хөр мәт ле, дин дар һәм ҡа нун‑
ға тоғ ро Ана ния исем ле бе рәү 13яны ма кил де лә: «Савл ту ған! 
Күҙ ҙә рең асыл һын», – ти не. Шун да уҡ күҙ ҙә рем асыл ды һәм 
мин уны күр ҙем. 14«Ата‑ба ба ла ры быҙ ҙың Ал ла һы Үҙ их ты я рын 
бе лер гә, Хаҡ бул ған ды кү реп, Уның та уы шын ише тер гә һи‑
не ал дан бил дә лә не, – ти не Ана ния. – 15Һин бө тә ке ше ләр гә 
күр гән дә рең де һәм ишет кән дә рең де һөй ләп, Уның ту ра һын да 
ша һит лыҡ ҡы лыр һың. 16Шу лай итеп, та ғы ни мә кө төр гә? Тор 
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ҙа һыу ға  сум ды ры лыу йо ла һын үт, Раб бы ға мө рә жә ғәт итеп, го‑
наһ та рың ды йы уып тө шөр», – ти не ул. 

17Иеру са лим ға ҡайт ып, Ал ла Йор тон да ғи бә ҙәт ҡыл ған ва‑
ҡыт та ми ңә ила һи кү рен меш кил де һәм мин 18Раб бы ны күр‑
ҙем. Ул ми ңә: «Ти ҙе рәк бул, Иеру са лим дан йә һә те рәк кит, 
сөн ки бын да Ми нең хаҡ та ғы ша һит лы ғың ды ҡа бул ит мә йә‑
сәк тәр», – ти не. 19«Раб бым! – ти нем мин. – Ғи бә ҙәт ха на нан‑
ғи бә ҙәт ха на ға йө рөп, Һи ңә инан ған ке ше ләр ҙе төр мә гә ул‑
тыр ты уым һәм туҡ мау ым ха ҡын да улар бе лә. 20Һи нең хаҡ та 
ша һит лыҡ ҡы лыу сы Сте фан дың ҡа ны ҡо йол ған ва ҡыт та мин 
шун да инем. Мин уны үл те реү ҙе хуп ла ным, үл те реү се ләр‑
ҙең ке йем дә рен һаҡ лап тор ҙом», – тип яуап бир ҙем. 21Раб бы 
ми ңә: «Бар, Мин һи не алыҫ ҡа, баш ҡа ха лыҡ тар яны на ебә‑
рәм», – ти не. 

Павел–Римгражданы
22Ошо һүҙ ҙәр ҙе әйт кән се Па вел ды тың ла ны лар, ә унан: 
– Был әҙәм де ер йө ҙө нән юҡ итер гә! Бын дай ке ше йә шәр гә 

те йеш тү гел! – тип ҡыс ҡы ра баш ла ны лар. 
23Улар аҡы ра‑аҡы ра ке йем дә рен өҫ кә кү тә реп бол ға ны. Һа уа ла 

ту ҙан туҙ ҙыр ҙы лар*. 24Ғәс кә ри ҙәр баш лы ғы Па вел ды ны ғыт ма ға 
алып ки тер гә әмер бир ҙе. Уға ҡар шы шул тик лем аҡы рыу ҙар‑
ҙың сә бә бен бе лер өсөн, уны ҡам сы лап һо рау алыр ға бо йор ҙо. 
25Лә кин уны ҡа йыш тар ме нән бәй лә гән саҡ та Па вел үҙ янын да 
тор ған йөҙ ба шы нан: 

– Рим граж да нын хө көм ит мәй то роп ҡам сы лар ға рөх сәт ите‑
лә ме ни һеҙ гә? – тип һо ра ны. 

26Йөҙ ба шы, бы ны ишет кәс, ғәс кә ри ҙәр баш лы ғы на ба рып: 
– Һин ни мә эш ләй һең? Был бит Рим граж да ны, – ти не. 
27Шу нан һуң ғәс кә ри ҙәр баш лы ғы Па вел яны на кил де: 
– Әйт әле ми ңә, һин Рим граж да ны мы? 
– Эйе, – ти не Па вел. 
28– Мин иһә был граж дан лыҡ ты күп аҡ са тү ләп ал дым, – тип 

яуап бир ҙе ғәс кә ри ҙәр баш лы ғы. 
– Ә мин шул граж дан лыҡ та тыу ҙым, – ти не Па вел. 

* 22:23 Йә һүд тәр ҙә ҡа ты асыу ла ныу ҙы бел дер гән хә рә кәт: ер ҙән ус‑
лап ту ҙан ал ған дар һәм һа уа ға һип кән дәр, ке йем дә рен өҫ кә кү тә реп 
бол ға ған дар. 
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29Һо рау алыр ға те ләү се ләр шун да уҡ уның яны нан сит кә рәк 
кит те, ә ғәс кә ри ҙәр баш лы ғы, Па вел дың Рим граж да ны икә нен 
бел гәс, уны бәй ләр гә ҡуш ҡа ны өсөн ҡур ҡыу ға төш тө. 

ПавелЮғарыкәңәшмәалдында
30Икен се көн дө, йә һүд тәр ҙең Па вел ды ни өсөн ғә йеп лә үен аныҡ 

бе лер гә те ләп, ғәс кә ри ҙәр баш лы ғы баш ру ха ни ҙар ға, Юға ры 
кә ңәш мә ағ за ла ры ның бө тә һе нә лә йы йы лыр ға әмер бир ҙе һәм 
Па вел ды, бы ғау ҙа рын сис те реп, улар ал ды на баҫ тыр ҙы. 

231Па вел Юға ры кә ңәш мә ағ за ла ры на ҡа рап: 
– Ту ған дар! – ти не. – Бө гөн гө көн гә сә Ал ла ҡар шы‑

һын да саф выж дан ме нән йә шә нем. 
2Иң баш ру ха ни Ана ния Па вел янын да то роу сы лар ға уның 

ауы ҙы на һу ғыр ға ҡуш ты. 3Па вел уға: 
– Эй һин, ағар тыл ған ди уар*, һи не Ал ла һу ға саҡ! Һин ҡа нун 

бу йын са ми не хө көм итер гә тип ул ты ра һың, ә үҙең ҡа нун ға ҡар‑
шы ки леп, ми ңә һу ғыр ға әмер би рә һең, – ти не. 

4– Һин Ал ла ның иң баш ру ха ни йын мыҫ ҡыл итә һең ме? – ти‑
не ләр уның янын да то роу сы лар. 

5– Мин, ту ған дар, уның иң баш ру ха ни икә нен бел мә нем, – 
ти не Па вел. – Из ге Яҙ ма ла: «Үҙ хал ҡың ме нән ида ра ит кән ке ше 
ту ра һын да на сар һөй лә мә», – тип яҙыл ған бит. 

6Бын да ғы лар ҙың бер өлө шө сад ду кей ҙар, икен се өлө шө фа ри‑
сей ҙар** икән ле ген бел гән дән һуң, Па вел ҡыс ҡы рып: 

– Ту ған дар! Ми нең ата‑ба ба ла рым фа ри сей бул ған, үҙем дә 
фа ри сей. Ми не үле ләр ҙең те ре ле үе нә өмөт бағ ла уым өсөн хө көм 
итә ләр, – ти не. 

7Ул шу лай ти гәс тә фа ри сей ҙар ме нән сад ду кей ҙар ара‑
һын да ҡа ты бә хәс ҡуп ты һәм йы йы лыш ике гә бү лен де. 
8Сөн ки сад ду кей ҙар үле нән те ре леү ҙә, фә реш тә ләр ҙә, рух‑
тар ҙа юҡ ти ҙәр, ә фа ри сей ҙар бы лар ҙың бө тә һе нә лә ыша на. 
9Ҙур ғау ға ҡуп ты, фа ри сей ҙар ҙан бул ған ҡа нун бел гес тә ре 
ҡа ты бә хәс ләш те. 

* 23:3 Ағартылғандиуар – «ике йөҙ лө» ти гән де аң ла та. 
** 23:6 Саддукейҙар,фарисейҙар – бо рон ғо йә һүд тәр ара һын да ғы төп 

төр көм дәр. Фа ри сей ҙар ке ше ләр ҙең ахы ры за ман кил гәс үле нән те ре‑
ле үе нә ышан ған. Сад ду кей ҙар иһә бы ны ки ре ҡаҡ ҡан. 
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– Беҙ был ке ше лә һис бер на сар лыҡ күр мәй беҙ. Бәл ки уға рух 
йә ки фә реш тә әйт кән дер, – ти не улар. 

10Ыҙ ғыш кө сәй гән лек тән, ғәс кә ри ҙәр баш лы ғы, Па вел ды өҙ гө‑
ләп таш лау ҙа ры нан ҡур ҡып, ғәс кә ри ҙәр гә аҫ ҡа тө шөп уны ун да ғы 
ке ше ләр ара һы нан алыр ға һәм ны ғыт ма ға ил тер гә әмер бир ҙе. 

11Ал да ғы төн дә Па вел яны на Раб бы кил де. 
– Ныҡ бул! Иеру са лим да Ми нең хаҡ та ни сек ша һит лыҡ ҡыл ған 

бул һаң, Рим да ла шу лай ша һит лыҡ би рер гә те йеш һең, – ти не 
Раб бы. 

ЙәһүдтәрҙеңПавелдыүлтерергәһүҙҡуйышыуы
12Көн тыу ғас, ҡай һы бер йә һүд тәр бер гә йы йы лып яуыз ниәт 

ҡор ҙо һәм Па вел ды үл тер гән гә тик лем аша маҫ ҡа‑эс мәҫ кә ант 
ит те. 13Ант итеү се ләр ҙең һа ны ҡырҡ тан ашыу ине. 14Улар баш 
ру ха ни ҙар һәм аҡ һа ҡал дар ал ды на ба рып: 

– Беҙ Па вел ды үл тер мәй то роп бер нә мә лә аша маҫ ҡа тан та‑
на лы рә үеш тә ант ит тек. 15Ә һеҙ хә ҙер, Юға ры кә ңәш мә ме нән 
бер гә уның ха ҡын да ғы эш те те үә ле рәк тик ше рер гә те ләй беҙ 
ти гән бу лып, ғәс кә ри ҙәр баш лы ғы нан уны яны ғыҙ ға сы ға ры‑
уын һо ра ғыҙ. Беҙ әҙер ге нә то рор боҙ ҙа уны юл да саҡ та үл те‑
рер беҙ, – ти не ләр. 

16Па вел дың һең ле һе нең улы, улар ҙың яуыз ниәт ҡо роу ҙа ры 
ту ра һын да ише теп, ны ғыт ма ға ба рып бы ны Па вел ға ет кер ҙе. 
17Па вел иһә, йөҙ ба шы лар ҙың бе ре һен са ҡы рып: 

– Был егет те ғәс кә ри ҙәр баш лы ғы яны на алып бар, уның әй‑
тә һе һү ҙе бар, – ти не. 

18Йөҙ ба шы егет те ғәс кә ри ҙәр баш лы ғы яны на алып кил де: 
– Тот ҡон Па вел ми не са ҡы рып ал ды ла, был егет те һи нең 

яны ңа кил те ре үем де һо ра ны. Ул һи ңә ни ҙер әй тер гә те ләй. 
19Ғәс кә ри ҙәр баш лы ғы егет те ҡу лы нан то топ сит кә рәк алып 

кит те. 
– Һин ми ңә ни мә әй тер гә те ләй һең? – тип һо ра ны унан. 
20– Йә һүд тәр, Па вел ха ҡын да ғы эш те те үә ле рәк тик ше реү өсөн 

ти гән бу лып, ир тә гә һи нән Па вел ды Юға ры кә ңәш мә ал ды на 
кил те ре үе геҙ ҙе һо рар ға һүҙ ҡу йыш ҡан дар, – тип яуап бир ҙе 
егет. – 21Лә кин һин улар ҙы тың ла ма, сөн ки Па вел ды үл тер гән гә 
тик лем аша маҫ ҡа һәм эс мәҫ кә ант ит кән ҡырҡ тан ашыу ке ше 
уны һа ға лап то ра. Улар ин де Па вел ды үл те рер гә әҙер, һеҙ ҙең 
һү ҙе геҙ ҙе ге нә кө тә ләр. 
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22Шу нан һуң ғәс кә ри ҙәр баш лы ғы: 
– Бы ны ми ңә һөй лә үең ту ра һын да бер кем гә лә әйт мә, – тип 

егет те ҡай та рып ебәр ҙе. 

ПавелдыңидарасыФеликсҡаебәрелеүе
23Ғәс кә ри ҙәр баш лы ғы ике йөҙ ба шын са ҡы рып ал ды. Улар ға: 
– Ике йөҙ йә йәү ле, ет меш һы бай лы һәм ике йөҙ уҡ сы ғәс кәр 

әҙер лә геҙ. Улар кис ке сә ғәт ту ғыҙ ҙа Ке са ри я ға кит һен. 24Па вел‑
ды ул тыр тып алып ба рыр ға ла ат тар әҙер бул һын. Уны ида ра сы 
Фе ликс яны на хә үеф‑хә тәр һеҙ алып ба рып ет ке ре геҙ, – ти не 
25һәм ошон дай йөк мәт ке ле хат яҙ ҙы: 

26«Клав дий Ли сий ҙан мөх тә рәм ида ра сы Фе ликс ҡа сә ләм! 
27Йә һүд тәр был ке ше не то топ, үл те рер гә йы йы на ине. Мин, 

уның Рим граж да ны икә нен бел гәс, ғәс кә ри ҙәр ме нән ба рып 
ҡот ҡа рып алып ҡал дым. 

28Аҙаҡ, уны ни өсөн ғә йеп ләү ҙә рен бе лер гә те ләп, ул ке ше не 
йә һүд тәр ҙең Юға ры кә ңәш мә һе нә алып бар ҙым 29һәм ғә йеп ләү‑
ҙең йә һүд тәр ҡа ну ны на ҡа ғы лыш лы икән ле ген бел дем. Әм мә 
уны үлем гә йә ки бы ғау лар ға ду сар итер лек ғә йеп та бып бул ма‑
ны. 30Был ке ше гә ҡа ра та ҡор ған яуыз ниәт ту ра һын да ишет кәс, 
мин уны тиҙ ара ла һи ңә ебәр ҙем, ғә йеп ләү се ләр гә һи нең ал да 
уға ҡар шы фе кер ҙә рен әй тер гә әмер бир ҙем». 

31Шу лай итеп, ғәс кә ри ҙәр, үҙ ҙә ре нә би рел гән әмер ҙе үтәп, 
төн дә Па вел ды Ан ти пат ри да ға алып кит те. 32Ә икен се көн дө, 
Па вел ды ат лы ғәс кә ри ҙәр гә тап шы рып, йә йәү ле лә ре ны ғыт ма ға 
ки ре ҡайт ты. 33Ке са ри я ға ба рып ет кәс, ғәс кә ри ҙәр ида ра сы ға 
хат ты би реп, Па вел ды уның ҡа ра ма ғы на тап шыр ҙы. 34Ида ра сы 
хат ты уҡып сыҡ ҡас, Па вел дың ҡай һы өл кә нән бу лы уын һо ра ны. 
Ки ли ки я нан икә нен бел гәс, 35был эш те ғә йеп ләү се ләр кил гәс 
ке нә тың ла я са ғын әйт те. Ә Па вел ды Ирод һа ра йы төр мә һен дә 
һаҡ аҫ тын да то тор ға ҡуш ты. 

Павелғағәйепташлау

241Биш көн дән, Па вел ға ида ра сы ал дын да ғә йеп таш лау 
өсөн, иң баш ру ха ни Ана ния аҡ һа ҡал дар һәм ҡа нун бел ге‑

се Тер тулл исем ле ке ше ме нән бер гә Ке са ри я ға кил де. 2Па вел ды 
са ҡыр тып ал ғас, Тер тулл ғә йеп ләү һүҙ ҙә рен баш ла ны: 

3– Мөх тә рәм Фе ликс! Һи нең етәк се ле гең аҫ тын да оҙаҡ ва‑
ҡыт ты ныс лыҡ та йә шә үе беҙ ҙе һәм һин ҡай ғырт ҡан ға кү рә был 
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 ха лыҡ тың хә ле яҡ шы яҡ ҡа үҙ гә ре үен һәр ва ҡыт һәм һәр ер ҙә 
күп рәх мәт тәр ме нән та ный быҙ, – ти не ул. – 4Һи не оҙаҡ мә шә‑
ҡәт лә мәҫ өсөн, беҙ әй тер гә те лә гән бер ни сә һүҙ ҙе асыҡ кү ңел 
ме нән тың ла уың ды үте нәм. 

5Был ке ше не «йо ғош ло сир» тип тап тыҡ. Ул На за ра төр кө‑
мө нөң баш лы ғы һәм бө тә донъя ла йә шәү се йә һүд тәр ара һын да 
бо ла рыш ҡуп та ра. 6‑8Ул хат та Ал ла Йор тон хур лар ға ты рыш ты. 
Беҙ уны ҡул ға ал дыҡ*. Беҙ ҙең уны ни мә лә ғә йеп лә үе беҙ ҙе унан 
һо рау алып бе лә алыр һың, – ти не Тер тулл. 

9Йә һүд тәр: 
– Эйе, шу лай, – тип уның һү ҙен раҫ лап тор ҙо. 

ПавелФеликсалдында
10Ида ра сы, һөй ләр гә мөм кин тип, Па вел ға иша ра яһа ны. 
– Һи нең был ха лыҡ өҫ тө нән күп йыл дар хө көм дар бу лы уың‑

ды бел гән гә, мин үҙем де шат ла нып яҡ ла я саҡ мын, – ти не Па‑
вел. – 11Ал ла ға та бы ныу өсөн Иеру са лим ға кил гә не мә ун ике 
көн дән дә ар тыҡ тү гел ле ген бе лә ала һың. 12Ал ла Йор тон да ла, 
ғи бә ҙәт ха на лар ҙа ла, ҡа ла ла ла улар ми нең бе рәй ке ше ме нән 
бә хәс лә ше үем де йә ки ха лыҡ ара һын да фет нә та ра тыу ым ды 
күр мә не. 13Үҙ ҙә ре хә ҙер ми ңә таш ла ған ғә йеп тә рен дә иҫ бат итә 
ал май. 14Әм мә һи нең ал да шу ны та ны йым: мин, улар айы рым 
төр көм ге нә тип иҫәп лә гән юл дан ба рып, ата ла рым Ал ла һы на 
хеҙ мәт итәм, ҡа нун ға һәм пәй ғәм бәр ҙәр та ра фы нан яҙыл ған дар‑
ҙың бө тө нө һө нә ыша нам. 15Тә ҡүә ке ше ләр ҙә, тә ҡүә бул ма ған‑
дар ҙа үле нән те ре лә сәк тип, улар ке үек үк мин дә Ал ла ға өмөт 
бағ ла йым. 16Шу ға кү рә һәр ва ҡыт Ал ла ал дын да һәм ке ше ләр 
ҡар шы һын да саф выж дан ме нән йә шәр гә ты ры шам. 

17Бер ни сә йыл дан һуң, үҙ хал ҡы ма хә йер‑са ҙа ҡа би реү һәм 
яр ҙам итер өсөн, Иеру са лим ға ҡайт тым. 18Ал ла Йор тон да та‑
ҙа ры ныу йо ла һын үтеп, шул эш тәр ҙе баш ҡар ған саҡ та ми нең 
яны ма ха лыҡ та йы йыл ма ғай ны, үҙем дә бер кем де лә бор со ма‑
ным. 19Ми ңә иһә Асия өл кә һен дә йә шәү се бер ни сә йә һүд ос‑
ра ны. Ғә йеп ләр лек бе рәй сә бәп тә ре бул һа, улар һи нең ҡар шы ңа 

* 24:6‑8 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа тү бән дә ге юл дар ҙа бар: 
«... һәм үҙ ҡа ну ны быҙ бу йын са хө көм итер гә те лә нек. 7Әм мә ғәс кә ри‑
ҙәр баш лы ғы Ли сий уны беҙ ҙең ҡул дан көс ме нән тар тып ал ды. 8Уны 
ғә йеп ләү се ләр гә һи нең яны ңа ки лер гә ҡуш ты». 
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ки леп ба ҫыр ға һәм ми не ғә йеп ләр гә те йеш ине. 20Йә ки, Юға ры 
кә ңәш мә ал дын да тор ған са ғым да, мин дә нин дәй яуыз лыҡ та‑
быу ҙа ры ха ҡын да бын да ғы ке ше ләр үҙ ҙә ре әйт һен. 21Мин ун да 
бул ған да: «Ми не хә ҙер үле ләр ҙең те ре лә сә ге нә ыша ны уым өсөн 
хө көм итә ләр», – тип ҡыс ҡы рып әйт тем, баш ҡа бер ни ҙә эш‑
лә мә нем, – ти не Па вел. 

22Раб бы ның юлы ха ҡын да ярай һы уҡ бел гән Фе ликс: 
– Һеҙ ҙең эше геҙ ту ра һын да ғәс кә ри ҙәр баш лы ғы Ли сий кил гәс 

ҡа рар ҡы лыр мын, – тип тик ше реү эшен ки сек тер ҙе. 
23Ә йөҙ ба шы на Па вел ды һаҡ аҫ тын да то тор ға, лә кин дуҫ та ры‑

ның уға хеҙ мәт күр һә те үе нә ҡа ма сау ла маҫ ҡа, ти гән әмер бир ҙе. 

Павелһаҡаҫтында
24Бер ни сә көн дән Фе ликс үҙе нең йә һүд ҡа ты ны Дру зил ла 

ме нән кил де һәм Па вел ды са ҡыр тып ал ды. Ул Па вел дың Ғай са 
Мә сих кә ина ны уы ту ра һын да һөй лә гә нен тың ла ны. 

25Әм мә Па вел тә ҡүә бу лыу, нәф се не ты йыу һәм бу ла саҡ хө көм 
ха ҡын да һөй лә гән дә Фе ликс ҡур ҡыу ға төш тө. 

– Хә ҙер гә ет те, фор сат тап ҡас, һи не са ҡыр тыр мын, – ти не ул. 
26Шул уҡ ва ҡыт та Па вел уға аҡ са би рер тип өмөт ит те. Шун‑

лыҡ тан уны йыш ҡы на са ҡыр тып, уның ме нән әң гә мә ҡо роп 
ул тыр ҙы. 27Әм мә ике йыл дан Фе ликс уры ны на Пор ций Фест 
кил де. Фе ликс, йә һүд тәр гә ярар ға ты ры шып, Па вел ды тот ҡон‑
лоҡ та ҡал дыр ҙы. 

Павелдыңҡайсархөкөмөнталапитеүе

251Өл кә гә ки леп өс көн тор ған дан һуң, Фест Ке са ри я нан 
Иеру са лим ға кит те. 2Баш ру ха ни ҙар һәм йә һүд тәр ҙең 

баш лыҡ та ры уның яны на ки леп, Па вел ды ғә йеп лә не. 3Үҙ ҙә ре нә 
мәр хә мәт күр һә теү ҙе һо рап, Па вел ды Иеру са лим ға са ҡыр ты уын 
үтен де ләр. Ә үҙ ҙә ре уны юл да үл те рер гә һүҙ ҡу йыш ты. 4Лә кин 
Фест Па вел ды Ке са ри я ла һаҡ аҫ тын да то тоу ҙа рын һәм тиҙ ҙән 
үҙе нең дә шул ҡа ла ға ба ра са ғын әйт те. 

5– Шу лай итеп, – ти не ул, – етәк се лә ре геҙ ми нең ме нән бар‑
һын һәм, ул ке ше нең ғә йе бе бул һа, был ту ра ла әйт һен. 

6Иеру са лим да аҙ на‑ун көн бул ған дан һуң Фест Ке са ри я‑
ға ҡайт ты. Икен се көн дө ул хө көм итеү уры ны на ул тыр ҙы 
һәм Па вел ды алып инер гә ҡуш ты. 7Па вел ин гәс, Иеру са‑
лим дан кил гән йә һүд тәр уны ура тып ал ды һәм Уға ҡар шы 
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күп ауыр ғә йеп тәр таш ла ны. Лә кин ул ғә йеп тәр ҙе иҫ бат итә 
ал ма ны лар. 

8– Мин йә һүд тәр ҡа ну ны на ла, Ал ла Йор то на ла, ҡай сар ға 
ҡар шы ла һис нин дәй яман лыҡ ҡыл ма ным, – ти не Па вел үҙен 
яҡ лап. 

9Фест, йә һүд тәр гә ярар ға те ләп, Па вел дан: 
– Иеру са лим ға ба рыр ға һәм ун да был ғә йеп ләү ҙәр ҙе тик ше реү 

өсөн ми нең хө көм ал ды на ба ҫыр ға ри за һың мы? – тип һо ра ны. 
10– Мин ҡай сар хө кө мө ал дын да то рам һәм эшем шун да ҡа‑

ра лыр ға те йеш. Үҙең дә яҡ шы бе леп то ра һың, мин йә һүд тәр гә 
ҡар шы на сар бер нә мә лә ҡыл ма ным. 11Әгәр ҙә ни мә не лер дө рөҫ 
эш лә мә йен сә үлем гә хө көм итер лек эш ҡыл ған мын икән, үлем дән 
баш тарт ма йым. Ә ин де улар ми ңә таш ла ған ғә йеп ләү ҙәр дө рөҫ 
бул ма һа, бер кем дә ми не улар ҙың ҡу лы на то топ би рә ал май. 
Ҡай сар ға мө рә жә ғәт итер гә* те лә йем, – ти не Па вел. 

12Фест, кә ңәш се лә ре ме нән һөй лә шеп ал ғас: 
– Һин ҡай сар ға мө рә жә ғәт итер гә те лә нең, шу ның өсөн ҡай‑

сар яны на ки тә сәк һең, – ти не. 

ПавелдыңАгриппабатшаалдынакилтерелеүе
13Бер ни сә көн дән, Фес ты тәб рик итеү өсөн, Аг рип па бат ша** 

ме нән Ве ре ни ка Ке са ри я ға кил де. 14Улар ун да бай таҡ ҡы на бул‑
ған лыҡ тан, Фест бат ша ға Па вел дың эшен тың лар ға тәҡ дим ит те: 

– Бын да Фе ликс тот ҡон лоҡ та ҡал дыр ған бер ке ше бар. 15Мин 
Иеру са лим да бул ған саҡ та йә һүд тәр ҙең баш ру ха ни ҙа ры һәм аҡ‑
һа ҡал да ры, уны хө көм итеү ҙе та лап итеп, ши кә йәт ме нән кил де. 
16Мин улар ға, рим лы лар ҙа ғә йеп лә неү се ғә йеп ләү се ме нән ос‑
раш ма йын са һәм ғә йеп ләү гә ҡар шы үҙен яҡ лай алыу мөм кин ле ге 
бул ма йын са, ке ше не яза ға тарт ты рыу ғә ҙә те юҡ лы ғы ту ра һын да 
әй теп бир ҙем. 17Улар бын да кил гәс, һис ки сек тер мә йен сә, икен‑
се көн дө үк хө көм итеү уры ны на ул тыр ҙым һәм ул ке ше не алып 
ки лер гә әмер бир ҙем. 18Па вел ды ура тып ал ған ғә йеп ләү се ләр 
уның яуыз эш тә рен әй теп ғә йеп ләр ҙәр, тип уй ла ғай ным, лә кин 
бы ны эш ләй ал ма ны лар. 19Улар үҙ ҙә ре нең дин дә ре нә ҡа ғы лыш‑
лы мәсьә лә ләр ту ра һын да, Па вел те ре тип раҫ ла ған нин дәй ҙер 

* 25:11 Хө көм гә тарт тырыл ған Рим граж да ны ның ҡай сар ға мө рә жә‑
ғәт итеү хо ҡу ғы бул ған. 

** 25:13 Агриппабатша – Ирод Аг рип па Бе рен се нең улы. 
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үл гән Ғай са ха ҡын да бә хәс лә шә ине ләр. 20Был мәсьә лә не тик‑
ше рер гә ҡы йын һы нып, мин унан Иеру са лим ға ба рыр ға һәм был 
эш бу йын са шун да хө көм ал ды на ба ҫыр ға те лә мәй ме икән ле ге 
ха ҡын да һо раш тым. 21Әм мә ул им пе ра тор ҡа ра рын һо ра ны һәм 
һаҡ аҫ тын да ҡа лыр ға те лә не. Шун лыҡ тан мин уны ҡай сар яны на 
ебә рел гән се һаҡ аҫ тын да то тор ға ҡуш тым, – ти не Фест. 

22Аг рип па Фест ҡа: 
– Ул ке ше не мин дә тың лар ға те ләр инем, – ти не. 
– Ир тә гә һин уны тың лар һың, – тип яуап ла ны Фест. 
23Икен се көн дө Аг рип па һәм Ве ре ни ка тан та на лы рә үеш тә 

хәр би етәк се ләр һәм ҡа ла ның иң кү ре нек ле ке ше лә ре ме нән 
бер гә ул ты рыш тар за лы на ин гәс, Фес тың әме ре бу йын са Па‑
вел ды алып кил де ләр. 

24– Аг рип па бат ша һәм бын да ул ты рыу сы лар! – ти не Фест. – 
Иеру са лим да ла, бын да ла күп йә һүд тәр бы на ошо ке ше гә зар лан‑
ды. Ул йә шәр гә те йеш тү гел, тип ҡыс ҡыр ҙы улар. 25Әм мә мин, 
ул үлем гә хө көм ите лер лек бер нә мә лә эш лә мә гән, тип тап тым 
һәм, ул үҙе им пе ра тор ға мө рә жә ғәт итер гә те лә гән лек тән, уны 
ҡай сар яны на ебә рер гә бул дым. 26Лә кин уның ха ҡын да им пе ра‑
тор ға ни мә яҙыр ға ла бел мә йем. Шу ға кү рә, тик шер гән дән һуң 
яҙыр лыҡ бе рәй нә мә бул һын ине тип, мин уны һеҙ ҙең ал ды‑
ғыҙ ға, би ге рәк тә, Аг рип па бат ша, һи нең ҡар шы ңа кил тер ҙем. 
27Тот ҡон доң нин дәй эш тә ғә йеп лә не үен күр һәт мәй то роп, уны 
ҡай сар яны на ебә реү, ми нең сә, уй ла ма йын са ҡыл ған эш бу ла саҡ. 

ПавелдыңАгриппабатшаалдындатотҡантелмәре

261Аг рип па Па вел ға: 
– Һи ңә үҙең де яҡ лап һөй ләр гә рөх сәт ите лә, – ти не. 

Шу нан һуң Па вел ҡу лын кү тәр ҙе лә үҙен яҡ лап һөй ләй баш ла ны: 
2– Аг рип па бат ша! Бө гөн һи нең ал дың да йә һүд тәр ҙең бө тә 

ғә йеп ләү ҙә ре нән үҙем де яҡ лай алы уы ма бә хет ле мен. 3Һин, йә‑
һүд тәр ҙең бар лыҡ йо ла ла рын һәм бә хәс ле фе кер ҙә рен бик яҡ шы 
бел гән лек тән, ми не тү ҙем лек ме нән тың лар һың, тип үте нәм. 

4Ми нең йәш тән үк үҙ хал ҡым ара һын да йә шә гән ле гем һәм 
Иеру са лим да ғы тор мо шом бө төн йә һүд тәр гә тәү ҙән үк бил дә ле. 
5Улар ми не күп тә нән бе лә һәм, те лә һә ләр, ми нең фа ри сей ҙар 
төр кө мөн дә бул ған лы ғым – ди не беҙ ҙең иң та лап сан тәғ ли мә‑
тен то то уым ха ҡын да ша һит лыҡ би рә ала лар. 6Хә ҙер мин Ал ла 
та ра фы нан ата ла ры быҙ ға би рел гән вә ғә ҙә нең үтә ле үен өмөт 
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ите үем өсөн хө көм ал дын да то рам. 7Беҙ ҙең ун ике ҡә би лә, ул 
вә ғә ҙә нең тор мош ҡа ашы уы на өмөт бағ лап, кө нө‑тө нө Ал ла ға 
ты ры шып хеҙ мәт итә. Аг рип па бат ша, йә һүд тәр ми не шул өмөт 
өсөн ғә йеп ләй. 8Ке ше ләр, ни ңә һеҙ Ал ла ның үле ләр ҙе те рел те үен 
ышан маҫ лыҡ эш тип һа най һы ғыҙ? 

9Дө рөҫ, мин үҙем дә на за ра лы Ғай са ға ыша ныу сы лар ға ҡар шы 
мөм кин бул ған бө тә нә мә не эш ләр гә кә рәк, тип уй лай тор ғай ным. 
10Һәм Иеру са лим да шу лай ит тем дә: баш ру ха ни ҙар ҙан вә кә ләт 
алып, күп из ге ләр ҙе төр мә гә таш лат тым, баш ҡа лар улар ҙы үл‑
тер гән дә ри за лы ғым ды бел дер ҙем. 11Ғи бә ҙәт ха на нан‑ғи бә ҙәт ха‑
на ға йө рөп, күп тап ҡыр ҙар улар ҙы яза ла ным һәм Ғай са ға бул ған 
иман да ры нан баш тарт ты рыр ға ты рыш тым. Асы уым бик көс лө 
бул ған лыҡ тан, ун дай ҙар ҙы хат та сит ҡа ла лар ҙа ла эҙәр лек лә нем. 

12Та ғы шун дай маҡ сат ҡу йып, баш ру ха ни ҙар тап шыр ған эш 
бу йын са һәм улар ҙың вә кә лә те ме нән Да маскы ға бар ған да, 13көн 
ур та һын да раҡ, эй бат ша, күк тән төш кән бик көс лө яҡ ты лыҡ күр‑
ҙем. Ҡояш тан да са ғы уы раҡ ул ут ми нең һәм юл даш та рым дың 
ти рә‑яғын яҡ тырт ты. 14Беҙ бө тө нө бөҙ ер гә йы ғыл дыҡ, һәм мин 
бер та уыш ишет тем. Ул та уыш ми ңә йә һүд те лен дә: «Савл, Савл! 
Ни ңә һин ми не эҙәр лек ләй һең? Ос ло та яҡ ҡа ҡар шы тор һаң, үҙе ңә 
зы ян кил те рер һең», – ти не. 15«Һин кем, Әфән де?» – тип һо ра‑
ным мин. Ул ми ңә бы лай ти не: «Мин – һин эҙәр лек лә гән Ғай са. 
16Тор, аяҡ та ры ңа баҫ! Мин һи не хеҙ мәт сем итеп, шулай ук Ми не 
кү ре үең дең һәм һи ңә та ғы күр һә тә сәк нә мә ләр ҙең ша һи ты итеп 
ҡу йыр ға кил дем. 17Һи не йә һүд хал ҡы нан да, баш ҡа ха лыҡ тар 
ҡу лы нан да ҡот ҡа рам һәм шул баш ҡа ха лыҡ тар яны на ебә рәм. 
18Го наһ та ры ки се рел һен өсөн, Ми ңә бул ған ыша ныс та ры ар ҡа һын‑
да из ге ител гән дәр ара һын да урын ал һын дар өсөн, һин улар ҙың 
кү ҙен асыр ға, улар ҙы ҡа раң ғы нан яҡ ты ға, Иб лис ха ки миә те нән 
Ал ла ға та бан бо рор ға те йеш һең», – ти не ми ңә Раб бы Ғай са. 

19Шун лыҡ тан, Аг рип па бат ша, мин күк тән кил гән кү рен меш кә 
буй һон дом 20һәм тәү ҙә Да маск һәм Иеру са лим ке ше лә ре нә, унан 
бө тә Йә һү ҙиә ерен дә йә шәү се ләр гә һәм йә һүд бул ма ған баш ҡа 
ха лыҡ тар ға вә ғәз һөй лә нем. Мин улар ҙы тәү бә итеп Ал ла ға 
та бан бо ро лор ға, тәү бә гә ки леү ҙә рен күр һә тә тор ған ла йыҡ лы 
эш тәр ҡы лыр ға са ҡыр ҙым. 21Ал ла Йор тон да йә һүд тәр бы на 
шу ның өсөн ми не то топ ал ды һәм үл те рер гә ты рыш ты. 22Лә‑
кин, Ал ла ның яр ҙа мы ме нән мин бө гөн гө көн гә сә ныҡ тор ҙом, 
оло һо нан ке се һе нә сә ша һит лыҡ бир ҙем. Ба ры тик пәй ғәм бәр ҙәр 
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һәм Му са ал дан әйт кән ки лә сәк тә бу ла һы хәл дәр ту ра һын да 
ғы на һөй лә нем. 23Ә улар Мә сих тең ға зап си гер гә те йеш ле ген 
һәм үле нән бе рен се бу лып те ре лә сә ген, йә һүд тәр ҙе һәм баш ҡа 
ха лыҡ тар ҙы яҡ тыр тыр ти гән хә бәр ҙе иғ лан итә сә ген әйт кәй‑
не ләр, – ти не Па вел. 

24Ул шу лай тип үҙен яҡ ла ған да Фест көс лө та уыш ме нән: 
– Һин, Па вел, аҡыл дан шаш ҡан һың! Ҙур ғи лем лек һи не аҡыл‑

дан яҙ ҙы ра, – ти не. 
25– Мөх тә рәм Фест, – ти не Па вел. – Мин аҡыл дан шаш ма‑

ным, мин айыҡ аҡыл ме нән хә ҡи ҡәт һүҙ ҙә ре һөй лә йем. 26Бат ша 
бы лар ту ра һын да бе лә һәм мин уның ал дын да ҡы йыу лыҡ ме нән 
бә йән итә алам. Был эш тәр ҙең бат ша ның иғ ти ба ры нан сит тә 
ҡал ма ған лы ғы на ши гем юҡ, сөн ки улар ҙың бе ре һе лә йә ше рен 
эш лән мә не. 27Аг рип па бат ша, пәй ғәм бәр ҙәр гә ыша на һы ғыҙ мы? 
Бе ләм, ыша на һы ғыҙ. 

28Аг рип па: 
– Һин ми не шу лай тиҙ ге нә мә сих се итер гә мөм кин тип уй‑

лай һың мы? – ти не. 
29– Тиҙ ге нә ме, юҡ мы, – ти не Па вел, – һи нең ге нә тү гел, ә 

бө гөн ми не тың лау сы лар ҙың бө тә һе нең дә ми нең ке үек бу лыу‑
ҙа рын Ал ла нан үте неп һо ра йым. Әл бит тә, был бы ғау ҙар ҙан тыш. 

30Бат ша һәм ида ра сы, Ве ре ни ка һәм улар ме нән бер гә ул ты‑
рыу сы лар урын да ры нан тор ҙо лар 31һәм, сит кә рәк ки теп: 

– Был ке ше үлем гә йә ки тот ҡон лоҡ ҡа хө көм итер лек һис ни 
эш лә мә гән, – тип һөй ләш те ләр. 

32Аг рип па Фест ҡа: 
– Ҡай сар ға мө рә жә ғәт ҡы лыр ға те лә мә гән бул һа, был ке ше не 

азат итер гә мөм кин бу лыр ине, – ти не. 

ПавелдыңРимғаебәрелеүе

271Беҙ ҙе Ита ли я ға оҙа тыр ға ҡа рар ҡы лын ғас, Па вел ды 
һәм та ғы бер ни сә тот ҡон до им пе ра тор пол кы ның Юлий 

ат лы йөҙ ба шы на тап шыр ҙы лар. 2Беҙ Асия өл кә һе яр ҙа ры буй‑
лап ба ра тор ған, Ад ра мит ҡа ла һы нан кил гән ка рап ҡа ул ты рып 
йө ҙөп кит тек. Беҙ ҙең ме нән Фес са ло ни ка ҡа ла һын да йә шәү се 
ма ке дон Арис тарх та бар ине. 3Икен се көн дө Си дон ҡа ла һы на 
ки леп ет тек. Юлий, Па вел ға ке ше лек ле лек күр һә теп, уға дуҫ‑
та ры яны на ба рыр ға һәм улар ҙың хәс тәр ле ге нән фай ҙа ла ныр ға 
рөх сәт ит те. 
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4Си дон дан беҙ та ғы диң геҙ гә сыҡ тыҡ һәм, ел ҡар шы бул‑
ған лыҡ тан, Кипр ҙың ел дән ышыҡ яғы на та бан йө ҙөп кит тек. 
5Ки ли кия һәм Пам фи лия яр ҙа ры буй лап диң геҙ ҙе кис тек һәм 
Ли кия өл кә һен дә ге Ми ры ҡа ла һы на ба рып ет тек. 6Ми ры ла йөҙ‑
ба шы Ис кән дә риә нән кил гән һәм Ита ли я ға ки тә сәк ка рап ты 
та бып, беҙ ҙе шун да ул тырт ты. 7Беҙ, әл лә ни сә көн бу йы әк рен 
ге нә йөҙ гән дән һуң, ауыр лыҡ ме нән Книд ҡа ла һы тап ҡы ры на 
ки леп ет тек. Көс лө ел ар ҡа һын да был йү нә леш тә ба рыу мөм кин 
бул ма ған ға кү рә, Сал мо на мо ро нон уҙып, Крит тың ел дән ышыҡ 
яғы на йү нәл дек. 8Ҡы йын лыҡ ме нән яр буй лап йө ҙөп, Яҡ шы 
га ван дәр ти гән урын ға кил дек. Унан йы раҡ тү гел ер ҙә Ла сея 
ҡа ла һы урын лаш ҡай ны. 

Диңгеҙҙәдауылваҡытында
9Бай таҡ ва ҡыт үт те. Ура ҙа кө нө* лә уҙып кит те һәм, диң геҙ 

буй лап юл ды да уам итеү хә үеф ле бул ған лыҡ тан, Па вел шун дай 
кә ңәш бир ҙе: 

10– Әфән де ләр! Хә ҙер диң геҙ ҙә бу лыу йөк һәм ка рап өсөн 
ге нә тү гел, ә үҙе беҙ өсөн дә ҡур ҡы ныс бу ла са ғын һәм ҙур зы ян 
кил те рә сә ген кү рәм. 

11Лә кин йөҙ ба шы Па вел дың кә ңә ше нә ҡа ра ған да ҡой роҡ то‑
тоу сы ның һәм ка рап ху жа һы ның һү ҙе нә кү бе рәк ҡо лаҡ һал ды. 
12Га вань ҡыш үт кә рер гә яраҡ лы бул ма ған лыҡ тан, диң геҙ се ләр ҙең 
кү бе һе унан ки тер гә һәм, мөм кин бул һа, Крит тың көньяҡ‑көн‑
ба йы шы ла, төньяҡ‑көн ба йыш яғы ла ел дән һаҡ ла ныу лы Фи ник 
га ва не нә ба рып, шун да ҡыш лар ға ҡа рар ҡыл ды. 

13Көньяҡ еле иҫә баш ла ғас, улар, ин де те лә ге беҙ гә өл гәш тек 
тип уй лап, якорь кү тәр ҙе, һәм беҙ Крит ярын яға лап йө ҙөп кит‑
тек. 14Әм мә күп тә үт мә не, төньяҡ‑көн ба йыш еле тип атал ған 
бик көс лө ел ҡуп ты. 15Ул беҙ ҙең ка рап ты эләк те реп үҙ ың ға йы на 
йөҙ ҙө рөп алып кит те. Ка рап ел гә ҡар шы то ра ал ма ны. 16Клав да 
ти гән кес кәй ге нә ут рау ҙың ел дән ышыҡ яғы на ки леп сы ғып, 
ҡы йын лыҡ ме нән ге нә ҡот ҡа рыу кә мә һен урын лаш ты рып ҡуя 
ал дыҡ. 17Уны па лу ба ға кү тәр гәс, ар ҡан дар ҙы ка рап аҫ ты нан 
үт кә реп, ка рап ты бәй ләп ҡуй ҙы лар. Сирт тип атал ған һай ер гә 
ул ты рыу ҙан ҡур ҡып, ел кән де тө шөр ҙө ләр һәм шул хәл дә  диң геҙ 

* 27:9 Ураҙакөнө – тәү бә итеү ва ҡы тын да ғы бер көн лөк ура ҙа. Ул 
төр лө йыл да төр лө сә – йә сен тябрь, йә ок тябрь айы на тап кил гән. 



 Ғә мәл дәр  27 

327

буй лап йө ҙөп йө рө нөк. 18Һа ман көс лө да уыл бул ған лыҡ тан, икен се 
көн дө йөк тәр ҙе диң геҙ гә таш лай баш ла ны лар. 19Ә өсөн сө көн дө 
үҙ ҡул да ры ме нән диң геҙ гә ка рап йы һаз да рын ыр ғыт ты лар. 20Күп 
көн дәр ҡояш та, йон доҙ ҙар ҙа кү рен мә гәс, көс лө да уыл һа ман 
да уам ит кәс, ҡо то лоу ға бө тә өмө тө бөҙ юғал ды. 

«Берегеҙҙәһәләкбулмаясаҡ»
21Ка рап та ғы ке ше ләр бай таҡ тан бир ле бер ни ҙә аша ма ғай ны. 

Па вел улар ара һы на то роп ба ҫып: 
– Әфән де ләр! Ми нең һү ҙем де тың лар ға һәм Крит тан ҡуҙ ғал‑

маҫ ҡа кә рәк ине. Шу лай ит кән бул һаҡ, был ҡы йын лыҡ тар ҙа, 
юғал тыу ҙар ҙа тыу ма ған бу лыр ине. 22Ә хә ҙер ми нең һеҙ гә кә‑
ңә шем шун дай: кү ңе ле геҙ ҙе тө шөр мә геҙ, сөн ки бе ре геҙ ҙә һә ләк 
бул ма я саҡ, ка рап ты ғы на юғал та саҡ һы ғыҙ, – ти не. – 23Уҙ ған 
төн дә ми ңә үҙем ина нып хеҙ мәт ит кән Ал ла ның бер фә реш тә‑
һе кү рен де. 24Ул: «Ҡурҡ ма, Па вел! Һин ҡай сар ал дын да бу лыр ға 
те йеш һең. Һи нең ме нән бул ған ке ше ләр ҙең бө тә һе нә лә Ал ла 
тор мош бү ләк итә», – ти не. 25Бы на шу ға ла, әфән де ләр, кү ңе ле‑
геҙ ҙе тө шөр мә геҙ, мин Ал ла ға ина нам, ба ры һы ла ми ңә әйт кән сә 
бу ла саҡ. 26Беҙ нин дәй ҙер ут рау ға ба рып сы ға саҡ быҙ, – ти не Па вел. 

27Ад риа тика диң ге ҙен дә йө ҙөп йө рө гән дә, ун дүр тен се төн дөң 
ур та ла ры ет кәс, диң геҙ се ләр ҡо ро ер гә яҡын ла шы уы быҙ ҙы һи ҙә 
баш ла ны. 28Улар тә рән лек те үл сә не – егер ме са жин, ә ары раҡ та 
ун биш са жин са ма һы ине. 29Таш лы урын ға ба рып бә ре леү ҙән 
ҡур ҡып, ка рап тың ҡой роҡ яғы нан дүрт якорь тө шөр ҙө ләр һәм 
ти ҙе рәк көн ты уы уын те ләп до ға ҡыл ды лар. 

30Диң геҙ се ләр, ка рап тан ҡа сыр ға те ләп, мо рон та ра фы нан 
якорь тө шө рөр гә уй лай быҙ, ти гән һыл тау ме нән диң геҙ гә кә мә 
тө шөр гәс, 31Па вел йөҙ ба шы ға һәм ғәс кә ри ҙәр гә: 

– Улар ка рап та ҡал ма һа, һеҙ ҡо то ла ал ма я саҡ һы ғыҙ, – ти не. 
32Шу нан һуң ғәс кә ри ҙәр кә мә бау ҙа рын са бып өҙ ҙө, кә мә 

һыу ға тө шөп кит те. 
33Көн ты уыр ал ды нан Па вел һәм мә һен ри зыҡ ашар ға ҡыҫ та ны. 
– Һеҙ бө гөн ун дүр тен се көн ин де ҡа за нан ҡо то лоу кө тә һе геҙ 

һәм һис ни аша май һы ғыҙ. 34Шун лыҡ тан мин һеҙ ҙең аша уы ғыҙ ҙы 
үте нәм: был һеҙ ҙең ғү ме ре геҙ ҙе һаҡ лап ҡа лыу өсөн за рур. Бе ре‑
геҙ ҙең дә ба шы нан бер ге нә бөр төк тә сә се төш мәҫ, – ти не ул. 

35Шу лай ти гәс, Па вел ик мәк те ҡу лы на алып, Ал ла ға шө кө ра на 
ҡыл ды һәм һын ды рып ашай баш ла ны. 36Был мәл дә бө тә һе нең 
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дә кү ңе ле кү тә рел де һәм улар ҙа ашар ға ул тыр ҙы. 37Беҙ ка рап та 
бө тә һе ике йөҙ ет меш ал ты йән инек. 38Ашап туй ғас, диң геҙ се ләр 
ка рап ты еңе ләй теү өсөн, бой ҙай ҙы диң геҙ гә таш ла ны. 

Караптыңемерелеүе,кешеләриҫәнҡалыуы
39Көн тыу ғас, диң геҙ се ләр ал да рын да ғы әле ге ер ҙе та ны ма ны, 

лә кин ун да һө ҙәк яр лы нин дәй ҙер ҡул тыҡ күр ҙе ләр һәм, бул ды‑
рып бул һа, ка рап ты тап шул яр бу йы на йү нәл тер гә ниәт лә не ләр. 
40Якор ҙар ҙы са бып өҙ ҙө ләр, ка рап тың ҡой ро ғон да урын лаш ҡан 
бо роу иш кәк тә рен ыс ҡын дыр ҙы лар һәм ал ғы ел кән де ел ың‑
ға йы на көй лә не ләр. Ка рап яр ға та бан юл ал ды, 41лә кин ҡом ға 
ба рып ул тыр ҙы. Ка рап тың мо ро но ҡуҙ ғат маҫ лыҡ бу лып бат ты, 
ә ҡой роҡ өлө шө тул ҡын кө сө нән еме ре лә баш ла ны. 

42Ғәс кә ри ҙәр, тот ҡон дар ҙан бе рәй һе йө ҙөп ҡа сып кит мә һен 
тип, улар ҙы үл те рер гә ниәт лә не. 43Әм мә йөҙ ба шы, Па вел ды 
ҡот ҡа рып ҡа лыр ға те ләп, улар ҙы туҡ тат ты һәм тәү ҙә йө ҙә бел‑
гән дәр гә һыу ға ыр ғыр ға һәм яр ға сы ғыр ға ҡуш ты. 

44– Ҡал ған да ры ғыҙ йә таҡ та лар ға, йә ка рап та ғы бе рәй нә мә гә 
то то ноп йө ҙө гөҙ, – ти не. 

Шу лай итеп, ба ры һы ла ҡо то лоп ер гә сыҡ ты. 

ПавелМальтаутрауында

281Иҫән‑имен яр ға сы ғып ет кәс, ут рау ҙың Маль та тип ата‑
лы уын бел дек. 2Ут рау ке ше лә ре беҙ гә ғә ҙәт тән тыш ҡу‑

наҡ сыл лыҡ күр һәт те. Ям ғыр яуа баш лап, һал ҡын бул ған лыҡ тан, 
улар усаҡ яғып ебәр ҙе һәм бө тә беҙ ҙе лә усаҡ яны на са ҡыр ҙы лар. 
3Па вел үҙе йы йып кил тер гән бер ҡо саҡ сы быҡ‑са быҡ ты усаҡ‑
ҡа һал ды, ут тан аты лып сыҡ ҡан зә һәр ле йы лан уның ҡу лы на 
йә бе шеп ҡал ды. 4Ут рау ке ше лә ре, ҡу лын да аҫы лы нып тор ған 
йы лан ды кү реп, бер‑бе ре һе нә: 

– Был әҙәм ке ше үл те реү се бу лыр ға те йеш. Диң геҙ ҙән ҡо тол һа 
ла, ғә ҙел лек али һә һе уны иҫән ҡал дыр ма ны, – ти еш те ләр. 

5Әм мә Па вел йы лан ды ут ҡа һел кеп тө шөр ҙө һәм әҙ ге нә лә 
йә рә хәт лән мә не. 6Ке ше ләр, ул ше ше нә баш лар йә ки ки нәт йы‑
ғы лып үлер, тип көт тө. Лә кин оҙаҡ ҡы на көт кән дән һуң, уға һис 
нин дәй за рар тей мә гә нен кү реп, фе кер ҙә рен үҙ гәрт те ләр: 

– Ул – нин дәй ҙер бер илаһ. 
7Шул урын дан йы раҡ тү гел ер ҙә ут рау баш лы ғы Пуб лий ҙың 

ху жа лы ғы урын лаш ҡай ны. Ул беҙ ҙе үҙ өйө нә са ҡыр ҙы һәм өс көн 
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бу йы дуҫ тар са ҡу наҡ ит те. 8Пуб лий ҙың ата һы биҙ гәк һәм эс ауы‑
ры уы нан яфа ла нып ята ине. Па вел инеп до ға ҡыл ды ла, ба шы на 
ҡул да рын ҡу йып, уны һа уыҡ тыр ҙы. 9Был хәл дән һуң ут рау ҙа ғы 
бү тән ауы рыу ҙар ҙа Па вел яны на кил де, улар ҙа һа уыҡ ты рыл ды. 
10Ут рау ҙа йә шәү се ке ше ләр беҙ гә күп хөр мәт күр һәт те, ә ки тер гә 
йы йын ғас, кә рәк ле әй бер ҙәр ме нән тәьмин ит те. 

ПавелдыңРимғакилеүе
11Маль та ут ра уын да өс ай тор ғас, Ис кән дә риә ҡа ла һы нан ки‑

леп, ошо ут рау ҙа ҡыш ла ған Күк иге ҙәк тә ре* исе мен дә ге ка рап ҡа 
ул ты рып юл ға сыҡ тыҡ. 12Си ра ку зы ҡа ла һы на ет кәс, ун да өс 
көн бул дыҡ. 13Унан, яр яға лап йө ҙөп, Ри гия ҡа ла һы на кил дек. 
Икен се көн дө ел ың ға йы на Пу теол ҡа ла һы на ет тек. 14Ул ҡа ла‑
ла иман даш та ры быҙ ҙы ос рат тыҡ, улар беҙ ҙең бер аҙ на ға үҙ ҙә ре 
янын да ҡа лы уы быҙ ҙы үтен де. 

Шу лай итеп беҙ Рим ға ки леп ет тек. 15Ун да ғы иман даш тар, 
беҙ ҙең хаҡ та ише теп, Ап пий юлын да ғы ба ҙар май ҙа ны на һәм 
Өс ҡу наҡ ха на ҡа са ба һы на тик лем етеп, беҙ ҙе ҡар шы алыр ға 
сыҡ ҡай ны. Улар ҙы күр гәс, Па вел Ал ла ға шө кө ра на ҡыл ды, 
уның кү ңе ле кү тә рел де. 16Рим ҡа ла һын да Па вел ға һаҡ аҫ тын да 
айы рым йә шәр гә рөх сәт ител де. 

ПавелдыңРимйәһүдтәременәносрашыуы
17Рим ға ки леп өс көн тор ған дан һуң Па вел йә һүд тәр ҙең баш‑

лыҡ та рын йы йып ал ды. Улар кил гәс: 
– Ту ған дар! Үҙ хал ҡы быҙ ға йә ки ата ла ры быҙ ҙың йо ла ла ры на 

ҡар шы һис бер нә мә эш лә мә һәм дә, мин Иеру са лим да тот ҡон 
бул дым һәм рим лы лар ҡу лы на тап шы рыл дым, – ти не. – 18Улар, 
ми нән яуап ал ғас, үлем гә хө көм итер лек бер нин дәй ҙә ғә йе бем бул‑
ма ған лыҡ тан, азат итер гә те лә гәй не. 19Әм мә йә һүд тәр бы ға ҡар шы 
кил гәс, мин ҡай сар ға мө рә жә ғәт итер гә мәж бүр бул дым, лә кин 
үҙ хал ҡым ды ни мә лә лер ғә йеп ләү маҡ са ты ме нән тү гел. 20Шу ға 
мин һеҙ ҙе ос ра шып һөй лә шер гә са ҡыр ҙым. Мин бит бы на был 
бы ғау ҙар ға Из ра иль бағ ла ған өмөт өсөн һу ғыл дым, – ти не Па вел. 

21– Беҙ, – ти не йә һүд баш лыҡ та ры, – Йә һү ҙиә нән һи нең хаҡ та 
хат тар ҙа ал ма ныҡ, унан кил гән иман даш та ры быҙ ҙа һи нең хаҡ та 

* 28:11 Күкигеҙәктәре – (грек са Диос кур ҙар) грек тар ми фо ло ги я һын‑
да ғы ике илаһ – Кас тор һәм По ли девк. 
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бер нә мә лә хә бәр ит мә не һәм на сар һүҙ һөй лә мә не. 22Хә йер, беҙ 
һи нең фе кер ҙә рең де үҙең дән ише тер гә те ләр инек, беҙ гә бил дә ле 
бул ған са, һәр ер ҙә был төр көм гә ҡар шы һөй ләй ҙәр. 

23Улар яңы ос ра шыу ту ра һын да ки леш те, һәм бил дә лән гән 
көн дө Па вел йә шә гән өй ҙә тәү ҙә ге нән дә кү бе рәк ке ше йы йыл ды. 
Ул ир тә нән кис кә тик лем Ал ла Бат ша лы ғы ха ҡын да аң лат ты, 
Ғай са ту ра һын да Му са ҡа ну ны нан һәм пәй ғәм бәр ҙәр ҙең яҙ ма‑
ла ры нан дә лил дәр кил те реп, улар ҙы ышан ды рыр ға ты рыш ты. 
24Ҡай һы бер ҙә ре уның һүҙ ҙә ре нә ышан ды, ҡай һы ла ры иһә 
ышан ма ны 25һәм үҙ‑ара ки ле шә ал ма йын са та ра лы ша баш ла ны. 
Па вел улар ға бы лай ти не: 

– Из ге Рух һеҙ ҙең ата ла ры ғыҙ ға Иша ғыя пәй ғәм бәр аша бы на 
нин дәй дө рөҫ һүҙ ҙәр әйт кән: 

26 «Был ха лыҡ яны на бар ҙа әйт: 
Тың лар һы ғыҙ‑тың лар һы ғыҙ – аң ла маҫ һы ғыҙ, 
Ҡа рар һы ғыҙ‑ҡа рар һы ғыҙ – кү рә ал маҫ һы ғыҙ. 

27 Сөн ки был ха лыҡ тың йө рә ген май баҫ ты. 
Ҡо лаҡ та ры көс кә ге нә ише тә, 
күҙ ҙә рен дә йом ған дар. 
Әгәр шу лай бул ма һа, 
күҙ ҙә ре ме нән кү рер ҙәр, 
ҡо лаҡ та ры ме нән ише тер ҙәр ине, 
йө рәк тә ре ме нән аң лар ҙар, 
Ми ңә та бан бо ро лор ҙар 
һәм Мин улар ҙы һа уыҡ ты рыр инем». 

28Шу ға кү рә һеҙ гә мәғ лүм бул һын: йә һүд бул ма ған ха лыҡ тар‑
ға Ал ла ның ҡот ҡа ры уы ту ра һын да ғы хә бәр ебә рел гән һәм улар 
уны тың лай*. 

30Ә Па вел үҙе тү ләп тор ған өй ҙә ике йыл бу йы йә шә не һәм 
яны на ки леү се ләр ҙең ба ры һын да ҡа бул ит те. 31Ул ҡы йыу рә‑
үеш тә һәм ҡар шы лыҡ һыҙ Ал ла Бат ша лы ғы ту ра һын да һөй лә не 
һәм Раб бы Ғай са Мә сих ха ҡын да өй рәт те. 

* 28:28 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа 29‑сы аят та бар: «Па вел 
шу лай ти гән дән һуң йә һүд тәр ҡа ты бә хәс лә шә‑бә хәс лә шә та ра лыш ты». 
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Яҡубтыңхаты
Яҡуб 

11Донъя буй лап та рал ған ун ике ҡә би лә гә* Ал ла ның һәм 
Раб бы Ғай са Мә сих тең хеҙ мәт се һе Яҡуб тан сә ләм! 

Һынауҙарһәмиман
2Иман даш та рым, төр лө һы нау ҙар ға юлыҡ һа ғыҙ, бы ны оло 

ҡы уа ныс итеп ҡа бул ите геҙ, 3сөн ки һеҙ има ны ғыҙ һы на лы‑
уы ның сы ҙам лыҡ бул ды ры уын бе лә һе геҙ. 4Ә был сы ҙам лыҡ, 
һеҙ ҙең имен һәм бер нин дәй ҙә кәм се лек һеҙ ка мил бу лы уы ғыҙ 
өсөн, үҙ эшен ере нә ет ке рер гә те йеш. 5Әгәр ҙә ҡай һы ғыҙ ға лыр 
зи рәк лек етеш мә һә, ул уны Ал ла нан һо ра һын һәм уға би ре лер, 
сөн ки Ал ла бө тө нө һө нә лә йо март лыҡ ме нән, шел тә лә мә йен сә 
өлә шә. 6Әм мә һо рау сы иман ме нән, ике лән мәй һо ра һын, сөн‑
ки ике лән гән ке ше ел бер яҡ тан икен се яҡ ҡа ҡы уып йө рөт кән 
диң геҙ тул ҡы ны на оҡ ша ған. 7Ун дай әҙәм Раб бы нан ни ҙә бул һа 
алыр ға иҫәп тот ма һын. 8Ике лә неү сән ке ше үҙе нең бө тә эш тә‑
рен дә лә то то роҡ һоҙ. 

Һыналыуһәмҡотҡо
9Тү бән ҡат лам дан бул ған иман даш үҙе нең юға ры кү тә ре ле үе 

ме нән ғо рур лан һын. 10Бай иһә үҙе нең тү бән тө шө рө лө үе ме нән 
ге нә ғо рур ла на ала, сөн ки бай ҙар ялан сәс кә һе ке үек юға ла саҡ. 
11Ҡояш ҡал ҡып, эҫе һе ме нән үҫем лек те кип те рә, уның сәс кә һе 
ҡо йо ла һәм ма тур лы ғы юға ла. Бай ҙар ҙа шу лай эш ығы‑зы ғы‑
һын да юҡ ҡа сы ға саҡ. 

12Һы нау аша уҙ ған ке ше бә хет ле, сөн ки ул, һы нал ған дан һуң, 
Ал ла Үҙен ярат ҡан дар ға вә ғә ҙә ит кән тор мош та жын ала саҡ. 
13Ҡот ҡо ға та ры ған бер кем дә: «Ҡот ҡо ми ңә Ал ла та ра фы нан 
ебә рел гән», – ти мә һен, сөн ки яуыз лыҡ Ал ла ны ҡот ҡо ға тө шө рә 
ал май, Ал ла Үҙе лә бер кем де лә ҡот ҡо ға һал май. 14Һәр кем де 

* 1:1 Уникеҡәбилә – донъя буй лап та рал ған йә һүд мә сих се лә ре йә ки 
донъя ла ғы бар са мә сих се ләр. 
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үҙе нең го наһ лы те ләк тә ре ма уыҡ ты ра һәм ым һын ды ра. 15Бы нан 
һуң те ләк, яра лып, го наһ ты тыу ҙы ра, ә го наһ, та мам ны ғы нып, 
үлем гә кил те рә. 16Ал дан ма ғыҙ, ҡә ҙер ле иман даш та рым. 

17Һәр иге лек ле һәм ка мил бү ләк юға ры нан, яҡ ты лыҡ тар Ата‑
һы нан ки лә. Уның янын да үҙ гә реш юҡ һәм яҡ ты лыҡ кү лә гә гә 
әй лән мә йә сәк. 18Үҙе бар ит кән дәр ара һын да тәү ге яңы емеш тәр 
бу лы уы быҙ өсөн, Ул беҙ ҙе Үҙ их ты я ры ме нән хә ҡи ҡәт һү ҙе аша 
тыу ҙыр ҙы. 

Тыңлағыҙһәмүтәгеҙ
19Ҡә ҙер ле иман даш та рым, шу ны бе ле геҙ: һәр бе ре геҙ тың лау‑

ға өл гөр, һөй ләү гә яй һәм асыу ла ныу ға аҡ рын бул һын, 20сөн ки 
ке ше асыу лы са ғын да Ал ла те лә гән де эш лә мәй. 21Шу ға кү рә һәр 
төр лө әшә ке лек тән һәм ныҡ та рал ған яуыз лыҡ тан ваз ки сеп, 
йө рәк тә ре геҙ гә сә сел гән Ал ла һү ҙен ба ҫал ҡы лыҡ ме нән ҡа бул 
ите геҙ; ул һүҙ һеҙ ҙең йән дә ре геҙ ҙе ҡот ҡа рыр ға һә ләт ле. 

22Һүҙ ҙе тың лап ҡы на үҙ‑үҙе геҙ ҙе ал да ма ғыҙ, уны үтә геҙ ҙә. 
23Кем дер Ал ла һү ҙен ише теп тә уны үтә мәй икән, ул үҙе нең 
йө ҙөн көҙ гө нән күр гән ке ше гә оҡ шаш: 24үҙе нә ҡа рап то ра ла, 
сит кә рәк ки теү ме нән, йө ҙө нөң нин дәй икән ле ген шун да уҡ 
оно та. 25Ә кем азат лыҡ кил те рә тор ған ка мил ҡа нун ды иғ ти бар 
ме нән тик ше реп уға тоғ ро ҡа ла, ишет кә нен онот ма йын са баш‑
ҡа ра, ул ке ше үҙе нең эш тә рен дә бә хет ле бу ла саҡ. 26Кем дер үҙен 
иман лы тип һа най, лә кин те лен тый май икән, ул үҙ‑үҙен ал дай, 
һәм уның Ал ла ға та бы ны уы фай ҙа һыҙ. 27Ал ла Ата ҡар шы һын да 
саф, тап лан ма ған та бы ныу – бә лә гә ҡал ған етем дәр ме нән тол 
ҡа тын дар ха ҡын да хәс тәр ләү һәм үҙең де был донъя ның бо ҙоҡ‑
ло ғо нан һаҡ лау ул. 

Һәркемгәтигеҙҡарағыҙ

21Иман даш та рым, дан лы Раб бы быҙ Ғай са Мә сих кә ина ныу‑
сы лар бу ла раҡ, һәр кем гә ти геҙ ҡа ра ғыҙ. 2Әй тә йек, һеҙ ҙең 

ҡор ға ҡуп шы ке йен гән, ал тын бал даҡ таҡ ҡан ке ше һәм шу лай уҡ 
туҙ ған ке йем ле фә ҡир ки леп ин де, ти. 3Һеҙ бай ке йем ле гә кү бе рәк 
иғ ти бар күр һә теп: «Һин, рә хим итеп, бы на бын да, яҡ шы урын‑
ға ул тыр», – ти һә геҙ, ә фә ҡир гә: «Ана те ген дә ба ҫып тор» йә ки 
«Иҙән гә, ая ғым осо на ул тыр», – тип әйт һә геҙ, 4һеҙ иман даш тар 
ара һын да ке ше айы рып, на сар фе кер гә та я ныу сы хө көм дар ке үек 
бу ла һы ғыҙ тү гел ме? 5Тың ла ғыҙ әле, ҡә ҙер ле иман даш та рым:  Ал ла, 
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Үҙен ярат ҡан дар ға вә ғә ҙә ит кән сә, улар иман да ры ме нән бай 
бул һын дар һәм Бат ша лыҡ ты ми раҫ итеп ал һын дар өсөн, донъя 
кү ҙен дә яр лы бу лып кү рен гән дәр ҙе һай лап ал ма ны мы ни? 6Һеҙ 
иһә фә ҡир ҙе кәм һет те геҙ. Һеҙ ҙе йә бер лә гән һәм хө көм ал ды на 
һөй рә гән ке ше ләр бай ҙар тү гел ме ни? 7Һеҙ йө рөт кән Мә сих тең 
яҡ шы исе мен шу лар хур ла май мы ни? 

8Из ге Яҙ ма ла әй тел гән сә: «Яҡы ның ды үҙең де ярат ҡан ке үек 
ярат», – ти гән Бат ша лыҡ ҡа ну нын үтәй һе геҙ икән, дө рөҫ эш‑
ләй һе геҙ. 9Әгәр ҙә ин де ке ше ләр ҙе айы рып ҡа ра һа ғыҙ, го наһ ҡы‑
ла һы ғыҙ һәм ҡа нун һеҙ ҙе енә йәт се бу ла раҡ хө көм итә. 10Кем дер 
ҡа нун ды ту лы һын са үтәп тә, уның бер ге нә та ла бын боҙ һа ла, 
ул бө тә ҡа нун ды бо ҙоу ҙа ғә йеп ле. 11Сөн ки: «Зи на ҡыл ма», – ти‑
гән Ал ла шу лай уҡ: «Үл тер мә», – тип тә әйт кән. Әгәр ҙә зи на 
ҡыл ма һаң, лә кин үл тер һәң, һин ҡа нун ды бо ҙоу ҙа ғә йеп ле һең. 
12Ирек лек ҡа ну ны бу йын са хө көм ите лә һе ке ше бу ла раҡ һөй лә‑
геҙ һәм ғә мәл ҡы лы ғыҙ. 13Шәф ҡәт күр һәт мәү се гә ҡа ра та хө көм 
рә хим һеҙ бу лыр. Шәф ҡәт ле лек иһә хө көм өҫ тө нән тан та на итә. 

Иманһәмғәмәлдәр
14Кем дер: «Мин иман то там», – тип әй тә, лә кин бы ны эш‑

тә ре ме нән күр һәт мәй икән, бы нан ни фай ҙа, иман даш та рым? 
Был иман уны ҡот ҡа ра алыр мы? 15Әгәр, иман даш ир‑ат йә ки 
ҡа тын‑ҡыҙ ке йем дән һәм көн дә лек ри зыҡ тан мәх рүм бу лып, 
16ара ғыҙ ҙан кем дер: «Иҫән‑һау йө рө гөҙ. Йы лы ны ғыҙ һәм туй‑
ған сы аша ғыҙ!» – тип әйт һә, әм мә улар ға те рек лек өсөн кә рәк ле 
нә мә ләр ҙе бир мә һә, бы нан ни фай ҙа? 17Иман ме нән дә шу лай. 
Ғә мә ле бул ма һа, ул үҙе нән‑үҙе үле. 

18Лә кин кем дер: «Һи нең има ның бар һәм ми нең ғә мәл дә рем 
бар», – ти ер. Һин ми ңә үҙең дең има ның ды ғә мәл дәр ҙән баш ҡа 
күр һәт һәм мин һи ңә үҙ има ным ды ҡыл ған ғә мәл дә рем аша 
күр һә тер мен. 19Һин Ал ла ның бер бу лы уы на ыша на һың мы? 
Яҡ шы! Ен дәр ҙә бы ға ыша на һәм ҡал ты ра шып то ра. 20Эй буш 
бән дә! Ғә мәл һеҙ иман дың фай ҙа һыҙ бу лы уы на дә лил дәр те‑
ләй һең ме? 21Ата быҙ Иб ра һим, улы Ис хаҡ ты ҡор бан кил те реү 
уры ны на ят ҡыр ғас, ҡыл ған ғә мәл дә ре ар ҡа һын да аҡ лан ма ған‑
мы ни? 22Кү ре үең сә, уның има ны ғә мәл дә ре ме нән бер гә эш 
ит кән һәм шул эш тә ре аша уның има ны ка мил лаш ҡан. 23Из ге 
Яҙ ма ла ғы: «Иб ра һим Ал ла ға ышан ды һәм бы ның ме нән ул хаҡ 
һа нал ды» – ти гән һүҙ ҙәр раҫ лан ды һәм ул Ал ла ның ду ҫы тип 
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атал ды. 24Кү рә һе геҙ ме, ке ше Ал ла та ра фы нан има ны на ғы на тү‑
гел, ә ҡыл ған ғә мәл дә ре нә ҡа рап та аҡ ла на. 25Фә хи шә Ра хав та, 
хә бәр се ләр гә ҡу наҡ сыл лыҡ күр һә теп һәм улар ға бү тән юл дан 
ки тер гә яр ҙам итеп, ҡыл ған ғә мә ле ар ҡа һын да Ал ла та ра фы нан 
аҡ лан ма ған мы ни? 26Шу лай уҡ, рух һыҙ тән үле бул ған ке үек, 
ҡы лын ған ғә мәл дән баш ҡа иман да үле. 

Тел

31Иман даш та рым, бө тә геҙ ҙә ос таз бу лыр ға ын тыл ма ғыҙ. 
Үҙе геҙ бе лә һе геҙ бит: өй рә теү се бу ла раҡ, беҙ баш ҡа лар ға ҡа‑

ра ған да ҡа ты раҡ хө көм ите лә сәк беҙ. 2Бө тө нө бөҙ ҙә күп ха та лар 
яһай быҙ. Һү ҙен дә абын ма ған ке ше – ка мил, ул үҙе нең бө тә тә нен 
тыя ала. 3Әгәр ҙә беҙ буй һон до рор өсөн ат тар ҙы ауыҙ лыҡ лай быҙ 
икән, ат тар ҙың то тош кәү ҙә һе ме нән ида ра итә ала быҙ. 4Бы на 
ка рап тар ҙы ла, ни тик лем ҙур бул ма һын дар һәм көс лө ел та ра‑
фы нан ҡы уып йө рө төл мә һен дәр, бә лә кәс ке нә ҡой роҡ иш кә ге 
яр ҙа мын да ҡой роҡ со те лә гән яҡ ҡа бо ра. 5Тел дә шу лай уҡ, кес‑
кәй ге нә ағ за бул һа ла, са ма һыҙ маҡ та на. Ана нин дәй бә лә кәс 
ке нә ут ҙур ур ман ды ян ды рып ебә рә. 6Тел дә – ут. Тә не беҙ ҙең 
ағ за ла ры ара һын да ул – яман лыҡ донъя һы. Ул бө төн тә не беҙ ҙе 
быс ра та һәм бө тә тор мо шо боҙ ҙо ял ҡын ға сор най, уның үҙен иһә 
йә һән нәм уты ҡа бы ҙып ебә рә. 

7Һәр төр лө ян уар ҙар ҙы ла, ҡош тар ҙы ла, һөй рә леү се ләр ҙе лә, 
диң геҙ хай уан да рын да буй һон до роп бу ла, һәм ке ше улар ҙы буй‑
һон дор ҙо ла ин де. 8Ә тел де бер кем дә буй һон до ра ал май: ты‑
йыл ғы һыҙ, яуыз, үле мес ле ағыу ме нән ту лы. 9Те ле беҙ ме нән беҙ 
Ата быҙ Раб бы ны дан лай быҙ, шул уҡ тел ме нән Ал ла ға оҡ шаш 
итеп яра тыл ған ке ше ләр ҙе ҡар ғай быҙ. 10Бер үк ауыҙ ҙан дан лау 
ҙа, ҡар ғыш та сы ға. Иман даш та рым, улай бу лыр ға те йеш ту гел. 
11Бер үк шиш мә нән сө сө лә, тоҙ ло ла һыу сы ға мы ни? 12Иман‑
даш та рым, ин жир аға сын да зәй түн еме ше, ә йө ҙөм һа ба ғын да 
ин жир үҫә ме ни? Тоҙ ло шиш мә лә сө сө һыу би рә ал май. 

Ысынаҡыл
13Һеҙ ҙең ара ғыҙ ҙа ҡай һы ғыҙ аҡыл лы һәм аң лы? Ул бы ны ба‑

ҫал ҡы лы ғы һәм аҡыл ме нән ҡыл ған ғә мәл дә ре аша иге лек ле 
тор мо шон да күр һәт һен. 14Әм мә йө рәк тә ре геҙ ҙе әсе көн сөл лөк 
һәм мин‑мин лек би лә һә, ма һай ма ғыҙ һәм хә ҡи ҡәт кә ҡар шы ял‑
ған ла ма ғыҙ. 15Ун дай аҡыл юға ры нан тү гел, ул донъя ны ҡы, ру хи 
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бул ма ған, ен де ке. 16Ҡай ҙа көн сөл лөк һәм мин‑мин лек, шун да 
тар ҡау лыҡ һәм һәр төр лө яман эш хө көм һө рә. 17Ә юға ры нан 
кил гән аҡыл иң тәү ҙә саф, шу лай уҡ ты ныс, йом шаҡ, тың лау сан, 
шәф ҡәт һәм иге лек ле емеш тәр ме нән ту лы, ке ше ләр ҙе ти геҙ кү рә 
һәм ике йөҙ лө тү гел. 18Хаҡ лыҡ ор лоҡ та ры ты ныс лыҡ та сә се лә 
һәм был ор лоҡ тар ты ныс лыҡ та ра тыу сы лар ға уңыш кил те рә. 

Кемдонъяменәндуҫ–улАллағадошман

41Ара ғыҙ ҙа ғы дош ман лыҡ һәм ыҙ ғыш ҡай ҙан ки лә? Кү ңе ле‑
геҙ ҙә тар ты шып йә шә гән мин‑мин ле те ләк тәр ҙән тү гел ме? 

2Һеҙ ни ҙер те ләй һе геҙ, лә кин уны ала ал май һы ғыҙ һәм шу ның 
өсөн үл те ре шә һе геҙ. Ни мә гә лер көн лә шә һе геҙ, лә кин те лә ге геҙ гә 
өл гә шә ал май һы ғыҙ, шу ның өсөн ара ғыҙ ҙа ыҙ ғыш ки леп сы ға, 
һәм һеҙ һу ғы ша һы ғыҙ. Те лә гә не геҙ ҙе ала ал май һы ғыҙ, сөн ки Ал‑
ла нан һо ра май һы ғыҙ. 3Һо рап та ала ал май һы ғыҙ, сөн ки үҙе геҙ гә 
ге нә ләз зәт алыу өсөн, на сар ниәт ме нән һо рай һы ғыҙ. 

4Эй Ал ла ға хы я нат сыл дар, донъя ме нән дуҫ ла шыу – Ал ла ға 
дош ман бу лыу икән ле ген бел мәй һе геҙ ме ни? Шу лай итеп, кем 
донъя ме нән дуҫ бу лыр ға те ләй, ул Ал ла ға дош ман бу ла. 5Йә ки 
Из ге Яҙ ма ла: «Ал ла Үҙе беҙ гә һал ған рух ты көн лә шеү дә рә жә һе‑
нә етеп яра та»*, – тип юҡ ҡа әй тел гән ме ни? 6Әм мә Ал ла би рә 
тор ған мәр хә мәт та ғы ла ҙу ры раҡ. Бы на шу ға кү рә Из ге Яҙ ма ла: 

«Ал ла тә кәб бер ҙәр гә ҡар шы то ра, 
ә тый наҡ тар ға мәр хә мә тен би рә», – 

тип әй тел гән. 7Шу ға кү рә Ал ла ға буй һо но ғоҙ, ә Иб лис кә ҡар шы 
то ро ғоҙ, шул ва ҡыт та ул һеҙ ҙән ҡа сыр. 8Ал ла ға яҡын ла шы ғыҙ, 
һәм Ул һеҙ гә яҡын ла шыр. Го наһ лы лар, ҡул да ры ғыҙ ҙы та ҙар ты‑
ғыҙ, ике йөҙ лө ләр, йө рәк тә ре геҙ ҙе саф лан ды ры ғыҙ. 9Ҡай ғы ры ғыҙ, 
иң рә ше геҙ, ила шы ғыҙ! Кө лө үе геҙ илау ға, ә шат лы ғы ғыҙ ҡай ғы ға 
әй лән һен. 10Раб бы ға буй һо но ғоҙ, һәм Ул һеҙ ҙе юға ры кү тә рер. 

Яманатһатыуҙанкиҫәтеү
11Иман даш та рым, бер‑бе ре геҙ ҙең яма на тын һат ма ғыҙ. Үҙ 

иман да шы ның яма на тын һат ҡан йә ки уны хө көм ит кән ке‑
ше ҡа нун дың яма на тын һа та һәм ҡа нун ды хө көм итә. Әгәр ҙә 

* 4:5 Был грек са төп нөс хә лә ге бе рен се мөм кин бул ған мә ғә нә һе. 
Икен се мә ғә нә һе: «Ал ла беҙ гә һал ған Рух беҙ ҙе көн лә шеү дә рә жә һе нә 
етеп яра та». 
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 ҡа нун ды хө көм итә һең икән, һин ҡа нун ды үтәү се тү гел, ә Уны 
хө көм итеү се һең. 12Ба ры тик бер ге нә ҡа нун Сы ға рыу сы һәм Хө‑
көм дар бар. Ул ғы на ҡот ҡа ра һәм һә ләк итә ала. Шу лай бул ғас, 
баш ҡа лар ҙы хө көм итер гә кем һуң һин? 

Маһайыусанлыҡтанкиҫәтеү
13«Бө гөн йә ки ир тә гә беҙ фә лән ҡа ла ға ки тер беҙ һәм, ун да йыл 

бу йы йә шәп, һа тыу итер беҙ, та быш алыр быҙ», – тип һөй ләү се ләр, 
хә ҙер һеҙ тың ла ғыҙ. 14Эй һеҙ, ир тә гә ни бу лы рын бел мәү се ләр, 
һеҙ ҙең тор мо шо ғоҙ ни ге нә? Һеҙ бит аҙ ва ҡыт ҡа пәй ҙә бу лып, 
аҙаҡ юға лыу сы то ман ғы на. 15«Раб бы их ты я рын да бул һа, беҙ 
иҫән бу лыр быҙ, те ге не йә бы ны эш ләр беҙ», – тип әй тер урын ға 
16һеҙ бит хә ҙер, тә кәб бер лә неп, ма һа я һы ғыҙ. Һәр шун дай ма һа‑
йыу яман лыҡ ул. 17Шу лай итеп, кем дә кем яҡ шы лыҡ ҡы лыр ға 
кә рәк ле ген бе леп тә эш лә мәй, ул го наһ ҡы ла. 

Байҙарғакиҫәтеү

51Бай ҙар, ә хә ҙер һеҙ тың ла ғыҙ! Өҫ тө гөҙ гә бә лә‑ҡа за ябы ры‑
лып ки лә, шу ның өсөн үк һеп ила ғыҙ. 2Һеҙ ҙең бай лы ғы ғыҙ 

се ре гән, ке йем дә ре геҙ ҙе кө йә аша ған. 3Ал тын‑кө мөш тә ре геҙ 
ту тыҡ ҡан. Улар ҙың ту ты ғы һеҙ гә ҡар шы дә лил бу лыр һәм тә‑
не геҙ ҙе ут ке үек ашар. Һеҙ ха зи на ғыҙ ҙы ошо донъя ның һуң ғы 
көн дә рен дә туп ла ны ғыҙ. 4Ба ҫыу ҙа ры ғыҙ ҙа эш ләү се ләр һеҙ ҙең 
өсөн уңыш йый ҙы, һеҙ иһә улар ҙы эш ха ҡы тү лә мәй ал да ны ғыҙ. 
Тың ла ғыҙ – ха ҡы тү лән мә гән хеҙ мәт ҡыс ҡы ра. Ураҡ сы лар ҙың 
ҡыс ҡы ры шы уы сик һеҙ Ҡөҙ рәт ле Раб бы ҡо ла ғы на ба рып ет те. 
5Ер ҙә саҡ та һеҙ ләз зәт ки се реп, кә йеф‑са фа ҡо роп йә шә не геҙ, ә 
һу йы лыу кө нө гөҙ ки леү гә үҙе геҙ ҙе һи мерт те геҙ. 6Һеҙ ғә йеп һеҙ ҙе 
хө көм ит те геҙ һәм үл тер ҙе геҙ: ул һеҙ гә ҡар шы лаш ма ны. 

Сабырлыҡһәмдоғаҡылыу
7Иман даш та рым, Раб бы кил гән гә тик лем са быр бу лы ғыҙ. Ер‑

ҙең ҡим мәт ле уңыш би ре рен көт кән иген се гә ҡа ра ғыҙ: көҙ гө һәм 
яҙ ғы ям ғыр ҙар яуы уын нин дәй са быр лыҡ ме нән кө тә ул! 8Һеҙ 
ҙә шу лай са быр бу лы ғыҙ, кү ңе ле геҙ ҙе ны ғы ты ғыҙ, сөн ки Раб бы 
ки лә сәк көн яҡын. 9Ал ла һеҙ ҙе хө көм ит мә һен өсөн, бер‑бе ре‑
геҙ гә зар лан ма ғыҙ, иман даш тар: Хө көм дар ин де ишек тө бөн дә 
то ра. 10Иман даш тар, Раб бы исе ме нән һөй лә гән пәй ғәм бәр ҙәр‑
ҙең ға зап та ры нан һәм са быр лы ғы нан үр нәк алы ғыҙ. 11Тү ҙем лек 
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 ки сер гән дәр ҙе беҙ бә хет ле тип атай быҙ. Һеҙ Әйүп тең тү ҙем ле ге 
ту ра һын да ишет те геҙ, аҙаҡ Раб бы ның уға ҡыл ған яҡ шы лы ғын 
күр ҙе геҙ, сөн ки Раб бы ғә йәт шәф ҡәт ле һәм рә хим ле. 

12Әм мә, иман даш та рым, бө тә һе нән би ге рәк, күк ме нән дә, ер 
ме нән дә, бү тән бе рәй нә мә ме нән дә ант ит мә геҙ. Ал ла хө кө мө нә 
юлыҡ маҫ өсөн, һеҙ ҙең «Эйе» ти гә не геҙ «Эйе», «Юҡ» ти гә не геҙ 
«Юҡ» бул һын. 

13Ара ғыҙ ҙа кем дер ға зап си гә икән, до ға ҡыл һын. Кем дең дер 
ру хы кү тә рен ке бул һа, Ал ла ға маҡ тау йы ры йыр ла һын. 14Ара‑
ғыҙ ҙа кем дер ауы ры һа, шул иман даш тар бер ҙәм ле ге өл кән дә рен 
са ҡыр һын һәм улар, Раб бы исе ме ме нән, уға зәй түн ма йы һөр төп, 
уның өсөн до ға ҡыл һын. 15Иман ме нән ҡы лын ған до ға ауы рыу‑
ҙы һа уыҡ ты рыр, һәм Раб бы уны аяҡ ҡа баҫ ты рыр. Әгәр ҙә ул 
го наһ ҡыл ған бул һа, Ал ла уны ки се рер. 16Шу лай итеп, һа уы ғыу 
өсөн бер‑бе ре геҙ ал дын да го наһ та ры ғыҙ ҙы тан май әй теп би ре‑
геҙ һәм бер‑бе ре геҙ өсөн до ға ҡы лы ғыҙ. Тә ҡүә ке ше нең до ға һы 
көс лө, ул күп те эш ләр гә һә ләт ле. 17Ильяс беҙ ҙең ке үек үк ке ше 
бул ған. Ям ғыр яу мау ын те ләп, ул ты ры шып до ға ҡыл ған, һәм 
ер гә өс йыл ярым ям ғыр яу ма ған. 18Аҙаҡ ул та ғы до ға ҡыл ған, 
һәм күк ям ғыр ебәр гән, ер үҙе нең емеш тә рен үҫ тер гән. 

19Иман даш та рым, әгәр ара ғыҙ ҙан бе ре геҙ хә ҡи ҡәт тән тай ша‑
нып, икен се геҙ уны хә ҡи ҡәт кә ки ре ҡай тар һа, 20ул шу ны бел һен: 
го наһ лы ны ял ған юл дан ки ре ҡай та рыу сы был го наһ лы ның йә‑
нен үлем дән ҡот ҡа рыр һәм күп го наһ та рын ки се рер. 
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Петрҙыңберенсехаты
1 Петр 

11Ғай са Мә сих тең ил се һе Петр ҙан Понт та, Га ла ти я ла, Кап па‑
до ки я ла, Асия һәм Ви фи ния өл кә лә рен дә кил ме шәк бу лып 

та ра лып йә шә гән һай лап алын ған дар ға сә ләм! 2Ата быҙ Ал ла 
һеҙ ҙе ал дан Үҙе хәл ит кән ниәт бу йын са һай ла ны. Ул һеҙ ҙе, Ғай са 
Мә сих кә итә ғәт ле бул ға ны ғыҙ һәм Уның ҡа ны өҫ тө гөҙ гә бөр‑
кө лөү аша та ҙа рын ға ны ғыҙ өсөн, Үҙе нең Ру хы аша из ге ит кән. 

Һеҙ гә мәр хә мәт һәм имен лек мул би рел һен! 

Яңыөмөт
3Раб бы быҙ Ғай са Мә сих тең Ал ла һы на һәм Ата һы на дан! Ул 

Үҙе нең бө йөк мәр хә мә те ме нән Ғай са Мә сих те үле нән те рел теү 
аша беҙ ҙе яңы нан тыу ҙыр ҙы 4һәм беҙ гә се ре мәҫ, быс ран маҫ, 
шиң мәҫ ми раҫ ҡа те ре өмөт бир ҙе. Ул уны күк тә һеҙ ҙең өсөн һаҡ‑
лай. 5Ва ҡыт аҙа ғын да асы лыр ға әҙер тор ған ҡо то лоу өсөн Ал ла 
һеҙ ҙе има ны ғыҙ аша Үҙе нең ҡөҙ рә те ме нән һаҡ лап то ра. 6Шу ға 
кү рә, әле һәр төр лө һы нау ҙар ҙан әҙ ге нә ва ҡыт ҡа ға зап си гер гә 
те йеш бул һа ғыҙ ҙа, ҡы уа ны ғыҙ. 7Был һы нау ҙар има ны ғыҙ ҙың 
хаҡ лы ғын раҫ лай. Ал тын да бит ут та ян ды ры лып һы на ла, лә кин 
ба ры бер юҡ ҡа сы ға. Ә һеҙ ҙең има ны ғыҙ ал тын дан ҡә ҙер ле рәк. 
Шу лай һы нал ған има ны ғыҙ Ғай са Мә сих кил гән дә маҡ тау, дан 
һәм хөр мәт кил те рер. 8‑9Һеҙ Уны күр мә гән бул һа ғыҙ ҙа, яра та һы‑
ғыҙ; хә ҙер ҙә, күр мә һә геҙ ҙә, Уға ыша на һы ғыҙ һәм има ны ғыҙ ҙың 
маҡ са ты на – йә не геҙ ҙең ҡо то ло уы на өл гә шеп, әй теп бө төр гө һөҙ 
һәм иҫ кит кес ҙур ҡы уа ныс ме нән шат ла на һы ғыҙ. 

10Һеҙ гә би ре лә сәк мәр хә мәт ту ра һын да ал дан кү реп әйт кән 
пәй ғәм бәр ҙәр был ҡо то лоу ха ҡын да эҙ лән гән дәр һәм ен тек ләп 
тик шер гән дәр. 11Улар үҙ ҙә рен дә ге Мә сих Ру хы, ал дан кү реп, 
Мә сих тең ға зап си гә сә ге һәм һу ңы нан ки лә сәк бө йөк лөк ту‑
ра һын да әйт кән һүҙ ҙәр ҙең нин дәй хәл дәр гә һәм ҡай һы мәл‑
гә күр һә те үен тик шер гән. 12Улар ға үҙ ҙә ре нә тү гел, ә һеҙ ҙең 
өсөн хеҙ мәт итеү ҙә ре асыҡ лап би рел де. Улар иғ лан ит кән дәр ҙе 
бит аҙаҡ, күк тән ебә рел гән Из ге Рух аша, Һө йө нөс лө Хә бәр 
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та ра тыу сы лар һеҙ гә һөй ләп бир ҙе. Бы лар ға хат та фә реш тә ләр 
ҙә күҙ һа лыр ға те ләй. 

13Шу ға кү рә аҡы лы ғыҙ айыҡ бул һын һәм эш кә әҙер то ро ғоҙ. 
Ғай са Мә сих кил гән дә һеҙ гә би ре лә сәк Ал ла мәр хә мә те нә ту‑
лы һын са өмөт бағ ла ғыҙ. 14Тың лау сан ба ла лар һы маҡ бу лы ғыҙ, 
Ал ла ны бел мә гән ва ҡы ты ғыҙ ҙа ғы элек ке мин‑мин ле те ләк тә ре‑
геҙ гә үҙе геҙ өҫ тө нән ха ким лыҡ итер гә юл ҡуй ма ғыҙ. 15Ки ре һен сә, 
һеҙ ҙе са ҡыр ған Ал ла из ге бул ған ке үек, һеҙ ҙә бар ғә мәл дә ре‑
геҙ ҙә из ге бу лы ғыҙ. 16Из ге Яҙ ма ла: «Из ге бу лы ғыҙ, сөн ки Мин 
из ге», – тип әй тел гән. 17Һәр кем де эше нә ҡа рап ти геҙ күр гән 
Хө көм итеү се не до ға ҡыл ған да Атам тип атай һы ғыҙ икән, был 
ер ҙә кил ме шәк бу лып йә шә гән саҡ та ғү мер юлы ғыҙ ҙы ҡур ҡыу 
ҡа тыш хөр мәт ме нән үте геҙ. 18‑19Ата‑ба ба лар ҙан ми раҫ итеп би‑
рел гән мә ғә нә һеҙ тор мош тан ал тын‑кө мөш ке үек фа ни нә мә ләр 
ме нән тү гел, ә ғә йеп һеҙ һәм пак бә рәс ке үек бул ған Мә сих тең 
ҡә ҙер ле ҡа ны ме нән тү ләп алын ған лы ғы ғыҙ ҙы бе лә һе геҙ. 20Ул 
донъя яра тыл ған сы уҡ һай лан ғай ны, әм мә һеҙ ҙең өсөн һуң ғы 
ва ҡыт та ғы на асыл ды. 21Мә сих те үле нән те релт кән һәм Уға дан 
бир гән Ал ла ға һеҙ Мә сих аша иман то та һы ғыҙ ҙа ин де. Шу лай 
итеп, һеҙ ҙең има ны ғыҙ һәм өмө тө гөҙ Ал ла ла бу лыр. 

22Хә ҡи ҡәт кә итә ғәт итеп, һеҙ, иман даш та ры ғыҙ ҙы ту ған дар са 
эс кер һеҙ яра тыр өсөн, йән дә ре геҙ ҙе пак ла ны ғыҙ, шу лай бул ғас, 
бер‑бе ре геҙ ҙе ысын кү ңел дән яра ты ғыҙ! 23Һеҙ ҙең яңы тор мо‑
шо ғоҙ ҙоң ине ше иҫ ке рә тор ған ор лоҡ тү гел, ә иҫ кер мәй тор ған 
ор лоҡ. Был – Ал ла ның те ре һәм мәң ге лек һү ҙе! 24Из ге Яҙ ма ла 
әй тел гән сә: 

«Бө тә ке ше – үлән ке үек, 
уның бө тә да ны – ялан сәс кә һе ише. 
Үлән ҡо рой, 
сәс кә һе ҡо йо ла, 

25 ә Раб бы һү ҙе мәң ге гә ҡа ла». 
Был һүҙ һеҙ гә иғ лан ител гән Һө йө нөс лө Хә бәр ҙең үҙе. 

Тереташһәмизгехалыҡ

21Шу лай итеп, һәр төр лө яуыз лыҡ ты һәм мә кер ҙе, ике йөҙ лө‑
лөк тө һәм көн сөл лөк тө, һәр төр лө ғәй бәт те сит кә таш ла ғыҙ! 

2Һеҙ ҙә, ыша ныс та үҫеп, ҡо то лоу ға өл гә шеү өсөн, яңы тыу ған 
са бый һөт һо ра ған ке үек, саф ру хи һөт кә ын ты лы ғыҙ. 3Һеҙ бит 
Раб бы ның из ге ле ген та ты ны ғыҙ. 4Уға – ке ше ләр ки ре ҡаҡ ҡан, 
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әм мә Ал ла та ра фы нан һай лап алын ған ҡим мәт ле мәң ге те ре Таш 
яны на ки леп, 5һеҙ үҙе геҙ ҙә, те ре таш тар ке үек, ру хи йорт бу лып 
тө ҙө лө гөҙ. Шу лай итеп Ғай са Мә сих аша Ал ла ға хуш ки лер лек 
ру хи ҡор бан дар кил те реү се из ге ру ха ни ҙар бу лыр һы ғыҙ. 6Из ге 
Яҙ ма ла әй тел гән сә: 

«Бы на Мин, һай лап алып, 
Си он да* ни геҙ ҙең ҡим мәт ле мө йөш та шын һа лам. 
Уға ина ныу сы һис кем оят ҡа ҡал ма я саҡ». 

7Шу лай итеп, Ул һеҙ – иман лы лар өсөн на мыҫ бил дә һе, ә иман 
тот мау сы лар өсөн: 

«Тө ҙөү се ләр, яраҡ һыҙ, тип ки ре ҡаҡ ҡан таш 
иң мө һим мө йөш та шы бул ды. 

8 Ул – ке ше ләр абы на саҡ таш, 
улар абы нып йы ғы ла саҡ ҡая». 

Был таш ҡа абы на лар, сөн ки Уға буй һон май ҙар. Был улар өсөн 
ал дан бил дә лән гән. 9Әм мә һеҙ – ҡа раң ғы лыҡ тан Үҙе нең ғә жә йеп 
яҡ ты лы ғы на Са ҡы рыу сы ның бө йөк эш тә рен иғ лан итеү өсөн 
һай лан ған нә ҫел, бат ша ру ха ни ҙа ры, из ге ха лыҡ, Ал ла ның Үҙ 
хал ҡы. 10Эле ге рәк һеҙ хат та ха лыҡ тү гел ине геҙ, ә хә ҙер Ал ла 
хал ҡы бул ды ғыҙ. Ҡа сан дыр һеҙ гә шәф ҡәт күр һә тел мә гәй не, 
хә ҙер иһә шәф ҡәт күр һә тел де. 

Алланыңҡолдарыкеүекйәшәгеҙ
11Ҡә ҙер ле лә рем! Һеҙ был донъя ла – ил ги ҙәр ҙәр һәм мо са фир ҙар. 

Шу ға кү рә һеҙ ҙе йән гә ҡар шы кө рә шеү се го наһ лы те ләк тәр ҙән 
йы раҡ то рор ға са ҡы рам. 12Мә жү си ҙәр ара һын да ҡы лы ғы ғыҙ ға 
һүҙ тей ҙер мәҫ лек бул һын. Шул ва ҡыт та, хә ҙер һеҙ ҙе яуыз лыҡ 
ҡы лыу сы лар тип яман ла һа лар ҙа, иге лек ле эш тә ре геҙ ҙе кү реп, 
Ал ла кил гән көн дө Уны дан лар ҙар. 

13Раб бы ха ҡы өсөн, ке ше ләр та ра фы нан урын лаш ты рыл ған һәр 
тәр тип кә: ба ры һы нан өҫ төн бул ған бат ша ға 14шулай уҡ енә йәт‑
се ләр ҙе яза лар ға, из ге лек ҡы лыу сы лар ҙы дәрт лән де рер гә ебә‑
рел гән ида ра сы лар ға буй һо но ғоҙ. 15Ал ла ның их ты я ры шун дай: 
из ге лек ҡы лы уы ғыҙ ме нән һеҙ аҡыл һыҙ һәм на ҙан ке ше ләр ҙең 
ауы ҙын то ма лар ға те йеш. 16Ирек ле ке ше ләр бу ла раҡ, ире ге геҙ ҙе 
яуыз лыҡ ты йә ше реү өсөн фай ҙа лан ма ғыҙ, Ал ла ның ҡол да ры 

* 2:6 Сион – Иеру са лим дың – Ал ла ҡа ла һы ның – ди ни һәм сим во‑
лик әһә ми әт тә ҡул ла ныл ған исе ме. 
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 ке үек йә шә геҙ, 17һәм мә ке ше ләр ҙе их ти рам ите геҙ, иман даш тар ҙы 
яра ты ғыҙ, хөр мәт итеп, Ал ла нан ҡур ҡы ғыҙ, бат ша ны оло ла ғыҙ. 

Мәсихтеңғазапсигеүе–беҙгәүрнәк
18Ҡол дар, яҡ шы кү ңел ле һәм әҙәп ле ху жа ла ры ғыҙ ға ғы на тү гел, 

аяу һыҙ ҙа ры на ла ҡур ҡыу ҡа тыш тә рән хөр мәт ме нән буй һо но ғоҙ. 
19Бе рәй һе на хаҡ ҡа ға зап сик кән дә, на мы ҫы ме нән Ал ла ға бәй ле 
бул һа, Ал ла бы ны хуш кү рә. 20Ғә йеп эш ҡыл ған өсөн туҡ мал ған 
саҡ та тү ҙем лек күр һә тә һе геҙ икән, нин дәй маҡ тау өмөт итә һе‑
геҙ? Әм мә из ге лек ҡы лып та ға зап си гә һе геҙ һәм шул саҡ та тү‑
ҙем лек күр һә тә һе геҙ икән, Ал ла бы ны хуш кү рә. 21Һеҙ бит шу ға 
са ҡы рыл ды ғыҙ. Мә сих тә, Үҙе нең эҙе нән ба рыр ға һеҙ гә үр нәк 
ҡал ды рып, һеҙ ҙең өсөн ға зап сик те. 22Из ге Яҙ ма ла яҙыл ған са: 

«Ул го наһ ҡыл ма ны, 
һәм Уның те лен дә мә кер лек та был ма ны». 

23Мыҫ ҡыл ител гән ва ҡыт та Ул мыҫ ҡыл ме нән яуап ҡай тар‑
ма ны, ға зап сик кән дә яна ма ны, ә Үҙен ғә ҙел Хө көм итеү се гә 
тап шыр ҙы. 24Беҙ го наһ тар өсөн үл һен һәм хаҡ лыҡ өсөн йә шә һен 
тип, Ул Үҙе беҙ ҙең го наһ та ры быҙ ҙы Үҙ тә нен дә ар ҡы саҡ ҡа кү‑
тәр ҙе. Һеҙ Уның яра ла ры нан һа уыҡ ты рыл ды ғыҙ. 25Һеҙ аҙа шып 
йө рө гән һа рыҡ тар һы маҡ ине геҙ, әм мә хә ҙер Кө төү се геҙ һәм 
йән дә ре геҙ ҙе Һаҡ лау сы яны на әй лә неп ҡайт ты ғыҙ. 

Ҡатындарһәмирҙәр

31‑2Шу лай уҡ, ҡа тын дар, һеҙ ҙә ир ҙә ре геҙ гә буй һо но ғоҙ. Шу‑
ның ме нән, әгәр ир ҙә ре геҙ ара һын да ҡай һы бе рәү ҙәр Ал ла 

һү ҙен ки ре ҡаҡ һа, улар ҙы бер нин дәй һүҙ ҙәр һеҙ Ал ла ҡар шы һы на 
баҫ ты рыр һы ғыҙ. Һеҙ ҙең саф һәм Ал ла ға хөр мәт ме нән йә шә үе‑
геҙ ҙе күр гән гә, улар иман ға ки лер. 3Һеҙ ҙең гү зәл ле ге геҙ сәс тә‑
ре геҙ ҙе ҡа бар тып ҡу йыу ҙа һәм ал тын би ҙә үес тәр та ғыу ҙа йә ки 
ҡуп шы ке йем дәр ке йеү ке үек тыш ҡы ма тур лыҡ та тү гел, 4ә ысын 
йө рәк тән сыҡ ҡан, ба ҫал ҡы һәм ты ныс хол ҡо ноң һу лы маҫ эс ке 
ма тур лы ғын да. Ал ла ал дын да бы на шул ҡим мәт ле. 5Ҡа сан дыр 
Ал ла ға өмөт бағ ла ған из ге ҡа тын дар ҙа, ир ҙә ре нә буй һо ноп, үҙ ҙә‑
рен шу лай би ҙә гән. 6Ми ҫал ға, Са ра ла Иб ра һим ды әфән дем тип 
атап, уға күн дәм бул ған. Һеҙ ҙә из ге лек ҡы лып, һәм һис ни ҙән 
ҡурҡ ма йын са, Са ра ның ба ла ла ры бул ған һы ғыҙ. 

7Шу лай уҡ, ир ҙәр, һеҙ ҙә ҡа тын да ры ғыҙ ға, улар ҙың көс һөҙ 
зат икә нен иҫ кә алып, иғ ти бар лы бу лы ғыҙ. Ҡа тын да ры ғыҙ ҙы 
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хөр мәт ите геҙ, улар ҙа һеҙ ҙең ке үек үк Ал ла нан тор мош бү лә ге 
ал ды бит. Шу лай итеп, до ға ла ры ғыҙ ға тот ҡар лыҡ бул маҫ. 

Ғәҙеллекөсөнғазапсигеү
8Ни һа йәт, һәм мә геҙ бер фе кер ҙә, ми һыр бан лы, ту ған йән ле, 

шәф ҡәт ле, тый наҡ бу лы ғыҙ. 9Яман лыҡ ҡа яман лыҡ ме нән йә ки 
мыҫ ҡыл лау ға мыҫ ҡыл лау ме нән яуап ҡай тар ма ғыҙ. Ки ре һен сә, 
фа ти ха би ре геҙ, сөн ки һеҙ шу ның өсөн, фа ти ха ҡа бул ит һен өсөн 
са ҡы рыл ған һы ғыҙ. 

Из ге Яҙ ма ла әй тел гән: 
10 «Кем тор мош то яра тыр ға 

һәм яҡ шы көн дәр ҙе кү рер гә те ләй, 
те лен яман лыҡ тан, 
ауы ҙын мә кер ле һүҙ ҙәр ҙән тый һын. 

11 Яуыз лыҡ тан сит ләш һен һәм яҡ шы лыҡ ҡыл һын, 
ты ныс лыҡ эҙ лә һен һәм шу ға ын тыл һын. 

12 Сөн ки Раб бы ның күҙ ҙә ре тә ҡүә ке ше ләр гә, 
ҡо лаҡ та ры улар ҙың до ға һы на йү нәл гән, 
әм мә Раб бы ның йө ҙө яман лыҡ ҡы лыу сы лар ға 
ҡар шы то ра». 

13Әгәр ҙә яҡ шы лыҡ эш ләр гә ын тыл һа ғыҙ, һеҙ гә кем яуыз лыҡ 
ҡы лыр? 14Ә ғә ҙел лек өсөн ға зап сик һә геҙ, һеҙ бә хет ле! Бер кем дән 
дә ҡурҡ ма ғыҙ һәм бор сол ма ғыҙ. 15Әм мә йө рәк тә ре геҙ ҙә Мә сих‑
те Ху жа итеп из ге ләп оло ла ғыҙ. Өмө тө гөҙ ха ҡын да һеҙ ҙән хи сап 
та лап итеү се һәр кем гә яуап би рер гә һәр ва ҡыт әҙер бу лы ғыҙ, 
16әм мә бы ны ба ҫал ҡы лыҡ һәм их ти рам, саф выж дан ме нән эш‑
лә геҙ. Шул ва ҡыт та һеҙ гә яла яғыу сы лар һәм тел тей ҙер мәҫ йә шәү 
рә үе ше геҙ ҙе Мә сих те ке бул ға ны ғыҙ өсөн хур лау сы лар оят ҡа ҡа‑
лыр. 17Ал ла их ты я ры бу йын са, из ге лек ле эш ҡы лып ға зап ла ныу 
яман лыҡ ҡы лып ға зап ла ныу ға ҡа ра ған да яҡ шы раҡ. 18Мә сих тә 
бит, беҙ ҙе Ал ла яны на алып ба рыу өсөн, ғә ҙел һеҙ ке ше ләр уры‑
ны на ғә ҙел Ке ше бу ла раҡ, го наһ та ры быҙ өсөн бер тап ҡыр һәм 
мәң ге гә ға зап сик те. Шу лай итеп Уның тә не үл те рел де, әм мә Рух 
яр ҙа мын да Ул те рел тел де. 19Ру хы ме нән Ул тот ҡон да ғы рух тар 
яны на ба рып вә ғәз әйт те. 20Был рух тар бо рон ғо за ман дар ҙа – Нух 
көн дә рен дә – Ал ла ға итә ғәт һеҙ бул ған. Ә Ал ла, са быр лыҡ күр‑
һә теп, кә мә тө ҙөл гән ва ҡыт та, Нух көн дә рен дә улар ҙың тәү бә гә 
ки леү ен көт кән. Ул ка рап та бик аҙ ҙар, һи геҙ ке ше ге нә, һыу аша 
ҡо то лоп сыҡ ҡан. 21Һыу аша – һыу ға сум ды ры лыу йо ла һы аша – 
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хә ҙер һеҙ ҙә ҡот ҡа ры лыр һы ғыҙ. Һыу ға сум ды ры лыу – тән дең 
ке рен йы уып тө шө рөү тү гел, ә саф выж дан ту ра һын да Ал ла ға 
үте нес. Был Ғай са Мә сих тең үле нән те ре леп то ро уы аша мөм кин 
бул ды. 22Ул, күк кә ашып, мө һим урын ҙа, Ал ла ның уң яғы на ул‑
тыр ған, һәм Уға бар лыҡ фә реш тә ләр ҙә, күк тә ге ха ким лыҡ тар 
ҙа, ҡөҙ рәт тәр ҙә буй һон ған. 

Гонаһлытормоштанбаштартыу

41‑2Шу лай итеп, Мә сих тән ға за бы ки сер гәс, был донъя ла ғы 
ҡал ған ва ҡы тын ин де әҙәм нәф се һе бу йын са тү гел, Ал ла 

их ты я ры бу йын са йә шәр өсөн, һеҙ ҙә Уны ҡы ке үек үк фе кер ләү 
рә үе ше ме нән ҡо рал ла ны ғыҙ, сөн ки тән ға за бы ки се реү се го наһ‑
лы тор мош алып ба рыу ҙан баш тарт ты. 3Ғү ме ре геҙ ҙең шаҡ тай 
өлө шөн мә жү си ҙәр ке үек аҙ ғын лыҡ ҡа, бо ҙоҡ лоҡ ҡа, эс ке лек‑
кә, то та наҡ һыҙ ки сә ләр гә, кә йеф‑са фа ға бир ҙе геҙ һәм ерән гес 
ял ған илаһ тар ға етер лек та бын ды ғыҙ. 4Шу ға кү рә мә жү си ҙәр 
һеҙ ҙең бү тән сә үҙ ҙә ре ме нән бер гә шул аҙ ғын лыҡ тар ҙа ҡат наш‑
ма уы ғыҙ ға ғә жәп лә нә һәм һеҙ ҙе яман лай. 5Улар те ре ләр ҙе һәм 
үле ләр ҙе хө көм итер гә әҙер Ал ла ға яуап би рә сәк тәр әле. 6Шу ға 
кү рә, был донъя ла тән дә ре ме нән хө көм ител һә ләр ҙә, рух та ры 
ме нән Ал ла һы маҡ йә шә һен дәр өсөн, Һө йө нөс лө Хә бәр үле ләр гә 
лә иғ лан ител де. 

7Донъя ның ахы ры яҡын. Шу ға кү рә до ға ҡы ла алыу өсөн 
то та наҡ лы һәм айыҡ аҡыл лы бу лы ғыҙ. 8Бө тә һе нән дә би ге рәк 
бер‑бе ре геҙ ҙе ысын йө рәк тән яра ты ғыҙ, сөн ки мө хәб бәт бул ған 
ер ҙә күп го наһ тар ки се ре лә. 9Бер‑бе ре геҙ гә аһ‑зар һыҙ ҡу наҡ сыл 
бу лы ғыҙ. 10Ал ла нан нин дәй һә ләт ал ған бул һа ғыҙ, һәр ҡай һы ғыҙ 
шул һә ләт ме нән бер‑бе ре геҙ гә хеҙ мәт ите геҙ. Яҡ шы ида ра сы лар 
ке үек, Ал ла та ра фы нан би рел гән төр лө һә ләт тәр ҙе ҡул ла ны ғыҙ. 
11Кем гә лер һөй ләү оҫ та лы ғы би рел гән икән, Ал ла нан кил гән 
һүҙ ҙәр ме нән һөй лә һен; кем гә лер хеҙ мәт итеү оҫ та лы ғы би рел гән 
икән, Ал ла бир гән көс ме нән хеҙ мәт ит һен. Шу лай итеп, Ғай са 
Мә сих аша һәр ни ҙә Ал ла дан ла ныр. Мә сих кә мәң ге нән‑мәң ге гә 
дан һәм ҡөҙ рәт бул һын! Амин! 

Мәсихисемеөсөнғазапсигеү
12Ҡә ҙер ле лә рем! Һы нау уты үтер гә ту ра кил гән гә ғә жәп лән‑

мә геҙ, бын да сә йер бер ни ҙә юҡ. 13Ки ре һен сә, Мә сих тең ға зап‑
та рын да ҡат на шы уы ғыҙ өсөн ҡы уа ны ғыҙ һәм Уның бө йөк лө гө 
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асыл ған да шат лы ғы ғыҙ ҙың си ге бул маҫ. 14Әгәр ҙә һеҙ ҙе Мә сих 
исе ме өсөн мыҫ ҡыл лай ҙар икән, һеҙ бә хет ле, сөн ки дан Ру хы, 
Ал ла Ру хы һеҙ ҙең ме нән. 15Ара ғыҙ ҙан һис кем ке ше үл те реү се 
йә ки ҡа раҡ, яуыз лыҡ ҡы лыу сы йә ки баш ҡа лар эше нә ҡы ҫы лыу‑
сы бу ла раҡ ға зап сик мә һен. 16Әгәр ҙә ин де ул мә сих се* бу ла раҡ 
ға зап си гә икән, оял ма һын, ә был исем де йө рө тө үе өсөн Ал ла ны 
дан ла һын. 17Ал ла ның хө көм итеү ва ҡы ты ет те һәм хө көм Уның 
йор тон да ғы лар ҙан баш ла на саҡ. Был беҙ ҙән баш лан һа, Ал ла ның 
Һө йө нөс лө Хә бә рен ки ре ҡа ғыу сы лар ҙы ни мә кө тә? Из ге Яҙ ма ла 
әй тел гән сә: 

18 «Әгәр тә ҡүә ке ше саҡ ҡо то ла икән, 
ал ла һыҙ ҙар һәм го наһ лы лар ҡай ҙа ба рыр?» 

19Шу лай итеп, Ал ла их ты я ры бу йын са ға зап си геү се ләр, из ге лек 
ҡы лып, үҙ йән дә рен тоғ ро Бул ды рыу сы ға ыша нып тап шыр һын дар. 

Өлкәндәргәһәмйәштәргәнәсихәт

51Үҙем дә өл кән, Мә сих ға зап та ры ның ша һи ты һәм ки лә сәк‑
тә асы ла саҡ бө йөк лөк тө ур таҡ ла шыу сы бу ла раҡ, ара ғыҙ ҙа ғы 

өл кән дәр гә мө рә жә ғәт итәм: 2үҙе геҙ ҙә ге ыша нып тап шы рыл ған 
Ал ла кө тө үен мәж бү ри ҙән тү гел, ә үҙ те лә ге геҙ ме нән, Ал ла их‑
ты я ры бу йын са, хур лыҡ лы та быш ар ты нан ҡыу ма йын са, ә кү ңел 
ҡуш ҡан са ты рыш лыҡ, хәс тәр лек ме нән кө тө гөҙ. 3Һеҙ гә ыша нып 
тап шы рыл ған дар өҫ тө нән ха ким лыҡ ит мә геҙ, ә кө тө үе геҙ гә өл‑
гө бу лы ғыҙ. 4Һәм Баш Кө төү се кил гәс, һеҙ һу лы май тор ған дан 
та жын алыр һы ғыҙ. 

5Йәш тәр, һеҙ шу лай уҡ өл кән дәр гә буй һо но ғоҙ. Һәр бе ре геҙ 
бер‑бе ре геҙ гә ҡа ра та ба ҫал ҡы лыҡ күр һә те геҙ, сөн ки, Из ге Яҙ‑
ма ла әй тел гән сә: 

«Ал ла тә кәб бер ҙәр гә ҡар шы то ра, 
ә тый наҡ тар ға мәр хә мә тен би рә». 

6Шу лай итеп, Ал ла ның ҡөҙ рә те нә буй һо но ғоҙ, һәм Ул Үҙ ва‑
ҡы тын да һеҙ ҙе юға ры кү тә рер. 7Үҙе геҙ ҙең бө тә мә шә ҡәт тә ре геҙ‑
ҙе Ал ла ға йөк мә те геҙ, сөн ки Ул һеҙ ҙең хаҡ та ҡай ғыр та. 8Айыҡ 
аҡыл лы һәм уяу бу лы ғыҙ, һеҙ ҙең дош ма ны ғыҙ Иб лис, үке реү се 
арыҫ лан һы маҡ, кем де йо тор ға тип эҙ лә неп йө рөй. 9Иман даш та‑
ры ғыҙ ҙың донъя ла шун дай уҡ ға зап тар ға ду сар ите ле үен бе леп, 
Иб лис кә ныҡ лы иман ме нән ҡар шы ба ҫы ғыҙ. 10Бар мәр хә мәт тең 

* 4:16 Мәсихсе – Ғай са Мә сих тең эйә реү се һе. 
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сы ға на ғы бул ған һәм Ғай са Мә сих аша һеҙ ҙе Үҙе нең мәң ге лек 
да ны на са ҡы рып ал ған Ал ла, һеҙ бер аҙ ға зап сик кән дән һуң, 
кө сө гөҙ ҙө ҡай та ра саҡ, ҡе үәт би рә сәк, ны ғы та саҡ һәм ҡаҡ ша маҫ‑
лыҡ итә сәк. 11Уға мәң ге‑мәң ге гә ҡөҙ рәт бул һын, Амин! 

12Мин һеҙ гә үҙем ыша ныс лы тип һа на ған иман да шы быҙ Си лу ан 
аша һеҙ ҙе дәрт лән де реп, һәм Ал ла ның ысын мәр хә мә те ха ҡын да 
ша һит лыҡ ҡы лып, ҡыҫ ҡа са ғы на яҙ ҙым. Шул мәр хә мәт ме нән 
ныҡ то ро ғоҙ. 13Ва ви лон да ғы һеҙ ҙең ке үек үк һай лап алын ған 
иман даш тар бер ҙәм ле ге һәм шу лай уҡ улым Марк һеҙ гә сә ләм 
ебә рә. 14Бер‑бе ре геҙ ҙе ту ған дар са яра тып үбеп сә ләм лә геҙ. 

Мә сих те ке бул ған һәм мә геҙ гә имен лек бул һын. 
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11Ғай са Мә сих тең хеҙ мәт се һе һәм ил се һе Си мон Петр ҙан – 
Ал ла быҙ һәм Ҡот ҡа рыу сы быҙ Ғай са Мә сих тең хаҡ лы ғы аша 

беҙ ҙең ке үек шул уҡ ҡим мәт ле иман ҡа бул ит кән дәр гә: 2Ал ла ны 
һәм Раб бы быҙ Ғай са ны та нып бе леү аша һеҙ гә мәр хә мәт һәм 
имен лек мул итеп би рел һен! 

Иманлыкешенеңсаҡырылыуыһәмһайланыуы
3Үҙе нең да ны на һәм ка мил лы ғы на са ҡыр ған Ал ла ны та нып 

бе ле үе беҙ аша Ғай са ның ила һи ҡөҙ рә те беҙ гә йә шәү һәм Ал ла ға 
их лас та бы ныу өсөн кә рәк бул ған бө тә нә мә не бү ләк ит те. 4Бы лар 
ар ҡы лы, был донъя те ләк тә ре нә бәй ле бо ҙоҡ лоҡ тан ҡа сып, ила һи 
тә би ғи лек кә ҡат на шы ғыҙ бул һын өсөн, Ул беҙ гә иң ҡим мәт ле, 
иң бө йөк вә ғә ҙә лә рен бир ҙе. 5Шул сә бәп ле, има ны ғыҙ ға из ге лек 
өҫ тәү өсөн, бар кө сө гөҙ ҙө һа лы ғыҙ. Из ге лек кә бе ле ме геҙ ҙе өҫ тә геҙ, 
6бе лем гә – то та наҡ лыҡ, то та наҡ лыҡ ҡа – са быр лыҡ, са быр лыҡ‑
ҡа – Ал ла ға их лас та бы ныу, 7Ал ла ға их лас та бы ныу ға – ту ған дар са 
яра тыу, ту ған дар са яра тыу ға мө хәб бәт өҫ тә геҙ. 8Әгәр ҙә һеҙ ошо 
һы ҙат тар ға эйә бул һа ғыҙ һәм улар ар та бар һа, Раб бы быҙ Ғай са 
Мә сих те та нып бе ле үе геҙ фай ҙа һыҙ һәм емеш һеҙ ҡал маҫ. 9Ә ин де 
кем улар ға эйә тү гел, шул алыҫ тан на сар күр гән һу ҡыр һәм үҙе нең 
элек ке го наһ та ры нан та ҙа ры ны уын онот ҡан ке ше. 10Шу ға кү рә, 
иман даш тар, Ал ла та ра фы нан са ҡы рыл ған һәм һай лан ған бу лы‑
уы ғыҙ ҙы ны ғы тыр ға ты ры шы ғыҙ. Шу лай ит һә геҙ, бер ва ҡыт та ла 
абын маҫ һы ғыҙ, 11Раб бы быҙ һәм Ҡот ҡа рыу сы быҙ Ғай са Мә сих тең 
мәң ге лек Бат ша лы ғы на ҙур те ләк ме нән ҡа бул ите лер һе геҙ. 

12Шул сә бәп тән, һеҙ бы лар ҙы бел һә геҙ һәм ҡа бул ит кән хә ҡи‑
ҡәт тә ныҡ тор һа ғыҙ ҙа, мин улар ту ра һын да һәр ва ҡыт хә те ре‑
геҙ гә тө шө рә сәк мен. 13Әле гә, ер ҙә йә шә гән са ғым да, хә те ре геҙ ҙе 
яңыр тып то роу ҙы бу ры сым тип һа на йым. 14Бе ләм, тиҙ ҙән, Раб‑
бы быҙ Ғай са Мә сих ми ңә әйт кән сә, был донъя нан ки тер гә ту ра 
ки лә сәк бит. 15Шу ға кү рә, мин ара ғыҙ ҙан кит кәс тә, бы лар ҙы 
һәр ва ҡыт иҫ кә алыр һы ғыҙ, тип ты ры шам. 
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Мәсихтеңкилеүе
16Беҙ һеҙ гә Раб бы быҙ Ғай са Мә сих тең ҡөҙ рә те һәм Уның ки‑

леүе ту ра һын да ғы оҫ та ғы на уй лап сы ға рыл ған хи кә йәт тәр гә 
эйә реп тү гел, ә Уның бө йөк лө гөн үҙ күҙ ҙә ре ме нән күр гән ке ше 
бу ла раҡ һөй лә нек. 17Уға дан лы бө йөк Ал ла нан: «Был Ми нең 
ҡә ҙер ле Улым, Ул Ми нең ҡы уа ны сым», – ти гән ауаз кил гән дә, 
Ғай са Ата быҙ Ал ла та ра фы нан хөр мәт ал ды һәм Үҙен дан бал ҡы‑
шын да күр һәт те. 18Ғай са ме нән из ге тау ҙа бул ған саҡ та, күк тән 
кил гән был ауаз ды үҙе беҙ ишет тек. 19Шу ға кү рә беҙ пәй ғәм бәр‑
ҙәр һөй лә гән һүҙ ҙәр ҙең ыша ныс лы бу лы уы на та ғы ла ны ғы раҡ 
ина на быҙ. Әгәр уға иғ ти бар бир һә геҙ, дө рөҫ эш ләй һе геҙ. Был һүҙ 
көн ты уып, Мә сих – таң йон до ҙо – йө рәк тә ре беҙ ҙә ҡалҡ ҡан сы, 
төн дә яҡ тырт ҡан шәм‑сы раҡ ке үек. 20Иң элек шу ны бе ле геҙ: 
Из ге Яҙ ма ла ғы бер ге нә пәй ғәм бәр лек тә пәй ғәм бәр ҙең үҙе нең 
уй‑фе кер лә үе нән кил мәй. 21Сөн ки пәй ғәм бәр лек һү ҙе бер ҡа сан 
да ке ше их ты я ры ме нән әй тел мә не, ке ше ләр Ал ла нан кил гән 
хә бәр ҙе Из ге Рух тан рух ла нып һөй лә не. 

Ялғанөйрәтеүселәртураһында

21Из ра иль хал ҡы ара һын да ял ған пәй ғәм бәр ҙәр ҙә бул ған 
һы маҡ, һеҙ ҙең ара ғыҙ ҙа ла ял ған өй рә теү се ләр бу лыр. Улар 

за рар лы тәғ ли мәт тәр ҙе та ра тыр, хат та үҙ ҙә рен ирек кә йо лоп ал‑
ған Ха ким ды ин ҡар итеп, үҙ баш та ры на тиҙ үк һә лә кәт кил те рер. 
2Күп тәр улар ҙың аҙ ғын лы ғы на эйә рер, һәм улар ҙың шул эш тә ре 
ар ҡа һын да хә ҡи ҡәт юлы хур ла ныр. 3Ял ған өй рә теү се ләр, ҡом‑
һоҙ ла нып, үҙ ҙә ре уй лап сы ғар ған өй рә теү ҙә ре яр ҙа мын да һеҙ ҙең 
иҫәп кә бай лыҡ туп лар. Улар өҫ тө нән күп тән ин де хө көм то ра, 
улар ҙың һә лә кә те ҡо тол ғо һоҙ. 

4Ал ла го наһ ҡыл ған фә реш тә ләр ҙе лә ая ма ған, ә йә һән нәм гә 
таш ла ған бит. Шун да, ҡа раң ғы ла, сын йыр ме нән бы ғау лан ған 
ки леш хө көм кө нөн кө төр ҙәр. 5Ал ла бо рон ғо донъя ны ла ая ма ған, 
ба ры тик һи геҙ ке ше не, шул иҫәп тән тә ҡүә тор мош то вә ғәз лә гән 
Нух ты иҫән ҡал ды рып, ал ла һыҙ ҙар өҫ тө нә ту фан ебәр гән. 6Шу‑
лай итеп Со дом, Го мор ра ҡа ла ла рын да хө көм ит кән һәм көл гә 
әй лән де реп ҡый рат ҡан. Ул ал ла һыҙ ҙар ҙың ки лә сә ге нин дәй 
бу ла һын һа баҡ рә үе шен дә ки ҫәт кән. 7Ә тә ҡүә Лот ты уның эр гә‑
һен дә хө көм һөр гән Со дом ке ше лә ре нең аҙ ғын лы ғы нан ҡот ҡар‑
ған. 8Был тә ҡүә ке ше, аҙ ғын дар ара һын да йә шә гән дә, улар ҙың 



 2 Петр  2 

348

әх лаҡ һыҙ эш тә рен кү реп һәм ише теп, көн дән‑көн ға зап сик кән. 
9Шу лай итеп, Раб бы Үҙен хөр мәт ит кән дәр ҙе һы нау ҙар ҙан ни сек 
ҡот ҡа рыр ға, ә Үҙен тың ла ма ған дар ҙы, яза аҫ тын да то топ, хө көм 
кө нө нә сә ни сек һаҡ лар ға икә нен бе лә. 

10Был би ге рәк тә, үҙ ҙә ре нең быс раҡ аҙ ғын лы ғы на буй һо ноп, 
Раб бы ха ким лы ғын кәм һе теү се ләр гә ҡа ғы ла. Улар әҙәп һеҙ һәм 
үҙ һүҙ ле ке ше ләр. Улар күк тә ге көс тәр гә яла яғыу ҙан да ҡурҡ‑
май. 11Хә йер, күп кә ҡе үәт ле рәк һәм көс лө рәк фә реш тә ләр ҙә 
Раб бы ал дын да улар ҙы кәм һе теп ғә йеп лә мәй. 12Был ял ған өй‑
рә теү се ләр иһә үҙ ҙә ре бел мә гән де хур лай. Улар тә би ғи те ләк тә‑
ре нә буй һо ноп йә шә гән һәм фә ҡәт ау лау һәм үл те реү өсөн ге нә 
тыу ған аң һыҙ хай уан дар һы маҡ. Хай уан дар ни сек үл те рел гән, 
был ял ған өй рә теү се ләр ҙә шу лай һә ләк ите лә сәк. 13Улар үҙ‑
ҙә ре кил тер гән яуыз лыҡ та ры на яуыз лыҡ әже ре ала саҡ. Улар 
өсөн хо зур лыҡ – көн яҡ ты лы ғын да ҡом һоҙ ла нып ашап‑эсеү. 
Улар – әшә ке лек һәм хур лыҡ, сөн ки һеҙ ҙең ме нән бер та бын 
ар тын да ул ты рып, ал даҡ рә хәт лек тән ләз зәт лә нә ләр. 14Улар 
кем ме нән зи на ҡы лыр ға икән тип, ҡыҙ‑ҡыр ҡын ға күҙ һа лып, 
был го наһ тан ты йы ла ал май һәм то то роҡ һоҙ йән дәр ҙе хаҡ 
юл дан яҙ ҙы ра, кү ңел дә ре ҡом һоҙ лоҡ ҡа өй рә тел гән, өҫ тә ре нә 
ләғ нәт ят ҡан. 15Улар, ту ра юл дан тай пы лып, аҙаш ты. Улар үҙе‑
нең яуыз эш тә ре өсөн та быш алыу ҙы ярат ҡан Ва ла ам ға, Во сор 
улы на, эйәр ҙе. 16Ә Ва ла ам яҙыҡ эше өсөн шел тә лән гән. Ишәк, 
ке ше Бе гор та уы шы ме нән өн дә шеп, пәй ғәм бәр ҙе ал йот ло ғо‑
нан туҡ тат ҡан. 

17Был ке ше ләр – һыу һыҙ шиш мә ләр, ел‑да уыл ҡы уып та‑
рат ҡан то ман һы маҡ: улар ҙы дөм ҡа раң ғы лыҡ кө тә. 18Сөн ки 
улар, яң ғы ра уыҡ лы буш һүҙ ҙәр һөй ләп, аҙ ғын те ләк тә рен дә 
уй нап, яңы лыш лыҡ та йә шәү се ләр ҙән бы на‑бы на ары нып ки‑
леү се ләр ҙе үҙ ҙә ре нә ылыҡ ты ра. 19Үҙ ҙә ре бо ҙоҡ лоҡ ҡол да ры 
бу лып та, те ге ләр гә азат лыҡ вә ғә ҙә итә, сөн ки кем ни мә гә 
буй һо на, шу ның ҡо ло на әй лә нә. 20Был ке ше ләр, Раб бы быҙ һәм 
Ҡот ҡа рыу сы быҙ Ғай са Мә сих те та нып бе леү аша донъя ның 
аҙ ғын лыҡ та ры нан арын ғас, ҡа бат шу лар та ра фы нан сыр мап 
алын ған һәм еңел гән. Шу ға кү рә улар ҙың һуң ғы хә ле элек‑
ке һе нән яма ны раҡ. 21Сөн ки, хаҡ лыҡ юлын та нып бел гән дән 
һуң, үҙ ҙә ре нә тап шы рыл ған тор мош ме нән йә шәү ти гән из ге 
әмер ҙән ки ре ҡай тыу ға ҡа ра ған да, ул юл ды бө төн ләй бел мә‑
һә ләр, улар өсөн яҡ шы раҡ бул ған бу лыр ине. 22Ун дай ке ше ләр 
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ме нән ни бул ған лы ғы ту ра һын да мә ҡәл дәр ҙә дө рөҫ әй тел гән: 
«эт үҙ ҡо ҫо ғо на әй лә неп ҡай та» һәм «йы уын ды рыл ған сус ҡа 
быс раҡ та ау нар ға ба ра». 

Раббыкөнөяҡынлаша

31Ҡә ҙер ле лә рем, мин ин де һеҙ гә икен се ха тым ды яҙам. Был 
хат тар ҙа мин, бел гән дә ре геҙ ҙе иҫе геҙ гә тө шө рөп, саф уй ҙа‑

ры ғыҙ ҙы уя там. 2Элек ке ва ҡыт тар ҙа из ге пәй ғәм бәр ҙәр та ра фы‑
нан ал дан әй тел гән һүҙ ҙәр ҙе, Раб бы быҙ һәм Ҡот ҡа рыу сы быҙ ҙың 
ил се лә ре геҙ аша тап шы рыл ған әме рен иҫе геҙ ҙә то то ғоҙ. 

3Иң тәү ҙә шу ны бе ле геҙ: аҙаҡ ҡы көн дәр ҙә үҙ ҙә ре нең аҙ ғын 
те ләк тә ре бу йын са ғә мәл ҡы лыу сы, мыҫ ҡыл лау сы оят һыҙ ке ше‑
ләр ки леп сы ға саҡ. 4Улар: «Ғай са ки лер гә вә ғә ҙә ит мә не ме ни? 
Ҡай ҙа һуң ул? Беҙ ҙең ата‑ба ба ла ры быҙ үлеп бөт тө, ә бар нә мә, 
донъя яра тыл ған да ни сек бул һа, шул ки леш ҡа ла би рә», – ти ер‑
ҙәр. 5Әм мә улар күк тең һәм ер ҙең бо рон дан бу лы уын, улар ҙың 
Ал ла һү ҙе ме нән һыу ҙан һәм һыу аша яра ты лы уын юрый һан ға 
һуҡ май ҙар. 6Элек ке донъя һүҙ аша ту фан һы уы на ба ты ры лып 
һә ләк ител гән. 7Ә шул уҡ һүҙ ме нән хә ҙер ге күк һәм ер, ут тан 
һә ләк ите леү өсөн, хө көм кө нө нә сә һаҡ ла нып то ра. Шул көн дә 
ал ла һыҙ ҙар ҙа юҡ ите лә сәк. 

8Лә кин, ҡә ҙер ле лә рем, бер нә мә һеҙ ҙең иғ ти ба ры ғыҙ ҙан сит тә 
то роп ҡал ма һын: Раб бы өсөн бер көн мең йыл ға, мең йыл бер 
көн гә тиң. 9Ҡай һы бе рәү ҙәр оҙаҡ ҡа һу ҙыл ды тип иҫәп лә һә лә, 
Раб бы үҙ вә ғә ҙә һен үтәү ҙе оҙаҡ лат май. Ки ре һен сә, Ул һеҙ гә са‑
быр лыҡ күр һә тә, сөн ки бер кем дең дә һә ләк бу лы уын те лә мәй, 
ә бө төн ке ше нең тәү бә гә ки леү ен кө тә. 

10Әм мә Раб бы кө нө, ҡа раҡ һы маҡ, көт мә гән дә ки леп етер. 
Ул көн дә күк көс лө дө һөр лә гән та уыш аҫ тын да юҡ ҡа сы ға саҡ; 
күк есем дә ре ут та иреп тар ҡа ла саҡ; ер һәм ун да ғы бө тә эш тәр 
фаш ите лә сәк*. 11‑12Әгәр бө тә нә мә шу лай тар ҡа ла саҡ икән, 
һеҙ нин дәй ке ше ләр бу лыр ға те йеш һе геҙ һуң? Ал ла кө нөн көт‑
кән дә, һәм ул көн дөң ти ҙе рәк ки леүе өсөн хәл дән кил гән дең 
ба ры һын да эш лә гән дә, тор мо шо ғоҙ из ге бу лыр ға һәм Ал ла ға 
их лас та бы ныр ға те йеш һе геҙ. Ул көн дә күк ут та янып тар ҡа ла‑
саҡ һәм күк есем дә ре ҡы ҙыу лыҡ тан эреп бө тә сәк. 13Әм мә беҙ 

* 3:10 Фашителәсәк – ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «янып бө‑
тә сәк» тип би рел гән.
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Ал ла  та ра фы нан вә ғә ҙә ител гән хаҡ лыҡ ха ким лыҡ итә сәк яңы 
күк те һәм яңы ер ҙе кө тә беҙ. 

14Шу ға кү рә, ҡә ҙер ле лә рем, бы ның һәм мә һен дә кө төп, Ал ла 
ҡар шы һын да имен лек тә, бер нин дәй тап һыҙ, кәм се лек һеҙ йә шәй 
алыу өсөн, хә ле геҙ ҙән кил гән дең ба ры һын да эш лә геҙ. 15Аң ла ғыҙ: 
Раб бы быҙ са быр, сөн ки ул ке ше ләр ҙең ҡо то ло уын те ләй. Үҙе нә 
Ал ла та ра фы нан би рел гән зи рәк аҡы лы ме нән беҙ ҙең ҡә ҙер ле 
иман да шы быҙ Па вел да һеҙ гә шу лай тип яҙ ғай ны. 16Был хаҡ та ул 
бө тә хат та рын да яҙа. Әм мә уның хат та рын да аң ла уы ауыр бул‑
ған ҡай һы бер урын дар бар. На ҙан дар һәм иман да то то роҡ һоҙ 
ке ше ләр, баш ҡа Из ге Яҙ ма лар ҙы боҙ ған ке үек, был урын дар ҙы 
ла бо ҙоп аң ла та. Шу ның ме нән үҙ ҙә рен һә лә кәт кә ду сар итә. 17Ә 
һеҙ, ҡә ҙер ле лә рем, был ту ра ла ал дан уҡ бе леп һаҡ бу лы ғыҙ. Әх‑
лаҡ һыҙ ке ше ләр гә үҙе геҙ ҙе ту ра юл дан яҙ ҙы рыр ға юл ҡуй ма ғыҙ. 
Юҡ һа үҙе геҙ тор ған ныҡ лы ни геҙ ҙән ҡо лап тө шөр һө гөҙ. 18Раб‑
бы быҙ һәм Ҡот ҡа рыу сы быҙ Ғай са Мә сих мәр хә мә тен дә һәм Уны 
та нып бе леү ҙә даи ми үҫе геҙ. Уға хә ҙер һәм мәң ге лек кө нөн дә лә 
дан бул һын! Амин. 
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ЯХЪЯНЫҢБЕРЕНСЕХАТЫ
1 Яхъя 

ТормошҺүҙе

11Беҙ баш тан уҡ бул ған, беҙ ишет кән, үҙ күҙ ҙә ре беҙ ме нән 
күр гән, кү ҙәт кән һәм ҡул да ры быҙ ме нән ҡа ғыл ған нә мә – 

тор мош Һү ҙе ту ра һын да вә ғәз ләй беҙ. 2Тор мош беҙ гә асыл ды: беҙ 
уны күр ҙек. Ата быҙ ме нән бул ған, үҙе беҙ гә асыл ған мәң ге лек 
тор мош ха ҡын да ша һит лыҡ ҡы ла быҙ һәм иғ лан итә беҙ. 3Һеҙ ҙә 
беҙ ҙең ме нән ара ла ша ал һын өсөн, үҙе беҙ ҙең күр гән һәм ишет‑
кән дә ре беҙ ҙе һеҙ гә лә иғ лан итә беҙ. Беҙ иһә Ата һәм Уның Улы 
Ғай са Мә сих ме нән ара ла шып йә шәй беҙ 4һәм, ҡы уа ны сы быҙ 
ту лы бул һын өсөн, һеҙ гә ошо лар ҙы яҙа быҙ. 

Алла–яҡтылыҡ
5Беҙ Ғай са Мә сих тән ишет кән һәм һеҙ гә иғ лан итә тор ған 

Хә бәр шул: Ал ла – яҡ ты лыҡ һәм Ун да һис нин дәй ҡа раң ғы‑
лыҡ юҡ. 6Әгәр ҙә беҙ: «Ал ла ме нән ара ла шып йә шәй беҙ», – тип 
әй тә беҙ, әм мә ҡа раң ғы лыҡ та ғү мер ки се рә беҙ икән, ти мәк, беҙ 
ял ған лай быҙ һәм хә ҡи ҡәт бу йын са йә шә мәй беҙ. 7Әгәр ин де Ал‑
ла яҡ ты лыҡ та бул ған ке үек, беҙ ҙә яҡ ты лыҡ та йә шә һәк, ти мәк, 
бер‑бе ре беҙ ме нән ара ла шып йә шәй беҙ һәм Уның Улы Ғай са ның 
ҡа ны беҙ ҙе һәр төр лө го наһ та ры быҙ ҙан та ҙа рын ды ра. 

8Әгәр: «Го на һы быҙ юҡ», – ти беҙ икән, беҙ үҙ‑үҙе беҙ ҙе ал дай‑
быҙ һәм беҙ ҙә хә ҡи ҡәт юҡ. 9Ә го наһ та ры быҙ ҙы та ный быҙ икән, 
Ал ла го наһ та ры быҙ ҙы ки се рер һәм һәр төр лө яуыз лыҡ тар ҙан 
арын ды рыр, сөн ки Ул тоғ ро һәм ғә ҙел. 10Әгәр: «Беҙ го наһ ҡыл ма‑
ныҡ», – ти һәк, Ал ла ны ял ған сы итә беҙ һәм беҙ ҙә Уның һү ҙе юҡ. 

Мәсих–беҙҙеңЯҡлаусыбыҙ

21Ба ла ла рым! Мин бы лар ҙы һеҙ гә, бү тән сә го наһ ҡыл ма ғыҙ, 
тип яҙам. Әгәр ин де бе рәй һе го наһ ҡыл һа, Ата ал дын да беҙ ҙең 

Яҡ лау сы быҙ бар, Ул – һәр ва ҡыт ғә ҙел эш итеү се Ғай са Мә сих. 
2Ул беҙ ҙең го наһ та ры быҙ ҙың, беҙ ҙең ге нә тү гел, бәл ки бө төн 
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донъя го наһ та ры ның ки се ре ле үе ха ҡы на Үҙен ҡор бан ит те. 3Ал‑
ла ны бе ле үе беҙ ҙе беҙ бы на ни сек аң лай ала быҙ: Уның әмер ҙә рен 
үтәй беҙ икән, ти мәк, беҙ Уны бе лә беҙ. 4Бе рәй һе: «Мин Ал ла ны 
бе ләм», – ти, әм мә Уның әмер ҙә рен үтә мәй икән, ул ял ған сы һәм 
ун да хә ҡи ҡәт юҡ. 5Уның һү ҙен үтә гән ке ше лә иһә Ал ла мө хәб‑
бә те ысын лап та ка мил лыҡ ҡа өл гәш кән бу ла. Шу ның аша беҙ 
Уның ме нән ара ла шып йә шә үе беҙ ҙе бе лә беҙ ҙә ин де. 6Кем дә кем: 
«Мин Ал ла ла мын», – ти, ул ке ше Ғай са һы маҡ йә шәр гә те йеш. 

Яңыәмер
7Ҡә ҙер ле лә рем! Мин һеҙ гә нин дәй ҙер яңы әмер яҙ ма йым, 

юҡ, ул – һеҙ гә баш тан уҡ бил дә ле иҫ ке әмер. Ә иҫ ке әмер – һеҙ 
ишет кән Хә бәр ул. 8Шу лай ҙа ми нең яҙ ған да рым яңы әмер ҙә, 
сөн ки уны тәү ләп Мә сих үтә не һәм хә ҙер һеҙ уның бу йын са йә‑
шәй һе геҙ. Ҡа раң ғы лыҡ си ге нә, ә ысын яҡ ты лыҡ ин де бал ҡый. 

9Кем дә кем үҙен яҡ ты лыҡ та мын ти, әм мә иман да шы на нәф‑
рәт лә нә, ул һа ман ҡа раң ғы лыҡ та әле. 10Иман да шын ярат ҡан ке ше 
иһә яҡ ты лыҡ та йә шәй һәм уға абы ныу ҡур ҡы ны сы яна май. 11Ә 
кем үҙе нең иман да шы на нәф рәт то та, шул ҡа раң ғы лыҡ та бу ла, 
ҡа раң ғы лыҡ та йө рөй һәм үҙе нең ҡай ҙа ки теп бар ға нын бел мәй, 
сөн ки ҡа раң ғы лыҡ уны һу ҡы райт ҡан. 

12 Ба ла ла рым, һеҙ гә яҙам, 
сөн ки һеҙ ҙең го наһ та ры ғыҙ 
Ғай са ар ҡа һын да ки се рел де. 

13 Ата лар, һеҙ гә яҙам, 
сөн ки һеҙ баш тан уҡ Бу лыу сы ны та нып бе лә һе геҙ. 
Егет тәр, һеҙ гә яҙам, 
сөн ки һеҙ Иб лис те ең де геҙ. 

14 Ба ла лар, һеҙ гә яҙ ҙым, 
сөн ки һеҙ Ата ны та нып бел де геҙ. 
Ата лар, мин һеҙ гә яҙ ҙым, 
сөн ки һеҙ баш тан уҡ Бу лыу сы ны та нып бел де геҙ. 
Егет тәр, мин һеҙ гә яҙ ҙым, 
сөн ки һеҙ көс лө, 
Ал ла һү ҙе һеҙ ҙең кү ңе ле геҙ ҙә йә шәй, 
һәм һеҙ Иб лис те ең де геҙ. 

15Донъя ны һәм ун да бул ған нә мә ләр ҙе ярат ма ғыҙ. Донъя ны 
ярат ҡан ке ше нең кү ңе лен дә Ата ны яра тыу юҡ. 16Сөн ки донъя‑
ла ғы бө төн нә мә: го наһ лы тә би ғә те беҙ ни мә те ләй, күҙ ҙә ре беҙ 
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ни мә кү рер гә за ры ға һәм тор мош та тә кәб бер лек кә ни мә кил‑
те рә – улар Ата нан тү гел, фә ҡәт донъя нан. 17Донъя һәм уның 
те ләк тә ре үтеп ки тә, ә Ал ла их ты я рын үтә гән ке ше мәң ге йә шәй. 

Мәсихдошмандарытураһындакиҫәтеү
18Ба ла ла рым! Һуң ғы мәл ет те. Донъя ахы ры на са Мә сих дош‑

ма ны ның* ки ле ре ха ҡын да һеҙ ишет те геҙ. Хә ҙер Мә сих тең күп 
дош ман да ры пәй ҙә бул ды. Һуң ғы мәл ет кә нен шу нан бе лә беҙ ҙә 
ин де. 19Улар ара быҙ ҙан кит те, әм мә был беҙ ҙе ке бул ды лар ти‑
гән де аң лат май. Әгәр беҙ ҙе ке бул һа лар, беҙ ҙең ме нән ҡа лыр ҙар 
ине. Улар ҙың беҙ ҙән ки теү ҙә ре беҙ ҙе ке тү гел лек тә рен күр һәт те 
лә ин де. 

20Һеҙ гә иһә из ге бул ған Мә сих май һөрт кән,** һәм һеҙ бө тә геҙ 
ҙә хә ҡи ҡәт те бе лә һе геҙ. 21Мин һеҙ гә хә ҡи ҡәт те бел мәй һе геҙ 
тип тү гел, ә уны һәм хә ҡи ҡәт тән һис нин дәй ял ған кил мә гә нен 
бел гә не геҙ өсөн яҙ ҙым. 22Кем ял ған сы? Ул – Ғай са ның Мә сих 
икә нен ин ҡар итеү се. Мә сих тең дош ма ны шун дай. Ул Ата ны ла, 
Улы Ғай са ны ла ин ҡар итә. 23Ал ла Улын ин ҡар итеү се нең Ата һы 
ла юҡ. Ал ла Улын та ныу сы ның иһә Ата һы бар. 

24Баш тан уҡ ни ишет кән бул һа ғыҙ, ана шу ны кү ңе ле геҙ ҙә һаҡ‑
ла ғыҙ. Әгәр ҙә баш тан ишет кән дәр кү ңе ле геҙ ҙә йә шә һә, һеҙ ҙә 
Ата ның Улын да һәм Улы ның Ата һын да бу лыр һы ғыҙ. 25Бы ны, 
мәң ге лек тор мош то, беҙ гә Мә сих Үҙе вә ғә ҙә ит кән. 

26Мин бы лар ҙы һеҙ ҙе ту ра юл дан яҙ ҙы рыр ға ты ры шыу сы лар 
ха ҡын да яҙам. 27Ә һеҙ ҙең үҙе геҙ ҙә Мә сих тән би рел гән Из ге Рух 
то ра, һәм һеҙ һис кем дең өй рә те үе нә мох таж тү гел һе геҙ. Мә сих 
Ру хы һеҙ гә бө тө нө һөн дә өй рә тә, һәм Уның өй рәт кән дә ре хә ҡи‑
ҡи, ял ған тү гел. Рух һеҙ гә өй рәт кән сә Мә сих тә йә шә геҙ. 

Аллабалалары
28Шу лай итеп, ба ла ла рым, Мә сих кил гән дә Уның ал дын да 

ҡы йыу һәм оя лыу һыҙ ба ҫып то ра алыр өсөн, Мә сих тә йә шә геҙ. 
29Әгәр ҙә һеҙ Уның хаҡ бу лы уын бе лә һе геҙ икән, ти мәк, хаҡ лыҡ 
ҡы лыу сы һәр кем дең Ал ла нан тыу ған бу лы уын да бе лә һе геҙ. 

* 2:18 Мәсихдошманы – дәж жәл; донъя ға ва ҡыт аҙа ғын да ки лә сәк 
Иб лис тең вә ки ле. Рус са «ан тих рист» ти е лә. 

** 2:20 Майһөртөү – Мә сих тең улар ға Из ге Рух би ре үе күҙ уңын да 
то то ла. 27‑се аят ты ҡа ра ғыҙ. 
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31Ҡа ра ғыҙ, Ата беҙ ҙе ҡай һы лай ныҡ ярат ҡан: беҙ ҙе «Ал ла 
ба ла ла ры» тип атай ҙар! Эйе, беҙ – Уның ба ла ла ры. Ә донъя, 

Ал ла ны та ны ма ған ға кү рә, беҙ ҙе лә бел мәй. 2Ҡә ҙер ле лә рем, беҙ 
хә ҙер Ал ла ба ла ла ры, әм мә нин дәй бу ла са ғы быҙ асыл ма ны әле. 
Шу ны ғы на бе лә беҙ: Мә сих кил гән дә, беҙ Уға оҡ шаш бу лыр‑
быҙ, сөн ки ысы нын да Ул нин дәй бул һа, беҙ Уны шун дай итеп 
кү рер беҙ. 3Уға ошо өмөт тө бағ ла ған һәр кем, Мә сих пак бул ған 
ке үек, үҙен пак лан ды ра. 

4Го наһ ҡыл ған һәр кем Ал ла ҡа ну нын бо ҙа: го наһ бит ул – 
ҡа нун һыҙ лыҡ. 5Мә сих тең ке ше го наһ та рын алып ки тер өсөн 
ки леү ен һеҙ бе лә һе геҙ. Ә Уның Үҙен дә го наһ юҡ. 6Мә сих тә йә‑
шәү се бер кем дә го наһ ҡыл май. Го наһ ҡы лыу сы иһә Мә сих те 
күр мә гән һәм Уны та ны ма ған. 

7Ба ла ла рым, һеҙ ҙе һис кем ал да ма һын. Хаҡ эш ит кән ке ше Мә сих 
ке үек үк хаҡ бу ла. 8Го наһ ҡы лыу сы иһә Иб лис тән, сөн ки Иб лис 
тәү ҙән үк го наһ ҡы ла. Ә Ал ла Улы нәҡ Иб лис эш тә рен еме рер гә 
кил де. 9Ал ла нан тыу ған го наһ ҡыл май, сөн ки ун да Ал ла ор ло‑
ғо бар. Ул го наһ ҡы ла ал май, сөн ки ул Ал ла нан тыу ған. 10Ал ла 
ба ла ла ры һәм Иб лис ба ла ла ры бы лай та ны ла: хаҡ эш ит мә гән, 
шу лай уҡ үҙе нең иман да шын ярат ма ған һәр кем Ал ла нан тү гел. 

Бер‑берегеҙҙеяратығыҙ
11Бы на был иһә һеҙ тәү ҙән үк ишет кән Хә бәр: беҙ бер‑бе ре‑

беҙ ҙе яра тыр ға те йеш беҙ. 12Беҙ гә Иб лис тән бул ған һәм үҙе нең 
ҡус ты һын үл тер гән Ҡа бил* ке үек бу лыр ға яра май. Ул ни өсөн 
ҡус ты һын үл тер гән? Сөн ки Ҡа бил дың эш тә ре яуыз, ә ҡус ты һы‑
ны ҡы хаҡ бул ған. 13Иман даш та рым, шу ның өсөн, донъя һеҙ гә 
нәф рәт лә нә икән, бы ға ғә жәп лән мә геҙ. 14Беҙ үлем дән тор мош‑
ҡа күс кә не беҙ ҙе бе лә беҙ, сөн ки иман даш та ры быҙ ҙы яра та быҙ. 
Ярат ма ған ке ше үлем ха ким лы ғын да то ра. 15Үҙе нең иман да шы на 
нәф рәт лән гән һәр кем ке ше үл те реү се ул. Ә ке ше үл те реү се нең 
мәң ге лек тор мо шо бул ма ға нын һеҙ бе лә һе геҙ. 

16Беҙ мө хәб бәт те шу лай та нып бел дек: Мә сих Үҙе нең йә нен 
беҙ ҙең өсөн бир ҙе. Беҙ ҙә иман даш та ры быҙ өсөн йә не беҙ ҙе 

* 3:12 Ҡабил – Әҙәм ме нән Һа уа ның бе рен се улы. Ул үҙе нең Һа бил 
исем ле ҡус ты һын үл тер гән. Был хаҡ та «Тәү рат»тың «Баш лан мыш» 
ки та бы ның дүр тен се бү ле ген дә уҡып бе лер гә мөм кин. 
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 би рер гә әҙер то рор ға те йеш беҙ. 17Етеш йә шәп һәм иман да шы‑
ның мох таж лы ғын кү рә то роп, уға шәф ҡәт күр һәт мә гән ке ше лә 
Ал ла мө хәб бә те нә урын бу лыр мы? 18Ба ла ла рым, һүҙ һәм тел ме‑
нән тү гел, эш тә ре беҙ ме нән их лас яра та йыҡ. 19Шу лай итеп беҙ 
үҙе беҙ ҙең хә ҡи ҡәт кә ҡа ра уы быҙ ҙы бе лер беҙ һәм йө рәк тә ре беҙ ҙе 
Ал ла ҡар шы һын да ты ныс лан ды ра алыр быҙ, 20сөн ки, йө рә ге беҙ 
беҙ ҙе ни ҙә лер ғә йеп лә һә, бе лә беҙ. Ул беҙ ҙең йө рә ге беҙ ҙән ҙу ры‑
раҡ һәм бө тә нә мә не бе лә. 

21Ҡә ҙер ле лә рем! Әгәр ҙә йө рә ге беҙ беҙ ҙе ғә йеп лә мәй икән, 
Ал ла яны на ыша ныс ме нән ба ра ала быҙ 22һәм Унан ни һо ра һаҡ 
та алыр быҙ, сөн ки Уның әмер ҙә рен үтәй беҙ, Уның кү ңе ле нә 
хуш кил гән эш тәр ҡы ла быҙ. 23Ә Уның әме ре шу нан ғи бә рәт: 
беҙ Уның Улы Ғай са Мә сих кә ина ныр ға һәм Ул бир гән әмер 
бу йын са бер‑бе ре беҙ ҙе яра тыр ға те йеш беҙ. 24Ал ла ның әмер ҙә‑
рен үтәү се Ун да йә шәй һәм Ал ла Үҙе нең әмер ҙә рен үтәү се ләр ҙә 
йә шәй. Уның беҙ ҙә йә шә үен иһә Ал ла ның беҙ гә бир гән Ру хы 
ар ҡа һын да бе лер беҙ. 

Хәҡиҡәтрухыһәмялғанлыҡрухы

41Ҡә ҙер ле лә рем! Һәр бер рух ҡа ышан ма ғыҙ, әм мә рух тың 
ысын лап та Ал ла нан мы икән ле ген һы нап ҡа ра ғыҙ, сөн ки 

донъя ла ял ған пәй ғәм бәр ҙәр бик күп. 2Ал ла Ру хын һеҙ бы лай 
та ныр һы ғыҙ: Ғай са Мә сих тең ке ше бу ла раҡ кил гән ле ген та ныу‑
сы һәр рух Ал ла нан бу ла. 3Ғай са ны та нып бел мә гән бер рух та 
Ал ла нан тү гел, ул – һеҙ уның ки ле ре ту ра һын да ишет кән һәм 
хә ҙер ин де донъя ла бул ған Мә сих дош ма ны ның ру хы. 

4Һеҙ иһә, ба ла ла рым, Ал ла нан, һәм һеҙ ял ған пәй ғәм бәр ҙе 
ең де геҙ, сөн ки һеҙ ҙә ге Ал ла Ру хы донъя ла бул ған рух тан ҙу ры‑
раҡ. 5Улар был донъя ны ҡы, шу ға кү рә донъя һөй ләш кән тел дә 
һөй ләй ҙәр, һәм донъя ке ше лә ре улар ҙы тың лай. 6Беҙ – Ал ла нан. 
Ал ла ны та нып бе леү се беҙ ҙе тың лай. Ал ла нан бул ма ған дар иһә 
беҙ ҙе тың ла май. Шу ның аша беҙ хә ҡи ҡәт Ру хын һәм ял ған лыҡ 
ру хын та ный быҙ. 

Алла–мөхәббәт
7Ҡә ҙер ле лә рем! Бер‑бе ре беҙ ҙе яра та йыҡ, сөн ки мө хәб бәт Ал‑

ла нан ки лә. Һәр яра тыу сы Ал ла нан тыу ған һәм Ал ла ны та нып 
бе лә. 8Ярат мау сы Ал ла ны та нып бел мәй, сөн ки Ал ла – мө хәб‑
бәт ул. 9Ал ла беҙ гә мө хәб бә тен бы на ни сек күр һәт те: Ул Үҙе нең 
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бер ҙән‑бер Улын, Уның аша беҙ гә тор мош бул һын өсөн, донъя ға 
ебәр ҙе. 10Мө хәб бәт шу нан ғи бә рәт: беҙ Ал ла ны яра ты уы быҙ ҙа 
тү гел, бәл ки, Уның беҙ ҙе яра ты уын да һәм го наһ та ры быҙ ҙың 
ки се ре ле үе нә кил те реү се ҡор бан итеп Үҙе нең Улын ебә ре үен дә. 
11Ҡә ҙер ле лә рем, Ал ла беҙ ҙе шу лай ярат ҡан икән, беҙ ҙә бер‑бе ре‑
беҙ ҙе яра тыр ға те йеш беҙ. 12Ал ла ны бер кем һис ҡа сан күр мә гән. 
Әгәр бер‑бе ре беҙ ҙе яра та быҙ икән, Ал ла беҙ ҙә йә шәй һәм Уның 
мө хәб бә те беҙ ҙә ка мил лаш ҡан бу ла. 

13Беҙ ҙең Ал ла ла бу лы уы быҙ ҙы һәм Уның беҙ ҙә бу лы уын Уның 
беҙ гә бир гән Үҙ Ру хы нан бе лә беҙ. 14Ата Үҙе нең Улын донъя ны 
Ҡот ҡа рыу сы итеп ебәр гә нен беҙ күр ҙек һәм бы ға ша һит лыҡ 
ҡы ла быҙ. 15Кем дә кем Ғай са ның Ал ла Улы бу лы уын та ный, 
ул ке ше лә Ал ла бар һәм ул үҙе лә Ал ла ла. 16Беҙ Ал ла ның беҙ гә 
бул ған мө хәб бә тен та ны ныҡ һәм уға инан дыҡ. Ал ла – мө хәб‑
бәт. Мө хәб бәт тә йә шәү се Ал ла ла бу лыр һәм Ал ла ун да бу лыр. 
17Шу лай итеп, мө хәб бә те беҙ ка мил лаш ты, һәм беҙ хө көм кө нөн 
ыша ныс ме нән ҡар шы лар быҙ, сөн ки Ғай са нин дәй бул һа, беҙ ҙә 
был донъя ла шун дай быҙ. 18Мө хәб бәт тә ҡур ҡыу юҡ, ка мил мө‑
хәб бәт ҡур ҡыу ҙы ҡы уа. Ҡур ҡыу яза ме нән бәй ле һәм кем ҡур ҡа, 
ул мө хәб бәт тә ка мил лыҡ ҡа өл гәш мә гән әле. 

19Беҙ яра та быҙ, сөн ки бе рен се бу лып беҙ ҙе Ал ла ярат ты. 20Әгәр 
бе рәү: «Мин Ал ла ны яра там», – ти һә, ә үҙе иман да шы на нәф‑
рәт лән һә, ул – ял ған сы. Үҙе күр гән иман да шын ярат ма ған ке ше 
күр мә гән Ал ла ны яра та ал май. 21Ал ла беҙ гә: «Ал ла ны ярат ҡан 
ке ше үҙе нең ту ға нын да ярат һын», – тип әмер бир ҙе. 

Мәңгелектормош–АллаУлында

51Ғай са ның Мә сих бу лы уы на инан ған һәр кем Ал ла нан 
тыу ған. Һәм Ата ны ярат ҡан һәр кем Унан тыу ған ба ла ны 

ла яра та. 2Беҙ Ал ла ба ла ла рын яра та быҙ мы икән де бы на ни сек 
бе лә беҙ: Ал ла ны яра та быҙ һәм Уның әмер ҙә рен үтәй беҙ икән, 
ти мәк, беҙ улар ҙы яра та быҙ. 3Ал ла ның әмер ҙә рен үтә үе беҙ Уны 
яра ты уы быҙ ҙы күр һә тә лә ин де. Ә Уның әмер ҙә ре ауыр тү гел, 
4сөн ки Ал ла нан тыу ған һәр кем донъя ны еңә. Донъя ны еңеү – 
беҙ ҙең има ны быҙ ул. 5Кем донъя ны еңә һуң? – Ғай са ның Ал ла 
Улы бу лы уы на ина ныу сы лар ғы на. 

6Ул, Ғай са Мә сих, Үҙе нең сум ды ры лыу һы уы һәм үле ме нең 
ҡа ны аша кил гән. Был хаҡ та Рух ша һит лыҡ ҡы ла, сөн ки Рух – 
хә ҡи ҡәт ул. 7Өс ша һит бар: 8Рух, һыу һәм ҡан. Улар өсө һө лә 
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бер үк төр лө ша һит лыҡ ҡы ла. 9Беҙ ке ше ләр ша һит лы ғын ҡа бул 
итә беҙ, ә Ал ла ның ша һит лы ғы бө йө гө рәк. Би ге рәк тә был – 
Ал ла ның Үҙе нең Улы ту ра һын да ғы ша һит лы ғы. 10Ал ла Улы на 
ина ныу сы ның кү ңе лен дә ошо ша һит лыҡ бар. Ал ла ға инан ма ған 
ке ше Уны ял ған сы итеп күр һә тә, сөн ки ул ке ше Ал ла ның Үҙ Улы 
ха ҡын да бир гән ша һит лы ғы на ышан ма ған. 11Был ша һит лыҡ иһә 
шу нан ғи бә рәт: Ал ла беҙ гә мәң ге лек тор мош бир ҙе, һәм беҙ был 
тор мош то Уның Улы аша ала быҙ. 12Ал ла Улы бар ҙың тор мо шо 
бар, Ал ла Улы бул ма ған дың тор мо шо юҡ. 

13Мин бы ны һеҙ гә, Ал ла Улы на ина ныу сы лар ға, мәң ге лек тор‑
мо шо ғоҙ бар лы ғын бел һен өсөн яҙ ҙым. 14Һәм беҙ шу ға ыша на быҙ: 
беҙ Ал ла ның их ты я ры бу йын са ни ҙер һо рай быҙ икән, Ул беҙ ҙе 
ише тә. 15Ни мә ге нә һо ра һаҡ та, Уның ише те үен бе лә беҙ икән, 
һо ра ға ны быҙ ҙың беҙ ҙе ке икә нен дә бе лә беҙ. 

16Әгәр бе рәү иман да шы ның го наһ ҡыл ға нын, әм мә ул го наһ‑
тың үлем кил тер мә үен кү рә икән, ул ке ше до ға ҡыл һын, һәм 
Ал ла уның иман да шы на тор мош би рә сәк. Бы ны мин үлем гә 
кил тер мәү се го наһ ҡы лыу сы лар ха ҡын да әй тәм. Үлем гә кил те‑
реү се го наһ бар: был го наһ ха ҡын да до ға ҡыл һын дар ти мә йем. 
17Һәр яуыз лыҡ – го наһ, әм мә бө төн го наһ та үлем гә кил тер мәй. 

18Ал ла нан тыу ған дар ҙың го наһ ҡыл ма уын беҙ бе лә беҙ. Ал ла‑
нан тыу ған Ул уны һаҡ лай һәм Иб лис улар ға ҡа ғы ла ал май. 19Беҙ 
үҙе беҙ ҙең Ал ла нан бу лы уы быҙ ҙы, бө төн донъя ның иһә Иб лис 
ха ким лы ғы аҫ тын да бу лы уын бе лә беҙ. 20Беҙ Ал ла Улы ның кил‑
гә нен һәм хә ҡи ҡи Ал ла ны та ныр өсөн беҙ гә аң бир гә нен бе лә беҙ. 
Һәм беҙ хә ҡи ҡи Ал ла ла, Уның Улы Ғай са Мә сих тә. Ул – хә ҡи ҡи 
Ал ла һәм мәң ге лек тор мош. 

21Ба ла ла рым, үҙе геҙ ҙе ял ған илаһ тар ҙан һаҡ ла ғыҙ. 
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11Бер ҙәм лек тең өл кә не нән – Ал ла та ра фы нан һай лап алын ған 
ха ным ға һәм уның ба ла ла ры на. Мин һеҙ ҙе ысын кү ңел дән 

яра там. Мин ге нә тү гел, хә ҡи ҡәт те та ныу сы лар ҙың бө тө нө һө лә 
һеҙ ҙе яра та. 2Беҙ һеҙ ҙе яра та быҙ, сөн ки беҙ ҙә – хә ҡи ҡәт һәм ул 
мәң ге беҙ ҙең ме нән бу ла саҡ. 

3Ата быҙ Ал ла нан һәм Ата ның Улы Ғай са Мә сих тән би рел гән 
мәр хә мәт, шәф ҡәт һәм имен лек беҙ ҙең ме нән хә ҡи ҡәт тә һәм 
мө хәб бәт тә бул һын. 

Хәҡиҡәтһәммөхәббәт
4Һи нең ба ла ла рың ара һын да беҙ Ата нан ҡа бул ит кән әмер бу‑

йын са хә ҡи ҡәт тә йә шәү се ләр ҙе тап ҡа ны ма бик ҡы уан дым. 5Хә ҙер, 
ха ным, мин һи ңә яңы әмер тү гел, ә баш тан уҡ беҙ ҡа бул ит кән 
әмер ҙе яҙам һәм үте нәм: бер‑бе ре беҙ ҙе яра та йыҡ. 6Мө хәб бәт ул 
Ал ла ның әмер ҙә ре бу йын са йә шәү. Һеҙ баш тан уҡ ишет кән әмер 
ана шул, һәм һеҙ шу ның бу йын са йә шәр гә те йеш. 

7Ғай са Мә сих тең ысын ке ше бу ла раҡ ки леү ен ин ҡар ит кән 
күп ял ған сы лар донъя ға сыҡ ты. Ун дай ҙар – ял ған сы һәм Мә сих‑
тең дош ман да ры. 8Ни мә ха ҡы на хеҙ мәт ит кә не беҙ ҙе юғалт маҫ, 
ә әже ре геҙ ҙе ту лы һын са алыр өсөн, һаҡ бу лы ғыҙ. 9Кем Мә сих 
тәғ ли мә тен тот май һәм уның си ге нән уҙа, ун да Ал ла юҡ. Мә сих 
тәғ ли мә те нә тоғ ро ке ше иһә Ата ме нән дә, Уның Улы ме нән дә 
бер ҙәм йә шәй. 10Әгәр ҙә һеҙ гә бе рәү кил һә, лә кин был тәғ ли‑
мәт те алып кил мә һә, ул ке ше не өйө гөҙ ҙә ҡа бул ит мә геҙ һәм уны 
сә ләм лә мә геҙ. 11Сә ләм лә гән ке ше уның яуыз эш тә ре нә ҡу шы ла. 

Һуңғыһүҙҙәр
12Һеҙ гә яҙа тор ған һүҙ ҙә рем күп, әм мә ҡа ғыҙ һәм ҡа ра ға мө‑

рә жә ғәт итер гә те лә мә йем. Ә ҡы уа ны сы быҙ ту лы бул һын өсөн, 
яны ғыҙ ға ба рып, һеҙ ҙең үҙе геҙ ме нән һөй лә шер гә өмөт лә нәм. 

13Ал ла та ра фы нан һай лан ған ҡыҙ ту ға ның дың ба ла ла ры һи не 
сә ләм ләй ҙәр. 
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Яхъяныңөсөнсөхаты
3 Яхъя 

11Бер ҙәм лек өл кә не нән – мин ысын кү ңел дән ярат ҡан ҡә‑
ҙер ле Гай ға. 

2Ҡә ҙер ле ду ҫым, йә нең ме нән сә лә мәт бул ған ке үек, тә нең 
ме нән дә иҫән‑һау һәм һәр яҡ лап уңыш лы бу лы уың өсөн до ға 
ҡы лам. 3Иман даш тар ҙың ки леп һи нең хә ҡи ҡәт кә тоғ ро ло ғоң 
ха ҡын да ша һит лыҡ би реү ҙә ре нә мин бик шат лан дым. Һи нең 
хә ҡи ҡәт тә йө рө үең хаҡ бит. 4Ми нең өсөн ба ла ла рым дың хә ҡи‑
ҡәт тә йә шә үен ише теү ҙән дә ҙу ры раҡ шат лыҡ юҡ тыр. 

Хәҡиҡәтхаҡынабергәләпэшләү
5Ҡә ҙер ле ду ҫым, иман даш та рың ха ҡын да, хат та үҙең өсөн сит 

бул ған дар ха ҡын да ла ҡай ғыр тыу ың һи нең тоғ ро икәнеңде һөй‑
ләй. 6Һи нең мө хәб бә тең ту ра һын да улар иман даш тар бер ҙәм ле ге 
ал дын да ша һит лыҡ ҡыл ды. Улар ға сә йә хәт тә рен да уам итер гә 
Ал ла хуп лар лыҡ итеп яр ҙам күр һә теп ебәр се. 7Сөн ки улар Ғай са 
ха ҡы на юл ға сы ға, ә мә жү си ҙәр ҙән бер нә мә лә ҡа бул ит мәй ҙәр. 
8Ти мәк, хә ҡи ҡәт ха ҡы на бер гә эш ләй алы уы быҙ өсөн, беҙ ун дай 
ке ше ләр гә яр ҙам итер гә те йеш беҙ. 

9Мин иман даш тар бер ҙәм ле ге нә ҡай һы бер нә мә ләр яҙ ҙым, 
әм мә ара ла рын да бе рен се лек те то тор ға ярат ҡан Диот реф беҙ ҙе 
тың лар ға те лә мәй. 10Шу ға кү рә, яны ғыҙ ға бар һам, уның ҡыл ған 
эш тә рен иҫе мә тө шө рөп һөй ләр мен. Ул беҙ ҙең хаҡ та яман һүҙ ҙәр 
та ра тып ҡы на ҡал май, хат та иман даш тар ҙы ҡа бул ит мәй, ҡа бул 
итер гә те ләү се ләр гә иһә ҡа ма сау лай һәм бер ҙәм лек тән ҡы уып 
ебә рә. 

11Ҡә ҙер ле ду ҫым! Яуыз лыҡ ты өл гө итеп ал ма, яҡ шы лыҡ ҡа 
эйәр. Яҡ шы лыҡ ҡы лыу сы лар – Ал ла нан, яуыз лыҡ ҡы лыу сы 
иһә Ал ла ны күр мә гән. 12Ди мит рий ха ҡын да бө тө нө һө лә яҡ шы 
һүҙ ҙәр ге нә һөй ләй, хә ҡи ҡәт үҙе лә уның яғын да. Шу лай уҡ беҙ 
ҙә ошо хаҡ та ша һит лыҡ ҡы ла быҙ һәм һин беҙ ҙең ша һит лы ғы‑
быҙ ҙың хә ҡи ҡи бу лы уын бе лә һең. 
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Һуңғыһүҙҙәр
13Ми нең һи ңә әй тер гә те лә гән һүҙ ҙә рем күп, әм мә улар ҙы ҡа‑

ра һәм ҡә ләм ме нән яҙыр ға те лә мә йем. 14Тиҙ ҙән һи нең ме нән 
кү ре шер гә өмөт лә нәм, шун да күҙ гә‑күҙ ҡа ра шып һөй лә шер беҙ. 

15Имен лек һи ңә! Һи не дуҫ тар сә ләм ләй. Дуҫ та ры быҙ ҙың һәр 
бе ре һе нә айы рым сә ләм әйт. 
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Йәһүҙәнеңхаты
Йә һү ҙә 

11Ғай са Мә сих тең хеҙ мәт се һе, Яҡуб тың ҡус ты һы Йә һү ҙә нән 
Ата быҙ Ал ла та ра фы нан са ҡы рыл ған дар ға һәм ҡә ҙер ле бул‑

ған дар ға, Ғай са Мә сих өсөн һаҡ лан ған дар ға: 2Ал ла ның шәф ҡә те, 
имен ле ге һәм мө хәб бә те һеҙ гә мул би рел һен! 

Бөтәялғанөйрәтеүселәрҙехөкөмкөтә
3Ҡә ҙер ле лә рем! Һеҙ гә үҙе беҙ ҙең дө йөм ҡо то ло уы быҙ ха ҡын да 

яҙыр ға бик те лә һәм дә, бү тән нә мә ләр ту ра һын да үте неп яҙыу ҙы 
кә рәк тап тым: Ал ла ның из ге хал ҡы на бер тап ҡыр һәм ғү мер лек‑
кә би рел гән иман ды яҡ лап алып ҡа лы ғыҙ. 4Ара ғыҙ ға һиҙ ҙер мәй 
ге нә ҡай һы бер ал ла һыҙ ке ше ләр ки леп ин де. Улар, үҙ ҙә ре нең 
аҙ ғын лыҡ та рын аҡ лау өсөн, Ал ла быҙ ҙың мәр хә мә тен бо ҙоп күр‑
һә тә һәм шу ның ме нән бер ҙән‑бер Ха ки мы быҙ һәм Раб бы быҙ 
Ғай са Мә сих те ин ҡар итә. Улар ҙың хө көм ите лә сә ге Из ге Яҙ ма ла 
күп тән ин де әй тел гән. 

5Бы лар ҙың ба ры һын да бел һә геҙ ҙә, хә те ре геҙ гә тө шө рөр гә 
те лә йем: Раб бы ха лыҡ ты Мы сыр ҙан алып сы ғып ҡот ҡар һа ла, 
ара ла рын да ғы ышан ма ған ке ше ләр ҙе аҙаҡ һә ләк ит кән. 6Үҙе нә 
би рел гән ха ким лыҡ ты һаҡ ла ма ған һәм тор лаҡ та рын таш лап 
кит кән фә реш тә ләр ҙе иһә Ул, бө йөк көн дә хө көм итеү өсөн, мәң‑
ге лек бы ғау ҙар ға бы уып, дөм ҡа раң ғы ла һаҡ аҫ тын да то та. 7Ошо 
фә реш тә ләр ке үек үк фә хеш лек кә, ен си аҙ ғын лыҡ ҡа би рел гән 
Со дом, Го мор ра* һәм улар ти рә һен дә ге бү тән ҡа ла лар хал ҡы ла, 
ғиб рәт ле ми ҫал бу ла раҡ, мәң ге лек ут яза һын ал ған. 

8Шу ның һы маҡ был ке ше ләр, хы ял ға би ре леп, тән дә рен 
тап лай, ә Раб бы ха ким лы ғын ин ҡар итә һәм күк тә ге көс тәр гә 
яла яға. 9Хат та баш фә реш тә Ми хаил, Иб лис ме нән  Му са ның 

*  1:7 Содом,Гоморра – Үле диң геҙ бу йын да ғы ти геҙ лек тә урын лаш‑
ҡан биш ҡа ла ның ике һе. Ун да йә шәү се ке ше ләр ҙең го наһ та ры өсөн 
Ал ла, күк тән ут яу ҙы рып, Со дом ме нән Го мор ра ны юҡ ит кән. («Тәү‑
рат», «Баш лан мыш» ки та бы, 19‑сы бү лек). 
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кәү ҙә һе ха ҡын да бә хәс ләш кән дә, Иб лис те яла яғыу ҙа ғә йеп‑
ләр гә ҡый май, «Һи не Ал ла шел тә лә һен», – тип ке нә ҡуя. 10Бы‑
лар иһә үҙ ҙә ре лә бел мә гән нә мә ләр гә яла яға. Бы на шу лай аң‑
һыҙ хай уан дар ке үек тә би ғи той ғо ға эйә реп эш итеү ҙә ре улар ҙы 
һә ләк итә. 

11Ҡай ғы улар ға, сөн ки улар Ҡа бил юлы нан кит те. Ва ла ам ке‑
үек үк, улар ҙа аҡ са ха ҡы на яңы лыш юл дан кит те, Ко рей* ке үек 
үк фет нә сы ға рып һә ләк бу лыр ҙар. 

12Был ке ше ләр һеҙ ҙең мө хәб бәт ле та бын да ры ғыҙ ҙа уңай һыҙ‑
ла ныу бел мәй, үҙ ҙә рен ге нә ҡай ғыр тып та бын ҡо роп ул ты рыу‑
сы лар. Улар – ел ҡы уып йө рөт кән ям ғыр кил тер мәҫ бо лот тар. 
Улар – уңыш йы йыр мәл дә емеш бир мәй тор ған, ике тап ҡыр 
үл гән, та мы ры ме нән ҡуп та рыл ған ағас тар. 13Улар – үҙ ҙә ре нең 
хур лыҡ лы эш тә ре нең кү бе ге ме нән ҡап лан ған да уыл лы диң геҙ 
тул ҡын да ры. Улар – йы һан да юғал ған йон доҙ ҙар, улар өсөн 
мәң ге лек ҡа раң ғы лыҡ та урын һаҡ ла на. 

14Енох, Әҙәм бы уы нын да ғы етен се ке ше, улар ту ра һын да ла 
пәй ғәм бәр лек ҡы лып бы лай ти гән: «Бы на Үҙе нең иҫәп һеҙ‑һан‑
һыҙ из ге лә ре** ме нән Раб бы ки лер. 15Ул бө тө нө һөн хө көм итер, 
үҙ ҙә ре нең ҡыл ған дин һеҙ эш тә ре ме нән Уға ҡар шы тор ған бө‑
тә дин һеҙ ҙәр ҙе һәм дин һеҙ го наһ лы лар ҙы Уға ҡар шы әйт кән 
әҙәп һеҙ һүҙ ҙә рен дә фаш лар». 16Улар, яҙ мыш та ры на зар ла нып, 
туҡ тау һыҙ һуҡ ра на. Нәф се лә рен ҡай ғыр тып, үҙ ҙә ре ту ра һын да 
яң ғы ра уыҡ лы һүҙ ҙәр һөй ләй һәм үҙ фай ҙа ла ры ха ҡы на бү тән‑
дәр гә ярам һаҡ ла на. 

Киҫәтеүҙәрһәмкәңәштәр
17Ә һеҙ, ҡә ҙер ле лә рем, Раб бы быҙ Ғай са Мә сих тең ил се лә ре 

та ра фы нан ал дан әй тел гән һүҙ ҙәр ҙе иҫ кә алы ғыҙ. 18Улар һеҙ‑
гә: «Ва ҡыт аҙа ғын да үҙ ҙә ре нең аҙ ғын те ләк тә ре бу йын са ғә мәл 
ҡы лыу сы мыҫ ҡыл лау сы лар бар лыҡ ҡа ки лә сәк», – ти не. 19Был 
ке ше ләр бү ле неү ҙәр ҙең сә бә бе бу лып то ра һәм тә би ғи нәф се лә‑
ре нә буй һо на. Улар ҙа Из ге Рух юҡ. 

* 1:11 Корей – Ал ла та ра фы нан юл баш сы итеп һай лан ған Му са һәм 
Һа рун ға ҡар шы баш кү тәр гән фет нә се ләр баш лы ғы («Тәү рат», «Һан‑
дар» ки та бы, 16‑сы бү лек).

** 1:14 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа был һүҙ «фә реш тә ләр» тип 
би рел гән. 
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20Ә һеҙ, ҡә ҙер ле лә рем, үҙ тор мо шо ғоҙ ҙо иң из ге има ны ғыҙ 
ни ге ҙен дә ҡо роп йә шә үе геҙ ҙе да уам ите геҙ, Из ге Рух кө сө ме нән 
до ға ҡы лы ғыҙ. 21Үҙе нең мәр хә мә те ме нән һеҙ гә мәң ге лек тор мош 
би рә сәк Раб бы быҙ Ғай са Мә сих те кө төп, Ал ла һө йө үен дә ҡа лы ғыҙ. 

22Ике лән гән дәр гә мәр хә мәт ле бу лы ғыҙ. 23Икен се лә рен, ут тан 
тар тып ал ған дай, ҡот ҡа ры ғыҙ. Баш ҡа ла ры на мәр хә мәт күр һә‑
те геҙ, әм мә һаҡ бу лы ғыҙ. Хат та улар ҙың шаҡ шы эш тә ре ме нән 
быс ран ған ке йем дә ре нән дә ерә не геҙ. 

Данлаудоғаһы
24Һеҙ ҙе ту ра юл дан тай пы лыу ҙан һаҡ лай алыу сы һәм Үҙе нең 

да ны ал ды на пак ки леш һәм ҙур ҡы уа ныс ме нән кил те рә алыу сы 
25Раб бы быҙ Ғай са Мә сих аша беҙ ҙе Ҡот ҡа рыу сы быҙ бер ҙән‑бер 
Ал ла ға дан, мө һа бәт лек, ҡөҙ рәт һәм ха ким лыҡ донъя яра тыл‑
ған сы уҡ та, хә ҙер ҙә мәң ге бул һын. Амин. 
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ПавелдыңРимдағы
имандаштарғаяҙғанхаты

Римдарға 

11Ал ла ның Һө йө нөс лө Хә бә рен вә ғәз ләү өсөн һай лап ҡу йыл‑
ған һәм Ғай са Мә сих тең ил се һе бу лыр ға са ҡы рыл ған ҡо ло 

Па вел дан сә ләм. 2Ал ла был Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе Үҙе нең пәй ғәм‑
бәр ҙә ре аша Из ге Яҙ ма лар ҙа ал дан уҡ вә ғә ҙә ит кән. 3‑4Ун да һүҙ 
Уның Улы – Раб бы быҙ Ғай са Мә сих ту ра һын да ба ра. Ул сы ғы шы 
ме нән Да уыт нә ҫе ле нән бул ған. Из ге лек Ру хы бу йын са иһә ҡөҙ‑
рәт кә эйә Ал ла ның Улы тип та ныл ған, сөн ки үле нән те рел тел‑
гән. 5Уның исе мен дан лау ха ҡы на бар лыҡ ха лыҡ тар ара һы нан 
Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе ҡа бул ит һен дәр һәм Мә сих кә инан һын дар 
өсөн, мин Мә сих тән мәр хә мәт ал дым һәм ил се итеп тә ғә йен лән‑
дем. 6Ғай са Мә сих те ке бу лыр ға са ҡы рыл ған дар ара һын да һеҙ ҙә 
бар. 7Ал ла ның Рим ҡа ла һын да йә шә гән бө төн ҡә ҙер ле лә ре нә, 
Уның из ге хал ҡы бу лыр ға са ҡы рыл ған дар ға Ата быҙ Ал ла нан 
һәм Раб бы быҙ Ғай са Мә сих тән мәр хә мәт һәм имен лек бул һын. 

Рәхмәтдоғаһы
8Иң элек Ғай са Мә сих аша һәм мә геҙ өсөн Ал ла ма рәх мәт тәр 

күн де рәм, сөн ки има ны ғыҙ ту ра һын да бө төн донъя ла һөй ләй‑
ҙәр. 9Һеҙ ҙе до ға ла рым да туҡ тау һыҙ иҫ кә алы уы ма Ал ла ша һит: 
Уның Улы ха ҡын да ғы Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе бә йән итеп, Уға бө төн 
ру хым ме нән хеҙ мәт итәм. 10Ал ла их ты я ры ме нән ба рып хә ле‑
геҙ ҙе бе лер гә мөм кин лек би рел һен ине, тип һәр ва ҡыт ял ба рам. 
11‑12Из ге Рух тан ал ған да рым ме нән ур таҡ ла шып, дө рө ҫө рә ге, 
һеҙ ҙе ны ғы тыу маҡ са тын да, йәғ ни һеҙ ҙең һәм ми нең ур таҡ има‑
ны быҙ ни ге ҙен дә бер‑бе ре беҙ ҙе дәрт лән де реү өсөн, үҙе геҙ ҙе бик 
ныҡ күр гем ки лә. 13Иман даш тар, һеҙ ҙең бе ле үе геҙ ҙе те лә йем: күп 
тап ҡыр ҙар яны ғыҙ ға ба рыр ға ниәтләһәм дә, әле гә сә тот ҡар лыҡ‑
тар ға ос рай кил дем. Ми нең, баш ҡа ха лыҡ тар ара һын да ғы ке үек, 
һеҙ ҙә лә хеҙ мә тем дең уңы шын йый ғым ки лә. 14Мин мә ҙә ниәт‑
ле ләр һәм вәх ши ҙәр, зи рәк тәр һәм на ҙан дар ал дын да бер ҙәй үк 
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бу рыс лы мын. 15Шу ға кү рә һеҙ гә, Рим ҡа ла һын да йә шәү се ләр гә, 
Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе бә йән итер гә йән атам. 16Уны вә ғәз ләр гә 
оял ма йым, сөн ки Һө йө нөс лө Хә бәр – иман то тоу сы лар ҙың һәр 
бе ре һе нә, иң элек йә һүд тәр гә, унан һуң йә һүд бул ма ған дар ға ла 
ҡо то лоу өсөн Ал ла ҡөҙ рә те. 17Һө йө нөс лө Хә бәр ҙә Ал ла ның ке‑
ше ләр ҙе иман һәм ба ры тик иман аша ғы на аҡ ла уы асы ла. Из ге 
Яҙ ма ла әй тел гән сә: «Хаҡ лы ке ше гә йә шәү бир гән нә мә – уның 
има ны». 

Кешеләрҙеңгонаһҡатөшөүе
18Яман лыҡ ҡы лып хә ҡи ҡәт кә ҡар шы то рор ға те лә гән ке ше‑

ләр ҙең һәр төр лө дин һеҙ ле ге нә һәм яуыз лы ғы на күк тән Ал ла ның 
яр һы уы асы ла ба ра. 19Ал ла ха ҡын да бе лер гә мөм кин бул ған дың 
һәм мә һе улар ға бил дә ле, сөн ки Ал ла уны күҙ ал да ры на баҫ тыр‑
ҙы. 20Ға ләм бар лыҡ ҡа кил те рел гән дән баш лап Уның кү рен мә гән 
си фат та ры – мәң ге лек ҡөҙ рә те һәм ила һи лы ғы – Ул бар лыҡ ҡа 
кил тер гән нә мә ләр аша асыҡ кү ре нә һәм аң ла шы ла. Шу лай бул‑
ғас, ке ше ләр ҙе ғә фү итер гә сә бәп юҡ. 21Ке ше ләр, Ал ла ту ра һын‑
да бел һә ләр ҙә, Уны Ал ла итеп те йе шен сә дан ла ма ны, ҡә ҙе рен 
бел мә не, ки ре һен сә, буш уй ҙар ға би рел де, аң лар ға те лә мә гән 
йө рәк тә рен ҡа раң ғы лыҡ сол ға ны. 22Үҙ ҙә рен аҡыл лы һа нап, 
аҡыл һыҙ ға әй лән де ләр. 23Мәң ге үлем һеҙ Ал ла ның да нын фа ни 
ке ше ләр гә, ҡош тар ға, дүрт аяҡ лы лар ға һәм һөй рә леү се ләр гә оҡ‑
ша ған һын дар ға ал маш тыр ҙы лар. 24Шу ның өсөн дә Ал ла ке ше‑
ләр ҙе үҙ ҙә ре нең аҙ ғын те ләк тә ре һәм бо ҙоҡ лоҡ та ры ҡа ра ма ғы на 
тап шыр ҙы, һәм улар үҙ тән дә рен бер‑бе ре һе ме нән мәс хә рә ләү гә 
ду сар ит те. 25Улар Ал ла хә ҡи ҡә тен ял ған ға ал маш ты рып, Бул ды‑
рыу сы ға тү гел, ә Ул бул дыр ған нә мә ләр гә та бын ды һәм хеҙ мәт 
ит те. Бул ды рыу сы ға иһә мәң ге гә дан бул һын. Амин. 

26Шул сә бәп ле Ал ла ке ше ләр ҙе хур лыҡ лы нәф се лә ре нә тап‑
шыр ҙы: ҡа тын дар тә би ғи яҡын лыҡ ҡы лыу ҙы тә би ғи бул ма ға ны‑
на ал маш тыр ҙы. 27Шу лай уҡ ир ҙәр ҙә, ҡа тын дар ме нән тә би ғи 
яҡын лыҡ ҡы лыу ҙы таш лап, бер‑бе ре һе нә ҡа ра та аҙ ғын те ләк 
ме нән ян ды, бер‑бе ре һе ме нән оят һыҙ лыҡ ҡыл ды һәм, хә ҡи‑
ҡәт тән тай пыл ған да ры өсөн, үҙ ҙә ре нең тән дә рен дә те йеш ле 
яза һын ал ды. 

28Ал ла ны та ныу ҙы мө һим тип иҫәп лә мә гән лек тән, Ал ла улар‑
ҙы, эш лә нер гә те йеш бул ма ған ды ҡыл һын дар өсөн, бо ҙоҡ аҡыл‑
да ры на тап шыр ҙы. 29Улар ҙың кү ңел дә ре һәр төр лө яман лыҡ, 
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 мә кер, ҡом һоҙ лоҡ, яуыз лыҡ, көн сөл лөк, шу лай уҡ ке ше үл те реү, 
ыҙ ғыш‑та лаш, ал дау, на сар уй ҙар ме нән ту лы. Улар ғәй бәт се ләр, 
30яла яғыу сы лар, Ал ла ға нәф рәт ле ләр, хо лоҡ һоҙ ҙар, маҡ тан сыҡ‑
тар, тә кәб бер ҙәр, яуыз лыҡ тыу ҙы рыу сы лар, ата‑әсә ләр гә ҡа ра та 
итә ғәт һеҙ ҙәр, 31аҡыл һыҙ ҙар, үҙ һү ҙен дә тор мау сы лар, ҡа ты бә‑
ғер ле ләр, мәр хә мәт һеҙ ҙәр. 32Улар Ал ла ның ғә ҙел хө кө мө бу йын са 
үлем гә ла йыҡ лы икән лек тә рен бе лә, әм мә үҙ ҙә ре го наһ ҡы лып 
ҡы на ҡал май, хат та ун дай эш ҡы лыу сы лар ҙы хуп лай ҙар. 

Аллахөкөмө

21Шу ға кү рә, ду ҫым, бү тән дәр ҙе хө көм ите үең ме нән ге нә 
үҙең де аҡ лай ал маҫ һың, баш ҡа лар ҙың ҡыл ға нын хө көм 

ите үең ме нән үҙең де лә хө көм гә ду сар итә һең, сөн ки үҙең дә 
шул уҡ эш тәр ҙе баш ҡа ра һың. 2Беҙ иһә бе лә беҙ: ун дай эш тәр ҙе 
ҡы лыу сы лар ға Ал ла хаҡ лы хө кө мөн би рә. 3Һин улар ҙы, ду ҫым, 
хө көм итеп, үҙең дә шу ны уҡ эш ләй һең, Ал ла хө кө мө нән ҡо то‑
лоп ҡа лыр мын, тип уй лай һың мы? 4Әл лә, Ал ла ның яҡ шы лы ғы 
һи не тәү бә гә йү нәлт кә нен аң ла ма йын са, Уның оло яҡ шы лы‑
ғын, тү ҙем ле ген һәм са быр лы ғын һан ға һуҡ май һың мы? 5Әм мә 
тиҫ кә ре ле гең һәм тәү бә итер гә те лә мә гән йө рә гең ар ҡа һын да 
Ал ла ның ғә ҙел хө кө мө асы ла саҡ асыу кө нө нә Уның нәф рә тен 
үҙең дә туп лай һың. 6Ул һәр кем гә ҡыл ған эше нә ҡа рап өлөш сы‑
ға ра саҡ: 7са быр лыҡ ме нән из ге эш баш ҡа рып дан ға, хөр мәт кә 
һәм үлем һеҙ лек кә ын ты лыу сы лар ға мәң ге лек тор мош би рә сәк, 
8үҙен ге нә хәс тәр ләп, хә ҡи ҡәт кә буй һон ма йын са яуыз лыҡ юлы‑
нан ба рыу сы лар ға иһә Ал ла Үҙ яр һы уын һәм асы уын тө шө рә сәк. 
9Эйе, яуыз лыҡ ҡы лыу сы һәр кем гә – тәү ҙә йә һүд кә, унан һуң 
йә һүд бул ма ған ға – мих нәт һәм ҡай ғы. 10Ә из ге лек ҡы лыу сы һәр 
кем гә, иң тәү ҙә йә һүд кә, унан һуң йә һүд бул ма ған ға – дан, хөр‑
мәт һәм имен лек. 11Сөн ки Ал ла ал дын да ба ры һы ла бер ти геҙ. 

12Ал ла ҡа ну нын бел мә йен сә го наһ ҡы лыу сы лар ҡа нун дан 
тыш һә ләк бу ла саҡ, ә уны бе лә то роп та го наһ ҡыл ған дар ҡа нун 
бу йын са хө көм ите лә сәк. 13Ал ла ҡа нун ды ише теү се ләр ҙе тү гел, 
ә уны үтәү се ләр ҙе аҡ ла я саҡ. 14Ҡа ну ны бул ма ған ха лыҡ тар, тә‑
би ғи то йом да ры ме нән ҡа нун та лап та рын баш ҡар ған лыҡ тан, 
ҡа нун һыҙ бул һа лар ҙа, ни мә эш ләр гә ярай, ни мә юҡ икә нен 
бе лә ләр. 15Был иһә ҡа нун та лап та ры ның улар ҙың йө рәк тә ре нә 
яҙыл ған лы ғын күр һә тә, бы ны выж дан да ры һәм ҡай һы саҡ та ғә‑
йеп лә гән, ә ҡай һы ва ҡыт аҡ ла ған уй‑фе кер ҙә ре раҫ лай. 16Был, 
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мин вә ғәз лә гән Һө йө нөс лө Хә бәр гә яраш лы, Ал ла ке ше ләр ҙең 
йә ше рен эш тә рен һәм уй ҙа рын Ғай са Мә сих аша хө көм итә сәк 
көн дә бил дә ле бу ла саҡ. 

Йәһүдтәрһәмҡанун
17Бы на һин үҙең де йә һүд тип атай һың, ҡа нун ға та я на һың һәм 

Ал ла ны та ны уың ме нән маҡ та на һың, 18ҡа нун ды өй рә неп, Ал‑
ла ның их ты я рын бе лә һең һәм яман ды яҡ шы нан айы ра ала һың. 
19Һин үҙең де һу ҡыр ҙар ға юл күр һә теү се, ҡа раң ғы лыҡ та ғы лар өсөн 
яҡ ты лыҡ, 20аң һыҙ ҙар ҙың тәр биә се һе, на ҙан дар ҙың уҡы тыу сы һы 
тип һа най һың, сөн ки бе лем ме нән хә ҡи ҡәт туп лан ма һы бул ған 
ҡа нун ға эйә һең. 21Шу лай бул ғас, ни өсөн һуң баш ҡа лар ҙы өй‑
рә тә һең, ә үҙең де үҙең өй рәт мәй һең? Ур лаш мау ҙы вә ғәз ләй һең, 
ә үҙең ур лай һың? 22«Зи на ҡыл ма» ти һең, ә үҙең зи на ҡы ла һың? 
Ял ған илаһ тар ҙан ерә нә һең, ә улар ға та бы на тор ған йорт тар ҙы 
та лай һың? 23Ал ла ҡа ну ны ме нән маҡ та на һың, ә үҙең уны бо ҙоп, 
Ал ла ны мәс хә рә ләй һең? 24Из ге Яҙ ма ла әй тел гән сә: «Мә жү си ҙәр 
һеҙ ҙең ке үек тәр ар ҡа һын да Ал ла исе мен мәс хә рә ләй». 

25Сөн нәт ле бу лы уың ҡа нун ды үтә гән ос раҡ та ғы на фай ҙа лы, 
ә ин де ҡа нун ды бо ҙа һың икән, ул саҡ та һи нең сөн нәт кә ул‑
тыр ты лы уың дың мә ғә нә һе юҡ. 26Шу лай бул ғас, сөн нәт һеҙ ке ше 
ҡа нун ҡа ғи ҙә лә рен үтәй икән, ул сөн нәт кә ул тыр тыл ған бу лып 
һа нал май мы? 27Шу лай итеп, тән сөн нә те үт мә һә лә, ҡа нун та лап‑
та рын үтәү се, һин яҙыл ған ҡа нун ға һәм сөн нәт лек кә эйә бул һаң 
да, ҡа нун ды боҙ ға ның өсөн һи не хө көм итер. 28Тыш ҡы яҡ тан 
ғы на йә һүд бул ған ысын йә һүд тү гел әле, тән сөн нә тен үтеү ге нә 
лә ысын сөн нәт тү гел. 29Кү ңе ле ме нән йә һүд бул ған ғы на ысын 
йә һүд; шу лай уҡ йө рәк кә үт кән сөн нәт ке нә ысын сөн нәт. Был 
яҙыл ған ҡа нун та лап та рын үтәү аша тү гел, ә Рух аша ҡы лы на. 
Бын дай йә һүд кә маҡ тау ке ше ләр ҙән тү гел, ә Ал ла нан ки лә. 

Алланыңтоғролоғо

31Шу лай итеп, йә һүд бу лыу ҙың өҫ төн лө гө һәм сөн нәт ле лек‑
тең фай ҙа һы ни мә лә һуң? 2Өҫ төн лө гө бө төн яҡ лап та ҙур, 

Ал ла һү ҙе иң элек улар ға ыша нып тап шы рыл ған. 3Шу лай бул ғас, 
ҡай һы бе рәү ҙәр Ал ла ға тоғ ро лоҡ һаҡ ла ма ған икән, ул ва ҡыт та 
ни бу лыр? Тоғ ро тү гел лек тә ре Ал ла ның тоғ ро ло ғон юҡ ҡа сы‑
ға рыр мы? 4Әл бит тә, юҡ. Һәр бе ре һе ал даҡ сы бул һа ла, Ал ла Үҙ 
һү ҙе нә тоғ ро. Из ге Яҙ ма ла бы лай тип әй тел гән: 
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«Һүҙ ҙә рең хаҡ тип та ны лыр, 
һәм хө көм ит кән дә Һин еңер һең». 

5Әгәр ҙә ғә ҙел һеҙ ле ге беҙ Ал ла ғә ҙел ле ген асы ғы раҡ күр һә тә 
икән, ни тип әй тер беҙ? Ал ла асы уын яу ҙыр һа, Ул ғә ҙел бул май 
сы ға мы? (Мин әҙәм сә фе кер йө рө тәм.) 6Әл бит тә, юҡ. Юғи‑
һә Ал ла донъя ны хө көм итә ал маҫ ине. 7Ә ми нең ял ған ла уым 
ар ҡа һын да Ал ла ның хә ҡи ҡә те асы ғы раҡ кү ре неп, Уның да ны 
һа ман ар та ба ра икән, ни өсөн һуң әле мин го наһ лы тип хө көм 
ите ләм? 8Улай бул ғас, яҡ шы лыҡ кил һен өсөн яман лыҡ ҡы лыр ға 
те йеш бу лып сы ға быҙ мы? Ҡай һы бер яман һүҙ ле ке ше ләр беҙ ҙе 
нәҡ шу лай әй тә тип тә һөй ләй. Ун дай ҙар үҙ ҙә ре нә тә ғә йен хө‑
көм дө алыр ҙар. 

Хаҡкешеюҡ
9Ни сек ки леп сы ға һуң? Беҙ ҙең хә ле беҙ йә һүд бул ма ған дар‑

ҙы ҡы нан яҡ шы раҡ мы? Һис тә юҡ. Йә һүд тәр ҙең дә, йә һүд бул‑
ма ған дар ҙың да – бө тө нө һө нөң дә го наһ ха ким лы ғы аҫ тын да 
икән ле ген асыҡ ла ныҡ бит ин де. 10Из ге Яҙ ма ла әй тел гән сә: 

«Хаҡ бер ке ше лә юҡ, 
бер ге нә лә. 

11 Аң лы бер кем дә юҡ, 
Ал ла ны эҙ лә мәй бер кем дә. 

12 Бө тө нө һө лә Ал ла нан сит ләш те 
һәм Уға яраҡ һыҙ бул ды; 

яҡ шы лыҡ эш ләү се юҡ, 
бер кем дә юҡ. 

13 Бо ғаҙ ҙа ры – асыҡ ҡә бер, 
тел дә ре ме нән ал дай ҙар, 
ирен дә рен дә – йы лан ағы уы. 

14 Ауыҙ ҙа ры ҡар ғыш һәм рән йеш ме нән тул ған. 
15 Аяҡ та ры ҡан ҡо йош ҡа йә һәт тәр, 
16 улар бу лып үт кән ер ҙә еме рек лек ме нән ҡай ғы ҡа ла, 
17 имен лек юлын бел мәй ҙәр. 
18 Ал ла нан ҡур ҡыу – улар өсөн ят тө шөн сә». 

19Әм мә беҙ ҡа нун да әй тел гән дәр уға буй һо ноу сы лар өсөн икә‑
нен бе лә беҙ, ти мәк, үҙ ҙә рен аҡ лау маҡ са тын да бер кем дә ауы ҙын 
да аса ал май һәм бө төн донъя Ал ла ҡар шы һын да ғә йеп ле бу лып 
ҡа ла. 20Ҡа нун ҡуш ҡан дар ҙы үтәп ке нә Ал ла ал дын да бер кем дә 
аҡ ла на ал май бит. Ҡа нун го наһ тың ни икән ле ген ге нә аң ла та. 
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Иманашааҡланыу
21Әм мә хә ҙер ҡа нун дан тыш та Ал ла ның ке ше ләр ҙе аҡ ла уы 

асыл ды, бы ны ҡа нун да, пәй ғәм бәр ҙәр ҙә раҫ лай. 22Ал ла ның 
ке ше ләр ҙе аҡ ла уы Ғай са Мә сих кә ышан ған һәр кем гә иман аша 
би ре лә, сөн ки ке ше ләр ара һын да айыр ма юҡ. 23Бө тө нө һө лә го наһ 
ҡы лып, Ал ла да ны нан мәх рүм ҡал ды лар бит. 24Шу лай ҙа Ал ла 
мәр хә мә те ме нән улар үҙ ҙә рен го наһ тан йо лоп алып ҡа лыу сы 
Ғай са Мә сих аша буш ҡа аҡ лан ды. 25Ал ла Ғай са Мә сих те, Уның 
ҡа ны аша Ғай са ға ина ныу сы лар ҙың го наһ та ры ки се рел һен өсөн, 
ҡор бан итеп бил дә ләп ҡуй ҙы. Шу лай эш ләп, элек ҡы лын ған 
го наһ тар өсөн яза бир мә йен сә, Ул Үҙе нең хаҡ лы ғын иҫ бат ла ны. 
Оҙаҡ тү ҙем лек һаҡ лап, 26Ул хә ҙер ҙә, беҙ ҙең ва ҡыт та ла, Үҙе нең 
хаҡ бу лы уын күр һә тә: Ул Үҙе хаҡ һәм Ғай са ға ина ныу сы лар ҙы 
аҡ лай. 

27Ни ме нән ғо рур ла на ала быҙ һуң? Бер ни ме нән дә. Был 
нин дәй ҡа нун ме нән баш ҡа рыл ды? Хеҙ мәт та лап ит кән ҡа нун 
ме нән ме? Юҡ, иман ҡа ну ны ме нән. 28Беҙ ке ше нең ҡа нун та лап‑
та рын үтә үе ме нән тү гел, ә иман аша аҡ лан ған лы ғын та ный быҙ. 
29Ал ла – йә һүд тәр ҙең Ал ла һы ғы на мы? Баш ҡа ха лыҡ тар ҙы ҡы 
ла тү гел ме ни? Әл бит тә, баш ҡа ха лыҡ тар ҙы ҡы ла, 30сөн ки Ал ла 
бер. Ул сөн нәт ле ләр ҙе аҡ ла ған ке үек, сөн нәт һеҙ ҙәр ҙе лә иман 
аша аҡ лай. 31Шу лай итеп, беҙ има ны быҙ ме нән ҡа нун ды юҡ ҡа 
сы ға ра быҙ мы? Әл бит тә, юҡ. Ки ре һен сә, беҙ ҡа нун ды раҫ лай быҙ. 

Ибраһимөлгөһө

41Хал ҡы быҙ ҙың нә ҫел баш лы ғы Иб ра һим ту ра һын да ни мә 
әй тә ала быҙ? Ул ни мә гә өл гәш те? 2Иб ра һим үҙе нең эш тә ре 

ме нән аҡ лан ған мы һуң? Шу лай икән, уның маҡ та ныр ға ха ҡы 
бул ған, әм мә Ал ла ал дын да тү гел. 3Из ге Яҙ ма ла ни мә тип әй‑
тел гән? «Иб ра һим Ал ла ға ышан ды һәм бы ның ме нән ул хаҡ 
һа нал ды». 4Эш лә гән ке ше гә тү лән гән хеҙ мәт ха ҡы бү ләк һы маҡ 
тү гел, ә би ре лер гә те йеш ле әжер һа на ла. 5Әгәр ҙә ке ше үҙе нең 
эш тә ре нә та ян ма йын са, дин һеҙ ҙәр ҙе аҡ лау сы Ал ла ға ина на икән, 
ул има ны ме нән хаҡ һа на ла. 6Шу лай уҡ эш‑ғә мәл дә ре нә ҡа ра‑
ма йын са Ал ла та ра фы нан хаҡ тип иҫәп лән гән ке ше нең бә хет ле 
бу лы уы ту ра һын да Да уыт бы лай ти: 

7 «Яуыз эш тә ре ки се рел гән, 
го наһ та ры бө тө рөл гән ке ше ләр бә хет ле. 
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8 Раб бы та ра фы нан го наһ та ры иҫәп кә 
алын ма ған дар бә хет ле». 

9Шу лай итеп, бә хет ле бу лыу сөн нәт ле ләр гә ге нә ҡа ғы ла мы, 
әл лә сөн нәт һеҙ ҙәр гә лә ме? Беҙ: «Иб ра һим үҙе нең има ны ме нән 
хаҡ һа нал ды», – ти нек. 10Ҡа сан һа нал ды? Сөн нәт ле бул ғас мы, 
әл лә уға тик лем ме? Сөн нәт лән гән гә тик лем, ә һу ңы нан тү гел. 
11Уның сөн нәт кә ул тыр ты лы уы сөн нәт һеҙ саҡ та уҡ иман ме нән 
хаҡ һа на лыу ҙы раҫ лау сы бил дә бул ды. Шу ға ла ул сөн нәт лән‑
мә гән кө йөн сә иман то топ, хаҡ һа на лыу сы бө төн ке ше ләр ҙең 
ру хи ата һы бул ды. 12Иб ра һим – шу лай уҡ сөн нәт ле ләр ҙең дә 
ата һы, йәғ ни был йо ла ны үтә гән ге нә тү гел, ә Иб ра һим дың 
сөн нәт лән гән гә тик лем тот ҡан има ны юлы нан ба рыу сы лар ҙың 
ата һы. 

Аллавәғәҙәһеиманашаҡабулителә
13Иб ра һим ға һәм уның то ҡо мо на донъя ва ри ҫы бу лыу ту ра‑

һын да ғы вә ғә ҙә ҡа нун аша тү гел, ә иман дан кил гән хаҡ лыҡ 
аша би рел де. 14Әгәр ҙә ҡа нун то тоу ға та я ныу сы лар Ал ла вә‑
ғә ҙә ит кән ми раҫ ты ал һа, ул саҡ та иман мә ғә нә һен юғал тыр, 
вә ғә ҙә үҙе лә юҡ ҡа сы ғыр ине. 15Ҡа нун бо ҙо ло уы Ал ла ның 
асы уын тыу ҙы ра. Ҡа нун бул ма ған ер ҙә ге нә енә йәт тә бул‑
май. 16‑17Шу ға кү рә Ал ла ның вә ғә ҙә һе, мәр хә мәт бу йын са бул‑
һын өсөн, иман ға ни геҙ лән гән. Шу лай итеп, вә ғә ҙә Иб ра һим 
то ҡо мо ноң һәм мә һе өсөн дә көс кә эйә бу лып то ра: ҡа нун ға 
та я ныу сы лар өсөн ге нә тү гел, ә уның ке үек иман то тоу сы‑
лар өсөн дә. Из ге Яҙ ма ла: «Мин һи не күп ха лыҡ тар ҙың ата һы 
итеп ҡуй ҙым», – тип әй тел гән сә, Иб ра һим ба ры быҙ ға ла ата. 
Ул үле ләр ҙе те рел теү се, бул ма ған нә мә ләр ҙе бар итеү се Ал ла ға 
ышан ды һәм Ал ла ал дын да бө тө нө бөҙ өсөн дә – ата. 18Иб ра‑
һим өмөт һөҙ лөк тә лә өмөт ме нән ышан ды һәм: «Һи нең то ҡо‑
моң би хи сап һан лы бу ла саҡ», – тип әй тел гән һүҙ ҙәр бу йын са 
күп ха лыҡ тар ҙың ата һы бул ды. 19Йөҙ йәш ти рә һен дә тә не нең 
ин де үлеп ба ры уын һәм Са ра ның ба ла тыу ҙы рыр ға һә лә тен 
юғал тыу ын аң ла һа ла, иман да зә ғиф лән мә не. 20Ал ла та ра‑
фы нан би рел гән вә ғә ҙә гә ул шик лән мә не, ки ре һен сә, иман да 
ныҡ бу лып, Ал ла ны дан ла ны. 21Ал ла ның бир гән вә ғә ҙә һен 
үтәй алы ры на ныҡ ышан ды. 22Бы на ни өсөн Иб ра һим «хаҡ 
һа нал ды». 23«Хаҡ һа нал ды» ти гән һүҙ уға ҡа ра та ғы на тү гел, 
24беҙ ҙең өсөн дә яҙыл ған. Раб бы быҙ Ғай са ны үле нән те релт кән 
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Ал ла ға инан ған лыҡ тан, Ал ла беҙ ҙе лә хаҡ һа нар. 25Ғай са иһә 
беҙ ҙең го наһ та ры быҙ өсөн үлем гә тап шы рыл ды һәм аҡ ла ны‑
уы быҙ ха ҡы на үле нән те рел тел де. 

Ғайсаҡаныменәнаҡланыу

51Шу лай итеп, беҙ иман аша аҡ ла ныу ал ғас, Раб бы быҙ Ғай са 
Мә сих аша Ал ла ме нән беҙ ҙең ара быҙ ҙа ты ныс лыҡ урын ла‑

ша. 2Мә сих беҙ гә мәр хә мәт алыр ға мөм кин лек бир ҙе. Има ны быҙ 
аша ошо мәр хә мәт тә то ра быҙ һәм, Ал ла да нын ур таҡ ла шыр быҙ, 
ти гән өмөт ме нән ғо рур ла на быҙ һәм шат ла на быҙ. 3Бы ның ме нән 
ге нә тү гел, ки сер гән мих нәт тә ре беҙ өсөн дә ғо рур ла на быҙ, сөн ки 
мих нәт тең сы ҙам лыҡ тыу ҙыр ға нын бе лә беҙ. 4Сы ҙам лыҡ тан – 
ныҡ лыҡ, ныҡ лыҡ тан өмөт бар лыҡ ҡа ки лә. 5Өмөт иһә ал да май, 
сөн ки Ал ла Үҙе нең мө хәб бә тен беҙ гә би рел гән Из ге Рух аша 
йө рәк тә ре беҙ гә мул итеп яу ҙыр ған. 

6Беҙ бер яр ҙам һыҙ бул ған саҡ та, Мә сих беҙ ҙең – Ал ла ны һан ға 
һуҡ мау сы лар өсөн, үл де. 7Бе рәү ҙең тә ҡүә ке ше ха ҡы на ғү ме рен 
би ре ре ике ле, шу лай ҙа бәғ зе бе рәү ҙең яҡ шы әҙәм өсөн үлер гә лә 
әҙер бу лы уы их ти мал. 8Әм мә Ал ла беҙ гә Үҙ мө хәб бә тен шу лай иҫ‑
бат ит те: Мә сих, го наһ лы бул ған са ғы быҙ ҙа уҡ, беҙ ҙең өсөн үл де. 
9Шу лай итеп, Уның тү гел гән ҡа ны аша аҡ ла ны уы быҙ ай ҡан лы, 
Ал ла ның асы уы нан һис һүҙ һеҙ ҡо то ла саҡ быҙ. 10Ал ла ның дош ман‑
да ры бул ған са ғы быҙ ҙа Улы ның үле ме аша Уның ме нән ки леш кәс, 
ин де хә ҙер та тыу лаш ҡан ки леш, Мә сих тор мо шо аша би ге рәк тә 
ҡо то ла саҡ быҙ. 11Был ғы на ла тү гел әле, Мә сих аша та тыу ла шыу 
ал ғас, Ал ла өсөн шат лы ғы быҙ ҙа Раб бы быҙ Ғай са Мә сих аша. 

АтабыҙӘҙәмһәмМәсих
12Тәү ге ке ше – Әҙәм го наһ ҡыл ғас, донъя ға го наһ үтеп ин гән, 

ә был үлем кил тер гән һәм үлем бө төн ке ше ләр ара һын да та рал‑
ған, сөн ки бө тө нө һө лә го наһ ҡыл ған. 13Донъя ла ҡа нун ға тик лем 
үк го наһ бул ған, әм мә ҡа нун һыҙ ер ҙә го наһ иҫәп кә алын май. 
14Шу лай ҙа, Әҙәм дән алып Му са пәй ғәм бәр ва ҡы ты на тик лем, 
Ал ла ның ту ра нан‑ту ра бо йо ро ғон бо ҙоп, Әҙәм ке үек го наһ ҡыл‑
ма ған дар өҫ тө нән дә үлем ха ким лыҡ ит кән. 

Әҙәм, нин дәй ҙер ки мәл дә, ки лер гә те йеш ле Зат тың өл гө һө 
бу лып тор ған. 15Тик Ал ла ның мәр хә мәт бү лә ген го наһ ме нән 
са ғыш ты рып бул май. Бе рәү ҙең го на һы күп тәр ҙе үлем гә ду сар 
итә икән, ул саҡ та Ал ла ның мәр хә мә те лә, бер Ке ше нең – Ғай са 
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Мә сих тең мәр хә мә те ме нән би рел гән бү ләк күп тәр өсөн би ге рәк 
тә са ғыш тыр ғы һыҙ дә рә жә лә ҙур бу ла. 16Ал ла бү лә ген бер ке ше‑
нең го на һы ме нән са ғыш ты рып бул май: бер енә йәт һө ҙөм тә һен дә 
ғә йеп ле ти гән хө көм ҡа ра ры сы ға рыл ды, ә күп енә йәт тәр ҙән һуң 
Ал ла, ғә йеп ле ләр ҙе аҡ лап, Үҙе нең мәр хә мә тен күр һә тә. 17Бе‑
рәү ҙең енә йә те ар ҡа һын да шул ке ше аша үлем ха ким лыҡ итә 
баш ла ған икән, мәр хә мәт мул лы ғы һәм аҡ ла ныу бү лә ге бай‑
таҡ ҡа ҙу ры раҡ. Уны ҡа бул ит кән дәр бер Ке ше – Ғай са Мә сих 
аша йә шә йә сәк һәм ха ким лыҡ итә сәк. 18Шу лай итеп, бе рәү ҙең 
енә йә те бө төн ке ше ләр гә хө көм кил тер гән ке үек, Бе рәү ҙең хаҡ 
эше бар лыҡ ке ше ләр гә аҡ ла ныу һәм тор мош кил те рә. 19Бе рәү ҙең 
тың лаш мау сан лы ғы ар ҡа һын да күп тәр го наһ ҡа төш кән ке үек, 
бер Ке ше нең тың лау сан лы ғы ар ҡа һын да күп тәр аҡ ла на. 20Ке ше 
ҡыл ған енә йәт тәр ҙең күп ле ген күр һә теү өсөн ҡа нун ин де рел гән, 
әм мә го наһ күп бул ған ер ҙә Ал ла мәр хә мә те та ғы ла ны ғы раҡ 
арт ҡан. 21Шу лай итеп, үҙ ва ҡы тын да ке ше ләр ҙе үлем гә ду сар 
итеп, улар өҫ тө нән го наһ ха ким лыҡ ит кән. Хә ҙер иһә Ал ла ның 
мәр хә мә те ке ше ләр ҙе аҡ лап ха ким лыҡ итә һәм Раб бы быҙ Ғай са 
Мә сих аша мәң ге лек тор мош ҡа кил те рә. 

Гонаһҡаҡаратаүлебеҙ,Мәсихменәнтеребеҙ

61Нимә тип әй тер гә һуң? Мәр хә мәт арт һын өсөн го наһ ҡы‑
лыу ҙы да уам итер гә ме? 2Әл бит тә, юҡ. Го наһ ҡа ҡа ра та беҙ 

үл гән беҙ. Шу лай бул ғас, ни сек ар та бан да го наһ ҡы ла ала быҙ? 
3Һыу ға сум ды ры лыу йо ла һын үтәп, Ғай са Мә сих кә сум ды рыл‑
ған бө тө нө бөҙ ҙөң дә Уның үле ме нә сум ды ры лы уы ту ра һын да 
бел мәй һе геҙ ме ни? 4Шу лай бул ғас, Ата быҙ ҙың дан лы ҡөҙ рә те 
ме нән Мә сих үле нән те рел тел гән ке үек, яңы тор мош ме нән йә‑
шәү өсөн, сум ды ры лыу йо ла һы аша Уның үле мен ур таҡ лаш тыҡ 
һәм Уның ме нән бер гә ер лән дек. 5Мә сих ме нән үлем дә бер ҙәй 
үк бер ләш кән беҙ икән, үле нән те ре леү ҙә лә Уның ме нән бер‑
ләш кән бу ла саҡ быҙ. 6Бе ле үе беҙ сә, тор мо шо боҙ ҙо го наһ ха ким‑
лы ғы нан ҡот ҡа рыу һәм бү тән сә го наһ ҡо ло бул ма уы быҙ өсөн, 
беҙ ҙең элек ке, го наһ лы асы лы быҙ Ғай са Мә сих ме нән бер гә 
ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лан ды, 7үл гән ке ше го наһ тан азат ител де бит. 
8Беҙ Мә сих ме нән үл гән беҙ икән, Уның ме нән йә шәр беҙ ҙә, тип 
ыша на быҙ. 9Мә сих тең үле нән те рел тел гән дән һуң ҡа бат үл мә‑
йә сә ген бе лә беҙ бит, ин де үлем Уның өс тө нән ха ким лыҡ ит мәй. 
10Ул үл гәй не, Үҙен бер тап ҡыр һәм мәң ге гә ҡор бан итеп, го наһ 



373

 Римдарға  6, 7 

өсөн үл гәй не, ә хә ҙер Ул те ре һәм Ал ла өсөн йә шәй. 11Шу лай 
уҡ һеҙ ҙә үҙе геҙ ҙе го наһ ҡа ҡа ра та үле, ә Ғай са Мә сих аша Ал ла 
өсөн те ре беҙ тип иҫәп лә геҙ. 

12Шу ға кү рә, фа ни тә не геҙ өҫ тө нән го наһ ха ким лыҡ ит мә һен, 
шул ва ҡыт та һеҙ төр лө нәф се ләр гә буй һон маҫ һы ғыҙ. 13Тә не геҙ‑
ҙең бер ағ за һы ның да ял ған лыҡ ҡо ра лы бу лып го наһ ҡа хеҙ мәт 
ите үе нә юл ҡуй ма ғыҙ, ки ре һен сә, үлем дән тор мош ҡа кү се рел гән 
бу ла раҡ, үҙе геҙ ҙе Ал ла ға һәм ағ за ла ры ғыҙ ҙы хаҡ лыҡ ҡо ра лы итеп 
Уға тап шы ры ғыҙ. 14Го наһ өҫ тө гөҙ ҙән ха ким лыҡ ит мәҫ ин де, сөн ки 
һеҙ ҡа нун аҫ тын да тү гел, ә Ал ла мәр хә мә те аҫ тын да йә шәй һе геҙ. 

Хаҡлыҡҡолдары
15Нин дәй һы ғым та яһар ға мөм кин? Ҡа нун аҫ тын да тү гел, ә 

Ал ла мәр хә мә те аҫ тын да йә шә гән гә кү рә, го наһ ҡыл һаҡ та ярай 
тип ме ни? Әл бит тә, юҡ! 16Үҙе геҙ ҙе күн дәм ҡол дар итеп кем гә тап‑
шыр һа ғыҙ, шу ның ҡол да ры бул ға ны ғыҙ ҙы бе лә һе геҙ бит: го наһ 
ҡол да ры бул һа ғыҙ, был һеҙ ҙе үлем гә кил те рер, Ал ла ның тың лау‑
сан ҡол да ры бул һа ғыҙ, был һеҙ ҙе Ал ла ал дын да хаҡ һа на лыу ға 
алып ки лер. 17Ал ла ға шө көр, го наһ ҡол да ры бул ған мәл дәр арт та 
ҡал ды, хә ҙер һеҙ үҙе геҙ гә би рел гән тәғ ли мәт те их лас то та һы ғыҙ. 
18Го наһ тан азат ите леп, хаҡ лыҡ ҡол да ры бул ды ғыҙ. 19Бы ны мин, 
был эш тәр ҙә аң лау ки мә ле геҙ әле гә са ма лы бу лыу сә бәп ле, ҡол лоҡ 
ми ҫа лын кил те реп әй тәм. Элек тә не геҙ ҙе бо ҙоҡ лоҡ ҡа һәм яман‑
лыҡ ҡа ҡол итеп тап шы рып, яуыз эш тәр гә юл ҡуй ған һы ғыҙ икән, 
хә ҙер иһә уны из ге тор мош өсөн хаҡ лыҡ ҡа ҡол итеп тап шы ры ғыҙ. 

20Го наһ ҡол да ры бул ған саҡ та, һеҙ хаҡ лыҡ ғә мәл дә ре нән азат 
ине геҙ. 21Элек ҡыл ған яман эш тә ре геҙ ҙән бе рәй фай ҙа ал ды ғыҙ‑
мы? Ул саҡ та ғы ҡы лыҡ та ры ғыҙ ҙан хә ҙер үҙе геҙ үк оя ла һы ғыҙ, 
сөн ки улар ҙың аҙа ғы – үлем. 22Лә кин әле, го наһ ха ким лы ғы нан 
азат ител гәс һәм Ал ла ҡол да ры бул ғас, из ге тор мош ҡа алып 
ба рыу сы уңыш ҡа эйә һе геҙ, ә уның аҙа ғы – мәң ге лек тор мош. 
23Го наһ әже ре – үлем, ә Ал ла бү лә ге – Раб бы быҙ Ғай са Мә сих‑
тә ге мәң ге лек тор мош. 

Ҡанунөсөнүлеләр

71Иман даш тар, ҡа нун ды бел гән ке ше ләр бу ла раҡ, һеҙ гә мө‑
рә жә ғәт итәм: әҙәм иҫән ва ҡыт та ғы на ҡа нун уның өҫ тө‑

нән ха ким лыҡ итә. 2Мә ҫә лән, ке йәү ҙә ге ҡа тын ире иҫән саҡ та 
ҡа нун аша уға бәй ле, әм мә ире үл һә – ире нә бәй ләп тор ған 
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ҡа нун дан азат ите лә. 3Шу ға кү рә ире иҫән саҡ та баш ҡа ир ҙе‑
ке лә бул һа, зи на ҡы лыу тип иҫәп лә нә, ә ин де ире үл һә, ҡа тын 
әле ге ҡа нун дан азат, ул бү тән гә ке йәү гә сы ға ала һәм был зи на 
ҡы лыу ға һа нал май. 4Шу ның ке үек һеҙ ҙә, иман даш та рым, Ал‑
ла ға фай ҙа лы хеҙ мәт итеү өсөн баш ҡа Бе рәү ҙе ке, йәғ ни үле нән 
те рел тел гән Мә сих те ке бу лыр ға, Мә сих тә не ар ҡы лы ҡа нун ға 
ҡа ра та үл де геҙ. 5Го наһ лы тә би ғә те беҙ ха ким лы ғы аҫ тын да са ғы‑
быҙ ҙа, ҡа нун тә не беҙ ҙә ге го наһ лы нәф се ләр ҙе уят ты һәм ҡыл ған 
бар нә мә лә ре беҙ ҙең аҙа ғы үлем ме нән та мам лан ды. 6Әм мә элек 
беҙ ҙе бәй ләп тор ған ҡа нун ға ҡа ра та үл гәс, был ҡа нун дан азат 
бул дыҡ һәм хә ҙер Ал ла ға элек ке сә – яҙыл ған ҡа нун бу йын са 
тү гел, ә яңы са – Рух бу йын са хеҙ мәт итә беҙ. 

Ҡанунһәмгонаһ
7Ни тип әй тер гә һуң? Ҡа нун го наһ бу ла мы ни? Әл бит тә, юҡ! 

Ҡа нун бул ма һа, го наһ тың ни мә икә нен дә бел мәҫ инем. Әгәр 
ҡа нун да: «Баш ҡа ны ҡы на нәф сең де һуҙ ма» ти гән ты йыу бул ма һа, 
нәф се нең ни мә икән ле ген бел мәҫ тә инем. 8Әм мә го наһ, ошо 
әмер ҙән фай ҙа ла нып, мин дә һәр төр лө нәф се те ләк тәр уя тып 
ебәр ҙе, әм мә го наһ ҡа нун дан баш ҡа – үле. 9Ҡа сан дыр мин ҡа‑
нун һыҙ йә шәй инем, лә кин Ал ла ның әме ре мәғ лүм бул ғас, го наһ 
те рел де, 10һәм мин үл дем. Шу лай итеп, йә шәү би рер гә те йеш ле 
әмер үлем алып кил де. 11Сөн ки го наһ, ошо әмер ҙән фай ҙа ла нып, 
ми не ал дап, уның аша үлем гә кил тер ҙе. 12Әм мә ҡа нун үҙе – из ге, 
әмер ҙә шу лай уҡ из ге лә, ғә ҙел дә, яҡ шы ла. 

13Шу лай итеп, был яҡ шы нә мә ми ңә үлем кил тер ҙе ме ни? Әл‑
бит тә, юҡ! Әм мә го наһ го наһ рә үе шен дә та ныл һын өсөн, ошо 
нин дәй ҙер яҡ шы нә мә ми ңә үлем кил тер ҙе. Ти мәк, әмер аша 
го наһ тың сик һеҙ яман лы ғы кү рен де. 

Гонаһменәнкөрәшеү
14Ҡа нун дың Рух аша би рел гән ле ген бе лә беҙ, ә мин иһә го‑

наһ лы тә би ғә тем ха ким лы ғын да мын һәм го наһ ҡа ҡол итеп 
һа тыл ған мын. 15Үҙем дең ни эш лә гә нем де аң ла ма йым, сөн ки 
те лә гә нем де тү гел, ә кү рә ал ма ған нә мә ләр ҙе ҡы лам. 16Әгәр ҙә 
мин үҙем те лә мә гән де эш лә йем икән, ҡа нун яҡ шы тип, уның 
ме нән ки ле шәм. 17Шу лай бул ғас, бы лар ҙы мин тү гел, ә мин дә 
йә шәү се го наһ ҡы ла. 18Мин дә, йәғ ни го наһ лы тә би ғә тем дә, бер 
ге нә из ге лек тә йә шә мә гән ле ген бе ләм. Мин дә яҡ шы лыҡ эш ләү 
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те лә ге бул һа ла, баш ҡа ра ал ма йым. 19Эш ләр гә те лә гән из ге лек те 
тү гел, ә те лә мә гән яуыз лыҡ ты ҡы лам. 20Те лә мә гән нә мә не эш‑
лә йем икән, мин тү гел, ә мин дә йә шәү се го наһ ҡы ла. 

21Шу лай итеп, үҙем өсөн бына шун дай ҡа нун дың эш ите үен 
бе леп ҡал дым: мин яҡ шы лыҡ эш ләр гә те лә йем, әм мә яман лыҡ 
ҡы лыу ҙан ары на ал ма йым. 22Кү ңе лем дә Ал ла ҡа ну нын их лас 
хуп ла йым, 23әм мә тә нем дә баш ҡа бер ҡа нун дың эш ите үен кү‑
рәм. Ул иһә аҡы лым хуп ла ған ҡа нун ға ҡар шы кө рә шә һәм ми не 
үҙем дә ге го наһ ҡа ну ны на буй һон до ра. 24Бә хет һеҙ ке ше мен мин! 
Үлем гә ду сар ит кән был ая ныс лы хә лем дән бе рәй һе ҡот ҡа рыр‑
мы? 25Эйе, һәм шу ның өсөн дә мин Раб бы быҙ Ғай са Мә сих аша 
Ал ла ға рәх мәт ле мен. Шу лай итеп, аҡы лым ме нән Ал ла ҡа ну‑
ны на, ә го наһ лы тә би ғә тем ме нән го наһ ҡа ну ны на хеҙ мәт итәм. 

Рухбуйынсайәшәү

81Шу лай итеп, Ғай са Мә сих те ке бул ған дар ға хә ҙер бер нин‑
дәй ҙә хө көм юҡ. 2Сөн ки тор мош би реү се Рух ҡа ну ны һи не 

Ғай са Мә сих аша го наһ һәм үлем ҡа ну ны нан азат ит те. 3Го наһ лы 
тә би ғә те беҙ ҙең көс һөҙ лө гө ар ҡа һын да ҡа нун баш ҡа ра ал ма ған ды 
Ал ла Үҙе баш ҡар ҙы. Ул Үҙе нең Улын го наһ лы ке ше гә оҡ ша тып 
ебәр ҙе һәм, Уны го наһ өсөн ҡор бан итеү аша, ке ше лә го наһ ты 
хө көм ит те. 4Ал ла бы ны ҡа нун дың ғә ҙел та лап та ры беҙ ҙә го наһ лы 
тә би ғә те беҙ бу йын са тү гел, ә Рух бу йын са йә шә гән дәр ҙә ғә мәл гә 
аш һын өсөн эш лә не. 5Го наһ лы тә би ғә те бу йын са йә шәү се ләр шул 
тә би ғәт те ләк тә ре бу йын са ғы на фе кер йө рө тә, Из ге Рух бу йын‑
са йә шәү се ләр иһә Рух те лә ге ту ра һын да хәс тәр ләй. 6Го наһ лы 
тә би ғәт бу йын са уй лау – үлем гә, ә Рух бу йын са уй лау тор мош ҡа 
һәм имен лек кә кил те рә, 7сөн ки го наһ лы тә би ғә те бу йын са фе кер 
йө рөт кән ке ше – Ал ла ға дош ман, ул Ал ла ҡа ну ны на буй һон май 
ҙа, буй һо на ла ал май. 8Го наһ лы тә би ғә те бу йын са йә шәү се ләр 
Ал ла ға ярай ҙа ал май. 

9Әм мә һеҙ ҙә Ал ла Ру хы йә шәй икән, ти мәк, һеҙ го наһ лы 
тә би ғә те геҙ бу йын са тү гел, ә Рух бу йын са йә шәй һе геҙ. Әгәр 
бе рәй һен дә Мә сих Ру хы юҡ икән, ти мәк, ул ке ше Мә сих те ке 
тү гел. 10Мә сих һеҙ ҙә бул һа ин де, тә не геҙ го наһ ар ҡа һын да үле, 
әм мә, Ал ла һеҙ ҙе аҡ ла ған ға кү рә, Рух һеҙ гә тор мош би рә. 11Әгәр 
Ғай са ны үле нән те релт кән Ал ла ның Ру хы һеҙ ҙә йә шәй икән, 
Мә сих те үле нән те релт кән Ал ла, Үҙе нең һеҙ ҙә йә шәү се Ру хы 
ме нән, фа ни тә не геҙ гә лә тор мош би рә сәк. 
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12Шу лай бул ғас, иман даш тар, беҙ ҙең го наһ лы тә би ғә те беҙ ал‑
дын да бу ры сы быҙ юҡ һәм уның бу йын са йә шәр гә те йеш тү гел беҙ. 
13Го наһ лы тә би ғә те геҙ бу йын са йә шә һә геҙ, үлә сәк һе геҙ. Ал ла 
Ру хы ның кө сө ме нән го наһ лы эш тә ре геҙ ҙе үл тер һә геҙ ин де, ул 
саҡ та йә шә йә сәк һе геҙ. 14Ал ла Ру хын йө рө төү се ләр ҙең бө тө нө һө 
лә – Ал ла ба ла ла ры. 15Һеҙ, үҙе геҙ ҙе ҡол лоҡ ҡа тө шө рөп, яңы нан 
ҡур ҡып йә шәр гә ду сар итеү се рух ты тү гел, ә үҙе геҙ ҙе Ал ла ба‑
ла ла ры итеү се Рух ты ал ды ғыҙ. Шу ға ла: «Аб ба!* Атам!» – тип 
Ал ла ға мө рә жә ғәт итә беҙ. 16Ал ла Ру хы Үҙе ру хы быҙ ға** беҙ ҙең 
Ал ла ба ла ла ры бу лы уы быҙ ҙы раҫ лай. 17Ал ла ба ла ла ры бул ғас, 
беҙ – ва риҫ тар. Ти мәк, Ал ла ның ва риҫ та ры һәм Мә сих тең ва‑
риҫ таш та ры. Мә сих ме нән бер гә мих нәт ки се рә беҙ икән, Уның 
да нын да ур таҡ ла ша саҡ быҙ. 

Киләсәкдан
18Әле ге ва ҡыт лы ға зап та ры быҙ ҙың, беҙ ҙең өсөн тә ғә йен лән гән 

һәм ки лә сәк тә асы ла саҡ дан ме нән са ғыш тыр ған да, бер ни ҙә 
тү гел икән ле ге нә ыша нам. 19Ал ла та ра фы нан яра тыл ған дар ҙың 
ба ры һы ла Уның Үҙ ба ла ла рын күр һә те үен тү ҙем һеҙ лек ме нән 
кө тә. 20‑21Ал ла бар ит кән дәр ҙең һәм мә һе лә мә ғә нә һеҙ те рек лек 
итеү гә буй һон до рол до. Был улар ҙың те лә ге ме нән тү гел, ә Буй‑
һон до роу сы ның их ты я ры бу йын са баш ҡа рыл ды. Ал ла ярат ҡан‑
дар ҙың ба ры һы ла фа ни лыҡ ҡол ло ғо нан ҡо тол до ро лоп, Ал ла 
ба ла ла ры ның дан лы азат лы ғын ур таҡ ла ша саҡ, ти гән өмөт бар. 
22Ал ла ярат ҡан дар ҙың ба ры һы ның да, тул ғаҡ ға за бы ки сер гән 
ҡа тын ке үек, әле гә тик лем ың ғы раш ҡа нын һәм ға зап лан ға нын 
бе лә беҙ бит. 23Улар ғы на тү гел, Ал ла бү ләк тә ре нең тәү ге һе бул‑
ған Из ге Рух ҡа эйә бу лып беҙ ҙә, Ал ла ның беҙ ҙе Үҙ ба ла ла ры 
итеп, тә не беҙ ҙе азат ите үен тү ҙем һеҙ лек ме нән кө төп, эс тән ге нә 
ың ғы ра ша быҙ. 24Беҙ ҡо тол доҡ, әм мә был әле гә өмөт ке нә. Тик 
өмөт ит кән нә мә не кү рер гә өл гәш һәк, ул ин де өмөт бул май. 
Сөн ки үҙе күр гән нә мә гә кем өмөт лән һен? 25Ә ин де үҙе беҙ күр‑
мә гән нә мә гә өмөт лә нә беҙ икән, уны са быр лыҡ ме нән кө тә беҙ. 
26Шу лай уҡ Рух та беҙ гә яр ҙам итә, сөн ки беҙ көс һөҙ, ни мә ту‑
ра һын да до ға ҡы лыр ға кә рәк ле ген дә бел мәй беҙ, ә Рух Үҙе һүҙ 
аша әй теп бул маҫ лыҡ көр һө нөү ме нән беҙ ҙең өсөн Ал ла ға ял ба ра. 

* 8:15 Абба – ара мей те лен дә «Атай» ти гән де аң ла та.
** 8:16 Рухыбыҙға – «ру хы быҙ ме нән бер гә» тип тә аң лар ға мөм кин. 
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27Йө рәк тәр ҙе үтә кү реү се Ал ла өсөн Рух тың уй ҙа ры асыҡ, сөн ки 
Рух, Ал ла их ты я ры бу йын са, Уның из ге хал ҡы өсөн Уға үте нә. 

28Ал ла ны яра тыу сы лар ға, Уның ниә те бу йын са са ҡы рып алын‑
ған дар ға бө төн нә мә фай ҙа ға ғы на. 29Ал ла кем де ал дан һай лап 
ал ған, шу лар ҙы Үҙ Улы на оҡ шаш бу лыр ға ал дан бил дә ләп ҡуй‑
ған. Шу лай Ғай са күп һан лы ту ған да ры ара һын да тыу ған Баш 
ба ла бул ған да ин де. 30Ал ла кем дәр ҙе ал дан бил дә ләп ҡуй ған, 
шу лар ҙы са ҡы рып ал ған. Кем дәр ҙе са ҡы рып ал ған, шу лар ҙы 
иһә аҡ ла ған. Аҡ лан ған дар ме нән иһә Ул Үҙе нең да ны ме нән 
ур таҡ лаш ты. 

АлланыңҒайсаМәсихашакүрһәткәнмөхәббәте
31Бы лар ға өҫ тәп та ғы ни мә әй тер гә? Ал ла беҙ ҙең яҡ лы бул ғас, 

кем беҙ гә ҡар шы һуң? 32Үҙ Улын йәл лә мә йен сә, Уны бө тө нө бөҙ 
өсөн бир гән Ал ла, Улы ме нән бер гә баш ҡа бө төн нә мә ләр ҙе лә 
беҙ гә бү ләк ит мәҫ ме? 33Ал ла та ра фы нан һай лап алын ған дар ҙы кем 
ғә йеп ләр? Ал ла улар ҙың ғә йеп һеҙ бу лы уын та ный бит! 34Улар ҙы 
кем хө көм итә алыр? Ғай са Мә сих улар ха ҡы на үл де, ул ғы на ла 
тү гел, үле нән те рел тел де. Ул Ал ла ның уң яғы на ул тыр ҙы һәм 
беҙ ҙең өсөн Ал ла ға ял ба ра. 35Мә сих мө хәб бә те нән беҙ ҙе ни мә 
айы ра ала? Ҡай ғы мы әл лә ҡы ҫы рыҡ лау ҙар, эҙәр лек ләү ҙәр ме, 
ас лыҡ мы әл лә ялан ғас лыҡ мы, хә үеф ме әл лә ҡы лыс мы? 36Из ге 
Яҙ ма ла әй тел гән сә: 

«Һи нең өсөн үлем ҡур ҡы ны сы аҫ тын да быҙ, 
беҙ ҙе са лыр ға тә ғә йен лән гән һа рыҡ ке үек кү рә ләр». 

37Лә кин бы лар ҙың ба ры һын да ла беҙ ҙе Яра тыу сы яр ҙа мын да 
ту лы һын са еңеп сы ға быҙ. 38Үлем һәм йә шәү ҙә, фә реш тә ләр, 
кү рен мә гән етәк се ләр һәм көс тәр ҙә, хә ҙер ге һәм ки лә сәк тә ге 
нә мә ләр ҙә, 39бе йек лек һәм тә рән лек тә, бар ител гән бер нә мә 
лә Раб бы быҙ Ғай са Мә сих аша күр һәт кән Ал ла мө хәб бә те нән 
беҙ ҙе айы ра ал ма я са ғы на ыша нам. 

АллаһәмУныңхалҡы

91Мә сих те ке бул ған ға кү рә хә ҡи ҡәт һөй лә йем, һөй лә гән дә‑
рем ял ған тү гел, был ту ра ла Из ге Рух аша на мы ҫым раҫ лай. 

2Йө рә гем хал ҡым өсөн оло ҡай ғы һәм өҙ лөк һөҙ ға зап ме нән 
ту лы. 3Әгәр үҙ хал ҡы ма, ҡан‑ҡәр ҙәш тә ре мә был яр ҙам итә ал һа, 
Мә сих тән айы ры лып, ҡә һәр лән гән ки леш ҡа лыу ҙы хуп кү рер 
инем. 4Улар – из ра ил дәр, Ал ла улар ҙы Үҙ ба ла ла ры итеп  һай лап 
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ал ды, улар ға да нын ас ты, улар ме нән ки ле шеү ҙәр тө ҙөл дө, ҡа‑
нун, ғи бә ҙәт ҡы лыу тәр ти бе өй рә тел де, вә ғә ҙә ләр би рел де. 5Улар 
беҙ ҙең атай‑ола тай ҙа ры быҙ ҙың то ҡо мо, Мә сих – сы ғы шы ме нән 
улар ара һы нан, Ул – һәр нә мә нән өҫ төн Ал ла, Уға мәң ге лек дан 
бул һын! Амин. 

6Әм мә Ал ла һү ҙе ғә мәл гә аш май ҡал ды ти гән де аң лат май, 
сөн ки Из ра ил дә ге ләр ҙең бө тө нө һө лә ысын Из ра иль ке ше һе тү‑
гел. 7Иб ра һим нә ҫе ле нән бул ған дар ҙың һәм мә һе лә уның ысын 
ба ла ла ры тү гел. «Һи нең нә ҫе лең Ис хаҡ аша ки лер», – ти гән бит 
Ал ла. 8Йәғ ни Иб ра һим дың бар лыҡ ба ла ла ры ла Ал ла ны ҡы ти‑
гән де аң лат май, Ал ла вә ғә ҙә һе бу йын са тыу ған дар ғы на Уның 
ба ла ла ры һа на ла. 9Вә ғә ҙә һү ҙе бы лай: «Бер йыл дан ошо ва ҡыт та 
ҡай тыр мын, ул мәл дә Са ра ның улы тыу ған бу лыр». 10Ул ғы на ла 
тү гел, Ра би ға ла ата быҙ Ис хаҡ тан иге ҙәк ир ба ла лар ға ауыр лы 
бул ған. 11‑12Ба ла лар тыу маҫ элек һәм бер нин дәй яҡ шы лыҡ та, 
яман лыҡ та ҡы лыр ға өл гөр мә гән саҡ та рын да уҡ Ал ла Ра би ға ға: 
«Өл кә не ке се һе нә хеҙ мәт итә сәк», – тип бел дер гән. Ул бы ның 
ме нән Үҙе нең һай лап алыу ниә те улар ҙың эш тә ре нә тү гел, ә 
Са ҡы рыу сы ға бәй ле икән ле ген күр һәт кән. 13Был ту ра ла Из ге 
Яҙ ма ла: «Мин Яҡуб ты ярат тым, ә Исав тан баш тарт тым», – тип 
әй тел гән. 

14Ни ти ер гә һуң? Әл лә Ал ла ғә ҙел тү гел ме? Улай тү гел, әл бит‑
тә! 15Му са ға Ул: «Шәф ҡәт күр һә тер гә те лә гә не мә шәф ҡәт күр‑
һә тер мен, йәл ләр гә те лә гә нем де йәл ләр мен», – ти гән. 16Ти мәк, 
бө төн нә мә ке ше те лә ге нә йә ки ты рыш лы ғы на тү гел, ә шәф ҡәт 
күр һә теү се Ал ла ға бәй ле. 17Из ге Яҙ ма ла Ал ла фир ғә үен гә бы лай 
ти гән: «Үҙем дең ҡөҙ рә тем де һи нең аша күр һә тер гә һәм то тош Ер 
йө ҙөн дә исе мем иғ лан ител һен өсөн Мин һи не бат ша дә рә жә һе‑
нә кү тәр ҙем». 18Шу лай итеп, Ал ла Үҙе те лә гән ке ше гә шәф ҡәт 
күр һә тә һәм те лә гән ке ше лә рен тиҫ кә ре, Үҙ та уы шы на ҡа ра та 
һаң ғы рау итә. 

Алланыңасыуыһәмшәфҡәте
19Бе рә йе геҙ ми нән: «Шу лай бул ғас ни ңә беҙ ҙе ғә йеп ләй һуң? 

Уның их ты я ры на бе рәй һе ҡар шы ки лә ала мы ни?» – тип һо‑
рар. 20Эй һин, әҙәм ба ла һы, Ал ла ме нән бә хәс лә шер гә кем һуң 
һин? Көр шәк үҙен яһау сы ға: «Ни эш ләп һин ми не бы лай итеп 
яһа ның?» – тип әй тер ме? 21Көр шәк се нең бер үк бал сыҡ тан 
бер һа уыт ты – би ҙә үес тәр өсөн ҡим мәт ле, ә икен се һен сүп‑сар 
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өсөн ябай итеп яһар ға хо ҡу ғы юҡ мы ни? 22‑23Ал ла ла шу лай 
уҡ эш лә не тү гел ме һуң? Әгәр Ул Үҙе нең асы уын һәм ҡөҙ рә тен 
күр һә тер гә те ләп, һә лә кәт кә ду сар ител гән «нәф рәт көр шәк тә‑
ре»нә ҡа ра та ҙур са быр лыҡ күр һәт кән бул һа? Бы ны Ул Үҙе нең 
да ны ха ҡы на ал дан уҡ Үҙе әҙер лә гән «шәф ҡәт көр шәк тә ре»нә 
Үҙе нең да ны ның бай лы ғын асыу өсөн дә эш лә не. 24Әле ге «шәф‑
ҡәт көр шәк тә ре» – беҙ, Ал ла беҙ ҙе са ҡыр ҙы – йә һүд тәр ҙе ге нә 
тү гел, йә һүд бул ма ған дар ҙы ла. 25Осия ки та бын да Ал ла бы лай 
тип әйт кән: 

«Ми нең хал ҡым бул ма ған ды – Үҙ хал ҡым, 
ҡә ҙер ле бул ма ған ды ҡә ҙер лем тип атар мын. 

26 „Һеҙ Ми нең хал ҡым тү гел“, – 
тип әй тел гән урын да 

улар мәң ге те ре Ал ла ның ба ла ла ры  
тип ата лыр ҙар». 

27Иша ғыя пәй ғәм бәр иһә Из ра иль ту ра һын да бы лай тип иғ‑
лан ит кән: 

«Из ра ил дәр ҙең һа ны диң геҙ ярын да ғы ҡом  
бөр төк тә ре хәт лем бул һа ла, 

улар ҙың аҙ ҙа ры ғы на ҡо то лор. 
28 Сөн ки Раб бы, ер йө ҙөн дә хө кө мөн тиҙ 

ара ла та мам лап, 
тә үәк кәл эш баш ҡа рыр». 

29Иша ғыя ал дан уҡ әйт кән сә: 
«Әгәр сик һеҙ Ҡөҙ рәт ле Раб бы нә ҫел ҡал дыр ма һа, 
беҙ Со дом ке үек бу лыр һәм Го мор ра ға  

оҡ шар инек». 
30Ни тип әй тер гә һуң? Аҡ ла ныу ға ын тыл ма ған бү тән ха‑

лыҡ тар аҡ ла ныу ал ды. Был аҡ ла ныу иман аша бул ды. 31Из‑
ра иль иһә ҡа нун үтәү юлы аша аҡ ла ныу та быр ға ын тыл ды, 
әм мә бы ға өл гә шә ал ма ны. 32Ни өсөн? Сөн ки аҡ ла ныу ҙы иман 
ни ге ҙен дә тү гел, ә ҡа нун ни ге ҙен дә эҙ лә не ләр. Шу ға ла улар 
«таш ҡа» абын ды. 33Из ге Яҙ ма ла был таш ту ра һын да бы лай тип 
әй тел гән: 

«Бы на, Си он да ке ше ләр ҙе абын ды ра саҡ бер таш 
һәм улар абы нып йы ғы ла саҡ бер ҡая ҡу ям. 
Әм мә Уға ина ныу сы һис кем оят ҡа ҡал маҫ». 



 Римдарға  10 

380

Израильөсөндоғаҡылыу

101Иман даш тар, мин их лас кү ңел дән Из ра ил дең ҡо то ло‑
уын те лә йем һәм Ал ла ға до ға ҡы лам. 2Улар ту ра һын да 

ша һит лыҡ ҡы лам: үҙ ҙә рен Ал ла ға бик ты ры шып ба ғыш ла һа лар 
ҙа, был хаҡ бе лем гә ни геҙ лән мә гән. 3Ал ла ның ке ше ләр ҙе ни сек 
аҡ ла уын аң лап ет мә йен сә, үҙ ҙә ре нең аҡ ла ныу юлын урын лаш‑
ты рыр ға ын ты лып, улар Ал ла ның аҡ лау юлы на буй һон ма ны. 
4Мә сих иһә ҡа нун ҡуй ған маҡ сат ҡа өл гәш те һәм Үҙе нә инан ған 
һәр кем де хаҡ тип иғ лан ит те. 

Ҡотолоу–бөтөнөһөөсөндә
5Му са ҡа нун ды үтәү аша кил гән хаҡ лыҡ ту ра һын да бы лай 

тип яҙа: «Ҡа нун та лап та рын үтәү се шул та лап тар ме нән йә шә‑
йә сәк». 6Ә иман аша кил гән хаҡ лыҡ ту ра һын да бы лай ти е лә: 
«Күк кә беҙ ҙең өсөн кем кү тә ре лер?» (йәғ ни Мә сих те тө шө рөү 
өсөн) 7Йә ки: «Уп ҡын ға беҙ ҙең өсөн кем тө шөр? (йәғ ни Мә сих‑
те үле нән алып сы ғыу өсөн), – тип үҙ‑үҙең дән һо ра ма». 8Из ге 
Яҙ ма ла ни тип әй те лә һуң? «Ал ла һү ҙе һи нең яның да, те лең дә 
һәм йө рә гең дә». Был һүҙ – беҙ хә бәр итә тор ған иман һү ҙе ул. 
9Әгәр Ғай са ны Раб бы тип та ны һаң һәм Ал ла ның Уны үле нән 
те рел те үе нә их лас ышан һаң, ҡо то ла саҡ һың. 10Их лас ыша ныу 
хаҡ бу лыу ға алып ки лә, ә тел яр ҙа мын да иман ды та ныу ҡо то лоу 
кил те рә. 11Из ге Яҙ ма ла бы лай тип әй те лә: «Уға ина ныу сы һис кем 
оят ҡа ҡал маҫ». 12Бын да иһә йә һүд тәр ме нән йә һүд бул ма ған дар 
ара һын да айыр ма юҡ, сөн ки бө тө нө һө өсөн дә Раб бы бер үк, Уға 
үте неп мө рә жә ғәт итеү се ләр гә Ул йо март лыҡ күр һә тә. 13«Раб бы ға 
мө рә жә ғәт ит кән һәр кем ҡо то лор». 

14Әм мә Раб бы ға инан ма ған дар Уға ни сек мө рә жә ғәт итер? 
Уның ту ра һын да ишет мә гән дәр Уға ни сек ина на алыр? Улар ға 
бер кем дә иғ лан ит мә гәс, ни сек ише тер ҙәр? 15Ебә рел мә гән бул һа, 
ни сек итеп бе рәй һе иғ лан итә алыр? Из ге Яҙ ма ла: «Һө йө нөс лө 
хә бәр кил те реү се ләр ҙең ки леүе ҡай һы лай кү ңел ле!» – тип әй те лә. 
16Әм мә Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе бө тө нө һө лә ҡа бул ит мә не, Иша ғыя 
бы лай ти бит: «Раб бым! Беҙ һөй лә гән хә бәр гә кем ышан ды?» 
17Шу лай итеп, иман – ише теү, йәғ ни Мә сих ту ра һын да ғы Һө‑
йө нөс лө Хә бәр ҙе ише теү аша ки лә. 18Әм мә мин, әл лә Из ра иль 
хал ҡы был хә бәр ҙе ишет мә не ме икән, тип һо ра йым. Әл бит тә, 
ишет кән дәр: 
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«Вә ғәз ләү се ләр ҙең та уы шы бө төн донъя  
буй лап үт те, 

һәм улар ҙың һүҙ ҙә ре йы һан сик тә ре нә  
ба рып ет те». 

19Та ғы ла, Из ра иль хал ҡы бы ны аң ла ма ны мы ни, тип һо ра йым. 
Бы ға Ал ла һүҙ ҙә ре ме нән тәү ге бу лып Му са яуап би рә: 

«Мин һеҙ ҙә ха лыҡ тип атап бул ма ған ха лыҡ аша 
көн сөл лөк уя та саҡ мын, 

Ми нең ту ра ла бел мә гән ха лыҡ аша асыу  
тыу ҙы ра саҡ мын». 

20Ә Иша ғыя Ал ла һүҙ ҙә ре ме нән ҡы йыу рә үеш тә бы лай ти: 
«Ми не эҙ лә мә гән ке ше ләр Ми не тап ты. 
Ми нең ту ра ла һо ра ма ған дар ға Мин асыл дым». 

21Из ра иль хал ҡы ту ра һын да иһә Ал ла бы лай тип әй тә: 
«Мин тың лау һыҙ һәм үҙ һүҙ ле ха лыҡ ҡа 
кө нө бу йы ҡул да рым ды һу ҙып тор ҙом». 

АлланыңИзраилгәҡаратамәрхәмәте

111Шу ға ла мин, Ал ла Үҙ хал ҡын ки ре ҡаҡ ҡан мы ни, тип 
һо ра йым. Әл бит тә, юҡ! Мин үҙем дә Из ра иль ке ше‑

һе. Иб ра һим нә ҫе ле нән, Ве ни а мин то ҡо мо нан мын. 2Ал ла Үҙ 
хал ҡын ки ре ҡаҡ ма ны, Ул улар ҙы ал дан уҡ һай лап ал ды. Һеҙ 
Из ге Яҙ ма ла Ильяс ту ра һын да ни мә ти ел гә нен бел мәй һе геҙ‑
ме ни? Ул, Из ра иль хал ҡы на зар ла нып, Ал ла ға: 3«Йә Раб бым! 
Пәй ғәм бәр ҙә рең де үл тер ҙе ләр, ҡор бан кил те реү урын да рың ды 
емер ҙе ләр, мин бер үҙем ҡал дым, ин де ми не лә үл те рер гә те ләй‑
ҙәр», – ти гән. 4Уға Ал ла ни мә тип яуап би рә һуң? «Мин ял ған 
илаһ Ва ал* ал дын да теҙ лә неп, уға та бын ма ған ете мең ке ше не 
Үҙем өсөн һаҡ лап алып ҡал дым». 5Ал ла Үҙе нең мәр хә мә те бу‑
йын са һай лап ал ған ке ше ләр әле лә бар, әм мә улар күп тү гел. 
6Әм мә Ал ла ның һай ла уы Үҙе нең мәр хә мә те бу йын са икән, ти‑
мәк, ке ше ләр ҙең эш тә ре нә ҡа рап тү гел; юғи һә, мәр хә мәт ысын 
мәр хә мәт бул маҫ ине. 

7Ни ти ер гә һуң? Из ра иль хал ҡы маҡ са ты на өл гәш мә не, ә һай‑
лан ған өлө шө ге нә өл гәш те. Баш ҡа лар иһә тиҫ кә ре лә неп Ал ла 
һү ҙен ише тер гә те лә мә не. 8Из ге Яҙ ма ла әй тел гән сә: 

* 11:4 Ваал – ха на ан дар та бын ған илаһ тар ҙың бе ре һе. Урын да ғы ха‑
лыҡ тәьҫи рен дә из ра ил дәр йыш ҡы на Ва ал ды оло ла ған. 
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«Ал ла улар ҙы күҙ ҙә ре бул һа ла күр мәй, 
ҡо лаҡ та ры бул һа ла ишет мәй тор ған итеп, 
әле ге көн гә тик лем тә рән йо ҡо ға тал дыр ҙы». 

9Да уыт та бы лай ти: 
«Улар ҙың та бы ны ҡор бан кил те реү мә лен дә 
үҙ ҙә ре өсөн йәт мә гә лә, то ҙаҡ ҡа ла, 
абын ды рыу сы нә мә гә лә әй лән һен һәм яза бул һын. 

10 Улар ҙың күҙ ҙә ре күр мәҫ өсөн то ма лан һын, 
ар ҡа ла ры ғү мер бу йы бө кө рәй гән хәл дә ҡал һын». 

11Шу лай итеп, һеҙ ҙән, Из ра иль хал ҡы абын ған саҡ та бө төн‑
ләй гә йы ғыл ды мы әл лә, тип һо ра йым. Әл бит тә, юҡ! Тик улар‑
ҙың абы ныу ҙа ры ар ҡа һын да бү тән ха лыҡ тар ға ҡо то лоу кил де, 
был иһә Из ра иль хал ҡын да көн сөл лөк уят ты. 12Әгәр улар ҙың 
абы ныу ҙа ры донъя ға, ә юғал тыу ҙа ры бү тән ха лыҡ тар ға бай лыҡ 
кил те рә икән, Из ра иль хал ҡы ның Мә сих те ҡа бул ит кән өлө шө 
ту лы һан ға ет кән дән һуң, бай лыҡ ни тик лем гә кү бе рәк ар тыр! 

Йәһүдбулмағандарҙыңҡотолоуы
13Йә һүд бул ма ған дар, һеҙ гә әй тәм: мин, йә һүд бул ма ған дар ҙың 

ил се һе бу ла раҡ, үҙ хеҙ мә тем де их ти рам итәм. 14Ошо ноң ме нән 
мил ләт тәш тә рем дең көн сөл лө гөн уя тып, ҡай һы бер ҙә рен ҡот‑
ҡа ра ал мам мы икән? 15Әгәр улар ҙың ки ре ҡа ғы лы уы донъя ны 
Ал ла ме нән дуҫ ла шыу ға кил те рә икән, Ал ла та ра фы нан ҡа бул 
ите леү ҙә ре нисек бу лыр һуң? Был бит үле ләр өсөн те ре леү. 16Ал‑
ла ға бү ләк ител гән бе рен се ик мәк из ге бул һа, шул ҡа мыр ҙан 
бе ше рел гән баш ҡа ик мәк тәр ҙә из ге; ағас тың та мы ры из ге бул‑
һа ин де, бо таҡ та ры ла из ге. 17Әгәр зәй түн аға сы бо таҡ та ры ның 
ҡай һы бер ҙә ре һын ды рыл һа, һәм һин, ҡы ра ғай зәй түн аға сы ның 
бо та ғы, улар уры ны на ял ға нып, зәй түн та мы ры ның һу ты ме нән 
ту йы на һың икән, ул саҡ та 18һын ды рыл ған бо таҡ тар ал дын да 
ма һай ма. Ма һай һаң, иҫең дә тот: һин та мыр ҙы тү гел, ә та мыр 
һи не то топ то ра. 19Бәл ки һин: «Ҡай һы бер бо таҡ тар ми не ял ғап 
ҡу йыу өсөн һын ды рыл ды бит», – тип әй тер һең. 20Дө рөҫ, улар 
иман тот ма ған ға кү рә һын ды рыл ды, ә һин иман ар ҡа һын да ял‑
ға нып то ра һың: мо ро ноң до кү тәр мә, ки ре һен сә, һаҡ бул. 21Әгәр 
Ал ла тә би ғи бо таҡ тар ҙы ая ма ған икән, һи не лә ая маҫ. 22Шу лай 
итеп, Ал ла ның из ге ле ге лә, ҡы рыҫ лы ғы ла күҙ ал дың да. Ул иман 
юлы нан тай пыл ған дар ға ҡа ра та ҡы рыҫ, ә һи ңә, әгәр Ал ла из ге ле‑
ге нә өмөт бағ ла уың ды да уам ит һәң, из ге лек ле бу лыр. Ки ре һен сә 
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икән, һин дә ки ҫеп таш ла ныр һың. 23Әм мә юл дан тай пыл ған дар 
ҙа, иман һыҙ бу лыу ҙа рын да уам ит мә һә ләр, ки ре ял ға ныр ҙар. 
Улар ҙы ки ре ял ғар ға Ал ла ның ҡе үә те етә. 24Әгәр һин ҡы ра ғай 
зәй түн аға сы нан ки ҫе леп, баҡ са ла үҫ кән зәй түн аға сы на тә би ғи 
бул ма ған са ял ған ған һың икән, ул саҡ та һын ды рыл ған тә би ғи 
бо таҡ тар үҙ аға сы на яңы нан би ге рәк тә еңе ле рәк ял ға ныр. 

Алланыңбөтөнхалыҡтарғамәрхәмәтлебулыуы
25Иман даш тар, үҙе геҙ ҙе бул ға ны нан аҡыл лы раҡ һа на ма һын 

өсөн, был сер ҙең һеҙ ҙән йә ше рен ҡа лы уын те лә мә йем. Йә һүд 
бул ма ған дар ҙың Ал ла ны ҡа бул ит кән өлө шө ту лы һан ға ет кән гә 
тик лем Из ра ил дең бер өлө шө тиҫ кә ре лә не үен да уам итер. 26Шул 
рә үеш ле бө төн Из ра иль ҡот ҡа ры лыр, Из ге Яҙ ма ла әй тел гән сә: 

«Си он дан Ҡот ҡа рыу сы ки лер 
һәм Яҡуб то ҡо мо нан иман һыҙ лыҡ ты алыр, 

27 Мин улар ҙың го наһ та рын алып таш лар мын 
– улар ме нән тө ҙө гән ки ле ше үем бы на шул бу лыр». 

28Һө йө нөс лө Хә бәр гә кил гән дә, улар һеҙ ҙең хаҡ ҡа Ал ла ның 
дош ман да ры, әм мә Ал ла ның һай ла уы на кил гән дә, улар ата‑ба‑
ба ла ры ха ҡы на Ал ла ның ҡә ҙер ле лә ре бу лып ҡа ла. 29Сөн ки Ал ла‑
ның бү ләк тә ре лә, са ҡы ры уы ла ки ре алын май. 30Ҡа сан дыр һеҙ 
Ал ла ға ҡа ра та итә ғәт һеҙ ине геҙ, ә хә ҙер, Израилдең буй һон ма уы 
ар ҡа һын да, шәф ҡәт ал ды ғыҙ. 31Шу ның һы маҡ хә ҙер улар ҙа 
һеҙ гә күр һә тел гән шәф ҡәт өсөн Ал ла ға буй һон май ҙар, был иһә 
улар ға ла шәф ҡәт күр һә тел һен өсөн эш лә не лә. 32Сөн ки Ал ла 
ба ры һы на ла шәф ҡәт күр һәт һен өсөн, һәм мә һен дә итә ғәт һеҙ‑
лек тот ҡо но ит те. 

Аллағаданһүҙҙәре
33Ал ла ның бай лы ғы, зи рәк ле ге һәм бе ле ме ни тик лем тә рән! 

Уның ҡа рар ҙа ры аҡыл ға һый маҫ лыҡ һәм юл да ры 
аң ла маҫ лыҡ! 

34 Раб бы ның аңы на кем тө шөн гән? 
Уға кем кә ңәш се бул ған? 

35 Йә ки бе рәй һе Уның та ра фы нан ки ре 
ҡай та ры лыр ға те йеш ле 

нә мә не бир гә не бар мы ни? 
36Бар нә мә Унан, Уның аша һәм Уға та бан йү нәл гән. Уға мәң‑
ге гә дан! Амин. 
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ҒайсаМәсихтәяңытормош

121Шу лай итеп, иман даш тар, Ал ла шәф ҡә те ха ҡы на һеҙ‑
гә мө рә жә ғәт итәм: үҙе геҙ ҙе Ал ла ға яраҡ лы те ре из ге 

ҡор бан итеп тәҡ дим ите геҙ, был Ал ла ға һеҙ ҙең их лас ғи бә‑
ҙә те геҙ бу лыр. 2Был донъя ның йә шәү рә үе ше нә яраҡ лаш ма‑
ғыҙ, ә зи һе не геҙ ҙе яңыр тып, уй‑фе ке ре геҙ ҙе үҙ гәр те геҙ. Шу лай 
итеп һеҙ Ал ла ның их ты я рын – ни мә нең яҡ шы, яраҡ лы һәм 
ка мил икән ле ген асыҡ лай алыр һы ғыҙ. 3Ал ла та ра фы нан би‑
рел гән мәр хә мәт ме нән һәр бе ре геҙ гә әй тәм: үҙе геҙ ту ра һын да 
те йе ше нән юға ры раҡ фе кер ҙә бул ма йын са, һәр ке ме геҙ Ал ла 
бир гән иман миҡ да ры нан сы ғып айыҡ фе кер йө рө тө гөҙ. 4Тә‑
не беҙ ҙә ағ за лар күп, бө төн ағ за лар ҙа бер үк эш баш ҡар ма ған 
ке үек, 5беҙ ҙә, күп бул һаҡ та, Мә сих тә бер тән тәш кил итә беҙ, 
тик һәр бе ре беҙ айы рым‑айы рым бер‑бе ре беҙ ҙең ағ за ла ры бу‑
лып то ра быҙ. 6Ал ла ның мәр хә мә те бу йын са ал ған ру хи һә‑
ләт тә ре беҙ төр лө, шу лай бул ғас, кем гә лер пәй ғәм бәр лек итеү 
һә лә те би рел гән икән, уны ыша ны сы бу йын са фай ҙа лан һын. 
7Иман даш та ры на хеҙ мәт итеү һә лә те би рел һә иһә, хеҙ мәт ит‑
һен, өй рә теү һә лә те би рел һә, өй рәт һен. 8Кү ңел кү тә реү һә лә те 
би ре лә икән, кү тәр һен, үҙе не кен баш ҡа лар ме нән ур таҡ лаш һа, 
эс кер һеҙ ур таҡ лаш һын; етәк се һә лә те нә эйә икән, эшен дә ты‑
рыш лыҡ күр һәт һен, шәф ҡәт кә эйә бул һа, шат ла нып шәф ҡәт‑
лек ит һен. 

9Мө хәб бә те геҙ саф кү ңел дән бул һын, яман лыҡ ҡа нәф рәт ле, 
яҡ шы лыҡ ҡа тоғ ро бу лы ғыҙ. 10Бер‑бе ре геҙ ҙе ту ған дар са эс кер‑
һеҙ яра ты ғыҙ, бер‑бе ре геҙ ҙе үҙе геҙ гә ҡа ра ған да ла ны ғы раҡ 
хөр мәт ите геҙ. 11Ты рыш лы ғы ғыҙ ҙы һүл пә нәйт мә геҙ, Из ге Рух 
ме нән янып то ро ғоҙ, Раб бы ға хеҙ мәт ите геҙ. 12Үҙе геҙ ҙә бул ған 
өмөт кә ҡы уа ны ғыҙ, ҡай ғы лар ҙа ныҡ бу лы ғыҙ, ары май‑тал май 
до ға ҡы лы ғыҙ. 13Мох таж лыҡ ки сер гән иман да шы ғыҙ ме нән 
үҙе геҙ ҙе кен бү ле ше геҙ, ҡу наҡ сыл лыҡ күр һә те геҙ. 14Һеҙ ҙе эҙәр‑
лек ләү се ләр гә Ал ла нан фа ти ха һо ра ғыҙ. Фа ти ха һо ра ғыҙ, ҡар‑
ға ма ғыҙ. 15Ҡы уан ған дар ме нән бер гә ҡы уа ны ғыҙ, ила ған дар 
ме нән бер гә ила ғыҙ. 16Бер‑бе ре геҙ ме нән ки ле шеп йә шә геҙ, 
тә кәб бер бул ма ғыҙ, шу лай уҡ ябай ке ше ләр ме нән ара ла шы‑
ғыҙ, үҙе геҙ ҙе бул ға ны нан аҡыл лы раҡ һа на ма ғыҙ. 17Бер кем гә 
лә яман лыҡ ҡа ҡар шы яман лыҡ ҡыл ма ғыҙ, ки ре һен сә, тор‑
мош рә үе ше геҙ бө тө нө һө өсөн дә өл гө бу лып тор һон. 18Әгәр 
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 мөм кин ле ге геҙ бар икән, ба ры һы ме нән дә хә ле геҙ ҙән кил‑
гән сә та тыу йә шә геҙ. 19Ҡә ҙер ле лә рем, үҙе геҙ өсөн үс ал ма ғыҙ, 
Ал ла асы уы на урын ҡал ды ры ғыҙ. Из ге Яҙ ма ла бы лай тип әй‑
тел гән: «Үс алыу – Ми нең эшем. Әже рен Үҙем ҡай та рыр мын, 
ти Раб бы». 20Ки ре һен сә, «дош ма ның ас бул һа, та ма ғын туй ҙыр, 
 һыу һа ған бул һа, һыу һы нын ҡан дыр. Был из ге лек те ҡы лып, 
һин уны шул тик лем оял та саҡ һың, оя ты нан „янып үлер ҙәй“ 
бу ла саҡ*». 21Яман лыҡ тан еңел мә, ә яман лыҡ ты яҡ шы лыҡ ме‑
нән ең. 

Хакимлыҡтураһында

131Һәр кем ха ким лыҡ ит кән етәк се ләр гә буй һон һон, сөн ки 
Ал ла урын лаш тыр ған ха ким лыҡ тан баш ҡа ха ким лыҡ юҡ. 

Ғә мәл дә ге ха ким лыҡ тар Ал ла та ра фы нан урын лаш ты рыл ған. 
2Шу ға кү рә ха ким лыҡ ҡа ҡар шы ки леү се Ал ла урын лаш тыр ған 
тәр тип кә ҡар шы ки лә. Ун дай ҙар иһә үҙ ҙә рен хө көм гә ду сар итә. 
3Етәк се ләр яҡ шы лыҡ ҡы лыу сы лар өсөн тү гел, яман лыҡ ҡы‑
лыу сы лар өсөн ҡур ҡы ныс. Ха ким лыҡ тан ҡурҡ маҫ ҡа те лә һәң, 
яҡ шы лыҡ эш лә һәм маҡ тау алыр һың. 4Ха ким лыҡ итеү се һи нең 
мән фә ғә тең өсөн Ал ла ға хеҙ мәт итә. Әгәр яуыз лыҡ ҡы ла һың 
икән – унан ҡурҡ, юҡ ҡа ғы на ҡы лыс та ғып йө рө мәй бит. Ул, 
Ал ла хеҙ мәт се һе бу ла раҡ, яуыз лыҡ ҡы лыу сы лар ҙы Ал ла ның 
асы уы на ду сар итеп, яза би рә. 5Шу ға кү рә ха ким лыҡ итеү се‑
ләр гә яза алыу ҙан ҡур ҡып ҡы на тү гел, ә выж да ның ҡу шыуы 
бу йын са буй һо нор ға кә рәк. 6Шу ның өсөн һеҙ һа лым тү ләй һе геҙ 
ҙә ин де, сөн ки улар үҙ ҙә рен үҙ ва зи фа ла ры на ба ғыш лап, Ал ла ға 
хеҙ мәт итә. 7Шу лай бул ғас, һәр кем гә те йеш ле һен би ре геҙ: кем гә 
һа лым тү ләр гә те йеш һе геҙ – һа лым, кем гә яһаҡ – яһаҡ тү лә геҙ, 
ҡур ҡыр ға те йеш бул ған дан ҡур ҡы ғыҙ, хөр мәт кә ла йыҡ лы лар ҙы 
хөр мәт ите геҙ. 

Бер‑берегеҙгәбулғанбурыстарығыҙ
8Бер‑бе ре геҙ гә бул ған мө хәб бәт тән баш ҡа бер кем гә лә бер нә‑

мә ме нән дә бу рыс лы бул ма ғыҙ. Икен се ке ше гә ҡа ра та мө хәб бәт 
ҡа нун та лап та рын үтәй. 9«Зи на ҡыл ма, ке ше үл тер мә, ур лаш ма, 
баш ҡа ны ҡы на нәф сең де һуҙ ма» һәм баш ҡа төр лө әмер ҙәр, бер 

* 12:20 Грек са төп нөс хә һен дә һүҙ мә‑һүҙ: «Һин ба шы ңа ут лы кү мер 
өйә сәк һең». 
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һүҙ ме нән әйт кән дә, «яҡы ның ды үҙең де ярат ҡан ке үек ярат» 
ти гән де аң ла та. 10Мө хәб бәт бү тән ке ше гә яуыз лыҡ кил тер мәй, 
ти мәк, мө хәб бәт ҡа нун та лап та рын үтәү бу лып то ра. 

11Ошо лар ҙы үтә геҙ, сөн ки нин дәй за ман да йә шә үе геҙ ҙе бе‑
лә һе геҙ, беҙ гә йо ҡо нан уя ныу сә ғә те ки леп тә ет те. Беҙ иман ға 
кил гән ва ҡыт ҡа ҡа ра ған да, ҡо то лоу мә ле хә ҙер яҡы ны раҡ. 12Төн 
үтеп ба ра, көн ты уа. Әй ҙә геҙ, ҡа раң ғы лыҡ эш тә ре нән сит лә шеп, 
яҡ ты лыҡ ҡо рал да рын ала йыҡ. 13Ҡо то рон ҡо мәж лес һәм эс ке лек, 
фә хеш лек һәм аҙ ғын лыҡ, ыҙ ғыш‑та лаш һәм көн сөл лөк кә би рел‑
мә йен сә, үҙе беҙ ҙе көн яҡ ты лы ғын да ғы ке үек әҙәп ле то та йыҡ. 
14Тор мо шо ғоҙ ме нән Раб бы Ғай са Мә сих ида ра ит һен. Го наһ лы 
тә би ғә те геҙ ҙең аҙ ғын те ләк тә рен ҡә нә ғәт лән де реү ту ра һын да 
уй лау ҙан туҡ та ғыҙ. 

Имандашыңдыхөкөмитмә

141Има ны көс һөҙ ке ше не ҡа бул ите геҙ, әм мә фе кер ҙә ре ту‑
ра һын да бә хәс ләш мә геҙ. 2Кем дер, има ны бу йын са, һәр 

төр лө ри зыҡ хә ләл тип уй лай, ә има ны көс һөҙ бул ға ны го наһ 
ҡы лыу ҙан ҡур ҡып, йә шел сә ге нә ашай. 3Бө төн нә мә не аша ған 
аша мау сы ға ерә неп ҡа ра ма һын, аша ма ған иһә ашау сы ны хө көм 
ит мә һен, сөн ки Ал ла уны Үҙе нә ҡа бул ит кән. 4Баш ҡа ке ше ләр ҙең 
хеҙ мәт се һен хө көм итер гә һин кем? Ул ба ҫып то ра мы, йы ғы лып 
ята мы, уны үҙ ху жа һы ғы на хәл итер. Ул иһә ба ҫып то ра саҡ, сөн‑
ки уны баҫ ты рып ҡу йыр ға Раб бы ның ҡөҙ рә те етер лек. 

5Кем дер ҡай һы лыр көн дәр ҙең бе ре һен баш ҡа ла ры на ҡа ра‑
ған да мө һи ме рәк тип иҫәп ләй, ә икен се бе рәү һәм мә көн дәр ҙә 
бер төр лө тип һа най. Һәр кем үҙ ҡа ра шы бу йын са эш итә. 6Кем 
бер көн икен се һе нән мө һи ме рәк тип һа най, ул Раб бы хөр мә‑
те нә шу лай тип иҫәп ләй. Һәр төр лө ри зыҡ ты ашау сы ла бы ны 
Раб бы хөр мә те нә эш ләй, сөн ки Ал ла ға шө көр итә. Аша ма ған 
да бы ны Раб бы ха ҡы на эш ләй, ул да Ал ла ға шө көр итә. 7Беҙ‑
ҙең бе ре беҙ ҙә үҙе өсөн йә шә мәй һәм бе ре беҙ ҙә үҙе өсөн үл мәй. 
8Йә шәй беҙ икән – Раб бы өсөн йә шәй беҙ, үлә беҙ икән – Раб бы 
өсөн үлә беҙ. Шу ға кү рә йә шә һәк тә, үл һәк тә – Раб бы ны ҡы‑
быҙ. 9Мә сих үле ләр һәм те ре ләр өҫ тө нән Ху жа бу лып ха ким‑
лыҡ итеү өсөн үл де һәм те рел де. 10Шу лай бул ғас, һин ни өсөн 
иман да шың ды хө көм итә һең? Йә ки ерә неп ҡа рай һың? Беҙ бит 
бө тө нө бөҙ ҙә Ал ла быҙ хө кө мө ал ды на ба ҫа саҡ быҙ. 11Из ге Яҙ ма‑
ла бы лай тип әй тел гән: 
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«Мәң ге те ре бу лы уым хаҡ бул ған ке үек, 
Ми нең ал дым да һәр бе ре һе теҙ лә нә сәк һәм 
һәр тел Ми нең Ал ла икә нем де та ны я саҡ, – 
ти Раб бы». 

12Шу лай итеп, һәр бе ре беҙ үҙе ту ра һын да Ал ла ал дын да хи сап 
то та саҡ. 

Имандашыңдыгонаһҡаҡотортма
13Шу ға кү рә бер‑бе ре беҙ ҙе хө көм итеү ҙән туҡ та йыҡ. Уның уры‑

ны на әй ҙә геҙ иман даш та ры быҙ ҙы юл дан яҙ ҙыр маҫ лыҡ һәм го наһ ҡа 
ҡо торт маҫ лыҡ бер нә мә лә ҡыл мау ту ра һын да ҡа рар ҡы ла йыҡ. 
14Мин ыша нам һәм бы ның өсөн Раб бы Ғай са ға һыл та на алам: бер 
нә мә лә үҙе нән‑үҙе ха рам тү гел, ә бе рәй һе бе рәй нә мә не ха рам 
тип уй ла һа, шул нә мә уның өсөн ха рам бу ла. 15Аша ған ри зы ғың 
иман да шың ды бор соу ға һа ла икән, һин яра тып эш ит мәй һең. Үҙ 
ри зы ғың ме нән уға һә лә кәт кил тер мә, Мә сих уның ха ҡы на ла 
үл де бит. 16Ал ла һеҙ гә бир гән яҡ шы нә мә хур лан ма һын. 17Ал ла 
бат ша лы ғы ри зыҡ ме нән эсем лек тән тү гел, ә Из ге Рух бир гән 
хаҡ лыҡ, имен лек һәм шат лыҡ тан то ра. 18Бы ның ме нән Мә сих кә 
хеҙ мәт итеү се Ал ла ны ҡы уан ды ра һәм ке ше ләр та ра фы нан хуп ла‑
на. 19Шу лай бул ғас, имен лек кә һәм иман да бер‑бе ре беҙ гә яр ҙам 
итер гә ын ты ла йыҡ. 20Ри зыҡ ар ҡа һын да Ал ла ның эшен юҡ ҡа 
сы ғар ма. Һәр ри зыҡ саф, әм мә аша ған аҙы ғың ме нән бе рәй һен 
го наһ ҡа ҡо торт һаң, дө рөҫ бул май. 21Ит аша ма уың, ша рап эс мә‑
үең, иман да шың дың абы ны уы на кил те рер лек баш ҡа нә мә ләр 
эш лә мә үең яҡ шы. 22Бы ға ҡа ра та бул ған фе ке рең де үҙең ме нән 
Ал ла ара һын да ғы на һаҡ лап тот. Үҙе хаҡ лы тип һа на ған нә мә 
өсөн үҙен хө көм итер лек ғә йеп тап ма ған ке ше бә хет ле. 23Ке ше 
бе рәй ри зыҡ ты ашар ға ярай мы, юҡ мы тип шик лә неп аша һа, 
Ал ла хө көм итер, сөн ки ул иман бу йын са эш лә мәй, ә иман бу‑
йын са эш лән мә гән бө төн нә мә – го наһ. 

Үҙеңдетүгел,башҡаларҙыҡайғырт

151Беҙ, көс лө ләр, үҙе беҙ ҙе ге нә ҡай ғыр тыр ға тү гел, ә көс‑
һөҙ ҙәр ҙең йөк тә рен дә кү тә реп йө рөр гә те йеш беҙ. 2Һәр 

бе ре беҙ баш ҡа лар ҙың има нын ны ғы тыу өсөн, уға яҡ шы бул һын 
тип, уның ха ҡын да ҡай ғыр та йыҡ. 3Мә сих тә Үҙе ту ра һын да уй‑
ла ма ны. Из ге Яҙ ма ла яҙыл ған са: «Һи не яман лау сы лар ҙың хур‑
лау һүҙ ҙә ре, Ал лам, Ми нең өҫ тө мә төш тө». 4Элек Из ге Яҙ ма ла 
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 яҙыл ған дар ҙың ба ры һы ла, улар бир гән са быр лыҡ һәм йы уа ныу 
аша өмө тө бөҙ бул һын өсөн, нә си хәт итеп яҙыл ған. 5Са быр лыҡ 
һәм йы уа ныу сы ға на ғы бул ған Ал ла һеҙ гә, Ғай са Мә сих юлы нан 
ба рыу сы лар ға те йеш бул ған са, бер‑бе ре геҙ ме нән аң ла шып йә шәү 
бир һен. 6Шу лай итеп, һеҙ бер ҙәм рә үеш тә, бер һүҙ ҙән Раб бы быҙ 
Ғай са Мә сих тең Ал ла һын һәм Ата һын дан лар һы ғыҙ. 

ЙәһүдбулмағандарғаҺөйөнөслөХәбәр
7Шу ға кү рә, Ал ла ға дан бул һын өсөн Мә сих һеҙ ҙе ҡа бул ит кән 

ке үек, һеҙ ҙә бер‑бе ре геҙ ҙе ҡа бул ите геҙ. 8Шу ны әй тәм: ата‑ба‑
ба лар ға би рел гән вә ғә ҙә ләр ҙе раҫ лау өсөн, Ал ла ның тоғ ро ло ғон 
күр һә теү өсөн, Мә сих сөн нәт ле ләр гә хеҙ мәт итер гә кил де. 9Мә сих 
Ал ла ны шәф ҡәт ле ле ге өсөн баш ҡа ха лыҡ тар ҙа дан ла һын өсөн 
кил де. Из ге Яҙ ма ла яҙыл ған са: 

«Шу ға ла Һи не бү тән ха лыҡ тар  
ара һын да дан лар мын, 

Һи нең исе мең де маҡ тап йыр лар мын». 
10Бы лай тип тә әй тел гән: 

«Ха лыҡ тар, Уның хал ҡы ме нән  
бер гә шат ла ны ғыҙ». 

11Һәм та ғы ла: 
«Бар лыҡ мил ләт тәр, Раб бы ны маҡ та ғыҙ, 
бө төн ха лыҡ тар, Уны дан ла ғыҙ». 

12Иша ғыя ла бы лай ти: 
«Иес сей нә ҫе ле нән Бе рәү ки лер 
һәм ха лыҡ тар өҫ тө нән ха ким лыҡ  

итер гә кү тә ре лер. 
Улар Уға өмөт бағ лар». 

13Из ге Рух тың ҡөҙ рә те ме нән өмө тө гөҙ арт һын өсөн, өмөт 
би реү се Ал ла һеҙ ҙе Уға ина ныу аша бө төн шат лыҡ һәм имен лек 
ме нән һу ғар һын. 

Йәһүдбулмағандарараһындахеҙмәт
14Иман даш та рым, мин үҙем һеҙ ҙең из ге лек ме нән һу ға рыл ған 

бу лы уы ғыҙ ға, һәр төр лө бе лем гә эйә икән ле ге геҙ гә һәм бер‑бе‑
ре геҙ гә өгөт‑нә си хәт би рә алы уы ғыҙ ға ыша нам. 15Шу ға ҡа ра‑
маҫ тан, иман даш тар, ҡай һы бер мәсьә лә ләр ту ра һын да иҫе геҙ гә 
тө шө рөп ҡы йыу рә үеш тә яҙ ҙым, сөн ки мин, Ал ла та ра фы нан 
би рел гән мәр хә мәт аша, 16йә һүд бул ма ған дар ара һын да Ғай са 
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Мә сих тең хеҙ мәт се һе мен. Йә һүд бул ма ған дар Ал ла ға яраҡ лы, 
Из ге Рух та ра фы нан из ге лән де рел гән ҡор бан бул һын өсөн, Ал‑
ла ның Һө йө нөс лө Хә бә рен вә ғәз ләп, ру ха ни хеҙ мә тен баш ҡа рам. 
17Шу лай итеп, Ғай са Мә сих аша Ал ла ға хеҙ мәт ите үем ме нән 
ғо рур ла на алам. 18Йә һүд бул ма ған дар ҙы Ал ла ға буй һон до рор ға 
те ләп, Мә сих тең ми нең аша ҡыл ған ғә мәл дә ре нән баш ҡа нә мә 
ту ра һын да һөй ләр гә ба тыр сы лыҡ ит мә йем. Ул бы лар ҙы ми нең 
һү ҙем һәм эшем ме нән, 19мөғ жи зә ләр һәм хик мәт тәр кө сө яр ҙа‑
мын да, Ал ла ру хы ның ҡөҙ рә те ме нән баш ҡар ҙы. Мин, Иеру са‑
лим дан алып Ил ли рик яҡ та ры на тик лем урау юл дар ҙан ба рып, 
Мә сих ха ҡын да ғы Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе ту лы һын са бә йән ит тем. 
20Баш ҡа лар ни геҙ һал ған урын да ҡор маҫ өсөн, мин Һө йө нөс лө 
Хә бәр ҙе Мә сих тең исе ме бил дә ле бул ма ған урын дар ҙа вә ғәз ләр гә 
ты ры ша инем. 21Из ге Яҙ ма ла әй тел гән сә: 

«Уның ту ра һын да кем гә әй тел мә гән,  
шулар кү рер ҙәр, 

кем ишет мә гән, аң лар ҙар». 
22Шу ның өсөн, күп тап ҡыр ҙар яны ғыҙ ға ба рыр ға ниәт ләп тә, 

хеҙ мә тем ар ҡа һын да ба ра ал ма ным да ин де. 23Хә ҙер иһә был тө‑
бәк тәр ҙә эш тә рем де та мам ла ған ға һәм оҙаҡ йыл дар бу йы яны ғыҙ ға 
ба рыр ға те лә гән гә кү рә, 24Ис па ния ға ки теп ба рыш лай һеҙ гә лә 
һу ғы лыр ға йы йы нам. Һеҙ ҙең ме нән ара ла шыу ҙан бер ни тик‑
лем ләз зәт ал ған дан һуң, ми ңә ун да тик лем ба рып етер гә яр ҙам 
итер һе геҙ, тип өмөт лә нәм. 25Ә хә ҙер, иман даш тар ға хеҙ мәт итеү 
өсөн, Иеру са лим ға юл ла нам, 26сөн ки Ма ке до ния ме нән Ахаи‑
я ла ғы бер ҙәм лек тәр Иеру са лим да ғы иман даш тар ара һын да ғы 
яр лы лар ға аҡ са ла та яр ҙам күр һә тер гә ҡа рар ит те. 27Улар үҙ ҙә ре 
шун дай ҡа рар ға кил де; һәм, ысын лап та, элек ке мә жү си ҙәр ҙең 
хә ҙер ге иман даш йә һүд ту ған да ры ал дын да бу ры сы бар. Иеру‑
са лим да ғы иман то тоу сы лар ҙың ру хи бай лы ғын ур таҡ лаш ҡан ға 
кү рә, улар ға мат ди яҡ тан яр ҙам күр һә тер гә те йеш тәр. 28Мин, ошо 
эш те баш ҡар ғас һәм йы йыл ған аҡ са ны те йе шен сә тап шыр ғас, 
Ис па ния ға юл ла ныр мын һәм, ун да ба рыш лай, яны ғыҙ ҙа туҡ‑
та лыр мын. 29Яны ғыҙ ға кил гән дә, Мә сих тән ту лы фа ти ха алып 
ки ле рем де бе ләм. 

30Иман даш та рым, беҙ бер‑бе ре беҙгә Из ге Рух тан кил гән һө йөү 
ме нән бәй лән гән беҙ, шу ға кү рә Раб бы быҙ Ғай са Мә сих ха ҡы на 
са ҡы рам: ми нең ме нән бер гә кө рә шеп, ми нең өсөн Ал ла ға до ға 
ҡы лы ғыҙ. 31Йә һү ҙиә лә ге иман һыҙ ҙар ҙың ми ңә зы я ны  тей мә һен 
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һәм Иеру са лим да ғы иман даш тар мин алып бар ған аҡ са ла та яр‑
ҙам ды яҡ шы ҡа бул ит һен өсөн до ға ҡы лы ғыҙ. 32Шу лай итеп, 
Ал ла на сип ит һә, мин яны ғыҙ ға ҡы уа нып ки лер мен һәм, һеҙ ҙең 
ме нән ара ла шып, көс туп лай алыр мын. 33Имен лек Ал ла һы һеҙ‑
ҙең бө тө нө гөҙ ме нән бер гә бул һын. Амин. 

Сәләмдәр

161Һеҙ гә Кен хрей ҙа ғы бер ҙәм лек тең яр ҙам сы һы ҡыҙ иман‑
да шы быҙ Фи ва ны тәҡ дим итәм. 2Ул Раб бы ны ҡы бул‑

ған ға кү рә, уны из ге ләр гә ла йыҡ лы бул ған са ҡа бул ите геҙ һәм 
те йеш ле яр ҙам күр һә те геҙ, сөн ки ул күп тәр ҙе, ми нең үҙем де лә 
ҡур са ла ны. 3Ми нең ме нән бер гә Ғай са Мә сих кә хеҙ мәт итеү се 
Прис кил ла ме нән Аки ла ға сә ләм әй те геҙ. 4Улар ми нең тор мо‑
шом ха ҡы на ғү мер ҙә рен ҡур ҡы ныс аҫ ты на ҡуй ҙы, ул икәү гә 
мин ге нә тү гел, иман ға кил гән мә жү си ҙәр ҙең бө төн бер ҙәм лек‑
тә ре лә рәх мәт ле. 5Улар ҙың йор тон да йы йы лыу сы бер ҙәм лек кә 
лә сә ләм дә рем де ет ке ре геҙ. Асия өл кә һен дә Мә сих кә бе рен се 
бу лып ина ныу сы ҡә ҙер ле ду ҫым Епе нет ҡа сә ләм тап шы ры ғыҙ. 
6Һеҙ ҙең өсөн күп ты рыш лыҡ тар һал ған Мәр йәм гә сә ләм әй‑
те геҙ. 7Ми нең ме нән бер гә тот ҡон лоҡ та бул ған яҡ таш та рым 
Ан дро ник ме нән Юни я ға сә ләм тап шы ры ғыҙ. Улар ил се ләр 
ара һын да мө һим урын алып то ра, һәм Мә сих кә ми ңә тик лем 
үк инан ған дар. 8Раб бы ми не мө хәб бәт еп тә ре ме нән бәй лә гән 
ҡә ҙер ле ду ҫым Ам п лий ға сә ләм әй те геҙ. 9Беҙ ҙең ме нән Мә сих кә 
хеҙ мәт итеү се Ур бан ға һәм ҡә ҙер ле ду ҫым Ста хий ға сә ләм бел‑
де ре геҙ. 10Мә сих кә тоғ ро ло ғо һы нал ған Апел лес ҡа, Арис то вул 
йор тон да ғы лар ға сә ләм ет ке ре геҙ. 11Яҡ та шым Иро ди он ға сә ләм 
әй те геҙ, Нар кисс йор тон да ғы лар ҙың Раб бы ға ина ныу сы ла ры на 
сә ләм күн де ре геҙ. 12Раб бы ха ҡы на ты ры шып хеҙ мәт итеү се Три‑
фена ме нән Три фоса ға ла сә ләм. Раб бы ха ҡы на күп ты рыш лыҡ 
һал ған ҡә ҙер ле Пер си да ға сә ләм дә рем де әй те геҙ. 13Раб бы та ра‑
фы нан һай лан ған Руф ты һәм уның әсә һен сә ләм лә геҙ. Уның 
әсә һе ми ңә лә әсәй ке үек. 14Асин к рит, Фле гонт, Ерм, Пат ров, 
Ер мий ға һәм улар ме нән бул ған иман даш тар ға сә ләм әй те‑
геҙ. 15Фи ло лог ме нән Юли я ға, Ни рей ме нән уның һең ле һе нә, 
Олим пан ға һәм улар ме нән бер гә бул ған бө төн из ге ләр гә сә ләм. 
16Бер‑бе ре геҙ ҙе из ге үбеү ме нән сә ләм лә геҙ. Мә сих тең бө төн 
бер ҙәм лек тә ре һеҙ гә сә ләм тап шы ра. 
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Һуңғынәсихәттәр
17Иман даш тар, һеҙ гә мө рә жә ғәт итәм: үҙе геҙ өй рән гән тәғ ли‑

мәт кә ҡар шы сы ғып, шул рә үеш ле бү ле неш кил те реп сы ға рыу сы 
һәм тоғ ро юл дан яҙ ҙы рыу ға сә бәп тыу ҙы рыу сы лар ҙан һаҡ бу лы ғыҙ 
һәм ун дай ҙар ҙан сит лә ше геҙ. 18Ун дай ке ше ләр Раб бы быҙ Мә сих‑
кә тү гел, ә үҙ ҙә ре нең ҡа рын да ры на хеҙ мәт итә. Ышан ды рыр лыҡ 
һүҙ ҙәр һөй ләп, яла ғай ла нып, их лас кү ңел ле ләр ҙе ал дай. 19Һеҙ ҙең 
Һө йө нөс лө Хә бәр бу йын са йә шә үе геҙ һәм мә һе нә лә мәғ лүм. Шу ға 
кү рә мин һеҙ ҙең өсөн шат ла нам һәм яҡ шы лыҡ ҡа ҡа ра та зи рәк, 
яман лыҡ ҡа ҡа ра та хәй лә һеҙ бу лы уы ғыҙ ҙы те лә йем. 20Имен лек 
Ал ла һы Иб лис те тиҙ ҙән аяҡ та ры ғыҙ аҫ тын да иҙә сәк. Раб бы быҙ 
Ғай са ның мәр хә мә те һеҙ ҙең ме нән бул һын. 

21Хеҙ мәт тә шем Ти мо фей һәм яҡ таш та рым Лу ций, Иасон ме‑
нән Со си патр һеҙ гә сә ләм ебә рә. 22Ошо хат ты Па вел һүҙ ҙә ре нән 
яҙыу сы мин, Тер тий ҙа, һеҙ ҙең ме нән Раб бы аша бәй лән гән ке ше 
бу ла раҡ, һеҙ ҙе сә ләм лә йем. 23Ми не өйөн дә һәр саҡ их лас ҡа бул 
ит кән һәм уның йор тон да йы йыл ған иман даш тар ҙың ба ры һы 
өсөн дә ише ге асыҡ бул ған Гай һеҙ ҙе сә ләм ләй. Ҡа ла мил ке 
ме нән ида ра итеү се Ераст, иман да шы быҙ Кварт һеҙ гә сә ләм 
ебә рә*. 25‑26Ал ла ға дан! Ғай са Мә сих ту ра һын да мин һөй лә гән 
Һө йө нөс лө Хә бәр бу йын са, Ул һеҙ ҙе иман да ны ғы тыр ға ҡөҙ рәт ле. 
Был Хә бәр – бо рон ғо за ман дар ҙан бир ле йә ше реп то тол ған, әм‑
мә хә ҙер асыл ған сер. Пәй ғәм бәр ҙәр ҙең яҙ ма ла ры аша ке ше ләр 
Мә сих кә иман ит һен һәм Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе ҡа бул ит һен өсөн, 
мәң ге лек Ал ла ның әме ре ме нән был сер бө төн ха лыҡ тар ға бел‑
де рел де. 27Бер ҙән‑бер зи рәк Ал ла ға Ғай са Мә сих аша мәң ге лек 
дан бул һын! Амин**. 

* 16:24 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа 24‑се аят та бар: «Раб бы быҙ 
Ғай са Мә сих мәр хә мә те һеҙ ҙең ме нән бул һын. Амин».

** 16:25‑27 Ҡай һы бер ҡулъяҙ ма лар ҙа 16:25‑27‑се аят йә 14:23‑сө; 15:33‑сө 
аят тар ҙан һуң ки лә, йә улар бө төн ләй юҡ. 
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ПавелдыңКоринфтағы
имандаштарғаяҙған

беренсехаты
1 Коринфтарға 

Сәләмдәрһәмрәхмәттәр

11Ал ла их ты я ры ме нән Ғай са Мә сих тең ил се һе бу лыр ға са‑
ҡы рыл ған Па вел дан һәм иман да шы быҙ Сосфен дан 2Ко‑

ринф та ғы иман даш тар бер ҙәм ле ге нә, Ғай са Мә сих аша Ал ла ға 
ба ғыш лан ған дар ға, Уның из ге лә ре бу лыр ға са ҡы рыл ған дар ға 
һәм һәр ер ҙә лә Раб бы ға – улар ҙың һәм беҙ ҙең Раб бы быҙ Ғай са 
Мә сих кә мө рә жә ғәт итеү се ләр ҙең бө тө нө һө нә сә ләм. 3Ата быҙ 
Ал ла нан һәм Раб бы Ғай са Мә сих тән һеҙ гә мәр хә мәт һәм имен‑
лек бул һын! 

4Һеҙ ҙең өсөн Ал ла ма һәр ва ҡыт рәх мәт тәр уҡы йым, сөн ки һеҙ гә 
Ғай са Мә сих аша Уның мәр хә мә те бү ләк ител де. 5Шул сә бәп ле 
Ғай са Мә сих аша һеҙ Рух та ра фы нан би рел гән бө төн һүҙ ҙә лә, 
бе лем дә лә ба йы ны ғыҙ. 6Шу ның ме нән һеҙ ҙең ара ғыҙ ҙа Мә сих 
ха ҡын да ғы ша һит лы ғы быҙ раҫ лан ды. 7Шу ға кү рә, Раб бы быҙ 
Ғай са Мә сих тең ки леү ен көт кән дә, бер нин дәй ҙә ру хи һә ләт кә 
мох таж лы ғы ғыҙ ҡал ма ны. 8Раб бы быҙ Ғай са Мә сих кил гән көн‑
дә ғә йе бе геҙ бул ма һын өсөн, Ал ла үҙе геҙ ҙе һуң ғы көн гә тик лем 
ны ғы та саҡ. 9Ул һеҙ ҙе Үҙе нең Улы Раб бы быҙ Ғай са Мә сих ме нән 
һеҙ ҙең ара ғыҙ ҙа ара ла шыу һәм бәй лә неш бул һын тип са ҡыр ған. 
Ал ла Үҙ вә ғә ҙә һе нә тоғ ро. 

Берҙәмлектәгебүленештәр
10Иман даш тар, Раб бы быҙ Ғай са Мә сих исе ме ме нән үте неп 

һо ра йым: ба ры ғыҙ ҙа бер һүҙ ҙә то ро ғоҙ, ара ғыҙ ҙа бү ле неш тәр бул‑
ма һын, ки ре һен сә, бер рух лы һәм бер фе кер ле бу лы ғыҙ. 11Мин, 
иман даш та рым, ара ғыҙ ҙа ғы ыҙ ғыш‑та лаш тар ха ҡын да Хлоя 
йор тон да ғы лар ҙан бел дем. 12Ара ғыҙ ҙа ғы «Мин – Па вел ды ҡы», 
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«мин – Апол лос ты ҡы», «мин – Ки фа ны ҡы», «мин – Мә сих те ке» 
тип әйт кән дәр ҙе күҙ уңын да то там. 13Мә сих бүл ге лән де ме ни? 
Әл лә Па вел һеҙ ҙең хаҡ ҡа ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лан ды мы? Бәл ки, һеҙ 
Па вел исе ме ме нән һыу ға сум ды ры лыу йо ла һын үт кән һе геҙ ҙер? 
14Ал ла ға шө көр, мин ара ғыҙ ҙан Крисп ме нән Гай ҙан баш ҡа бе ре‑
һен дә һыу ға сум дыр ма ным. 15Шу ға кү рә бер кем дә: «Па вел ми не 
үҙ исе ме ме нән сум дыр ҙы», – тип әй тә ал май. 16Хә йер, улар ҙан 
тыш мин Сте фан өйөн дә ге ләр ме нән был йо ла ны ат ҡар ҙым, әм‑
мә та ғы бе рәй һен сум ды ры уым ды хә тер лә мә йем. 17Ғай са Мә сих 
ми не һыу ға сум ды рыр ға тү гел, ә Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе вә ғәз ләр гә 
ебәр ҙе. Вә ғәз лә гән дә, Мә сих ар ҡы са ғы ның әһә миә те юғал ма һын 
өсөн, зи рәк һүҙ ҙәр ҡул ла ныр ға те йеш тү гел мен. 

Арҡысаҡ–Алланыңҡөҙрәтеһәмзирәклеге
18Ар ҡы саҡ ту ра һын да ғы хә бәр – һә лә кәт юлы нан ба рыу сы лар 

өсөн ах маҡ лыҡ, ә беҙ гә – ҡо то лоу юлы нан ба рыу сы лар ға – Ал ла 
ҡөҙ рә те. 19Из ге Яҙ ма ла әй тел гән сә: 

«Зи рәк тәр ҙең зи рәк ле ген юҡ ҡа сы ға рыр мын, 
аҡыл лы лар ҙың аҡыл да рын ки ре ҡа ғыр мын». 

20Ҡай ҙа аҡыл эйә һе? Ҡай ҙа ҡа нун бел ге се? Ҡай ҙа был за ман дың 
фәл сә фә се лә ре? Ал ла был донъя аҡы лын ах маҡ лыҡ тип күр‑
һәт мә не ме ни? 21Ал ла Үҙе нең зи рәк ле ге бу йын са бил дә лә гән сә, 
донъя үҙ аҡы лы ме нән Уны та нып бе лә ал ма ны. Шу ның өсөн Ул 
иман то тоу сы лар ҙы ах маҡ лыҡ тип һа нал ған Һө йө нөс лө Хә бәр аша 
ҡот ҡа рыу ҙы яҡ шы эш кә һа на ны. 22Йә һүд тәр мөғ жи зә ләр та лап 
итә, грек тар зи рәк лек эҙ ләй. 23Беҙ иһә ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лан ған 
Мә сих те вә ғәз ләй беҙ, был – йә һүд тәр өсөн мыҫ ҡыл лау, баш ҡа‑
лар ға – ах маҡ лыҡ, 24әм мә Ал ла та ра фы нан са ҡы рып алын ған дар 
өсөн, йә һүд ме ул, грек бул һын мы, Мә сих – Ал ла ҡөҙ рә те һәм 
Ал ла зи рәк ле ге. 25Ал ла ның «ах маҡ лы ғы» ке ше аҡы лы нан өҫ‑
тө нө рәк, һәм Ал ла ның «көс һөҙ лө гө» ке ше кө сө нән ҡе үәт ле рәк. 

26Иман даш тар, Ал ла са ҡыр ған ва ҡыт та һеҙ кем ине геҙ? Ара‑
ғыҙ ҙа әҙәм сә фе кер йө рөт кән аҡыл лы лар ҙа, ҡөҙ рәт ле ләр ҙә, 
зат лы нә ҫел дән бул ған дар ҙа күп тү гел ине бит. 27Әм мә Ал ла, 
аҡыл лы лар ҙы һәм көс лө ләр ҙе юҡ ҡа сы ға рыр өсөн, донъя са‑
ма һы бу йын са ах маҡ һәм көс һөҙ тип һа нал ған дар ҙы һай лап 
ал ды. 28‑29Бе ре һе лә Ал ла ал дын да маҡ тан ма һын өсөн, донъя ла 
мө һим һа нал ған дар ҙы хур итер өсөн, Ул донъя ның әһә ми әт‑
һеҙ тип иҫәп лән гән дә рен һәм кәм һе тел гән дә рен һай лап ал ды. 
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30Әм мә һеҙ хә ҙер Ал ла ар ҡа һын да Ғай са Мә сих тә һе геҙ. Ғай са 
Мә сих – беҙ ҙең өсөн Ал ла нан кил гән зи рәк лек, Ул беҙ ҙең хаҡ‑
лы ғы быҙ, из ге ле ге беҙ һәм го наһ тар ҙан азат лы ғы быҙ. 31Шу лай 
итеп, Из ге Яҙ ма ла әй тел гән сә: «Маҡ та ныр ға те ләү се Раб бы ме‑
нән маҡ тан һын». 

АрҡысаҡҡаҡаҙаҡланғанМәсихтураһындашаһитлыҡ

21Иман даш тар, Ал ла ның се рен вә ғәз ләү өсөн яны ғыҙ ға кил‑
гән дә, мин ма тур һүҙ ҙәр һөй ләр гә һәм зи рәк лек күр һә тер гә 

тип уй ла ма ным. 2Яны ғыҙ ҙа бул ға ным да Ғай са Мә сих тән, өҫ‑
тә үе нә ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ ла ны уы нан баш ҡа бер ни ҙә бел мәҫ кә 
ҡа рар ит тем. 3Һеҙ гә мин көс һөҙ, баҙ нат һыҙ һәм ҡурҡ ҡан хәл дә 
кил дем. 4‑5Има ны ғыҙ әҙәм зи рәк ле ге нә тү гел, ә Ал ла ҡөҙ рә те нә 
ни геҙ лән һен өсөн, тел мә рем дә, вә ғәз лә үем дә ке ше аҡы лы ның 
ышан ды рыр лыҡ һүҙ ҙә ре нә тү гел, ә Из ге Рух тың ҡөҙ рә тен иҫ‑
бат лау ға та ян ды. 

Аллазирәклеге
6Беҙ иһә зи рәк лек те ру хи яҡ тан өл гө рөп ет кән иман то тоу сы лар 

ара һын да вә ғәз ләй беҙ. Әм мә ул был донъя аҡы лы ла, был донъя 
ха ким да ры ның аҡы лы ла тү гел – улар бө төү гә та бан ба ра. 7Беҙ 
Ал ла ның донъя яра тыл ған сы уҡ да ны быҙ ха ҡы на бил дә лән гән 
йә ше рен, сер ле зи рәк ле ге ту ра һын да вә ғәз ләй беҙ. 8Был донъя‑
ла ғы бер ге нә ха ким да шул зи рәк лек кә тө шөн мә гән. Әгәр уны 
аң ла һа лар, шөһ рәт ле Раб бы ны ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ ла маҫ тар ине. 
9Әм мә Из ге Яҙ ма ла әй тел гән сә: 

«Үҙен яра тыу сы лар ға Ал ла ның ни мә әҙер лә гә нен 
бер күҙ ҙә күр мә гән, 
бер ҡо лаҡ та ишет мә гән һәм был ту ра ла 
әҙәм кү ңе ле нә бер уй ҙа кил мә гән». 

10Беҙ гә иһә бы лар ҙы Ал ла Үҙе нең Ру хы аша асып бир ҙе, сөн ки 
Рух бө төн нә мә не, хат та Ал ла тә рән лек тә рен дә тик ше рә. 11Ке‑
ше нең уй ҙа рын уның үҙен дә ге рух тан баш ҡа кем бе лә? Шу ның 
ке үек үк Ал ла ниәт тә рен дә Ал ла Ру хы нан баш ҡа бер кем дә 
бел мәй. 12Беҙ иһә, Ал ла ның беҙ гә ни мә бү ләк ит кә нен та нып 
бе леү өсөн, был донъя ру хын тү гел, ә Ал ла нан кил гән Рух ты 
ал дыҡ. 13Шу ға ла был ту ра ла ке ше зи рәк ле ге өй рәт кән һүҙ ҙәр 
ме нән тү гел, ә Из ге Рух өй рәт кән һүҙ ҙәр ме нән әй тә беҙ. Ру хи 
бул ған нә мә ләр ҙе Ал ла Ру хы өй рәт кән һүҙ ҙәр ме нән аң ла та быҙ. 
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14Үҙен дә Ал ла Ру хы бул ма ған ке ше Рух күр һәт кән дәр ҙе ҡа бул 
итә ал май, сөн ки улар ҙы ах маҡ лыҡ тип һа най; аң лай ал май, 
сөн ки бы лар ту ра һын да Из ге Рух яр ҙа мын да ғы на фе кер йө рө‑
төр гә мөм кин. 15Ал ла Ру хы на эйә бул ған ке ше иһә бө төн нә мә 
ту ра һын да ла фе кер ләй ала, әм мә уның үҙе ту ра һын да бер кем 
дә фе кер йө рө тә ал май. 16Из ге Яҙ ма ла әй тел гән сә: 

«Раб бы ға кә ңәш би реү өсөн 
Уның аңы на кем тө шөн гән?» 

Беҙ иһә Мә сих аңы на эйә беҙ, шу ға кү рә тө шө нә беҙ. 

Аллағахеҙмәтитеүселәр

31Иман даш тар, мин һеҙ гә Ал ла Ру хы на эйә бу лыу сы лар ға 
өн дәш кән ке үек һөй ләй ал ма ным, һеҙ гә донъя ке ше лә ре нә, 

Мә сих юлын да ғы са бый ҙар ға һөй лә гән ке үек мө рә жә ғәт итер гә 
ту ра кил де. 2Мин та ма ғы ғыҙ ҙы ҡа ты аҙыҡ ме нән тү гел, ә һөт 
ме нән туй ҙыр ҙым, ҡа ты аҙыҡ ме нән туҡ ла ныр лыҡ тү гел ине геҙ. 
Әле лә әҙер тү гел һе геҙ, 3сөн ки һа ман да был донъя ке ше лә ре 
бу лып ҡа ла һы ғыҙ. Бер‑бе ре геҙ ҙән көн лә шә һе геҙ, үҙ‑ара бә хәс‑
лә шә һе геҙ икән, был һеҙ ҙең был донъя ке ше лә ре икән ле ге геҙ ҙе 
күр һәт мәй ме ни? Һеҙ ҙә улар ке үек эш итә һе геҙ тү гел ме һуң? 
4Әгәр бе ре геҙ: «Мин – Па вел яҡ лы», икен се геҙ: «Мин – Апол‑
лос яҡ лы» ти икән, һеҙ был донъя ке ше лә ре һы маҡ эш итә һе геҙ 
тү гел ме? 5Кем ул Па вел? Кем ул Апол лос? Улар фә ҡәт хеҙ мәт‑
се ләр ге нә. Раб бы ның һәр бе ре һе нә нин дәй бу рыс йөк мә те үе нә 
ҡа рап, һеҙ улар аша иман ға кил де геҙ. 6Мин сәс тем, Апол лос һыу 
ҡой ҙо, үҫ те ре үен иһә Ал ла үҫ те реп бир ҙе. 7Шу лай бул ғас, сә сеү се 
лә, һыу ҡо йоу сы ла тү гел, ә үҫ те реү се Ал ла мө һим. 8Ә сә сеү се 
ме нән һыу ҡо йоу сы бер үк эш баш ҡа ра, улар ҙың һәр бе ре һе үҙ 
хеҙ мә те нә ҡа рап әже рен ала саҡ. 9Беҙ – Ал ла ның хеҙ мәт тәш тә ре, 
ә һеҙ – Ал ла ның иген ба ҫы уы, Ал ла ның ҡо рол ма һы. 

10Ал ла та ра фы нан би рел гән мәр хә мәт бу йын са, мин зи рәк 
тө ҙөү се ке үек ни геҙ һал дым, ә икен се бе рәү шул ни геҙ ҙең өҫ тө‑
нә тө ҙөй. Һәр кем үҙе нең ни сек тө ҙө үе нә иғ ти бар ит һен. 11Һа‑
лын ған ни геҙ ҙән баш ҡа төр лө нө бер кем дә һа ла ал май, ә ул 
ни геҙ – Ғай са Мә сих. 12Бе рәй һе был ни геҙ өҫ тө нә ал тын дан 
йә кө мөш тән тө ҙөй мө, аҫыл таш тар ҙан, ағас тан, бе сән дән йә 
һа лам дан мы, 13һәр бе ре һе нең эше асыҡ кү ре неп то ра саҡ, уны 
хө көм кө нө бел де рә сәк. Был көн ут ме нән асы ла саҡ, ә ут ин де 
һәр кем дең эш си фа тын һы на я саҡ. 14Кем дең ҡо рол ма һы имен 
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ҡа ла, шул тө ҙөү се әже рен ала саҡ. 15Ҡо рол ма һы ян һа – тө ҙө гән 
ке ше зы ян кү рә сәк. Үҙе иһә ҡо то лоп ҡа ла саҡ, әм мә ут эсе нән 
сыҡ ҡан дай ҡо то ла саҡ. 

16Һеҙ үҙе геҙ ҙең Ал ла йор то бу лы уы ғыҙ ҙы һәм һеҙ ҙә Ал ла Ру хы 
йә шә үен бел мәй һе геҙ ме ни? 17Ал ла йор тон еме реү се не Ал ла юҡ ҡа 
сы ға ра саҡ, сөн ки Ал ла йор то из ге, ә ул йорт – һеҙ. 

18Үҙ‑үҙе геҙ ҙе ал да ма ғыҙ. Бе рә йе геҙ был донъя кү ҙал лауы бу‑
йын са үҙен аҡыл эйә һе тип һа на һа, ысын лап та аҡыл лы бу лыр 
өсөн «аҡыл һыҙ» бул һын. 19Был донъя ның аҡыл лы лы ғы – Ал ла 
ал дын да ах маҡ лыҡ. Из ге Яҙ ма ла әй тел гән сә: 

«Ал ла аҡыл эйә лә рен мә кер лек тә рен дә  
эләк те реп ала». 

20Һәм та ғы: 
«Раб бы ға аҡыл эйә лә ре нең уй ҙа ры мәғ лүм, 
Ул улар ҙың фай ҙа һыҙ икән ле ген бе лә». 

21Шу лай бул ғас, бер кем дә ке ше ләр ме нән маҡ тан ма һын, сөн‑
ки бө төн нә мә – һеҙ ҙе ке. 22Па вел бул һын мы, Апол лос, Ки фа йә 
донъя мы, йә шәү ме әл лә үлем ме, хә ҙер ге ме йә и һә ки лә сәк ме – бө‑
тө нө һө лә һеҙ ҙе ке. 23Һеҙ иһә – Мә сих те ке, ә Мә сих – Ал ла ны ҡы. 

Мәсихтеңилселәре

41Шу лай итеп, беҙ ҙе һәр бе ре һе Мә сих тең хеҙ мәт се лә ре һәм 
Ал ла ның сер ҙә ре ыша нып тап шы рыл ған ке ше ләр тип һа на‑

һын. 2Ә бы на Ал ла сер ҙә ре ыша нып тап шы рыл ған дар ҙың тоғ ро 
бу лы уы та лап ите лә. 3Шу лай ҙа ми не һеҙ ҙең йә ки баш ҡа лар ҙың 
хө көм ите үе ба ры һы нан да әҙе рәк ҡы ҙыҡ һын ды ра, мин үҙем дә 
үҙем де хө көм ит мә йем. 4Әм мә, үҙем дә бер нин дәй ғә йеп күр мә‑
һәм дә, бы ның ме нән аҡ лан ма йым. Фә ҡәт Раб бы ғы на ми нең 
Хө көм да рым. 5Шу ға кү рә ва ҡы ты нан ал да хө көм ит мә геҙ, Раб‑
бы ның кил гә нен кө тө гөҙ. Ул ҡа раң ғы лыҡ та йә ше рел гән дәр ҙе 
яҡ тыр та саҡ һәм ке ше йө рә ген дә ге ниәт тәр ҙе аса саҡ. Ул саҡ та 
ин де һәр кем Ал ла та ра фы нан маҡ тау ала саҡ. 

6Иман даш тар, мин ошо әй тел гән дәр ҙе үҙе мә һәм Апол лос ҡа 
ҡа ра та һеҙ ҙең хаҡ ҡа ҡул ла нып, «яҙыл ған дан тыш аҡыл һат маҫ‑
ҡа» беҙ ҙең ми ҫал да өй рә не геҙ, тип яҙ ҙым. Шу лай ит һә геҙ, кем дер 
кем де лер баш ҡа бе рәү ал дын да маҡ тап өҫ төн ҡуй маҫ. 7Һи не кем 
өҫ төн итеп ҡуй ҙы? Юға ры нан би рел гән дән тыш, һи нең үҙең дең 
ни мәң бар? Юға ры нан би рел гән икән, ни өсөн унан ал ма ған 
һы маҡ маҡ та на һың? 
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8Һеҙ, ин де беҙ ҙең бө төн нә мә беҙ ҙә бар, ба йы ныҡ, тип уй лай‑
һы ғыҙ, хат та беҙ ҙән баш ҡа бат ша лыҡ итә баш ла ны ғыҙ. Һеҙ ҙең 
ысын лап та бат ша лыҡ ите үе геҙ ҙе бик те ләр инем! Ул ва ҡыт та беҙ 
ҙә һеҙ ҙең ме нән бер гә бат ша бу лыр инек. 9Ә ми нең уй ла уым са, 
Ал ла беҙ ҙе, Үҙе нең ил се лә рен, үлем гә хө көм ител гән ке ше ләр 
ке үек, аре на ла бар ған тамашаның аҙаҡ ҡы, тан та на лы өлө шө нә 
ҡуй ҙы. Беҙ донъя, фә реш тә ләр һәм ке ше ләр өсөн та ма ша бу лып 
ҡал дыҡ. 10Беҙ Мә сих ха ҡы на иҫәр, һеҙ иһә Мә сих кә има ны ғыҙ 
ар ҡа һын да аҡыл лы. Беҙ көс һөҙ, ә һеҙ – ҡе үәт ле. Һеҙ ҙе хөр мәт ләй‑
ҙәр, ә беҙ ҙе хур лай ҙар. 11Беҙ әле гә тик лем асы ға быҙ, һыу һай быҙ, 
ялан ғас быҙ, туҡ ма ла быҙ һәм урын дан урын ға кү се неп йө рөр гә 
мәж бүр беҙ, сөн ки баш осон да ҡы йы ғы быҙ юҡ. 12Үҙ ҡул да ры быҙ 
ме нән ауыр хеҙ мәт итеп көн кү рә беҙ. Беҙ гә ләғ нәт уҡый ҙар, ә 
беҙ фа ти ха ме нән яуап би рә беҙ; беҙ ҙе эҙәр лек ләй ҙәр – беҙ тү‑
ҙә беҙ. 13Беҙ гә яла яға лар – беҙ яҡ шы лыҡ ме нән яуап би рә беҙ. 
Донъя өсөн сүп‑сар бу лып ҡал дыҡ һәм әле һа ман йәм ғиәт тең 
таш лан дыҡ ҡы йы быҙ. 

14Мин бы лар ҙы һеҙ ҙе оял тыу өсөн яҙ ма йым, ни ба ры хаҡ юл ға 
йү нәл тер гә те лә йем. Һеҙ бит ми нең ярат ҡан ба ла ла рым. 15Бәл ки, 
Мә сих юлын да ме ңәр лә гән өй рә теү се лә ре геҙ ҙә бар ҙыр, әм мә 
атай ҙа ры ғыҙ күп тү гел. Һеҙ Ғай са Мә сих аша яңы нан тыу ҙы ғыҙ 
һәм мин, Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе иғ лан итеп, ата йы ғыҙ бул дым. 
16Шу ға кү рә үте неп һо ра йым: ми нән өл гө алы ғыҙ. 17Ошо маҡ сат 
ме нән һеҙ гә Ти мо фей ҙы ебәр ҙем. Раб бы ла ул ми нең ҡә ҙер ле улым 
һәм мин уға та я на алам. Ул һеҙ гә Ғай са Мә сих кә эйә реп йә шәү 
рә үе шем ха ҡын да иҫе геҙ гә тө шө рөр. Һәр ер ҙә, һәр бер ҙәм лек тә 
мин ошо лар ту ра һын да өй рә тәм. 

18Ми не яны ғыҙ ға бар маҫ тип уй лап, ҡай һы бер ҙә ре геҙ ма һай‑
ған. 19Раб бы их ты я рын да бул һа, оҙаҡ ла май һеҙ гә ки лер мен һәм 
әле ма һа йып йө рөү се ләр ҙең һү ҙен тү гел, ә ҡе үә тен һы нап ҡа рар‑
мын. 20Сөн ки Ал ла бат ша лы ғы һүҙ ҙә тү гел, ҡе үәт тә. 21Яны ғыҙ ға 
ни сек ба ры уым ды те ләй һе геҙ? Та яҡ ме нән ме, әл лә мө хәб бәт һәм 
ба ҫал ҡы лыҡ ме нән ме? 

Иманлыларараһындағыфәхешлектәнкиҫәтеү

51Дө рө ҫөн дә, ара ғыҙ ҙа фә хеш лек, хат та мә жү си ҙәр ҙә лә кү‑
ҙә тел мә гән фә хеш лек бу лы уы ту ра һын да хә бәр ҙәр йө рөй. 

Бе рәү үҙе нең үгәй әсә һен ҡа ты ны итеп то та икән. 2Ә һеҙ илар 
урын ға ма һай ған бу ла һы ғыҙ. Ун дай ҡы лыҡ лы ке ше не  ара ғыҙ ҙан 
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 ҡы уыр ға кә рәк ине бит. 3Мин иһә, тә нем ме нән бул ма ған хәл дә 
лә, кү ңе лем ме нән үҙем де һеҙ ҙең ара ла то йоп, ун дай эш ҡы лыу‑
сы ны ни сек хө көм итер гә хәл ит тем: 4Раб бы быҙ Ғай са исе ме 
ха ҡы на йы йыл ға ны ғыҙ ҙа, мин дә кү ңе лем һәм Раб бы быҙ Ғай са 
ҡөҙ рә те ме нән яны ғыҙ ҙа бу лам, 5ул ке ше не, Раб бы кө нөн дә ру‑
хы ҡот ҡа рыл һын, ә тә не һә ләк ител һен өсөн, Иб лис кә тап шы‑
рыр ға кә рәк. 

6Ма һа йыр ға һис урын юҡ. Аҙ ғы на әсет ке нең то тош ҡа мыр ҙы 
әсе те үен бел мәй һе геҙ ме ни? 7Шу лай бул ғас, яңы ҡа мыр бу лыу 
өсөн, һеҙ гә иҫ ке әсет ке нән та ҙа ры ныр ға кә рәк. Ысы нын да иһә һеҙ 
сө сө ҡа мыр, сөн ки Ҡот ҡа ры лыу бай ра мы бә рә се бул ған Мә сих 
беҙ ҙең хаҡ ҡа ҡор бан ител де. 8Шу ға кү рә, иҫ ке – мә кер лек һәм 
яуыз лыҡ әсет ке һе нән бе ше рел гән ик мәк ме нән тү гел, ә сө сө – 
саф лыҡ һәм хә ҡи ҡәт ик мә ге ме нән бай рам итә йек. 

9Мин ха тым да «фә хеш ке ше ләр ме нән ара лаш ма ғыҙ» тип яҙ‑
ғай ным. 10Лә кин донъя ла ғы бө төн фә хеш ке ше ләр ҙе, шу лай уҡ 
бар лыҡ ҡом һоҙ ҙар ҙы, ал даҡ сы лар ҙы, ял ған илаһ тар ға та бы ныу‑
сы лар ҙы күҙ уңын да тот ма ным, юғи һә һеҙ гә донъя нан бө төн ләй 
үк ки тер гә ту ра ки лер ине. 11Үҙ ҙә рен иман даш та ры ғыҙ тип ата ған 
кө йө фә хеш лек, ҡом һоҙ лоҡ ҡыл ған, ял ған илаһ тар ға та бын ған, 
яла яҡ ҡан, эс ке се, ал даҡ сы ке ше ләр ме нән ара лаш ма уы ғыҙ ҙы күҙ 
уңын да тот том, хат та ун дай ҙар ме нән бер гә ул ты рып аша ма ғыҙ 
ҙа. 12‑13Бер ҙәм лек тән сит тә бул ған дар ҙы хө көм итеү ми нең эшем 
тү гел, улар ҙы Ал ла хө көм итер. Бер ҙәм лек тә ге ләр ҙе иһә һеҙ хө көм 
итер гә те йеш. Из ге Яҙ ма ла әй тел гән сә: «Яман лыҡ ҡы лыу сы лар ҙы 
үҙ ара ғыҙ ҙан ҡы уы ғыҙ». 

Имантотоусыларараһындағыдәғүәләр

61Ара ғыҙ ҙа бе рәй ту ға ны на дә ғүә һе бул ған ке ше из ге ләр 
ал дын да тү гел, ә иман һыҙ ҙар ал дын да хө көм эше ҡуҙ‑

ға тыр ға ни сек баҙ нат итә ала? 2Донъя ның из ге ләр хө кө мө‑
нә ҡа ла са ғын бел мәй һе геҙ ме ни? Донъя һеҙ ҙең хө көм гә ҡа ла 
икән, ваҡ‑тө йәк эш тәр ҙе хәл итер гә ҡу лы ғыҙ ҙан кил мәй ме 
ни? 3Фә реш тә ләр ҙе хө көм итә сә ге беҙ ҙе лә бел мәй һе геҙ ме әл‑
лә? Көн кү реш эш тә рен хәл итә ал маҫ һы ғыҙ мы ни? 4Ә һеҙ, 
көн дә лек дә ғүә ләр ҙе хәл итер гә кә рәк кән дә, бер ҙәм лек тә һү‑
ҙе нең ба һа һы бул ма ған дар ҙы хө көм дар итеп ҡу я һы ғыҙ. 5Һеҙ ҙе 
на мыҫ лан ды рыр өсөн әй тәм: ара ғыҙ ҙа иман даш тар ара һын да‑
ғы бә хәс тәр ҙе хәл итер лек бер ге нә аҡыл лы ке ше лә юҡ мы ни? 
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6Иман даш ме нән иман даш  дә ғүә лә шә, өҫ тә үе нә был иман һыҙ‑
ҙар ал дын да эш лә нә! 7Бер‑бе ре геҙ ара һын да дә ғүә ләр бу лы уы 
үҙе үк һеҙ ҙең өсөн ту лы һын са еңе леү бу лып то ра. Һеҙ гә рән‑
йе тел гән ки леш ҡа лыу өҫ тө нө рәк тү гел ме? Ал дан ған бу лып 
ҡа лыу яҡ шы раҡ тү гел ме? 8Әм мә һеҙ үҙе геҙ рән йе тә һе геҙ һәм 
ал дай һы ғыҙ, иман даш та ры быҙ тип тә тор май һы ғыҙ. 9Яуыз лыҡ 
ҡы лыу сы лар ҙың Ал ла бат ша лы ғы на эйә бу ла ал ма я са ғын бел‑
мәй һе геҙ ме ни? Ал дан ма ғыҙ: аҙ ғын дар ҙа, ял ған илаһ тар ға та‑
бын ған дар, зи на ҡыл ған дар, ен си бо ҙоҡ лоҡ тар ға би рел гән дәр, 
ир‑ат ме нән ен си мө нә сә бәт кә ин гән ир ҙәр ҙә, 10ҡа раҡ тар, 
ҡом һоҙ ҙар, эс ке се ләр, яла яғыу сы лар, ал даҡ сы лар ҙа – бе ре һе 
лә Ал ла бат ша лы ғы на эйә бу ла ал ма я саҡ. 11Һеҙ ҙең ҡай һы бер‑
ҙә ре геҙ бы на шун дай ҙар ҙан ине. Әм мә Раб бы быҙ Ғай са Мә сих 
исе ме һәм Ал ла быҙ Ру хы ме нән йы уы лып та ҙа рын ды ғыҙ, из‑
ге лән де геҙ һәм аҡ лан ды ғыҙ. 

Тәнегеҙ–ИзгеРухйорто
12Һеҙ: «Ми ңә бө төн нә мә рөх сәт ите лә», – ти һе геҙ. Әм мә бө төн 

нә мә лә фай ҙа лы тү гел. «Ми ңә бө төн нә мә лә рөх сәт ите лә», әм мә 
өҫ төм дән бер нә мә лә ха ким лыҡ итер гә те йеш тү гел. 13Һеҙ: «Ри‑
зыҡ – аш ҡа ҙан өсөн, аш ҡа ҙан – ри зыҡ өсөн һәм Ал ла те ге не лә, 
бы ны ла юҡ итә сәк», – тип әй тә һе геҙ. Эйе, әм мә тән фә хеш лек 
итер гә тү гел, ә Раб бы өсөн, Раб бы иһә тән өсөн. 14Раб бы Ғай са ны 
Ал ла үле нән те релт те. Үҙе нең ҡөҙ рә те ме нән Ул беҙ ҙе лә те рел‑
тер. 15Һеҙ тә не геҙ ҙең Мә сих ағ за ла ры ның бер өлө шө икән ле ген 
бел мәй һе геҙ ме әл лә? Шу лай бул ғас, мин Мә сих тең ағ за ла рын 
алып, улар ҙы фә хи шә ағ за ла ры итә алам мы һуң? Әл бит тә, юҡ! 
16Фә хи шә ме нән ҡу шы лыу сы ның уның ме нән бер тән бу лы уын 
бел мәй һе геҙ ме ни? Из ге Яҙ ма ла бы лай тип әй тел гән бит: «Икәү 
бер тән бу лыр». 17Ә ин де Раб бы ме нән ҡу шы лыу сы ру хи яҡ тан 
Уның ме нән бер бу ла. 

18Фә хеш лек тән ҡа сы ғыҙ. Ке ше бү тән төр лө го наһ та рын тән дән 
сит тә ҡы ла, ә фә хеш лек итеү се үҙ тә не нә ҡар шы го наһ ҡы ла. 
19Һеҙ ҙең тә не геҙ – Из ге Рух йор то. Из ге Рух ты һеҙ гә Ал ла бир ҙе, 
һәм Ул һеҙ ҙә йә шәй. Һеҙ ҙә үҙе геҙ ҙе ке тү гел. Бы ны бел мәй һе геҙ ме 
ни? 20Һеҙ ҡим мәт хаҡ ҡа һа тып алын ды ғыҙ. Шу ға кү рә тән дә ре‑
геҙ ме нән Уға хөр мәт күр һә те геҙ. 
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Никахтураһында

71Ми ңә яҙ ған да ры ғыҙ ға ки лә йек. Һеҙ: «Ир ке ше гә ҡа тын‑ҡыҙ 
ме нән ен си мө нә сә бәт кә ин мәү яҡ шы», – ти һе геҙ. 2Әм мә 

фә хеш лек бул ма һын өсөн, һәр ир ҙең үҙ ҡа ты ны һәм һәр ҡа‑
тын дың үҙ ире бул һын. 3Ир – ҡа ты ны на, ҡа тын ире нә ҡа ра та 
үҙ бу ры сын үтә һен. 4Ҡа тын үҙ тә не нә үҙе ху жа тү гел, ире ху жа. 
Шу ның ке үек ир ҙә үҙ тә не нә үҙе ху жа тү гел, ә ҡа ты ны ху жа. 
5Ике геҙ ҙең дә ри за лы ғы ме нән до ға ҡы лыу ҙар ға ба ғыш лан ған 
ва ҡыт ты һа на ма ған да, бер‑бе ре геҙ ҙән сит ләш мә геҙ. Иб лис то‑
та наҡ һыҙ лы ғы ғыҙ ҙан фай ҙа ла нып һеҙ ҙе аҙ ҙыр ма һын өсөн, аҙаҡ 
та ғы бер гә бу лы ғыҙ. 6Бы ны мин әмер итеп тү гел, ә мөм кин лек 
би реп әй тәм. 7Бө тө нө һө нөң дә ми нең ке үек бу лыу ҙа рын те ләр 
инем. Әм мә һәр кем дең Ал ла нан би рел гән һә лә те бар: бе ре һе нең 
бер төр лө, икен се һе нең икен се төр лө. 

8Ни ках та тор ма ған дар ға һәм тол ҡа тын дар ға шу ны әй тәм: 
улар ға ми нең ке үек яң ғыҙ йә шәү яҡ шы раҡ бу лыр. 9Әм мә ты йы‑
ла ал ма һа лар, тор мош ҡор һон дар, сөн ки ен си дәрт ме нән янып 
йө рөү гә ҡа ра ған да ни ках ҡа инеү яҡ шы раҡ. 

10Өй лә неш кән дәр гә мин тү гел, Раб бы әмер би рә: ҡа тын ире‑
нән айы рыл ма һын. 11Әгәр айы ры ла икән, ир һеҙ тор һон, йә ки үҙ 
ире ме нән яңы нан ки леш һен. Ир ҙә үҙ ҡа ты нын таш ла ма һын. 

12Баш ҡа лар ға Раб бы тү гел, мин әй тәм: әгәр бе рәй иман да шың‑
дың ҡа ты ны иман һыҙ бу лып, ҡа тын уның ме нән йә шәр гә ри за 
икән, иман лы ир уны таш ла маҫ ҡа те йеш. 13Бе рәй ҡа тын дың ире 
иман һыҙ бу лып, әм мә ир уның ме нән йә шәр гә ри за бул һа, ҡа тын 
уны таш ла маҫ ҡа те йеш. 14Сөн ки иман һыҙ ир ҙең иман лы ҡа тын аша 
һәм иман һыҙ ҡа тын дың иман лы ир аша из ге лек кә ҡат на шы бар, 
юҡ һа ба ла ла ры ғыҙ саф бул маҫ ине, ә хә ҙер был из ге лек кә улар ҙың 
да ҡат на шы бар. 15Има ны бул ма ған айы ры лыр ға те ләй икән, айы‑
рыл һын. Бын дай ос раҡ та иман лы ир йә ки ҡа тын‑ҡыҙ иман тот мау‑
сы ме нән бәй лән мә гән. Ал ла беҙ ҙе имен лек тә йә шәр гә са ҡыр ҙы. 
16Ҡа тын ке ше, ҡай ҙан бе лә һең, бәл ки, ирең де ҡот ҡа рыу ға кил те‑
рер һең? Йә ки һин, ир ке ше, бәл ки, ҡа ты ның ды ҡот ҡа ра алыр һың? 

Элеккехәлеңдәҡал
17Бү тән ос раҡ тар ҙа һәр кем Раб бы бил дә лә гән сә һәм Ал ла са‑

ҡыр ған да ғы ке үек йә шә һен. Бө төн бер ҙәм лек тәр гә күр һәт мәм 
шун дай. 18Бе рәй һен Ал ла сөн нәт ле ки леш са ҡыр ған икән, ул 
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ке ше сөн нәт эҙен юҡ ит мә һен. Сөн нәт һеҙ ки леш са ҡы рыл һа, 
шул кө йө ҡал һын. 19Сөн нәт ле йә ки сөн нәт һеҙ бу лыу ҙың әл лә 
ни әһә миә те юҡ, Ал ла әмер ҙә рен үтәү ге нә мө һим. 20Ал ла ға 
кем нин дәй хәл дә са ҡы рыл ған, шун дай бу лып ҡал һын. 21Ҡол 
итеп са ҡы рыл һаң, бор сол ма. Ә ин де ирек ле бу лыу мөм кин ле ге 
ки леп сыҡ һа, ул мөм кин лек тән фай ҙа ла ныу яҡ шы раҡ. 22Раб бы 
та ра фы нан са ҡы рыл ған ҡол – Раб бы ның ирек ле ке ше һе. Шу лай 
уҡ, ирек ле хәл дә са ҡы рыл ған – Мә сих тең ҡо ло. 23Һеҙ ҙең өсөн 
ҡим мәт хаҡ тү лән де. Шу ның өсөн ке ше ләр ҙең ҡо ло бул ма ғыҙ. 
24Иман даш тар, Ал ла ға нин дәй хәл дә са ҡы рыл ған бул һа ғыҙ, Уның 
ал дын да шун дай бу лып ҡа лы ғыҙ. 

Никахҡаинмәгәнҡыҙҙарғакәңәш
25Ни ках ҡа ин мә гән ҡыҙ ҙар ға ҡа ра та Раб бы та ра фы нан би рел гән 

әме рем юҡ, фә ҡәт шәх си фе ке рем де әй тәм. Ә ми ңә, Раб бы ның 
мәр хә мә те ме нән, ыша ныр ға мөм кин, тип уй ла йым. 26Хә ҙер ге 
ауыр за ман ды иҫ тә то топ, ке ше нең өй лән мә гән хәл дә ҡа лы уын 
яҡ шы тип иҫәп лә йем. 27Һин ҡа ты ның ме нән йә рә шеп ҡу шыл‑
дың мы? Улай бул ғас айы ры лыу ту ра һын да уй ла ма. Ҡа тын һыҙ 
ҡал дың мы? Ҡа тын эҙ лә мә. 28Шу лай ҙа өй лән һәң дә го наһ тү гел. 
Ҡыҙ ке ше лә, ке йәү гә сыҡ һа, го наһ ҡыл маҫ. Әм мә ун дай ҙар ҙың 
был тор мо шо мә шә ҡәт ле бу лыр. Мин һеҙ ҙе бы нан ҡур са лар ға 
те лә йем. 

29Иман даш тар, һеҙ гә шу ны әй тәм: ва ҡыт аҙ ҡал ды, шу лай 
бул ғас, бы нан ары ҡа тын лы лар ҡа тын һыҙ ке үек, 30ила ған дар 
ила мау сы лар, бә хет ле ләр бә хет һеҙ ҙәр, һа тып алыу сы лар алын‑
ған ды үҙ ҙә рен дә тот мау сы лар, 31был донъя ме нән фай ҙа лан ған дар 
фай ҙа лан мау сы лар ке үек бул һын дар. Сөн ки был донъя хә ҙер ге 
кү рен ме шен дә ки ре ҡайт маҫ ҡа үтеп ба ра. 

32Ә мин һеҙ ҙең ар тыҡ мә шә ҡәт тәр һеҙ йә шә үе геҙ ҙе те лә йем. Өй‑
лән мә гән әҙәм, Раб бы ға ярар ға ты ры шып, Уның эш тә ре ха ҡын да 
хәс тәр лек кү рә. 33Ә өй лән гә не иһә, ҡа ты ны на ярар ға ты ры шып, 
донъя уи эш тәр ҙе ҡай ғыр та 34һәм ике гә өҙ гө лә нә. Ир һеҙ ҡа тын 
йә ки ке йәү гә сыҡ ма ған ҡыҙ, тә не ме нән дә, йә не ме нән дә из ге 
бу лыу өсөн, Раб бы эш тә ре ту ра һын да хәс тәр лек кү рә. Ә ке йәү гә 
сыҡ ҡан ҡа тын, ире нә ярар ға ты ры шып, донъя уи мә шә ҡәт тәр ту‑
ра һын да хәс тәр ләй. 35Мин бы ны һеҙ ҙе ты шау лау өсөн тү гел, ә хаҡ 
эш лә үе геҙ ҙе һәм, иғ ти ба ры ғыҙ ҙы сит кә йү нәлт мә йен сә, Раб бы ға 
туҡ тау һыҙ хеҙ мәт итеп йә шә үе геҙ ҙе те ләп, һеҙ ҙең фай ҙа ға әй тәм. 
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36Әгәр бе рәй һе йә рә шел гән ҡы ҙы на өй лән мәй, уға ҡа ра та ки‑
леш һеҙ эш ҡыл дым тип һа на һа, әм мә уның те лә ге ар тыҡ көс лө 
бул һа һәм өй лә нер гә кә рәк тип тап һа, үҙе те лә гән сә эш лә һен – 
го наһ тү гел, ун дай ҙар өй лә неш һен. 37Ә ин де бе рәй һе кү ңе лен‑
дә өй лән мәҫ кә ныҡ лы ҡа рар ҡы лып, бер нин дәй мох таж лы ғы 
бул ма йын са, үҙ те лә ген буй һон до роп ни ках тан баш тар та икән, 
яҡ шы эш ләй. 38Шу лай итеп, йә рә шел гән кә лә ше нә өй лә неү се 
яҡ шы эш лә һә, кә лә ше нә өй лән мәү се та ғы ла яҡ шы раҡ эш ләй. 

39Ире иҫән саҡ та ҡа тын уға бәй ле. Ире үлә икән, те лә гә не‑
нә ке йәү гә сы ғыр ға ирек ле, әм мә Раб бы ға ина ныу сы ға ғы на. 
40Ке йәү гә сыҡ ма һа, ул бә хет ле рәк – был ми нең фе ке рем. Ә мин 
үҙем дә Ал ла Ру хы бар тип уй ла йым. 

Ялғанилаһтарғаҡорбанителгәнризыҡтураһында

81Ял ған илаһ тар ға ҡор бан ител гән ит кә кил гән дә, «был ту‑
ра ла бө тө нө бөҙ ҙөң дә бе ле ме беҙ бар», ти һе геҙ. Был ысын лап 

та шу лай. Әм мә бе лем ке ше не һа уа лы итә, ә мө хәб бәт – ны ғы та. 
2Бе рәй һе ни мә не лер бе ләм тип уй лай икән, ул те йеш ле ки мәл дә 
бер ни ҙә бел мәй әле. 3Ал ла ны яра тыу сы иһә Ал ла та ра фы нан 
та ны ла. 

4Шу лай итеп, ял ған илаһ тар ға ҡор бан ител гән ит ме нән туҡ‑
ла ныу ға кил гән дә, беҙ шу ны бе лә беҙ: донъя ла ял ған илаһ тар 
бер әһә ми әт кә лә эйә тү гел һәм бер ҙән‑бер Ал ла нан баш ҡа бер 
нин дәй илаһ та юҡ. 5Ер ҙә йә ки күк тә илаһ тип атал ған дар бул‑
ған хәл дә лә (ә ун дай «илаһ тар» ҙа, «ху жа лар» ҙа ысын лап күп), 
6Ал ла быҙ бе рәү ге нә – беҙ ҙең Ата быҙ. Бө төн нә мә – Унан, Ул 
беҙ ҙең йә шә йе ше беҙ ҙең маҡ са ты. Раб бы быҙ ҙа бе рәү – Ғай са 
Мә сих, бө төн нә мә Уның аша бул ды рыл ды һәм беҙ Уның аша 
йә шәй беҙ. 

7Ҡай һы бе рәү ҙәр әле һа ман ял ған илаһ тар ту ра һын да ғы элек ке 
ҡараштарзан баш тарт май. Ял ған илаһ тар ға кил те рел гән ҡор бан 
итен ашап, улар шу ның ме нән илаһ тар ҙы та ный быҙ тип уй лай, 
шу ның ме нән көс һөҙ выж дан да ры быс ра на. 8Ри зыҡ беҙ ҙе Ал ла ға 
яҡы найт май. Ашау ме нән бер нә мә гә лә өл гәш мәй беҙ, аша мау 
ме нән дә бер нә мә лә юғалт май быҙ. 

9Әм мә һаҡ бу лы ғыҙ: һеҙ ҙең азат булы уығыҙ бер ни сек тә көс‑
һөҙ ҙәр өсөн абы ныр ға сә бәп бул ма һын. 10Әгәр бе рәй һе һи нең, 
аҡы лы бул ған ке ше нең, ял ған илаһ йор тон да ашап ул ты ры уың ды 
кү реп ҡал һа, выж да ны көс һөҙ бул ған лыҡ тан, ял ған илаһ тар ға 
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ҡор бан ител гән ит те ашар ға ярай, тип ҡы ҙыҡ маҫ мы? 11Ул саҡ та 
һи нең бе ле мең выж да ны көс һөҙ бул ған иман да шың ды һә ләк 
итер, Мә сих уның өсөн дә үл де бит. 12Һеҙ иман даш та ры ғыҙ ға 
ҡа ра та ошо рә үеш ле го наһ ҡы лы уы ғыҙ һәм улар ҙың көс һөҙ выж‑
да нын яра ла уы ғыҙ ме нән Мә сих кә ҡа ра та ла го наһ ҡы ла һы ғыҙ. 
13Бы на шу ға кү рә, мин аша ған ри зыҡ иман да шым ды го наһ ҡа 
тө шө рөү гә сә бәп се бул һа, уны го наһ ҡа этәр мәҫ өсөн ғү ме рем 
бу йы на ит аша мам. 

Илсенеңхоҡуҡтарыһәмбурыстары

91Мин ирек ле тү гел ме ни? Әл лә ил се тү гел мен ме? Раб бы быҙ 
Ғай са Мә сих те күр мә нем ме йә һеҙ ҙең Мә сих те ке бу лы уы ғыҙ 

ми нең хеҙ мә тем дең еме ше тү гел ме? 2Баш ҡа лар өсөн, бәл ки, ил се 
тү гел мен дер, әм мә һеҙ ҙең өсөн – ил се мен, сөн ки Раб бы ны ҡы 
бу лы уы ғыҙ ил се ле гем де дә лил ләп то ра. 

3Ми не ғә йеп ләү се ләр гә үҙем де яҡ лап шу лай тип яуап би рәм: 
4ил се ләр бу лып, ри зыҡ һәм эсем лек алыр ға ха ҡы быҙ юҡ мы әл‑
лә? 5Йә баш ҡа ил се ләр – Раб бы ның ҡус ты ла ры һәм Ки фа ке үек, 
иман даш та ры быҙ ара һы нан ҡа тын алып, улар ҙы үҙе беҙ ме нән 
йө рө төр гә ха ҡы быҙ юҡ мы? 6Йә и һә Вар на ва ме нән мин ге нә 
йә шәү өсөн эш ләр гә те йеш беҙ ме? 

7Ҡай һы ғәс кә ри ҙең ҡа сан да бул һа үҙ иҫә бе нә хеҙ мәт ит кә не 
бар? Нин дәй баҡ са сы үҙе ул тырт ҡан йө ҙөм емеш тә рен аша май? 
Ҡай һы кө төү се үҙе нең кө тө үе нән һөт эс мәй? 8Мин бы лар ҙы 
әҙәм сә фе кер ләп һөй лә йем ме? Ал ла та ра фы нан Му са аша би‑
рел гән ҡа нун да ошо хаҡ та әй тә тү гел ме һуң? 9Ун да бы лай тип 
яҙыл ған бит: «Иген һу ғыу сы үгеҙ ҙең ауы ҙын ҡап лап ҡуй ма». 
Ал ла үгеҙ ҙәр ха ҡын да ғы на хәс тәр лек кү рә ме ни? 10Әл лә ул һүҙ‑
ҙәр беҙ ҙең өсөн дә әй тел гән ме? Әл бит тә, был беҙ ҙең өсөн яҙыл‑
ған, сөн ки һө рөү се уңыш тан үҙе нә лә өлөш сы ғыр ти гән өмөт 
ме нән һө рөр гә, аш лыҡ һу ғыу сы ла шун дай уҡ өмөт ме нән һу‑
ғыр ға те йеш. 11Беҙ кү ңел дә ре геҙ ҙә ру хи ор лоҡ сәс кән беҙ икән, 
мат ди уңыш алыр ға өмөт лә неп, һеҙ ҙән күп те та лап итә беҙ ме 
ни? 12Баш ҡа лар ҙың һеҙ ҙән яр ҙам алыр ға хо ҡу ғы бул ған да, 
беҙ ҙе ке кү бе рәк тү гел ме һуң? Әм мә беҙ был хо ҡуҡ тан фай ҙа‑
лан ма ныҡ, Мә сих ту ра һын да ғы Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе та ра тыу ға 
ҡа ма сау ла маҫ өсөн, ба ры һы на ла тү ҙә беҙ. 13Ал ла Йор тон да хеҙ‑
мәт итеү се ләр ҙең шул Йорт тан туҡ ла ныу ҙа рын бел мәй һе геҙ ме 
әл лә? Ҡор бан кил те реү уры нын да хеҙ мәт ит кән дәр ҙә шун да ғы 
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ҡор бан дан өлөш ала, бы ны ла бел мәй һе геҙ ме? 14Шу ның һы маҡ, 
Раб бы Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе вә ғәз ләү се ләр гә шул хеҙ мәт иҫә бе нә 
йә шәр гә ҡуш ҡан. 

15Әм мә мин ул хо ҡуҡ тар ҙың бе ре һен дә фай ҙа лан ма ным. Был 
һүҙ ҙәр ҙе лә һеҙ ҙән яр ҙам көт кән өсөн яҙ ма йым. Ки ре һен сә, мин 
хат та үлер гә лә әҙер! Бы ның ме нән маҡ та ныу хо ҡу ғы нан ми не 
бер кем дә мәх рүм итә ал май. 16Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе вә ғәз лә йем 
икән, маҡ та ныр ға бер сә бә бем дә юҡ, сөн ки был ми нең өсөн 
мот лаҡ бул ған ва зи фа. Әгәр вә ғәз ләү ҙән туҡ та һам, ҡай ғы ми ңә! 
17Үҙ бел де гем ме нән вә ғәз лә һәм, әже ре бу лыр ине. Әм мә мин үҙ 
бел де гем ме нән баш ҡар ма йым, ә ни ба ры үҙе мә ыша нып тап шы‑
рыл ған хеҙ мәт те үтә йем. 18Әже рем ни ҙә һуң? Ул шу нан ғи бә рәт: 
мин Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе вә ғәз лә гән дә, үҙ хо ҡуҡ та рым ды бө төн‑
ләй фай ҙа лан ма йым, был хеҙ мәт те буш лай ат ҡа рам. 

19Бар нә мә нән азат бул һам да, мөм кин тик лем кү бе рәк ке ше‑
не Мә сих кә кил те реү өсөн, үҙем де бө тө нө һө нә ҡол ит тем. 20Йә‑
һүд тәр ҙе Мә сих кә кил те реү өсөн, улар ға йә һүд ке үек бул дым, 
ҡа нун ға буй һон ған дар ҙы Ал ла ға кил те реү өсөн, үҙем ҡа нун 
аҫ тын да бул ма һам да, улар янын да ҡа нун ға буй һо ноу сы ке үек 
бул дым, 21ҡа нун ға ят бул ған дар ҙы Мә сих кә кил те реү өсөн, 
улар янын да ҡа нун ды бел мәү се ке үек бул дым. Әл бит тә, был 
Ал ла ал дын да ҡа нун һыҙ йә шә йем ти гән де аң лат май, ки ре һен‑
сә, мин Мә сих ҡа ну ны на буй һо нам. 22Көс һөҙ ҙәр ҙе Мә сих кә 
кил те реү өсөн, улар янын да көс һөҙ бул дым. Ни сек бул һа ла, 
һис юғы бер ни сәү һен ҡот ҡа рыу өсөн, мин бө тә һе өсөн ба ры‑
һы на әй лән дем. 23Һө йө нөс лө Хә бәр ҙең фа ти ха ла рын ур таҡ ла‑
шыу өсөн, бы лар ҙың һәм мә һен дә Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе та ра тыу 
ха ҡы на баш ҡа рам. 

24Ярыш май ҙа нын да бө тө нө һө йү гер һә лә, бе рәү ҙең ге нә бү‑
ләк ал ға нын бел мәй һе геҙ ме ни? Шу лай бул ғас, бү ләк алыу өсөн 
йү ге ре геҙ. 25Яры шыу сы лар ҙың бө тө нө һө лә ныҡ лап шө ғөл лә нә. 
Улар бы ны һу лый тор ған таж алыу өсөн эш лә һә, беҙ ын тыл ған 
таж иһә бер ҡа сан да һу лы май тор ған. 26Шу ға кү рә лә мин маҡ‑
сат һыҙ йү гер гән ке ше ке үек йү гер мә йем, һа уа ға һу ғыу сы ке үек 
тә ки ҙән мә йем. 27Баш ҡа лар ға Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе иғ лан итеп 
тә уны тот мау сы бу лып ҡал маҫ өсөн, тә нем де сы ныҡ ты рам һәм 
уны үҙ их ты я ры ма буй һон до рам. 
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Ялғанилаһтарғатабыныуҙанкиҫәтеү

101Иман даш тар, атай‑ола тай ҙа ры ғыҙ ме нән бу лып уҙ ған 
хәл дәр ҙе иҫе геҙ гә тө шө рө үе геҙ ҙе те лә йем. Улар ҙың бө тө‑

нө һө лә бо лот аҫ тын да бул ған һәм Ҡы ҙыл диң ге ҙе аша үт кән. 
2Бө тө нө һө лә бо лот аҫ тын да бу лып диң геҙ аша үт кән лек тән, 
һыу ға сум ды рыл ған дай, Му са ның эйәр сен дә ре бу лып кит кән дәр, 
3һәм мә һе лә бер үк ру хи ри зыҡ ме нән туҡ лан ған 4һәм бө тө нө‑
һө лә бер үк ру хи эсем лек те эс кән. Улар бит үҙ ҙә ре нең ар ты нан 
кил гән ру хи ҡая нан эс кән, ә был ҡая – Мә сих. 5Әм мә улар ҙың 
кү бе һе Ал ла ға ҡы уа ныс кил тер мә гән һәм сүл лек те үҙ ҙә ре нең 
тә не ме нән ҡап ла ған. 

6Улар ме нән бул ған хәл дәр – беҙ ҙең өсөн иҫ кәр теү: беҙ, улар ҙан 
айыр ма лы рә үеш тә, яуыз лыҡ ҡа һә үәҫ бу лыр ға те йеш тү гел беҙ. 
7Шу лай уҡ, ҡай һы бер ҙә ре ке үек, ял ған илаһ тар ға та бын ма ғыҙ. 
Улар ха ҡын да Из ге Яҙ ма ла: «Ха лыҡ ашар ға һәм эсер гә ул тыр ҙы 
ла, тор ғас ял ған илаһ тар ал дын да ҡо то роп кү ңел асыр ға то тон‑
до», – тип әй тел гән. 8Бәғ зе бе рәү ҙәр ке үек фә хеш лек ит мә йек – 
бер көн эсен дә улар ҙың егер ме өс ме ңе һә ләк бул ды. 9Һәм ҡай һы 
бе рәү ҙәр ке үек Мә сих те һы на ма йыҡ – улар йы лан са ғы уы нан 
үл де. 10Зар лан ма ғыҙ, улар ҙың бәғ зе лә ре зар ла нып, Үлем фә реш‑
тә һе та ра фы нан ҡы рыл ды. 

11Был хәл дәр ҙең ба ры һы ла баш ҡа лар ға һа баҡ бул һын өсөн 
эш лән гән, һәм беҙ ҙе, ахы ры за ман яҡын лаш ҡан саҡ та йә шә гән‑
дәр ҙе, иҫ кәр теп яҙыл ған. 12Шу ның өсөн, ая ғым да ныҡ ба ҫып 
то рам тип уй ла ған һәр кем, йы ғыл маҫ өсөн, һаҡ бул һын. 13Һеҙ 
әҙәм хә ле нән кил гән һы нау ҙар ға ғы на ду сар һы ғыҙ. Ал ла Үҙ вә‑
ғә ҙә һе нә тоғ ро, һәм Ул ар та бан да кө сө гөҙ ет мәҫ лек һы нау ҙар ға 
юл ҡуй ма я саҡ. Һы нау ҙы йы рып сы ға алы уы ғыҙ өсөн, уны үтеү 
юлын да күр һә тә сәк. 

14Шу ға кү рә, ҡә ҙер ле лә рем, ял ған илаһ тар ға та бы ныу ҙан ҡа‑
сы ғыҙ. 15Мин һеҙ гә аҡыл лы ке ше ләр гә әйт кән ке үек өн дә шәм, 
һүҙ ҙә рем ту ра һын да үҙе геҙ уй ла ғыҙ. 16Раб бы ки сә һен дә беҙ Ал ла ға 
рәх мәт бел дер гән шө көр кә сә һе нән эсә беҙ. Был һәм мә беҙ ҙең дә 
Мә сих ҡа нын да ҡат наш лы ғы бар лы ғын аң лат май мы? Беҙ ик‑
мәк те бү леп ала быҙ һәм ашай быҙ. Был бө тө нө бөҙ ҙөң дә Мә сих 
тә нен дә өлө шө бар лы ғын аң лат май мы ни? 17Ик мәк бе рәү, һәм 
беҙ, кү мәк бул һаҡ та, бер тән де тәш кил итә беҙ, сөн ки бер ик‑
мәк те ур таҡ ла ша быҙ. 
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18Из ра иль хал ҡы на ҡа ра ғыҙ: ҡор бан итен ашау сы лар ҡор бан 
кил те реү ҙә ур таҡ ҡат на шыу сы лар бу лып тор май мы ни? 19Бы ның 
ме нән ни мә әй тер гә те лә йем? Ял ған илаһ тар ға кил те рел гән ҡор бан 
бе рәй әһә ми әт кә эйә тип ме, әл лә илаһ үҙе бе рәй мә ғә нә гә эйә 
тип ме? 20Әл бит тә, юҡ. Әм мә мә жү си ҙәр Ал ла ға тү гел, ен дәр гә 
ҡор бан кил те рә. Ә мин һеҙ ҙең ен дәр ме нән ара ла шы уы ғыҙ ҙы 
те лә мә йем. 21Раб бы кә сә һе нән дә, ен кә сә һе нән дә бер юлы эсә 
ал май һы ғыҙ. Раб бы ның да, ен дең дә та бы нын да бер юлы ҡат на‑
шыу мөм кин тү гел. 22Раб бы ны көн ләш те рер гә баҙ на ты быҙ етә ме 
ни? Әл лә беҙ Унан да ҡөҙ рәт ле рәк ме? 

23Һеҙ: «Бө төн нә мә рөх сәт ите лә», – ти һе геҙ, әм мә ба ры һы ла 
фай ҙа лы тү гел. «Бө төн нә мә рөх сәт ите лә», әм мә ба ры һы ла бер‑
ҙәм лек кә хеҙ мәт ит мәй. 24Һәр кем үҙе нә фай ҙа бул ған ды тү гел, 
ә баш ҡа ға фай ҙа лы ны эҙ лә һен. 

25Ит ба ҙа рын да һа тыл ған нә мә ләр ҙе ты ныс кү ңел ме нән аша ғыҙ, 
уның ҡай ҙан алы ны уы ту ра һын да һо раш ма ғыҙ. 26Из ге Яҙ ма ла 
әй тел гән сә: «Ер һәм ер ҙә ге бө төн нә мә лә Раб бы ны ҡы». 

27Әгәр иман һыҙ ҙар ҙың бе ре һе һеҙ ҙе үҙе нә са ҡыр һа һәм һеҙ ун‑
да ба рыр ға те лә һә геҙ, тәҡ дим ител гән бар лыҡ ри зыҡ ты ты ныс 
кү ңел ме нән аша ғыҙ, уның ҡай ҙан алы ны уы ту ра һын да һо раш‑
ма ғыҙ. 28Әгәр ин де бе рәй һе: «Был ял ған илаһ ҡа кил те рел гән 
ҡор бан», – ти һә, шул хә бәр ҙе әй теү се өсөн һәм выж дан ха ҡы на 
аша ма ғыҙ. 29Выж дан ти гән дән, һеҙ ҙең выж да ны ғыҙ ҙы тү гел, ә 
шул ке ше не кен күҙ уңын да то там. Ни өсөн әле азат лы ғым баш‑
ҡа бе рәү ҙең выж да ны ме нән сик лә нер гә те йеш? 30Әгәр ри зыҡ ты 
рәх мәт до ға һы ҡы лып ҡа бул итәм икән, ни өсөн ми не был ри зыҡ 
өсөн шел тә ләр гә? 31Шу лай итеп, ашай һы ғыҙ мы, эсә һе геҙ ме, әл лә 
баш ҡа бе рәй нә мә эш ләй һе геҙ ме – бө тө нө һөн дә Ал ла да ны өсөн 
баш ҡа ры ғыҙ. 32Йә һүд тәр гә лә, йә һүд бул ма ған дар ға ла, Ал ла бер‑
ҙәм ле ге нә лә ҡар шы лыҡ бу лып тор ма ғыҙ. 33Мин дә үҙ фай ҙа ма 
тү гел, ә күп тәр ҙең фай ҙа һы ха ҡын да хәс тәр лек кү рәм, бар нә мә‑
лә улар ға ярар ға ты ры шам, сөн ки улар ҙың ҡо то ло уын те лә йем. 

111Мин Мә сих тән өл гө ал ған ке үек, һеҙ ҙә ми нән өл гө алы ғыҙ. 

Башҡаябыныутураһында
2Һәр нә мә лә ми не иҫе геҙ ҙән сы ғар ма уы ғыҙ һәм мин өй рәт кән 

нә мә ләр ҙе те үәл то то уы ғыҙ өсөн һеҙ ҙе маҡ та йым. 3Әм мә мин 
һәр ир ҙең Ба шы – Мә сих, ҡа тын дың ба шы – ир, ә Мә сих тең 
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Ба шы Ал ла икән ле ген бе ле үе геҙ ҙе те лә йем. 4Бер гә ләп до ға ҡы‑
лыр ға йы йыл ған да ба шын ни мә ме нән дер ҡап лап до ға ҡыл ған 
йә ки пәй ғәм бәр лек ит кән һәр ир үҙе нең ба шын оят лы итә. 5Ә 
ба шын ҡап ла ма йын са до ға ҡыл ған йә ки пәй ғәм бәр лек ит кән 
ҡа тын үҙе нең ба шын оят лы итә, сөн ки был хәл ҡа тын дың сә се 
ҡы ры лыу ға бә рә бәр. 6Ҡа тын ба шы на ябы ныр ға те лә мәй икән, 
сә сен ҡырҡ ты рып таш ла һын, ә ин де сә се нең алы ны уын йә ки 
ҡы ры лыу ын оят һа на һа, ул саҡ та ба шы на ябын һын. 7Шу лай итеп, 
ир ке ше Ал ла һы ны һәм Ал ла да ны ның са ғы лы шы бул ған ға кү‑
рә, ба шы на ке йер гә те йеш тү гел. Ә ҡа тын да ир ҙең да ны са ғы ла, 
8сөн ки ир ҡа тын дан тү гел, ә ҡа тын ир ҙән ҡы лын ған, 9һәм ир 
ҡа тын өсөн тү гел, ә ҡа тын ир өсөн яра тыл ған. 10Шу ға кү рә, фә‑
реш тә ләр ҙә бе леп тор һон өсөн, ҡа тын ке ше ба шы на ябы ныр ға 
те йеш. Был ха ким лыҡ аҫ тын да бу лы уын күр һә тә. 11Хә йер, Раб‑
бы ла ир ҡа тын ға, ҡа тын ир гә бәй ле. 12Ҡа тын ир ҙән ҡы лын һа ла, 
ир ҡа тын дан ты уа, һәм ике һе лә бар нә мә не ярат ҡан Ал ла нан 
ки лә. 13Үҙе геҙ уй лап ҡа ра ғыҙ: ғи бә ҙәт мә лен дә ҡа тын ке ше гә 
ба шы на ябын ма йын са Ал ла ға до ға ҡы лыу ки ле шер ме? 14Ир ке‑
ше нең оҙон сәс йө рө тө үе уның өсөн хур лыҡ икән ле ген тә би ғәт 
үҙе өй рә тә тү гел ме һуң? 15Ҡа тын ке ше нең сә се оҙон бул һа, был 
уның өсөн дан тү гел ме ни? Сәс уға яп ма рә үе шен дә би рел гән дә 
ба һа. 16Кем дер был хаҡ та бә хәс лә шер гә те лә һә, бел һен: беҙ ҙә лә, 
Ал ла бер ҙәм лек тә ре нең баш ҡа ла рын да ла икен се төр лө ғә ҙәт юҡ. 

Раббыныиҫкәалыу
17Ар та бан ғы күр һәт мә лә ре мә кү сәм. Һеҙ ҙе йы йы лыш тар ҙа‑

ғы ҡы лыҡ та ры ғыҙ өсөн маҡ тай ал ма йым: улар ҙың фай ҙа һы на 
ҡа ра ған да зы я ны кү бе рәк. 18Бе рен се нән, бер ҙәм лек тә ге йы йы‑
лыш тар ҙа айы рым төр көм дәр гә бү ле не үе геҙ ту ра һын да ише теп 
то рам, һәм бы ға мин нин дәй ҙер дә рә жә лә ыша нам. 19Әл бит тә, 
һы нау ҙы ке ме геҙ ҙең үтә алы уы асыҡ лан һын өсөн, ара ғыҙ ҙа ҡап‑
ма‑ҡар шы лыҡ тар ҙың бу лы уы ла кә рәк. 20Әм мә һеҙ бер гә йы‑
йыл һа ғыҙ ҙа, был Раб бы ның ашын ур таҡ ла шыу ти гән һүҙ тү гел 
бит. 21Һәр бе ре геҙ үҙ ри зы ғын баш ҡа лар ҙан ал да ашап ҡу йыр ға 
ашы ға, шу ға ла бе рәү ҙәр ас ҡа ла, икен се лә ре иһә ашап‑эсеп 
иҫе рә. 22Һеҙ ҙең ни мә, ашап‑эсер гә өйө гөҙ юҡ мы ни? Әл лә һеҙ 
Ал ла бер ҙәм ле ген һан ға һуҡ май һы ғыҙ һәм мох таж бул ған дар ҙы 
кәм һе тә һе геҙ ме? Һеҙ гә ни тип әй тер гә? Маҡ тар ға мы? Юҡ, бы‑
ның өсөн һеҙ ҙе маҡ та ма йым. 



408

 1 Коринфтарға  11, 12 

23Һеҙ гә бир гән өй рә теү ҙә рем де мин Раб бы нан ал дым. Раб бы 
Ғай са хы я нат ите лә тор ған төн дә ҡу лы на ик мәк алып 24шө көр 
ит те лә, уны һын ды рып бы лай ти не: «Был – һеҙ ҙең өсөн ҡор‑
бан ға би ре лә тор ған тә нем. Ми нең иҫ тә ле ге мә шу лай эш лә геҙ». 
25Шу лай уҡ, кис ке аш тан һуң кә сә ал ды ла бы лай ти не: «Был 
кә сә – ҡа ным ме нән раҫ лан ған яңы ки ле шеү. Уны эс кән һа йын 
Ми нең иҫ тә ле ге мә эсе геҙ». 26Ошо ноң ме нән был ик мәк те аша‑
ған һәм был кә сә нән эс кән һа йын һеҙ Раб бы кил гән гә тик лем 
Уның үле мен иғ лан итә һе геҙ. 

27Шу лай итеп, кем дер ла йыҡ һыҙ рә үеш тә Раб бы ның ик мә ген 
аша һа һәм Уның кә сә һе нән эс һә, Раб бы ның тә не һәм ҡа ны на 
ҡа ра та ғә йеп ле бу ла саҡ. 28Шу ға ла ик мәк те ашар һәм кә сә нән 
эсер ал ды нан ке ше үҙен һы нап ҡа рар ға те йеш. 29Раб бы тә не нә 
әһә ми әт бир мә йен сә аша ған һәм эс кән ке ше шул ашап‑эсе үе ме‑
нән үҙен хө көм гә ду сар итә. 30Шу ның өсөн дә кү бе геҙ хәл һеҙ һәм 
ауы рыу, ва фат бул ған дар ҙа аҙ тү гел. 31Әгәр беҙ үҙе беҙ ҙе үҙе беҙ 
һы на һаҡ ин де, хө көм гә ду сар бул маҫ инек. 32Хө көм ит кән дә иһә, 
донъя ме нән бер гә хө көм ител мәҫ өсөн, Раб бы беҙ гә яза һын би рә. 

33Шу ға кү рә, иман даш та рым, Раб бы ашы на йы йыл ған саҡ та 
бер‑бе ре геҙ ҙе кө тө гөҙ. 34Йы йы лы уы ғыҙ Ал ла та ра фы нан хө көм 
ител мә һен өсөн, ас ке ше өйөн дә аша һын. Баш ҡа күр һәт мә ләр ҙе 
яны ғыҙ ға бар ғас би рер мен. 

ИзгеРухтанбирелгәнһәләттәр

121Из ге Рух та ра фы нан би рел гән һә ләт тәр гә кил гән дә иһә, 
иман даш тар, улар ту ра һын да ғы кү ҙал лау ҙа ры ғыҙ ҙың 

аныҡ бу лы уын те лә йем. 2Хә те ре геҙ ҙә лер, Мә сих кә ышан ма ған 
са ғы ғыҙ ҙа, һеҙ ҙе ни мә лер тел һеҙ ял ған илаһ тар ға этәр ҙе. 3Шу‑
ның өсөн һеҙ гә әй тәм: Ал ла Ру хы ме нән һөй ләү се бер кем дә 
«Ғай са ға ләғ нәт төш һөн!» ти мәй, һәм үҙен дә Из ге Рух бул ма һа, 
«Ғай са – Раб бы» тип әй тә ал май. 

4Из ге Рух бир гән һә ләт тәр төр лө, әм мә Рух бер үк. 5Хеҙ мәт 
итеү ҙең төр ҙә ре күп, әм мә бө тө нө бөҙ ҙә хеҙ мәт ит кән Раб бы бер 
үк. 6Ғә мәл дәр төр лө, әм мә улар ҙың һәм мә һе лә беҙ ҙә бер үк Ал‑
ла аша эш итә. 7Лә кин Рух тың һәр бе ре һен дә ур таҡ фай ҙа ға эш 
ите үе кү ре нә. 8Бе рәү гә Рух аша аҡыл һү ҙе, икен се һе нә Уның аша 
бе лем һү ҙе би ре лә. 9Баш ҡа бе рәү гә шул уҡ Рух та ра фы нан мах сус 
иман би ре лә, икен се һе нә да уа лап‑һа уыҡ ты рыу һә лә те бү ләк ите‑
лә. 10Бе рәү гә мөғ жи зә күр һә теү, икен се һе нә пәй ғәм бәр лек итеү, 
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ҡай һы бе ре һе нә рух тың ысын лап та Ал ла нан мы икә нен айы ра 
бе леү, кем гә лер бү тән төр лө тел дәр ҙә һөй ләү һә лә те*, ке ме һе‑
нә лер иһә был тел дәр ҙә әй тел гән де аң ла та бе леү һә лә те би ре лә. 
11Бы лар ҙың ба ры һын да һәр кем гә һә ләт те Үҙе те лә гән сә бү леп 
бир гән бер үк Рух баш ҡа ра. 

Тәнберәү,ағзаларкүп
12Мә сих – күп ағ за лар ға эйә бул ған тән ке үек; тән күп ағ за лар ҙан 

тор һа ла, бер бө төн дө тәш кил итә. 13Беҙ һәм мә беҙ ҙә: йә һүд тәр 
һәм грек тар, ҡол дар һәм ирек ле ләр, бер Рух ме нән сум ды ры лып, 
бер тән бул дыҡ һәм ба ры быҙ ға ла бер үк Рух тан эсеү би рел де. 

14Тән иһә бер ағ за нан тү гел, күп ағ за лар ҙан то ра. 15Әгәр аяҡ: 
«Мин, ҡул бул ма ған лыҡ тан, тән де ке тү гел», – ти һә, шу ның 
өсөн ге нә тән дең бер ағ за һы бу лыу ҙан туҡ тар мы? 16Йә и һә ҡо‑
лаҡ: «Мин, күҙ бул ма ған лыҡ тан, тән де ке тү гел», – тиеү ме нән 
ге нә тән ағ за һы бу лып тор маҫ мы? 17Әгәр бө төн тән тик күҙ ҙән 
ге нә тор һа, ни сек ише тә алыр ине? То тош ҡо лаҡ тан ғы на тор‑
һа ла, еҫ һи ҙеү той ғо һо ҡай ҙан бу лыр ине? 18Әм мә Ал ла тән дә 
ағ за лар ҙың һәр бе ре һен Үҙе те лә гән сә урын лаш тыр ған. 19Әгәр 
бө тө нө һө бер ағ за бул һа, тән ҡай ҙа бу лыр ине һуң? 20Һәм бы на 
һө ҙөм тә лә ағ за лар күп, әм мә тән бер ге нә. 

21Күҙ ҡул ға: «Һин ми ңә кә рәк тү гел», – тип, йә ки баш аяҡ‑
тар ға: «Һеҙ ми ңә кә рәк тү гел», – тип әй тә ал май. 22Ки ре һен сә, 
тән дең хәл һе ҙе рәк кү рен гән ағ за һы ны ғы раҡ кә рәк. 23Беҙ тән 
өлө шө нөң әл лә ни күр кәм тү гел тип һа на ған урын да рын ны ғы‑
раҡ хәс тәр ләп ке йен де рә беҙ. Ә ки леш һеҙ һа нал ған өлөш тә рен 
ен тек ләп йә ше рә беҙ. 24‑25Ки леш ле ағ за ла ры быҙ ҙың иһә бы ға 
их ты я жы юҡ. Әм мә, тән дә айыр ма лыҡ бул ма һын һәм бө төн 
ағ за лар бер‑бе ре һе ту ра һын да бер үк ки мәл дә хәс тәр лек күр‑
һен өсөн, тән дә етеш мә гән ағ за лар ға кү бе рәк хөр мәт күр һә теп, 
Ал ла ағ за лар ҙы үҙ‑ара шу лай то таш тыр ҙы. 26Ағ за лар ҙың бе ре һе 
яфа лан һа, баш ҡа ла ры ла уның ме нән бер гә яфа кү рә. Бе ре һе 
хөр мәт лән һә, ағ за лар ҙың ба ры һы ла уның ме нән бер гә шат ла на. 

27Һеҙ – Мә сих тең тә не, ә айы рым‑айы рым – шул уҡ тән дең 
ағ за ла ры. 28Ал ла Үҙ бер ҙәм ле ген дә тәү ге ләр ҙе – ил се ләр, икен‑
се ләр ҙе – пәй ғәм бәр ҙәр, өсөн сө ләр ҙе өй рә теү се ләр итеп ҡуй ған. 

* 12:10 Бүтәнтөрлөтелдәрҙәһөйләүһәләте – бы ға тик лем бер ва ҡыт та 
ла бел мә гән тел дә һөй ләр гә би рел гән һә ләт. 
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Ар та бан ҡай һы бе рәү ҙәр гә мөғ жи зә күр һә теү һә лә те, да уа лап‑һа‑
уыҡ ты рыу, баш ҡа лар ға – яр ҙам күр һә теү, ида ра итеү һәм бү тән 
төр лө тел дәр ҙә һөй ләү һә лә те би рел гән. 29Бө тө нө һө лә ил се ләр ме? 
Бө тө нө һө лә пәй ғәм бәр ҙәр ме? Бө тө нө һө лә өй рә теү се ләр ме? Бө‑
тө нө һө лә мөғ жи зә тыу ҙы рыу сы лар мы? 30Ба ры һы ның да да уа‑
лап‑һа уыҡ ты рыу һә лә те бар мы? Һәм мә һе лә бү тән төр лө тел дәр ҙә 
һөй лә шә ме? Ба ры һы ла был тел дәр ҙе аң ла та ала мы? 31Юға ры раҡ 
һә ләт тәр гә ын ты лы ғыҙ. Хә ҙер мин һеҙ гә иң яҡ шы юл ды күр һә тәм. 

Ысынмөхәббәт

131Ке ше ләр ҙең һәм фә реш тә ләр ҙең тел дә рен дә һөй лә шеп 
тә, мө хәб бә тем юҡ икән, ул саҡ та мин – ни ба ры ба ҡыр 

һа уыт зың ла уы йә ки яң ғы рап тор ған тә рил кә ләр сы ңы. 2Пәй ғәм‑
бәр лек һә лә тем бул һа ла, бар лыҡ сер ҙәр ҙе һәм һәр төр лө ғи лем де 
бел һәм дә, тау ҙар кү се рер лек има ным бул һа ла, мө хәб бә тем юҡ 
икән, мин бер ни ҙә тү гел. 3Бө төн мөл кә тем де яр лы лар ға өлә шеп, 
маҡ та ныу өсөн тә нем де үлем гә тап шыр һам да*, мө хәб бә тем юҡ 
икән, ми ңә бы нан бер нин дәй ҙә фай ҙа бул маҫ. 

4Мө хәб бәт тү ҙем ле, шәф ҡәт ле, мө хәб бәт көн ләш мәй, ма һай‑
май, һа уа лан май. 5Мө хәб бәт әҙәп һеҙ ҡы лан май, үҙе нә фай ҙа 
эҙ лә мәй, яр һы май, яуыз лыҡ тот май. 6Мө хәб бәт ғә ҙел һеҙ лек кә 
һө йөн мәй, хә ҡи ҡәт кә шат ла на. 7Ул бө тө нө һө нә лә тү ҙә, бө төн 
нә мә гә ыша на, һәр саҡ өмөт лә нә һәм са быр итә. 

8Пәй ғәм бәр лек итеү ҙәр туҡ тар, бү тән төр лө тел дәр ты ныр, 
бе лем юҡ ҡа сы ғыр, әм мә мө хәб бәт бер ва ҡыт та ла һү рел мәҫ. 
9Беҙ ҙең бе ле ме беҙ ҙә, пәй ғәм бәр лек ите үе беҙ ҙә өлөш лә тә ге нә. 
10Ка мил лыҡ ки леү ме нән был өлөш лә тә бул ған нә мә ләр әһә‑
миә тен юғал та саҡ. 11Мин бә лә кәс са ғым да ба ла лар са һөй лә нем, 
ба ла лар са уй ла ным, ба ла лар са фе кер йө рөт төм, ә ин де ир ҡо ро на 
ин гәс, са бый ҙар са эш ләү ҙән туҡ та ным. 12Әле беҙ гә һәм мә һе лә 
көҙ гө лә ге, сер ле һү рәт тә ге ке үек кү ре нә, ва ҡы ты ет кәс иһә йөҙ гә 
йөҙ кү рә сәк беҙ. Ми нең бе ле мем әле гә өлөш лә тә, үҙ мә лен дә иһә, 
Ал ла ми не ту лы һын са бел гән ке үек, мин дә ту лы бе лә сәк мен. 

13Бы на һәр ва ҡыт бу ла саҡ өс нә мә: иман, өмөт һәм мө хәб бәт. 
Улар ара һын да мө хәб бәт – иң бө йө гө. 

* 13:3 Маҡтаныуөсөнтәнемдеүлемгәтапшырһамда – ҡай һы бер бо‑
рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа был урын «тә нем де ян ды рыу ға тап шыр һам да» 
тип би рел гән. 
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Телдәрһәмпәйғәмбәрлекитеү

141Мө хәб бәт те маҡ сат итеп, Из ге Рух тан кил гән һә ләт тәр‑
гә, би ге рәк тә пәй ғәм бәр лек итеү һә лә те нә ын ты лы ғыҙ. 

2Бү тән дәр гә аң ла шыл ма ған тел дә һөй ләү се ке ше ләр гә тү гел, ә 
Ал ла ға һөй ләй, уны бит бер кем дә аң ла май, ул Из ге Рух яр ҙа мын‑
да сер ҙәр си сә. 3Пәй ғәм бәр лек ҡы лыу сы иһә ке ше ләр гә һөй ләй. 
Ул улар ҙы ны ғын ды ра, ру хын кү тә рә һәм йы уа та. 4Бү тән дәр гә 
аң ла шыл ма ған тел дә һөй ләү се үҙен ны ғын ды ра, ә пәй ғәм бәр лек 
ҡы лыу сы бер ҙәм лек те ны ғы та. 5Мин һеҙ ҙең ба ры ғыҙ ҙың да шул 
тел дәр ҙә һөй лә үен те лә йем, әм мә иң яҡ шы һы – пәй ғәм бәр лек 
ите геҙ. Әгәр шул тел дәр ҙә һөй ләү се бер ҙәм лек ны ғын һын өсөн 
үҙе нең һүҙ ҙә рен аң ла тып бир мә һә, пәй ғәм бәр лек итеү се уға ҡа‑
ра ған да бер ҙәм лек кә кү бе рәк фай ҙа кил те рә. 

6Күҙ ал ды ғыҙ ға кил те ре геҙ, иман даш тар, мин яны ғыҙ ға ки‑
ләм һәм бү тән төр лө тел дәр ҙә һөй лә йем икән, ти. Ул ва ҡыт та 
ми нән нин дәй фай ҙа? Асы лыш ты йә ки бе лем де, пәй ғәм бәр лек 
һү ҙен йә ки өй рә теү ҙе аң ла йыш лы һүҙ ҙәр ме нән аң лат ҡан да 
ғы на һеҙ гә фай ҙа кил те рә алыр мын бит. 7Ми ҫал ға флей та йә 
ар фа ке үек йән һеҙ уйын ҡо ра лын ала йыҡ. Улар ҙан сыҡ ҡан моң 
бер‑бе ре һе нән айы рыл май икән, флей та ла йә ки ар фа ла нин дәй 
көй уй на ған да рын аң лап бу лыр мы? 8Әгәр бор ғо аң ла йыш һыҙ 
та уыш сы ғар һа, яу ға кем әҙер лә нер? 9Бы на шу лай һеҙ ҙә те ле геҙ 
ме нән аң ла йыш һыҙ һүҙ ҙәр әйт һә геҙ, ни мә һөй лә гә не геҙ ҙе ни сек 
аң лар ҙар? Һеҙ бит һүҙ ҙә ре геҙ ҙе ел гә ге нә осо рор һо ғоҙ. 10Донъя ла 
әл лә күп ме тел дәр бар, һәм һәр бе ре һе нең үҙ мә ғә нә һе. 11Әгәр 
мин һүҙ ҙәр ҙең мә ғә нә һе нә тө шөн мә йем икән, һүҙ әй теү се гә сит 
ил ке ше һе ке үек бу ла саҡ мын һәм һөй ләү се үҙе лә ми ңә сит ил 
ке ше һе ке үек бу ла саҡ. 12Һеҙ ҙең ме нән дә шу лай уҡ: Рух тан кил‑
гән һә ләт тәр гә ын тыл һа ғыҙ, бер ҙәм лек те ны ғы тыр лыҡ һә ләт тәр 
ме нән ба йыр ға ты ры шы ғыҙ. 

13Шу ға кү рә, бү тән төр лө тел дә һөй ләү се тел де аң ла та бе леү 
һә лә те өсөн до ға ҡыл һын. 14Мин дә шул тел дә до ға ҡыл һам, 
мин дә ру хым до ға ҡы ла, ә аҡы лым ҡат наш май ҡа ла. 15Ми ңә 
ни мә эш ләр гә һуң? Ру хым ме нән до ға ҡы лыр мын, аҡы лым ме‑
нән дә до ға ҡы лыр мын; ру хым ме нән дан йыр лар мын, аҡы лым 
ме нән дә дан йыр лар мын. 16Ру хың ме нән ге нә шө көр ит кән дә, 
һүҙ ҙә ре ңә тө шөн мә гән ке ше рәх мәт уҡы уы ңа ни сек «амин» тип 
әйт һен? Ул бит һи нең ни мә әйт кә нең де аң ла май! 17Һин ҡыл ған 
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шө көр ни тик лем һәй бәт бул ма һын, һүҙ ҙә рең де ише теү се фай ҙа 
ал ма я саҡ. 18Ал ла ға шө көр, мин бү тән төр лө тел дәр ҙә бө тө нө гөҙ гә 
ҡа ра ған да ла кү бе рәк һөй ләй алам. 19Әм мә бер ҙәм лек тә бер кем 
дә аң ла ма ған ун мең лә гән һүҙ әй теү гә ҡа ра ған да, баш ҡа лар ға 
нә си хәт би реү өсөн аҡыл ме нән биш һүҙ әй теү ҙе яҡ шы раҡ тип 
һа на йым. 

20Иман даш тар, уй ҙа ры ғыҙ ба ла лар ҙы ҡы ке үек бул ма һын, яман‑
лыҡ ҡа ҡа ра та са бый ҙар са саф кү ңел ле, ә фе кер йө рө төү рә үе ше геҙ 
ме нән оло лар һы маҡ бу лы ғыҙ. 21Ҡа нун да бы лай тип яҙыл ған: 

«Был ха лыҡ ҡа бү тән тел дәр ҙә һөй ләү се ләр аша, 
сит ке ше ләр ҙең ауыҙ ҙа ры ме нән һөй ләр мен, 
әм мә ул саҡ та ла Ми не тың ла маҫ тар, ти Раб бы». 

22Ти мәк, бү тән төр лө тел дәр иман лы ке ше ләр өсөн тү гел, ә 
иман һыҙ ҙар өсөн бил дә. Пәй ғәм бәр лек итеү иһә иман һыҙ ҙар өсөн 
тү гел, ә иман лы лар өсөн. 23Шу ға кү рә, әгәр бө төн бер ҙәм лек бер‑
гә йы йы лып, ба ры һы ла бү тән төр лө тел дәр ҙә һөй ләп ул тыр һа, 
һәм шул саҡ иман ту ра һын да бер нә мә лә бел мә гән йә ки бик аҙ 
бел гән бе рәй һе ки леп ин һә, һеҙ ҙе: «Аҡыл дан яҙ ған дар!» – тип 
әйт мәҫ ме? 24Әм мә һәм мә һе лә пәй ғәм бәр лек ит кән мәл дә иман 
ту ра һын да бер нә мә лә бел мә гән йә бик аҙ бел гән бе рәй һе ки леп 
ин һә, һәр бе ре һе уның го наһ та рын фаш итер, бө тө нө һө та ра фы‑
нан да хө көм ите лер. 25Уның йә ше рен ниәт тә ре асы лыр һәм ул 
йөҙ тү бән ҡап ла нып Ал ла ға та бы нып: «Ал ла ның һеҙ ҙең ара ғыҙ ҙа 
бу лы уы хаҡ», – тип әй тер. 

Берҙәмлектәгетәртип
26Шу лай итеп, иман даш тар, ин де хә ҙер ни мә? Һеҙ бер гә йы‑

йыл ған саҡ та бе ре геҙ ҙең мәҙ хиә һе, икен се геҙ ҙең өй рә теү ҙә ре, 
ке ме һе нең дер асы лы шы, бәғ зе һе нең бү тән төр лө тел дә хә бә ре, 
ҡай һы һы ның аң лат ма һы бар. Бы лар ба ры һы бер гә иһә бер‑
ҙәм лек те ны ғы тыу маҡ са тын да хеҙ мәт ит һен. 27Бү тән тел дә 
һөй ләү се ләр бул һа, ике, иң күп ти гән дә өс ке ше бер‑бер арт лы 
һөй лә һен, ә бе ре һе аң ла тып тор һон. 28Аң ла тыу сы бул ма һа ин де, 
ун дай ҙар бер ҙәм лек тә тү гел, ә Ал ла ғы на ишет кән мәл дә, үҙ ҙә ре 
ге нә бул ған саҡ та һөй лә һен. 

29Пәй ғәм бәр ҙәр ҙең дә икәү һе йә ки өсәү һе һөй лә һен, ә ҡал ған 
иман то тоу сы лар, ишет кән дә ре ха ҡын да фе кер йө рө төп, улар‑
ға ба һа бир һен. 30Әгәр йы йы лыш та ул тыр ған дар ара һын да ғы 
бе рәй һе нә асы лыш кил һә, бе рен се һөй ләү се уға һүҙ әй тер гә 
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 мөм кин лек бир һен. 31Бө тә геҙ ҙә өй рән һен, һәм бө тә геҙ ҙең дә 
кү ңе лен кү тә реү өсөн бер‑бер арт лы пәй ғәм бәр лек итә ала һы ғыҙ. 
32Пәй ғәм бәр ҙәр ҙең рух та ры пәй ғәм бәр ҙәр гә буй һо на, 33сөн ки 
Ал ла тәр тип һеҙ лек Ал ла һы тү гел, ә имен лек Ал ла һы. 

Из ге ләр ҙең бар лыҡ бер ҙәм лек тә рен дә ге ке үек, 34йы йы лыш тар ҙа 
ҡа тын‑ҡыҙ өн дәш мәй ге нә ул тыр һын. Ун да улар ға һөй ләр гә рөх‑
сәт ител мәй, ҡа нун да яҙыл ған са, улар буй һо нор ға те йеш. 35Әгәр 
бе рәй нә мә не бе лер гә те ләй ҙәр икән, өй ҙә ир ҙә ре нән һо ра һын дар, 
сөн ки бер ҙәм лек тә ҡа тын‑ҡыҙ ға һүҙ һөй ләү әҙәп һеҙ лек һа на ла. 

36Ал ла һү ҙе һеҙ ҙән сыҡ ты мы ни? Әл лә һеҙ гә ге нә кил де ме? 
37Кем дер бе рәү үҙен пәй ғәм бәр йә ки ру хи тип һа най икән, ми‑
нең яҙ ған да рым дың Раб бы әме ре икә нен та ны һын. 38Кем дер 
та ны май икән, ул үҙе лә та ныл май. 39Шу лай итеп, иман даш тар, 
пәй ғәм бәр лек итер гә ын ты лы ғыҙ, әм мә бү тән төр лө тел дә һөй‑
ләү ҙе лә тый ма ғыҙ. 40Лә кин бө төн нә мә лә ки леш ле бу лыр ға һәм 
тәр тип һаҡ ла ныр ға те йеш. 

Ғайсаныңүленәнтерелеүе

151Иман даш тар, мин иғ лан ит кән, һеҙ ҡа бул ит кән һәм ғү‑
ме ре геҙ ҙең ни ге ҙе нә әй лән гән Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе иҫе геҙ гә 

тө шө рәм. 2Һө йө нөс лө Хә бәр һүҙ ҙә рен мин вә ғәз лә гән сә тот һа ғыҙ, 
уның ме нән ҡо то лор һо ғоҙ, тот ма һа ғыҙ – иман ға ки леү е геҙ юҡ‑
ҡа бу лыр. 3Мин үҙем ал ған дар ҙы һеҙ гә тап шыр ҙым. Иң мө һи ме, 
Из ге Яҙ ма ла яҙыл ған са, Мә сих беҙ ҙең го наһ та ры быҙ өсөн үл де 
һәм, 4Из ге Яҙ ма ла яҙыл ған са, Ул ер лән де һәм өсөн сө көн дә те‑
рел тел де, 5тәү ҙә Ки фа ға, аҙаҡ ун ике шә кер те нә кү рен де. 6Шу нан 
бер үк ва ҡыт та биш йөҙ ҙән ашыу иман да шы на (улар ҙың кү бе һе 
әле лә иҫән, ҡай һы бер ҙә ре үл де), 7унан һуң Яҡуб ҡа һәм бө төн 
ил се лә ре нә кү рен де, 8ба ры һы нан һуң, мин ет лек мәй тыу ған ба‑
ла ке үек бул һам да, ми ңә лә кү рен де. 9Дө рө ҫөн әйт кән дә, мин 
ил се ләр ҙең иң ке се һе. Ал ла бер ҙәм ле ген эҙәр лек лә гә нем өсөн 
ил се тип ата лыр ға ла ла йыҡ тү гел мен. 10Әм мә Ал ла мәр хә мә те 
ме нән мин ил се бул дым. Ул күр һәт кән мәр хә мәт буш ҡа кит мә не, 
баш ҡа ил се ләр ҙең һәм мә һе нә ҡа ра ған да ла ты ры шы бы раҡ хеҙ мәт 
ит тем. Хә йер, мин тү гел, ә ми нең ме нән бул ған Ал ла мәр хә мә те 
хеҙ мәт ит те. 11Шу лай итеп, мин ме, улар мы, беҙ ба ры быҙ ҙа бер 
үк нә мә ләр ҙе вә ғәз ләй беҙ, һәм һеҙ иман ға кил де геҙ. 
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Үлеләрҙеңтерелеүетураһында
12Мә сих ту ра һын да, Ул үле нән те рел де, тип әй те лә икән, ҡай‑

һы бер ҙә ре геҙ, үле нән те ре леү юҡ, тип ни сек һөй ләй ала һуң? 
13Үле нән те ре леү юҡ икән, Мә сих тә үле нән те рел мә гән бу лып 
сы ға. 14Әгәр Мә сих үле нән те рел тел мә гән икән, беҙ ҙең вә ғәз‑
лә үе беҙ ҙә, һеҙ ҙең има ны ғыҙ ҙа буш бу ла. 15Өҫ тә үе нә, беҙ Ал ла 
ха ҡын да ял ған ша һит тар бу лып ҡа лыр инек, сөн ки Мә сих те Ул 
те релт те тип ша һит лыҡ ҡыл дыҡ. Әм мә, үле ләр ҙең те ре ле үе юҡ 
икән, Ал ла Мә сих те лә те релт мә гән бу лып сы ға. 16Ҡа бат ла йым: 
үле ләр те рел тел мә һә, Мә сих тә үле нән те рел тел мә гән бу ла. 17Әгәр 
Мә сих те рел тел мә гән икән, һеҙ ҙең има ны ғыҙ – буш, һәм һеҙ 
го наһ та ры ғыҙ ха ким лы ғы аҫ тын да һы ғыҙ. 18Был ин де Мә сих‑
кә ина нып үл гән дәр ҙә һә ләк бул ды ти гән де аң ла та. 19Әгәр беҙ 
Мә сих кә был йә шә үе беҙ ҙә ге нә өмөт бағ ла һаҡ, бө төн ке ше ләр гә 
ҡа ра ған да ла ҡыҙ ға ны сы раҡ бу лыр инек. 

20Әм мә Мә сих ысын лап та үле нән те ре леп тор ҙо һәм Ул үле нән 
те рел гән дәр ҙең тәү ге һе бул ды! 21Үлем донъя ға бе рәү аша кил гән 
ке үек, үле нән те ре леү ҙә бер Ке ше аша кил де. 22Әҙәм ар ҡа һын да 
ба ры быҙ ҙа үл гән ке үек, Мә сих ар ҡа һын да ба ры быҙ ҙа те ре лә сәк‑
беҙ. 23Һәр кем үҙ си ра тын да: тәү ҙә Мә сих, шу нан һуң, Ул кил гәс, 
Мә сих те ке ләр те ре лә сәк. 24Бы нан һуң ахы ры ки лер, Ул һәр төр лө 
етәк се лек те, ха ки ми әт те, ҡе үәт те юҡ ҡа сы ға рып, бат ша лыҡ ты 
Ал ла һәм Ата һы на тап шы рыр. 25Мә сих кә бө тә дош ман да рын 
Үҙ ая ғы аҫ ты на һал ған ға тик лем бат ша лыҡ итеү тә ғә йен лән‑
гән. 26Иң һуң ғы дош ман бу лып үлем юҡ ҡа сы ға ры ла саҡ. 27Из ге 
Яҙ ма ла: «Ал ла бар нә мә не Уға буй һон до роп, Уның аяҡ аҫ ты на 
һал ды», – тип әй тел гән. «Бар нә мә Уға буй һон до рол до» тип әй‑
тел гән, әммә был Уға буй һон до роу сы Ал ла ны үҙ эсе нә ала тигәнде 
аң латмай әлбиттә. 28Бө төн нә мә Мә сих кә буй һон до рол ғас, Улы 
ла бар нә мә не Үҙе нә буй һон дор ған Ал ла ға буй һо на саҡ. Шу лай 
итеп, Ал ла бө төн нә мә лә бар бу ла саҡ. 

29Үле ләр ха ҡы на сум ды рыл ған дар ни ңә бы ны ҡы ла лар һуң? 
Үле ләр бө төн ләй те рел мә гәс, ни өсөн улар ха ҡы на сум ды ры‑
лыр ға? 30Ни ңә һуң беҙ ҙә ғү ме ре беҙ ҙе ҡур ҡы ныс аҫ ты на ҡу я быҙ? 
31Мин көн һа йын ту ра нан‑ту ра үлем дең күҙ ҙә ре нә ҡа ра йым. 
Иман даш тар, был ми нең һеҙ ҙең ме нән Раб бы быҙ Ғай са Мә сих‑
тә ғо рур ла ны уым ке үек үк хаҡ. 32Әгәр ҡа ра шым ке ше ләр ҙе ке сә 
ге нә бул ған бул һа, әгәр үле ләр ҙең те рел те ле үе нә ышан ма һам, 
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 Ефес та «йырт ҡыс тар» ме нән кө рә ше үем дән ми ңә ни фай ҙа? 
Үле ләр те рел тел мә һә, ҡай һы бе рәү ҙәр әйт кән сә, «аша йыҡ та 
эсә йек, сөн ки ир тә гә үлә беҙ!» 

33Ал дан ма ғыҙ: «аҙ ғын ке ше ләр ме нән ара ла шыу яҡ шы әх лаҡ ты 
бо ҙа». 34Кә рә ген сә ай нып, го наһ ҡы лыу ҙан туҡ та ғыҙ. Ҡай һы бер‑
ҙә ре геҙ Ал ла ны бел мәй бит, мин бы ны һеҙ ҙе оял тыу өсөн әй тәм. 

Ерҙәгеһәмкүктәгетән
35Кем дер: «Үле ләр ни сек те ре лер? Улар ҙың тә не нин дәй бу‑

лыр?» – тип һо рар. 36Аҡыл һыҙ! Һин сәс кән нә мә тәү ҙә үл мә һә, яңы 
ғү мер ярал ма я саҡ бит. 37Һин, сәс кән мәл дә, бу ла саҡ үҫем лек тең 
үҙен тү гел, ә ор лоҡ – бой ҙай ҙың йә ки баш ҡа нә мә нең ор ло ғон – 
сә сә һең. 38Ә ин де Ал ла уға Үҙе һай ла ған тән де, һәр ор лоҡ ҡа үҙ 
тә нен би рә. 39Бө төн тән дәр ҙә бер төр лө тү гел: ке ше ләр ҙең тә не 
мал ды ҡы нан айы ры ла, ҡош тар ҙың тә не лә ба лыҡ тар ҙы ҡы ке‑
үек тү гел. 40Күк тә лә, ер ҙә лә есем дәр бар, тик күк тә ге лә ре нең 
ма тур лы ғы ер ҙә ге есем дәр ҙе ке нән айы ры ла. 41Күк тә ге лә ре ара‑
һын да ҡояш тың да, ай ҙың да, йон доҙ ҙар ҙың да бал ҡы уы баш ҡа. 
Йон доҙ ҙар ҙа бер‑бе ре һе нән бал ҡыу ҙа ры ме нән айы ры ла. 

42Үле нән те ре леү ҙә шу лай бу ла саҡ: ке ше тә не ер эсе нә һа‑
лын ған ор лоҡ ке үек. Тәү ҙә фа ни, те релт кәс – мәң ге үл мәҫ лек. 
43Ҡыҙ ға ныс бу лып ер эсе нә һа лы на – дан ме нән те ре лә. Зә ғиф 
ки леш ер лә нә – ҡе үәт ле бу лып те ре лә. 44Йән эйә һе бул ған тән 
ер эсе нә һа лы на, ә Рух ме нән яңыр тыл ған тән те ре лә. Йән эйә‑
һе бул ған тән бар икән, Рух ме нән яңыр тыл ға ны ла бар. 45Из ге 
Яҙ ма ла бы лай тип яҙыл ған бит: «Тәү ге ке ше – Әҙәм – те ре йән 
эйә һе бул ды». Ә һуң ғы Әҙәм – тор мош би реү се Рух ҡа эйә бул ды. 
46Әм мә тәү ге һе Рух тан яңыр тыл ға ны тү гел, ә ер ҙә ге, шу нан һуң 
ғы на Рух тан яңыр тыл ға ны ки лә. 47Тәү ге ке ше туп раҡ са ңы нан 
яра тыл ды. Икен се Ке ше – күк тән кил де. 48Ер са ңы нан яра тыл ған 
нин дәй, ер ҙе ке ләр ҙә шун дай. Күк тән бул ған нин дәй, күк те ке ләр 
ҙә шун дай. 49Әле туп раҡ тан яра тыл ған ке ше ҡиә фә тен йө рөт кән 
ке үек, күк тән бул ған ке ше ҡиә фә тен йө рө тә сәк беҙ. 

50Иман даш тар, һеҙ гә шу ны әй тәм: тән дән һәм ҡан дан тор ған дар 
Ал ла бат ша лы ғы на эйә бу ла ал маҫ, һәм фа ни бул ған дар мәң ге‑
лек те ми раҫ итеп ала ал маҫ. 51Һеҙ гә сер асам: беҙ бө тө нө бөҙ ҙә 
үл мә йә сәк беҙ, әм мә һәм мә беҙ ҙә үҙ гә рә сәк – 52ҡа пыл, күҙ асып 
йом ған ара ла, һуң ғы бор ғо ноң ҡыс ҡыр ты уын да. Бор ғо ҡыс ҡырт‑
ҡан да үле ләр мәң ге лек бу лып те ре лә сәк, ә беҙ, ул  ва ҡыт та те ре 
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бул ған дар, үҙ гә рә сәк беҙ. 53Фа ни бул ған – мәң ге лек кә, ә үлем ле 
үлем һеҙ гә әй лә нер гә те йеш бит. 54Был фа ни, үлем ле тән мәң ге‑
лек, үлем һеҙ тән гә әй лән гәс, Из ге Яҙ ма ла ғы: 

«Үлем еңеү ме нән йо тол ған бу ла». 
55 «Үлем, һи нең еңе үең ҡай ҙа? 

Үлем, һи нең ҡа я уың ҡай ҙа?» – 
ти гән һүҙ ҙәр тор мош ҡа аша. 

56Үлем дең ҡая уы – го наһ һәм го наһ тың кө сө – ҡа нун. 57Әм мә, 
Ал ла ға шө көр, Ул Раб бы быҙ Ғай са Мә сих аша беҙ гә еңеү би рә. 

58Шу лай итеп, ҡә ҙер ле иман даш та рым, Раб бы эше нә һәр ва‑
ҡыт үҙе геҙ ҙе ба ғыш лап һәм бар кө сө гөҙ ҙө һа лып, ныҡ то ро ғоҙ, 
ҡаҡ ша маҫ бу лы ғыҙ, Раб бы өсөн хеҙ мә те геҙ ҙең буш ҡа бул ма ға‑
нын бе лә һе геҙ бит. 

Хәйербиреү

161Иеру са лим да ғы из ге ләр өсөн хә йер йы йыу ға кил гән дә, 
Га ла ти я ла ғы бер ҙәм лек тәр гә нин дәй күр һәт мә ләр бир һәм, 

һеҙ ҙә шу лай эш лә геҙ. 2Мин кил гәс хә йер йы йып йө рө мәҫ өсөн, 
һәр бе ре геҙ аҙ на ның бе рен се кө нөн дә, үҙ хә ле нә ҡа рап, та бы‑
шы ның бер өлө шөн айы рып ҡуй һын һәм һаҡ ла һын. 3Яны ғыҙ ға 
кил гәс, һеҙ һай лап ҡуй ған ке ше ләр ҙе, хә йе ре геҙ ҙе тап шы рыу 
өсөн, хат ме нән Иеру са лим ға ебә рер мен. 4Әгәр ми нең үҙе мә лә 
ба рыр ға кә рәк бул һа, ул ке ше ләр ми нең ме нән ба рыр. 

Сәйәхәттураһынданиәттәр
5Яны ғыҙ ға Ма ке до ния аша үт кән саҡ та ба рыр мын, сөн ки 

Ма ке до ни я ны урап сы ға саҡ мын. 6Бәл ки, бер аҙ яны ғыҙ ҙа йә‑
шәр мен, бәл ки, хат та ҡыш ты ла һеҙ ҙә сы ғыр мын, һәм һеҙ, ҡай ҙа 
ғы на йү нәл һәм дә, юлым да ми ңә яр ҙам итер һе геҙ. 7Һеҙ гә бы лай 
ғы на, юл ың ға йы ғы на һу ғы лыр ға те лә мә йем, әгәр Раб бы на сип 
ит һә, оҙа ғы раҡ ҡа туҡ та лыр ға уй ла йым. 8Ефес та Ил лен се көн 
бай ра мы на тик лем ҡа лыр мын, 9сөн ки был ҡа ла ла, Һө йө нөс лө 
Хә бәр гә ҡар шы лар күп бул һа ла, хеҙ мәт итеү гә ишек тәр киң асыҡ. 

10Яны ғыҙ ға Ти мо фей кил һә, иғ ти бар лы бу лы ғыҙ, уға хә үеф 
яна ма һын, сөн ки ул, ми нең ке үек үк, Раб бы эшен баш ҡа ра. 
11Шу ның өсөн бер кем дә уға кәм һе теп ҡа ра ма һын, ми нең яны‑
ма әй лә неп ҡай та ал һын өсөн, юл ға етер лек кә рәк‑яраҡ би реп, 
имен лек ме нән оҙа ты ғыҙ. Уны мин иман даш тар ме нән бер гә 
кө тәм. 12Иман да шы быҙ Апол лос ҡа кил гән дә иһә, мин уның 
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иман даш тар ме нән бер гә һеҙ гә ба ры уын ныҡ үтен дем, әм мә әле‑
гә яны ғыҙ ға ба рыр ға һис тә те лә ге юҡ, шу лай ҙа уңа йы сы ғыу 
ме нән ба рып етер. 

Нәсихәттәрһәмсәләмдәр
13Уяу бу лы ғыҙ, иман да ныҡ то ро ғоҙ, ҡы йыу һәм ныҡ бу лы ғыҙ. 

14Бө төн нә мә не лә мө хәб бәт ме нән баш ҡа ры ғыҙ. 
15Иман даш тар, ми нең һеҙ гә үте не сем бар: һеҙ Сте фан ғаи лә һен 

бе лә һе геҙ, улар Ахаи я ла бе рен се ләр ҙән бу лып Мә сих кә инан ды, 
үҙ ҙә рен из ге ләр гә хеҙ мәт итеү гә ба ғыш ла ны. 16Һеҙ үҙе геҙ ҙе лә 
шун дай ҙар ға һәм Раб бы ға хеҙ мәт ит кән дәр гә, ары май‑тал май Уға 
эш лә гән дәр гә буй һон до ро ғоҙ. 17Мин Сте фан дың, Фор ту нат тың 
һәм Аха ик тың ки леп ете үе нә шат мын, улар ҙың ки леүе ар ҡа һын‑
да юҡ лы ғы ғыҙ һи ҙел мә не. 18Улар ми нең һәм һеҙ ҙең ру хы ғыҙ ҙы 
ты ныс лан дыр ҙы, ун дай ҙар ҙы хөр мәт ите геҙ. 

19Асия өл кә һен дә ге бер ҙәм лек тәр һеҙ ҙе сә ләм ләй. Аки ла ме нән 
Прис кил ла йорт та рын да ғы бер ҙәм лек ме нән бер гә һеҙ ҙе Раб бы ла 
ҡай нар сә ләм ләй. 20Һеҙ ҙе бын да ғы бө төн иман даш тар сә ләм ләй. 
Бер‑бе ре геҙ ҙе из ге үбеү ме нән сә ләм лә геҙ. 

21Мин, Па вел, сә лә мем де үҙ ҡу лым ме нән яҙам. 22Раб бы ны 
ярат мау сы лар ға ҡә һәр төш һөн. Раб бы быҙ, кил*! 

23Раб бы Ғай са ның мәр хә мә те һеҙ ҙең ме нән бул һын. 24Ми нең 
мө хәб бә тем Ғай са Мә сих те ке ләр ҙең бө тө нө һө ме нән бер гә. 

*  16:22 Раббыбыҙ,кил – грек са төп нөс хә һен дә был һүҙ бәй лә неш ара‑
мей те лен дә би рел гән: «Ма ра на фа». 
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11Ал ла их ты я ры ме нән Ғай са Мә сих тең ил се һе Па вел дан 
һәм иман да шы быҙ Ти мо фей ҙан Ко ринф та ғы иман даш тар 

бер ҙәм лек тә ре нә, шу лай уҡ то тош Ахаия өл кә һен дә ге бар лыҡ 
из ге ләр гә сә ләм. 2Һеҙ гә Ата быҙ Ал ла нан һәм Раб бы Ғай са Мә‑
сих тән мәр хә мәт һәм имен лек бул һын. 

Аллағашөкөритеү
3Һәр яҡ лап йы уа тыу сы Ал ла ға һәм шәф ҡәт ле лек күр һә теү се 

Ата ға – Раб бы быҙ Ғай са Мә сих тең Ал ла һы һәм Ата һы на дан! 
4Ал ла беҙ ҙе бар лыҡ ҡай ғы ла ры быҙ ҙа йы уа та. Шу ға кү рә Ул беҙ гә 
бир гән йы уа ныс ме нән үҙе беҙ ҙә һәр төр лө ҡай ғы ла ры бул ған дар‑
ҙың кү ңе лен кү тә рә ала быҙ. 5Беҙ ҙә Мә сих ға зап та ры ар та бар ған 
һа йын, Уның аша йы уа ны сы быҙ ҙа ар та. 6Ҡай ғы ра быҙ икән, был 
һеҙ ҙең кү ңе ле геҙ кү тә ре ле үе һәм ҡо то ло уы ғыҙ өсөн; йы уа ны уы‑
быҙ ҙа һеҙ ҙең кү ңе ле геҙ кү тә ре леү ха ҡы на. Ә кү ңе ле геҙ кү тә ре ле үе 
беҙ ки сер гән шул уҡ ға зап тар ға һеҙ гә лә тү ҙер гә көс би рә. 7Һеҙ гә 
бул ған өмө тө бөҙ ныҡ, сөн ки Мә сих ға зап та рын ни сек ур таҡ лаш‑
һа ғыҙ, Ал ла йы уа ны сын да шу лай ур таҡ лаш ҡа ны ғыҙ ҙы бе лә беҙ. 

8Иман даш тар, Асия өл кә һен дә ки сер гән мих нәт тә ре беҙ ту‑
ра һын да бе ле үе геҙ ҙе те ләй беҙ. Беҙ түҙ гән дәр көс ет мәҫ лек һәм 
сик тән тыш ауыр ине, хат та иҫән ҡа лыу ға ла өмө тө бөҙ ҙө юғалт‑
ҡай ныҡ. 9Үҙе беҙ гә үҙе беҙ тү гел, ә үл гән дәр ҙе те рел теү се Ал ла ға 
та я ныу өсөн беҙ үҙе беҙ ҙе үлем гә хө көм ител гән дәр ке үек хис ит тек. 
10Ал ла беҙ ҙе үлем дәһ шә те нән ҡот ҡар ҙы һәм та ғы ла ҡот ҡа ра саҡ 
әле. Ки лә сәк тә лә ҡот ҡа ра са ғы на ыша нып, Уға өмөт бағ лай быҙ, 
11тик ҡыл ған до ға ла ры ғыҙ ме нән һеҙ ҙә беҙ гә яр ҙам итеп то ро ғоҙ. 
Шул саҡ та күп тәр ҙең до ға ла ры на яуап итеп би рел гән мәр хә мәт 
бү лә ге ха ҡы на күп тәр беҙ ҙең өсөн Ал ла ға рәх мәт уҡыр. 
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Ниәттәрҙеңүҙгәреүе
12Беҙ шу ның ме нән ғо рур ла на быҙ һәм бы ға выж да ны быҙ ҙа 

ша һит: беҙ был донъя ла, би ге рәк тә һеҙ ҙең ара ла, Ал ла те лә гән‑
сә, их лас һәм на мыҫ ме нән эш ит тек. Беҙ ҙе был донъя зи рәк ле ге 
тү гел, ә Ал ла мәр хә мә те оҙа тып йө рө нө. 13‑14Беҙ бит һеҙ уҡый һәм 
аң лай ал ған нә мә ләр ҙе ге нә яҙа быҙ. Беҙ ҙе өлөш лә тә аң лай һы ғыҙ 
ин де, ә мин ту лы һын са аң ла уы ғыҙ ға өмөт бағ ла йым. Шул саҡ, 
беҙ һеҙ ҙең ғо рур лы ғы ғыҙ бул ған ке үек, Раб бы быҙ Ғай са кил гән 
көн дә һеҙ ҙә беҙ ҙең ғо рур лы ғы быҙ икән ле ген аң ла я саҡ һы ғыҙ. 

15Сә йә хә тем ба шын да яны ғыҙ ға ошон дай ыша ныс ме нән ба рыр ға 
те лә гәй нем. Шу лай Ал ла фа ти ха һын һеҙ гә ҡа бат лап тап шы рыр 
инем. 16Һеҙ ҙең аша Ма ке до ния өл кә һе нә, Ма ке до ни я нан та ғы 
һеҙ гә ки лер гә һәм һеҙ ҙең яр ҙа мы ғыҙ ме нән Йә һү ҙиә гә ба рыр ға 
ниәт лән гәй нем. 17Әл лә бын дай ниәт ҡо роп, уй ла ма йын са эш 
ит тем ме? Йә фай ҙа алыу маҡ са ты ме нән бер үк ва ҡыт та «эйе» 
һәм «юҡ» тип әй тәм ме? 18Ал ла тоғ ро ло ғо хаҡ бул ған ке үек, һеҙ гә 
тәү ҙә «эйе», аҙаҡ иһә «юҡ» тип әйт мәй беҙ. 19Беҙ, йәғ ни мин, Си‑
лу ан һәм Ти мо фей һеҙ гә вә ғәз лә гән Ал ла Улы Ғай са Мә сих тә бер 
юлы «эйе һәм юҡ»ҡа урын юҡ, Ун да «эйе» ге нә бар. 20Сөн ки Ал ла 
та ра фы нан би рел гән бө тә вә ғә ҙә ләр Ғай са Мә сих тә – «эйе» тип 
раҫ ла на. Шу ға кү рә Ал ла ны дан лау өсөн беҙ әй тә тор ған «амин» 
да Уның аша әй те лә. 21Ал ла, Мә сих ме нән бер ләш те реп, һеҙ ҙе 
һәм беҙ ҙе Үҙе ны ғы та. Ул беҙ гә зәй түн ма йы һөр төп, 22Үҙ ми сә те 
ме нән там ға ла ны, беҙ гә би ре лә сәк нә мә ләр өсөн йө рәк тә ре беҙ гә 
ыша ныс лы бил дә бу ла раҡ Рух бир ҙе. 

23Әгәр дө рө ҫөн әйт мә һәм, Ал ла үҙем де һә ләк ит һен: мин Ко‑
ринф ҡа һеҙ ҙе ҡыҙ ған ған ға кү рә бы ға са бар ма ным. 24Был иһә 
има ны ғыҙ өҫ тө нән ха ким лыҡ итә беҙ ти гән һүҙ тү гел, ки ре һен сә, 
беҙ шат ла ны уы ғыҙ ҙы те ләп һеҙ ҙең ме нән бер гә хеҙ мәт итә беҙ: 
сөн ки һеҙ има ны ғыҙ ҙа ныҡ то ра һы ғыҙ. 

21Шу ға кү рә был юлы ми нең ки леү ем һеҙ ҙең кү ңе ле геҙ ҙе тө‑
шө рөр гә те йеш тү гел, тип ҡа рар ит тем. 2Әгәр һеҙ ҙе кө йөн‑

дө рәм икән, ул ва ҡыт та аҙаҡ ми не кем һө йөн дө рөр һуң? Эйе, 
кө йөн дөр гән һеҙ ҙән баш ҡа ми не кем һө йөн дө рөр?! 3Кил гәс, 
ҡы уан ды рыр ға те йеш ле ке ше ләр ми не кө йөн дөр мә һен өсөн, 
һеҙ гә нәҡ шул ту ра ла яҙ ғай ным да ин де. Ҡы уа ны сым дың бө тө‑
нө гөҙ өсөн дә ур таҡ ҡы уа ныс бу лы уы на ыша нам. 4Оло ҡай ғы 
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һәм йө рәк әр не үе ме нән, күҙ йәш тә ре мә ман сы лып яҙ ҙым мин 
уны, тик кү ңе ле геҙ ҙе тө шө рөр гә тип тү гел, ә һеҙ гә бул ған көс лө 
мө хәб бә тем де бел де рер өсөн. 

Гонаһҡылғанкешенекисереү
5Кем дер бе рәү кө йөн дөр гән икән, ми не ге нә тү гел, ә һеҙ ҙең 

бө тө нө гөҙ ҙө лә – һәр хәл дә нин дәй ҙер ки мәл дә (бы ны арт ты рып 
күр һәт мәҫ өсөн әй тәм) кө йөн дөр гән. 6Ун дай ке ше гә күп тәр бир гән 
яза етә. 7Әле иһә уны ғә фү ите геҙ һәм йы уа ты ғыҙ. Юғи һә ар тыҡ 
ныҡ кө йө нөү уны өмөт һөҙ лөк кә һа лыр. 8Шу ның өсөн уға үҙ мө хәб‑
бә те геҙ ҙе иҫ бат ите үе геҙ ҙе үте нәм. 9Һеҙ гә мин те ге хат ты һы нау ҙы 
үтә ал ды ғыҙ мы, йәғ ни бө төн нә мә лә лә тың лау сан һы ғыҙ мы икә нен 
бе леү өсөн яҙ ҙым. 10Һеҙ кем де лер ғә фү итә һе геҙ икән, мин дә уны 
ғә фү итәм. Ғә фү ит кә нем де (әгәр бы ға сә бәп ысын лап та бул һа), 
мин Мә сих ал дын да һеҙ ҙең хаҡ ҡа ғә фү ит тем. 11Шу лай итеп, Иб‑
лис хәй лә лә беҙ ҙе уҙ ҙы ра ал маҫ. Уның ниәт тә рен беҙ бит бе лә беҙ. 

Павелдыңборсолоуы
12Мә сих ту ра һын да ғы Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе вә ғәз ләр гә тип 

Тро ада ҡа ла һы на кил гәс, Раб бы ми ңә ишек тә рен асып ҡуй ған 
бул һа ла, 13ун да иман да шым Тит ты та ба ал ма ған лыҡ тан, кү ңе лем 
ты ныс ла на ал ма ны. Шу ға кү рә, иман даш тар ме нән хуш ла шып, 
Ма ке до ни я ға юл ал дым. 

Мәсихилсеһенеңхеҙмәте
14Беҙ ҙе һәр ва ҡыт Мә сих тең еңеү ле тан та на лы йө рө шөн дә йө‑

рө төү се һәм беҙ ҙең аша һәр ер ҙә Мә сих ха ҡын да хуш еҫ тәй бе лем 
та ра тыу сы Ал ла ға рәх мәт яу һын. 15Ҡо то лоу сы лар ара һын да ла, 
һә ләк бу лыу сы лар ара һын да ла беҙ – Мә сих тең Ал ла ға кү тә рел‑
гән хуш еҫе. 16Бе рәү ҙәр гә беҙ – һә лә кәт кә ил теү се үлем еҫе, ә 
икен се ләр гә – те рек лек би реү се йә шәү ҙең хуш еҫе. Бын дай эш кә 
кем һә ләт ле һуң? 17Беҙ, күп тәр ҙән айыр ма лы рә үеш тә, Ал ла һү ҙе 
ме нән һа тыу ит мәй беҙ, ә Ал ла та ра фы нан ебә рел гән бу ла раҡ, 
Уның Үҙе ал дын да Мә сих аша их лас кү ңел дән вә ғәз ләй беҙ. 

Яңыкилешеүхеҙмәтселәре

31Һеҙ гә үҙе беҙ ҙе яңы нан маҡ тап тәҡ дим итер гә ме? Ҡай һы 
бе рәү ҙәр гә кә рәк бул ған ке үек, һеҙ гә йә ки һеҙ ҙән беҙ гә хуп‑

лау хат та ры кә рәк ме ни? 2Һеҙ үҙе геҙ – беҙ ҙең ха ты быҙ. Ул беҙ ҙең 
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кү ңел дә ре беҙ гә яҙыл ған һәм уны бө төн ке ше ләр та ный һәм уҡый 
ала. 3Һеҙ ҙең хеҙ мә те беҙ аша яҙыл ған Мә сих ха ты бу лы уы ғыҙ ҙы 
ба ры һы ла кү рә. Ул яҙа тор ған ҡа ра ме нән тү гел, ә мәң ге те ре 
Ал ла ның Ру хы ме нән, таш таҡ та лар ға тү гел, ә ке ше кү ңе ле нең 
таҡ та ла ры на яҙыл ған. 

4Ал ла ал дын да Мә сих аша бы на шун дай ыша ны сы быҙ бар. 
5Был үҙе беҙ ҙән үҙе беҙ шу лай һә ләт ле бул ған ға һәм ни мә не лер 
үҙ иҫә бе беҙ гә ин дер гән дән тү гел. Һә лә те беҙ Ал ла нан ки лә. 6Ул 
беҙ гә яңы ки ле шеү хеҙ мәт се лә ре бу лыу һә лә тен бир ҙе. Яңы ки‑
ле шеү – яҙыл ған ҡа нун ға тү гел, ә Рух ҡа ни геҙ лән гән, сөн ки 
яҙыл ған ҡа нун үл те рә, Рух иһә йә шәү бү ләк итә. 

7Таш тар ға со ҡоп яҙыл ған ҡа нун ға хеҙ мәт итеү ҙең үлем кил‑
те ре үен хә тер лә геҙ. Ул шун дай дан ме нән бал ҡып кил гән, из ра‑
ил дәр Му са ның йө ҙө нә, хат та уның бал ҡып тор ған да ны юға‑
лып бар һа ла, ҡа рай ал ма ған дар. Был хеҙ мәт шун дай дан ме нән 
кил гән икән, 8Рух ме нән бил дә лән гән хеҙ мәт та ғы ла дан лы раҡ 
тү гел ме? 9Ке ше не хө көм гә кил те реү се хеҙ мәт бө йөк бул һа, аҡ ла‑
ныу ға кил те реү се хеҙ мә те күп кә дан лы раҡ. 10Ҡа сан дыр дан лы 
бул ған тәр тип тең бө йөк лө гө, өҫ төн лөк ал ған яңы һы ны ҡы ме нән 
са ғыш тыр ған да, әл лә ни тү гел ин де. 11Әгәр юға лыр ға на сип бул‑
ған тәр тип дан лы бул ған икән, мәң ге ҡа ла тор ған яңы тәр тип 
күп кә бө йө гө рәк! 

12Ошон дай өмө тө бөҙ бул ған ға, беҙ ҙур тә үәк кәл лек ме нән 
эш итә беҙ. 13Из ра ил дәр юға ла бар ған дан ға ҡа ра ма һын өсөн, 
йө ҙөн бөр кән сек ме нән ҡап ла ған Му са ке үек тү гел беҙ. 14Әм‑
мә улар ҙың аҡы лы то ма лан ған, сөн ки был бөр кән сек бо рон ғо 
ки ле шеү яҙ ма ла рын уҡы ған саҡ та рын да бө гөн гө көн гә тик лем 
улар ҙың кү ңе лен дә асыл ма йын са ҡа ла. Ул Мә сих ар ҡы лы ғы на 
алып таш ла на саҡ. 15Бө гөн гә тик лем, Му са ҡа ну ны уҡыл ған да, 
улар ҙың кү ңел дә рен дә бөр кән сек ята. 16Әм мә Раб бы ға мө рә‑
жә ғәт ит кән саҡ та был бөр кән сек алып таш ла на. 17Раб бы – ул 
Рух, ә Раб бы Ру хы бул ған ер ҙә – азат лыҡ. 18Ә беҙ ба ры быҙ ҙа, 
йө ҙө бөҙ ҙө бөр кән сек ме нән ҡап ла ма йын са, Раб бы ның бал‑
ҡыу сы да нын көҙ гө лә ге ке үек кү рә беҙ һәм был дан дың бер дә‑
рә жә һе нән икен се юға ры раҡ дә рә жә һе нә – Раб бы ға оҡ ша ған‑
дан оҡ шай ба рып үҙ гәр те лә беҙ. Ун дай үҙ гә реү Раб бы нан ки лә, 
ә Раб бы ул – Рух. 
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Балсыҡһауыттарҙағыхазина

41Шу ға кү рә, беҙ гә Ал ла мәр хә мә те аша шун дай хеҙ мәт 
тап шы рыл ған лыҡ тан, кү ңел тө шөн кө лө гө нә би рел мәй беҙ. 

2Уның уры ны на, йә ше рен хур лыҡ лы эш тәр ҙән баш тар тып, 
хәй лә юлы на баҫ ма йын са һәм Ал ла һү ҙен боҙ ма йын са, ки ре‑
һен сә, хә ҡи ҡәт те асып, Ал ла ал дын да яуап лы бу лып, үҙе беҙ ҙе 
һәр ке ше нең на мыҫ хө кө мө нә тәҡ дим итә беҙ. 3Беҙ вә ғәз лә гән 
Һө йө нөс лө Хә бәр бөр кән сек ме нән йә ше рел гән ке үек бул һа, 
ул һә лә кәт юлы нан ба рыу сы лар өсөн ге нә йә ше рел гән. 4Был 
донъя ның ила һы улар ҙың аҡы лын то ма ла ны һәм улар, иман‑
ға кил мә йен сә, Ал ла ның ҡиә фә те бул ған Мә сих тең бал ҡыу сы 
да нын күр һә теү се Һө йө нөс лө Хә бәр ҙең яҡ ты лы ғын күр мәй ҙәр. 
5Беҙ бит үҙе беҙ ҙе тү гел, ә Ғай са Мә сих те Раб бы бу ла раҡ вә ғәз‑
ләй беҙ, үҙе беҙ иһә Мә сих ха ҡы на һеҙ ҙең хеҙ мәт се лә ре геҙ ге нә. 
6«Ҡа раң ғы лыҡ тан яҡ ты лыҡ бал ҡы һын», – ти гән Ал ла Үҙе кү‑
ңел дә ре беҙ ҙә нур лан ды. Шу лай Ғай са Мә сих йө ҙөн дә бал ҡы ған 
Ал ла бө йөк лө гө беҙ гә бил дә ле бул ды. 

7Әм мә беҙ ни ба ры ха зи на һаҡ ла ған бал сыҡ һа уыт тар ғы на. 
Бы ның ме нән са ма нан тыш ҙур ҡөҙ рәт тең беҙ ҙе ке тү гел, ә Ал‑
ла ны ҡы икә не күр һә те лә. 8Беҙ ҙе һәр яҡ лап ҡы ҫы рыҡ лай ҙар, 
әм мә би реш мәй беҙ; йыш ҡы на ни эш ләр гә бел мәй ап ты раш та 
ҡа ла быҙ, әм мә өмөт һөҙ лөк кә би рел мәй беҙ; 9беҙ ҙе эҙәр лек ләй‑
ҙәр, лә кин Ал ла беҙ ҙе таш ла май; беҙ ҙе аяҡ тан йыҡ ты лар, лә кин 
һә ләк бул май быҙ. 10Ғай са ның тор мо шо ла тә не беҙ ҙә кү рен һен 
өсөн, Уның үле мен һәр ва ҡыт тә не беҙ ҙә йө рө тә беҙ. 11Эйе, фа ни 
тә не беҙ ҙә Уның тор мо шо ла кү рен һен өсөн беҙ, те ре ләр, Ғай са 
ха ҡы на бер туҡ тау һыҙ үлем гә ду сар ите лә беҙ. 12Шу лай итеп, 
үлем – беҙ ҙә, ә йә шәү һеҙ ҙә эш итә. 

13Из ге Яҙ ма ла: «Мин ышан дым, шу ға кү рә һөй лә нем», – тип 
әй тел гән. Шун дай уҡ иман ға эйә бу ла раҡ, беҙ ҙә ыша на быҙ, 
шу ға кү рә һөй ләй беҙ. 14Сөн ки Раб бы Ғай са ны үле нән те релт‑
кән Ал ла ның беҙ ҙе лә Ғай са ме нән бер гә те рел тә сә ген һәм 
һеҙ ҙең ме нән бер гә Үҙе нең ал ды на кил те реп баҫ ты ра са ғын 
бе лә беҙ. 15Беҙ бы лар ҙың бө тө нө һөн дә һеҙ ҙең өсөн эш ләй беҙ. 
Шу лай итеп, мәр хә мәт тор ған һа йын кү бе рәк ке ше ләр гә та‑
ра лыр һәм шу ның ме нән Ал ла да ны на тор ған һа йын кү бе рәк 
рәх мәт яуыр. 
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Киләторғанмәңгелекдан
16Бы на шу ның өсөн беҙ кү ңел тө шөн кө лө гө нә би рел мәй беҙ. 

Ки ре һен сә, тә не беҙ се реп тар ҡа ла бар һа ла, асы лы быҙ көн дән‑
көн яңы ра ба ра. 17Ҡыҫ ҡа ғы на ва ҡыт лы еңел сә ға зап ки се ре үе беҙ 
сик тән тыш ҙур һәм хай ран ҡа лыр лыҡ мәң ге лек дан кил те рер. 
18Шу ға ла беҙ әле кү рен гән гә тү гел, ә кү рен мә гән гә иғ ти ба ры‑
быҙ ҙы туп лай быҙ, сөн ки кү рен гә не – ва ҡыт лы са, кү рен мә гә не 
иһә – мәң ге лек. 

51Был донъя ла беҙ йә шә гән тән ҡа сан да бул һа еме ре лә сәк 
ҡы уыш ҡа оҡ ша ған. Был ҡы уыш еме рел гәс, беҙ гә Ал ла 

та ра фы нан күк тәр ҙә, ҡул ме нән тө ҙөл мә гән мәң ге лек тор лаҡ 
би ре лә сә ген бе лә беҙ. 2Беҙ, был «ҡы уыш»та саҡ та, ошо тә не беҙ 
өҫ тө нән күк тән кил гән яңы ке йем ке йер гә аш ҡы нып, ың ғы ра‑
ша быҙ, 3сөн ки был ке йем дә беҙ си сен гән ки леш тә ялан ғас бул‑
маҫ быҙ. 4Эйе, беҙ донъя ла ғы «ҡы уыш»ыбыҙ ҙа саҡ та, кү ңел гә ауыр 
бул ған лыҡ тан ың ғы ра ша быҙ, сөн ки ошо тә не беҙ ҙән ҡо то лор ға 
те лә мәй беҙ, әм мә үле мес ле тор мош мәң ге лек йә шәү та ра фы нан 
йо тол һон өсөн, ошо тә не беҙ өҫ тө нән күк тән кил гән яңы ке йем гә 
ке йе нер гә те ләй беҙ. 5Тап бы на шу ның өсөн Ал ла беҙ ҙе әҙер лә не 
һәм беҙ гә ыша ныс лы бил дә итеп Рух ты бир ҙе. 

6Шу ның өсөн, ошо тә не беҙ ҙә саҡ та Раб бы нан алыҫ бу лы уы‑
быҙ ҙы бел һәк тә, һәр ва ҡыт ыша ныс ме нән йә шәй беҙ. 7Беҙ күҙ 
күр гән нә мә ләр ме нән тү гел, ә иман ме нән йә шәй беҙ бит. 8Ҡа‑
бат ла йым, ыша ныс ме нән йә шәй беҙ һәм, тән дән сы ға һа лып, 
ти ҙе рәк Раб бы яны на урын ла шыр ға те ләй беҙ. 9Шу ға ла тән дә 
бул һаҡ та, тән дән сыҡ һаҡ та, Уны ҡы уан ды рыр ға ын ты ла быҙ. 
10Сөн ки тән дә ва ҡыт та яҡ шы лыҡ эш лә һәк тә, яман лыҡ ҡыл һаҡ 
та, ҡыл ған да ры быҙ ға кү рә һәр бе ре һе үҙе нә те йеш те алыу өсөн, 
бө тө нө бөҙ ҙә Мә сих тең хө кө мө ал ды на ки лер гә те йеш бу ла саҡ быҙ. 

МәсихашаАлламенәнтатыулаштырыу
11Шу лай итеп, Раб бы нан ҡур ҡыу ҙың ни мә икә нен бе леп, беҙ 

ке ше ләр ҙе Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе ҡа бул итер гә күн де рер гә ты ры‑
ша быҙ. Ал ла ға беҙ ҙең кем ле ге беҙ бил дә ле, һеҙ ҙең выж да ны ғыҙ 
ҙа беҙ ҙең кем бу лы уы быҙ ҙы бе лә лер тип өмөт итәм. 12Ал ды ғыҙ ҙа 
маҡ тап, һеҙ гә үҙе беҙ ҙе яңы нан тәҡ дим ит мәй беҙ, әм мә йө рәк‑
тә рен дә бул ған ме нән тү гел, ә тыш тан кү рен гән нә мә ләр ме нән 
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ге нә маҡ та ныу сы лар ға яуап би рә алы уы ғыҙ өсөн, беҙ ҙең ме нән 
маҡ та ныр ға мөм кин лек би рә беҙ. 13Әгәр беҙ үҙ аҡы лы быҙ ҙа тү гел 
икән, был – Ал ла ха ҡы на, үҙ аңы быҙ ҙа бул һаҡ – һеҙ ҙең хаҡ ҡа. 
14Бө төн нә мә лә беҙ ҙе Мә сих мө хәб бә те йө рө тә, сөн ки беҙ, бер 
Ке ше бө тө нө һө өсөн үл гән икән, ти мәк, бө тө нө һө лә үл де, тип 
ышан ған быҙ. 15Те ре ләр үҙ ҙә ре өсөн тү гел, ә үҙ ҙә ре ха ҡы на үл‑
гән һәм үле нән те рел тел гән Зат өсөн йә шә һен дәр тип, Мә сих 
ба ры һы ха ҡы на үл де. 

16Шу ға кү рә хә ҙер беҙ бер кем де лә ке ше үл сә ме ме нән үл сә‑
мәй беҙ. Мә сих кә лә элек ке ше үл сә ме ме нән ҡа ра һаҡ та, хә ҙер 
ин де улай ҡа ра май быҙ. 17Шу лай итеп, кем Мә сих те ке, ул яңы зат 
итеп яра тыл ған. Бо рон ғо тәр тип үт те, хә ҙер яңы тәр тип баш лан‑
ды. 18Бы лар ҙың һәм мә һе лә Ал ла нан, Ул иһә беҙ ҙе Мә сих аша 
Үҙе ме нән та тыу лаш тыр ҙы һәм та тыу лаш ты рыу хеҙ мә тен беҙ гә 
тап шыр ҙы. 19Йәғ ни ке ше ләр ҙең ҡыл ған енә йәт тә рен ғә йеп кә һа‑
на ма йын са, Ал ла донъя ны Мә сих аша Үҙе ме нән та тыу лаш тыр ҙы 
һәм та тыу ла шыу ту ра һын да ғы Хә бәр ҙе баш ҡа лар ға ет ке реү ҙе 
беҙ гә йөк мәт те. 20Шу лай итеп, беҙ – Мә сих ил се лә ре, һәм Ал ла 
беҙ ҙең аша ял бар ған дай, Мә сих исе ме нән үте нә беҙ: Ал ла тәҡ дим 
ит кән та тыу лыҡ ты ҡа бул ите геҙ. 21Беҙ Мә сих аша Ал ла ал дын да 
хаҡ тип иғ лан ите лә ал һын өсөн, Ул беҙ ҙең го наһ та ры быҙ өсөн 
ғә йеп те го наһ һыҙ Мә сих өҫ тө нә һал ды. 

61Беҙ иһә, Ал ла хеҙ мәт се лә ре бу ла раҡ, һеҙ гә бү ләк ител гән 
Ал ла мәр хә мә те буш ҡа бул ма һын, тип үте неп һо рай быҙ. 

2Сөн ки Ал ла: 
«Уңай лы ва ҡыт та һи не ишет тем, 
һәм ҡо то лоу кө нөн дә яр ҙам ит тем», – ти. 

Бы на хә ҙер уңай лы ва ҡыт, ҡо то лоу кө нө. 3Беҙ бер кем гә лә кәр тә 
ҡу йыр ға те лә мәй беҙ, сөн ки Ал ла та ра фы нан би рел гән хеҙ мә те беҙ 
ғә йеп кә алы ныр ға те йеш тү гел. 4Ки ре һен сә, бө төн нә мә лә беҙ 
үҙе беҙ ҙе Ал ла хеҙ мәт се лә ре тип тәҡ дим итә беҙ: оло тү ҙем лек тә 
лә, ҡай ғы‑ға зап, бә лә‑ҡа за, ҡы йын лыҡ тар ҙа ла, 5туҡ ма лыу ҙар ҙа, 
төр мә ләр ҙә, фет нә‑сы уа лыш тар ҙа, ауыр хеҙ мәт тә, йо ҡо һәм ашау‑
ҙан ты йы лып тор ған да ла, 6саф лыҡ, ғи лем, са быр лыҡ ме нән дә, 
из ге лек күр һә теү, Из ге Рух емеш тә ре, эс кер һеҙ мө хәб бәт ме нән дә, 
7хә ҡи ҡәт те вә ғәз ләү, Ал ла ҡөҙ рә те ме нән, уң һәм һул ҡул да ры‑
быҙ ҙа ғы хаҡ лыҡ ҡо ра лы ме нән дә, 8на мыҫ та һәм на мыҫ һыҙ лыҡ та 
ла, ғәй бәт һәм аб руй ар ҡы лы ла. Беҙ ҙе ал даҡ сы тип иҫәп ләй ҙәр, 
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шу лай ҙа беҙ хә ҡи ҡәт кә та я на быҙ; 9бил дә һеҙ тип һа най ҙар, шу лай 
ҙа та ныл ған быҙ; беҙ гә даи ми рә үеш тә үлем янай, шу лай ҙа, кү ре‑
үе геҙ сә, те ре беҙ; яза би рә ләр, шу лай ҙа үле тү гел беҙ; 10кө йөн дө рә‑
ләр, шу лай ҙа һәр ва ҡыт һө йө нә беҙ; яр лы быҙ, шу лай ҙа күп тәр ҙе 
ба йы та быҙ; бер нә мә беҙ ҙә юҡ, шу лай ҙа бө төн нә мә гә лә эйә беҙ. 

11Ко ринф та ғы иман даш та ры быҙ! Һеҙ гә асыҡ тан‑асыҡ өн дәш‑
тек, йө рәк тә ре беҙ һеҙ ҙең өсөн киң асыҡ. 12Беҙ ҙең йө рәк тә ре беҙ ҙә 
һеҙ ҙең өсөн урын тар тү гел, ул һеҙ ҙең йө рәк тә ре геҙ беҙ ҙең өсөн 
тар. 13Һеҙ гә ба ла ла ры ма һөй лә гән ке үек әй тәм: яуап итеп һеҙ ҙә 
үҙе геҙ ҙең йө рәк тә ре геҙ ҙе асы ғыҙ. 

Яҡтылыҡменәнҡараңғылыҡтыңуртаҡлығыюҡ
14Иман һыҙ ҙар ме нән бер тәр тә гә егел мә геҙ. Хаҡ лыҡ ме нән 

яман лыҡ тың нин дәй ур таҡ лыҡ лы ғы бар? Йә ки яҡ ты лыҡ ме нән 
ҡа раң ғы лыҡ ара һын да нин дәй ур таҡ лыҡ бул һын? 15Мә сих ме‑
нән Иб лис* ара һын да нин дәй ри за лыҡ бу лы уы мөм кин? Йә ки 
иман лы лар ме нән иман һыҙ ҙар ара һын да нин дәй ур таҡ лыҡ бар? 
16Ал ла Йор то ме нән ял ған илаһ тар ара һын да ла ур таҡ лыҡ бу ла 
ала мы? Беҙ – мәң ге те ре Ал ла ның Йор то. Ал ла бит: 

«Улар ара һын да урын ла ша саҡ мын һәм  
йә шә йә сәк мен; 

улар ҙың Ал ла һы бу ла саҡ мын, 
ә улар Ми нең хал ҡым бу ла саҡ», – тип әйт кән. 

17Шу ға кү рә, 
«Иман һыҙ ҙар ара һы нан сы ғы ғыҙ 
һәм улар ҙан айы ры лы ғыҙ, – ти Раб бы. – 
Та ҙа бул ма ған ға йо ғон ма ғыҙ, 
һәм Мин һеҙ ҙе ҡа бул итер мен. 

18 Һеҙ гә Ата бу лыр мын, 
ә һеҙ Ми ңә ул дар һәм ҡыҙ ҙар бу лыр һы ғыҙ, – 
ти сик һеҙ ҡөҙ рәт Эйә һе Раб бы». 

71Ҡә ҙер ле лә рем, беҙ гә ошон дай вә ғә ҙә ләр би рел де! Ал ла 
ал дын да ҡурҡ ҡан хәл дә үҙе беҙ ҙе ту лы һын са Уға ба ғыш‑

лап, әй ҙә геҙ тә не беҙ ҙе һәм ру хы быҙ ҙы тап тө шөү ҙән саф лан‑
ды ра йыҡ. 

* 6:15 Иблис – грек са «Ве ли ар». Йә һүд те ле нән алын ған был һүҙ «тү‑
бән лек» мә ғә нә һен аң ла та. 
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ПавелдыңТиттанбирелгәнхәбәргәҡыуаныуы
2Йө рә ге геҙ ҙә беҙ гә урын би ре геҙ. Беҙ бер кем де лә рән йет мә нек, 

бер кем гә лә зы ян эш лә мә нек, ал дап, бер кем дән дә фай ҙа эҙ лә‑
мә нек. 3Бы ны мин һеҙ ҙе хө көм итеп әйт мә йем: элек әйт кә нем сә, 
һеҙ бит беҙ ҙең йө рә ге беҙ ҙә. Үлем дә лә, тор мош та ла беҙ ҙе бер 
нә мә лә һеҙ ҙән айы ра ал май. 4Мин һеҙ ҙең ме нән асыҡ тан‑асыҡ 
һөй лә шәм, һеҙ гә ныҡ ыша нам, һеҙ ҙең ме нән бик ғо рур ла нам. 
Кү ңе лем йы уа ныс ме нән ту лы, һәр төр лө ҡай ғы‑хәс рәт тә ре беҙ гә 
ҡа ра маҫ тан, ҡы уа ны сым сик һеҙ ҙур. 

5Беҙ бит хат та Ма ке до ни я ға кил гән саҡ та ла бер нин дәй йән 
ты ныс лы ғы тап ма ныҡ. Ки ре һен сә, төр лө яҡ лап – тыш тан ыҙ‑
ғыш‑та лаш, эс тән – шом‑хә үеф ҡы ҫы мын да ҡал дыҡ. 6Әм мә, 
Тит тың ки леүе ме нән, рух та ры төш кән дәр гә яр ҙам итеү се Ал ла 
беҙ ҙең дә кү ңел дә ре беҙ ҙе кү тәр ҙе. 7Беҙ ҙе уның ки леүе ге нә тү гел, 
ә уның кү ңе лен кү тә ре үе геҙ ҙә йы уат ты. Ул ми не һа ғы ны уы ғыҙ, 
бу лып үт кән хәл дәр гә үке не үе геҙ, ми не яҡ лар ға ат лы ғып то ро‑
уы ғыҙ ту ра һын да һөй ләп, та ғы ла ны ғы раҡ ҡы уан дыр ҙы. 8Шул 
ха тым ме нән һеҙ ҙе кө йөн дөр гә не мә үкен мә йем. Тәү ҙә иһә, ха‑
тым дың һеҙ ҙе ва ҡыт лы са ғы на бул һа ла кө йөн дөр гә нен кү реп, 
үкен гәй нем, 9хә ҙер иһә ҡы уа нам – кү ңе ле геҙ төш кән гә тү гел, 
ә кө йө нө үе геҙ ҙең һеҙ ҙе тәү бә гә кил те ре үе нә ҡы уа нам; һеҙ Ал ла 
их ты я ры ме нән кө йөн дө гөҙ, шу лай бул ғас, беҙ һеҙ гә бер нин‑
дәй ҙә зы ян кил тер мә нек. 10Ал ла их ты я ры ме нән кө йө нөү бер 
ҡа сан да үкен мәй тор ған ҡо то лоу ға ил теү се тәү бә гә кил те рә, 
бы ға үке нер гә кә рәк мәй; ә был донъя кил тер гән кө йө нөү иһә 
үлем гә ил тә. 11Ал ла их ты я ры ме нән һеҙ ки сер гән кө йө нөс төң 
нин дәй той ғо лар уя тыу ын ҡа ра ғыҙ: ха та лар ҙы тө ҙә тер гә ын ты‑
лыш, аҡ ла ныу те лә ге, бу лып уҙ ған дар ға ҡа ра та асыу, ҡур ҡыу 
эҙем тә лә ре, ми не һа ғы ныу, тә үәк кәл лек һәм ғә йеп ле гә яза би реү 
те лә ге. Был эш тә һеҙ һәр яҡ тан да үҙе геҙ ҙең саф бу лы уы ғыҙ ҙы 
күр һәт те геҙ. 12Шу лай итеп, мин һеҙ гә рән йе теү се ха ҡы на ла 
тү гел, рән йе тел гән өсөн дә тү гел, ә Ал ла ал дын да беҙ ҙең өсөн 
тоғ ро ло ғо ғоҙ ҙоң ни тик лем их лас икә нен күр һә теү өсөн яҙ ҙым. 
13Шу ның өсөн кү ңел дә ре беҙ кү тә рел де. Ә ин де Тит тың шат лы‑
ғы на та ғы ла ны ғы раҡ ҡы уан дыҡ: һеҙ бө тө нө гөҙ ҙә уның ру хын 
ты ныс лан дыр ған һы ғыҙ бит. 14Шу лай итеп, уның ал дын да һеҙ ҙе 
күп ме лер маҡ та ған мын икән, мин оят ҡа ҡал ма ным. Ки ре һен сә, 
беҙ һеҙ гә һөй лә гән бө тә нә мә дө рөҫ бул ған ке үек, Тит ал дын да 
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 маҡ та ны уы быҙ ҙа дө рөҫ бу лып сыҡ ты. 15Уны ни сек их ти рам һәм 
тә рән хөр мәт ме нән ҡа бул ите үе геҙ ҙе, ба ры ғыҙ ҙың да итә ғәт ле‑
ле ген иҫ тә то топ, уның йө рә ге һеҙ гә та ғы ла ны ғы раҡ ын ты ла. 
16Һәр нә мә лә һеҙ гә та я на алы уым өсөн ҡы уа нам. 

Иерусалимдағыимандаштарөсөнхәйербиреү

81Иман даш тар, һеҙ гә Ма ке до ни я ла ғы иман даш тар бер ҙәм‑
лек тә ре нә би рел гән Ал ла мәр хә мә те ту ра һын да һөй ләр гә 

те ләй беҙ. 2Улар ҙың, ауыр һы нау ебә рел һә лә, ҡы уа ныс та ры 
сик тән аш ҡан, үтә фә ҡир лек тә йә шә һә ләр ҙә, йо март лыҡ та ры 
иҫ кит кес. 3Хәл дә ре нән кил гән сә, һәм мөм кин лек тә ре нән тыш 
та, үҙ те ләк тә ре ме нән яр ҙам ит те ләр – бы ға мин ша һит. 4Улар 
беҙ ҙән Иеру са лим да ғы из ге ләр гә яр ҙам итеү ҙә ҡат наш ты рыр ға 
рөх сәт итеүе беҙҙе, оло мәр хә мәт һа нап, ны ҡыш ма лы рә үеш тә 
һо ра ны лар. 5Беҙ өмөт лән гән сә ге нә эш ләп ҡал ма ны лар, ә үҙ‑
ҙә рен Ал ла их ты я ры ме нән иң элек Раб бы ға, унан һуң беҙ гә лә 
тап шыр ҙы лар. 6Шу ға кү рә беҙ Тит тан, был из ге лек ле эш те ни сек 
баш ла ған бул һа, ара ғыҙ ҙа шу лай уҡ та мам лап ҡу йы уын үтен дек. 
7Ә һеҙ һәр нә мә лә: иман да ла, һүҙ ҙә, бе лем дә, һәр төр лө ты рыш‑
лыҡ та, беҙ гә бул ған мө хәб бә те геҙ ҙә лә өҫ төн бул ған ке үек, ошо 
из ге лек ле эш тә лә өҫ төн бу лы ғыҙ. 

8Бы ны әмер итеп тү гел, ә баш ҡа лар ҙың ты рыш лы ғы ту ра‑
һын да һөй ләп, мө хәб бә те геҙ ҙең их лас лы ғын һы нар ға те ләп 
әй тәм. 9Раб бы быҙ Ғай са Мә сих тең мәр хә мә тен бе лә һе геҙ: һеҙ 
Уның фә ҡир ле ге аша ба йы һын өсөн, Ул бай бул һа ла, һеҙ ҙең 
хаҡ ҡа фә ҡир бул ды. 10Мин был мәсьә лә гә ҡа ра та кә ңәш ке нә 
би рәм: һеҙ был тыр уҡ из ге лек ле эш баш ҡа рып ҡы на ҡал ма ны‑
ғыҙ, хат та үҙ те лә ге геҙ ме нән хә йер йый ҙы ғыҙ. 11Шул уҡ эш те 
хә ҙер ҙә ат ҡа рып сы ғы ғыҙ. Эше геҙ гә бик те ләп то тон ған ке үек, 
хә ле геҙ гә кү рә шун дай уҡ ты рыш лыҡ ме нән ат ҡа рып сы ғы ғыҙ. 
12Әгәр бү ләк бир гән ке ше нең ты рыш лы ғы бул һа, был бү ләк Ал ла 
та ра фы нан ни мә һе бул ма ған ға ҡа рап тү гел, ә ни мә һе бул ған ға 
ҡа рап хуп ла на. 13Баш ҡа лар ға еңел лек, ә һеҙ гә ауыр лыҡ бу лы уы 
та лап ител мәй, дө рө ҫө рә ге, бын да ти геҙ лек бу лы уы күҙ уңын да 
то то ла. 14Әле һеҙ ҙең мул лы ғы ғыҙ улар ҙың их ты я жын ҡә нә ғәт‑
лән дер һен, аҙаҡ улар ҙың мул лы ғы һеҙ ҙе кен ҡә нә ғәт лән де рер. 
Шу лай итеп ти геҙ лек урын ла шыр. 15Из ге Яҙ ма ла әй тел гән сә: 
«Күп йый ған ке ше нең ар ты ғы бул ма ны, аҙ йый ған дың мох таж‑
лы ғы бул ма ны». 
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ТиттыңКоринфҡаебәрелеүе
16Һеҙ ҙең хаҡ ҡа Тит тың кү ңе ле нә шун дай уҡ ты рыш лыҡ һал‑

ған Ал ла ға рәх мәт. 17Тит үте не сем де хуп лап ҡы на ҡал ма ны, 
ә яны ғыҙ ға үҙ их ты я ры ме нән бик аш ҡы нып ба рыр ға бул ды. 
18Уның ме нән бер гә бө төн бер ҙәм лек тәр ҙә Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе 
вә ғәз лә гә не өсөн маҡ тал ған та ғы бер иман да шы быҙ ҙы ебә рә беҙ. 
19Ул, өҫ тә үе нә, Раб бы ның да ны һәм ты рыш лы ғы быҙ ҙы күр һә теү 
ха ҡы на баш ҡа ра тор ған из ге лек ле эше беҙ ҙә бер ҙәм лек тәр та ра‑
фы нан беҙ гә юл даш итеп тә һай лан ған. 20Хеҙ мә те беҙ ҙә шун дай 
йо март бү ләк тәр ме нән эш ит кән гә кү рә, бер кем дә һүҙ әй тә 
ал ма һын өсөн, һаҡ бу лыр ға ты ры ша быҙ. 21Ал дан уҡ уй лап, беҙ 
Раб бы ал дын да ғы на тү гел, ке ше ләр ал дын да ла һүҙ тей ҙер мәҫ лек 
бул һын өсөн ты ры ша быҙ. 22Улар ме нән бер гә та ғы бер иман да‑
шы быҙ ҙы ебә рә беҙ. Уның ты рыш лы ғы күп тап ҡыр ҙар һәм бай таҡ 
эш тәр ҙә һы нал ған һәм хә ҙер, һеҙ гә ту лы һын са ыша нып, та ғы ла 
ны ғы раҡ ты ры ша. 23Тит ҡа кил гән дә иһә, ул – ми нең ип тә шем 
һәм һеҙ ҙең ара ғыҙ ҙа хеҙ мәт тә шем. Уны оҙа тып ба ра саҡ ҡал ған 
иман даш та ры быҙ ға кил гән дә, улар – иман даш тар бер ҙәм лек тә‑
ре нең вә кил дә ре, Мә сих тең да ны. 24Шу лай итеп, мө хәб бә те геҙ ҙе 
һәм һеҙ ҙең ме нән маҡ та ны уы быҙ ҙың ғә ҙел икә нен улар ға бер‑
ҙәм лек тәр ал дын да иҫ бат ите геҙ. 

Аллашатланыпбиреүсенеярата

91Асыл да, Иеру са лим да ғы из ге ләр гә яр ҙам итеү ту ра һын да 
һеҙ гә яҙып то роу ар тыҡ тыр, 2сөн ки мин ты рыш лы ғы ғыҙ ҙы 

бе ләм һәм Ма ке до ни я ла ғы иман даш та ры быҙ ал дын да: «Ахаи я ла 
улар был тыр уҡ яр ҙам итер гә әҙер ине ин де», тип һеҙ ҙе маҡ та йым. 
Һеҙ ҙең ты рыш лы ғы ғыҙ улар ара һын да ғы күп тәр ҙе дәрт лән де реп 
ебәр ҙе. 3Шу лай ҙа, был эш тә һеҙ ҙең ме нән буш ҡа маҡ тан маҫ, 
ә әйт кә нем сә, кил гә нем дә йый ған иғә нә геҙ әҙер бул һын өсөн, 
иман даш тар ҙы яны ғыҙ ға ебәр ҙем. 4Бәл ки, ҡай һы бер Ма ке до‑
ния ке ше лә ре ми нең ме нән ки лер. Шул саҡ та әҙер бул ма һа ғыҙ, 
беҙ был эш тә – һеҙ ҙең ту ра ла әй теп то рор ға ла тү гел – оят ҡа 
ҡа лыр быҙ. 5Шу ға кү рә иман даш тар ҙан яны ғыҙ ға ал дан уҡ ба‑
рыу ҙа рын һәм ки леү е мә күп тән вә ғә ҙә ит кән иғә нә геҙ ҙе әҙер ләп 
ҡу йыу ҙа рын үте неп һо рау ҙы кә рәк тип тап тым. Шул рә үеш ле 
һа ран лыҡ той ғо һо уят ҡан меҫ кен йы йым тү гел, ә йо март бү ләк 
йы йы ла саҡ. 
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6На ҡыҫ сә сеү се нең уңыш ты аҙ, мул сә сеү се нең күп алы рын күҙ 
уңын да то там. 7Һәр кем те ләр‑те лә мәҫ йә ки мәж бү ри рә үеш тә 
тү гел, ә йө рә ге ҡуш ҡан са бир һен, сөн ки Ал ла шат ла нып бир гән 
ке ше не яра та. 8Ул, һеҙ һәр ва ҡыт кә рәк нә мә ләр ҙең ба ры һы на ла 
эйә һәм бар из ге лек ле эш тәр ҙә йо март бул һын өсөн, һәр төр лө 
бү ләк тә рен мул итеп би рә ала. 9Из ге Яҙ ма ла әй тел гән сә: 

«Ул үҙ бү ләк тә рен яр лы лар ға йо март өләш те. 
Уның из ге ле ге мәң ге лек». 

10Сә сеү се гә ор лоҡ һәм ке ше ләр гә туҡ ла ныр ға ик мәк Би реү‑
се һеҙ ҙе ор лоҡ ме нән тәьмин итеп уны ишәй тер һәм из ге лек 
емеш тә ре геҙ ҙе мул итеп үҫ те рер. 11Һәр ос раҡ та ла йо март лы‑
ғы ғыҙ өсөн төр лө яҡ лап ба йы ты лыр һы ғыҙ һәм беҙ ҙең аша 
тап шы рыл ған иғә нә геҙ өсөн ке ше ләр Ал ла ға рәх мәт яу ҙы рыр. 
12Сөн ки һеҙ баш ҡар ған был хеҙ мәт из ге ләр ҙең их ты яж да рын 
ҡә нә ғәт лән де реп ке нә ҡал маҫ, ә күп тәр ҙең Ал ла ға рәх мә тен 
дә ишәй тер. 13Ыша ны сы ғыҙ ҙың их лас лы ғын иҫ бат ит кән был 
хеҙ мә те геҙ ҙе кү реп, һеҙ асыҡ тан‑асыҡ һөй ләп бир гән Мә сих 
ха ҡын да ғы Һө йө нөс лө Хә бәр гә итә ғәт ле бу лы уы ғыҙ, үҙ ҙә ре 
һәм баш ҡа лар ме нән йо март ур таҡ ла шы уы ғыҙ өсөн, ке ше ләр 
Ал ла ны дан лай. 14Һеҙ ҙең өсөн до ға ҡыл ған да, Ал ла һеҙ гә мул 
итеп яу ҙыр ған мәр хә мәт ар ҡа һын да, улар кү ңел дә ре ме нән 
яны ғыҙ ға аш ҡы ныр. 15Әй теп бө төр гө һөҙ ҙур бү лә ге өсөн Ал‑
ла ға рәх мәт! 

Павелдыңүҙхеҙмәтеняҡлауы

101Мин, ара ғыҙ ҙа «баҙ нат һыҙ», ә сит тән то роп һеҙ ҙең ме нән 
ара лаш ҡан да «ҡы йыу» бул ған Па вел, Мә сих тең ба ҫал ҡы‑

лы ғы һәм эс кер һеҙ ле ге ме нән һеҙ гә мө рә жә ғәт итәм. 2Яны ғыҙ ға 
кил гәс, беҙ ҙе был донъя ке ше һе ке үек үҙ фай ҙа ла ры өсөн йә шәү‑
се ләр тип һа на ған ҡай һы бер ҙә ре геҙ гә ҡы йыу лы ғым ды бө тә 
кө сөн дә фай ҙа ла ныр ға ту ра кил мә һен ине, тип үте нәм. 3Беҙ был 
донъя ла йә шә һәк тә, донъя алым да ры ҡул ла нып кө рәш мәй беҙ. 
4Беҙ ҡул лан ған ҡо рал дар ҙа был донъя ҡо рал да ры тү гел, улар 
Ал ла ҡөҙ рә те ме нән дош ман ҡәл ғә лә рен еме реү гә һә ләт ле. Ул 
ҡо рал дар ме нән беҙ ял ған уй‑ниәт тәр ҙе, 5Ал ла ны та нып бе леү гә 
ҡар шы тә кәб бер рә үеш тә ҡалҡ ҡан һәр төр лө ҡар шы лыҡ тар ҙы 
еме рә беҙ һәм һәр төр лө уй‑ниәтте эләк те реп алып, Мә сих кә 
буй һон до ра быҙ. 6Һеҙ ту лы һын са күн дәм лек күр һәт кән дән һуң, 
һәр баш бир мәү се не яза ға тарт ты рыр ға әҙер беҙ. 
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7Күҙ ал ды ғыҙ ҙа ғы нә мә гә ҡа ра ғыҙ һуң! Кем, мин – Мә сих те ке, 
тип ыша на, үҙ ал ды на уй ла һын: ул Мә сих те ке бул ған ке үек, беҙ 
ҙә шу лай уҡ Мә сих те ке. 8Еме реү өсөн тү гел, ә һеҙ ҙе ны ғы тыу 
өсөн Раб бы ның беҙ гә бир гән вә кә лә те ме нән аҙ ғы на ар ты ғы раҡ 
маҡ тан һам да, оят ҡа ҡал мам. 9Шу ға ла мин бы лар ҙы, хат та ры 
ме нән беҙ ҙе ҡур ҡы тыр ға уй лай икән, ти гән фе кер ҡал ма һын 
өсөн әйт тем. 10Кем дер: «Ул үҙе нең хат та рын да ҡы рыҫ һәм көс‑
лө, үҙе иһә ке ше ал дын да көс һөҙ, тел мә ре лә әһә ми әт һеҙ», – ти. 
11Ун дай ке ше бел һен: сит тән яҙ ған хат та ры быҙ ҙа нин дәй беҙ, 
ғә мәл дә, ара ғыҙ ҙа бул ған да ла шун дай быҙ. 

12Дө рөҫ, үҙе беҙ ҙе үҙ ҙә рен маҡ тау сы лар ме нән бер рәт кә ҡу‑
йыр ға йә ки са ғыш ты рыр ға ҡый май быҙ. Улар бит аҡыл ме нән эш 
ит мәй, үҙ ҙә рен үҙ үл сәм дә ре ме нән үл сәй ҙәр һәм үҙ ҙә рен үҙ ҙә ре 
ме нән са ғыш ты ра лар. 13Беҙ иһә са ма нан тыш маҡ тан ма я саҡ‑
быҙ, әм мә маҡ та ны уы быҙ са ма һы итеп беҙ гә Ал ла бил дә лә гән 
хеҙ мәт си ген ала саҡ быҙ. Ун да һеҙ ҙең ара ла ғы эше беҙ ҙә инә. 
14Һеҙ гә кил мә гән бул һаҡ, са ма нан арт ты рып маҡ та ныр инек. 
Әм мә беҙ Мә сих ту ра һын да ғы Һө йө нөс лө Хә бәр ме нән һеҙ гә 
лә бе рен се ләр ҙән бу лып ки леп ет тек. 15Баш ҡа лар ҙың хеҙ мә те 
ме нән беҙ са ма һыҙ маҡ тан май быҙ, лә кин, има ны ғыҙ ар та бар‑
ған һа йын, Ал ла та ра фы нан беҙ гә бил дә лән гән хеҙ мәт сик тә ре 
бу йын са, һеҙ ҙең яр ҙа мы ғыҙ ме нән эше беҙ ҙе та ғын да ны ғы раҡ 
ки ңәй тер гә өмөт лә нә беҙ. 16Шу лай итеп, һеҙ йә шә гән ер ҙәр ҙән 
сит тә лә Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе вә ғәз ләү ҙе маҡ сат итеп ҡуй ҙыҡ. 
Беҙ баш ҡа лар ҙың хеҙ мәт сик тә рен дә улар баш ҡар ған эш ме нән 
маҡ та ныр ға те лә мәй беҙ. 17«Маҡ та ныр ға те ләү се Раб бы ме нән 
маҡ тан һын». 18Үҙ‑үҙен маҡ тау сы тү гел, ә Раб бы маҡ та ған ке ше 
ге нә Уның та ра фы нан хуп ла на. 

Павелһәмялғанилселәр

111Бер аҙ аҡыл һыҙ ке ше ке үек һөй ләр гә рөх сәт итеп, ми ңә 
ҡа ра та тү ҙем ле бул һа ғыҙ ине! Эйе, ми ңә ҡа ра та тү ҙем ле 

бу лы ғыҙ! 2Мин һеҙ ҙе Ал ла көн сөл лө гө ме нән көн лә шәм. Һеҙ ҙе 
бер ге нә ир гә – Мә сих кә йә рәш тем, һәм һеҙ ҙе Уның ал ды на 
саф ҡыҙ ке үек кил те рер гә те лә йем. 3Әм мә хә үе фем бар: йы лан 
Һа уа ны үҙе нең хәй лә һе ме нән ал да ған ке үек, һеҙ ҙең уй‑фе кер ҙә‑
ре геҙ ҙә, Мә сих кә ҡа ра та их лас лыҡ тан һәм саф лыҡ тан ни сек тер 
тай пы лып, бо ҙо лоп ҡуй ма һын ине. 4Ни өсөн ти гән дә, бе рәй һе 
ки леп беҙ вә ғәз лә мә гән баш ҡа бе рәй Ғай са ту ра һын да һөй ләй 
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 баш ла һа, йә ки һеҙ гә би рел гән Рух тан баш ҡа рух би рел һә, йә ки 
үҙе геҙ ҡа бул ит кән Һө йө нөс лө Хә бәр ҙән баш ҡа «һө йө нөс лө хә‑
бәр ҙе» ҡа бул итер гә өгөт ләй икән, һеҙ ун дай ҙар ға тиҙ ҡо лаҡ һа‑
ла һы ғыҙ. 5Мин бын дай «са ма һыҙ бө йөк ил се ләр ҙән» һис тә кәм 
тү гел мен, тип уй ла йым. 6Һөй ләр гә оҫ та бул ма һам да, бе лем гә 
эйә мен. Беҙ бы ны һеҙ гә бар нә мә лә һәм бө тә яҡ лап күр һәт тек. 

7Һеҙ ҙе кү тә рер гә те ләп, Ал ла ның Һө йө нөс лө Хә бә рен буш лай 
вә ғәз лә үем ме нән үҙем де тү бән һе теп, го наһ ҡыл дым мы әл лә? 
8Һеҙ гә буш лай хеҙ мәт итеү өсөн, баш ҡа бер ҙәм лек тәр иҫә бе нә 
йә шәп, улар ҙы та ла ным, тип әй тер гә мөм кин. 9Яны ғыҙ ҙа бул‑
ған да ла, мох таж лыҡ ки сер гән са ғым да ла бе ре геҙ гә лә ауыр‑
лыҡ һал ма ным. Бар лыҡ кә рәк‑яраҡ ме нән ми не Ма ке до ни я нан 
кил гән иман даш та ры быҙ тәьмин ит те. Бер нә мә лә лә һеҙ гә йөк 
бул маҫ ҡа ты рыш тым һәм ар та бан да ты ры ша саҡ мын. 10Ахаия 
өл кә лә рен дә бер кем дә был маҡ та уым ды тар тып ал маҫ – һеҙ ҙе 
мин дә ге Мә сих хә ҡи ҡә те ме нән ышан ды рам. 11Ни өсөн шу лай 
эш лә йем һуң? Әл лә һеҙ ҙе ярат ма ған ға мы? Әм мә һеҙ ҙе яра ты уым 
Ал ла ға бил дә ле! 

12Лә кин Ал ла эшен беҙ ҙең һы маҡ уҡ баш ҡа рам тип маҡ та ныр ға 
те ләү се ләр гә юл ҡуй ма я саҡ мын. Бы ға тик лем дә шу лай эш лә нем, 
бы нан һуң да шу лай эш лә үем де да уам итә сәк мен. 13Ун дай ҙар – 
ял ған ил се ләр, Мә сих тең ил се лә ре бу лып кү ре нер гә ты ры шыу сы 
ал даҡ сы хеҙ мәт се ләр. 14Был ап ты рар лыҡ та тү гел, сөн ки Иб лис 
үҙе яҡ ты лыҡ фә реш тә һе ҡиә фә те нә инә. 15Шун лыҡ тан уның 
хеҙ мәт се лә ре нең хаҡ лыҡ хеҙ мәт се лә ре ҡиә фә те нә ине үе ғә жәп 
тү гел. Әм мә ахыр сик тә улар ҡыл ған эш тәр гә ҡа рап ла йыҡ лы 
яза һы ла бу ла саҡ. 

ПавелдыңҺөйөнөслөХәбәрөсөнмихнәтсиккәне
16Та ғы шу ны әй тәм: бер кем дә ми не аҡыл һыҙ тип һа на ма һын. 

Әгәр шу лай һа на һа ғыҙ ин де, ми ңә, аҡыл һыҙ ға, бер аҙ маҡ та нып 
алыр ға рөх сәт ите геҙ. 17Хә ҙер әй тә сәк һүҙ ҙә рем де Раб бы ҡу шыуы 
бу йын са тү гел, ә аҡыл һыҙ ке ше ке үек маҡ та ны уым. 18Күп тәр 
донъя ке ше лә ре ке үек маҡ та на, шу ға кү рә мин дә маҡ та на йым. 
19Һеҙ, шун дай аҡыл лы ке ше ләр, аҡыл һыҙ ҙар ға ҙур те ләк ме нән 
тү ҙем лек күр һә тә һе геҙ. 20Бе рәй һе үҙе геҙ ҙе ҡол лоҡ ҡа тө шөр гән дә, 
һеҙ ҙең иҫә бе геҙ гә йә шә гән дә, һеҙ ҙең ме нән фай ҙа лан ған да, үҙен 
күк тәр гә кү тәр гән дә, би те геҙ гә һуҡ ҡан да һеҙ тү ҙем лек күр һә‑
тә һе геҙ бит. 21Оят бул һа ла әй тә йем, бы ла ры на ин де «кө сө бөҙ» 
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ет мә не. Ә кем дең дер ни мә гә бул һа ла маҡ та ныр ға ба тыр сы лы ғы 
етә икән, ул саҡ та – аҡыл һыҙ ке ше һы маҡ әй тә йем – мин дә 
ба тыр сы лыҡ итәм. 

22Улар ев рей ҙар мы? Мин дә! Из ра ил дәр ме? Мин дә! Иб ра һим 
нә ҫе ле нән ме? Мин дә! 23Мә сих хеҙ мәт се лә ре ме? Бы лай тиеү аҡыл‑
һыҙ лыҡ бул һа ла әй тәм: мин улар ҙан ар ты ғы раҡ. Күп кә ауы ры раҡ 
эш тәр баш ҡар ҙым, төр мә ләр гә лә йыш ябыл дым, туҡ ма лыу ҙа‑
рым дың иҫә бе юҡ һәм үлем хә лен дә лә күп мәр тә бә ләр бул дым. 
24Йә һүд тәр ҙән биш тап ҡыр утыҙ ту ғы ҙар мәр тә бә ҡам сы ме нән 
һу ғыл дым. 25Өс тап ҡыр та яҡ ме нән туҡ мал дым, бер тап ҡыр таш 
ме нән бәр гес лә не ләр, өс тап ҡыр ка рап һә лә кә те нә ос ра ным, 
бер тәү лек те асыҡ диң геҙ ур та һын да үт кәр ҙем. 26Күп тап ҡыр ҙар 
сә йә хәт тәр ҙә йө рөп, йыл ға лар ҙа ҡур ҡы ныс тар ға ду сар бул дым, 
юл ба ҫар ҙар ҙан да хә үеф‑хә тәр гә юлыҡ тым, ырыу ҙаш та рым дан, 
бү тән ха лыҡ ке ше лә ре нән дә ҡур ҡы ныс яна ны, ҡа ла лар ҙа, сүл‑
лек тә, диң геҙ ҙә лә хә үеф һа ға ла ны, ял ған иман даш тар ара һын да 
ла. 27Хәл дән тай ған сы һәм йон со ған сы эш лә нем, төн дә рем де 
йыш ҡы на йо ҡо һоҙ үт кәр ҙем, асы ғып һәм һыу һап яфа лан дым, 
ашау‑эсеү ҙән ты йы лып то рор ға ла ту ра кил де, һы уыҡ тар ҙа ла 
бул дым, ялан ғас лыҡ та ла йә шә нем. 28Бы нан тыш, көн һа йын 
бар лыҡ бер ҙәм лек тәр ха ҡын да хәс тәр лек кү ре үем ми не ба ҫа. 
29Бе рәү көс һөҙ бул һа, уның янын да мин дә көс һөҙ тү гел ме? Бе‑
рәү го наһ ҡа тө шө рөл һә, уның өсөн асыу ме нән ян ма йым мы? 

30Маҡ та ныр ға ту ра кил һә, көс һөҙ лө гөм дө күр һә теү се нә мә‑
ләр ме нән маҡ та ныр мын. 31Раб бы быҙ Ғай са ның мәң ге мө бә рәк 
Ал ла һы һәм Ата һы бе лә: мин ал да ма йым. 32Да маск ҡа ла һын да 
Аре та бат ша ның өл кә баш лы ғы, ми не эләк те реү өсөн, ҡа ла ға 
һаҡ ҡуй ҙы; 33ә ми не кәр зин гә һа лып, ҡа ла ди уа рын да ғы ти шек 
аша тө шөр ҙө ләр, шу лай уның ҡу лы на эләк мә нем*. 

«Минкөсһөҙсаҡтаҡеүәтлемен»

121Маҡ та ныу ҙың фай ҙа һы бул ма һа ла, маҡ та ныр ға ту ра ки‑
лә. Хә ҙер Раб бы та ра фы нан ебә рел гән ила һи кү рен меш тәр 

һәм асы лыш тар ту ра һын да һөй лә йем. 2Мин Мә сих кә ина ныу сы 
бер ке ше не бе ләм, ул бы нан ун дүрт йыл элек (тик тә нен дә ме, 
тә не нән баш ҡа мы – бел мә йем, ул Ал ла ға ғы на бил дә ле) күк тең 

* 11:33 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа 32‑се һәм 33‑сө аят тар 
бер гә ҡу шыл ған. 
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иң юға ры ҡа ты на тик лем кү тә ре леп алын ды. 3‑4Һәм шул ке ше нең 
(тик тә нен дә ме, тә не нән баш ҡа мы – бел мә йем, ул Ал ла ға ғы на 
бил дә ле) ож мах ҡа алы ны уы һәм ке ше гә һөй ләр гә ты йыл ған тел 
ме нән әй теп би рә ал маҫ лыҡ һүҙ ҙәр ише те үен бе ләм. 5Ун дай ке ше 
ме нән маҡ та нам, үҙем ме нән иһә, көс һөҙ лөк тә рем дән баш ҡа бер 
ни ме нән дә маҡ та на ал ма йым. 6Баш ҡа нә мә ләр ме нән маҡ та‑
ныр ға те лә һәм ин де, аҡыл һыҙ бул мам, сөн ки дө рөҫ тө һөй лә йә‑
сәк мен. Әм мә бе рәй һе ми нең ту ра ла эш лә гә нем де күр гә не нән 
йә ки әйт кә нем де ишет кә не нән ар ты ғы раҡ уй ла ма һын өсөн, 
маҡ та ныу ҙан ты йы лам. 

7Ми ңә ғә ҙәт тән тыш асы лыш тар би рел гән лек тән, мин ма‑
һа йып кит мә һен өсөн, тә не мә «сәнс кәк» ҡа ҙал ды, ул – Иб лис 
фә реш тә һе. Ар тыҡ ма һай ма һын тип, ми не яфа лар ға ебә рел де. 
8Сәнс кәк те тә нем дән тар тып алы уын те ләп, Раб бы ға өс тап ҡыр 
үтен дем. 9Әм мә Раб бы: «Мәр хә мә тем һи ңә етә, сөн ки Һин көс һөҙ 
бул ған һа йын, Ми нең ҡөҙ рә тем көс лө рәк тәьҫир итә», – ти не. 
Шу ға ла мин, Мә сих ҡөҙ рә те мин дә тор һон өсөн, көс һөҙ лө гөм 
ме нән те ләп маҡ та нам. 10Шу ның өсөн Мә сих ха ҡы на тип түҙ гән 
көс һөҙ лөк кә лә, кәм һе теү ҙәр гә, мох таж лыҡ ҡа, эҙәр лек ләү ҙәр гә, 
ҡы йын лыҡ тар ға ла ри за мын, сөн ки мин көс һөҙ саҡ та ҡе үәт ле мен. 

Коринфтағыимандаштархаҡындахәстәрлек
11Мин иҫәр ке үек ҡы лан дым, бы ға ми не һеҙ мәж бүр ит те геҙ. 

Ми не һеҙ маҡ тар ға те йеш ине геҙ, сөн ки, әһә ми әт һеҙ бул һам да, 
«са ма һыҙ бө йөк ил се ләр ҙән» бер ерем дә кәм тү гел. 12Ми нең 
ил се лек бил дәм иһә ила һи бил дә ләр, мөғ жи зә ләр һәм ҡөҙ рәт ле 
эш тәр аша ара ғыҙ ҙа ҙур ны ҡыш лыҡ ме нән күр һә тел де. 13Баш ҡа 
бер ҙәм лек тәр ме нән са ғыш тыр ған да, һеҙ ҙең ме нән ни мә лә на сар 
мө ғә лә мә ит тем һуң? Һүҙ һеҙ гә үҙем дең йөк бул ма уым ту ра һын да 
ғы на ба рыр ға мөм кин. Бын дай ғә йе бем өсөн ғә фү ите геҙ! 

14Бы на өсөн сө тап ҡыр һеҙ гә ба рыр ға әҙер мен, был юлы ла 
һеҙ гә йөк бул ма я саҡ мын. Ми ңә һеҙ ҙә бул ған нә мә тү гел, ә һеҙ 
үҙе геҙ кә рәк. Ба ла лар атай‑әсәй ҙә ре нә тү гел, ә атай‑әсәй ҙәр ба‑
ла ла ры на бай лыҡ туп лар ға те йеш бит. 15Һеҙ ҙең өсөн мин үҙем дә 
бул ған дың бө тө нө һөн, хат та үҙем де лә ҙур те ләк ме нән са рыф 
итер мен. Мин һеҙ ҙе ны ғы раҡ яра тып, һеҙ ми не кә ме рәк яра та‑
һы ғыҙ мы? 16Ярай, ни сек ке нә бул ма һын, һеҙ гә йөк бул ма ным. 
Әл лә, хәй лә кәр бу ла раҡ, мә кер лек ме нән һеҙ ҙе үҙ ҡул да ры ма 
ал ған мын мы? 17Һеҙ гә ебә рел гән ке ше ләр ҙең бе рәй һе аша һеҙ ҙе 
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фай ҙа лан дым мы әл лә? 18Мин Тит тың яны ғыҙ ға ба ры уын үтен‑
дем һәм уның ме нән бер иман да шы быҙ ҙы ебәр ҙем. Тит һеҙ ҙе 
фай ҙа лан ды мы әл лә? Беҙ бер үк рух ме нән эш ит тек тү гел ме ни? 
Бер үк юл да йө рө мә нек ме? 

19Һеҙ, мо ға йын, әле һа ман ал ды ғыҙ ҙа аҡ ла на быҙ тип уй лай‑
һы ғыҙ ҙыр. Юҡ, беҙ Мә сих те ке бу ла раҡ, Ал ла ал дын да әй тә беҙ, 
бы лар ҙың бө тө нө һө лә, ҡә ҙер ле лә рем, һеҙ ҙе ру хи яҡ тан ны ғы тыу 
өсөн баш ҡа ры ла. 20Мин, бар ғас, һеҙ ҙе үҙем те лә гән хәл дә күр‑
мәҫ мен тип ҡур ҡам, һәм һеҙ ҙә ми не үҙе геҙ те лә гән хәл дә, бәл ки, 
тап ит мәҫ һе геҙ. Ара ғыҙ ҙа ғау ға лар, көн сөл лөк, асыу, бер‑бе ре һен 
уҙыр ға ты ры шыу, яла яғыу ҙар, ғәй бәт тәр, тә кәб бер лек, тәр тип һеҙ‑
лек тәр та быу ҙан ҡур ҡам. 21Бар ған саҡ та Ал лам ми не һеҙ ҙең ал да 
та ғы ла кәм һе тер тип шөр лә йем һәм элек ке го наһ та ры – ҡыл ған 
әшә ке лек тә ре, фә хеш лек һәм аҙ ғын лыҡ та ры өсөн әле гә тик лем 
тәү бә ит мә гән күп тәр ар ҡа һын да күҙ йәш тә рем де ағы ҙыр ға ту ра 
кил мә һен ине, тип хә үеф лә нәм. 

Нәсихәттәрһәмсәләмләүҙәр

131Һеҙ гә өсөн сө тап ҡыр ки лә сәк мен. Из ге Яҙ ма ла әй тел‑
гән сә: «Һәр эш ике йә ки өс ша һит тың күр һә те үе ме нән 

раҫ ла ныр ға те йеш». 2Мин һеҙ гә икен се тап ҡыр кил гән дә, элек 
ҡыл ған го наһ та рын ҡы лыу ҙа рын да уам ит кән дәр гә лә, баш ҡа‑
лар ҙың ба ры һы на ла ки ҫә теү яһа ғай ным. Хә ҙер, һеҙ ҙән алыҫ та 
бу лып, элек го наһ ҡыл ған дар ҙы, шу лай уҡ һеҙ ҙе лә, та ғы ла бер 
тап ҡыр ки ҫә тәм: яңы нан яны ғыҙ ға ҡайт ҡас, йәл лә мә йә сәк мен. 
3Һеҙ бит Мә сих тең ми нең аша һөй лә гә не нә дә лил эҙ ләй һе геҙ. 
Ул һеҙ гә ҡа ра та көс һөҙ тү гел, ә ара ғыҙ ҙа көс лө. 4Ул, ысын лап та, 
көс һөҙ ки леш ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лан ды, хә ҙер иһә Ал ла ҡөҙ рә те 
ме нән йә шәй. Беҙ ҙә, шу лай уҡ, Уның көс һөҙ лө гөн ур таҡ ла ша быҙ, 
әм мә, Ал ла ҡөҙ рә те ар ҡа һын да Уның тор мо шон да ур таҡ ла шып, 
һеҙ ҙең ме нән үҙе беҙ ҙең эш тә ре беҙ ҙә көс лө бу ла саҡ быҙ. 

5Ми не тү гел, үҙе геҙ ҙе һы на ғыҙ: иман ме нән йә шәй һе геҙ ме? 
Үҙе геҙ ҙе тик ше ре геҙ! Ғай са Мә сих тең үҙе геҙ ҙә бу лы уын бел‑
мәй һе геҙ ме әл лә? Әгәр, әл бит тә, һы нау ҙы кү тә рә ал һа ғыҙ. 6Ул 
ва ҡыт та беҙ ҙең дә һы нау ҙы кү тә рә алы уы быҙ ҙы та ныр һы ғыҙ тип 
өмөт итәм. 7Һеҙ ҙең бер нин дәй яман эш ҡыл ма уы ғыҙ ҙы һо рап 
Ал ла ға до ға ҡы ла быҙ. Бы ны беҙ һы нау ҙы уңыш лы үт кә не беҙ ҙе 
күр һә тер гә тү гел, ә һы нау ҙы үтә ал ма ған ке үек кү рен һәк тә, һеҙ‑
ҙең из ге лек ле эш баш ҡа ры уы ғыҙ өсөн до ға ҡы ла быҙ. 
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8Беҙ хә ҡи ҡәт кә ҡар шы бер нә мә лә ҡы ла ал май быҙ, ә уның 
ха ҡы на ҡы ла ала быҙ. 9Шу ға кү рә, беҙ көс һөҙ, ә һеҙ көс лө бул‑
ған да һө йө нә беҙ һәм һеҙ ҙең ка мил ла шы уы ғыҙ ха ҡы на до ға ҡы‑
ла быҙ. 10Шун лыҡ тан мин бы лар ҙы һеҙ ҙән сит тә ва ҡыт та яҙам. 
Яны ғыҙ ға кил гәс, Раб бы ның еме рер гә тү гел, ә ны ғы тыр ға тип 
ми ңә бир гән вә кә лә тен ҡа ты рә үеш тә ҡул лан мау ҙы өмөт итәм. 

11Ахыр ки леп, иман даш тар, ҡы уа ны ғыҙ, үҙе геҙ ҙе үҙ гәр тер гә юл 
ҡу йы ғыҙ, нә си хәт тә рем де ҡа бул итеп алы ғыҙ, фе кер ҙәш бу лы ғыҙ 
һәм бер‑бе ре геҙ ме нән та тыу йә шә геҙ. Шул ва ҡыт та мө хәб бәт 
һәм имен лек Ал ла һы һеҙ ҙең ме нән бу лыр. 12Бер‑бе ре геҙ ҙе из ге 
үбеү ме нән сә ләм лә геҙ. Һеҙ ҙе бө төн из ге ләр сә ләм ләй. 

13Раб бы Ғай са Мә сих тең мәр хә мә те, Ал ла ның мө хәб бә те һәм 
Из ге Рух та ара ла шыу һеҙ ҙең бө тө нө гөҙ ме нән бул һын*. 

* 13:13 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «Амин» ти гән һүҙ ҙә бар. 
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Сәләмләү

11Ке ше ләр ҙән дә, әҙәм ба ла һы аша ла тү гел, ә Ғай са Мә сих 
һәм Уны үле нән те релт кән Ата быҙ Ал ла та ра фы нан һай‑

лан ған ил се Па вел дан, 2ми нең ме нән бер гә бул ған бө төн иман‑
даш тар ҙан Га ла ти я ла ғы иман даш тар бер ҙәм лек тә ре нә сә ләм. 
3Һеҙ гә Ата быҙ Ал ла нан һәм Раб бы Ғай са Мә сих тән мәр хә мәт 
һәм имен лек бул һын. 4Ата быҙ Ал ла их ты я ры ме нән әле ге на сар 
за ман дан ҡот ҡа рам тип, Мә сих беҙ ҙең го наһ та ры быҙ өсөн Үҙен 
ҡор бан ит те. 5Ал ла ға мәң ге нән мәң ге гә дан. Амин. 

ҺөйөнөслөХәбәрберәүгенә
6Һеҙ ҙең, Мә сих тең мәр хә мә те ме нән са ҡы рып ал ған Са ҡы‑

рыу сы ғыҙ ҙы тиҙ ара ла таш лап, нин дәй ҙер икен се бер «һө йө нөс лө 
хә бәр»гә кү се үе геҙ ғә жәп лән де рә. 7Әм мә баш ҡа төр лө Һө йө нөс лө 
Хә бәр юҡ! Һеҙ ҙең ба шы ғыҙ ҙы бу тап, Мә сих ту ра һын да ғы Һө йө‑
нөс лө Хә бәр ҙе бо ҙор ға те ләү се ке ше ләр ге нә бар. 8Хат та беҙ ҙә 
йә ки күк тә ге бе рәй фә реш тә лә беҙ вә ғәз лә гән Һө йө нөс лө Хә бәр‑
ҙән баш ҡа икен се бе рәй Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе иғ лан итә баш ла һа, 
ләғ нәт төш һөн. 9Элек әйт кәй нек ин де, хә ҙер яңы нан ҡа бат ла йым: 
бе рәй һе һеҙ бы ға са ҡа бул ит кән Һө йө нөс лө Хә бәр ҙән баш ҡа ны 
иғ лан итә ҡал һа, уға ләғ нәт яу һын! 10Мин хуп лау ҙы ке ше ләр ҙән 
эҙ лә йем ме, әл лә Ал ла нан мы? Бәл ки, ке ше ләр гә ярар ға ты ры‑
шам дыр? Шу лай бул һа, Мә сих кә хеҙ мәт ит мәҫ инем. 

Павелдыңилселеге
11Иман даш тар, мин вә ғәз лә гән Һө йө нөс лө Хә бәр ҙең ке ше 

уй ҙыр ма һы булмауын бе ле геҙ, 12мин уны ке ше ләр ҙән ҡа бул ит‑
мә нем һәм улар ҙан өй рән мә нем, уны ми ңә Ғай са Мә сих асып 
бир ҙе. 13Һеҙ ми нең йә һүд ди нен дә ге элек ке йә шәү рә үе шем 
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 ха ҡын да ишет те геҙ. Ул саҡ та мин Ал ла бер ҙәм ле ген аяу һыҙ эҙәр‑
лек лә нем һәм юҡ ҡа сы ға рыр ға ты рыш тым. 14Ата‑ба ба ла ры быҙ 
тәғ ли мәт тә ре нә мө киб бән би ре леп, үҙ хал ҡым ара һын да йә һүд 
ди нен тот ҡан бай таҡ йәш тәш тә ре мә ҡа ра ған да күп кә ал да раҡ 
бул дым. 15‑16Әсәм ҡа ры ны нан уҡ ми не һай лап ал ған Ал ла, Үҙе нең 
мәр хә мә те ме нән, Улын мин дә асып, йә һүд бул ма ған ха лыҡ тар 
ара һын да Уның ту ра һын да ғы Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе вә ғәз ләү өсөн 
бил дә лә гән. Тик мин бер кем ме нән дә кә ңәш ләш мә йен сә 17һәм 
Иеру са лим ға, ми ңә тик лем үк ил се бул ған дар яны на бар ма йын‑
са, Ғә рәб стан ға кит тем, унан та ғы Да маск ҡа ла һы на ҡайт тым. 
18Шу нан һуң өс йыл үт кәс ке нә, Иеру са лим ға Ки фа* ме нән та‑
ны шыр ға бар ҙым һәм уның янын да ун биш көн бул дым. 19Әм‑
мә Раб бы ның бер ту ған ҡус ты һы Яҡуб тан баш ҡа бер ил се не лә 
күр мә нем. 20Ал ла ҡар шы һын да әй тәм: яҙ ған да рым ял ған тү гел. 
21Шу нан һуң мин Сү риә һәм Ки ли кия ер ҙә ре нә кит тем. 22Мә‑
сих кә ина ныу сы лар ҙың Йә һү ҙиә лә ге бер ҙәм лек тә ре иһә ми не 
та нып бел мәй ҙәр ине. 23Ми нең ту ра ла улар, ҡа сан дыр үҙ ҙә рен 
эҙәр лек лә гән ке ше үҙе юҡ итер гә ты рыш ҡан иман ды хә ҙер үҙе 
үк вә ғәз ләй, тип ке нә ишет кән дәр. 24Һәм ми нең өсөн Ал ла ны 
дан ла ған дар. 

ПавелһәмИерусалимберҙәмлегеетәкселәре

21Ун дүрт йыл үт кән дән һуң Вар на ва ме нән та ғы Иеру са лим ға 
юл лан дым. Тит ты ла үҙе беҙ ме нән ал дыҡ. 2Ун да мин Ал ла 

ҡу шыуы бу йын са бар ҙым. Һәм әле ге ты рыш лыҡ та рым юҡ ҡа 
тү гел ме, элек ке лә ре лә буш ҡа бул ма ны мы, тип бор со лоп, йә һүд 
бул ма ған ха лыҡ тар ара һын да үҙем та рат ҡан Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе 
ун да ғы аб руй лы ке ше ләр гә айы рым әй теп бир ҙем. 3Әм мә буш ҡа 
хә үеф лән гән мен. Улар, ми нең ме нән бул ған Тит ты, грек бу лы‑
уы на ҡа ра маҫ тан, сөн нәт лә нер гә мәж бүр ит мә не. 4Тик, шул уҡ 
ва ҡыт та, Ғай са Мә сих тә ге азат лы ғы быҙ ҙы кү ҙә теү һәм беҙ ҙе 
ҡа нун ҡол ло ғо на тө шө рөү өсөн, ара быҙ ға һиҙ ҙер мәй ге нә ял ған 
иман даш тар ки леп ин де, был мәсьә лә не улар кү тәр ҙе лә ин де. 
5Беҙ иһә, Һө йө нөс лө Хә бәр ҙең хә ҡи ҡә те һеҙ ҙә һаҡ лан һын өсөн, 
аҙ ғы на ва ҡыт ҡа ла баш бир мә нек һәм буй һон ма ныҡ. 6Аб руй лы 
ке ше ләр ҙә бә йән ит кән дә ре мә ни ҙә бул һа өҫ тә үем де та лап ит‑
мә не. Ә улар ҙың нин дәй бу лы уы ми нең өсөн мө һим тү гел ине: 

* 1:18 Кифа – Си мон Петр ҙың икен се исе ме. 
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Ал ла ке ше нең кем ле ге нә ҡа ра май. 7Ки ре һен сә улар, сөн нәт ле‑
ләр ара һын да Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе та ра тыу Петр ға йөк мә тел гән 
ке үек, сөн нәт һеҙ ҙәр ара һын да вә ғәз ләү ми ңә тап шы рыл ған ды 
күр ҙе ләр. 8Сөн ки Петр ҙы сөн нәт ле ләр ҙең ил се һе итеп, уның аша 
эш ит кән Ал ла, йә һүд бул ма ған дар ара һын да ғы хеҙ мә тен баш‑
ҡа рыу өсөн ми ңә көс бир ҙе. 9Хеҙ мәт итеү ми ңә Ал ла мәр хә мә те 
бу йын са би рел гә нен аң ла ғас, иман даш тар бер ҙәм ле ге нең те рә ге 
бул ған Яҡуб, Ки фа һәм Яхъя, ур таҡ хеҙ мәт тәш лек бил дә һе итеп, 
Вар на ва ме нән ми нең ҡул ды ҡыҫ ты. Беҙ – мә жү си ҙәр гә, ә улар 
сөн нәт ле ләр гә ба рыр ға ки леш тек. 10Улар фә ҡир ҙәр гә яр ҙам 
итер гә онот ма уы быҙ ҙы ғы на һо ра ны. Мин был үте нес те те үәл 
үтәр гә ты рыш тым. 

Кифағаҡаршысығыу
11Ки фа Ан ти о хи я ға кил гәс, мин уға асыҡ тан‑асыҡ ҡар шы 

сыҡ тым, сөн ки ул хаҡ лы тү гел ине. 12Яҡуб яны нан ҡай һы бе‑
рәү ҙәр кил гән гә тик лем, Петр иман ҡа бул ит кән мә жү си ҙәр 
ме нән бер гә аша ны, ә те ге ләр кил гәс ул, сөн нәт ләү яҡ лы бул‑
ған дар ҙан ҡур ҡып, ҡа са һәм сит лә шә баш ла ны. 13Уның ме нән 
бер гә баш ҡа иман даш йә һүд тәр ҙә ике йөҙ лө лөк күр һәт те, хат та 
Вар на ва ла улар яғы на ау ҙы. 14Ә мин улар ҙың Һө йө нөс лө Хә бәр 
хә ҡи ҡә те бу йын са хаҡ юл дан бар мау ҙа рын күр гәс, бө тө нө һө ал‑
дын да Ки фа ға: «Һин үҙең, йә һүд бу ла то роп, йә һүд тәр сә тү гел, 
ә мә жү си ҙәр сә йә шәй һең. Ни өсөн һуң мә жү си ҙәр ҙе йә һүд тәр сә 
йә шәр гә мәж бүр итә һең?» – тип әйт тем. 

Иманюлыменәнҡотолоу
15Беҙ тыу мы шы быҙ ме нән йә һүд, ә го наһ лы мә жү си ҙәр тү гел. 

16Шу лай ҙа ке ше ләр ҙең ҡа нун та лап та рын үтәп тү гел, ә Ғай са 
Мә сих кә ина ны уы быҙ аша ғы на аҡ лан ған лы ғын бе лә беҙ. Шу ға 
кү рә ҡа нун та лап та рын үтәү аша тү гел, ә Мә сих кә ина ныу аша 
аҡ ла ныу өсөн, Ғай са Мә сих кә инан дыҡ. Ҡа нун та лап та рын үтәү 
ме нән ге нә бер кем дә аҡ ла на ал ма я саҡ. 

17Әгәр ҙә Мә сих тә ге аҡ ла ныу ға ын ты лып та, үҙе беҙ үк го наһ лы 
бу лып сыҡ һаҡ, Мә сих го наһ хеҙ мәт се һе бу ла мы ни? Улай тү гел! 
18Сөн ки үҙем емер гән нә мә ләр ҙе яңы нан кү тә рәм икән, бы ның 
ме нән мин үҙем дән енә йәт се яһа йым. 19Ал ла өсөн йә шәү ха ҡы на, 
ҡа нун күҙ ле ге нән ҡа ра ған да, мин ҡа нун өсөн үл гән мен. Мә сих 
ме нән бер гә ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лан дым. 20Ин де мин үҙем тү гел, 
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мин дә Мә сих йә шәй. Әле хә ҙер ге тә нем дә йә шә йем икән, ми не 
ярат ҡан һәм ми нең өсөн Үҙен ҡор бан ит кән Ал ла Улы на има‑
ным ар ҡа һын да йә шә йем. 21Ал ла мәр хә мә тен ки ре ҡаҡ ма йым. 
Әгәр ке ше ҡа нун ды үтәү юлы ме нән аҡ ла ныу та ба икән, Мә сих 
юҡ ҡа үл гән бу лып сы ға. 

Ҡанунмы,иманмы?

31Эй Га ла ти я ның аҡыл һыҙ ке ше лә ре! Һеҙ ҙең аңы ғыҙ ҙы кем 
си хыр ла ны? Ғай са Мә сих күҙ ал ды ғыҙ ҙа ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лан‑

ған һы маҡ асыҡ баҫ ты рыл ғай ны бит! 2Һеҙ ҙән шу ны ғы на бел гем 
ки лә: Ал ла Ру хын ҡа нун та лап та рын үтәү аша ал ды ғыҙ мы, әл лә 
беҙ ҙән ишет кән Һө йө нөс лө Хә бәр гә ыша ныу аша мы? 3Һеҙ шул 
тик лем аҡыл һыҙ мы ни? Из ге Рух ме нән баш ла ғай ны ғыҙ бит, ә 
хә ҙер маҡ са ты ғыҙ ға үҙ кө сө гөҙ ме нән өл гә шер гә уй ла ны ғыҙ мы? 
4Бар кисергәндәрегеҙ буш ҡа бул ды мы ни? Юҡ, бы ның бу лы уы 
мөм кин тү гел. 5Ал ла һеҙ гә, Рух би реп, ҡа нун үтә гә не геҙ өсөн 
ара ғыҙ ҙа мөғ жи зә ләр тыу ҙы ра мы, әл лә ишет кән Һө йө нөс лө Хә‑
бәр гә ыша ныу аша мы? 

6Иб ра һим ды иҫе геҙ гә тө шө рө гөҙ: «Иб ра һим Ал ла ға ышан‑
ды, һәм бы ның ме нән ул хаҡ һа нал ды». 7Иб ра һим дың ысын 
ба ла ла ры иман ға та я ныу сы лар икән ле ген аң ла ғыҙ. 8Из ге Яҙ‑
ма ла: «Ал ла ның бү тән ха лыҡ тар ҙы иман аша аҡ ла я са ғын ал‑
дан кү реп, Иб ра һим ға: „Бө төн ха лыҡ тар ҙа һи нең аша фа ти ха 
алыр“, – тип Һө йө нөс лө Хә бәр бел дер гән», – ти ел гән. 9Ти мәк, 
иман ға та я ныу сы лар Ал ла ға инан ған Иб ра һим ме нән бер гә 
фа ти ха ала. 10Ә ҡа нун та лап та ры на ғы на та я нып йә шәү се ләр 
ләғ нәт аҫ тын да бу ла саҡ. Из ге Яҙ ма ла: «Ҡа нун ки та бын да яҙыл‑
ған дар ҙың бө тө нө һөн дә те үәл үтәп бар мау сы һәр кем гә ләғ нәт 
төш кән», – тип яҙыл ған. 11Бер кем дең дә Ал ла ал дын да ҡа нун 
аша аҡ ла на ал ма уы бил дә ле, сөн ки «хаҡ лы ке ше гә йә шәү бир‑
гән нә мә – уның има ны». 12Ҡа нун иһә иман ға ни геҙ лән мә гән, 
шу ның өсөн «ҡа нун та лап та рын үтәү се – шул та лап тар ме нән 
йә шә йә сәк». 13Мә сих беҙ ҙең өсөн Үҙе ләғ нәт алып, ҡа нун ҡә‑
һә ре нән йо лоп алып ҡал ды. Из ге Яҙ ма ла: «Ағас ҡа кү тәр теп 
яза лан ған һәр кем гә ләғ нәт төш кән», – тип яҙыл ған бит. 14Был 
Иб ра һим ға би рел гән фа ти ха Ғай са Мә сих аша баш ҡа ха лыҡ‑
тар ға ла кил һен һәм вә ғә ҙә ител гән Рух ты иман аша беҙ ҙә ала 
ал һын өсөн эш лән де. 



 Галаттарға  3 

440

Ҡанунһәмвәғәҙә
15Иман даш тар! Көн дә лек тор мош тан шун дай ми ҫал кил‑

те рәм: хат та ке ше та ра фы нан раҫ лан ған ва сы ят ты ла һис кем 
юҡ ҡа сы ға ра йә ки бер ни өҫ тәй ҙә ал май. 16Вә ғә ҙә ләр иһә Иб‑
ра һим ға һәм уның нә ҫе ле нән бул ған ға би рел гән. Әйт кән дәй, 
Из ге Яҙ ма ла «нә ҫе ле нән бул ған дар ға» тип күп тәр ту ра һын да 
тү гел, ә «нә ҫе ле нән бул ған ға» тип бе рәү ту ра һын да әй тел гән. 
Һүҙ Мә сих ха ҡын да ба ра. 17Шу ны әй тер гә те лә йем: бо рон ғо 
за ман да уҡ Ал ла та ра фы нан Иб ра һим ме нән тө ҙөп раҫ лан ған 
ки ле шеү ҙе дүрт йөҙ утыҙ йыл дан һуң сыҡ ҡан ҡа нун ғә мәл дән 
сы ға ра ла, вә ғә ҙә не ки ре ала ла ал май. 18Әгәр ҙә ми раҫ ҡа нун 
аша икән, ул вә ғә ҙә гә бәй ле тү гел. Ал ла иһә уны Иб ра һим ға 
вә ғә ҙә аша бир гән. 

19Ә ҡа нун ни өсөн кә рәк һуң? Ҡа нун енә йәт се лек бул ған өсөн 
һуң ға раҡ бар лыҡ ҡа кил гән һәм Иб ра һим нә ҫе ле нең вә ғә ҙә тә‑
ғә йен лән гән Ке ше һе кил гән гә тик лем ғә мәл дә бул ған. Ҡа нун 
фә реш тә ләр та ра фы нан ара лаш сы аша тап шы рыл ған. 20Әм мә 
бе рәү гә ара лаш сы кә рәк мәй. Ә Ал ла – бер! 

Ҡанундыңмаҡсаты
21Улай һа, ҡа нун Ал ла ның вә ғә ҙә лә ре нә ҡар шы сы ға мы ни? 

Юҡ! Әгәр ҙә беҙ гә би рел гән ҡа нун те ре итә ал һа, ке ше ләр ҙең 
аҡ ла ны уы, ысын лап та, ҡа нун ды үтәү аша бу лыр ине. 22Әм мә 
Из ге Яҙ ма бө төн донъя ның го наһ тот ҡо нон да бул ған лы ғын бел‑
де рә, шу ның өсөн дә әй тел гән вә ғә ҙә иман то тоу сы лар ға Ғай са 
Мә сих кә ина ныу аша би ре лә. 23Ә ин де ошо иман кил гән се һәм 
ул асыл ған сы, беҙ ҡа нун һа ғы аҫ тын да тот ҡон лоҡ та йә шә нек. 
24Шу лай итеп, Мә сих кил гәс иман аша аҡ ла ныу алыр өсөн, Ул 
кил гән гә тик лем беҙ ҡа нун тәр биә һе аҫ тын да бул дыҡ. 25Ә ин‑
де иман кил гән дән һуң, беҙ баш ҡа са тәр биә се ҡу лы аҫ тын да 
тү гел беҙ. 26Ғай са Мә сих кә бул ған има ны ғыҙ аша һеҙ ба ры ғыҙ 
ҙа – Ал ла ба ла ла ры. 27Һеҙ бө тө нө гөҙ ҙә сум ды ры лыу йо ла һы 
үтеп, Мә сих кә ке йен де геҙ, тип әй теп бу ла. 28Хә ҙер йә һүд ме нән 
йә һүд бул ма ған, ҡол ме нән ирек ле, ир ме нән ҡа тын ара һын да 
айыр ма юҡ – бө тә геҙ ҙә Ғай са Мә сих тә бер һе геҙ. 29Мә сих те ке 
икән, ти мәк, һеҙ – Иб ра һим то ҡом да ры һәм, Ал ла вә ғә ҙә һе бу‑
йын са, ва риҫ тар һы ғыҙ. 
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41Та ғы шу ны әй тәм: ва риҫ са бый са ғын да бө төн нә мә нең ху‑
жа һы бул һа ла, ҡол дан бер ни ме нән дә айы рыл май. 2Ата һы 

бил дә лә гән ва ҡыт ҡа тик лем ул тәр биә се лә ре нә һәм йорт ида ра‑
сы ла ры на буй һо на. 3Шу ның ке үек, беҙ ҙә ба ла саҡ та донъя ме нән 
ида ра итеү се көс тәр ҡол ло ғон да инек. 4Әм мә, бил дә лән гән ва ҡыт 
ет кәс, Ал ла беҙ гә Үҙе нең Улын ебәр ҙе, Ул иһә ҡа тын‑ҡыҙ ҙан тыу‑
ған һәм ҡа нун ға буй һон ған. 5Ул ҡа нун аҫ тын да ғы лар ҙы ҡа нун дан 
йо лоп алып, Ал ла ба ла ла ры итеү өсөн кил де. 6Ә һеҙ Уның ба ла ла ры 
бул ған ға, Ал ла Үҙ Улы ның «Аб ба*, Атам!» – тип са ҡы рыу сы Ру хын 
йө рәк тә ре геҙ гә ебәр ҙе. 7Шу ға кү рә һин ин де ҡол тү гел, ә Ал ла ба‑
ла һы. Уның ба ла һы бу ла раҡ, Ал ла һи не** ва ри ҫы итеп тә бил дә лә не. 

Галатиякешеләретураһындахәстәрлек
8Элек һеҙ, Ал ла ны бел мә гән саҡ та, Ал ла тип, асыл да, ял ған 

илаһ тар ҙың ҡо ло ине ғеҙ. 9Хә ҙер ин де, Ал ла ны та нып бел гәс, дө‑
рө ҫө рә ге, Ал ла та ра фы нан та ны лыу ал ғас, көс һөҙ һәм фай ҙа һыҙ 
көс тәр гә ки ре ҡай тып, ни өсөн улар ҙың ҡо ло бу лыр ға те ләй һе геҙ? 
10Һеҙ бил дә ле көн дәр гә, ай ҙар ға, йыл дар ға һәм баш ҡа ва ҡыт бү‑
ле неш тә ре нә әһә ми әт би рә һе геҙ. 11Һеҙ ҙең өсөн һал ған хеҙ мә тем 
буш ҡа ғы на бул ма ны мы икән, тип бор со лам. 

12Иман даш тар, үте неп һо ра йым, ми нең ке үек бу лы ғыҙ, сөн ки 
мин дә һеҙ ҙең ке үек бул дым. Һеҙ ми не бер ни ме нән дә үп кә ләт‑
мә не геҙ. 13Ауы рып ки теү ем сә бәп ле һеҙ ҙә туҡ та лып, Һө йө нөс лө 
Хә бәр ҙе бе рен се тап ҡыр һеҙ гә вә ғәз лә үем де бе лә һе геҙ. 14Ауы‑
ры уым һеҙ ҙең өсөн һы нау бул һа ла, ми не ки ре ҡаҡ ма ны ғыҙ, 
вә ғәз дә рем де һан ға һуҡ май тор ма ны ғыҙ, ә Ал ла фә реш тә һен 
ҡа бул ит кән дәй, хат та Ғай са Мә сих тең Үҙен ҡа бул ит кән дәй 
ҡар шы ла ны ғыҙ. 15Ул саҡ та ғы ҡы уа ны сы ғыҙ ҡай ҙа бул ды һуң? 
Һеҙ гә әй тәм, һеҙ бит хат та үҙ күҙ ҙә ре геҙ ҙе һу рып алып, ми ңә би‑
рер гә әҙер ине геҙ. 16Һеҙ гә хә ҡи ҡәт ас ҡа ным өсөн дош ма ны ғыҙ ға 
әй лән дем ме әл лә? 17Ҡа нун ға буй һо ноп йә шә үе геҙ ҙе те ләү се ләр 
һеҙ ҙең ту ра ла ҡай ғыр та лар, әм мә яҡ шы ниәт ме нән тү гел, улар 
һеҙ ҙе ми нән айы рып алып, үҙ ҙә ре ту ра һын да хәс тәр лек кү ре үе‑
геҙ ҙе те ләй ҙәр. 18Яҡ шы ниәт ме нән хәс тәр лек кү реү һәй бәт, тик 

* 4:6 Абба – ара мей те лен дә «Атай» ти гән де аң ла та. 
** 4:7 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «Ғай са Мә сих аша» ти гән 

һүҙ ҙәр ҙә бар. 
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мин яны ғыҙ ҙа бул ған да ғы на тү гел, ә һәр ва ҡыт шу лай бул һын 
ине. 19Ба ла ла рым, һеҙ ҙең тор мо шо ғоҙ ҙа Мә сих са ғы ла баш ла‑
ған ға тик лем, һеҙ ҙең өсөн йә нә тул ғаҡ ға зап та ры ки се рәм. 20Әле 
яны ғыҙ ҙа бу лыр ға һәм баш ҡа са раҡ һөй ләр гә те ләр инем, сөн ки 
мин һеҙ ҙең хаҡ та ише теп, ап ты рау ҙа ҡал дым. 

ХәжәрменәнСараныңөлгөһө
21Ҡа нун ға буй һо нор ға те ләү се ләр, әй те геҙ әле, һеҙ ҡа нун һүҙ‑

ҙә рен тың ла май һы ғыҙ мы әл лә? 22Ун да: «Иб ра һим дың ике улы 
бул ған, улар ҙың бе ре һе ҡол дан, икен се һе ирек ле ҡа тын дан тыу‑
ған», – тип яҙыл ған. 23Әм мә ҡол дан тыу ға ны тә би ғи рә үеш тә 
донъя ға кил һә, ирек ле ҡа тын дан Ал ла вә ғә ҙә һе бу йын са тыу ған. 
24Бын да шун дай ки нә йә бар: был ҡа тын дар ике ки ле шеү ҙе са‑
ғыл ды ра. Бе ре һе Си най та уы нан бу лып, ҡол дар тыу ҙы ра, ул – 
Хә жәр. 25Хә жәр Ғә рәб стан да ғы Си най та уын аң ла та һәм хә ҙер ге 
Иеру са лим ға тап ки лә, сөн ки хә ҙер ге Иеру са лим үҙ ба ла ла ры 
ме нән ҡол лоҡ та. 26Ә күк тә ге Иеру са лим ирек ле, ул беҙ ҙең әсә‑
беҙ. 27Из ге Яҙ ма ла бы лай тип яҙыл ған: 

«Ба ла ға уҙа ал ма ған, ба ла тап ма ған ҡа тын, һө йөн! 
Бер ҡа сан да ба ла та быу ға зап та рын ки сер мә гән 

ҡа тын, ҡы уа нып ҡыс ҡыр, 
сөн ки ире таш ла ған ҡа тын дың ба ла ла ры 
ире бул ға ны ны ҡы на ҡа ра ған да кү бе рәк». 

28Һеҙ иһә, иман даш тар, Ис хаҡ ке үек, вә ғә ҙә бу йын са тыу ған ба‑
ла лар. 29Әм мә тә би ғи рә үеш тә донъя ға кил гә не те ге ва ҡыт та Рух 
аша тыу ған ды ни сек эҙәр лек лә гән бул һа, хә ҙер ҙә шу лай. 30Из ге 
Яҙ ма ла ни мә тип әй тел гән һуң? «Ҡол ҡа тын ды һәм уның улын 
ҡы уып сы ғар, сөн ки ҡол ҡа тын дың улы бер ҡа сан да ирек ле 
ҡа тын дың улы ме нән бер гә ва риҫ бул ма я саҡ». 31Беҙ иһә, иман‑
даш тар, ҡол ҡа тын дың ба ла ла ры тү гел, ә ирек ле ҡа тын ба ла ла ры. 

Иреккәсаҡырыу

51Мә сих беҙ ҙе ирек ле бу лыр өсөн азат ит те, шу ға кү рә ныҡ 
бу лы ғыҙ, үҙе геҙ ҙе ҡа бат тан ҡол лоҡ ҡа ду сар ит мә геҙ. 2Тың‑

ла ғыҙ, мин, Па вел, һеҙ гә әй тәм: әгәр сөн нәт кә ул тыр ты ла һы ғыҙ 
икән, Мә сих тән һеҙ гә бер нин дәй ҙә фай ҙа бул маҫ. 3Ә сөн нәт‑
лә неү се һәр ке ше нең Му са ҡа ну ны ның бө төн та лап та рын да 
үтәр гә те йеш ле ген та ғы бер тап ҡыр раҫ ла йым. 4Һеҙ, үҙе геҙ ҙе 
ҡа нун ме нән аҡ лар ға ты ры шыу сы лар, Мә сих тән айы рыл ды ғыҙ, 
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Ал ла  мәр хә мә те нән мәх рүм ҡал ды ғыҙ. 5Әм мә беҙ Рух аша Ал ла 
ал дын да иман ме нән аҡ ла ны уы быҙ ҙы ыша ныс ме нән кө тә беҙ. 
6Ғай са Мә сих тә сөн нәт кә ул тыр ты лыу ҙың да, сөн нәт һеҙ бу‑
лыу ҙың да бер нин дәй ҙә әһә миә те юҡ, мө хәб бәт аша эш итеү се 
иман ғы на әһә ми әт кә эйә. 

7Иман да саҡ та эше геҙ яҡ шы ба ра ине. Хә ҡи ҡәт кә буй һо нор ға 
һеҙ гә кем ҡа ма сау ла ны? 8Бын дай ышан ды рыу бит һеҙ гә Са ҡы‑
рыу сы нан кил мәй. 9Аҙ ғы на әсет ке лә бө төн ҡа мыр ҙы әсе тә. 
10Мин Раб бы ға та я нып, һеҙ ҙең баш ҡа төр лө фе кер йө рөт мә ҫе‑
геҙ гә ыша нам, ә ара ғыҙ ҙа ғы баш ҡа ты рып йө рөү се ләр, кем бу‑
лы уы на ҡа ра маҫ тан, хө көм гә ду сар ите лер. 11Иман даш тар, әгәр 
сөн нәт кә ул тыр ты лыу ҙың кә рәк ле ген әле лә вә ғәз лә йем икән, 
ни өсөн ми не һа ман эҙәр лек ләй ҙәр? Ул ва ҡыт та ар ҡы саҡ ту ра‑
һын да өй рә те үем дә кәр тә бу лып тор маҫ ине. 12Һеҙ ҙең ара ла ғы 
баш ҡа ты рып йө рөү се ләр ҙе сөн нәт ләү уры ны на ту лы һын са бес‑
те реп ыр ғыт һын дар ине. 

13Иман даш тар, һеҙ ирек кә са ҡы рыл ды ғыҙ, әм мә һеҙ ҙең азат‑
лы ғы ғыҙ тән дең нәф се лә рен ҡә нә ғәт лән де реү өсөн һыл тау бул‑
ма һын, бер‑бе ре геҙ гә мө хәб бәт ме нән хеҙ мәт ите геҙ. 14Бө төн 
ҡа нун дың асы лын бер һүҙ ме нән аң ла тып бу ла: «Яҡы ның ды 
үҙең де ярат ҡан ке үек ярат». 15Әгәр бер‑бе ре геҙ гә йырт ҡыс хай‑
уан дар ке үек эт лә ше үе геҙ ҙе да уам итә һе геҙ икән, бер‑бе ре геҙ ҙе 
ҡы рып бө төүе геҙ бар. Һаҡ бу лы ғыҙ! 

Рухбуйынсайәшәү
16Һеҙ гә әй тәм: Рух бу йын са йә шә һә геҙ, го наһ лы тә би ғәт те‑

ләк тә ре нә би реш мәҫ һе геҙ. 17Го наһ лы тә би ғәт – Рух ҡа, ә Рух 
го наһ лы тә би ғәт кә ҡар шы. Улар бер‑бе ре һе нә ҡар шы то ра бит, 
шу ға кү рә һеҙ үҙе геҙ те лә гән дәр ҙе үтәй ал май һы ғыҙ. 18Һеҙ ҙең 
ме нән Рух етәк се лек итә икән, ҡа нун аҫ тын да тү гел һе геҙ. 19Го‑
наһ лы тә би ғәт тең ҡыл ған эш тә ре бил дә ле, был – фә хеш лек, 
шаҡ шы лыҡ, аҙ ғын лыҡ, 20ял ған илаһ тар ға та бы ныу, си хыр сы лыҡ, 
дош ман ла шыу, ыҙ ғыш, көн сөл лөк, яр һыу, мин‑мин лек, та лаш, 
ял ған тәғ ли мәт тәр та ра тыу, 21хө сөт лөк, эс ке се лек, ҡо то рон ҡо 
мәж лес тәр һәм баш ҡа шун дай яман лыҡ тар. Бы ға тик лем дә иҫ‑
кәр тә кил дем, йә нә иҫ кәр тәм: бын дай юл ға ба ҫыу сы лар Ал ла 
бат ша лы ғын ми раҫ итеп ал ма я саҡ. 

22Рух тың емеш тә ре иһә: мө хәб бәт, шат лыҡ, имен лек, са быр‑
лыҡ, итә ғәт лек, из ге лек, тоғ ро лоҡ, 23ба ҫал ҡы лыҡ, то та наҡ лыҡ. 



444

 Галаттарға  5, 6 

Бын дай си фат тар ға бер нин дәй ҡа нун да ҡар шы кил мәй. 24Ә 
Ғай са Мә сих те ке бул ған дар үҙ ҙә ре нең го наһ лы тә би ғә тен ын‑
ты лыш та ры һәм аҙ ғын нәф се лә ре ме нән ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лап 
ҡуй ҙы. 25Рух ме нән йә шәй беҙ икән, Рух бу йын са эш итер гә те‑
йеш беҙ. 26Мә ғә нә һеҙ дан ға ын тыл ма йыҡ, бер‑бе ре беҙ ҙең йә нен 
көй ҙөр мә йек, бер‑бе ре беҙ ҙән көн ләш мә йек. 

Бер‑берегеҙгәярҙамсылбулығыҙ

61Иман даш тар, бе рәй һе нин дәй ҙер го наһ өҫ төн дә то то ла 
икән, һеҙ, Рух ҡа та я ныу сы лар, ип ле ге нә итеп уны тө ҙә те‑

геҙ. Әм мә, ҡот ҡо ға би рел мәҫ өсөн, һәр бе ре геҙ үҙ‑үҙен кү ҙәт һен. 
2Бер‑бе ре геҙ гә тор мош тоң ауыр йө гөн кү тә ре ше геҙ – шу лай итеп 
Мә сих ҡа ну нын үтәр һе геҙ. 3Әгәр ҙә кем дер үҙе ту ра һын да ысы‑
ны на ҡа ра ған да һәй бә те рәк фе кер ҙә бу лып, үҙен баш ҡа лар ҙан 
өҫ төн ҡуя икән, ул фә ҡәт үҙ‑үҙен ал дай. 4Һәр кем үҙ эшен һы нап 
ҡа ра һын, шул саҡ та үҙен баш ҡа лар ме нән са ғыш тыр ма йын са үҙ 
хеҙ мә те ме нән ғо рур ла на алыр. 5Һәр кем үҙ йө гөн үҙе кү тә рер гә 
те йеш бит. 

6Өй рә неү се өгөт‑нә си хәт би реү се һе ме нән бул ған яҡ шы лы‑
ғын ур таҡ лаш һын. 7Ал дан ма ғыҙ: Ал ла ны ал даш ты рыу мөм кин 
тү гел – ке ше ни сәс һә, шу ны ура. 8Үҙе нең го наһ лы тә би ғә те нә 
ярар ға ты ры шып сә сеү се – һә лә кәт урыр, Рух яла нын да сә сеү се 
Рух тан мәң ге лек тор мош алыр. 9Из ге лек ҡы лыу ҙан ары ма йыҡ, 
әгәр туҡ тал ма һаҡ, шул саҡ уңыш ты ва ҡы тын да урып алыр быҙ. 
10Шу ға кү рә яйы сыҡ ҡан һа йын һәр ке ше гә, би ге рәк тә иман‑
даш тар ға из ге лек ҡы ла йыҡ. 

Изгетеләктәрһәмиҫкәртеүҙәр
11Кү рә һе геҙ ме, ха тым дың ҙур хә реф тәр ме нән яҙыл ған өлө шөн 

үҙ ҡул да рым ме нән яҙам. 12Ти рә‑яҡ та ғы лар ға тыш ҡы яҡ тан ғы на 
яҡ шы тәьҫир ҡал ды рыр ға те ләү се ләр, Мә сих ар ҡы са ғы ха ҡы на 
үҙ ҙә рен эҙәр лек лә мә һен дәр өсөн ге нә, һеҙ ҙе сөн нәт ле бу лыр ға 
мәж бүр итер гә ты ры ша лар. 13Сөн нәт кә ул тыр тыл ған дар ара һын да 
ла ҡа нун ды тот мау сы лар бар бит, әм мә, һеҙ ҙе был йо ла ға ду сар 
итеп һәм шу ның ме нән маҡ та ныр өсөн, сөн нәт ле бу лы уы ғыҙ ҙы 
те ләй ҙәр. 14Ә ми нең Раб бы быҙ Ғай са Мә сих ар ҡы са ғы нан баш‑
ҡа бер ни ме нән дә маҡ тан ғым кил мәй, ми нең өсөн был донъя 
шул ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лан ды, ә мин донъя өсөн ҡа ҙаҡ лан дым. 
15Сөн нәт кә ул тыр ты лыу ҙың да, сөн нәт лән мәү ҙең дә бер нин дәй 
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ҙә әһә миә те юҡ, яңы зат бу лып яра ты лыу ғы на мө һим. 16Ошо 
ҡа ғи ҙә бу йын са йә шә гән дәр гә һәм Ал ла ның Из ра иль хал ҡы на 
имен лек һәм шәф ҡәт бул һын. 17Ми не бер кем дә бү тән сә бын‑
дай ҡай ғы лар ға һал ма һын, сөн ки мин тә нем дә Ғай са ға хеҙ мәт 
ите үем дең бил дә һе бул ған яра эҙ ҙә рен йө рө тәм. 18Иман даш тар, 
Раб бы быҙ Ғай са Мә сих тең мәр хә мә те һеҙ ҙең ру хы ғыҙ ме нән 
бул һын. Амин. 
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ПавелдыңЕфестағы
имандаштарғаяҙғанхаты

Ефестарға 

Сәләмләү

11Ал ла их ты я ры ме нән Ғай са Мә сих тең ил се һе Па вел дан 
Ефес ҡа ла һын да ғы Ғай са Мә сих кә тоғ ро бул ған из ге ләр гә 

2Ата быҙ Ал ла нан һәм Раб бы Ғай са Мә сих тән һеҙ гә мәр хә мәт 
һәм имен лек бул һын! 

ҒайсаМәсихфатихалары
3Беҙ ҙе Мә сих аша күк тә ге бө төн ру хи бай лыҡ тар ме нән фа‑

ти ха ла ған Раб бы быҙ Ғай са Мә сих тең Ата һы һәм Ал ла һы дан‑
лан һын. 4Ал ла ал дын да из ге һәм саф бу лы уы быҙ өсөн, донъя 
яра тыл ған ға тик лем үк Ул беҙ ҙе Мә сих аша һай лап ал ды һәм, 
беҙ гә бул ған мө хәб бә те ха ҡы на, 5Ғай са Мә сих аша беҙ ҙе Үҙ ба‑
ла ла ры итер гә ал дан уҡ бил дә ләп ҡуй ҙы. Был – Уның их ты я ры 
һәм маҡ са ты. 6Ул бы ны Үҙе нең ғә зиз Улы аша беҙ гә бү ләк итеп 
бир гән бө йөк мәр хә мә те маҡ тал һын өсөн эш лә не. 7Беҙ Мә сих‑
тә Уның ҡа ны аша йо лоп алы на быҙ, го наһ та ры быҙ ки се ре лә. 
Бы ның ме нән Ал ла сик һеҙ мәр хә мә тен күр һәт те. 8Ал ла беҙ гә 
был мәр хә мә тен бар лыҡ зи рәк лек һәм аҡыл ме нән бер гә мул 
итеп бир ҙе. 9Ул, Мә сих аша тор мош ҡа ашы рыр ға ҡа рар ит кән 
ниә те бу йын са, беҙ гә Үҙ их ты я ры ның се рен ас ты. 10Уның ниә те 
шу лай: бил дә лән гән ва ҡыт ет кәс, күк тәр ҙә һәм ер ҙә бул ған‑
дар ҙың бө тө нө һөн дә Мә сих тә бер ләш те реү. 11Һәм мә һен дә Үҙ 
ниә те һәм их ты я ры ме нән Бул ды рыу сы Ал ла, Үҙе нең маҡ са ты 
бу йын са ал дан бил дә ләп, беҙ ҙе Мә сих аша ва риҫ та ры итеп ҡуй‑
ҙы. 12Бы ны Ул беҙ ҙең, Мә сих кә өмөт бағ лау сы лар ҙың тәү ге лә‑
ре аша Ал ла ның бө йөк лө гө маҡ тал һын өсөн эш лә не. 13Һеҙ ҙә 
хә ҡи ҡәт һү ҙен – һеҙ гә ҡо то лоу кил те реү се Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе 
ише теп, Мә сих кә инан ғас, вә ғә ҙә ител гән Из ге Рух ме нән Ал ла 
та ра фы нан Мә сих аша мө һөр лән де геҙ. 14Ә Ал ла беҙ ҙе, Үҙе не ке 



447

 Ефестарға  1, 2 

бул ған дар ҙы, ту лы һын са йо лоп ал ған ға тик лем, Из ге Рух – ала‑
саҡ ми ра ҫы быҙ ға ыша ныс лы бил дә һәм шу ның аша Ал ла ның 
бө йөк лө гө нә маҡ тау бу лыр. 

Павелдыңдоғаһы
15Шу ның өсөн мин дә, һеҙ ҙең Раб бы быҙ Ғай са ға бул ған има‑

ны ғыҙ һәм бө төн иман даш тар ға мө хәб бә те геҙ ту ра һын да ише теп, 
16до ға ла рым да иҫ кә алып, Ал ла ға һеҙ ҙең өсөн бер туҡ тау һыҙ рәх мәт 
әй тәм 17һәм Раб бы быҙ Ғай са Мә сих тең Ал ла һы, шөһ рәт ле Ата, 
Уны яҡ шы раҡ та нып бе леү өсөн һеҙ гә аҡыл һәм асы лыш Ру хы 
бир һен тип до ға ҡы лам. 18‑19Уның са ҡы ры уы һеҙ ҙә нин дәй өмөт 
уят ҡа нын, беҙ ҙең ми ра ҫы быҙ ҙың Ал ла ның из ге хал ҡы ара һын да 
ни тик лем мул һәм дан лы бу лы уын беҙ ҙә, иман то тоу сы лар ҙа, 
хә рә кәт итеү се ҡе үәт тең са ғыш тыр ғы һыҙ бө йөк икә нен та ны‑
уы ғыҙ ҙы те ләп, Ул йө рәк тә ре геҙ ҙе яҡ тырт һын өсөн до ға ҡы лам. 
Был иң бө йөк ҡе үәт 20Мә сих Ал ла та ра фы нан үле нән те рел те леп, 
күк тә Үҙе нең уң яғы на ул тыр тыл ған да ҡул ла ныл ды. 21Мә сих ун‑
да бө төн етәк се ләр ҙән дә, ха ким дар ҙан, ҡе үәт тәр ҙән, һәр төр лө 
көс тәр ҙән дә өҫ тө нө рәк, Уның исе ме һәр төр лө атаҡ лы исем дәр 
ме нән атал ған дар ҙан да был донъя ла ғы на тү гел, ки лә сәк донъя‑
ла ла юға ры раҡ. 22Ал ла бө төн нә мә не лә Мә сих тең аяҡ аҫ ты на 
һал ды, Уны бө төн нә мә нән өҫ төн итеп, иман даш тар бер ҙәм ле‑
ге нә баш итеп ҡуй ҙы. 23Бер ҙәм лек иһә – Мә сих тең тә не, бө төн 
нә мә лә лә бар нә мә не тул ты рып то роу сы Мә сих тең ту лы лы ғы. 

Үлемдәнтормошҡа

21Һеҙ яман эш тә ре геҙ һәм го наһ та ры ғыҙ ар ҡа һын да үле ине геҙ, 
2элек һеҙ ошо донъя ның го наһ лы ғә ҙәт тә ре нә, һа уа ла ғы көс‑

тәр ме нән ида ра итеү се гә, әле ге ва ҡыт та Ал ла ға ҡа ра та итә ғәт һеҙ 
ке ше ләр ҙә ғә мәл ҡы лыу сы рух ҡа буй һо ноп йә шә не геҙ. 3Ҡа сан дыр 
беҙ бө тө нө бөҙ ҙә, тә не беҙ һәм уй ҙа ры быҙ ҙың их ты я жын үтәп, 
тән те ләк тә ре бу йын са йә шә нек, һәм, бул мы шы быҙ ар ҡа һын да, 
беҙ ҙе баш ҡа лар ке үек үк Ал ла асы уы кө тә ине. 4Әм мә сик һеҙ 
шәф ҡәт ле Ал ла беҙ гә ҡа ра та Үҙе нең бө йөк мө хәб бә тен күр һәт те: 
5беҙ ҙе, яман эш тә ре беҙ ар ҡа һын да үле ләр ҙе, Мә сих ме нән бер гә 
те релт те. Уның мәр хә мә те ме нән ҡо тол до ғоҙ һеҙ. 6Ал ла беҙ ҙе Ғай са 
Мә сих ме нән бер гә үле нән те релт те һәм күк тәр ҙә Уның йә нә‑
шә һе нән урын бир ҙе. 7Бы ны беҙ гә ҡа ра та бул ған из ге ле ген һәм 
Үҙ мәр хә мә те нең сик һеҙ мул лы ғын ки лә сәк бы уат тар ҙа  күр һә теү 
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өсөн Ғай са Мә сих аша эш лә не. 8Ал ла мәр хә мә те ме нән иман 
аша ҡо тол до ғоҙ. Был һеҙ ҙең үҙе геҙ ҙән тү гел, ә Ал ла бү лә ге. 9Һеҙ 
ҡыл ған эш тәр ҙең һө ҙөм тә һе лә тү гел, шу ға кү рә маҡ тан ма ғыҙ. 
10Беҙ ҙе Ал ла бар ит те. Уның ал дан әҙер лән гән яҡ шы эш тә рен 
баш ҡа рыу өсөн, беҙ Ғай са Мә сих аша бар ител дек. 

Мәсихтәберләшеү
11Һеҙ, тыу мы шы ғыҙ ме нән ҡа сан дыр мә жү си бул ған дар, иҫе‑

геҙ гә тө шө рө гөҙ: тән йо ла һын ғы на үтәп, үҙ ҙә рен «сөн нәт ле» 
тип атау сы лар һеҙ ҙе «сөн нәт һеҙ ҙәр» тип йө рө тә ине. 12Элек һеҙ 
Мә сих һеҙ, Из ра иль йәм ғиә тен дә бул ма йын са, Ал ла та ра фы нан 
би рел гән вә ғә ҙә гә ни геҙ лән гән ки ле шеү ҙән сит лә те леп, донъя ла 
өмөт һөҙ һәм Ал ла һыҙ йә шәй ине геҙ. 13Ҡа сан дыр Ал ла нан алыҫ 
бул һа ғыҙ ҙа, хә ҙер Ғай са Мә сих тә һе геҙ, Уның ҡа ны аша Ал ла ға 
яҡы най ҙы ғыҙ. 14Ғай са Мә сих – ты ныс лыҡ сы ға на ғы. Ул бит, 
ара лар ҙа ғы кәр тә не еме реп, ике яр ты нан бер бө төн яһа ны. Ул 
Үҙен ҡор бан итеп дош ман лыҡ ты юҡ ит те. 15Ҡа нун әмер ҙә рен 
һәм ҡа ғи ҙә лә рен ғә мәл дән сы ғар ҙы. Ул, имен лек урын лаш ты‑
рып, ике төр көм дән Үҙен дә яңы бер ха лыҡ бул дыр ҙы. 16Ғай са 
Мә сих ар ҡы саҡ та ғы үле ме ме нән ара ғыҙ ҙа ғы дош ман лыҡ ты 
юҡ ҡа сы ға рып, ике яҡ ты ла бер тән дә Ал ла ме нән та тыу лаш‑
тыр ҙы. 17Мә сих кил гәс, һеҙ гә, Ал ла нан алыҫ то роу сы лар ға ла, 
Ал ла ға яҡын бул ған дар ға ла, та тыу лыҡ ту ра һын да Һө йө нөс лө 
Хә бәр иғ лан ит те. 18Сөн ки Уның аша ике яҡ өсөн дә ур таҡ Рух 
ме нән Ата быҙ яны на ба рыу юлы бар. 19Ти мәк, һеҙ хә ҙер ят һәм 
кил ме шәк тү гел, ә Ал ла хал ҡы ның мил ләт тәш тә ре һәм Уның 
йор то ағ за ла ры. 20Һеҙ ил се ләр һәм пәй ғәм бәр ҙәр ни геҙ бу лып 
тор ған Йорт итеп ҡо рол до ғоҙ, ә ни геҙ ҙең иң төп та шы – Ғай са 
Мә сих Үҙе. 21Был ни геҙ та шы бө төн би на ны бер гә ҡу шып то ра 
һәм би на, кү тә ре лә ба рып, Раб бы ла Из ге Йорт бу лып ҡал ҡыр. 
22Һеҙ ҙә баш ҡа лар ме нән бер гә Раб бы ның Ру хы яр ҙа мын да Ал ла 
тор ла ғы бу лып тө ҙө лә һе геҙ. 

Павелдыңхеҙмәте

31Бы на шу ға кү рә мин, Па вел, һеҙ ҙең, йәғ ни йә һүд бул‑
ма ған дар өсөн Ғай са Мә сих ха ҡы на тот ҡон, Ал ла ға до ға 

ҡы лам. 2Һеҙ гә хеҙ мәт итеү өсөн, ми ңә Ал ла мәр хә мә те ме нән 
би рел гән ва зи фам ту ра һын да ишет кән һе геҙ ҙер. 3Бы ға тик лем 
ҡыҫ ҡа са яҙып үте үем сә, Ал ла ми ңә се рен асып, ниә тен  бел дер ҙе. 
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4Һеҙ,  яҙ ған да рым ды уҡып, Мә сих тең се ре нең асы лын аң ла уым‑
ды күҙ ал ды на кил те рә алыр һы ғыҙ. 5Бо рон ғо за ман да был сер 
ке ше ләр гә хә бәр ител мә не, хә ҙер иһә Ал ла уны Из ге Рух аша 
Үҙе нең из ге ил се лә ре ме нән пәй ғәм бәр ҙә ре нә асып бир ҙе. 6Был 
сер шу нан ғи бә рәт: Ғай са Мә сих тә, Һө йө нөс лө Хә бәр аша, йә һүд‑
тәр ме нән йә һүд бул ма ған дар бер тән дең ағ за ла ры, Ал ла бир гән 
вә ғә ҙә не ур таҡ ла шыу сы лар һәм ва риҫ тар. 

7Ал ла кө сө һәм ҡе үә те аша Уның ми ңә бир гән мәр хә мә те ме нән 
был Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе та ра тыу эшен дә хеҙ мәт итә баш ла ным. 
8Ми ңә, бө төн иман лы лар ара һын да иң тү бә не нә, ошо мәр хә мәт – 
Мә сих тең сик һеҙ бай лы ғын баш ҡа ха лыҡ тар ға вә ғәз ләү, 9бө төн 
нә мә не бар ит кән Ал ла та ра фы нан баш тан уҡ йә ше реп то тол ған 
сер ҙең ғә мәл гә ни сек ашы ры лы уын бө тө нө һө нә яҡ тыр тыу хөр‑
мә те би рел де. 10Был ниәт бу йын са иман даш тар бер ҙәм ле ге аша 
күк тә ге етәк се ләр ме нән ха ким дар ға Уның күп яҡ лы зи рәк ле ге 
мәғ лүм бу лыр. 11Ал ла та ра фы нан баш тан уҡ бил дә лән гән был 
мәң ге лек ниәт Раб бы быҙ Ғай са Мә сих аша тор мош ҡа ашы рыл ды. 
12Беҙ Мә сих кә ина ныу аша тә үәк кәл һәм ыша ныс лы рә үеш тә 
Ал ла ға яҡын ла ша ала быҙ. 13Шу ға кү рә, һеҙ ҙең хаҡ ҡа ға зап тар 
си ге үе мә кү ңе ле геҙ төш мә һен, тип үте нәм. Был ға зап тар – һеҙ‑
ҙең да ны ғыҙ өсөн. 

Мәсихтеңмөхәббәте
14Шу ға кү рә мин Ата быҙ ал дын да ту быҡ ла нып до ға ҡы лам. 

15Күк тә һәм ер ҙә бул ған һәр ғаи лә үҙе нә йә шә йеш те лә, исем де 
лә Унан ала. 16Дан лы бө йөк лө гө нөң бай лы ғы ме нән ке ше нең 
кү ңе лен дә Үҙ Ру хы аша ны ғы ныр ға ҡе үәт бир һен, 17иман то то‑
уы быҙ аша кү ңел дә ре геҙ ҙә Мә сих йә шә һен, тип до ға ҡы лам. Һеҙ 
мө хәб бәт тә та мыр йәй гән һәм ны ғын ған хәл дә 18‑19Ал ла ның бө төн 
из ге ке ше лә ре ме нән бер лек тә Мә сих мө хәб бә те нең иңе нә һәм 
бу йы на, бе йек ле ге нә һәм тә рән ле ге нә тө шө нә алы уы ғыҙ һәм ке ше 
аҡы лы һый ҙы ра ал маҫ лыҡ был мө хәб бәт те та нып бе ле үе геҙ өсөн 
до ға ҡы лам. Шу лай һеҙ ҙе Ал ла ның бар ту лы лы ғы сол ғап алыр. 

20Беҙ ҙә эш итеү се ҡе үә те ме нән һо ра ға ны быҙ ҙан йә ки уй ла‑
ға ны быҙ ҙан са ғыш тыр ғы һыҙ кү бе рәк эш ләй Алыу сы ға, 21иман‑
даш тар бер ҙәм ле ген дә Ғай са Мә сих аша Уға бы уын дан‑бы уын ға, 
мәң ге нән‑мәң ге гә дан бул һын! Амин. 



 Ефестарға  4 

450

Мәсихтәберҙәмбулыу

41Шу ға кү рә мин, Раб бы ха ҡы на тот ҡон бу ла раҡ, һеҙ ҙең Ал ла‑
нан ал ған са ҡы ры лы уы ғыҙ ҙа ла йыҡ лы йә шә үе геҙ ҙе үте нәм. 

2Һәр ва ҡыт тый наҡ, ба ҫал ҡы һәм са быр бу лы ғыҙ, бер‑бе ре геҙ ҙе 
мө хәб бәт ме нән ки се ре геҙ. 3Рух бир гән бер ҙәм лек те имен лек 
бәй лә неш тә ре ме нән ны ғы тып һаҡ лар ға ты ры шы ғыҙ. 4Ал ла һеҙ ҙе 
са ҡыр ған өмөт бер ге нә бул ған ке үек, һеҙ бө тө нө гөҙ бер тән һәм 
Рух та бер. 5Раб бы – бер, иман – бер, һыу ға сум ды ры лыу – бер. 
6Ал ла – бер, Ул ба ры һы ның да Ата һы. Ул ба ры һы нан да өҫ төн, 
ба ры һы аша эш итә һәм һәр кем дең бул мы шын да бар. 

7Мә сих һәр бе ре беҙ гә һә ләт те Үҙе бил дә лә гән сә бир ҙе. 8Шу ның 
өсөн Из ге Яҙ ма ла: «Юға ры ға кү тә ре леп, әсир ҙәр ҙе әй ҙәп, ке ше‑
ләр гә бү ләк өләш те», – тип әй тел гән. 9Ә «юға ры ға кү тә ре леп» 
ти гә не «Мә сих ер ҙең иң тү бән урын да ры на ла төш кәй не» ти гән 
мә ғә нә би рә. 10Ул иң тү бән гә төш тө, лә кин, Үҙе ме нән бө төн 
ға ләм де тул ты рыу өсөн, бар күк тәр ҙән дә юға ры раҡ кү тә рел де. 
11Ул Үҙе ҡай һы бер ҙә рен – ил се ләр, икен се лә рен – пәй ғәм бәр ҙәр, 
бәғ зе лә рен – Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе вә ғәз ләү се ләр, ҡай һы ла рын – 
баш лыҡ һәм өй рә теү се итеп ҡуй ҙы. 12Ал ла ның из ге хал ҡын хеҙ мәт 
итеү гә әҙер ләү, Мә сих тә нен – иман даш тар бер ҙәм ле ген – үҫ те реү 
өсөн эш лә не Ул бы ны. 13Был тө ҙө лөш бө тө нө бөҙ ҙә иман да һәм 
Ал ла Улын та нып бе леү ҙә бер ҙәм бул ған ға тик лем да уам итә‑
сәк. Шу лай итеп, беҙ ба ры быҙ ҙа ру хи яҡ тан ка мил лаш ҡан һәм 
бул мы шы быҙ ме нән Мә сих ки мә ле нә ет кән ке ше ләр бу лыр быҙ. 
14Мә кер ле ке ше ләр ҙең хәй лә лә ре нә, тәғ ли мәт тә ре нә ыша нып, 
төр лө яҡ ҡа бор ғо ла ған ел дәр һәм тул ҡын дар ың ға йы на һу ғы‑
лып, ал да нып йө рөү се са бый бу лыу ҙан туҡ та йыҡ. 15Ки ре һен сә, 
хә ҡи ҡәт ту ра һын да һө йөү ме нән һөй ләп, Уға, тән дең Ба шы бул‑
ған Мә сих кә, яраш лы рә үеш тә һәр яҡ тан үҫә йек. 16Уның аша 
тән дең һәр ағ за һы, бер‑бе ре һен бер ке теү се һе ңер ҙәр яр ҙа мын да 
то та шып һәм бер лә шеп, үҙе нә те йеш ле эш баш ҡар ған да, бө төн 
тән үҫә һәм үҙ‑үҙен мө хәб бәт тә үҫ те рә. 

Мәсихтәгеяңытормош
17Шу ға кү рә Раб бы исе ме нән әй тәм һәм та лап итәм: ар та бан 

зи һен дә ре то ма лан ған мә жү си ҙәр ке үек йә шә мә геҙ. 18Улар‑
ҙың, үҙ һүҙ ле һәм бә ғер һеҙ бул ған лыҡ тан, аң да ры то ма лан ған. 
Улар Ал ла ны бел мәй, бе лер гә лә те лә мәй һәм Ал ла та ра фы нан 
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 би рел гән тор мош тан сит лә тел гән. 19Улар, на мыҫ та рын юғал тып, 
аҙ ғын лыҡ ҡа би рел гән һәм ҡом һоҙ ла нып һәр төр лө бо ҙоҡ лоҡ тар 
ҡы ла. 20Ә һеҙ Мә сих ту ра һын да икен се нә мә ләр өй рән гәй не геҙ 
бит. 21Һеҙ, әл бит тә, Уның ту ра һын да ишет кән һе геҙ ҙер һәм хә‑
ҡи ҡәт тең Ғай са ла ни сек бу лы уын өй рән гән һе геҙ ҙер. 22Ял ған 
нәф се ме нән ма уы ғып, аҙ ғын лыҡ юлы нан бар ған элек ке ке ше нең 
бы ға са алып бар ған йә шәү рә үе ше нән баш тар тып, 23фе кер рә үе‑
ше геҙ һәм ру хы ғыҙ яңыр һын, 24һәм Ал ла сү рә тен дә яра тыл ған, 
дө рөҫ лөк тә ғә ҙел һәм из ге лек ле яңы ке ше гә әй лә не геҙ. 

25Беҙ бер тән дең ағ за ла ры бул ған ға кү рә, һәр кем ял ған ды ки ре 
ҡа ғып, үҙ яҡы ны на дө рөҫ лөк тө ге нә һөй лә һен. 26Асыу лы са ғы ғыҙ‑
ҙа ла го наһ ҡыл ма ғыҙ, ҡояш ба йы ған сы яр һы уы ғыҙ ба ҫыл һын. 
27Үҙ тор мо шо ғоҙ ҙа Иб лис кә урын ҡал дыр ма ғыҙ. 28Ур ла шыу сы лар 
баш ҡа са ур лаш ма һын, ә мох таж дар ға яр ҙам күр һә тер өсөн үҙ 
ҡул да ры ме нән бе рәй фай ҙа лы эш баш ҡар һын. 29Ауы ҙы ғыҙ ҙан 
бер нин дәй ҙә яман һүҙ сыҡ ма һын, тың лау сы лар ға яҡ шы лыҡ 
кил тер һен өсөн, нә си хәт бир гән дә тик яҡ шы һүҙ ҙәр әй те геҙ. 
30Ал ла ның Из ге Ру хын ҡай ғы ға һал ма ғыҙ, сөн ки йо лоп алып 
ҡа лыу кө нө өсөн һеҙ Уның та ра фы нан мө һөр ме нән бил дә лән‑
гән һе геҙ. 31Әсе неү, яр һыу, асыу, ҡыс ҡы рыу, яман тел ле лек һәм 
һәр төр лө яуыз лыҡ тар ҙан баш тар ты ғыҙ. 32Бер‑бе ре геҙ гә ҡа ра та 
из ге лек ле, шәф ҡәт ле бу лы ғыҙ, Ал ла һеҙ ҙе Мә сих аша ки сер гән 
ке үек, бер‑бе ре геҙ ҙе ки се ре геҙ. 

«Яҡтылыҡкешеләребулыпйәшәгеҙ»

51Ал ла ның ҡә ҙер ле ба ла ла ры бу ла раҡ, Уға оҡ шар ға ты ры шы‑
ғыҙ. 2Мә сих беҙ ҙе ярат ҡан ке үек, һеҙ ҙә мө хәб бәт тә йә шә геҙ. 

Ал ла ға хуш еҫ ле бү ләк һәм ҡор бан бу лып Мә сих беҙ ҙең өсөн 
ғү ме рен бир ҙе. 3Ал ла ның из ге хал ҡы ке үек йә шә геҙ, аҙ ғын лыҡ, 
шаҡ шы лыҡ, һәм һәр төр лө ҡом һоҙ лоҡ ту ра һын да ара ғыҙ ҙа һүҙ 
ҙә бу лыр ға те йеш тү гел. 4Оят һыҙ, аң һыҙ, шу лай уҡ төрт мә һүҙ‑
ҙәр һөй лә гән се, Ал ла ға рәх мәт ҡы лы ғыҙ. 5Шу ны бе ле геҙ: бер 
нин дәй аҙ ғын да, шаҡ шы ла, ҡом һоҙ (йәғ ни ял ған илаһ тар ға 
та бы ныу сы лар) ҙа ке ше Мә сих һәм Ал ла бат ша лы ғы нан өлөш 
ала ал май. 

6Бер кем дә буш һүҙ ҙәр ме нән ба шы ғыҙ ҙы бу та ма һын, сөн ки 
улар өсөн тың лау һыҙ ке ше ләр гә Ал ла ның асы уы тө шә лә ин де. 
7Ун дай ҙар ме нән бер гә бул ма ғыҙ. 8Һеҙ ҡа сан дыр ҡа раң ғы лыҡ 
ине геҙ, ә хә ҙер, Раб бы ны ҡы бул ған ға, яҡ ты лыҡ һы ғыҙ. Ар та бан 
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да яҡ ты лыҡ ке ше лә ре бу лып йә шә геҙ. 9Яҡ ты лыҡ* еме ше һәр 
төр лө из ге лек тән, ғә ҙел лек тән һәм хә ҡи ҡәт тән то ра. 10Раб бы ға 
хуш кил гән нә мә ләр ҙе айы ра бе ле геҙ. 11Ҡа раң ғы лыҡ тың фай‑
ҙа һыҙ эш тә рен дә ҡат наш ма ғыҙ, ки ре һен сә, улар ҙы фаш ите геҙ. 
12Ун дай ҙар ҙың йә ше рен рә үеш тә ҡыл ған да ры ту ра һын да һөй‑
ләр гә лә оят. 13Лә кин бө төн йә ше рен нә мә ләр ҙә яҡ ты лыҡ та 
фаш ите лә, 14ә яҡ ты лыҡ та асыл ған бар нә мә үҙе үк яҡ ты лыҡ. 
Шу ның өсөн дә: 

«Йо ҡо ға тал ған ке ше, уян һәм 
үле нән те рел! 
Һи не Мә сих бал ҡы тыр!» – тип әй тел гән. 

15Тор мош та уяу бу лы ғыҙ, аҡыл һыҙ ҙар ке үек тү гел, ә аҡыл 
эйә лә ре ке үек йә шә геҙ. 16Ва ҡы ты ғыҙ ҙы яҡ шы эш тәр баш ҡа рыу 
өсөн фай ҙа ла ны ғыҙ, сөн ки яман за ман да йә шәй беҙ. 17Шу ға 
кү рә аң һыҙ бул ма ғыҙ һәм Раб бы их ты я рын аң ла ғыҙ. 18Ша рап 
эсеп иҫер мә геҙ, сөн ки ул бо ҙоҡ лоҡ ҡа кил те рә, ки ре һен сә, Из ге 
Рух ме нән һу ға ры лы ғыҙ. 19Бер‑бе ре геҙ ме нән мәҙ хиә ләр, маҡ тау 
ши ғыр ҙа ры һәм Из ге Рух ме нән ил һам лан ды рыл ған йыр ҙар аша 
ара ла шы ғыҙ, кү ңе ле геҙ ҙә Раб бы ны дан лап йыр ла ғыҙ, 20бө төн 
нә мә өсөн дә һәр ва ҡыт Раб бы быҙ Ғай са Мә сих исе ме аша Ата‑
быҙ Ал ла ға рәх мәт әй те геҙ. 

Ҡатындарһәмирҙәр
21Мә сих кә их ти рам йө ҙө нән бер‑бе ре геҙ гә буй һо но ғоҙ. 22Ҡа‑

тын дар, ир ҙә ре геҙ гә Раб бы ға буй һон ған ке үек буй һо но ғоҙ, 23сөн ки 
Мә сих иман даш тар бер ҙәм ле ге нең Ба шы бул ған ке үек, ир – ҡа‑
ты ны ның ба шы, Мә сих иһә Үҙ тә не бул ған бер ҙәм лек тең ҡот ҡа‑
рыу сы һы. 24Иман даш тар бер ҙәм ле ге Мә сих кә буй һон ған ке үек, 
ҡа тын дар ҙа һәр та раф тан ир ҙә ре нә буй һон һон. 

25Ир ҙәр, Мә сих бер ҙәм лек те ярат ҡан һәм Уның өсөн Үҙен 
ҡор бан ит кән ке үек, һеҙ ҙә ҡа тын да ры ғыҙ ҙы яра ты ғыҙ. 26Ул бер‑
ҙәм лек те из ге лән де реү өсөн Үҙен ҡор бан ит те һәм һүҙ аша һыу 
ме нән та ҙа рын дыр ҙы. 27Бы ны Ул иман даш тар бер ҙәм ле ген бө тә 
шөһ рә тен дә, бер нин дәй тап һыҙ, йы йыр сыҡ һыҙ һәм баш ҡа төр лө 
етеш һеҙ лек тә ре бул ма ған, йәғ ни из ге һәм кәм се лек һеҙ итеп Үҙе нең 
ал ды на кил те реү өсөн эш лә не. 28Шу лай уҡ ир ҙәр үҙ тә нен ни сек 

* 5:9 Яҡтылыҡ – ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «Рух» тип би‑
рел гән. 
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яра та, ҡа ты нын да шу лай яра тыр ға те йеш. Ҡа ты нын ярат ҡан ир 
үҙен яра та. 29Бер кем дә бер ҡа сан да үҙ тә не нә нәф рәт ле бул май, 
ки ре һен сә, Мә сих бер ҙәм лек те хәс тәр лә гән ке үек, туҡ лан ды ра 
һәм ҡай ғыр та. 30Беҙ бит – Уның тә не нең ағ за ла ры. 31Шу ға кү рә 
«ир ке ше, ата һы ме нән әсә һен ҡал ды рып, ҡа ты ны на ҡу шы лыр 
һәм ике һе бер тән бу лыр ҙар». 32Бы ның се ре бө йөк: был һүҙ ҙәр‑
ҙе мин Мә сих кә һәм иман даш тар бер ҙәм ле ге нә ҡа ра та әй тәм. 
33Шу лай итеп, һеҙ ҙең һәр бе ре геҙ ҡа ты нын үҙ‑үҙен ярат ҡан ке үек 
ярат һын, ә ҡа тын иһә ирен хөр мәт ит һен. 

Балаларһәматай‑әсәйҙәр

61Ба ла лар, атай‑әсәй ҙә ре геҙ гә Раб бы те лә гән сә итә ғәт ле 
бу лы ғыҙ, сөн ки ғә ҙел лек шу ны та лап итә. 2«Атай‑әсә йе ңә 

хөр мәт күр һәт» – был Ал ла та ра фы нан би рел гән бе рен се әмер. 
Ә әмер гә өҫ тәл гән вә ғә ҙә һе шул: 3«шу лай эш лә һәң, һи нең өсөн 
яҡ шы бу лыр һәм ер ҙә оҙон ғү мер ле бу лыр һың». 4Ә һеҙ, атай ҙар, 
ба ла ла ры ғыҙ ҙың кү ңе лен ҡый ма ғыҙ, Раб бы ның өй рә теү ҙә рен һәм 
өгөт‑нә си хәт тә рен иҫ тә то топ, улар ҙы тәр биә ле итеп үҫ те ре геҙ. 

Ҡолдарһәмхужалар
5Ҡол дар, Мә сих кә итә ғәт ле бул ған ке үек, ер ҙә ге ху жа ла ры ғыҙ ға 

ла их ти рам лы рә үеш тә һәм ҡур ҡыу аша их лас кү ңел дән итә ғәт ле 
бу лы ғыҙ. 6Һеҙ бы ны ке ше ал дын да күр һә теү өсөн ярам һаҡ ла‑
ныу сы лар ке үек тү гел, ә ысын кү ңел дән, Ал ла их ты я рын үтәп, 
Мә сих тең ҡол да ры бу ла раҡ баш ҡа ры ғыҙ. 7Ке ше ләр гә тү гел, ә 
Раб бы ға хеҙ мәт ит кән ке үек ты рыш лыҡ күр һә те геҙ. 8Раб бы ның 
һәр кем гә – ҡол ға ла, ирек ле ке ше гә лә эш лә гән яҡ шы лыҡ та ры 
өсөн әжер би рә сә ген бе лә һе геҙ. 9Һеҙ ҙә, ху жа лар, ҡол дар ға ҡа ра та 
шун дай уҡ мө ғә мә лә лә бу лы ғыҙ, янау ҙар ҙан ты йы лы ғыҙ. Һеҙ ҙең 
дә, улар ҙың да Ху жа һы күк тә бу лы уын бе лә һе геҙ, ә Уның өсөн 
иһә бө тө нө һө лә бер ти геҙ. 

Рухиҡоралдар
10Та ғы ла шу ны өҫ тәп әй тәм: Раб бы ме нән ты ғыҙ бәй лә неш‑

тә бу лы уы ғыҙ аша, Уның кө сө һәм ҡе үә те ме нән ны ғы ны ғыҙ. 
11Иб лис тең мә кер ле ниәт тә ре нә ҡар шы то ра алыу өсөн Ал ла ның 
бө төн төр ҡо рал да ры на ке йе не геҙ. 12Беҙ ке ше ләр гә ҡар шы тү гел, 
ә ошо донъя ҡа раң ғы лы ғы ның етәк се лә ре нә, ха ким да ры на, ху‑
жа ла ры на һәм күк тә ге шаҡ шы ру хи көс тәр гә ҡар шы кө рә шә беҙ. 
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13Ҡа ра көн дәр ҙә дош ман ға ҡар шы лыҡ күр һә теп, бө тө нө һөн ең‑
гән гә тик лем би реш мәҫ өсөн, Ал ла ҡо рал да ры ның бө төн төр‑
ҙә ре нә ке йе не геҙ. 14Шу лай итеп, бил дә ре геҙ ҙе хә ҡи ҡәт бил ба уы 
ме нән бы уып, тә ҡүә лек тең ти мер ке йе мен ке йеп, саф ҡа то ро ғоҙ. 
15Имен лек ту ра һын да Һө йө нөс лө Хә бәр вә ғәз ләү гә әҙер ле ге геҙ ҙе 
аяҡ ке йе ме итеп ке йе геҙ. 16Ҡул да ры ғыҙ ҙа һәр саҡ иман ҡал ҡа‑
нын то то ғоҙ, уның яр ҙа мын да Иб лис тең ут лы уҡ та рын һүн де рә 
алыр һы ғыҙ. 17Ҡот ҡа рыу ҙы ти мер баш лыҡ итеп ке йе геҙ һәм Рух 
ҡы лы сын – Ал ла һү ҙен алы ғыҙ. 

18Һәр төр лө до ға һәм үте нес ме нән из ге Рух тың кө сө аша һәр 
ва ҡыт Ал ла ға мө рә жә ғәт ите геҙ. Был маҡ сат ҡа өл гә шеү өсөн 
даи ми рә үеш тә, ары май‑тал май до ға ҡы лы ғыҙ. 19Һө йө нөс лө 
Хә бәр ҙең се рен тә үәк кәл бел де ре үем де те ләп, һөй лә гән саҡ та 
кә рәк ле һүҙ ҙәр та бы лып тор һон тип, ми нең өсөн дә до ға ҡы‑
лы ғыҙ. 20До ға ла ры ғыҙ ҙа мин тот ҡон лоҡ та ла Һө йө нөс лө Хә бәр 
ха ҡы на ил се лек итеп, те йе шен сә ҡы йыу лыҡ ме нән вә ғәз ләй 
алы уым ды һо ра ғыҙ. 

Сәләмдәрһәмизгетеләктәр
21Ми нең хәл дә рем һәм эш тә рем ту ра һын да ҡә ҙер ле иман да‑

шы быҙ һәм Раб бы хеҙ мә тен дә тоғ ро хеҙ мәт тә ше беҙ Ти хик ба‑
ры һын да һөй ләп би рер. 22Беҙ ҙең хаҡ та хә бәр ҙар бу лы уы ғыҙ һәм 
кү ңел дә ре геҙ ҙе йы уат һын өсөн, мин Ти хик ты яны ғыҙ ға ебә рәм. 
23Ата быҙ Ал ла нан һәм Раб бы быҙ Ғай са Мә сих тән иман даш та ры‑
быҙ ға имен лек һәм иман лы мө хәб бәт бул һын. 24Раб бы быҙ Ғай са 
Мә сих те бөт мәҫ һө йөү ме нән яра тыу сы лар ҙың бө тө нө һө нә лә 
Ал ла ның мәр хә мә те бул һын*. 

*  6:24 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «Амин» ти гән һүҙ ҙә бар. 
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ПавелдыңФилиптағы
имандаштарғаяҙғанхаты

Филиптарға 

Сәләмләү

11Ғай са Мә сих кә хеҙ мәт итеү се Па вел ме нән Ти мо фей ҙан 
Фи лип та ғы иман даш тар бер ҙәм ле ге нең етәк се лә ре һәм 

яр ҙам сы ла ры на, Ғай са Мә сих те ке бул ған бар из ге ләр гә сә ләм. 
2Ата быҙ Ал ла нан һәм Раб бы Ғай са Мә сих тән һеҙ гә мәр хә мәт 
һәм имен лек бул һын! 

Доғаҡылыу
3Һеҙ ҙе иҫ кә тө шөр гән һа йын, мин Ал ла ма рәх мәт тәр уҡы йым, 

4бө тө нө гөҙ өсөн ҡыл ған до ға ла рым ды һәр ва ҡыт ҙур шат лыҡ 
ме нән баш ҡа рам, 5сөн ки тәү ге көн дән баш лап бө гөн гә тик лем 
Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе та ра тыу ҙа ҡат на ша һы ғыҙ. 6Тор мо шо ғоҙ ҙа 
из ге лек ле эш баш ла ған Ал ла уны Ғай са Мә сих кил гән көн гә тик‑
лем та мам лар, тип ыша нам. 7Ми ңә һеҙ ҙең бө тө нө гөҙ ту ра һын да 
ла шу лай тип уй лар ға ни геҙ бар, сөн ки һеҙ ми нең йө рә гем дә 
урын ал ды ғыҙ. Төр мә лә булған ва ҡыт та ла, Һө йө нөс лө Хә бәр‑
ҙе яҡ ла ған да һәм раҫ ла ған да ла, ба ры ғыҙ ҙа ми нең ме нән Ал ла 
мәр хә мә тен бү ле шә һе геҙ. 8Ба ры ғыҙ ҙы ла Ғай са Мә сих һө йө үе 
ме нән яра ты уы ма һәм һа ғы ны уы ма Ал ла ша һит. 9Мө хәб бә те геҙ 
бе лем дә лә, тә рән аң‑зи һен дә лә арт ҡан дан‑ар та бар һын тип до‑
ға ҡы лам. 10Һеҙ ҙең иң яҡ шы лар ҙы һай лап ала бе ле үе геҙ, Мә сих 
ки лер көн гә саф һәм кәм се лек һеҙ бу лы уы ғыҙ, 11Ал ла ны дан лау 
һәм маҡ тау өсөн Ғай са Мә сих аша кил гән хаҡ лыҡ емеш тә рен 
мул кил те ре геҙ, тип до ға ҡы лам. 

Мәсих–улйәшәү
12Иман даш тар, ми нең ме нән бул ған хәл дәр ҙең дә Һө йө нөс лө 

Хә бәр ҙе та ра тыу ҙа фай ҙа кил тер гә нен бе ле үе геҙ ҙе те лә йем. 13Һө‑
ҙөм тә лә Мә сих ха ҡы на тот ҡон да бу лы уым ҡай сар һаҡ сы ла ры на 
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ла, баш ҡа лар ға ла мәғ лүм бул ды. 14Ә иман даш та ры быҙ ҙың кү‑
бе һе, тот ҡон да бу лы уым ды бе леп, Раб бы ға ҡа ра та ыша ныс та ры 
ны ғын ды, Ал ла һү ҙен та ғы ла ҡы йы уы раҡ, ҡурҡ ма йын са вә ғәз‑
ләй баш ла ны лар. 

15Әй тер гә кә рәк, ҡай һы бе рәү ҙәр Мә сих те көн лә шеү һәм сәм 
ар ҡа һын да вә ғәз лә һә, икен се лә ре иһә был эш те яҡ шы лыҡ ҡы‑
лыу ниә те ме нән баш ҡа ра. 16Бы ла ры, ми нең Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе 
яҡ лау өсөн Ал ла та ра фы нан төр мә гә бик лән гә нем де бе леп, мө‑
хәб бәт кә та я нып эш итә. 17Тәү ге лә ре иһә ысын кү ңел дән тү гел, 
ә көн лә шеп, төр мә лә ге хә лем де ауы рай тыу өсөн Мә сих те вә ғәз‑
ләй. 18Әм мә уның әһә миә те юҡ. Мә сих те ни сек ке нә вә ғәз лә мә‑
һен дәр, ике йөҙ лө лөк ме нән ме, их лас мы – мин бы ға ҡы уа нам 
һәм ҡы уа на саҡ мын ғы на, 19сөн ки бе ләм: әле ге хә лем һеҙ ҙең 
до ға ла ры ғыҙ һәм Ғай са Мә сих Ру хы ның яр ҙа мы ме нән ми ңә 
ҡо то лор ға бу лыш лыҡ итер. 20Бер нин дәй хәл дә ми не хур лыҡ ҡа 
тө шө рә ал ма уы на, һәр ва ҡыт та ғы са хә ҙер ҙә ҡы йыу бу лы ры ма 
һәм тор мо шом да ла, үле мем дә лә, һәм, ғө мү мән, ми нең ме нән 
нимә ге нә бул ма һын, Мә сих те дан ла ры ма өмөт лә нәм һәм шул 
ва ҡыт ты аш ҡы нып кө тәм. 21Ми нең өсөн йә шәү – ул Мә сих, ә 
үлем – та быш. 22Әгәр ҙә йә шә үем ме нән емеш тәр ҙе му лы раҡ би‑
ре үем де да уам итә алам икән, был ос раҡ та ҡай һы ны һын һай ла‑
я са ғым ды бел мә йем. 23Мин ике юл са тын да то рам. Был донъя ны 
ҡал ды рып, Мә сих ме нән бер гә бу лыр ға ти гән те лә гем бар, һәм 
был күп кә яҡ шы раҡ. 24Әм мә һеҙ ҙең өсөн ми нең был донъя ла 
ҡа лы уым мө һи ме рәк. 25Бы ға ныҡ инан ған лыҡ тан, һеҙ ҙең ме нән 
ҡа лып, иман да ғы уңы шы ғыҙ һәм ҡы уа ны сы ғыҙ ха ҡы на ба ры ғыҙ 
ме нән бер гә бу лыр мын. 26Яны ғыҙ ға ҡа бат кил гән дә, һеҙ ми нең 
өсөн Ғай са Мә сих тә та ғы ла ны ғы раҡ ғо рур ла на ала саҡ һы ғыҙ. 

27Ни сек ке нә бул ма һын, Мә сих ту ра һын да ғы Һө йө нөс лө Хә‑
бәр гә ла йыҡ лы йә шә геҙ. Мин ки ләм ме, яңы нан һеҙ ҙе кү рәм ме, 
әл лә кил мә йем ме – бер ҙәм бу лы уы ғыҙ ҙы һәм иң гә‑иң те рәп, 
Һө йө нөс лө Хә бәр гә иман ха ҡы на кө рә ше үе геҙ ҙе ише теп то рор ға 
яҙ һын. 28Бер нин дәй ос раҡ та ла үҙе геҙ гә ҡар шы бул ған ке ше‑
ләр ҙән ҡурҡ ма ғыҙ: был – улар ға һә лә кәт, ә һеҙ ҙең өсөн ҡо то лоу 
бил дә һе. Был – Ал ла эше, 29сөн ки һеҙ гә Мә сих ха ҡы на иман 
то тоу ғы на тү гел, ә Уның өсөн ға зап тар си геү ҙә би рел де. 30Һеҙ 
мин алып бар ған кө рәш те үҙе геҙ ҙә күр ҙе геҙ, ише теп тә то ра һы‑
ғыҙ һәм, шу лай уҡ, кө рә шә һе геҙ. 
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Мәсихкәоҡшапкүндәмбулыу

21Әгәр Мә сих аша кү ңел кү тә рен ке ле ге та ба һы ғыҙ икән, әгәр 
Уның мө хәб бә те шат лыҡ кил те рә икән, әгәр һеҙ ҙә Рух ур‑

таҡ лы ғы, шәф ҡәт ле лек һәм ми һыр бан лы лыҡ бар икән, 2ми нең 
ҡы уа ны сым ды ту лы лан ды ры ғыҙ: бер фе кер ҙә бу лы ғыҙ, мө хәб‑
бә те геҙ ҙе ур таҡ итеп, бер маҡ сат һәм бер ниәт ме нән йә шә геҙ. 
3Бер‑бе ре геҙ ҙе уҙыр ға ты ры шып, дан ар ты нан ҡыу ма ғыҙ, ки‑
ре һен сә, күн дәм бу лып, баш ҡа лар ҙы өҫ төн кү ре геҙ. 4Һәр кем үҙ 
мән фә ғә тен ге нә тү гел, баш ҡа лар ха ҡын да ла хәс тәр лек күр һен. 
5Бер‑бе ре геҙ гә ҡа ра та уй‑фе кер ҙә ре геҙ Ғай са Мә сих те ке ке үек 
бул һын. 

6 Ул бул мы шы ме нән ила һи бул һа ла, 
Ал ла ға тиң бу лыр ға ын тыл ма ны, 

7 бар өҫ төн лөк тә ре нән Үҙ те лә ге ме нән баш тар тып, 
ҡол рә үе шен дә, беҙ ҙең ке үек бу лып, 
ке ше ҡиә фә тен дә йә шә не. 

8 Үҙе нең үле ме нә тик лем, 
ул ғы на ла тү гел, ар ҡы саҡ та ғы үле мен дә лә 
Үҙ‑Үҙен тү бән ҡуй ҙы һәм тың лау сан бул ды. 

9 Шу ға кү рә Ал ла та ра фы нан 
Ул ба ры һы нан да юға ры кү тә рел де, 
Уға бө төн исем дәр ҙән бө йө гө рәк исем би рел де: 

10 Ғай са исе ме ал дын да 
күк тә ге ләр ҙең, ер ҙә ге ләр ҙең һәм 
ер аҫ тын да ғы лар ҙың бө тө нө һө лә теҙ лән һен, 

11 Ата быҙ Ал ла ның да ны ха ҡы на 
һәр тел Ғай са Мә сих те Раб бы тип та ны һын. 

«Донъялағыяҡтыртҡыскеүекбалҡырһығыҙ»
12Ҡә ҙер ле лә рем, һеҙ ми не яны ғыҙ ҙа бул ған да ғы на тү гел, яны‑

ғыҙ ҙа бул ма ған да ла һәр саҡ тың ла ны ғыҙ. Хә ҙер иһә, би ге рәк тә 
үҙе геҙ ҙең ҡо то лоу ха ҡы на, ҡур ҡыу һәм ҡал ты рау аша хеҙ мә те‑
геҙ ҙе аҙа ғы на тик лем да уам ите геҙ. 13Эш мә кәр ле ге геҙ өсөн Ал ла 
Үҙе нең их ты я ры ме нән һеҙ ҙә те ләк тә, һә ләт тә тыу ҙы ра. 14Һәр 
нә мә не зар лан май һәм бә хәс ләш мәй ге нә баш ҡа ры ғыҙ. 15Шул 
саҡ та ғы на аҙ ғын һәм бо ҙоҡ ке ше ләр ара һын да ғә йеп һеҙ, Ал ла ның 
саф һәм кәм се лек һеҙ ба ла ла ры бу лып, донъя ла яҡ тырт ҡыс ке үек 
бал ҡыр һы ғыҙ. 16Мә сих ки лер көн дә көс  һа лы уым һәм хеҙ мә тем 
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юҡ ҡа бул ма ған икән тип ғо рур ла на алы уым өсөн тор мош һү ҙен 
вә ғәз лә геҙ. 17Ҡор бан бу ла раҡ Ал ла ға тәҡ дим ител гән има ны‑
ғыҙ ға һәм хеҙ мә те геҙ гә өҫ тәп хат та үҙ йә нем де бир һәм дә, мин 
ҡы уа нам һәм бө тө нө гөҙ ме нән дә ҡы уа ны сым ды ур таҡ ла шам. 
18Һеҙ ҙә шу лай уҡ ҡы уа ны ғыҙ һәм ҡы уа ны сым ды ур таҡ ла шы ғыҙ. 

ТимофейменәнЕпафродит
19Раб бы Ғай са яр ҙа мы ме нән тиҙ ҙән һеҙ гә Ти мо фей ҙы ебә‑

рер мен тип өмөт итәм. Уның аша хәл дә ре геҙ ҙе бе ле шеп, мин дә 
һеҙ ҙең ке үек үк кү ңе лем де ты ныс лан ды рыр инем. 20Һеҙ ҙең хаҡ та 
уның ке үек их лас кү ңел дән хәс тәр лек кү реү се баш ҡа бер ке мем 
дә юҡ. 21Баш ҡа лар, Ғай са Мә сих кә ина ныу ға ҡа ра ған да, үҙ яғын 
ны ғы раҡ ҡа йы ра. 22Ти мо фей ҙың тоғ ро ло ғо иһә һеҙ гә бил дә ле: 
ул Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе та ра тыу ҙа ми ңә үҙ ата һы на хеҙ мәт ит кән 
ке үек хеҙ мәт ит те. 23Шу ға кү рә, әле ге хә лем дең ни сек бу лы рын 
бел гәс тә, уны шун да уҡ һеҙ ҙең ян ға ебә рер мен тип өмөт лә нәм. 
24Үҙем дең дә тиҙ ҙән яны ғыҙ ға ба рып ете үем дә Раб бы ның мөм‑
кин лек би ре ре нә ыша нам. 

25Мин мох таж лыҡ ки сер гән дә һеҙ яр ҙам ға ебәр гән иман да шым 
һәм хеҙ мәт тә шем, кө рәш тә шем Епаф ро дит ты ки ре ҡай та рыу ҙы 
кә рәк ле тип та бам. 26Сөн ки ул ба ры ғыҙ ҙы ла һа ғы на, һәм, ҡа ты 
ауы ры уы ту ра һын да ише те үе геҙ ҙе бел гәс, ныҡ кү ңел һеҙ лән де. 
27Епаф ро дит, ысын лап та, ныҡ ауы рып кит те, хат та үлем хә лен‑
дә ине. Тик, ҡай ғы өҫ тө нә ҡай ғы бул һын тип, Ал ла та ра фы нан 
уға ғы на тү гел, ми ңә лә мәр хә мәт күр һә тел де. 28Шу ға ла мөм‑
кин тик лем ти ҙе рәк ҡай та рып ебә рәм, уны яңы нан кү реп һеҙ ҙә 
ҡы уа ныр һы ғыҙ, ми нең дә ҡай ғым кә мер. 29Һеҙ уны, Раб бы ла ғы 
иман да шы ғыҙ бу ла раҡ, оло шат лыҡ ме нән ҡа бул ите геҙ һәм 
уның ке үек тәр гә хөр мәт күр һә те геҙ. 30Ул, хеҙ мә те геҙ ҙең етеш мә‑
гән яҡ та рын ере нә ет ке реү өсөн, үҙ ғү ме рен Мә сих эше ха ҡы на 
ҡур ҡы ныс аҫ ты на ҡу йып, үлем дән саҡ то роп ҡал ды. 

Сафиман

31Иман даш та рым, ин де шу ны әй тәм, Раб бы ны ҡы бул ға ны‑
ғыҙ өсөн ҡы уа ны ғыҙ. Бер үк нә мә ләр ту ра һын да яҙыу ми ңә 

мә шә ҡәт тыу ҙыр май, ә һеҙ ҙе был күп бә лә ләр ҙән һаҡ лар. 2Эт 
ке үек тәр ҙән һаҡ ла ны ғыҙ! Яуыз лыҡ ҡы лыу сы лар ҙан һаҡ ла ны ғыҙ! 
Дө рөҫ бул ма ған сөн нәт ләү ҙе та лап итеү се ләр ҙән һаҡ ла ны ғыҙ! 
3Ысын сөн нәт ле ләр – беҙ, тән йо ла ла ры на та я ныу сы лар тү гел, 
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ә Ал ла ға Уның Ру хы ме нән ғи бә ҙәт ҡы лыу сы лар һәм Мә сих ме‑
нән ғо рур ла ныу сы лар. 4Мин үҙем дә ун дай йо ла лар ға та я на алыр 
инем. Әгәр баш ҡа бе рәү тән йо ла ла ры на та я ныр ға те ләй икән, 
ми нең бы ға ни ге ҙем ны ғы раҡ. 5Мин тыу ғас, һи ге ҙен се көн дә үк 
сөн нәт кә ул тыр тыл ған мын, Из ра иль хал ҡы нан мын, Ве ни а мин 
нә ҫе ле нән мен, ев рей ҙар ҙан тыу ған ев рей мын, ҡа нун бу йын са 
фа ри сей*, 6аш ҡы нып Мә сих бер ҙәм ле ген эҙәр лек лә нем, ҡа нун 
та лап та рын үтәү бу йын са на мы ҫым да та ҙа бул ды. 

7Элек үҙем өсөн та быш тип һа на ған нә мә ләр ҙең, Мә сих аша, 
юғал тыу икән ле ген аң ла ным хә ҙер. 8‑9Улай ғы на ла тү гел, Раб‑
бым Ғай са Мә сих те та нып бе леү ҙе мин бер ҙән‑бер та быш тип 
һа на йым һәм баш ҡа бө төн нә мә ләр ҙе лә юғал тыу тип уй ла йым. 
Мә сих кә эйә бу лыу һәм Ун да үҙем де та быу өсөн, мин бар нә мә не 
лә сүп‑сар ға иҫәп ләп, улар ҙан Мә сих ха ҡы на баш тарт тым. Ми‑
нең хаҡ лы ғым ҡа нун ды үтәү гә тү гел, ә Мә сих кә бул ған има ным, 
Ал ла нан кил гән хаҡ лы ғы ма ни геҙ лән гән. 10Мин Мә сих тең Үҙен 
та ныр ға, Уның үле нән те ре леү ҡөҙ рә тен бе лер гә, ға зап та рын ур‑
таҡ ла шыр ға һәм үлем мә ле нә тик лем ге Мә сих кә оҡ шар ға, 11һәм 
ни сек тә бул һа үле нән те ре леү гә өл гә шер гә өмөт лә нәм. 

Маҡсатҡаынтылыу
12Ба ры һы на ла өл гәш тем йә ки ка мил лаш тым тип әйт мә йем, 

әм мә Ғай са Мә сих ми ңә эйә бул ған һы маҡ, мин дә бы лар ҙың 
ба ры һы на ла эйә бу лыр ға ты ры шам. 13Иман даш тар, мин маҡ са‑
ты ма өл гәш тем тип һа на ма йым. Ә ба ры тик үт кә нем де оно топ 
ал ға ын ты лам, 14бү ләк алыу өсөн маҡ са ты ма – күк тә ге тор мош ҡа 
аш ҡы нам. Ун да Ал ла беҙ ҙе Ғай са Мә сих аша са ҡыр ҙы. 15Шу ға 
ла, ара быҙ ҙан ру хи яҡ тан үҫеш кән дәр, шун дай уҡ фе кер ҙә бу‑
ла йыҡ. Әгәр бе рәй нә мә ту ра һын да баш ҡа са фе кер йө рөт һә геҙ, 
Ал ла уны һеҙ гә асып би рер. 16Беҙ өл гәш кән дә ре беҙ бу йын са 
фе кер йө рө төр гә һәм шу лар бу йын са ар та бан йә шәр гә те йеш беҙ. 

17Иман даш тар, ми нән өл гө алы ғыҙ һәм беҙ күр һәт кән өл гө 
бу йын са йә шәү се ләр гә иғ ти бар ите геҙ. 18Күп тәр Мә сих тең ар ҡы‑
са ғы на дош ман бу лып йә шәй ҙәр бит. Был хаҡ та мин һеҙ гә бай таҡ 

* 3:5 Фарисей – бо рон ғо йә һүд тәр ара һын да ғы ди ни төр көм ағ за‑
һы. Фа ри сей ҙар Му са ҡа ну нын һәм бы уат тар бу йы на ке ше ләр та‑
ра фы нан ҡа нун ға өҫ тә леп кил гән ҡа ғи ҙә ләр ҙе те үәл үтәү ҙе маҡ сат 
итеп ҡуй ған. 
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һөй лә нем, хә ҙер хат та күҙ йәш тә рем аша әй тәм. 19Улар ҙың аҙа‑
ғы – һә лә кәт, улар ҙың ал ла һы – та маҡ, улар оя ла тор ған урын да 
маҡ та на. Улар ба ры тик донъя мә шә ҡәт тә ре ту ра һын да ғы на 
уй лай. 20Беҙ ҙең тө йә ге беҙ иһә күк тә. Ҡот ҡа рыу сы ны, Раб бы быҙ 
Ғай са Мә сих те беҙ күк тән кө тә беҙ. 21Ул беҙ ҙең көс һөҙ тә не беҙ ҙе 
үҙ гәр тер һәм, Үҙе нә бө төн нә мә не буй һон до ра алыр лыҡ ҡе үә те 
ме нән Үҙе нең шөһ рәт ле тә не нә оҡ шаш итер. 

Өгөт‑нәсихәттәр

41Шу лай итеп, ҡә ҙер ле һәм һа ғын ған иман даш та рым, шат‑
лы ғым һәм дан та жым, Раб бы ла ныҡ то ро ғоҙ, ҡә ҙер ле лә рем! 

2Ево дия ме нән Син ти хи я ның – ике һе нең дә Раб бы ны ҡы бу лыу‑
ҙа ры ха ҡы на та тыу ла шыу ҙа рын те лә йем. 3Тоғ ро кө рәш тә шем, 
һи нән дә үте неп һо ра йым, ми нең ме нән, шу лай уҡ Кли мент 
һәм исем дә ре тор мош ки та бы на яҙыл ған баш ҡа хеҙ мәт тәш тә‑
рем ме нән Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе вә ғәз ләү ха ҡы на кө рәш кән ошо 
ҡа тын дар ға яр ҙам ит. 4Раб бы ла һәр нә мә нән ҡы уа ныс та бы ғыҙ. 
Ҡа бат лап әй тәм, ҡы уа ныс та бы ғыҙ! 5Баш ҡа лар ға яғым лы бу лы‑
уы ғыҙ бө төн ке ше ләр гә лә бил дә ле бул һын. Раб бы яҡын ла ша. 
6Бер нә мә ту ра һын да ла бор сол ма ғыҙ, әм мә до ға ҡыл ған да ла, 
үте нес бел дер гән дә лә, Ал ла ал дын да те ләк тә ре геҙ ҙе шө көр итеп 
бел де ре геҙ. 7Шу лай бул һа, һәр аҡыл дан юға ры раҡ бул ған Ал ла 
имен ле ге йө рәк тә ре геҙ ҙе һәм уй‑фе кер ҙә ре геҙ ҙе Ғай са Мә сих 
ме нән бер лек тә һаҡ лар. 8Та ғы ла, иман даш та рым, уй ҙа ры ғыҙ‑
ҙы хә ҡи ҡәт кә, их ти рам ға, ғә ҙел лек кә, саф лыҡ ҡа, мө хәб бәт кә, 
һоҡ ла ныу ға, ҡыҫ ҡа һы, әҙәп кә һәм маҡ тау ға ла йыҡ лы эш тәр гә 
йү нәл те геҙ. 9Ми нән өй рән гән, отоп ал ған һәм ише теп‑күр гән дә‑
ре геҙ ҙең ба ры һын да баш ҡа ры ғыҙ, шул ва ҡыт та имен лек Ал ла һы 
һеҙ ҙең ме нән бу лыр. 

Бүләктәрөсөнрәхмәтбелдереү
10Һеҙ ҙең ми нең хаҡ та яңы нан ҡай ғыр та баш ла уы ғыҙ ға мөм‑

кин лек тыу ған ға Раб бы ға рәх мәт ле мен. Әл бит тә, һеҙ элек тә 
ми нең хаҡ та хәс тәр лек кү рер гә те лә не геҙ, әм мә мөм кин ле ге геҙ 
сик ле ине. 11Был хаҡ та мин мох таж лы ғым бул ған дан әйт мә йем, 
сөн ки бул ға ны ме нән ҡә нә ғәт лә нер гә өй рән дем. 12Мин фә ҡир‑
лек тә лә, мул лыҡ та ла йә шәй бе ләм: туҡ мын мы йә ки ас мын мы, 
бай мын мы, яр лы мын мы – һәр ва ҡыт һәм төр лө хәл дәр ҙә лә ҡә‑
нә ғәт бу лыр ға өй рән дем. 13Мин үҙе мә ҡе үәт би реү се Ғай са Мә сих 
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аша ба ры һын да бул ды ра алам. 14Шу лай ҙа ми нең хәс рәт тә рем де 
ур таҡ ла шып һеҙ яҡ шы эш лә не геҙ. 

15Һеҙ үҙе геҙ, Фи лип та йә шәү се ләр, бе лә һе геҙ, Һө йө нөс лө Хә бәр 
та ратып Ма ке до ни я нан кит кәс, һеҙ ҙән баш ҡа бер ге нә иман даш‑
тар бер ҙәм ле ге нән дә хеҙ мә тем өсөн мат ди яр ҙам ал ма ным. 16Һеҙ 
иһә, их ты я жым ды ҡә нә ғәт лән де реү өсөн, хат та Фес са ло ни ка ла 
бул ған са ғым да ла бер ни сә тап ҡыр яр ҙам ебәр ҙе геҙ. 17Бы ны мин 
бү ләк өмөт ит кән дән әйт мә йем, ә Ал ла ал дын да та быш та ры ғыҙ‑
ҙың һеҙ ҙең фай ҙа ға ишә йе үен ге нә те лә йем. 18Мин бө тө нө һөн 
дә, хат та ар ты ғы ме нән ал дым. Епаф ро дит аша һеҙ ебәр гән дәр‑
ҙең ба ры һын да ал дым һәм ту лы һын са тәьмин ител дем. Улар 
хуш еҫ ле, Ал ла кү ңе ле нә ятыш лы, Уға яраҡ лы ҡор бан. 19Ал лам 
һеҙ ҙең бар их ты яж да ры ғыҙ ҙы Ғай са Мә сих аша дан лы бай лы‑
ғы нан ҡә нә ғәт лән де рә сәк! 20Ата быҙ Ал ла ға мәң ге нән мәң ге гә 
дан бул һын! Амин. 

Сәләмләүҙәр
21Ғай са Мә сих аша Ал ла ның из ге хал ҡы ның һәр бе ре һен сә‑

ләм лә геҙ. Ми нең ме нән бер гә бул ған иман даш та ры быҙ һеҙ ҙе сә‑
ләм ләй. 22Һеҙ ҙе бө төн иман даш тар, би ге рәк тә ҡай сар һа ра йын да 
хеҙ мәт итеү се ләр сә ләм ләй. 23Раб бы Ғай са Мә сих тең мәр хә мә те 
һеҙ ҙең ме нән бул һын. 
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ПавелдыңКолосстағы
имандаштарғаяҙғанхаты

Колосстарға 

11Ал ла ның их ты я ры ме нән Ғай са Мә сих тең ил се һе Па вел дан 
һәм иман да шы быҙ Ти мо фей ҙан 2Ко лосс та йә шәү се Ал ла ның 

из ге хал ҡы на. Һеҙ гә, Ғай са Мә сих кә тоғ ро бул ған иман даш та‑
ры ма, Ата быҙ Ал ла нан мәр хә мәт һәм имен лек бул һын! 

Рәхмәтдоғаһы
3Һеҙ ҙең хаҡ ҡа до ға ҡыл ған да Ал ла ға, Раб бы быҙ Ғай са Мә сих‑

тең Ата һы на, һәр ва ҡыт рәх мәт әй тә беҙ, 4сөн ки Ғай са Мә сих кә 
има ны ғыҙ һәм бө төн Ал ла ның из ге хал ҡы на бул ған мө хәб бә‑
те геҙ ту ра һын да ишет тек. 5Һеҙ ҙең има ны ғыҙ һәм мө хәб бә те геҙ 
һеҙ өмөт лән гән һәм күк тә һеҙ ҙең өсөн һаҡ лан ған бү ләк кә ни геҙ‑
лән гән. Һеҙ был ту ра ла хә ҡи ҡәт һү ҙен дә – Һө йө нөс лө Хә бәр ҙә 
ишет те геҙ. 6Һеҙ гә кил гән Һө йө нөс лө Хә бәр, Ал ла мәр хә мә те нең 
ғә мәл дә ни сек бу лы уын ише теп аң ла ған кө нө гөҙ ҙән баш лап ара‑
ғыҙ ҙа ни сек бул ған бул һа, бө тә донъя ла ла шу лай уңыш кил те рә 
һәм та ра ла ба ра. 7Ал ла ның мәр хә мә те ту ра һын да һеҙ ярат ҡан 
хеҙ мәт тә ше беҙ Епаф рас тан ишет те геҙ. Ул Мә сих тең һеҙ ҙең хаҡ‑
ҡа тоғ ро хеҙ мәт се һе. 8Рух тан кил гән мө хәб бә те геҙ ту ра һын да ла 
беҙ гә ул хә бәр ит те. 

9Шу ға кү рә ошо хә бәр ҙе ишет кән көн дән баш лап беҙ ҙә, Из ге 
Рух та ра фы нан би рел гән зи рәк лек һәм бар аң ме нән Ал ла их‑
ты я рын ту лы һын са та нып бе ле үе геҙ ҙе те ләп, һеҙ ҙең хаҡ ҡа үте‑
неү ҙән һәм до ға ҡы лыу ҙан туҡ та май быҙ. 10Һәр из ге лек ле эше геҙ 
уңыш кил те реп, Ал ла ны та нып бе ле үе геҙ арт ҡан дан‑ар та ба рып, 
бө төн эш тә ре геҙ ҙе Раб бы ға ла йыҡ лы рә үеш тә ҡы лы уы ғыҙ һәм 
Уның кү ңе ле нә ятыш лы бу лып йә шә үе геҙ өсөн до ға ҡы ла быҙ. 
11Бө тә ауыр лыҡ тар ал дын да тү ҙем ле һәм са быр бу лы уы ғыҙ 
өсөн, Уның да ны ның ҡөҙ рә те ме нән ны ғы ты лыр һы ғыҙ. 12Беҙ ҙе 
яҡ ты лыҡ бат ша лы ғын да Ал ла ның из ге хал ҡы ның ми ра ҫы нан 
өлөш алыу ға хаҡ лы ит кән гә, Ата быҙ ға ҡы уа нып рәх мәт  әй те геҙ. 
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13Ул беҙ ҙе ҡа раң ғы лыҡ ха ким лы ғы нан ҡот ҡар ҙы һәм Үҙе нең 
ҡә ҙер ле Улы ның бат ша лы ғы на алып ин де. 14Беҙ Уның Улы аша 
ҡот ҡа рыл дыҡ, го наһ та ры быҙ ки се рел де. 

МәсихһәмУныңхеҙмәте
15Күҙ гә кү рен мәҫ Ал ла Мә сих ҡиә фә тен дә күҙ гә кү рен де. Ул 

яра тыл ған бө төн те рек лек тәр ҙән дә ал да раҡ бар ине. 16Күк тә һәм 
ер ҙә бул ған, кү рен гән һәм кү рен мә гән нә мә ләр ҙең ба ры һын да 
Ул Үҙе ярат ҡан: етәк се көс тәр ҙә, ҡе үәт тәр ҙә, баш лыҡ тар ҙа, ха‑
ким дар ҙа – бө тө нө һө лә Уның аша һәм Уның өсөн яра тыл ған. 
17Мә сих бар нә мә нән дә ал да раҡ бар бул ған һәм бө төн нә мә Уға 
та я на. 18Ул – тән дең ба шы, тән иһә – Уға ина ныу сы лар бер‑
ҙәм ле ге. Ул – бө төн нә мә лә лә бе рен се бу лыу өсөн баш лан ғыс, 
үле ләр ҙән тәү ге бу лып те рел гән. 19Ал ла Үҙе нең бө тә ту лы лы ғы 
ме нән Ун да йә шәү ҙе, 20Уның ар ҡы саҡ та тү гел гән ҡа ны аша ты‑
ныс лыҡ урын лаш ты рып, ер ҙә һәм күк тә бул ған бө тә нә мә не 
Уның аша Үҙе ме нән та тыу лаш ты рыу ҙы ҡу лай күр ҙе. 

21Һеҙ ҙе лә, уй ҙа ры ғыҙ һәм яман эш тә ре геҙ ар ҡа һын да ҡа сан‑
дыр Ал ла нан алыҫ тор ған һәм дош ман бул ған дар ҙы, 22әле Үҙе 
ал дын да из ге, кәм се лек һеҙ һәм ғә йеп һеҙ тор мош алып бар ған 
итеп ҡу йыу өсөн, Улы ның ке ше тә нен дә ге үле ме аша Үҙе ме нән 
та тыу лаш тыр ҙы. 23Тик һеҙ, има ны ғыҙ ҙың ни ге ҙен дә ныҡ лы һәм 
ҡаҡ ша маҫ бу лып, үҙе геҙ ишет кән Һө йө нөс лө Хә бәр бир гән өмөт‑
тән сит ләш мә геҙ. Ул донъя ла ғы һәр йән эйә һе нә вә ғәз лән гән 
һәм мин, Па вел, Уның хеҙ мәт се һе бул дым. 

Павелдыңимандаштарберҙәмлегенәхеҙмәтитеүе
24Әле мин һеҙ ҙең хаҡ ҡа ки сер гән мих нәт тә ре мә һө йө нәм һәм 

Мә сих тең, Үҙе нең тә не бул ған бер ҙәм лек ха ҡы на ки сер гән ға‑
зап та рын үҙем дең тәнемдә ту лы лан ды рам. 25Мин Ал ла ҡу шыуы 
бу йын са иман даш тар бер ҙәм ле ге хеҙ мәт се һе бул дым. Ал ла һү ҙен 
ту лы һын са вә ғәз ләү өсөн, был эш ми ңә Уның та ра фы нан һеҙ ҙең 
хаҡ ҡа йөк мә тел де. 26Был һүҙ бы уат тар бу йы бы уын дан бы уын ға 
бө төн нә ҫел дәр ҙән йә ше ре леп кил гән сер ине, хә ҙер иһә Ал ла‑
ның из ге хал ҡы на асыл ды. 27Ал ла улар ға был сер ҙең ни тик лем 
бай һәм бө йөк бу лы уын бө тә ха лыҡ тар ара һын да бел де рер гә те‑
лә не. Сер шун да: Мә сих – һеҙ ҙә, Ул – Ал ла да нын ур таҡ ла шыр 
өсөн өмө тө гөҙ! 28Беҙ тик Мә сих ту ра һын да ғы на вә ғәз ләй беҙ. 
Һәр кем де Мә сих тә ру хи яҡ тан үҫ те реп, Ал ла  ал ды на ҡу йыу 
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өсөн, һәр бе ре һе нә бар зи рәк ле ге беҙ ме нән нә си хәт би рә беҙ һәм 
өй рә тә беҙ. 29Ошо маҡ сат ҡа өл гә шеү өсөн, Мә сих тең мин дә ге 
ҡе үәт ле эш ит кән кө сө ме нән бер гә кө рә шеп, үҙ‑үҙем де ая ма‑
йын са хеҙ мәт итәм. 

21Һеҙ ҙең һәм Лао ди ки я ла ғы иман даш тар ха ҡы на, шу лай уҡ 
ми не йөҙ гә бел мә гән дәр ха ҡы на нин дәй кө рәш алып ба ры‑

уым ды бе ле үе геҙ ҙе те лә йем. 2Мин бы ны, улар мө хәб бәт тә бер‑
лә шеп, рух та ры ның кү тә ре ле үе һәм ту лы һын са та нып бе леү ҙең 
бө тә бай лы ғы на эйә бу лыу ҙа ры өсөн эш лә йем. Шул рә үеш ле 
улар Ал ла ның се рен – Мә сих те та нып бе лер. 3Мә сих тә зи рәк лек 
ме нән бе лем дең бө төн ха зи на ла ры йә ше рен гән. 4Бы ны мин бе‑
рәй һе һеҙ ҙе ма тур һүҙ ҙәр ме нән юл дан яҙ ҙыр ма һын өсөн әй тәм. 
5Тә нем ме нән яны ғыҙ ҙа бул ма һам да, йә нем ме нән яны ғыҙ ҙа мын, 
һеҙ ҙә ге тәр тип те һәм Мә сих кә бул ған има ны ғыҙ ҙың ныҡ лы ғын 
кү реп ҡы уа нам. 

Мәсихтәгеяңытормош
6Ғай са Мә сих те Ху жа итеп ҡа бул ит кән һе геҙ икән, Уның ме‑

нән бер лек тә йә шә үе геҙ ҙе да уам ите геҙ. 7Ун да та мыр йә йеп һәм 
төп лә неп, үҙе геҙ гә өй рә тел гән иман бу йын са ны ғы ны ғыҙ һәм 
һәр ва ҡыт бар кү ңе ле геҙ ҙән рәх мәт ле бу лы ғыҙ. 8Һаҡ бу лы ғыҙ: 
һеҙ ҙе бе рәй һе Мә сих ме нән тү гел, ә ке ше ләр ҙең ри үә йәт тә ре нә 
һәм донъя ның ида ра итеү се көс тә ре нә та я нып тыу ған буш һәм 
ял ған фәл сә фә яр ҙа мын да ҡол ит мә һен. 9Ал ла бө төн ту лы лы ғы 
ме нән Мә сих тә кәү ҙә лә неп йә шәй. 10Бө төн етәк се ләр ҙең һәм 
ха ким дар ҙың ба шы бул ған Мә сих тә һеҙ гә лә ту лы тор мош би‑
рел гән. 11Мә сих тә бу лып, һеҙ ке ше ҡу лы ме нән баш ҡа рыл ған 
сөн нәт ме нән тү гел, ә Мә сих сөн нә те ме нән сөн нәт лән де геҙ. 
Шу ның ме нән һеҙ го наһ лы тә би ғәт ха ким лы ғы нан азат ител де геҙ. 
12Һыу ға сум ды рыл ған саҡ та Уның ме нән бер гә ер лән де геҙ һәм, 
Уны үле нән те релт кән Ал ла ның ҡөҙ рә те нә ыша ныу ар ҡа һын да, 
Уның ме нән бер гә те рел де геҙ. 13Һеҙ го наһ та ры ғыҙ һәм сөн нәт ле 
бул ма уы ғыҙ ар ҡа һын да үле ине геҙ, ә Ал ла, бө төн го наһ та ры быҙ‑
ҙы ки се реп, һеҙ ҙе Мә сих ме нән бер гә те релт те. 14Ул та лап та ры 
ме нән беҙ гә ҡар шы бул ған бу рыс та ры быҙ исем ле ген юй ҙы һәм, 
ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лап, бө төн ләй юҡ ҡа сы ғар ҙы. 15Етәк се ләр ҙе һәм 
ха ким лыҡ итеү се ләр ҙе кө сө нән яҙ ҙы рып хур лыҡ ҡа ҡал дыр ҙы 
һәм Мә сих аша улар өҫ тө нән тан та на ит те. 
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16Шу лай итеп, ри зыҡ йә ки эсем лек, йә ки нин дәй бул һа ла 
бай рам, йә яңы ай, йә шәм бе көн дә рен ни сек то то уы ғыҙ өсөн 
бер кем дә һеҙ ҙе хө көм ит мә һен. 17Бы лар ба ры һы ла ки лә сәк тә 
бу ла тор ған дың кү лә гә һе ге нә, ә бө гөн гө ысын бар лыҡ – Мә‑
сих тә. 18Яһал ма тый наҡ лыҡ тан һәм фә реш тә ләр гә та бы ныу ҙан 
ләз зәт та быу сы ке ше ләр ҙең бе ре һе лә һеҙ ҙе хө көм ит мә һен. Ун‑
дай ке ше үҙе күр гән дәр ме нән ғо рур ла на, ке ше лек аҡы лы ның 
буш уй ҙа ры уны ма һа йыу сан итә. 19Ул Мә сих тең, ти мәк, тән дең 
Ба шын тот май. Ә бө төн тән Баш тан баш ла на һәм бы уын да ры, 
та ра мыш та ры ме нән үҙ‑ара бер ке те леп, ны ғы ты лып, Ал ла ҡу‑
шыуы бу йын са үҫә. 

Мәсихменәнбергәүлеүһәмиманлыйәшәү
20Мә сих ме нән бер гә үлеп, донъя ның ида ра итеү се көс тә ре нән 

ҡо тол ған һы ғыҙ икән, ни өсөн һа ман ошо донъя ның ке ше лә ре 
ке үек улар ҙың ҡа ғи ҙә лә ре нә буй һо на һы ғыҙ: 21«Ҡа ғыл ма», «Та‑
ты ма», «Тей мә»? 22Бы лар фай ҙа ла ныл ған дан һуң юҡ ҡа сы ға, ул 
ҡа ғи ҙә ләр ҙе һәм тәғ ли мәт тәр ҙе ба ры тик ке ше уй лап сы ғар ған. 
23Был ҡа ғи ҙә ләр тыш ҡы яҡ тан үҙ ҙә ре бул дыр ған тә ҡүә лек тә, 
яһал ма тый наҡ лыҡ та һәм тән гә ҡа ра та аяу һыҙ лыҡ та зи рәк то‑
йол һа ла, ке ше нең го наһ лы дәр те нә ҡар шы то ра ал май ҙар. 

31Ти мәк, һеҙ Мә сих ме нән бер гә те рел гән һе геҙ икән, күк тә ге 
нә мә ләр гә ын ты лы ғыҙ, ун да иһә Мә сих Ал ла ның уң яғын да 

ул тыр ған. 2Уй ҙа ры ғыҙ ҙы ер ҙә ге нә мә ләр гә тү гел, ә күк тә ге нә мә‑
ләр гә йү нәл те геҙ, 3сөн ки һеҙ үл де геҙ, ә яңы тор мо шо ғоҙ Мә сих 
ме нән бер гә Ал ла ла йә ше рен гән. 4Һеҙ ҙең тор мо шо ғоҙ – Мә сих, 
Ул кил гән дә һеҙ ҙә Уның да нын ур таҡ ла шып, Уның ме нән бер‑
гә ки лер һе геҙ. 

Иҫкеһәмяңытормош
5Шу лай бул ғас, үҙе геҙ ҙең донъя уи те ләк тә ре геҙ ҙе: ен си аҙ‑

ғын лыҡ ты, әшә ке лек те, нәф се не, яман те ләк тәр ҙе һәм ял ған 
илаһ тар ға та бы ныу ға тиң бул ған ҡом һоҙ лоҡ то бө тө рө гөҙ. 6Бы на 
ошо лар өсөн тың лау һыҙ ке ше ләр гә Ал ла асы уы тө шә лә ин де. 
7Бы лар ҙы эш лә гән дә ҡа сан дыр һеҙ ҙә шун дай йә шәү рә үе ше 
алып ба ра ине геҙ. 8Ә хә ҙер бы лар ҙың бө тө нө һө нән дә: асыу ҙан 
да, яр һыу ҙан, уҫал лыҡ тан, яман тел ле лек тән, әҙәп һеҙ һүҙ ҙәр‑
ҙән дә ҡо то ло ғоҙ. 9Бер‑бе ре геҙ гә ял ған һөй лә мә геҙ, һеҙ ҡыл ған 



 Колосстарға  3 

466

 ғә мәл дә ре геҙ ме нән элек ке йә шәү рә үе ше геҙ ҙе ке йе ме геҙ ҙе сис‑
кән дәй си сеп таш ла ны ғыҙ 10һәм яңы ке ше бу лып ке йен де геҙ. Яңы 
ке ше не бул ды рыу сы Ал ла, Үҙе ту ра һын да ту лы һын са бел де реү 
өсөн, һеҙ ҙе һәр ва ҡыт Үҙе нә оҡ шаш итеп үҙ гәр теп то ра. 11Шу ға 
кү рә ин де йә һүд бул ма ған дар һәм йә һүд тәр ҙә, сөн нәт ле ләр һәм 
сөн нәт һеҙ ҙәр ҙә, вәх ши ҙәр һәм скиф тар ҙа, ҡол дар һәм ирек ле ләр 
ҙә юҡ – әм мә Мә сих һәм мә һе лә һәм ба ры һын да ла. 

12Шу ға ла һеҙ, Ал ла та ра фы нан һай лан ған ке ше ләр, Уның 
из ге лә ре һәм ҡә ҙер ле лә ре бу ла раҡ, шәф ҡәт ле, яҡ шы кү ңел ле, 
тый наҡ, ба ҫал ҡы, са быр бу лы ғыҙ. 13Бер‑бе ре геҙ гә ҡа ра та са‑
быр лыҡ күр һә те геҙ һәм, үп кә геҙ бул һа, ғә фү итә бе ле геҙ. Мә‑
сих һеҙ ҙе ки сер гән ке үек, һеҙ ҙә бер‑бе ре геҙ ҙе ки се ре геҙ. 14Был 
си фат тар ҙың бө тө нө һө нә лә мө хәб бәт өҫ тә геҙ, ул, ба ры һын да 
бер ләш те реп, ка мил лыҡ ҡа ет ке рә сәк. 15Йө рәк тә ре геҙ ҙә Мә сих 
имен ле ге ха ким лыҡ ит һен. Һеҙ, бер тән дең ағ за ла ры бу лып, 
тап ошо имен лек кә са ҡы рыл ды ғыҙ ҙа ин де. Рәх мәт ле бу лы ғыҙ! 
16Мә сих һү ҙе һеҙ ҙә мул лыҡ ме нән урын лаш һын, бер‑бе ре геҙ ҙе 
бө төн зи рәк лек ме нән өй рә те геҙ һәм нә си хәт ите геҙ, мәҙ хиә ләр, 
маҡ тау лы ши ғыр ҙар һәм ру хи йыр ҙар йыр лап, кү ңе ле геҙ ҙән Ал‑
ла ға рәх мәт әй те геҙ. 17Ни мә ге нә эш лә һә геҙ ҙә, һөй лә һә геҙ ҙә – 
бө тө нө һөн дә Раб бы Ғай са исе ме нә та я нып, Уның аша Ата быҙ 
Ал ла ға шө көр итеп эш лә геҙ. 

Яңытормошташәхсимөнәсәбәттәр
18Ҡа тын дар, Раб бы ға ина ныу сы лар ҙа ҡа бул ител гән сә, ир‑

ҙә ре геҙ гә буй һо но ғоҙ. 19Ир ҙәр, ҡа тын да ры ғыҙ ҙы яра ты ғыҙ һәм 
улар ға ҡа ра та ҡы рыҫ бул ма ғыҙ. 20Ба ла лар, бө төн нә мә лә лә 
атай‑әсәй ҙә ре геҙ ҙе тың ла ғыҙ, сөн ки был Раб бы ға ҡы уа ныс кил‑
те рә. 21Атай ҙар, ба ла ла ры ғыҙ кү ңел тө шөн кө лө гө нә би рел мә һен 
өсөн, улар ҙы рән йет мә геҙ. 

22Ҡол дар, донъя ла ғы ху жа ла ры ғыҙ ға бө төн нә мә лә лә буй‑
һо но ғоҙ, ярам һаҡ тар ке үек күҙ буяу өсөн ге нә тү гел, ә Ал ла нан 
ҡур ҡып, ысын кү ңел дән хеҙ мәт ите геҙ. 23Ни мә ге нә эш лә һә геҙ 
ҙә, а ке ше ләр өсөн тү гел, ә Раб бы өсөн эш лә гән ке үек их лас 
кү ңел дән баш ҡа ры ғыҙ. 24Раб бы нан бү ләк кә ми раҫ алы ры ғыҙ ҙы 
бе лә һе геҙ, шу ға кү рә һеҙ Раб бы Мә сих кә хеҙ мәт итә һе геҙ. 25Дө‑
рөҫ эш лә мәү се ләр ҡыл ған хаҡ һыҙ лы ғы өсөн те йе шен ала саҡ, 
Раб бы ға бө тө нө һө лә бер ти геҙ. 



 Колосстарға  4 

467

41Ху жа лар, күк тәр ҙә үҙе геҙ ҙең дә Ху жа ғыҙ бар лы ғын иҫ тә то‑
топ, ҡол да ры ғыҙ ға ҡа ра та на мыҫ лы һәм ғә ҙел мө нә сә бәт тә 

бу лы ғыҙ. 

Өгөт‑нәсихәттәр
2Уяу бу лы ғыҙ, шө көр итеп до ға ҡы лып то ро ғоҙ. 3Мә сих тең се ре 

ту ра һын да хә бәр итеү өсөн Ал ла беҙ гә ишек ас һын тип, беҙ ҙең 
хаҡ ҡа ла до ға ҡы лы ғыҙ, мин шул хә бәр өсөн тот ҡон лоҡ та мын. 
4Ми нең ке ше ләр гә ул сер ҙе те йе шен сә аса алы уым ды те ләп, до‑
ға ҡы лы ғыҙ. 5Ят ке ше ләр ме нән, ва ҡыт ты дө рөҫ фай ҙа ла нып, 
аҡыл лы рә үеш тә мө ғә мә лә ите геҙ. 6Һү ҙе геҙ һәр ва ҡыт яғым лы, 
ма уыҡ тыр ғыс бул һын, һәр ке ше гә ни сек яуап би рер гә кә рәк ле‑
ген бе ле геҙ. 

Сәләмдәр
7Ми нең ту ра ла һеҙ гә ҡә ҙер ле иман да шы быҙ, тоғ ро хеҙ мәт‑

се һәм Раб бы эшен дә хеҙ мәт тә шем Ти хик ба ры һын да һөй‑
ләп би рер. 8Мин уны һеҙ гә хә ле беҙ ҙе хә бәр итеү маҡ са ты ме‑
нән һәм кү ңел дә ре геҙ ҙе йы уа тыу өсөн ебә рәм. 9Уны тоғ ро 
һәм ҡә ҙер ле иман да шы быҙ, яҡ та шы ғыҙ Они сим ме нән бер гә 
ебә рәм. Улар бын да ғы хәл дәр ту ра һын да бө тө нө һөн дә һеҙ гә 
һөй ләр. 10Ми нең ме нән бер гә тот ҡон да бул ған Арис тарх та, 
Вар на ва ның ике ту ға ны Марк та (уның ту ра һын да, әгәр яны‑
ғыҙ ға кил һә, ҡа бул ите геҙ, ти гән әмер ал ды ғыҙ) сә ләм ебә рә. 
11Һеҙ ҙе Иуст ҡу ша мат лы Ғай са ла сә ләм ләй. Улар ми ңә кү ңел 
йы уа ны сы, хеҙ мәт тәш тә рем ара һын да Ал ла Бат ша лы ғы өсөн 
ми нең ме нән хеҙ мәт итеү се бер ҙән‑бер йә һүд тәр. 12Һеҙ гә Ғай‑
са Мә сих тең ҡо ло, яҡ та шы ғыҙ Епаф рас та сә ләм тап шы ра. 
Һеҙ Ал ла ның ту лы их ты я рын са ру хи йә һәт тән үҫеш кән һәм 
иман да ныҡ лы бу лы уы ғыҙ өсөн һәр ва ҡыт до ға ҡы лып кө рә‑
шә ул. 13Мин уның һеҙ ҙең хаҡ ҡа, шу лай уҡ Лао ди кия ме нән 
Иера пол дә ге иман даш тар ха ҡы на бик ауыр хеҙ мәт баш ҡа ры‑
уы на ша һит мын. 14Һеҙ гә ҡә ҙер ле та бип Лу ка ме нән Ди мас та 
сә ләм тап шы ра. 15Лао ди ки я ла ғы иман даш та ры быҙ ға, шу лай 
уҡ Ним фа ға, уның өйөн дә йы йы ла тор ған бер ҙәм лек кә лә сә‑
ләм әй те геҙ. 

16Был хат ты уҡы ғас, уны Лао ди ки я ла ғы бер ҙәм лек кә лә тап‑
шы ры ғыҙ, ун да ла уҡы һын дар. Лао ди ки я ға ебә рел гән хат ты иһә 
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үҙе геҙ ҙә уҡы ғыҙ. 17Ар хип ҡа: «Иғ ти бар лы бул! Раб бы нан ҡа бул 
ит кән хеҙ мәт те аҙа ғы на тик лем үтә», – тип ет ке ре геҙ. 

18Был сә ләм де мин, Па вел, үҙ ҡу лым ме нән яҙам. Ми нең 
тот ҡон да икән ле гем де онот ма ғыҙ. Мәр хә мәт һеҙ ҙең ме нән 
бул һын. 
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ПавелдыңФессалоникалағы
имандаштарғаяҙған

беренсехаты
1 Фессалоникаларға 

11Фес са ло ни ка ла ғы иман даш тар бер ҙәм ле ге нә, Ата быҙ Ал ла 
һәм Раб бы быҙ Ғай са Мә сих те ке бул ған дар ға Па вел дан, Си лу‑

ан дан һәм Ти мо фей ҙан хат. Һеҙ гә мәр хә мәт һәм имен лек бул һын! 

Фессалоникаларҙыңтормошоһәмиманы
2Беҙ һәр ва ҡыт, до ға ла ры быҙ ҙа һеҙ ҙе иҫ кә алып, бө тө нө гөҙ 

өсөн дә Ал ла ға рәх мәт тәр әй тә беҙ. 3Һеҙ ҙең иман лы эш тә ре геҙ ҙе, 
мө хәб бәт ме нән һу ға рыл ған хеҙ мә те геҙ ҙе һәм Раб бы быҙ Ғай са 
Мә сих кә өмөт бағ лап ныҡ то ро уы ғыҙ ҙы Ата быҙ Ал ла ал дын да һәр 
ва ҡыт иҫе беҙ ҙә то та быҙ. 4Иман даш тар, Ал ла һеҙ ҙе яра та, Уның 
һеҙ ҙе һай лап ал ға нын беҙ бе лә беҙ, 5сөн ки беҙ ҙең Һө йө нөс лө Хә‑
бә ре беҙ һеҙ гә һүҙ аша ғы на тү гел, ә Ал ла ҡөҙ рә те, Из ге Рух һәм 
тә рән ыша ны уы быҙ аша ба рып ет те. Был һеҙ гә бил дә ле, сөн ки 
беҙ бер гә ва ҡыт та һеҙ ҙең өсөн ни сек йә шә гән ле ге беҙ ҙе бе лә һе‑
геҙ. 6Һәм һеҙ, беҙ ҙе һәм Раб бы ны өл гө итеп алып, күп ға зап тар 
ки сер һә геҙ ҙә, был Хә бәр ҙе Из ге Рух тан кил гән ҙур шат лыҡ 
ме нән ҡа бул ит те геҙ. 7Шу лай итеп, һеҙ Ма ке до ния һәм Ахаия 
өл кә лә рен дә йә шәү се бө төн иман то тоу сы лар ға өл гө бул ды ғыҙ. 

8Раб бы һү ҙе һеҙ ҙең аша Ма ке до ния һәм Ахаия өл кә лә рен дә 
ише тел де, ул ғы на ла тү гел, һеҙ ҙең Ал ла ға бул ған има ны ғыҙ 
ту ра һын да ла һәр ер ҙә бил дә ле. Шу лай бул ғас, өҫ тәп ни мә лер 
һөй ләү ҙең кә рә ге лә юҡ. 9‑10Һеҙ ҙең ара ла бу лы уы быҙ ҙың һө ҙөм‑
тә һе ту ра һын да ке ше ләр үҙ ҙә ре үк һөй ләй. Шу лай уҡ ысын Ал‑
ла ға хеҙ мәт итеү һәм күк бат ша лы ғы нан Уның Улын кө төп алыу 
өсөн, үҙ ҙә ре та бын ған ял ған илаһ тар ҙан баш тар тып, Ал ла ға йөҙ 
бо ро уы ғыҙ ту ра һын да ла хә бәр итә ләр. Ал ла Үҙ Улы Ғай са ны 
үле нән те рел теп ал ды, Ул беҙ ҙе Ал ла ның яҡын ла шып кил гән 
асы уы нан ҡот ҡа ра саҡ. 
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ПавелдыңФессалоникалағыхеҙмәте

21Һеҙ үҙе геҙ бе лә һе геҙ бит, иман даш тар, яны ғыҙ ға ба рып 
ки леү е беҙ фай ҙа һыҙ бул ма ны. 2Бе ле үе геҙ сә, бы нан ал да 

Фи лип та ға зап си геп мәс хә рә аша үт һәк тә, беҙ, Ал ла быҙ ҙан 
ҡы йыу лыҡ алып, ҡар шы лыҡ тар ға ҡа ра май, Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе 
һеҙ гә ет кер ҙек. 3Беҙ ҙең са ҡы рыу ҙа яңы лыш лыҡ та, ҡа ра ниәт 
тә, ял ған да юҡ. 4Һөй лә гән дә ке ше ләр гә ярар ға ты ры шып тү гел, 
ә йө рәк тә ре беҙ ҙе һы нау сы һәм Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе та ра тыу ҙа 
беҙ ҙе ла йыҡ лы тип тап ҡан Ал ла их ты я ры нан сы ғып эш итә беҙ. 
5Бе ле үе геҙ сә, ал ды ғыҙ ҙа беҙ бер ҡа сан да ярам һаҡ лан ма ныҡ, үҙ 
мән фә ғә те беҙ ҙән сы ғып эш ит мә нек. Ал ла Үҙе ша һит! 6Ке ше‑
ләр ҙән – һеҙ ҙән дә, баш ҡа лар ҙан да дан лау көт мә нек. 7Мә сих тең 
ил се лә ре бу ла раҡ, үҙе беҙ ҙең аб руй ҙы ту лы һын са фай ҙа ла на ала 
инек, лә кин, әсә ке ше үҙ са бый ҙа ры на ҡа ра та хәс тәр лек ле бул ған 
ке үек, беҙ ҙә һеҙ гә ҡа ра та яғым лы лыҡ һаҡ ла ныҡ. 8Һеҙ беҙ ҙең өсөн 
бик ҡә ҙер ле бул ған лыҡ тан, һеҙ гә Ал ла ның Һө йө нөс лө Хә бә рен 
ет ке реү ге нә тү гел, ғү ме ре беҙ ҙе би рер гә лә әҙер инек. Һеҙ ҙе шул 
тик лем ныҡ ярат тыҡ. 

9Һеҙ иһә, иман даш тар, беҙ ҙең нин дәй хеҙ мәт һәм көс һа лы‑
уы быҙ ҙы хә тер ләй һе геҙ: һеҙ гә Ал ла ның Һө йө нөс лө Хә бә рен 
та рат ҡан саҡ та, бе ре геҙ гә лә ауыр лыҡ һал маҫ ҡа ты ры шып, 
кө нө‑тө нө эш лә нек. 10Һеҙ ҙең – иман то тоу сы лар ал дын да, үҙе‑
беҙ ҙе ни тик лем на мыҫ сан, ғә ҙел һәм эс кер һеҙ то то уы быҙ ға һеҙ 
ҙә, Ал ла Үҙе лә ша һит. 11Атай ке ше үҙ ба ла ла ры на ни сек бул һа, 
беҙ ҙең дә һәр бе ре геҙ гә ҡа ра та шу лай бул ған лы ғы быҙ ҙы бе лә‑
һе геҙ, 12Үҙ бат ша лы ғы на һәм да ны на са ҡы рыу сы Ал ла ға ла йыҡ 
бу лыр лыҡ итеп йә шәр гә өн дәп, ышан ды рып, һеҙ ҙе өгөт ләп 
йө рө нөк. 

13Беҙ ҙән ишет кән Ал ла һү ҙен ке ше нән кил гән хә бәр итеп 
тү гел, ә ысы нын да ни сек бул һа, шул кө йө – Ал ла һү ҙе итеп ҡа‑
бул ите үе геҙ өсөн дә Ал ла ға һәр ва ҡыт рәх мәт әй тә беҙ. Ул һүҙ 
һеҙ ҙә, иман юлын да ғы лар ҙа, үҙ эшен алып ба ра. 14Иман даш тар, 
һеҙ ҙә Ғай са Мә сих тең Йә һү ҙиә лә урын лаш ҡан Ал ла бер ҙәм‑
лек тә ре ке үек бул ды ғыҙ, сөн ки, улар йә һүд тәр ҙән яфа сик кән 
ке үек, һеҙ ҙә үҙ мил ләт тәш тә ре геҙ ҙән ыҙа күр ҙе геҙ. 15Йә һүд тәр 
Раб бы Ғай са ны ла, пәй ғәм бәр ҙәр ҙе лә үл тер ҙе, беҙ ҙе лә ҡы уып 
ебәр ҙе ләр. Улар Ал ла ға ла яра май, ке ше ләр ҙең дә ба ры һы на ла 
ҡар шы. 16Беҙ, ҡо то ла ал һын дар өсөн, мә жү си ҙәр гә аң ла тыр ға 
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ты ры ша быҙ, ә йә һүд тәр беҙ гә ҡа ма сау лай, шу ның өсөн дә улар 
үҙ го наһ та ры ның үл сә мен һәр ва ҡыт ишәй тә ба ра һәм Ал ла нәф‑
рә те улар өҫ төн дә ята. 

Павелдыңданыһәмшатлығы
17Ә беҙ, иман даш тар, аҙ ғы на ва ҡыт ҡа айы ры лы шып тор һаҡ 

та, кү ңел дә ре беҙ ме нән гел бер гә бул дыҡ һәм кү ре шер гә ҙур те‑
ләк ме нән ын ты лып тор ҙоҡ. 18Яны ғыҙ ға ба рыр ға те лә нек. Мин, 
Па вел, үҙем дә бер ни сә тап ҡыр һеҙ ҙең ян ға ба рыр ға ын тыл дым, 
лә кин Иб лис беҙ гә ҡа ма сау ла ны. 19Раб бы быҙ Ғай са кил гән саҡ та 
кем беҙ ҙең өмө тө бөҙ, шат лы ғы быҙ һәм маҡ тау та жы быҙ бу лыр 
һуң? Һеҙ тү гел ме ни? 20Һеҙ – беҙ ҙең ғо рур лы ғы быҙ һәм ҡы уа‑
ны сы быҙ бит. 

31Шу ға кү рә кө төп то ра ал ма ныҡ, Афи на ла үҙе беҙ ге нә ҡа‑
лыр ға бул дыҡ, 2‑3һәм, эҙәр лек ләү ҙәр ар ҡа һын да бе ре геҙ ҙә 

бор сол ма һын өсөн, һеҙ ҙе ны ғы тыу, има ны ғыҙ ҙа дәрт лән де рер‑
гә ти гән маҡ сат ме нән Мә сих ту ра һын да ғы Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе 
вә ғәз лә үен дә Ал ла ның хеҙ мәт тә ше бул ған иман да шы быҙ Ти мо‑
фей ҙы һеҙ ҙең ян ға ебәр ҙек. Беҙ гә эҙәр лек ләү ҙәр бил дә лән гән, 
был ту ра ла үҙе геҙ ҙә бе лә һе геҙ. 4Беҙ яны ғыҙ ҙа бул ған саҡ та уҡ 
эҙәр лек ләү ҙәр гә ду сар бу ла са ғы быҙ ха ҡын да әйт кәй нек. Бе ле‑
үе геҙ сә, шу лай бул ды ла. 5Шу ға кү рә мин ар та бан да кө төп то ра 
ал ма ным, Иб лис тең ҡот ҡо һо на би реш мә не геҙ ме, хеҙ мә те беҙ 
юҡ ҡа ғы на бул ма ған мы, ти гән хә үеф ме нән һеҙ ҙең има ны ғыҙ 
ту ра һын да бе ле шер гә Ти мо фей ҙы ебәр ҙем. 

6Ә хә ҙер Ти мо фей яны ғыҙ ҙан ҡайт ты, има ны ғыҙ һәм һө йө үе геҙ 
ту ра һын да, шу лай уҡ беҙ ҙең хаҡ та һәр ва ҡыт яҡ шы иҫ тә лек тәр 
йө рө тө үе геҙ, беҙ ҙең ке үек үк ос ра шыр ға те лә үе геҙ ту ра һын да 
яҡ шы хә бәр алып кил де. 7Был хә бәр ҙе ишет кәс, иман даш тар, 
үҙе беҙ ки сер гән бө төн мох таж лыҡ тар ға һәм ға зап тар ға ҡа ра маҫ‑
тан, һеҙ ҙең има ны ғыҙ ме нән йы уан дыҡ. 8Һеҙ ҙең Раб бы ла ныҡ 
то ро уы ғыҙ беҙ гә йә шәр гә дәрт өҫ тәй. 9Һеҙ ҙең ар ҡа ла Ал ла быҙ 
ал дын да ки сер гән ҡы уа ныс та ры быҙ өсөн Уға нин дәй ге нә рәх‑
мәт тәр әй тә йек икән! 10Һеҙ ҙең ме нән ос ра шыу һәм има ны ғыҙ ҙа 
етеш мә гән нә мә ләр ҙе би реү өсөн кө нө‑тө нө до ға ҡы ла быҙ. 

11Ата быҙ Ал ла Үҙе һәм Раб бы быҙ Ғай са һеҙ ҙең ян ға ба рыр 
юлы быҙ ҙы ту райт һын. 12Беҙ ҙең һеҙ гә бул ған мө хәб бә те беҙ ке үек, 
Раб бы быҙ һеҙ ҙең дә бер‑бе ре геҙ гә һәм бар лыҡ ке ше ләр гә ҡа ра та 
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бул ған һө йө үе геҙ ҙе кө сәйт һен һәм арт тыр һын. 13Раб бы быҙ Ғай са 
үҙе нең бө төн из ге лә ре ме нән кил гән саҡ та, Ата быҙ Ал ла ал дын да 
һеҙ саф һәм из ге бул һын өсөн, Раб бы йө рәк тә ре геҙ ҙе ны ғыт һын*. 

Аллателәгәнсәйәшәү

41Ар та бан, иман даш тар, Ал ла ҡә нә ғәт бу лыр лыҡ итеп ни сек 
йә шәр гә кә рәк ле ге ту ра һын да өй рә те үе беҙ ҙе ҡа бул ит кән дән 

һуң, һеҙ шу лай йә шәй һе геҙ. Әм мә һеҙ ҙән Ғай са Мә сих ха ҡы на 
та ғы ла ҙу ры раҡ уңыш тар ға өл гә ше үе геҙ ҙе үте неп һо рай быҙ, 
2сөн ки Ғай са Мә сих исе ме нән нин дәй бо йо роҡ тар би ре үе беҙ‑
ҙе бе лә һе геҙ. 3Ал ла һеҙ ҙең из ге бу лы уы ғыҙ ҙы, аҙ ғын лыҡ ҡа юл 
ҡуй ма уы ғыҙ ҙы те ләй, 4һәр бе ре һе үҙ тә нен из ге һәм саф итеп 
һаҡ ла һын, 5Ал ла ны бел мә гән мә жү си ҙәр ке үек аҙ ғын нәф се гә 
юл ҡуй ма ғыҙ. 6Был эш тәр ҙә иман да шы ғыҙ ҙы ал да ма ғыҙ һәм уға 
ҡа ра та яуыз лыҡ ҡыл ма ғыҙ, сөн ки Раб бы бар лыҡ бын дай эш тәр 
өсөн Үҙ яза һын би рә сәк. Беҙ был хаҡ та әйт кәй нек һәм иҫ кәрт‑
кәй нек. 7Ал ла беҙ ҙе шаҡ шы лыҡ ҡа тү гел, ә из ге лек кә са ҡыр ҙы 
бит. 8Шу лай итеп, ал да әй тел гән дәр ҙе ҡа бул ит мәү се ләр ке ше не 
тү гел, ә һеҙ гә Из ге Ру хын ебә реү се Ал ла ны ки ре ҡа ға. 

9Иман даш та ры ғыҙ ҙы яра тыу ту ра һын да яҙыу ҙың кә рә ге юҡ, 
сөн ки Ал ла һеҙ ҙең үҙе геҙ ҙе бер‑бе ре геҙ ҙе яра тыр ға өй рәт те, 
10һәм һеҙ бө төн Ма ке до ни я ла йә шә гән иман даш та ры ғыҙ ҙы яра‑
та һы ғыҙ бит. Иман даш тар, үте неп һо рай быҙ, бер‑бе ре геҙ ҙе та ғы 
ла ны ғы раҡ ярат һа ғыҙ ине. 11Беҙ ҡуш ҡан са, ты рыш лыҡ һа лып 
ты ныс йә шә геҙ, үҙ эше геҙ ме нән шө ғөл лә не геҙ һәм эше геҙ ҙе үҙ 
ҡул да ры ғыҙ ме нән баш ҡа ры ғыҙ. 12Шу лай ит һә геҙ, ят ке ше ләр 
ал дын да их ти рам ҡа ҙа ныр һы ғыҙ һәм бер кем дә лә мох таж лыҡ 
ки сер мәҫ һе геҙ. 

Раббыныңкилеүе
13Иман даш тар, һеҙ өмөт һөҙ ке ше ләр ке үек ҡай ғыр ма һын өсөн, 

үлем йо ҡо һо на тал ған дар ту ра һын да бе ле үе геҙ ҙе те лә йем. 14Беҙ 
Ғай са ның үл гә не нә һәм үле нән те ре ле үе нә ыша на быҙ икән, 
Ғай са има нын да үлем йо ҡо һо на тал ған дар ҙың Ал ла та ра фы нан 
Уның ме нән бер гә кил те ре лә сә ге лә дө рөҫ. 15Беҙ әле әй тә сәк 
һүҙ ҙәр – Раб бы һүҙ ҙә ре: беҙ, иҫән дәр – Раб бы кил гән гә тик лем 
йә шә йә сәк ке ше ләр – үлем йо ҡо һо на тал ған дар ҙан ал да раҡ бу ла 

* 3:13 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «Амин» ти гән һүҙ ҙә бар.
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ал маҫ быҙ. 16Бо йо роҡ ише тел гән дә, баш фә реш тә нең са ҡы ры уы 
һәм Ал ла бор ғо һо ноң та уы шы аҫ тын да күк тән Раб бы Үҙе тө шә сәк 
һәм Мә сих кә ыша ныу ме нән үл гән дәр бе рен се бу лып те ре лә сәк. 
17Шу нан һуң беҙ, бын да иҫән ҡал ған дар, һа уа ла Раб бы ны ҡар‑
шы лау өсөн, улар ме нән бер гә бо лот тар ҙа һа уа ға алы на саҡ быҙ 
һәм Раб бы ме нән һәр ва ҡыт бер гә бу ла саҡ быҙ. 18Бер‑бе ре геҙ ҙе 
ошо һүҙ ҙәр ме нән ты ныс лан ды ры ғыҙ. 

Өгөтләүһүҙҙәре

51Был хәл дәр ҙең ҡа сан һәм ҡай һы ва ҡыт та бу ла са ғы ту ра‑
һын да яҙыу ҙың кә рә ге юҡ, иман даш тар, 2сөн ки һеҙ Раб бы 

кө нө нөң, төн дә ин гән ҡа раҡ ке үек, көт мә гән дә етә сә ген яҡ шы 
бе лә һе геҙ. 3Ке ше ләр «ба ры һы ла ты ныс һәм имен» ти гән саҡ та 
улар ға ҡа пыл һә лә кәт ки лер, һәм был хәл ғо ман лы ҡа тын дың 
ба ла тыу ҙы рыу мә лен дә ге ға зап та ры ке үек үк ҡо тол ғо һоҙ. 4Әм‑
мә һеҙ ҡа раң ғы лыҡ та тү гел, иман даш ту ған дар, был көн һеҙ гә 
көт мә гән дә ба ҫып ин гән ҡа раҡ һы маҡ кил мә йә сәк. 5Һеҙ бө тә геҙ 
ҙә яҡ ты лыҡ һәм көн ба ла ла ры, беҙ төн һәм ҡа раң ғы лыҡ ба ла ла‑
ры тү гел. 6Шу ға кү рә баш ҡа лар ке үек йоҡ лап ят ма йыҡ, уяу һәм 
айыҡ бу ла йыҡ. 7Йоҡ лау сы лар төн дә йоҡ лай, эс ке се ләр төн дә 
эсеп иҫе ре шә. 8Ә беҙ, көн ба ла ла ры бу ла раҡ, айыҡ бу ла йыҡ, 
иман һәм мө хәб бәт те – ти мер ке йем, ә ҡо то лоу ға өмө тө бөҙ ҙө 
ти мер баш лыҡ итеп ке йә йек. 9Ал ла беҙ ҙе Үҙе нең асы уы на ду сар 
итеү өсөн тү гел, ә Раб бы быҙ Ғай са Мә сих аша ҡот ҡа рыу өсөн 
тә ғә йен лә не. 10Беҙ иҫән бул һаҡ та, үлем йо ҡо һо на тал һаҡ та, 
Уның ме нән бер гә йә шәй алы уы быҙ өсөн Ул Үҙен ҡор бан ит те. 
11Шу ның өсөн бер‑бе ре геҙ ҙе ты ныс лан ды ры ғыҙ һәм, әле ге һы‑
маҡ уҡ өгөт ләп, ыша ныс өҫ тә геҙ. 

Нәсихәттәрһәмсәләмләүҙәр
12Иман даш тар, ара ғыҙ ҙа ты ры шып хеҙ мәт итеү се ләр ҙе, бер ҙәм‑

лек ме нән Раб бы исе ме нән етәк се лек итеү се һәм өгөт‑нә си хәт би‑
реү се ләр ҙе хөр мәт ите үе геҙ ҙе һо рай быҙ. 13Хеҙ мәт тә ре өсөн улар ға 
айы рыу са оло их ти рам күр һә те геҙ һәм улар ҙы яра ты ғыҙ; үҙ‑ара 
ты ныс йә шә геҙ. 14Иман даш тар, һеҙ ҙән һо рай быҙ, эш лә мәй ул‑
тыр ған дар ға аҡыл өй рә те геҙ, ҡы йыу һыҙ ҙар ҙы рух лан ды ры ғыҙ, 
хәл һеҙ ҙәр гә та я ныс бу лы ғыҙ, бө тө нө һө нә ҡа ра та ла са быр лыҡ һаҡ‑
ла ғыҙ. 15Яуыз лыҡ ҡа яуыз лыҡ ме нән яуап би реү гә бе ре геҙ гә лә юл 
ҡуй ма ғыҙ; һәр ва ҡыт үҙ‑ара һәм бө тө нө һө нә лә яҡ шы лыҡ эш лә геҙ. 
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16Һәр ва ҡыт көр кү ңел ле бу лы ғыҙ, 17гел до ға ҡы лы ғыҙ. 18Нин дәй 
ге нә хәл дә бул һа ғыҙ ҙа, рәх мәт ле бу лы ғыҙ: һеҙ гә, Ғай са Мә сих‑
те ке ләр гә, Ал ла их ты я ры шун дай. 19Из ге Рух ты то ма ла ма ғыҙ. 
20Пәй ғәм бәр лек һүҙ ҙә ре нә кәм һе теп ҡа ра ма ғыҙ. 21Ал ла нан мы, 
тү гел ме икә нен бе леү өсөн ба ры һын һы на ғыҙ, яҡ шы лыҡ ты то‑
то ғоҙ. 22Һәр төр яуыз лыҡ тан ары йө рө гөҙ. 

23Ал ла Үҙе имен лек сы ға на ғы, һеҙ ҙе ту лы һын са из ге ләш тер һен. 
Раб бы быҙ Ғай са Мә сих ки леү гә бө төн бул мы шы ғыҙ: ру хы ғыҙ ҙа, 
йә не геҙ ҙә, тә не геҙ ҙә саф кө йө һаҡ лан һын. 24Һеҙ ҙе Са ҡы рыу сы 
бы ны эш лә йә сәк, сөн ки Ул тоғ ро. 

25Иман даш тар, беҙ ҙең хаҡ ҡа до ға ҡы лы ғыҙ. 26Бар иман даш та‑
ры ғыҙ ҙы из ге үбеү ме нән сә ләм лә геҙ. 27Раб бы исе ме ме нән та лап 
итәм: был хат ты бар лыҡ иман даш тар ға ла уҡы ғыҙ. 

28Раб бы быҙ Ғай са Мә сих тең мәр хә мә те һеҙ ҙең ме нән бул һын. 
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11Фес са ло ни ка ла ғы иман даш тар бер ҙәм ле ге нә, Ата быҙ Ал ла 
һәм Раб бы быҙ Ғай са Мә сих те ке бул ған дар ға Па вел дан, Си‑

лу ан дан һәм Ти мо фей ҙан хат. 2Ата быҙ Ал ла нан һәм Раб бы быҙ 
Ғай са Мә сих тән һеҙ гә мәр хә мәт һәм имен лек бул һын! 

Раббыныңғәҙелхөкөмменәнкиләсәге
3Беҙ, иман даш тар, Ал ла ға һеҙ ҙең өсөн һәр ва ҡыт ла йыҡ лы 

рә үеш тә рәх мәт тәр әй тер гә те йеш беҙ, сөн ки һеҙ ҙең има ны ғыҙ 
сик һеҙ ар та ба ра һәм һәр бе ре геҙ ҙең үҙ‑ара һө йө үе үҫә. 4Шун‑
лыҡ тан, әле ки сер гән бө төн эҙәр лек ләү ҙәр һәм бө төн ға зап тар 
эсен дә ҡаҡ ша ма уы ғыҙ һәм һаҡ лап ҡа лын ған тоғ ро ло ғо ғоҙ өсөн 
Ал ла бер ҙәм лек тә ре нең ба ры һы ал дын да ла һеҙ ҙең ме нән маҡ та‑
на быҙ. 5Бы лар ҙың ба ры һы ла Ал ла хө кө мө нөң ғә ҙел икән ле ген 
күр һә тә, һө ҙөм тә лә һеҙ Ал ла бат ша лы ғы на инер гә ла йыҡ лы тип 
һа на лыр һы ғыҙ, шу ның өсөн ға зап тар ки се рә һе геҙ ҙә ин де. 6Ал ла 
ғә ҙел: Ул һеҙ ҙе ға зап тар ға ду сар итеү се ләр гә яза би рер, 7‑8ә һеҙ гә, 
яфа си геү се ләр гә, беҙ ҙең ме нән бер гә шат лыҡ бү ләк итер. Был 
Раб бы Ғай са күк тән Үҙе нең ҡе үәт ле фә реш тә лә ре ме нән ут ял‑
ҡы нын да кил гә нен дә һәм Ал ла ны һан ға һуҡ ма ған, Раб бы Ғай са 
ту ра һын да ғы Һө йө нөс лө Хә бәр гә ҡо лаҡ һал ма ған ке ше ләр ҙе яза ға 
тарт тыр ға нын да бу лыр. 9Улар, Раб бы яны нан һәм Уның бө йөк 
ҡөҙ рә те нән сит лә те леп, яза ға, мәң ге лек һә лә кәт кә ду сар ите лер. 
10Раб бы Үҙе нең из ге лә ре нән дан алыу, Үҙе нә инан ған дар ҙың ба‑
ры һы нан да маҡ тау ҡа бул итеү өсөн кил гән көн дә һеҙ ҙә улар 
ара һын да бу лыр һы ғыҙ, сөн ки беҙ һөй лә гән хә бәр гә ышан ды ғыҙ. 

11Шу ға кү рә беҙ, Ал ла һеҙ ҙе Үҙе са ҡыр ған мәң ге лек тор мош ҡа 
ла йыҡ лы ит һен, иман дан кил гән һәр яҡ шы ниә те геҙ ҙе Үҙе нең 
кө сө ме нән бо йом ға ашыр һын тип, һеҙ ҙең өсөн гел до ға  ҡы ла быҙ. 
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12Шу лай итеп, Раб бы Ғай са һеҙ ҙең аша дан ла ныр, һәм һеҙ үҙе геҙ 
ҙә Уның аша дан ла ныр һы ғыҙ. Был Ал ла быҙ һәм Раб бы Ғай са 
Мә сих тең мәр хә мә те аша бу лыр. 

Ҡанунһыҙлыҡкешеһетураһында

21Раб бы быҙ Ғай са Мә сих тең ки леүе һәм Уның яны на туп‑
ла ны уы быҙ ға кил гән дә, иман даш тар, үте неп һо рай быҙ: 

2Раб бы ның кө нө ете үе ту ра һын да Рух тан кил гән ке үек то‑
йол ған хә бәр гә лә, кем дер әйт кән һүҙ гә лә, йә нә һе беҙ ҙән тип 
ет ке рел гән хат ҡа ла ыша на һа лып, аҡы лы ғыҙ ҙы юғалт ма ғыҙ 
һәм бор сол ма ғыҙ. 3Бер кем гә лә бер ни сек тә ба шы ғыҙ ҙы бу‑
тар ға юл ҡуй ма ғыҙ: сөн ки тәү ҙә ке ше ләр Ал ла нан баш тар‑
тып, шу нан Ал ла ға ҙур ҡар шы лыҡ бул ма йын са һәм һә лә кәт кә 
ду сар ител гән ҡа нун һыҙ лыҡ ке ше һе кил мә йен сә, Раб бы кө нө 
ет мә йә сәк. 4Ул, Ал ла йә ки из ге тип атал ған бө төн нә мә гә 
лә ҡар шы сы ғып, үҙен улар ҙан юға ры ҡу йып, Ал ла Йор то на 
инеп ул ты рыр һәм үҙен Ал ла мын тип иғ лан итер. 5Мин һеҙ ҙең 
яны ғыҙ ҙа бул ған да, шул ту ра ла һөй лә гән де хә тер лә мәй һе геҙ‑
ме ни? 6Үҙ ва ҡы тын кө төп, бил дә ле бу лыу ҙан уны ни мә тот‑
ҡар ла ға нын һеҙ ин де бе лә һе геҙ. 7Ҡа нун һыҙ лыҡ тың йә ше рен 
кө сө хә рә кәт тә ин де, лә кин уны тот ҡар лау сы юл дан алын‑
ма йын са, был көс бо йом ға аш ма я саҡ. 8Ҡа нун һыҙ лыҡ ке ше һе 
асыл ған дан һуң, Раб бы Ғай са уны Үҙе нең ты ны ме нән үл те рер 
һәм Үҙе кил гән саҡ та ғы бал ҡы шы ме нән юҡ итер. 9Ҡа нун‑
һыҙ лыҡ ке ше һе Иб лис тәьҫи ре ме нән ки лер, ул ҡе үәт ле көс, 
ял ған бил дә ләр һәм мөғ жи зә ләр күр һә тер, 10төр лө яуыз ял‑
ған дар фай ҙа ла ныр. Ул бы лар ҙы үҙ ҙә рен ҡот ҡа ра алыр лыҡ 
хә ҡи ҡәт те яра тыу ҙан ваз ки сеп, ки ре ҡа ғыу ар ҡа һын да һә‑
лә кәт кә ду сар ител гән дәр гә ҡа ра та ҡул ла ныр. 11Ал ла улар ға 
ныҡ яңы лы шыу ҙар ебә рер һәм улар ял ған ға ыша ныр, 12шул 
ар ҡа ла, хә ҡи ҡәт кә ышан ма йын са, ғә ҙел һеҙ лек тән ки нә неү се‑
ләр бө тө нө һө лә хө көм ите лер. 

Ҡотҡарылыуөсөнһайланылғандар
13Беҙ иһә һеҙ ҙең өсөн, Раб бы ның ҡә ҙер ле һе бул ған иман даш‑

тар, һәр ва ҡыт Ал ла ға рәх мәт ле бу лыр ға те йеш беҙ, сөн ки Рух тың 
һеҙ ҙе из ге ите үе һәм хә ҡи ҡәт кә ыша ны уы ғыҙ аша ҡот ҡа рыу өсөн 
Ал ла һеҙ ҙе тәү ҙән һай ла ны. 14Беҙ һөй лә гән Һө йө нөс лө Хә бәр 
аша Ал ла һеҙ ҙе Раб бы быҙ Ғай са Мә сих тең шөһ рә те нә өл гә шеү 
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өсөн са ҡыр ҙы. 15Шу ға кү рә, иман даш тар, ныҡ то ро ғоҙ, беҙ һеҙ гә 
һөй лә гән йә ки хат тар аша өй рәт кән дәр ҙе то то ғоҙ. 

16Беҙ гә мө хәб бә тен күр һәт кән, мәр хә мә те ме нән мәң ге лек 
йы уа тыу һәм яҡ ты өмөт бир гән Раб бы Ғай са үҙе һәм Ата быҙ 
Ал ла 17һеҙ ҙең кү ңел дә ре геҙ ҙе йы уат һын, һәр төр лө яҡ шы һүҙ ҙәр 
һөй ләр гә һәм из ге эш тәр баш ҡа рыр ға ҡе үәт бир һен. 

Доғаҡылырғасаҡырыу

31Та ғы ла шул, иман даш тар, Раб бы хә бә ре баш ҡа ер ҙәр ҙә лә 
һеҙ ҙә ге ке үек үк тиҙ та рал һын һәм их ти рам ител һен, тип беҙ ҙең 

өсөн до ға ҡы лы ғыҙ, 2бо ҙоҡ һәм яуыз ке ше ләр ҙән ары ны уы быҙ 
өсөн дә до ға ҡы лы ғыҙ, сөн ки бө төн ке ше ләр ҙә иман лы тү гел 
бит. 3Ә Раб бы тоғ ро, Ул һеҙ гә ҡе үәт өҫ тәр һәм һеҙ ҙе Иб лис тән 
һаҡ лар. 4Беҙ ҡуш ҡан дар ҙы баш ҡа ры уы ғыҙ ға һәм ки лә сәк тә лә 
үтә үе геҙ гә Раб бы беҙ гә ыша ныс би рә. 5Ул һеҙ ҙең йө рәк тә ре геҙ ҙе 
Ал ла ны яра тыу ға һәм Мә сих ке үек ҡаҡ ша маҫ бу лыу ға йү нәлт һен. 

Ялҡаулыҡтураһындаиҫкәртеү
6Иман даш тар, беҙ ҙең өй рәт кән дә ре беҙ бу йын са йә шә мә йен сә, 

ял ҡау лыҡ ҡа баш һал ған һәр иман даш тан ары то ро ғоҙ, тип Раб‑
бы быҙ Ғай са Мә сих исе ме ме нән та лап итә беҙ. 7Ни сек йә шәр гә 
кә рәк лек те беҙ ҙең өл гө бу йын са үҙе геҙ ҙә бе лә һе геҙ. Беҙ һеҙ ҙең 
ме нән йә шә гән саҡ та ял ҡау лан ма ныҡ, 8бер кем дең ик мә ген дә 
буш лай аша ма ныҡ, бе ре геҙ гә лә йөк бул маҫ өсөн, кө нө‑тө нө эш‑
лә нек, көс түк тек, 9та лап итер гә ха ҡы быҙ бул ма ған ке үек тү гел, 
ә беҙ гә эйә реп эш лә геҙ тип, һеҙ гә өл гө күр һәт тек. 10Яны ғыҙ ҙа 
бул ған са ғы быҙ ҙа уҡ, кем эш ләр гә те лә мәй, шул аша май, ти гән 
бо йо роҡ бир ҙек. 11Беҙ ҡай һы бер ҙә ре геҙ ҙең эш ләр гә те лә мә үе, 
ял ҡау ла ны уы, фә ҡәт ке ше эше нә ҡы ҫы лып көн үт кә ре үе ту ра‑
һын да ише теп то ра быҙ бит. 12Ун дай ҙар ға беҙ, үҙ ри зыҡ та рын 
үҙ ҙә ре баш ба ҫып эш ләп тап һын дар тип, Раб бы Ғай са Мә сих 
исе ме нән та лап итә беҙ һәм өн дәй беҙ. 13Һеҙ иһә, иман даш тар, 
яҡ шы лыҡ эш ләү ҙән ары ма ғыҙ. 

14Әгәр ҙә бе рәй һе был хат ҡа яҙыл ған һүҙ ҙә ре беҙ гә ҡо лаҡ һал‑
ма һа, ул ке ше гә иғ ти ба ры ғыҙ ҙы йү нәл те геҙ һәм, уға оят бу лып 
кит һен өсөн, уның ме нән ара лаш ма ғыҙ. 15Лә кин ул ке ше не дош‑
ман тип иҫәп лә мә геҙ, ә иман да шы ғыҙ һы маҡ иҫ кәр те геҙ. 



 2 Фессалоникаларға  3 

Сәләмдәр
16Раб бы Үҙе – имен лек сы ға на ғы, һеҙ гә һәр ва ҡыт һәм һәр 

төр лө эш тә имен лек бир һен. Раб бы бө тө нө гөҙ ме нән бер гә 
бул һын. 17Мин, Па вел, был хат тың ми нән икән ле ген күр һә теү 
өсөн, баш ҡа хат тар ҙа ғы ке үек үк, сә ләм ләү һүҙ ҙә рен үҙ ҡул да‑
рым ме нән яҙам. 18Раб бы быҙ Ғай са Мә сих тең мәр хә мә те ба ры ғыҙ 
ме нән дә бул һын. 
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ПавелдыңТимофейғаяҙған
беренсехаты

1 Ти мо фей ға 

11Ҡот ҡа рыу сы быҙ Ал ла һәм өмө тө бөҙ Ғай са Мә сих тең әме‑
ре бу йын са Ғай са Мә сих ил се һе Па вел дан 2ысын иман даш 

улым Ти мо фей ға хат. Ата быҙ Ал ла һәм Раб бы быҙ Ғай са Мә сих тән 
һи ңә мәр хә мәт, шәф ҡәт, имен лек бул һын. 

Ялғантәғлимәттәрҙәниҫкәртеү
3Ма ке до ния өл кә һе нә кит кән саҡ та, мин һи ңә Ефес та ҡа лып, 

ял ған тәғ ли мәт өй рә теү се ләр ҙе ты йы уың ды һо ра ғай ным. 4Улар 
ос һоҙ‑ҡы рый һыҙ шә жә рә ләр ҙә соҡ со ноп һәм уй ҙыр ма хә бәр ҙәр 
та ра тып йө рөү ҙән туҡ та һын, сөн ки бы лар ба ры һы ла бә хәс ке нә 
тыу ҙы ра һәм Ал ла ниә тен иман аша тор мош ҡа ашы рыр ға ҡа ма‑
сау лай. 5Өгөт лә үем дең маҡ са ты – саф йө рәк тән, та ҙа на мыҫ тан 
һәм эс кер һеҙ иман дан кил гән мө хәб бәт те тыу ҙы рыу. 6‑7Ҡай һы 
бер ке ше ләр ба ры һын да сит кә ҡу йып, ҡа нун өй рә теү се бу лыр ға 
ын тыл ды, ни һөй лә гән дә рен дә, ни раҫ ла ған да рын да бел мәй, 
буш хә бәр һөй ләү гә күс те. 8Беҙ иһә ҡа нун дың һәй бәт икән ле‑
ген бе лә беҙ, тик уны дө рөҫ ҡул ла ныр ға кә рәк. 9Ҡа нун тә ҡүә 
ке ше ләр өсөн сы ға рыл ма ған, ул ҡа нун һыҙ ҙар һәм буй һон мау‑
сы лар, Ал ла ны һан ға һуҡ мау сы лар һәм го наһ лы лар, дин һеҙ ҙәр 
һәм из ге нә мә ләр гә би та раф тар, ата‑әсә һе нә ҡул кү тә реү се ләр, 
ке ше үл те реү се ләр, 10фә хеш лек ҡы лыу сы лар, ир ҙәр ме нән ен си 
мө нә сә бәт кә инеү се ир ҙәр, ке ше ме нән һа тыу итеү се ләр, ал даҡ‑
сы лар, ял ған лап ант итеү се ләр һәм, ғө мү мән, хаҡ тәғ ли мәт кә 
ҡар шы ки леү се бө тө нө һө өсөн сы ға рыл ған. 11Мө бә рәк Ал ла ның 
бө йөк лө гө ту ра һын да ми ңә ыша нып тап шы рыл ған Һө йө нөс лө 
Хә бәр ҙә был ту ра ла шу лай ти е лә. 

Алламәрхәмәтеөсөнрәхмәтһүҙе
12‑13Хеҙ мәт итеү өсөн ми ңә көс бир гән Раб бы быҙ Ғай са Мә сих кә 

рәх мәт ле мен. Элек кө фөр һөй ләп йө рө гән, иман  то тоу сы лар ҙы 
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эҙәр лек лә гән тә кәб бер ке ше бул һам да, Ул ми не тоғ ро һа на ны 
һәм Үҙе нең хеҙ мәт се һе итеп бил дә лә не. Ми ңә шәф ҡәт күр һә‑
тел де, сөн ки бы лар бе лем һеҙ ле гем дән һәм иман лы бул ма уым дан 
ки лә ине. 14Раб бы быҙ мәр хә мә те ми ңә Ғай са Мә сих аша иман 
һәм мө хәб бәт ме нән бер гә мул би рел де. 15Ғай са Мә сих донъя ға 
го наһ лы лар ҙы ҡот ҡа рыр ға кил де, ти гән һүҙ ҙәр хаҡ һәм ту лы 
ыша ныс ҡа ла йыҡ, ун дай го наһ лы лар ара һын да мин иң го наһ‑
лы һы мын. 16Шу ға ла, Мә сих кә ина нып мәң ге лек тор мош ала саҡ 
ке ше ләр өсөн иң са ғыу өл гө бул һын тип, ми ңә шәф ҡәт би рел‑
де һәм Ғай са Мә сих тең бө йөк са быр лы ғы мин дә күр һә тел де. 
17Мәң ге лек Бат ша ға, үлем һеҙ, күҙ гә кү рен мәҫ, бер ҙән‑бер Ал ла ға 
мәң ге нән мәң ге гә хөр мәт һәм дан! Амин. 

18Ти мо фей улым, һи нең ту ра ла элек һөй лән гән пәй ғәм бәр лек 
һүҙ ҙә ре бу йын са, үҙем дең әме рем де та ғы ҡа бат ла йым: һин, улар ға 
та я нып, яҡ шы кө рәш алып бар, 19има ның ды һәм саф на мы ҫың‑
ды һаҡ ла, сөн ки ҡай һы бе рәү ҙәр, на мыҫ ти гән тө шөн сә не ки ре 
ҡа ғып, иман да рын һә ләк ит те. 20Име ней ме нән Ис кән дәр ҙә 
шун дай ҙар ҙан, мин улар ҙы, кө фөр һүҙ ҙәр һөй ләү ҙән ты йы лып 
өй рән һен дәр өсөн, Иб лис ҡу лы на тап шыр ҙым. 

Ғибәҙәтҡылыутураһындакәңәштәр

21‑2Иң элек шу ны үте неп һо ра йым: бар лыҡ ке ше ләр, шу лай 
уҡ бат ша лар һәм етәк се ләр өсөн дә Ал ла ал дын да до ға ҡы‑

лы ғыҙ, һо ра ғыҙ, ял ба ры ғыҙ һәм рәх мәт бел де ре геҙ. Беҙ ҙең һәр 
яҡ лап Ал ла ға их ти рам лы һәм ке ше ләр гә те йе шен сә мө нә сә бәт тә 
бу лып, имен һәм ты ныс ғү мер ите үе беҙ өсөн шу лай ите геҙ. 3Был 
яҡ шы ла, Ҡот ҡа рыу сы Ал ла быҙ ҙа уны хуш һы нып ҡа бул итә. 
4Ул бө төн ке ше ләр ҙең дә ҡо то ло уын һәм хә ҡи ҡәт те та ны уын 
те ләй бит. 5Ал ла бер, Ал ла ме нән ке ше ләр ара һын да бәй лә неш 
бул ды рыу сы ла бер. Ул – Ғай са Мә сих, 6бө төн ке ше ләр ҙе ҡот‑
ҡа рыр өсөн Үҙ ғү ме ре ме нән тү лә не. Бы ға Ал ла та ра фы нан бил‑
дә лән гән ва ҡыт та ша һит лыҡ би рел де. 7Шу ның өсөн мин бү тән 
ха лыҡ тар ға иман һәм хә ҡи ҡәт өй рә теү се, вә ғәз та ра тыу сы ил се 
итеп ҡу йыл дым. Дө рө ҫөн һөй лә йем, ял ған ла ма йым. 

8Ин де ир ҙәр ҙең яр һы ма йын са һәм бә хәс ләш мә йен сә, саф 
на мыҫ ме нән ҡул да рын кү тә реп до ға ҡы лыу ҙа рын те лә йем. 
9Ҡа тын дар ҙың да сәс тә рен төр лән де реп үр мә үен, ал тын йә ки 
ын йы таҡ ма уын, ҡим мәт ле ке йем дәр кей мә үен, ә тый наҡ ке‑
йе неп, әҙәп һәм на мыҫ һаҡ лап, 10Ал ла ға тоғ ро һәм их ти рам лы 



481

 1 Ти мо фей ға  2, 3 

ҡа тын‑ҡыҙ ҙар ға хас бул ған са, үҙ ҙә рен яҡ шы эш тәр ме нән би‑
ҙә үен те лә йем. 11Ҡа тын‑ҡыҙ шым һәм ту лы күн дәм лек ме нән 
өй рән һен. 12Ҡа тын дар ға ир ҙә рен өй рә тер гә, уға баш бу лыр ға 
рөх сәт ит мә йем, улар шым ул тыр һын. 13Тәү ҙә бит ата быҙ Әҙәм, 
унан әсә беҙ Һа уа яра тыл ған. 14Ата быҙ Әҙәм ал дан ма ған, ә ҡа‑
тын, ал да нып, го наһ ҡа төш кән. 15Әгәр ҡа тын иман һәм мө‑
хәб бәт, Ал ла ға из ге лек һәм әх лаҡ лыҡ һаҡ лап йә шә һә, әсә лек 
бу ры сын үтәү се бу ла раҡ ҡот ҡа ры ла саҡ. 

Имандаштарберҙәмлегеетәксеһенәталаптар

31Етәк се бу лыр ға ын ты лыу сы ке ше нең ниә те из ге, ти гән 
һүҙ ҙәр хаҡ. 2Етәк се на мыҫ лы тор мош алып бар ған, ҡа ты‑

ны на тоғ ро ир, айыҡ аҡыл лы, то та наҡ лы, их ти рам ҡа ҙан ған, 
ҡу наҡ сыл, өй рә теү гә ма һир бу лыр ға те йеш, 3ул эсеп йө рө мәҫ кә, 
һу ғыш суҡ ма ры ла, аҡ са ҡо ло ла бул маҫ ҡа, ә иғ ти бар лы һәм ты‑
ныс лыҡ һөй гән, 4үҙ ғаи лә һе ме нән оҫ та ида ра ит кән, ба ла ла рын 
их ти рам ға ла йыҡ, тың лау сан итеп тәр биә ләр гә бу рыс лы. 5Әгәр 
үҙ ғаи лә һе ме нән ида ра итә бел мә һә, Ал ла бер ҙәм ле ге ха ҡын да 
ни сек хәс тәр ләй алыр? 6Етәк се ҡу па йып ки теп Иб лис төш кән 
хө көм гә ду сар ител мә һен өсөн, ул иман ға яңы ғы на ки леү се ләр 
ара һы нан бу лыр ға те йеш тү гел. 7Ғә йеп тыу ҙыр мау һәм Иб лис 
то ҙа ғы на эләк мәҫ өсөн, етәк се нең иман тот мау сы лар ара һын да 
ла да ны яҡ шы бу лы уы мот лаҡ. 

Ярҙамсыларғаталаптар
8Яр ҙам сы лар шу лай уҡ ике йөҙ лө лән мәҫ кә, эсеү ме нән ма уыҡ‑

маҫ ҡа, һа ран лан маҫ ҡа, ә их ти рам ға ла йыҡ бу лыр ға, 9има ны быҙ‑
ҙың сер ле асы лын саф на мыҫ ме нән һаҡ лар ға те йеш. 10Улар ҙы ла 
баш та һы нап ҡа ра һын дар, шу нан ғы на, әгәр һүҙ тей ҙер мәҫ лек 
бул һа лар, хеҙ мәт ит һен дәр. 11Шу лай уҡ, яр ҙам сы ҡа тын дар* ҙа 
их ти рам ға ла йыҡ, яла яғып йө рө мә гән, айыҡ аҡыл лы, һәр яҡ лап 
ыша ныс яу ла ған ке ше бул һын. 12Яр ҙам сы үҙе нең ҡа ты ны на тоғ ро 
ир бу лыр ға, ба ла ла ры на һәй бәт тәр биә би рер гә һәм ғаи лә һе ме нән 
оҫ та ида ра итер гә те йеш. 13Яҡ шы хеҙ мәт ит кән яр ҙам сы лар ҙур 
дә рә жә ләр гә кү тә ре лә һәм Ғай са Мә сих кә бул ған иман да рын да 
тә үәк кәл лек тә ре ар та. 

*  3:11 Был һүҙ бәй лә неш те «яр ҙам сы лар ҙың ҡа тын да ры» тип тә аң‑
лар ға мөм кин. 
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Имандыңсерлеасылы
14Бы ны мин тиҙ ҙән һи нең яны ңа ки ле ре мә ыша нып яҙам, 

15әгәр мин оҙаҡ ла һам, хә ҡи ҡәт тең те рә ге һәм ни ге ҙе бул ған Те ре 
Ал ла ның бер ҙәм ле ген дә, йәғ ни Ал ла Йор тон да ни мә эш ләр гә 
кә рәк ле ген бе лер гә те йеш һең. 16Има ны быҙ ҙың сер ле асы лы ның 
бө йөк бу лы уы бә хәс һеҙ: 

Ул ке ше тә нен дә кил де, 
Уның хаҡ лы ғы Из ге Рух яр ҙа мын да раҫ лан ды, 
Уны фә реш тә ләр күр ҙе, 
Ул ха лыҡ тар ара һын да вә ғәз лән де, 
донъя ла иман ме нән ҡа бул ител де, 
дан да күк кә кү тә рел де. 

Ялғантәғлимәттураһында

41Ахы ры за ман да ҡай һы бе рәү ҙәр, ал даҡ сы рух тар ға һәм 
ен өй рә теү ҙә ре нә ҡо лаҡ һа лып, иман дан ки ре си ге нә сәк‑

тәр, Из ге Рух бы ны асыҡ әй тә. 2Бын дай өй рә теү ҙәр ике йөҙ лө 
ял ған сы лар аша ки лә. На мыҫ та ры ҡыҙ ған ти мер ме нән һал ған 
там ға ке үек ҡа рай ған. 3Улар ни ках ла шыу ҙы тыя һәм ҡай һы бер 
ри зыҡ тар ҙы аша маҫ ҡа ҡу ша. Ә ри зыҡ ты Ал ла бул дыр ған, иман 
юлын да ғы лар, хә ҡи ҡәт те та ныу сы лар иһә уны рәх мәт ме нән 
ҡа бул итә. 4Ал ла бул дыр ған бө төн нә мә яҡ шы һәм, әгәр, рәх мәт 
ме нән ҡа бул ител һә, бер нә мә лә ки ре ҡа ғы лыр ға те йеш тү гел, 
5сөн ки ул Ал ла һү ҙе һәм до ға ме нән из ге ләш те ре лә. 

Тимофейғанәсихәттәр
6Үҙең ҡа бул ит кән иман һүҙ ҙә рен, яҡ шы тәғ ли мәт те ныҡ то топ, 

ру хи ри зыҡ ме нән туҡ ла нып, иман даш та ры быҙ ға ла ошо нә си‑
хәт тәр ҙе өй рәт һәң, Ғай са Мә сих тең һәй бәт хеҙ мәт се һе бу лыр‑
һың. 7Ал ла ны һан ға һуҡ ма ған ке ше ләр ҙән һәм би сә‑сә сә ләр ҙең 
уй ҙыр ма хә бәр ҙә ре нән ары йө рө, үҙең де Ал ла ға их лас та бы ныу ҙа 
кү нек тер. 8Тән кү нек мә һе нең яр ҙа мы сик лән гән, ә Ал ла ға их лас 
та бы ныу һәр нә мә гә фай ҙа лы, сөн ки ул ысын тор мош би рә – 
хә ҙер ҙә, ки лә сәк тә лә. 9Был һүҙ ҙәр хаҡ һәм ту лы һын са ҡа бул 
итеү гә ла йыҡ. 10Беҙ, үҙе беҙ ын тыл ған тор мош ҡа өл гә шеү өсөн, 
бар кө сө бөҙ ҙө һа лып хеҙ мәт итә беҙ һәм кө рәш алып ба ра быҙ, 
сөн ки бө төн ке ше ләр ҙе, би ге рәк тә иман юлын да ғы лар ҙы ҡот‑
ҡа рыу сы мәң ге те ре Ал ла ға өмөт бағ лай быҙ. 
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11Бы лар ҙы баш ҡа лар ға өй рәт һәм үтә ле үен та лап ит. 12Бер 
кем дә һи нең йә ше ңә кәм һе теп ҡа ра ма һын; һөй лә гән һүҙ ҙә‑
рең дә лә, йә шә йе шең дә лә, мө хәб бәт тә лә, иман да ла, саф‑
лыҡ та ла иман то тоу сы лар өсөн өл гө бул. 13Мин кил гән гә 
тик лем Из ге Яҙ ма лар ҙы уҡып ишет тер, вә ғәз лә, өй рәт. 14Бер‑
ҙәм лек өл кән дә ре һи ңә ҡул да рын ҡуй ған саҡ та, Ал ла та ра фы‑
нан пәй ғәм бәр лек аша би рел гән ру хи бү лә гең де иғ ти бар һыҙ 
ҡал дыр ма. 15Уңы шың бө тө нө һө нә лә асыҡ кү рен һен өсөн, ошо 
ҡу шыл ған эш тәр ме нән мәш ғүл бул, үҙең де шу лар ға ба ғыш ла. 
16Үҙе ңә ҡа ра та ла, өй рә теү ҙә ре ңә лә иғ ти бар лы бул; кә ңәш тә‑
рем де тот. Шу лай ит кән дә, һин үҙең де лә, һи не тың лау сы лар‑
ҙы ла ҡот ҡа рыр һың. 

51Оло лар ға ҡа ты бә рел мә. Оло лар ҙы – ата йың һы маҡ, үҙең‑
дән ке се ләр ҙе ҡус тың ке үек кү реп өгөт лә; 2үҙең дән өл кән 

ҡа тын‑ҡыҙ ҙар ҙы әсә йең һы маҡ, йә ше рәк тәр ҙе һең лең ке үек 
кү реп бар саф лы ғың ме нән өгөт лә. 

Толҡатындарһәмберҙәмлекөлкәндәретураһында
3Ысын тол ҡа тын дар ту ра һын да хәс тәр лек күр. 4Әгәр ҙә тол 

ҡа тын дың ба ла ла ры йә ки ейән дә ре бул һа, улар иң тәү ҙә үҙ ғаи‑
лә һен хөр мәт итеп, ата‑әсә һе күр һәт кән хәс тәр лек кә хәс тәр лек 
ме нән яуап би реп өй рән һен, Ал ла шу ны те ләй. 5Яң ғыҙ ҡал ған 
ысын тол ҡа тын Ал ла ға ғы на өмөт бағ лай һәм кө нө‑тө нө Ал ла ға 
ял ба рып до ға ҡы ла. 6Ә кә йеф‑са фа ме нән ге нә көн ит кә не йә шә һә 
лә, улар те ре ләй үле ин де. 7Улар на мыҫ лы тор мош алып бар һын 
өсөн, был та лап тар ҙың үтә ле үен кү ңе ле нә һең дер. 8Бе рәй һе үҙе нең 
яҡын да ры һәм би ге рәк тә ғаи лә ағ за ла ры ту ра һын да хәс тәр лек 
күр мәй икән, ти мәк, ул има ны нан ваз кис кән, ул иман һыҙ ҙан 
да яма ны раҡ. 

9Алт мыш йәш тән дә кәм бул ма ған, үҙ ғү ме рен дә ире нә тоғ‑
ро лоҡ һаҡ ла ған тол ҡа тын дар ҙы ғы на тол ҡа тын дар исем‑
ле ге нә ин дер, 10ул үҙе нең из ге эш тә ре ме нән бил дә ле, йәғ‑
ни ба ла лар тәр биә ләп үҫ тер гән, ҡу наҡ сыл лыҡ күр һәт кән, 
иман даш та ры на хеҙ мәт се ке үек бул ған, ауыр лыҡ күр гән дәр‑
гә яр ҙам ит кән һәм үҙен һәр төр лө яҡ шы эш кә ба ғыш ла ған. 
11Ә йәш тол ҡа тын дар ҙы исем лек кә ин дер мә, сөн ки улар, 
ен си те ләк кә би рел һә, үҙ ҙә рен Ғай са Мә сих кә ба ғыш лау ҙан 
туҡ тап, ке йәү гә сы ғыр ға те ләй. 12Шу лай тәү ге вә ғә ҙә лә рен 
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боҙ ған өсөн*, ун дай ҙар үҙ ҙә рен хө көм гә ил тә. 13Өҫ тә үе нә, ял‑
ҡау лыҡ ҡа һа лыш ҡан лыҡ тан, өй ҙән‑өй гә йө рөр гә әүәҫ лә неп 
ки тә һәм ял ҡау лыҡ тан тыш ғәй бәт та ра та, ке ше эше нә ҡы ҫы‑
ла, те йеш һеҙ хә бәр һөй ләй. 14Шу ға кү рә дош ман ға яма на тын 
сы ға рыр ға бер нин дәй ҙә урын ҡал ма һын өсөн, йәш тол ҡа‑
тын дар ҙың ни ках ҡа инеү ҙә рен, ба ла та быу ҙа рын, йорт‑ҡу ра 
ҡа рау ҙа рын те лә йем. 15Тол ҡа тын дар ҙың ҡай һы бе рәү ҙә ре, 
ту ра юл дан тай пы лып, Иб лис ҡот ҡо һо на би рел де бит. 16Әгәр 
ҙә бе рәй иман лы ҡа тын дың тол ту ға ны бар икән, уға ҡа ра‑
та үҙе хәс тәр лек күр һен. Иман даш тар бер ҙәм ле ге нә көс тө‑
шөр мә һен, сөн ки бер ҙәм лек ысын тол ҡа тын дар ға ғы на яр ҙам 
итер гә те йеш. 

17Яҡ шы етәк се лек итеү се өл кән дәр ҙең, би ге рәк тә һү ҙе ме нән 
дә, өй рә теү ҙә ре ме нән дә ауыр эш баш ҡа рыу сы лар ҙың хеҙ мә‑
те ике лә тә ба һа лан һын. 18Из ге Яҙ ма ла «иген һу ғыу сы үгеҙ ҙең 
ауы ҙын ҡап лап ҡуй ма» һәм «эш се үҙ хеҙ мә те өсөн хаҡ алыу ға 
ла йыҡ» тип әй те лә бит. 19Бер ҙәм лек өл кә не нә ҡа ра та ғә йеп ләү 
бул һа, ике йә ки өс ша һит һыҙ ҡа бул ит мә. 20Го наһ ҡыл ған да рын 
иһә, баш ҡа лар ҙа ла ҡур ҡыу тыу һын өсөн, бө тө нө һө ал дын да 
фаш ит. 21Ал ла, Ғай са Мә сих һәм һай лап алын ған фә реш тә ләр 
ал дын да шу ны ҡу шам: ҡу шыл ған күр һәт мә лә рем де үтә гән дә 
ғә ҙел бул, шу лай уҡ бер кем гә лә өҫ төн лөк бир мә. 22Ке ше ләр гә 
ҡул да рың ды ҡу йыр ға ашыҡ ма, баш ҡа лар ҙың го наһ лы эш тә рен‑
дә ҡат наш ма. Үҙең де саф кө йө һаҡ ла. 23Әйт кән дәй, ин де ҡо ро 
һыу ғы на эс мә, аш ҡа ҙа ның ды һаҡ лау һәм йыш ауы ры маҫ өсөн 
аҙ ғы на ша рап та эс. 

24Әй тер гә кә рәк, бәғ зе ләр ҙең го наһ та ры бил дә ле ин де, 
баш ҡа лар ҙы ҡы иһә хө көм кө нөн дә асы лыр. 25Шу ның ке үек 
яҡ шы эш тәр ҙә бил дә ле, бил дә ле бул ма ған да ры ла йә ше рен 
ҡа ла ал маҫ. 

Ҡолдарһәмхужалар

61Ке ше ләр Ал ла исе мен һәм тәғ ли мә те беҙ ҙе хур ла ма һын өсөн, 
ҡол лоҡ та яфа си геү се ләр үҙ ху жа ла рын бө төн их ти рам ға ла 

ла йыҡ тип һа нар ға те йеш. 2Ху жа ла ры иман лы бул ған ос раҡ та, 
иман даш бул ған лыҡ тан, ҡол дар улар ға кәм һе теп ҡа рар ға те йеш 

*  5:12 Кү рә һең, тол ҡа тын дар баш ҡа са ке йәү гә сыҡ маҫ ҡа, үҙ ҙә рен 
Ал ла ға ба ғыш лар ға вә ғә ҙә бир гән бул ған дар. 
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тү гел, ки ре һен сә, та ғы ла кү бе рәк хеҙ мәт итер гә бу рыс лы, сөн ки 
хеҙ мәт тән фай ҙа алыу сы ху жа лар – иман то тоу сы лар һәм ҡә ҙер ле 
иман даш тар. Бы лар ҙы өй рәт һәм нә си хәт ит. 

Ялғануҡытыусылар
3Кем дер баш ҡа бе рәй нә мә гә өй рә тә һәм Раб бы быҙ Ғай са 

Мә сих тең хаҡ һүҙ ҙә ре, шу лай уҡ, иман ға тап кил гән тәғ ли‑
мәт ме нән ки леш мәй икән, 4ул ке ше тә кәб бер, бер ни бел мәй, 
әм мә бә хәс лә шеү һәм һүҙ кө рәш те реү си рен йоҡ тор ған; шул 
ар ҡа ла көн сөл лөк, та лаш, яман һүҙ һөй ләү, мә кер ле шик лә неү‑
ҙәр ки леп сы ға. 5Ал ла ға та бы ныу та быш алыу өсөн тип уй лап 
хә ҡи ҡәт тән сит ләш кән, шул ар ҡа ла аҡыл да ры на зы ян кил гән 
ке ше ләр ара һын да буш бә хәс тәр ты уа*. 6Ал ла ға их лас та бы ныу 
һәм ба ры ме нән ҡә нә ғәт бу лыу, ысын лап та, оло та быш ул. 7Беҙ 
донъя ға бер ни ҙә алып кил мә нек һәм бы нан бер ни ҙә алып 
ки тә ал ма я саҡ быҙ. 8Ашар ға ри зы ғы быҙ һәм ке йер гә ке йе ме беҙ 
бул һа, шу ның ме нән ҡә нә ғәт лә нә йек, 9ә ба йыр ға те ләү се ләр 
ҡот ҡо ға би ре лә, ке ше не үлем гә һәм һә лә кәт кә кил те реү се мә‑
ғә нә һеҙ, за рар лы бай таҡ те ләк тәр ҙең то ҙа ғы на элә гә. 10Бө төн 
яуыз лыҡ тың ба шы – аҡ са ға та бы ныу. Ҡай һы бе рәү ҙәр, ҡом‑
һоҙ ла нып, иман дан сит ләш кән һәм үҙ ҙә рен күп мих нәт тәр гә 
ду сар ит кән. 

Иманыбыҙөсөнкөрәш
11Һин иһә, Ал ла ке ше һе, бы лар ҙан сит тә тор, ә тә ҡүә бу‑

лыу ҙа, их лас та бы ныу ҙа, иман да, мө хәб бәт тә, са быр лыҡ та, ба‑
ҫал ҡы лыҡ та уңыш тар ға өл гәш. 12Иман өсөн из ге кө рәш алып 
бар, мәң ге лек тор мош ҡа эйә бу лыу ға өл гәш. Ал ла һи не ошо ға 
са ҡыр ҙы һәм һин күп ша һит тар ал дын да үҙең дең тоғ ро има‑
ның ды раҫ ла ның. 13Бар те рек лек кә йән би реү се Ал ла ал дын да 
һәм тоғ ро има нын раҫ лап Пон тий Пи лат ҡа ша һит лыҡ бир гән 
Ғай са Мә сих ал дын да һи ңә ама нат әй тәм: 14Раб бы быҙ кил гән гә 
тик лем был әмер гә тоғ ро бул һәм дө рөҫ итеп тот. 15Бер ҙән‑бер 
мө бә рәк Тү рә, Бат ша лар ҙың Бат ша һы һәм Ха ким дар ҙың Ха‑
ки мы, ва ҡы ты ет кәс Ғай са Мә сих те ебә рә сәк. 16Бер ҙән‑бер 
үлем һеҙ Зат, яҡын ба ра ал маҫ лыҡ яҡ ты лыҡ та тор ған, бер ке ше 

* 6:5 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «Ун дай ҙар ҙан алыҫ йө рө» 
ти гән һөй ләм дә бар. 
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лә күр мә гән һәм кү реү мөм кин дә бул ма ған Ал ла ға хөр мәт һәм 
мәң ге лек ха ким лыҡ! Амин. 

17Был донъя ла ғы бай ҙар ҙы иҫ кәрт: улар үҙ ҙә ре ту ра һын да юға ры 
фе кер ҙә бул ма һын һәм ыша ныс һыҙ бай лыҡ ҡа тү гел, рә хәт лә неп 
йә шәү өсөн бө төн нә мә не мул бир гән Ал ла ға* өмөт бағ ла һын. 
18Улар из ге лек ҡыл һын, яҡ шы эш тә ре ме нән бай бул һын, йо март 
һәм үҙ ҙә рен дә бул ған ды баш ҡа лар ме нән бү ле шер гә әҙер тор һон. 
19Шу лай улар ысын тор мош ҡа өл гә шер өсөн ки лә сәк кә ныҡ лы 
ни геҙ бу лыр лыҡ ысын ха зи на туп лар. 

20Ти мо фей! Үҙе ңә ыша нып тап шы рыл ған ды һаҡ ла, Ал ла ны 
һан ға һуҡ ма ған буш һүҙ ҙәр ҙән һәм ғи лем тип ата лып та дө‑
рөҫ лөк кә тап кил мә гән нә мә ләр ҙән ары тор. 21Ҡай һы бе рәү ҙәр 
шу ның ме нән ма уы ғып иман дан сит ләш те бит. 

Мәр хә мәт һеҙ ҙең ме нән бул һын. 

* 6:17 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «Мәң ге те ре Ал ла ға» тип 
би рел гән.
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2 Ти мо фей ға 

11Ал ла та ра фы нан беҙ гә вә ғә ҙә ител гән Ғай са Мә сих ме нән 
бер ҙәм тор мош ту ра һын да ғы хә бәр ҙе ет ке реү өсөн Ал ла 

их ты я ры ме нән ебә рел гән ил се Па вел дан 2ҡә ҙер ле улым Ти мо‑
фей ға хат. Ата быҙ Ал ла нан һәм Раб бы быҙ Ғай са Мә сих тән һи ңә 
мәр хә мәт, шәф ҡәт һәм имен лек бул һын. 

Эскерһеҙиман
3Кө нө‑тө нө до ға ҡы лып, һи не туҡ тау һыҙ иҫ кә тө шөр гән дә, 

ата‑ба ба ла рым ке үек саф на мыҫ ме нән үҙем дә хеҙ мәт ит кән Ал‑
ла ға рәх мәт әй тәм. 4Хуш лаш ҡан саҡ та ғы күҙ йәш тә рең де иҫ кә 
тө шө рәм дә, һи не күр гем ки леп ки тә, ул ва ҡыт та үҙем дең дә кү‑
ңе лем шат лыҡ ме нән ту лыр ине. 5Лои да өлә сә йең дә һәм Ев ни ка 
әсә йең дә бул ған һәм улар ҙан һи ңә күс кән шун дай уҡ эс кер һеҙ 
иман ды хә тер лә йем дә, был иман дың һин дә йә шә үе нә ыша нам. 
6Шу ға кү рә хә те ре ңә тө шө рәм: өҫ тө ңә ҡул да рым ды ҡуй ған саҡ та 
үҙе ңә Ал ла та ра фы нан би рел гән ру хи бү ләк те үҫ тер. 7Ал ла беҙ гә 
ҡур ҡыу ру хы тү гел, ә ҡе үәт, мө хәб бәт һәм айыҡ аҡыл бир гән бит. 

8Шу лай итеп, Раб бы быҙ ту ра һын да ша һит лыҡ би реү ҙән дә, 
Уның ха ҡы на тот ҡон бул ған ми нән дә оял ма; ә ми нең ме нән 
бер гә Һө йө нөс лө Хә бәр ха ҡы на Ал ла ның көс‑ҡе үә те нә та я нып 
ға зап лан. 9Ул беҙ ҙе ҡыл ған эш тә ре беҙ гә ҡа рап тү гел, ә Үҙе нең 
ниә те һәм мәр хә мә те ме нән ҡот ҡар ҙы, из ге тор мош ҡа са ҡыр ҙы. 
Уның был мәр хә мә те донъя яра тыл ған сы уҡ Ғай са Мә сих аша 
ет ке рел де. 10Хә ҙер беҙ был мәр хә мәт те Ҡот ҡа рыу сы быҙ Ғай са 
Мә сих кил гәс күр ҙек. Ул үлем де юҡ ит те һәм Һө йө нөс лө хә бәр 
аша йә шәү ме нән үлем һеҙ лек те күр һәт те. 11Мин ошо Һө йө нөс лө 
Хә бәр ҙе вә ғәз ләү се ил се һәм ос таз итеп ҡу йыл дым. 12Шул сә бәп‑
ле мин әле төр мә лә ға зап си гәм, лә кин оял ма йым, сөн ки Кем гә 
инан ға ным ды бе ләм һәм Уның ми ңә ыша нып тап шыр ған ды 
кил гән кө нө нә тик лем һаҡ лай алы ры на ыша нам. 13Ғай са Мә сих 
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аша би рел гән мө хәб бәт тә һәм иман да то роп, ми нән ишет кән хаҡ 
тәғ ли мәт те өл гө итеп тот. 14Һи ңә ыша нып тап шы рыл ған яҡ шы‑
лыҡ ты кү ңел дә ре беҙ ҙә йә шә гән Из ге Рух яр ҙа мы ме нән һаҡ ла. 

15Асия өл кә һен дә ге ләр ҙең бө тө нө һө нөң дә ми не таш лап кит кә‑
нен бе лә һең. Фи гелл ме нән Ер мо ген да улар ара һын да. 16Они си фор 
ғаи лә һе нә Раб бы шәф ҡәт бир һен, ул күп тап ҡыр кү ңе лем де йы‑
уат ты, төр мә лә ул ты ры уым дан да оял ма ны. 17Улай ғы на ла тү гел, 
Рим ға кил гәс, ҙур ты рыш лыҡ һа лып ми не эҙ ләп тап ты. 18Раб бы 
кил гән көн дә ул Уның яр ҙа мы ме нән Ал ла шәф ҡә тен ал һын. 
Уның Ефес та саҡ та ми ңә ни сек хеҙ мәт ит кә нен үҙең бе лә һең. 

ҒайсаМәсихтеңтоғрокөрәшсеһе

21Улым, һин Ғай са Мә сих аша би рел гән мәр хә мәт кә та я нып 
ны ғын. 2Ми нән күп ша һит тар ал дын да ишет кән дә рең де баш‑

ҡа лар ҙы ла өй рә тер лек ыша ныс лы ке ше ләр гә ыша нып тап шыр. 
3Өлө шө ңә төш кән ға зап тар ҙы Ғай са Мә сих тең тоғ ро кө рәш се һе 
һы маҡ үҙ өҫ тө ңә алыр ға әҙер бул. 4Бер нин дәй хәр би хеҙ мәт кәр ҙә 
үҙен донъя уи мә шә ҡәт тәр ме нән бәй лә мәй, ул фә ҡәт етәк се һе нә 
ярар ға ты ры ша. 5Шу лай уҡ ҡа ғи ҙә не тот ма ған яры шыу сы еңеү 
та жы на ла йыҡ бул май. 6Тир тү геп эш лә гән иген се үҙе нең хеҙ мәт 
еме шен бе рен се бу лып алыр ға те йеш. 7Мин әйт кән дәр ту ра һын да 
уй ла. Раб бы һи ңә бы лар ҙың ба ры һын да аң лар ға яр ҙам итә сәк. 

8Да уыт нә ҫе ле нән бул ған Раб бы быҙ Ғай са Мә сих те иҫең дә тот. 
Ул үле нән те рел теп тор ғо ҙол до. Был хаҡ та мин һөй лә гән Һө йө‑
нөс лө Хә бәр ҙә әй те лә. 9Ошо вә ғәз дә рем өсөн мин ға зап си гәм, 
ми не хат та енә йәт се һы маҡ бы ғау лап ҡуй ҙы лар. Лә кин Ал ла 
һү ҙен бы ғау лап бул май. 10Шу ға ла Ал ла та ра фы нан һай ла нып 
алын ған дар ха ҡы на, улар ҙа Ғай са Мә сих аша би рел гән мәң ге‑
лек дан ме нән ҡо то лоу ала ал һын дар өсөн, ба ры һы на ла тү ҙәм. 

11 Уның ме нән үл гән беҙ икән, 
Уның ме нән бер гә йә шәр беҙ. 

12 Тү ҙә беҙ икән, 
Уның ме нән бер гә бат ша лыҡ итер беҙ. 
Унан баш тар та быҙ икән, 
Ул да беҙ ҙән баш тар тыр. 

13 Беҙ тоғ ро лоҡ һаҡ ла ма һаҡ та, 
Ул тоғ ро бу лып ҡа лыр, 
сөн ки Ул Үҙе нән баш тар та ал май, –

ти гән һүҙ ҙәр хаҡ. 
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Лайыҡлыхеҙмәткәр
14Бы лар ҙы бө тә ке ше ләр ҙең дә иҫе нә тө шөр, һәм, һүҙ бә хә се нә 

ин мә һен дәр өсөн, Ал ла ал дын да иҫ кәрт, сөн ки бә хәс тәр ҙең бер 
фай ҙа һы ла юҡ, улар тың лау сы лар ҙы һә лә кәт кә ил тә. 15Ал ла ал‑
дын да үҙең де һы нал ған, на мыҫ лы хеҙ мәт кәр, хә ҡи ҡәт һү ҙен тоғ ро 
өй рә теү се итеп күр һә тер гә ты рыш. 16Ә Ал ла ны һан ға һуҡ ма ған 
буш һүҙ ҙәр ҙән сит тә тор, сөн ки улар ҙы һөй ләү се ләр Ал ла нан 
алыҫ лаш ты ра, 17ун дай һүҙ ҙәр яман шеш ке үек та ра лыр. Име ней 
ме нән Фи лит та шун дай ҙар ара һын да, 18үлем дән те ре леү бул ды 
ин де, тип дө рөҫ лөк тән баш тар тып, ҡай һы бе рәү ҙәр ҙең иман да‑
рын ҡаҡ ша та лар. 19Лә кин Ал ла һал ған ни геҙ ныҡ лы, ун да бын‑
дай һүҙ ҙәр яҙыл ған: «Раб бы Үҙе не ке ләр ҙе бе лә» һәм: «Раб бы ның 
исе мен тел гә ал ған һәр кем яуыз лыҡ тан сит ләш һен». 

20Ҙур йорт та ал тын дан һәм кө мөш тән яһал ған һа уыт тар ғы на 
тү гел, ағас ме нән бал сыҡ тан эш лән гән дә ре лә бар; улар ҙың ҡай‑
һы ла ры ҡә ҙер ләп то то но ла, икен се лә ре көн дә лек ҡул ла ны лыш та 
йө рөй. 21Шу лай итеп, кем үҙен быс раҡ лыҡ тан та ҙа рын ды ра, шул 
йорт ху жа һы өсөн фай ҙа лы, из ге ләш те рел гән һәм бө төн яҡ шы 
эш тәр гә лә яраҡ лы һа уыт ке үек бу ла саҡ. 

22Йәш тәр гә хас бул ған ма уы ғыу ҙар ҙан сит тә тор, ә Раб бы ға 
саф на мыҫ ме нән мө рә жә ғәт итеү се ләр ме нән бер гә тә ҡүә лек кә, 
иман, мө хәб бәт, имен лек кә ын тыл. 23На ҙан ке ше ләр ҙең аҡыл һыҙ 
бә хәс тә ре нән сит тә тор, улар ҙың та лаш ҡы на тыу ҙы рыу ҙа рын 
бе лә һең. 24Раб бы ға хеҙ мәт итеү се та ла шыр ға те йеш тү гел. Ул 
бө тә һе нә ҡа ра та ла яғым лы, өй рә теү гә ма һир, тү ҙем ле бу лыр ға, 
25өй рә теү ҙәр гә ҡар шы сы ғыу сы лар ҙы ип ле ге нә тө ҙә тер гә те йеш, 
Ал ла та ра фы нан бәл ки улар ға ла хә ҡи ҡәт те та нып бе леү өсөн 
тәү бә би ре лер, 26шу лай ит кән дә, улар иҫ кә ки леп үҙ их ты я ры на 
буй һон дор ған Иб лис то ҙа ғы нан ҡо то лор. 

Ахырызаманкилгәндәбоҙоҡкешеләрартыр

31Һин шу ны бел: ахы ры за ман кил гән дә ауыр ва ҡыт тар етер. 
2Үҙ ҙә рен ге нә ярат ҡан, аҡ са ға та бын ған, тә кәб бер, һа уа лы, 

әсе тел ле, ата‑әсә һе нә буй һон ма ған, из ге лек те ба һа лай бел мә‑
гән, тә ҡүә һеҙ, 3ҡа ты бә ғер ле, ке ше ме нән һы йы ша ал ма ған, яла 
яғыу сан, то та наҡ һыҙ, аяу һыҙ, яҡ шы лыҡ ҡа нәф рәт ле, 4хы я нат‑
сыл, ды уа мал, ҡу пыҡ, Ал ла ны яра тыу ға ҡа ра ған да кә йеф‑са фа‑
ға ны ғы раҡ би рел гән, 5Ал ла ға их лас та бын ған бу лып кү ре неп, 
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иман кө сөн ки ре ҡаҡ ҡан ке ше ләр ар тыр. Ун дай ҙар ҙан алыҫ тор. 
6Ун дай ҙар өй ҙәр гә шым ғы на үтеп инә һәм го наһ ҡа бат ҡан, төр‑
лө кә йеф‑са фа ға би рел гән би сә ләр ҙе үҙе нә ылыҡ ты ра. 7Бын дай 
ҡа тын дар һәр ва ҡыт яңы лыҡ ҡа ын ты ла, әм мә бер ва ҡыт та ла 
хә ҡи ҡәт кә тө шө нә ал май. 8Иан ний ме нән Иам врий Му са пәй‑
ғәм бәр гә ҡа рыш ҡан ке үек, ошо аҡыл да ры бо ҙоҡ, ял ған иман лы 
ке ше ләр ҙә хә ҡи ҡәт кә ҡар шы сы ға. 9Әм мә улар ҙур уңыш ҡа 
өл гә шә ал маҫ, сөн ки улар ҙың аҡыл һыҙ лы ғы, те ге ләр ҙе ке ке үек 
үк, ба ры һы на ла асы лыр. 

Иманыңданыҡтор
10Ә һин ми нең өй рә те үем дә лә, йә шә йе шем дә, маҡ са тым да, 

има ным да, са быр лы ғым да, мө хәб бәт тә, ҡаҡ ша маҫ лыҡ та ла ми‑
нән өл гө ал дың. 11Ан ти о хи я ла, Ико ни я ла, Лист ра ла эҙәр лек‑
ләү ҙәр гә һәм ға зап тар ға ду сар бу лы уым ды бе лә һең бит. Нин дәй 
эҙәр лек ләү ҙәр аша үт тем, ба ры һы нан да Раб бы ми не ҡот ҡар ҙы! 
12Әйт кән дәй, Ғай са Мә сих ме нән бер лек тә бул ған тор мош алып 
ба рыр ға, ысын иман ме нән йә шәр гә те лә гән дәр ҙең бө тө нө һө лә 
эҙәр лек лә нер. 13Яуыз дар һәм ал даҡ сы лар иһә, үҙ ҙә ре лә яңы‑
лы шып, ке ше ләр ҙе лә юл дан яҙ ҙы рып, уҫал лан ған дан‑уҫал ла на 
ба рыр. 14Ә һин, эйә бул ған һәм инан ған тәғ ли мә тең де кем дән 
өй рән гә нең де бе леп, ар та бан да уам ит. 15Өҫ тә үе нә, Из ге Яҙ ма‑
лар ҙы һин ба ла саҡ тан уҡ бе лә һең бит, Ғай са Мә сих кә ина ныу 
аша ҡо то лор ға улар һи ңә аҡыл би рер. 16Из ге Яҙ ма то тош Ал ла 
та ра фы нан рух лан ды рыл ған һәм өй рә теү, фаш лау, тө ҙә теү, хаҡ 
тор мош өсөн тәр биә ләү гә фай ҙа лы, 17шу лай итеп, Ал ла ке ше һе 
ба ры һы на ла ма һир һәм бө төн яҡ шы эш кә лә әҙер. 

41Те ре ләр ҙе һәм үле ләр ҙе хө көм итә сәк Ғай са Мә сих Бат ша 
бу лып ки лер, шу ға кү рә Ал ла быҙ һәм Ғай са Мә сих ал дын да 

һи нән та лап итәм: 2Ал ла һү ҙен вә ғәз лә, бы ны уңай лы ла, уңай‑
һыҙ ҙа ва ҡыт та эш ләр гә әҙер тор, го наһ тар ҙы фаш ит, иҫ кәрт, 
өй рәт кән дә һәр ва ҡыт са быр лыҡ ме нән өгөт лә. 3Шун дай ва ҡыт 
ки лер, хаҡ тәғ ли мәт те тың ла ма йын са, фә ҡәт үҙ ҙә ре нең кү ңе ле нә 
ят ҡан һүҙ ҙәр ҙе һөй лә гән вә ғәз ләү се ләр ҙе үҙ те ләк тә ре бу йын са 
һай лап алыр ҙар; 4улар хә ҡи ҡәт те ин ҡар итеп, уй ҙыр ма хә бәр‑
ҙәр тың лар. 5Һин бө төн нә мә гә лә һиҙ гер, ҡай ғы лар ға тү ҙем ле 
бул, Һө йө нөс лө Хә бәр вә ғәз лә үең де да уам ит, хеҙ мә тең де ка мил 
рә үеш тә баш ҡар. 
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Павелдыңхеҙмәте
6Ми нең ҡа ным оҙаҡ ла май ҡор бан бу лып тү ге лер, был донъя‑

нан ки тер ва ҡы тым ет те. 7Мин яҡ шы кө рәш алып бар ҙым, 
аҙа ғы на тик лем был юл ды үтеп, има ным ды һаҡ ла ным; 8ә хә ҙер 
хаҡ лыҡ тың еңеү та жы кө тә. Уны, кө нө ет кәс, ғә ҙел Хө көм дар 
Раб бы тап шы ра саҡ, ми ңә ге нә тү гел, Уның ки леү ен һа ғы нып 
көт кән дәр ҙең бө тө нө һө нә лә би рер. 

Кәңәштәрһәмүтенестәр
9Ми нең ян ға мөм кин тик лем ти ҙе рәк ки лер гә ты рыш, 10сөн‑

ки Ди мас был донъя ны өҫ төн кү реп, ми не таш лап Фес са ло ни‑
ка ға юл лан ды, Крис кент – Га ла ти я ға, Тит Дал ма ти я ға кит те, 
11яным да Лу ка бер үҙе ге нә ҡал ды. Үҙең ме нән бер гә Марк ты ла 
алып кил, ул ми ңә хеҙ мә тем дә яр ҙам итә алыр. 12Ти хик ты мин 
Ефес ҡа ебәр ҙем. 13Кил гән саҡ та Тро ада ҡа ла һын да Кар п тар ҙа 
ҡал дыр ған сәк мә нем де һәм яҙ ма ла рым ды, би ге рәк тә күн гә 
яҙыл ған да рын, алып кил. 14Ба ҡыр ҡо йоу оҫ та һы Ис кән дәр ми ңә 
күп яуыз лыҡ эш лә не. Раб бы уға ҡыл ған эш тә ре нә ҡа рап тү ләр. 
15Һин үҙең дә унан һаҡ лан, сөн ки ул беҙ һөй лә гән дәр гә ҡыр ҡа 
ҡар шы кил гәй не. 

16Хө көм ал дын да тәү тап ҡыр яуап тот ҡан да, яным да бе ре һе лә 
бул ма ны, бө тө нө һө лә таш лап кит те. Был улар ға ғә йеп һа нал ма‑
һын. 17Раб бы иһә яным да бул ды һәм, Һө йө нөс лө Хә бәр ми нең 
аша ту лы һын са иғ лан ител һен һәм бар ха лыҡ тар ға ише тел һен 
өсөн, ми ңә ҡе үәт бир ҙе, арыҫ лан ауы ҙы нан ҡот ҡар ҙы. 18Раб бы 
ми не бө төн яуыз лыҡ тар ҙан йо лоп алыр һәм Үҙе нең Күк тә ге Бат‑
ша лы ғы өсөн һаҡ лар. Уға мәң ге нән мәң ге гә дан бул һын! Амин. 

Өҫтәлмәсәләмдәр
19Прис кил ла ме нән Аки ла ға һәм Они си фор ҙар ғаи лә һе нә 

сә лә мем де тап шыр. 20Ераст Ко ринф та ҡал ды; ауы рып кит кән 
Тро фим ды мин Ми лит та ҡал дыр ҙым. 21Ҡыш ет кән се ки лер гә 
ты рыш. Һи ңә Ев вул, Пуд, Лин, Клав дия һәм баш ҡа иман даш‑
та рың да сә ләм ебә рә. 22Раб бы быҙ һи нең ру хың ме нән. Уның 
мәр хә мә те һеҙ ҙең ме нән бул һын. 
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ПавелдыңТитҡаяҙғанхаты
Тит ҡа 

11Ал ла хеҙ мәт се һе һәм Ғай са Мә сих ил се һе Па вел дан хат. 
Ал ла та ра фы нан һай лап алын ған дар ҙың има нын ны ғы тыу 

һәм их лас та бы ныу ға ил теү се хә ҡи ҡәт те та нып бе леү гә кил те‑
реү өсөн ебә рел дем мин. 2Был иман һәм хә ҡи ҡәт те та нып бе леү 
беҙ гә, Ал ла донъя баш лан ған ға тик лем үк вә ғә ҙә ит кән мәң ге‑
лек тор мош ҡа өмөт би рә, ә Ул бер ҡа сан да ял ған һөй лә мәй. 3Үҙ 
ва ҡы ты ет кәс, Ҡот ҡа рыу сы быҙ Ал ла бо йо ро ғо бу йын са ми ңә 
ыша нып тап шы рыл ған вә ғәз аша Ал ла Үҙе нең хә бә рен иғ лан 
ит те. 4Ысын иман даш улым Тит ҡа Ата быҙ Ал ла нан һәм Ҡот‑
ҡа рыу сы быҙ Ғай са Мә сих тән мәр хә мәт һәм имен лек те лә йем. 

ТиттыңКритутрауындағывазифалары
5Бо йо ро ғо ма яраш лы рә үеш тә, та мам лан ма ған эш тәр ҙе тәр‑

тип кә кил те реү һәм бө төн ҡа ла лар ҙа ла бер ҙәм лек тәр гә өл кән дәр 
тә ғә йен ләү өсөн, һи не Крит та ҡал дыр ҙым. 6Бер ҙәм лек өл кә не 
на мыҫ лы тор мош алып ба рыр ға, ҡа ты ны на тоғ ро ир бу лыр ға 
те йеш. Ба ла ла ры ның да иман лы, буй һон мау ҙа ғә йеп лән мә гән, 
аҙ ғын юл ға баҫ ма ған бу лы уы мот лаҡ. 7Етәк се, Ал ла эш тә ре ме‑
нән ида ра итеү се бу ла раҡ, на мыҫ лы тор мош алып бар ған ке ше 
бул һын. Ул тә кәб бер ҙә, ҡы ҙыу ҙа, эс ке се лә, һу ғыш суҡ ма ры ла, 
һа ран да бул маҫ ҡа те йеш. 8Шул уҡ ва ҡыт та ҡу наҡ сыл, яҡ шы‑
лыҡ ҡа ын ты лыу сан, то та наҡ лы, ғә ҙел, Ал ла ға тоғ ро бу лы уы, 
үҙен ҡул да то то уы мот лаҡ. 9Хаҡ тәғ ли мәт бу йын са нә си хәт би рә 
һәм ҡар шы ке ше ләр ҙе фаш итә ал һын өсөн, үҙе шул тәғ ли мәт кә 
яраш лы рә үеш тә ыша ныс лы һүҙ ҙе тот ҡан ке ше бу лыр ға те йеш. 

10Буй һон мау сан, буш хә бәр һөй ләү се һәм ал даҡ сы ке ше ләр 
күп, ун дай ҙар айы рыу са сөн нәт ле ләр ара һын да бай таҡ. 11Улар ҙы 
ауыҙ ҙа рын ябыр ға мәж бүр итер гә кә рәк, сөн ки улар, хур лыҡ лы 
та быш ар ты нан ҡы уып, яра ма ған нә мә ләр гә өй рә теп, то тош 
ғаи лә ләр ҙең тор мо шон бо ҙа. 12Ара ла ры нан бе рәү – үҙ ҙә ре нең 
ге нә пәй ғәм бә ре: «Крит ке ше лә ре ал даҡ сы, яуыз йырт ҡыс һәм 
ял ҡау убыр ҙар», – ти гән. 13‑14Ул дө рөҫ әйт кән. Шу ға кү рә, улар 
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хаҡ иман тот һон, йә һүд тәр ҙең уй ҙыр ма ла ры на һәм дө рөҫ лөк тө 
ки ре ҡа ғыу сы күр һәт мә ләр гә иғ ти бар бир мә һен өсөн, улар ҙы 
ҡәт ғи тән ҡит лә. 15Саф өсөн ба ры һы ла саф, ә иман тот ма ған 
бо ҙоҡ ке ше ләр өсөн бер нин дәй ҙә саф нә мә юҡ, сөн ки улар ҙың 
аҡыл да ры ла, на мыҫ та ры ла бо ҙоҡ. 16Улар, Ал ла ны бе лә беҙ, тип 
раҫ лай, ә эш тә ре ме нән Унан ваз ки сә, ун дай ҙар әшә ке, тың лау‑
һыҙ һәм һәр төр лө из ге эш өсөн һә ләт һеҙ. 

Имантотоусыларғанәсихәт

21Һин иһә хаҡ тәғ ли мәт кә ту ра кил гән дәр ҙе вә ғәз лә: 2оло 
ир ҙәр айыҡ аҡыл лы, их ти рам ға ла йыҡ, то та наҡ лы бул һын, 

иман то тоу ҙа, мө хәб бәт тә, сы ҙам лы лыҡ та ныҡ тор һон; 3өл кән 
йәш тә ге ҡа тын дар, ысын иман лы ке ше ләр гә хас бул ған са, үҙ ҙә‑
рен әҙәп ле тот һон, ғәй бәт һөй лә мә һен, эс ке лек кә би рел мә һен, 
яҡ шы лыҡ ҡа өй рәт һен; 4‑5Ал ла һү ҙе нә хур лыҡ кил мә һен өсөн, 
йәш тәр гә ир ҙә рен, ба ла ла рын яра тыр ға ти гән аҡыл бир һен, 
то та наҡ лы, саф, йорт‑ҡу ра һы ту ра һын да хәс тәр лек ле, яҡ шы 
кү ңел ле, үҙ ир ҙә ре нә күн дәм бул һын. 6Ир‑егет тәр ҙе лә һәр нә‑
мә лә то та наҡ лы бу лыр ға өй рәт. 7Улар ға бө тә яҡ шы эш тәр ҙә лә 
яҡ шы өл гө күр һәт, ә өй рәт кән дә на мы ҫы ңа тоғ ро һәм ет ди бул, 
8дә лил дә рең дө рөҫ һәм ки ре ҡаҡ маҫ лыҡ бул һын. Шу лай ҡар шы 
ки леү се ләр бер нин дәй ҙә на сар һүҙ әй тер лек урын тап ма йын са 
оят ҡа ҡа лыр. 

9Ҡол дар һәр нә мә лә ху жа ла ры на буй һон һон, ярар ға ты рыш‑
һын, бә хәс ләш мә һен, 10ур лаш ма һын тип нә си хәт бир, улар һәр 
нә мә лә үҙ ҙә ре нең тоғ ро бу лыу ҙа рын күр һә тер гә те йеш. Шу лай 
итеп, улар Ҡот ҡа рыу сы быҙ Ал ла тәғ ли мә те нең күр кәм ле ге бу‑
лып то ра саҡ. 

11Ал ла та ра фы нан бө төн ке ше ләр ҙе ҡот ҡа рыу сы мәр хә мәт күр‑
һә тел де. 12Был мәр хә мәт, ал ла һыҙ лыҡ ты һәм донъя уи нәф се ләр ҙе 
ки ре ҡа ғып, беҙ ҙе был донъя ла то та наҡ лы, ғә ҙел бу лыр ға һәм 
Ал ла ға их лас та бы ныр ға өй рә тә. 13Шул уҡ ва ҡыт та беҙ ҡы уа‑
ныс лы өмө тө бөҙ – бө йөк Ал ла быҙ ҙа, Ҡот ҡа рыу сы быҙ ҙа бул ған 
Ғай са Мә сих тең шөһ рә те кү ре не үен кө тә беҙ. 14Мә сих, беҙ ҙе һәр 
төр лө го наһ тан йо лоп ала йым һәм яҡ шы лыҡ ҡы лыр ға аш ҡы нып 
тор һон өсөн хал ҡын та ҙа рын ды ра йым тип, Үҙен беҙ ҙең хаҡ ҡа 
ҡор бан ит те. 15Бы лар ҙың ба ры һы ту ра һын да һөй лә гән дә, нә си хәт 
бир гән дә һәм фаш ла ған да, ха ким лыҡ тың һәр тө рөн фай ҙа лан. 
Һи не бер кем дә һан ға һуҡ май тор ма һын. 
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31Етәк се ләр гә һәм ха ким лыҡ ҡа буй һо нор ға һәм улар ҙы тың‑
лар ға, һәр төр лө яҡ шы эш кә әҙер то рор ға кә рәк ле ген иман 

то тоу сы лар ҙың иҫ тә ре нә тө шө рөп тор, 2шу лай уҡ ке ше не яман ла‑
маҫ ҡа, ә ты ныс лыҡты һө йөр гә, иғ ти бар лы һәм бө төн ке ше ләр гә 
ҡа ра та ла бик ил гә ҙәк бу лыр ға өй рәт. 3Онот ма йыҡ: ҡа сан дыр беҙ 
үҙе беҙ ҙә аң һыҙ, Ал ла ға буй һон мау сан, юл дан яҙ ҙы рыл ған, һәр 
төр лө нәф се һәм ләз зәт тәр ҡо ло инек, яуыз лыҡ һәм көн сөл лөк 
эсен дә йә шә нек, бер‑бе ре беҙ ҙе һөй һөн мә нек. 4Ҡот ҡа рыу сы быҙ 
Ал ла иһә Үҙе нең яҡ шы лы ғын һәм ке ше ләр гә ҡа ра та мө хәб бә‑
тен күр һәт кән дә 5беҙ ҙе ҡыл ған ғә ҙел эш тә ре беҙ өсөн тү гел, ә 
Үҙе нең шәф ҡә те ар ҡа һын да ҡот ҡар ҙы, яңы тор мош өсөн һыу 
ме нән та ҙа рын дырт ты, Из ге Рух ме нән яңырт ты. 6Был Рух ты Ул 
Ҡот ҡа рыу сы быҙ Ғай са Мә сих аша өҫ тө бөҙ гә мул яу ҙыр ҙы, 7беҙ 
Уның мәр хә мә те ме нән аҡ ла нып, үҙе беҙ өмөт ит кән мәң ге лек 
тор мош ҡа эйә бул һын өсөн шу лай эш лә не. 

8Был һүҙ ҙәр хаҡ, Ал ла ға ыша ныу сы лар үҙ ҙә рен яҡ шы эш тәр гә 
ба ғыш лар ға ты рыш һын өсөн, мин ошо һүҙ ҙәр гә айы рыу са ба‑
ҫым яһап һөй лә үең де те лә йем. Был бө тө нө һө өсөн дә яҡ шы һәм 
фай ҙа лы. 9Буш тан һүҙ кө рәш те реү ҙән, шә жә рә лә соҡ со ноу ҙан, 
ыҙ ғыш‑та лаш тан һәм ҡа нун ту ра һын да ғы бә хәс тәр ҙән алыҫ тор, 
сөн ки улар ҙың фай ҙа һы ла, мә ғә нә һе лә юҡ. 10Бер‑ике тап ҡыр 
иҫ кәрт кән дән һуң да үҙе нең бә хәс тә ре ме нән ҡап ма‑ҡар шы лыҡ 
тыу ҙыр ған ке ше нән баш тарт. 11Ун дай ке ше нең бо ҙоҡ лоҡ ҡы‑
лыу сы һәм го наһ эш ләү се икә нен бе лә һең бит, бы ның ме нән ул 
үҙ‑үҙен хө көм гә ду сар итә. 

Сәләмдәр
12Һи нең яны ңа Ар тем ды йә ки Ти хик ты ебәр гәс, үҙең ми нең 

эр гә мә Ни ко пол гә ки лер гә ашыҡ, ҡыш ты мин ун да үт кә рә сәк‑
мен. 13Ҡа нун бел ге се Зи на ме нән Апол лос ты, бер нә мә гә лә мох‑
таж бул маҫ лыҡ итеп, юл ға оҙа тыу хәс тәр ле ген күр. 14Беҙ ҙе ке ләр 
ҙә, ғү мер ҙә ре за я ға уҙ ма һын өсөн, баш ҡа лар ҙың их ты яж да рын 
ҡә нә ғәт лән де реп, үҙ ҙә рен из ге эш тәр гә ба ғыш лап өй рән һен дәр. 

15Ми нең ме нән бер гә бул ған дар ҙың бө тө нө һө лә һи не сә ләм‑
ләй. Иман лы бул ған, беҙ ҙе ярат ҡан ба ры һы на ла сә ләм тап шыр. 
Мәр хә мәт һеҙ ҙең һәм мә геҙ ме нән дә бул һын. 
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ПавелдыңФилимонға
яҙғанхаты

Фи ли мон ға 

11‑2Ҡә ҙер ле ду ҫы быҙ һәм хеҙ мәт тә ше беҙ Фи ли мон ға һәм уның 
йор тон да йы йы ла тор ған иман даш тар бер ҙәм ле ге нә, иман‑

да шы быҙ Ап фия ха ны ма, кө рәш тә ше беҙ Ар хип ҡа Ғай са Мә сих 
ха ҡы на тот ҡон лоҡ та ул ты рыу сы Па вел дан һәм иман да шы ғыҙ 
Ти мо фей ҙан хат. 3Ата быҙ Ал ла нан һәм Раб бы Ғай са Мә сих тән 
һеҙ гә мәр хә мәт һәм имен лек бул һын. 

Филимондыңмөхәббәтеһәмиманы
4До ға ла рым да һи не, Фи ли мон, иҫ кә алып, Ал ла ма һәр ва ҡыт 

рәх мәт тәр уҡы йым, 5сөн ки Раб бы Ғай са ға бул ған има ның һәм 
бар лыҡ из ге ләр гә ҡа ра та мө хәб бә тең ту ра һын да ише теп йө рө‑
йөм. 6Бө тө нө бөҙ өсөн дә ур таҡ има ның беҙ Мә сих аша өл гәш кән 
бар лыҡ из ге лек те ту лы раҡ аң лау ға кил тер һен тип, до ға ҡы лам. 
7Һи нең ошо мө хәб бә тең дә, иман да шым, мин оло шат лыҡ һәм 
йы уа ныс та бам, сөн ки из ге ләр ҙең кү ңел дә ре һи нең аша саф лан ды. 

Онисимтураһындаүтенес
8Шу ға кү рә Мә сих кә һыл та нып, бу ры сың ды үтәү ҙе ҡы йыу 

рә үеш тә та лап итә ал һам да, 9баш ҡа бе рәү тү гел, мин, Па вел, 
оло ке ше бу ла раҡ, әле ге ва ҡыт та Ғай са Мә сих ха ҡы на төр мә лә 
ул ты рыу сы тот ҡон, һи ңә үте нес ме нән өн дә шәм. 10Бын да, төр‑
мә лә, үҙем дең улым тип һа на ған бе рәү ха ҡы на һи ңә мө рә жә ғәт 
итәм. Ул – ми нең аша иман ға кил гән Они сим. 11Элек ул һи нең 
өсөн фай ҙа һыҙ ине, хә ҙер иһә һи нең өсөн дә, ми нең өсөн дә 
фай ҙа лы*. 12Уны ки ре һи нең яны ңа ебә рәм, ә был ми нең өсөн 
бер ағ зам ды алыу ға тиң. 13Мин уны үҙ яным да ҡал ды рыр ға ла 
те ләр инем, ул һи нең урын ға ми ңә, Һө йө нөс лө Хә бәр ха ҡы‑
на төр мә лә ул тыр ған тот ҡон ға, яр ҙам итер ине. 14Әм мә һи нең 

*  1:11 Онисим – «фай ҙа лы» ти гән де аң ла та. 
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ри за лы ғың дан тыш бер нә мә лә эш ләр гә те лә мә нем. Из ге лек ле 
эшең ирек һеҙ ләү ҙән тү гел, ә үҙ те лә гең бу йын са баш ҡа рыл һын. 
15Һеҙ ҙең бер‑бе ре геҙ ҙән ҡыҫ ҡа ва ҡыт ҡа айы ры лып то ро уы ғыҙ, 
бәл ки, һин уны яңы нан ҡа бул итеп бө төн ләй гә үҙ яның да ҡал‑
ды рыу өсөн дә бул ған дыр, 16һәм ҡол си фа тын да тү гел, ҡол ға 
ҡа ра ған да өҫ тө нө рәк, ҡә ҙер ле иман да шың ке үек ҡал ды рыу өсөн. 
Мин уны бик яра там, лә кин ул һи ңә ке ше бу ла раҡ та, Раб бы ны‑
ҡы бу ла раҡ та та ғы ла ҡә ҙер ле рәк. 

17Шу лай итеп, ми не ип тә шең тип һа на һаң, уны ла ми нең һы‑
маҡ кү реп их лас ҡа бул ит. 18Әгәр ҙә ул һи не ни ме нән дер рән‑
йет кән бул һа йә ки ал дың да бу рыс лы бул һа, ми не яуап лы тип 
иҫәп лә. 19Мин, Па вел, бы ны үҙ ҡу лым ме нән яҙам: ул кил тер‑
гән зы ян ды ҡап лар мын. Ә һи нең бу рыс лы бу лы уың ту ра һын да 
әй теп тор ма йыҡ, һин бит ми ңә үҙең ме нән бу рыс лы. 20Шу лай, 
иман да шым, Раб бы ха ҡы на хә ҙер ин де мин дә һи нең фай ҙаң ды 
кү рер гә те лә йем. Мә сих аша иман да шым бу ла раҡ, йө рә гем де 
саф лан дыр. 21Мин һи ңә үте не сем де ки ре ҡаҡ ма я са ғы ңа ыша нып 
һәм хат та һо ра ға ны ма ҡа ра ған да кү бе рәк эш лә йә сә гең де бе леп 
яҙам. 22Шу лай уҡ үте нәм, ми нең өсөн дә бер бүл мә әҙер ләп ҡуй, 
сөн ки, до ға ла ры ғыҙ ға яуап итеп, Ал ла һеҙ гә ҡай ты уым ды бү ләк 
итер тип өмөт лә нәм. 

Сәләмдәр
23Ми нең ме нән бер гә Ғай са Мә сих ха ҡы на тот ҡон лоҡ та ул ты‑

рыу сы Епаф рас 24һәм хеҙ мәт тәш тә рем Марк, Арис тарх, Ди мас 
һәм Лу ка һи ңә сә ләм әй тә ләр. 25Раб бы Ғай са Мә сих тең мәр хә‑
мә те һеҙ ҙең ру хы ғыҙ ме нән бул һын. 
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Еврейҙарғахат
Ев рей ҙар ға 

АллаһүҙенеңУлыашатапшырылыуы

11Үт кән за ман дар ҙа Ал ла атай‑ола тай ҙа ры быҙ ға пәй ғәм‑
бәр ҙәр аша күп тап ҡыр ҙар һәм төр лө лән де реп мө рә жә ғәт 

ит те. 2Әм мә был һуң ғы көн дәр ҙә Ул бө төн нә мә нең ва ри ҫы 
итеп ҡуй ған һәм Уның аша бар ға ләм де бар ит кән Үҙе нең Улы 
аша һөй лә не. 3Уның Улы – Ал ла да ны ның бал ҡы шы һәм Уның 
асы лы ның те үәл са ғы лы шы. Ул бө тә нә мә не Үҙе нең ҡөҙ рәт ле 
һү ҙе ме нән то топ то ра. Ке ше ләр ҙе го наһ та ры нан та ҙа рын дыр‑
ғас, юға ры ла Мө һа бәт Ал ла ның уң яғы на ул тыр ҙы. 4Уның Ал‑
ла нан ми раҫ ҡа ал ған Ул ти гән дан лы исе ме фә реш тә ләр ҙе ке нән 
ни тик лем юға ры раҡ бул һа, Ул Үҙе лә улар ҙан шул тик лем өҫ‑
тө нө рәк то ра. 

АллаУлы–фәрештәләрҙәнөҫтөн
5Ҡа сан да бул һа фә реш тә ләр ҙең бе рәй һе нә Ал ла: 

«Һин – Ми нең Улым. 
Бө гөн Мин Һи не тыу ҙыр ҙым», – 

тип әйт кән ме ни? Йә бул ма һа: 
«Мин – Уның Ата һы бу ла саҡ мын, 
ә Ул Ми нең Улым бу лыр», – 

ти гән ме? 6Йә нә, донъя ға Үҙе нең тәү тыу ған Улын кил тер гән дә, 
Ал ла: 

«Ал ла ның бө төн фә реш тә лә ре Уға баш эй һен», – ти. 
7Фә реш тә ләр ту ра һын да Ул: 

«Ал ла Үҙе нең фә реш тә лә рен – ел, 
хеҙ мәт се лә рен ут лы ял ҡын итә», – ти.

8Улы ту ра һын да иһә: 
«Йә, Ал лам, бат ша лы ғың Һи нең мәң ге лек, 
бат ша лыҡ та я ғың – ғә ҙел лек та я ғы, – ти.

9 – Һин хаҡ лыҡ ты һөй ҙөң, 
яуыз лыҡ ты кү рә ал ма ның. 
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Шу ның өсөн Ал ла, 
Һи не шат лыҡ ма йы ме нән май лап, 
хеҙ мәт тәш тә ре ңә ҡа ра ған да Үҙең де 
юға ры раҡ ҡуй ҙы», – ти. 

10Ал ла та ғын: 
«Һин, Раб бым, иң тәү ҙә ер гә ни геҙ һал дың 
һәм ҡул да рың күк те бул дыр ҙы. 

11 Ер ҙә, күк тә юҡ ҡа сы ғыр, 
ә Һин иһә мәң ге ҡа лыр һың. 
Ба ры һы ла ке йем һы маҡ ту ҙыр, 

12 улар ҙы һин өҫ ке йе ме ләй тө рөп алыр һың, 
улар ке йем ке үек ал маш ты ры лыр. 
Һин иһә гел бер төр лө ҡа лыр һың, 
ғү мер йыл да рың дың аҙа ғы бул маҫ», – ти.

13Фә реш тә ләр ҙең бе рәй һе нә Ал ла ҡа сан да бул һа: 
«Мин дош ман да рың ды 
аяҡ аҫ ты ңа баҫ ҡыс итеп һал ған ға тик лем, 
уң яғым да ул тыр», – 

тип әйт те ме икән? 14Фә реш тә ләр ҙең бө тө нө һө лә ҡо то лоу ҙы 
ми раҫ итеп ала саҡ зат тар ға хеҙ мәт итеү өсөн ебә рел гән рух тар 
тү гел ме ни? 

Бөйөкҡотҡарылыу

21Шу ға кү рә, дө рөҫ йү нә леш те юғалт маҫ өсөн, беҙ ишет‑
кән дә ре беҙ гә айы рыу са иғ ти бар лы бу лыр ға те йеш беҙ. 2Фә‑

реш тә ләр аша ет ке рел гән һүҙ дө рөҫ кә сыҡ ты, һәр төр лө енә йәт 
һәм тың лаш мау сан лыҡ те йеш ле яза һын ал ды. 3Әгәр ошон дай 
бө йөк ҡот ҡа ры лыу ме нән иҫәп ләш мәй беҙ икән, әле ки леп яза‑
ны ни сек урап үтә алыр быҙ? Был ҡот ҡа ры лыу ту ра һын да бит 
тәү ләп Раб бы Үҙе асып һал ды һәм Уның әйт кән дә рен ишет кән 
ке ше ләр беҙ гә бы ны раҫ ла ны. 4Ал ла Үҙе лә бы ны бил дә ләр, 
мөғ жи зә ләр һәм төр лө ҡөҙ рәт ле эш тәр ҡы лыу һәм Из ге Рух тан 
кил гән бү ләк тәр ҙе Үҙ их ты я ры бу йын са бү леп би реү юлы аша 
иҫ бат ит те. 

АллаУлыһәмәҙәмбалалары
5Беҙ әле һөй лә гән ки лә сәк донъя ны Ал ла фә реш тә ләр гә буй‑

һон дор ма ны бит. 6Әм мә кем дер Из ге Яҙ ма ның ҡай һы лыр бер 
уры нын да бы лай тип ша һит лыҡ ит кән: 
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«Кем ул әҙәм, 
уның ту ра һын да ни ңә кө йө нә һең? 
Кем ул әҙәм ба ла һы, 
уның ту ра һын да ни ңә хәс тәр ләй һең? 

7 Һин уны бер аҙ ва ҡыт ҡа 
фә реш тә ләр ҙән тү бә не рәк ҡуй ҙың; 
уға дан һәм хөр мәт та жы кей ҙер ҙең*, 

8 бар нә мә не уға буй һон до роп, 
уның аяҡ аҫ ты на һал дың». 

Ти мәк, Ал ла бө төн нә мә не әҙәм ба ла һы на буй һон до роп, уның 
их ты я ры на буй һон до рол ма ған бер нә мә не лә ҡал дыр ма ны. 
Әм мә беҙ әле гә бө төн нә мә нең дә уға буй һон ға нын күр мәй беҙ. 
9Уның ҡа ра уы беҙ Ғай са ны кү рә беҙ – Ул Ал ла мәр хә мә те ме нән 
бө тө нө һө ха ҡы на үлем та ты һын өсөн бер аҙ ва ҡыт ҡа фә реш тә‑
ләр ҙән тү бә не рәк ҡу йыл ды, тик үлем ки се ре үе ме нән дан һәм 
хөр мәт та жы на ке йен гәй не. 10Ал ла – бө төн нә мә нең маҡ са ты 
һәм баш лан ғы сы. Үҙе нә эйә реп ки леү се күп ке ше ләр ҙе Үҙе нең 
да ны на алып кил гән са ғын да, ҡо то лоу ҙа ры на ни геҙ һа лыу сы 
Ғай са ны ға зап тар аша ка мил ите үе Уға ҡу лай бул ған. 11Ке ше‑
ләр ҙе из ге итеү се Ғай са ла, из ге ител гән әҙәм дәр үҙ ҙә ре лә бер 
Ата нан. Шу ның өсөн Ғай са улар ҙы Үҙе нең ту ған да ры тип атау‑
ҙан уңай һыҙ лан май. Ул: 

12 «Исе мең де ту ған да ры ма иғ лан итер мен, 
ғи бә ҙәт ҡы лыр ға йы йы лыу сы лар ара һын да 
Һи ңә дан йыр лар мын», – ти. 

13Һәм та ғы: 
«Мин Ал ла ға ыша ныс бағ ла йым», – ти.

Һәм: 
«Бы на Мин Үҙем һәм 
Ми ңә Ал ла бир гән ба ла лар», – ти.

14‑15Был ба ла лар ҙың тә не лә, ҡа ны ла бар. Шун лыҡ тан Ғай са Үҙе 
лә ке ше ҡиә фә тен ал ды. Ул бы ны үлем гә баш бул ған Иб лис‑
тең ха ким лы ғын Үҙ үле ме ме нән юҡ итеү, ғү ме ре бу йы үлем дән 
ҡур ҡып, ҡол бу лып йә шә гән ке ше ләр ҙе азат итеү маҡ са тын да 
эш лә не. 16Ул бит, әл бит тә, фә реш тә ләр гә тү гел, ә Иб ра һим то‑
ҡо мо на яр ҙам ға кил де. 17Шу ға кү рә, ке ше ләр ҙе го наһ та ры нан 

* 2:7 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа: «Үҙ ҡул да рың ме нән бул‑
дыр ған нә мә ләр ҙе уға тап шыр ҙың», – ти гән һөй ләм дә бар. 
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йо лоп алыу маҡ са тын да, Ал ла ға хеҙ мәт итеү ҙә шәф ҡәт ле һәм 
тоғ ро Баш Ру ха ни бу лыр өсөн, бар нә мә лә ту ған да ры на оҡ шар ға 
те йеш бул ды. 18Ул Үҙе лә, һы на лып ға зап ки сер гән гә кү рә, го наһ 
ҡы лыр ға ҡо тор то лоу ға ду сар бул ған дар ға яр ҙам итә ала. 

ҒайсаныңМусананөҫтөнлөгө

31Шу ға кү рә һеҙ, из ге иман даш тар, күк тәр та ра фы нан са‑
ҡы рыл ған хеҙ мәт тәш тәр, беҙ тот ҡан иман дың Ил се һе һәм 

Баш Ру ха ни йы Ғай са ту ра һын да фе кер йө рө тө гөҙ. 2Му са Ал ла 
йор тон да ғы эш тәр ҙә тоғ ро бул ған ке үек, Ғай са ла Үҙен хеҙ мәт кә 
ал ған Ал ла ға тоғ ро. 3Әм мә йорт то тө ҙөү се йорт тоң үҙе нә ҡа ра‑
ған да күп ме гә ны ғы раҡ хөр мәт ител һә, Ғай са Му са ға ҡа ра ған да 
шул тик лем юға ры раҡ дан ға ла йыҡ тип һа нал ды. 4Әл бит тә, һәр 
йорт кем та ра фы нан дыр тө ҙө лә, әм мә бө төн нә мә нең тө ҙөү се‑
һе – Ал ла. 5Му са, Ал ла йор тон да ғы бө төн эш тәр ҙә хеҙ мәт се 
бу лып, тоғ ро ине, бы ның ме нән ул ки лә сәк тә Ал ла та ра фы нан 
әй те лә сәк нә мә ләр гә ша һит лыҡ ҡыл ды. 6Мә сих иһә – Ал ла 
йор то өсөн яуап лы һәм Ул бу ла раҡ тоғ ро; ә Уның йор то – беҙ, 
әм мә үҙе беҙ ғо рур лан ған ыша ныс һәм өмөт тә аҙаҡ ҡа тик лем 
тор һаҡ ҡы на. 

7Шу ға кү рә, Из ге Рух әйт кән сә: 
«Бө гөн Ал ла та уы шын ише тә һе геҙ икән, 

8 сүл лек тә һы нау кө нөн дә ҡар шы лыҡ 
күр һәт кән ке үек, 
тиҫ кә ре лән мә геҙ. 

9 Эшем де ҡырҡ йыл да уа мын да күр һә ләр ҙә, 
ун да атай‑ола тай ҙа ры ғыҙ Ми не һы на ны. 

10 Шу ның өсөн был бы уын ға асы уым кил де 
һәм Мин: „Улар ҙың кү ңел дә ре һәр саҡ яңы лы ша, 
улар Мин күр һәт кән юл дар ҙы бел мә не“, – ти нем. 

11 Шу ның өсөн нәф рәт лә неп: 
„Улар бер ҡа сан да 
Ми нең ял би реү уры ны ма ин мә йә сәк“, – 
тип ант ит тем». 

12Иман даш тар, һаҡ бу лы ғыҙ, бе ре геҙ ҙең дә йө рә ге мәң ге те‑
ре Ал ла нан баш тар тыр лыҡ яуыз һәм ышан май тор ған бул ма‑
һын. 13Ки ре һен сә «бө гөн» ти гән һүҙ әле гә ғә мәл дә бул ған саҡ‑
та, һеҙ ҙең бе ре геҙ ҙә го наһ ал да ғы на би ре леп тиҫ кә ре лән мә‑
һен өсөн, бер‑бе ре геҙ ҙе көн һа йын ҡе үәт ләп то ро ғоҙ. 14Сөн ки 
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беҙ – Мә сих тең хеҙ мәт тәш тә ре, тик беҙ гә баш та ғы ыша ны сы‑
быҙ ҙа аҙаҡ ҡа са ныҡ то рор ға кә рәк. 15Из ге Яҙ ма ла бы лай тип 
әй тел гән: 

«Бө гөн Ал ла та уы шын ише тә һе геҙ икән, 
ҡар шы лыҡ күр һәт кән саҡ та ғы ке үек 
тиҫ кә ре лән мә геҙ». 

16Ал ла та уы шын ише теп тә, ҡар шы лыҡ күр һә теү се ләр кем һуң? 
Мы сыр ҙан Му са алып сыҡ ҡан бө тә һе лә тү гел ине ме ни? 17Ҡырҡ 
йыл бу йы Ал ла кем гә асыу тот ҡан һуң? Го наһ ҡы лып, үлеп, тә не 
сүл лек тә ятып ҡал ған ке ше ләр гә тү гел ме? 18Улар Ми нең ял би‑
реү уры ны ма бер ҡа сан да ин мә йә сәк тип, Ал ла кем ту ра һын да 
ант ит те һуң? Тың лау һыҙ ҙар ту ра һын да тү гел ме? 19Ти мәк, ун да 
ышан мау ҙа ры өсөн инә ал ма ған лыҡ та рын кү рә беҙ. 

Алланыңялбиреүурыны

41Ал ла ның ял би реү уры ны на инә алы уы быҙ ту ра һын да ғы 
вә ғә ҙә һе үҙ кө сөн дә ҡа ла әле, шу ға ла һеҙ ҙең бе ре геҙ ҙә 

ошо мөм кин лек те ҡу лы нан ыс ҡын дыр ма һын өсөн, һаҡ бу ла‑
йыҡ. 2Был ке ше ләр гә ет ке рел гән һы маҡ уҡ, Һө йө нөс лө Хә бәр 
беҙ гә лә би рел де, әм мә улар Хә бәр ҙе ишет һә лә, фай ҙа һы бул‑
ма ны, сөн ки улар ишет кән дә рен иман итеп ҡа бул ит мә не. 3Беҙ 
иһә ыша ны уы быҙ ме нән Ал ла ның ял би реү уры ны на инә беҙ. 
Ал ла бит: 

«Шу ның өсөн Мин нәф рәт лә неп: 
„улар бер ҡа сан да 
Ми нең ял би реү уры ны ма ин мә йә сәк“, – 
тип ант ит тем», – 

ти гән. Эш тә ре донъя бар лыҡ ҡа кил гән мәл дән та мам лан ған 
бул һа ла, шу лай ти не Ал ла. 4Из ге Яҙ ма ның бер уры нын да етен се 
көн ту ра һын да бы лай тип әй тел гән: «Етен се көн дә Ал ла Үҙе нең 
бар лыҡ эш тә ре нән ял ит те». 5Үр ҙә ошо ға бәй ле: «Улар бер ҡа‑
сан да Ми нең ял би реү уры ны ма ин мә йә сәк», – тип әй тел гән. 
6Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе эле ге рәк ишет кән ке ше ләр, буй һон мау ҙа‑
ры ар ҡа һын да, Ал ла ның ял би реү уры ны на инә ал ма ны. Әм мә 
ҡай һы бе рәү ҙәр ун да инә ала саҡ, шу ға кү рә, 7Ал ла та ғы бер 
көн дө – «бө гөн»гө көн дө бил дә лә не. Бай таҡ ва ҡыт үт кәс, Ул үр ҙә 
күр һә тел гән һүҙ ҙәр ҙе Да уыт аша бел дер ҙе: 

«Бө гөн Ал ла та уы шын ише тә һе геҙ икән, 
тиҫ кә ре лән мә геҙ». 
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8Ешуа улар ҙы ял би реү уры ны на кил тер гән бул һа, Ал ла баш ҡа, 
бы нан һуң ты уыр нин дәй ҙер икен се көн ту ра һын да әйт мәҫ ине. 
9Шу ға кү рә Ал ла хал ҡы өсөн шәм бе кө нөнә оҡ шаш ял кө тө лә 
әле*. 10Ал ла ның ял би реү уры ны на ин гән ке ше, Үҙе нең эш тә ре‑
нән ял ит кән Ал ла ке үек үк, ял итә сәк. 11Шу ға ла Уның ял би реү 
уры ны на инеү өсөн бө төн кө сө бөҙ ҙө һа ла йыҡ. Те ге тың лау һыҙ ҙар 
өл гө һө нә эйә реп, бе ре һе лә сит тә то роп ҡал ма һын. 

12Ал ла һү ҙе те ре һәм ҡе үәт ле. Ул ике яғы ла үт кер әл лә нин‑
дәй ҡы лыс та рың дан да бы лай үт ке ре рәк. Ул беҙ ҙең эсе беҙ гә 
шул тик лем тә рән үтеп инә, хат та йән де рух тан, бы уын дар ҙы 
һө йәк еле ге нән айы ра. Ул кү ңел дә ре беҙ ҙә ге уй‑фе кер ҙә р ҙе, 
ниәт тә р ҙе хө көм итә. 13Яра тыл ған бер ге нә йән эйә һе лә Ал‑
ла кү ҙе нән йә ше ре нә ал май. Уның өсөн бө тә нә мә асыҡ һәм 
ни сек бул һа, шу лай кү ре нә. Шу ға ла беҙ Уның ал дын да яуап 
то тор ға те йеш беҙ. 

Ғайса–бөйөкБашРухани
14Беҙ ҙең күк тәр ҙән юға ры кү тә рел гән бө йөк Баш Ру ха ни‑

йы быҙ – Ал ла Улы Ғай са бул ған лыҡ тан, әй ҙә геҙ үҙе беҙ тот ҡан 
иман да ныҡ то ра йыҡ. 15Баш Ру ха ни йы быҙ етеш мә гән яҡ та ры‑
быҙ ҙы аң ла ма ған, беҙ гә те ләк тәш лек итә бел мә гән Зат тү гел. 
Ул беҙ ҙең ке үек үк бө төн нә мә лә лә һы нал ды, тик го наһ ҡыл‑
ма ны бит. 16Шу лай итеп, яр ҙам кә рәк бул ған да рә хим ле лек һәм 
мәр хә мәт та быу өсөн, Ал ла ның мәр хә мәт тә хе те яны на ҡы йыу 
рә үеш тә ба ра йыҡ. 

51Һәр баш ру ха ни, ке ше ләр ара һы нан һай ла нып, Ал ла ал дын‑
да улар ҙың вә ки ле итеп ҡу йы ла. Ул го наһ тар өсөн бү ләк тәр 

һәм ҡор бан кил те рер гә те йеш. 2Ун дай баш ру ха ни бе лем һеҙ ҙәр‑
ҙе лә, ту ра юл дан тай пы лыу сы лар ҙы ла аң лай ала, сөн ки ул үҙе 
лә көс һөҙ лөк кә ду сар бул ған. 3Шу ға кү рә ул ха лыҡ го наһ та ры 
өсөн ҡор бан кил те рер гә те йеш бул ған ке үек, үҙ го наһ та ры өсөн 
дә ҡор бан кил те рер гә те йеш. 

4Бын дай хөр мәт ле бу рыс ты бер кем дә үҙ те лә ге ме нән ала ал‑
май, ул, үҙ ва ҡы тын да Һа рун са ҡы рыл ған ке үек, был хеҙ мәт кә 
Ал ла та ра фы нан са ҡы ры ла. 5Мә сих тә Баш Ру ха ни бу лыу хөр‑
мә тен Үҙ өҫ тө нә Үҙе ал ма ны, ә Уға уны: 

* 4:9 Шәмбе – йәһүдтәр өсөн Ал ла ға ба ғыш лан ған ял кө нө. 
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«Һин – Ми нең Улым. 
Бө гөн Мин Һи не тыу ҙыр ҙым», – 

тип әйт кән Ал ла бир ҙе. 6Шу лай уҡ Из ге Яҙ ма ның икен се бер 
уры нын да Ал ла: 

«Мә лик‑Са диҡ* нин дәй ру ха ни бул ған бул һа, 
Һин дә мәң ге гә шун дай ру ха ни бу ла саҡ һың», – 

тип әй тә. 
7Ер ҙә йә шә гән са ғын да Ғай са Үҙен үлем дән ҡот ҡа ра ала саҡ 

Ал ла ға, күҙ йәш тә ре ме нән илап һәм ҡыс ҡы рып, үте неп до ға 
ҡыл ды. Оло их ти ра мы ар ҡа һын да Уның үте не се Ал ла ға ба рып 
ише тел де. 8Ал ла Улы бу лы уы на ҡа ра маҫ тан, Ул Үҙ ға зап та ры 
аша тың лау сан лыҡ ҡа өй рән де 9һәм, ка мил лыҡ ҡа өл гәш кән дән 
һуң, Үҙе нә тың лау сан бул ған бө тө нө һө өсөн дә мәң ге лек ҡо то лоу 
сы ға на ғы на әй лән де. 10Ул, Мә лик‑Са диҡ нин дәй ру ха ни бул ған 
бул һа, Ал ла та ра фы нан шун дай Баш Ру ха ни итеп бил дә лән де. 

Хаҡюлдантайпылыуҙаниҫкәртеү
11Был ту ра ла кү бе рәк тә һөй ләй алыр инек, лә кин беҙ һөй лә‑

гән дәр ҙе ауыр аң лай баш ла ны ғыҙ, шун лыҡ тан аң ла ты уы ҡы йын. 
12Ва ҡыт үте үе нә ҡа ра ған да, күп тән ин де өй рә теү се бу лыр ға те йеш 
ине геҙ, әм мә һеҙ үҙе геҙ кем дең дер һеҙ ҙе Ал ла тәғ ли мә те нең тәү 
баш лан ғыс та ры на өй рә те үе нә мох таж һы ғыҙ. Һеҙ гә ҡа ты ри зыҡ 
тү гел, ә һөт кә рәк. 13Һөт ме нән туҡ лан ған ке ше хаҡ ме нән ял ған 
ара һын да ғы айыр ма ны һи ҙә ал май, сөн ки ул – са бый. 14Ҡа ты 
ри зыҡ иһә өл кән дәр өсөн, улар ҙың той ғо ла ры тор мош тәж ри бә һе 
аша яҡ шы лыҡ ме нән яман лыҡ ты айы рыр ға һә ләт ле. 

61‑2Шу ға кү рә Мә сих тәғ ли мә те нең ошо баш лан ғыс өлөш тә рен 
ҡал ды рып, ка мил лыҡ ҡа кү сә йек. Үлем гә кил те реү се эш тәр‑

ҙән тәү бә итеү гә, Ал ла ға ина ныу ға, шу лай уҡ һыу ға сум ды рыу 
йо ла ла рын өй рә теү, фа ти ха лап баш та ры на ҡул да рын ҡу йыу, 
үл гән дәр ҙең те ре ле үе һәм мәң ге лек хө көм ту ра һын да ғы тәғ ли‑
мәт кә яңы нан ни геҙ һал ма йыҡ. 3Ал ла рөх сә те ме нән ар та бан 
кү сә йек. 4Бер тап ҡыр Ал ла яҡ ты лы ғы ме нән нур лан ды рыл ған, 

* 5:6 Мәлик‑Садиҡ – Шә лим бат ша һы һәм ру ха ни. Иб ра һим уға хәр би 
та бы шы ның унын сы өлө шөн бир гән дән һуң, Мә лик‑Са диҡ Иб ра һим‑
ға фа ти ха һын би рә. Ев рей ҙар ҙа хат та Мә лик‑Са диҡ тың ру ха ни лы ғы 
Мә сих тең ру ха ни лы ғы на тиң ләш те ре лә. 
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күк бү лә ге нең тә мен та ты ған, Из ге Рух та ҡат наш ҡан, 5Ал ла ның 
Яҡ шы һү ҙен һәм ки лә сәк донъя көс тә ре нең тәьҫи рен той ған, 
6шу нан һуң хаҡ юл дан сит кә тай пыл ған ке ше ләр ҙе яңы нан 
тәү бә гә кил те реү мөм кин тү гел, сөн ки улар үҙ ҙә ре Ал ла Улын 
ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лап, ха лыҡ ал дын да мәс хә рә ләй ҙәр. 

7Күп тап ҡыр ям ғыр яуып, дым ды үҙе нә һең дер гән ер, кем 
тарафынан эш кәр тел еп, фай ҙа лы уңыш бир һә, шул Ал ла фа‑
ти ха һын ала. 8Ә ин де сәнс кәк һәм баш ҡа ҡый үлән дә ре үҫ кән 
ер ҙең фай ҙа һы юҡ, уға ҡар ғыш янай һәм аҙаҡ тан ул ян ды ры лып 
юҡ ҡа сы ға. 

9Әм мә, ҡә ҙер ле лә рем ми нең, беҙ ошо һүҙ ҙәр ҙе һөй лә һәк тә, 
һеҙ гә кил гән дә, хә ле геҙ һәй бә те рәк һәм ҡот ҡа ры лыу ға та бан 
ба ра һы ғыҙ, ти гән ыша ныс та быҙ. 10Ал ла ғә ҙел һеҙ тү гел. Ул һеҙ‑
ҙең хеҙ мәт тә ре геҙ ҙе лә, Уның из ге лә ре нә яр ҙам ҡыл ға ны ғыҙ һәм 
яр ҙам ҡы лыу ҙы да уам ите үе геҙ аша Уның ха ҡы на күр һәт кән 
мө хәб бә те геҙ ҙе лә онот ма я саҡ. 11Һәр бе ре геҙ ҙең аҙаҡ ҡа тик лем, 
өмө тө гөҙ ту лы һын са тор мош ҡа аш ҡан ға тик лем шун дай уҡ ты‑
рыш лыҡ күр һә те үен те ләй беҙ. 12Ял ҡау бул ма ғыҙ, ә иман һәм 
тү ҙем лек аша үҙ ҙә ре нә вә ғә ҙә ител гән де ми раҫ итеп алыу сы лар 
өл гө һө нә эйә ре геҙ. 

Алланыңышаныслывәғәҙәһе
13Ал ла, Иб ра һим ға вә ғә ҙә бир гән дә, ант итер лек бө йө гө рәк 

бер кем дә бул ма ған лыҡ тан, Үҙе ме нән ант итә. 14Ул: «Мин һи ңә 
фа ти хам ды йәл лә мә йен сә би рә сәк мен һәм то ҡо моң до ишәйт кән‑
дән ишәй тә сәк мен», – ти гән. 15Һәм Иб ра һим, са быр лыҡ ме нән 
көт кән дән һуң, вә ғә ҙә ител гән де ал ған. 

16Ке ше ләр үҙ ҙә ре нән бө йө гө рәк зат ме нән ант итә ләр, ул ант 
әй тел гән де раҫ лай һәм һәр төр лө бә хәс тәр гә сик ҡуя. 17Шу ға кү рә 
Ал ла, вә ғә ҙә ител гән де ми раҫ итеп ала саҡ ке ше ләр гә Үҙ ниә те‑
нең үҙ гә реш һеҙ бу ла са ғын та ғы ла асы ғы раҡ күр һә теү өсөн, уны 
ант итеп раҫ ла ған. 18Ике үҙ гә реш һеҙ нә мә – вә ғә ҙә һәм ант ҡа 
кил гән дә, Ал ла та ра фы нан ал дау ға юл ҡу йыл май. Улар беҙ ҙе, 
Ал ла ға һы йын ған дар ҙы, ал ды быҙ ҙа тор ған өмөт кә ныҡ лап то то‑
нор ға дәрт лән де рә. 19Был өмөт, беҙ ҙең йә не беҙ өсөн ныҡ лы һәм 
ыша ныс лы якорь бу лып, шар шау ар тын да ғы Иң из ге урын ға инә. 
20Ун да Ғай са, Мә лик‑Са диҡ нин дәй баш ру ха ни бул ған бул һа, 
Ул да мәң ге гә шун дай Баш Ру ха ни бул ған дан һуң, беҙ ҙең хаҡ ҡа 
баш лап йө рөү се беҙ бу ла раҡ ин де. 
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РуханиМәлик‑Садиҡ

71Шә лим бат ша һы, Ал ла һы Тә ғә лә нең ру ха ни йы Мә лик‑Са‑
диҡ, бат ша лар ҙы ҡый ра тып ҡай тып кил гән Иб ра һим ды 

ос ра тып, уға фа ти ха һын би рә. 2Иб ра һим иһә һу ғыш тан алып 
ҡайт ҡан бай лы ғы ның ун дан бер өлө шөн уға би рә. Бе рен се нән, 
Мә лик‑Са диҡ ти гән исем «хаҡ лыҡ бат ша һы» ти гән де аң ла та, 
икен се нән, ул Шә лим дең бат ша һы ла, йәғ ни «имен лек бат ша һы». 
3Мә лик‑Са диҡ тың ата һы ла, әсә һе лә, шә жә рә һе лә бил дә һеҙ. 
Уның ғү ме ре нең ба шы ту ра һын да ла, аҙа ғы ту ра һын да ла мәғ лү‑
мәт юҡ, ул Ал ла Улы на оҡ шаш бу лып, мәң ге ру ха ни бу лып ҡа ла. 

4Кү ре геҙ, ул ни тик лем бө йөк – уға ырыу баш лы ғы Иб ра һим 
да һу ғыш та дош ман да ры нан тар тып ал ған та бы шы ның ун дан бер 
өлө шөн би рә. 5Му са ҡа ну ны бу йын са, ру ха ни хеҙ мә тен ҡа бул ит кән 
Ле вий то ҡо мо ағ за ла ры ла хал ҡы нан, йәғ ни үҙ ке ше лә ре нән, улар 
ҙа Иб ра һим то ҡо мо нан бул ған хәл дә лә, та быш та ры ның ун дан 
бер өлө шөн йы йып алыр ға те йеш бу ла. 6Ә ру ха ни Мә лик‑Са диҡ, 
Ле вий то ҡо мо нан бул ма һа ла, Иб ра һим та бы шы ның ун дан бер 
өлө шөн ҡа бул итә һәм уға, Ал ла вә ғә ҙә һен ҡа бул ит кән ке ше гә, 
фа ти ха һын би рә. 

7Һис шик һеҙ, бә лә кә йе рәк ке ше ге нә ҙу ры раҡ тың фа ти ха һын 
ҡа бул итә. 8Бе рен се ос раҡ та та быш тың ун дан бер өлө шөн үлә 
тор ған ке ше ләр ала, ә икен се ос раҡ та иһә уны Мә лик‑Са диҡ ала, 
уның те ре бу лы уы ту ра һын да Из ге Яҙ ма ла ша һит лыҡ ител гән. 
9Нин дәй ҙер мә ғә нә лә Ле вий ҙа, үҙе ха лыҡ тан ун дан бер өлөш 
та быш йы йыу сы бул һа ла, ун дан бер өлө шөн Иб ра һим аша Мә‑
лик‑Са диҡ ҡа тү лә гән, тип әй тер гә бу ла. 10Сөн ки Мә лик‑Са диҡ 
Иб ра һим ды ос рат ҡан ва ҡыт та, Ле вий тыу ма һа ла, ул үҙе нең 
ата‑ба ба һы Иб ра һим дың тә нен дә бу ла. 

11Шу лай итеп, әгәр ка мил лыҡ ҡа өл гә шеү Ле вий ру ха ни лы ғы 
хеҙ мә те аша бул һа, – сөн ки ҡа нун ха лыҡ ҡа уның ни ге ҙен дә 
би рел гән, – Һа рун ке үек тү гел, ә Мә лик‑Са диҡ ке үек икен се 
Ру ха ни ҙың ки леү е нә их ты яж бу лыр ине ме һуң? 12Сә бә бе шун да: 
ру ха ни лыҡ үҙ гәр һә, ҡа нун да үҙ гә рер гә те йеш. 13Ә беҙ һөй лә гән 
Зат – Ғай са икен се бер ырыу ҙан бул ған, ул ырыу ҙан бер кем дә 
ҡор бан кил те реү уры нын да хеҙ мәт ит мә гән. 

14Бил дә ле бу лы уын са, Раб бы быҙ Йә һү ҙә ыры уы нан сыҡ ҡан, 
ә ру ха ни ҙар ту ра һын да һөй лә гән дә Му са был ырыу ту ра һын да 
бер ни ҙә әйт мә гән. 
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Мәлик‑СадиҡкеүекРуханиҒайса
15Бы ның шу лай икән ле ге Мә лик‑Са диҡ ке үек икен се Ру ха‑

ни кил гәс та ғы ла ны ғы раҡ асыҡ ла на. 16Ул ке ше нең сы ғы шы на 
ҡа ғыл ған ҡа нун әме ре бу йын са тү гел, ә мәң ге лек йә шәү кө сө 
бу йын са Ру ха ни бул ды. 17Из ге Яҙ ма ла Уның ту ра һын да: 

«Мә лик‑Са диҡ нин дәй ру ха ни бул ған бул һа, 
Һин дә мәң ге гә шун дай ру ха ни бу ла саҡ һың», – 

ти ел гән. 18Элек ке ҡа рар, көс һөҙ һәм фай ҙа һыҙ бу лыу сә бәп ле, 
ки ре ҡа ғы ла. 19Сөн ки ҡа нун бер нә мә не лә ка мил лыҡ ҡа алып 
ба рып ет кер мә не, уның уры ны на беҙ гә яҡ шы раҡ нә мә – өмөт 
би рел де. Уның аша беҙ Ал ла ға яҡын лай быҙ. 20Иғ ти бар ите геҙ, 
бын да ру ха ни лыҡ итеү Ал ла ның ан ты ме нән раҫ лан ды. 21Бү‑
тән ру ха ни ҙар үҙ ҙә ре нең ру ха ни лы ғын бер нин дәй ант һыҙ ал‑
ды. Лә кин был икен се Ру ха ни Ал ла ның ан ты ар ҡы лы, йәғ ни 
Ал ла Уға: 

«Раб бы ант ит те һәм ҡа ра рын үҙ гәрт мә йә сәк: 
Һин – мәң ге лек Ру ха ни», – 

ти гән дә ру ха ни бул ды. 22Был ант Ал ла ме нән ки ле шеү ҙең – 
Уның ыша ныс лы һы Ғай са ине – ни тик лем яҡ шы раҡ икә нен 
күр һә тә. 

23Баш ҡа ру ха ни ҙар күп бул ды, сөн ки үлем ар ҡа һын да улар 
үҙ ҙә ре нең хеҙ мә тен да уам итә ал ма ны. 24Ә Ғай са мәң ге те ре, 
Уның Ру ха ни лы ғы ла үҙ гә реш һеҙ. 25Шу ға кү рә, Ул Үҙе аша Ал‑
ла ға ки леү се ләр ҙе ту лы һын са ҡот ҡа ра ала, сөн ки улар ту ра һын‑
да ял ба рыу өсөн мәң ге йә шәй. 26Беҙ гә тап шун дай Баш Ру ха ни 
кә рәк тә ин де: из ге, ғә йеп һеҙ, саф, го наһ лы лар ҙан айы рыл ған 
һәм күк тән юға ры кү тә рел гән. 27Ул, бү тән баш ру ха ни ҙар һы маҡ, 
көн һа йын тәү ҙә үҙ го наһ та ры, аҙаҡ ха лыҡ тың го наһ та ры өсөн 
ҡор бан кил те реү гә мох таж тү гел, сөн ки Үҙен ҡор бан итеп, бер 
һәм һуң ғы тап ҡыр ҡор бан кил тер ҙе. 28Му са ҡа ну ны баш ру ха ни 
итеп көс һөҙ яҡ та ры бул ған ке ше ләр ҙе бил дә ләй. Ә ҡа нун дан һуң 
би рел гән ант бу йын са Ал ла Улы Баш Ру ха ни итеп бил дә лән де. 
Ул – мәң ге лек ка мил лыҡ ҡа өл гәш кән Зат. 

ЯңыкилешеүҙеңБашРуханийы

81Һеҙ гә һөй лә гән дә ре беҙ ҙең иң мө һи ме – беҙ ҙең шун дай Баш 
Ру ха ни йы быҙ бар, Ул күк тәр ҙә Мө һа бәт Ал ла ның тә хе те нең 

уң яғы на ул тыр ған. 2Ул Из ге йорт та – ке ше ҡу лы ме нән тү гел, 
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ә Раб бы Үҙе ҡор ған ысын ғи бә ҙәт ҡы лыу са ты рын да хеҙ мәт итә. 
3Һәр баш ру ха ни бү ләк һәм ҡор бан кил те реү өсөн бил дә лә нә. 
Шу ға кү рә беҙ ҙең Баш Ру ха ни йы быҙ ҙың да ҡор бан кил те реү 
өсөн ни мә һе лер бу лыр ға те йеш ине. 4Әгәр ер ҙә бул һа, Ул ру ха ни 
бул маҫ ине, сөн ки ҡа нун бу йын са ҡор бан кил те реү се ләр бын да 
бар ин де. 5Ер ҙә ге ру ха ни ҙар хеҙ мәт ит кән урын күк тә ге Из ге 
йорт тоң иша ра ты һәм кү лә гә һе ге нә. Шу ға кү рә Му са ға из ге 
са тыр ҡо рор ал ды нан Ал ла та ра фы нан: «Ҡа ра уны, бө тө нө һөн 
дә тау ҙа күр һә тел гән өл гө бу йын са эш лә», – тип иҫ кәр тел гән. 
6Ғай са ара лаш сы бул ған ки ле шеү тәү ге һе нә ҡа ра ған да ни тик лем 
яҡ шы раҡ бул ған ке үек, Уға тап шы рыл ған хеҙ мәт ер ҙә ге ру ха‑
ни ҙар хеҙ мә те нән шул тик лем юға ры раҡ. Сөн ки яңы ки ле шеү 
яҡ шы раҡ вә ғә ҙә ләр гә ни геҙ лән гән. 

7Әгәр бе рен се ки ле шеү ҙең етеш һеҙ лек тә ре бул ма һа, икен се һен 
тө ҙөү гә их ты яж тыу маҫ ине. 8Әм мә Ал ла Үҙе нең хал ҡын ғә йеп‑
ләп, бы лай тип әй тә: 

«Шун дай көн дәр ки лер, ти Раб бы, 
Мин Из ра иль хал ҡы һәм Йә һү ҙә хал ҡы ме нән 
яңы ки ле шеү тө ҙө йә сәк мен. 

9 Был ки ле шеү Мин улар ҙың атай‑ола тай ҙа рын 
Мы сыр ҙан етәк ләп сы ғар ған да тө ҙөл гән 
ки ле шеү гә оҡ ша ма я саҡ. 
Улар Ми нең ки ле ше үе мә тоғ ро лоҡ һаҡ ла ма ны һәм 
Мин улар ҙан сит ләш тем, ти Раб бы. 

10 Из ра иль хал ҡы ме нән Мин ул көн дәр ҙән һуң 
тө ҙө йә сәк ки ле шеү ошо: 
Үҙ ҡа нун да рым ды Мин улар ҙың зи һен дә ре нә 
һа ла саҡ мын, 
кү ңел дә ре нә яҙып ҡу я саҡ мын. 
Мин – улар ҙың Ал ла һы, 
ә улар Ми нең хал ҡым бу ла саҡ. 

11 Бер кем дә үҙе нең яҡы нын һәм бер кем дә 
үҙе нең ту ға нын: 
„Раб бы ны та нып бел“, – тип өй рәт мә йә сәк. 
Сөн ки ке се һе нән баш лап оло һо на тик лем 
бө тө нө һө Ми не бе лә сәк. 

12 Мин улар ҙың яуыз лыҡ та рын ки се рә сәк мен, 
ә ҡыл ған го наһ та рын бер ҡа сан да 
иҫе мә тө шөр мә йә сәк мен». 
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13Был ки ле шеү ҙе «яңы» тип атап, Ул бе рен се ки ле шеү ҙең иҫ‑
ке ре үен күр һәт те, ә иҫ кер гән һәм мә ғә нә һе юға ла бар ған нә мә 
оҙаҡ ҡа бар май юҡ ҡа сы ға. 

Беренсекилешеүваҡытындағибәҙәтҡылыу

91Бе рен се ки ле шеү ҙең ғи бә ҙәт ҡы лыу ха ҡын да ғы күр һәт‑
мә лә ре һәм ер ҙә ге из ге йор то бар ине. 2Из ге йорт ке үек 

итеп са тыр ҡо рол до, уның ал ғы өлө шөн дә шәм дәл, өҫ тәл 
урын лаш ты рыл ды һәм Ал ла ға ба ғыш лан ған ик мәк тәр ҡу йыл‑
ды. Был урын ды Из ге урын тип ата ны лар. 3Икен се шар шау 
ар тын да Иң из ге урын тип атал ған урын бар ине. 4Ун да хуш 
еҫ ле са йыр тө тә тә тор ған ал тын дан яһал ған урын һәм ал тын 
ме нән көп лән гән ки ле шеү һан ды ғы, ман на һа лын ған ал тын 
һа уыт, Һа рун дың шы тым ебәр гән та я ғы һәм ки ле шеү әмер‑
ҙә ре яҙыл ған таш таҡ та лар урын лаш ты рыл ғай ны*. 5Ә һан дыҡ 
өҫ төн дә – го наһ тар ҙы юйыу уры ны тип атал ған ҡап ҡас, уның 
ике яғы нан Ал ла да нын са ғыл дыр ған күк тә ге ҡа нат лы зат тар‑
ҙың һын да ры** ҡу йыл ғай ны. Ул хаҡ та хә ҙер ен тек ләп һөй ләп 
то роу ҙың кә рә ге юҡ. 

6Бө тә әй бер ҙәр ошо лай итеп урын лаш ты рыл ғай ны. Ә са тыр‑
ҙың ал ғы өлө шө нә ру ха ни ҙар, ғи бә ҙәт ҡы лыу хеҙ мә тен үтәү өсөн 
даи ми инеп то ра лар. 7Са тыр ҙың икен се өлө шө нә иһә йы лы на 
бер тап ҡыр баш ру ха ни ғы на инә. Ул үҙе өсөн дә, ха лыҡ тың бел‑
мә йен сә ҡы лын ған го наһ та ры өсөн дә ҡор бан ға үҙе ме нән ҡан 
алыр ға те йеш. 8Шу ның ме нән Из ге Рух, са тыр ҙың ал ғы өлө шө 
бар саҡ та, Иң из ге урын ға юл дың әле гә асыҡ бул ма уын күр һә тә. 
9Бы ның бө гөн гө көн өсөн дә мә ғә нә һе бар: бү ләк тәр һәм ҡор‑
бан дар кил те реү ме нән ғи бә ҙәт ҡы лыу сы ның выж да ны саф ла на 
ал май. 10Улар ҙа ашау‑эсеү, төр лө йы уы ныу йо ла ла ры ғы на күҙ ҙә 
то то ла, бы лар – тыш ҡы яҡ ты ғы на иҫәп кә ал ған ҡа ғи ҙә ләр һәм 
яңы тәр тип урын лаш тыр ған сы ғы на үҙ кө сө нә эйә бу ла. 

* 9:4 Манна – бо рон ғо Из ра иль хал ҡын сүл дә туй ҙы рыу өсөн Ал ла 
күк тән ебәр гән ри зыҡ. Һа рун дың та я ғы нәҡ уның һәм нә ҫе ле нең Ал ла 
та ра фы нан ру ха ни итеп һай ла ны уын күр һәт кән. Таш таҡ та лар ҙа Из ра‑
иль хал ҡы на тә ғә йен лән гән Ал ла әмер ҙә ре яҙыл ған бул ған. 

** 9:5 Күктәгеҡанатлызаттар – грек са төп нөс хә һен дә был зат тар ҙы 
хе руб тар (рус са – «хе ру вим») тип атай ҙар. Улар Ал ла ның был урын да 
бул ға нын бел де рә (һүҙ лек те ҡа ра ғыҙ). 
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Яңыкилешеүҡорбаны
11Әм мә Мә сих бар лыҡ яҡ шы нә мә ләр ҙең Баш Ру ха ни йы бу‑

лып кил де. Ке ше ҡу лы ме нән һа лын ма ған, фа ни донъя ны ҡы 
бул ма ған, бө йө гө рәк һәм ка ми лы раҡ са тыр аша үт те. 12Ул Иң 
из ге урын ға кә зә йә ки бы ҙау ҡа ны ме нән тү гел, ә бер һәм һуң ғы 
тап ҡыр Үҙ ҡа ны ме нән ин де һәм ке ше ләр өсөн мәң ге лек ҡо то лоу 
ал ды. 13Әгәр ҙә кә зә, үгеҙ ҡа ны йә ки ҡор бан итеп ян ды рыл ған 
йәш бы ҙау кө лө быс ран ған дар өҫ тө нә бөр кө лөп, йо ла бу йын са 
тән де тыш ҡы яҡ тан та ҙар та икән, 14Мә сих ҡа ны ның кө сө ни 
тик лем ҙур! Ул бит мәң ге лек Рух аша Үҙен Үҙе саф ҡор бан рә‑
үе шен дә Ал ла ға тап шыр ҙы. Беҙ мәң ге те ре Ал ла ға хеҙ мәт итә 
ал һын өсөн, Уның ҡа ны беҙ ҙең выж да ны быҙ ҙы үлем гә илт кән 
эш тәр ҙән арын ды рыр. 

15Шу ға кү рә Мә сих, ке ше ләр ҙе тәү ге ки ле шеү ва ҡы тын да ҡыл‑
ған го наһ та ры нан Үҙ үле ме ме нән ҡот ҡа рып, Ал ла та ра фы нан 
са ҡы рыл ған дар вә ғә ҙә ител гән мәң ге лек ми раҫ ты ала ал һын 
өсөн, яңы ки ле шеү ҙең ара лаш сы һы бул ды. 16Ва сы ят та нин дәй‑
ҙер ки мәл дә ки ле шеү бу лып то ра. Ул уны яҙ ған ке ше нең үле ме 
иҫ бат лан ғас ҡы на үҙ кө сө нә инә. 17Ва сы ят, ысын лап та, үлем һу‑
ңы нан ғы на ғә мәл гә инә: уны яҙ ған ке ше те ре саҡ та бер нин дәй 
ҙә кө сө бул май. 18Шу ның өсөн тәү ге ки ле шеү ҙә ҡан дан баш ҡа 
ғә мәл гә аша ал ма ны. 19Му са, ҡа нун күр һәт мә лә ре нең бө тө нө һөн 
дә ха лыҡ ал дын да уҡып сыҡ ҡас, ҡы ҙыл йөн һәм ма йа ғас* алып, 
шу лар ме нән бө төн ха лыҡ ҡа ла, ҡа нун яҙыл ған төр гәк кә лә һыу 
һәм бы ҙау ме нән кә зә ҡа ны бөр көп сыҡ ты. 20Ул: «Был – Ал ла 
һеҙ гә үтәр гә тип әмер бир гән ки ле шеү ҙе раҫ лау сы ҡан», – ти гән. 
21Шу лай уҡ ул из ге са тыр ға һәм ун да бул ған, ғи бә ҙәт ҡыл ған да 
ҡул ла на тор ған бар лыҡ әй бер ҙәр гә ҡан бөрк кән. 22Ҡа нун бө төн 
нә мә нең дә ти ер лек ҡан ме нән саф лан ды ры лы уын та лап итә һәм 
ҡан тү гел мә йен сә яр лы ҡау бул май. 

23Күк тә ге өл гө бу йын са, ер ҙә эш лән гән нә мә ләр шу лай та ҙар‑
ты лыр ға те йеш ине, әм мә күк тә ге ләр өсөн бы лар ға ҡа ра ған да 
яҡ шы раҡ ҡор бан дар ме нән саф лан ды рыу та лап ите лә. 24Сөн ки 
Мә сих ке ше ҡу лы ме нән күк тә ге ысын Из ге йорт ҡа оҡ ша тып 
ҡы на тө ҙөл гән ер ҙә ге Из ге йорт ҡа тү гел, ә беҙ ҙең өсөн Ал ла 

* 9:19 Майағас – йәһүдтәрҙең ди ни йо ла ла рын да ҡул ла ны ла тор ған 
үҫем лек. 
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ал дын да ба ҫыр ға тип, күк тең үҙе нә ин де. 25Ул, баш ру ха ни йыл 
һа йын Иң из ге урын ға үҙе не ке бул ма ған ҡан ды алып ин гән 
һы маҡ, Үҙен ҡат‑ҡат ҡор бан итер өсөн ин мә не. 26Әгәр шу лай 
бул һа, донъя яра тыл ған дан бир ле Мә сих кә әй лән гән һа йын 
ға зап си гер гә ту ра ки лер ине. Лә кин Ул, Үҙен ҡор бан итеү аша 
го наһ ты бө тө рөр өсөн, ошо һуң ғы дә үер ҙә ба ры бер тап ҡыр ғы на 
кил де. 27Һәр кемгә ҡа сан да бул һа бер үлеп, унан һуң хө көм ал‑
ды на ба ҫыр ға яҙ ған ке үек, 28Мә сих тә, күп тәр ҙең го наһ та рын Үҙ 
өҫ тө нә алыр өсөн, бер тап ҡыр ҡор бан ите леп, икен се тап ҡыр ға 
ке ше ләр ҙең го наһ та рын бө тө рөү өсөн тү гел, ә Уны көт кән дәр ҙе 
ҡот ҡа рыу өсөн ки лә сәк. 

101Ҡа нун – ки лә тор ған яҡ шы нә мә ләр ҙең үҙе тү гел, ә кү‑
лә гә һе ге нә. Шу ға кү рә, йыл һа йын бер төр лө ҡор бан дар 

кил те реп, ул Ал ла ал ды на кил гән ке ше ләр ҙе ка мил итә ал май. 
2Әгәр ҙә ҡа нун бы ны эш ләй ал һа, ар та бан ҡор бан кил те рел мәҫ 
ине, сөн ки Ал ла ға та бы ныу сы лар бер тап ҡыр та ҙа ры ныу ме нән бү‑
тән сә үҙ ҙә ре нең го наһ та ры өсөн ғә йеп той маҫ тар ине. 3Лә кин был 
ҡор бан дар го наһ тар ту ра һын да йыл дың‑йы лы иҫ кә тө шө рөү бу лып 
то ра. 4Сөн ки үгеҙ йә ки кә зә ҡа ны ме нән го наһ тар ҙы юҡ ҡа сы ға‑
рыу мөм кин тү гел. 5Шу ға кү рә Мә сих донъя ға кил гәс бы лай ти не: 

«Һин ҡор бан дар ҙа, бү ләк тәр ҙә те лә мә нең, 
лә кин Ми нең өсөн тән әҙер лә нең. 

6 Ту лы һын са ян ды рыл ған ҡор бан дар ҙа, 
го наһ өсөн кил те рел гән ҡор бан дар ҙа 
кү ңе ле ңә хуш кил мә не. 

7 Шул саҡ та Мин: „Бы на Мин. 
Из ге Яҙ ма төр гә ген дә яҙыл ған са, Ал лам, 
Их ты я рың ды үтәр гә тип кил дем“, – 

ти нем». 
8Шу лай итеп, Ул тәү ҙә: «Һин ҡор бан дар ҙа, бү ләк тәр ҙә, ту‑

лы һын са ян ды рыл ған ҡор бан дар ҙа, го наһ өсөн ҡор бан дар ҙа 
те лә мә нең һәм улар кү ңе ле ңә хуш кил мә не», – тип әйт кән. 
Ә был ҡа нун бу йын са та лап ител де. 9Унан һуң Мә сих: «Бы на 
Мин, Һи нең их ты я рың ды үтәр гә тип кил дем», – ти гән. Ул ал‑
да ғы та лап тар ҙы үҙ кө сө нән сы ға рып, яңы ны ин де рә. 10Мә сих 
ар ҡы лы ат ҡа рыл ған Ал ла их ты я ры бу йын са беҙ Ғай са Мә сих‑
тең тә не бер тап ҡыр һәм мәң ге гә ҡор бан ите ле үе ме нән из ге‑
лән де рел дек. 
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11Һәр ру ха ни, көн һа йын үҙ хеҙ мә тен үтәп, ҡат‑ҡат бер төр лө 
ҡор бан дар кил те рә, әм мә был ҡор бан дар бер ва ҡыт та ла го наһ‑
тар ҙы юҡ ҡа сы ға ра ал май, 12Мә сих иһә, го наһ тар өсөн мәң ге лек 
көс кә эйә бул ған бер ге нә ҡор бан кил те реп, мәң ге гә Ал ла ның 
уң яғы на ул тыр ҙы. 13Шул ва ҡыт тан алып Ул дош ман да ры ның 
Үҙ аяҡ та ры ның аҫ ты на баҫ ҡыс итеп һа лы ны уын кө тә. 14Ул бер 
ҡор бан ме нән из ге ите леү се ләр ҙе мәң ге гә ка мил ит те. 15Был хаҡ‑
та беҙ гә Из ге Рух та ша һит лыҡ ҡы ла. Баш та бы лай тип әйт кән: 

16 «Ул көн дәр ҙән һуң 
Мин улар ме нән тө ҙө йә сәк ки ле шеү ошо, – 
ти Раб бы. – 
Үҙ ҡа нун да рым ды мин улар ҙың кү ңел дә ре нә 
һа ла саҡ мын 
һәм зи һен дә ре нә яҙып ҡу я саҡ мын». 

17Унан Ул бы лай тип өҫ тәй: 
«Улар ҙың ҡыл ған го наһ та рын һәм яуыз лыҡ та рын 
бер ҡа сан да иҫе мә тө шөр мә йә сәк мен». 

18Ә го наһ тар ки се рел гән икән, ҡор бан кил те реү мох таж лы ғы 
юҡ ин де. 

Ныҡбулығыҙ!
19Шу лай итеп, иман даш тар, беҙ Ғай са ҡа ны ме нән ҡы йыу рә‑

үеш тә Иң из ге урын ға инә ала быҙ. 20Ул беҙ гә яңы һәм тор мош 
би реү се юл ас ты һәм был юл шар шау, йәғ ни Уның тә не ки сер гән 
ға зап тар аша үтә. 21Беҙ ҙең Ал ла йор то ба шын да то роу сы бө йөк 
Ру ха ни йы быҙ бар. 22Шу ға кү рә их лас кү ңел, иман ыша ныс лы‑
лы ғы ме нән кү ңел дә ре беҙ ҙе быс ран ған выж дан дан ҡан бөр көп 
та ҙа рын ды рып, тә не беҙ ҙе саф һыу ме нән йы уып, Ал ла ға яҡын‑
ла йыҡ. 23Үҙе беҙ ина нып асып һал ған өмөт кә тай пы лыш һыҙ 
то то на йыҡ, сөн ки вә ғә ҙә бир гән Зат – тоғ ро. 24Бер‑бе ре беҙ гә 
иғ ти бар лы бу ла йыҡ, бер‑бе ре беҙ ҙе мө хәб бәт ме нән из ге эш тәр гә 
дәрт лән де рә йек. 25Ҡай һы бе рәү ҙәр ке үек, ғи бә ҙәт ҡы лыу өсөн 
бер гә йы йы лыу ҙан баш тарт ма йыҡ, ки ре һен сә, бер‑бе ре беҙ‑
ҙе та ғы ла ны ғы раҡ ҡе үәт ләп то ра йыҡ, сөн ки Раб бы кө нө нөң 
яҡын ла шы уын кү рә беҙ бит. 

26Әгәр беҙ хә ҡи ҡәт те та нып бел гән дән һуң да го наһ ҡы лы уы‑
быҙ ҙы аң лы рә үеш тә да уам ит һәк, го наһ та ры быҙ өсөн баш ҡа са 
ҡор бан ҡал май. 27Ә хө көм дө һәм Ал ла ның дош ман да рын ян‑
ды ра саҡ ҡо то рон ҡо ут ты ҡур ҡып кө төр гә ге нә ҡа ла саҡ. 28Му са 
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ҡа ну ны нан баш тарт ҡан һәр ке ше, ике йә ки өс ша һит күр һә те үе 
бу йын са, аяу һыҙ рә үеш тә үлем гә ду сар ите лә. 29Ә Ал ла Улын аяҡ 
аҫ ты на һа лып та па ған һәм ҡа сан дыр үҙе из ге лән гән ки ле шеү 
ҡа нын мыҫ ҡыл итеп мәр хә мәт Ру хын кәм һет кән ке ше, һеҙ ҙең‑
сә, ни ҡә ҙәр ҡа ты яза ға ла йыҡ? 30«Үс алыу – Ми нең эшем, Үҙем 
ҡай та рып би рә сәк мен», – ти гән һәм: «Раб бы Үҙ хал ҡын хө көм 
итә сәк», – тип Әй теү се не беҙ бе лә беҙ. 31Мәң ге те ре Ал ла ҡу лы на 
элә геү ҡот ос ҡос! 

32Ал ла яҡ ты лы ғы һеҙ ҙе яңы ғы на яҡ тырт ҡан дан һуң бу лып 
үт кән көн дәр ҙе иҫе геҙ гә тө шө рө гөҙ. Һеҙ ул саҡ та ға зап тар ға 
ҡар шы кө рә шеү ҙә ныҡ то ра ине геҙ. 33Һеҙ ҙе ҡай һы саҡ та ха лыҡ 
ал дын да мәс хә рә лә не ләр, эҙәр лек лә не ләр, ҡай һы саҡ та һеҙ шул 
хәл дәр ҙе ки сер гән ке ше ләр ме нән иң гә‑иң те рә шеп тор ҙо ғоҙ. 34Һеҙ 
тот ҡон лоҡ та ғы лар ға шәф ҡәт күр һәт те геҙ, мил ке геҙ ҙән мәх рүм 
итеү ҙе ҡы уа ныс ме нән ҡа бул ит те геҙ, сөн ки күк тә һәй бә те рәк, 
мәң ге лек бай лы ғы ғыҙ бар лы ғын бе лә ине геҙ. 35Шу ға ла ҡы йыу‑
лыҡ ты сит кә алып таш ла ма ғыҙ, һеҙ йо март бү ләк лә нә сәк һе геҙ. 
36Ал ла их ты я рын үтәп, шу нан һуң вә ғә ҙә ител гән де алыр өсөн 
һеҙ гә сы ҙам лыҡ кә рәк. 37Из ге Яҙ ма ла әй тел гән сә: 

«Әҙ ге нә, бө төн ләй әҙ ге нә ҡал ды, һәм 
ки лер гә те йеш ле Зат ки лер, Ул оҙаҡ көт төр мәҫ. 

38 Ми нең тә ҡүә ке шем үҙе нең има ны ме нән йә шәр. 
Әгәр си ге нә ҡал һа, 
уны кү ңе лем ҡа бул ит мә йә сәк». 

39Беҙ иман дан си ге неп һә ләк бу лыу сы лар ҙан тү гел, беҙ – ышан‑
ған һәм үҙе нең ғү ме рен һаҡ ла ған дар ҙан. 

Иманкешеләртормошонда

111Иман – ул өмөт лә неп көт кән дәр ҙең тор мош ҡа ашы‑
уы на ыша ныс һәм кү рен мә гән нә мә ләр ҙең бар лы ғын 

раҫ лау. 2Беҙ ҙең атай‑ола тай ҙа ры быҙ ға шун дай иман да ры өсөн 
Ал ла та ра фы нан хуп лау би рел гән. 3Ға ләм дең Ал ла һү ҙе ме нән 
бул ды рыл ға нын һәм күҙ гә кү ре неү се нә мә ләр ҙең күҙ гә кү рен‑
мә гән дәр ҙән бар бу лы уын беҙ иман аша аң лай быҙ. 

4Һа бил* иман аша Ал ла ға Ҡа бил ға ҡа ра ған да яҡ шы раҡ ҡор‑
бан кил тер гән. Иман ме нән кил те рел гән лек тән, уның бү лә ге 

* 11:4 Һабил – Һа бил ме нән Ҡа бил Әҙәм ме нән Һа уа ның ул да ры. 
Ҡа бил Һа бил ды үл те рә. 
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Ал ла та ра фы нан хуп лап ҡа бул ите лә һәм шу ның ме нән ул 
хаҡ бу лып раҫ ла на. Һа бил, үҙе иҫән бул ма һа ла, има ны аша 
әле гә тик лем һөй ләй. 5Енох иман аша был донъя нан үлем ки‑
сер мә йен сә алын ған. Уны бер ер ҙән дә та ба ал май ҙар, сөн ки 
уны Ал ла Үҙе яны на ала. Уның ту ра һын да: «Үҙе нең яны на 
алын ған ға тик лем үк Ал ла уның ме нән ҡә нә ғәт бул ған», – 
тип әй те лә. 6Иман лы бул май то роп иһә Ал ла ри за лы ғын алып 
бул май, сөн ки Уға ки леү се һәр кем Ал ла ның бар лы ғы на һәм 
Уны эҙ лә гән ке ше ләр гә Унан әжер ала са ғы на ыша ныр ға те‑
йеш. 7Нух, иман аша, әле кү рер гә мөм кин бул ма ған нә мә ләр 
ту ра һын да Ал ла нан иҫ кәр теү алып, Уға буй һо ноп, үҙ йор тон‑
да ғы лар ҙы ҡот ҡа рыу өсөн кә мә тө ҙө гән. Има ны аша ул бө төн 
донъя ны хө көм ит кән һәм иман ар ҡы лы ки лә тор ған хаҡ лыҡ‑
ты ал ған. 

8Иб ра һим да иман аша Ал ла та ра фы нан са ҡы ры лыу ға буй һо ноп, 
ҡай ҙа бар ған лы ғын бел мә һә лә, ки лә сәк тә ми раҫ итеп алыр ға 
те йеш бул ған ер гә ба ра. 9Иман ме нән ул үҙе нә вә ғә ҙә ител гән 
ер ҙә са тыр ҙа йә шәп, кил ме шәк бу лып ки леп урын лаш ҡан. Уның 
ке үек, Ис хаҡ ме нән Яҡуб та из ге са тыр ҙа йә шәй. Улар ға ла уның 
ме нән бер гә шул уҡ ми раҫ вә ғә ҙә ител гән бу ла. 10Иб ра һим рәс‑
са мы һәм тө ҙөү се һе Ал ла бул ған ни ге ҙе ныҡ лы ҡа ла ны көт кә не 
өсөн шу лай эш лә не. 11Ауыр ға ҡа ла ал ма ған Са ра ла има ны аша 
ба ла та быр лыҡ көс кә эйә бу ла һәм, өл кән йәш тә бу лы уы на ҡа‑
ра маҫ тан, ба ла та ба, сөн ки Ал ла та ра фы нан би рел гән вә ғә ҙә нең 
тоғ ро ло ғо на ыша на. 12Шу ның өсөн дә бер ге нә ке ше, ҡа ры уы 
ҡайт ҡан бул һа ла, күк тә ге йон доҙ ҙар һәм диң геҙ ярын да ғы ҡом 
бөр тө гөн дәй иҫәп һеҙ‑һан һыҙ то ҡом бир гән. 

13Бө тә был ке ше ләр иман да рын һаҡ лап үл гән. Улар үҙ ҙә ре нә 
вә ғә ҙә ител гән де ал ма йын са, йы раҡ тан ғы на күр гән һәм сә ләм‑
лә гән. Был донъя ла үҙ ҙә ре нең ва ҡыт лы са йә шә гән сит ке ше ләр 
һәм кил ме шәк тәр ге нә икән лек тә рен та ны ған дар. 14Бы лай тип 
әй теү се ләр үҙ ҙә ре нең ысын йән тө йә ген эҙ ләү ҙә рен күр һә тә ләр. 
15Әгәр улар уй ҙа рын да үҙ ҙә ре ҡал ды рып кит кән тө йә ген йө‑
рөт һә, ки ре ҡай тыу мөм кин ле ген дә та быр ҙар ине. 16Әм мә улар 
яҡ шы раҡ ҡа – күк тә ге тө йә ге нә ын ты ла. Шу ға ла Ал ла улар ҙың 
Ал ла һы тип ата лыу ҙан оял май – улар өсөн ҡа ла әҙер лә не. 

17‑18Иб ра һим, Ал ла та ра фы нан һы нал ған да, има ны ар ҡа һын да 
ҡор бан ға Ис хаҡ ты тәҡ дим ит те. Ул үҙе нә вә ғә ҙә ител гән һәм: 
«Һи нең нә ҫе лең Ис хаҡ аша ки лә», – тип әй тел гән бер ҙән‑бер 
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улын ҡор бан итеп би рер гә лә әҙер ине. 19Иб ра һим, Ал ла хат та 
үле нән те рел тер гә һә ләт ле, тип һа на ны һәм Ис хаҡ ты үл гән дән 
һуң ки ре ҡай та рып ал ды ти һәң дә бу ла. 20Иман ар ҡа һын да Ис хаҡ 
Яҡуб ме нән Исав ты ки лә сәк тә ре ту ра һын да һөй ләп, фа ти ха ла ны. 
21Яҡуб үлер ал ды нан, Йо соф тоң ул да ры ның һәр бе ре һе нә иман 
аша фа ти ха бир ҙе һәм та я ғы на та ян ған ки леш Ал ла ға та бы нып 
баш эй ҙе. 22Иман аша Йо соф ғү ме ре нең һуң ғы көн дә рен дә Из‑
ра иль хал ҡы ның Мы сыр ҙан сы ға са ғы ту ра һын да һөй лә не һәм 
үҙ һө йәк тә рен ни мә эш лә тер гә икән ле ген әйт те. 

23Иман аша Му са ла ата‑әсә һе та ра фы нан өс ай бу йы йә ше реп 
то то ла, сөн ки ата‑әсә һе уның бик ма тур ба ла бу лы уын кү рә, 
улар ҙы бат ша фар ма ны ла ҡур ҡыт май. 24Му са, ир ҡо ро на ин гәс, 
иман аша фир ғә үен ҡы ҙы ның улы тип йө рө тө лөү ҙән баш тар та. 
25Го наһ тан ҡыҫ ҡа ва ҡыт лы ләз зәт алыу ға ҡа ра ған да Ал ла хал ҡы 
ме нән бер гә ға зап ки се реү ҙе өҫ тө нө рәк ҡуя. 26Ул бу ла саҡ әжер ҙе 
кү рә, шу ға ла Мә сих ха ҡы на хур лыҡ аша үтеү ҙе Мы сыр ха зи‑
на һы нан ҡим мә те рәк бай лыҡ тип иҫәп ләй. 27Му са, иман аша, 
бат ша ның асы уы нан ҡурҡ ма йын са, Мы сыр ҙан ки тә. Күҙ гә кү рен‑
мәҫ Ал ла ны йә нә һе лә күр гән ке ше һы маҡ, ул түҙ ҙе. 28Иман аша 
ул, баш ба ла лар ҙы һә ләк итер гә те йеш бул ған фә реш тә Из ра иль 
хал ҡы ның ба ла ла ры на тей мә һен өсөн, ишек тәр гә ҡан һи беү һәм 
ҡот ҡа ры лыу бай ра мын бил дә лә не. 29Иман аша Из ра иль хал ҡы 
Ҡы ҙыл диң геҙ ҙе ҡо ро ер ҙән бар ған дай ки сеп сы ға, ә Мы сыр ке‑
ше лә ре, шу лай уҡ эш ләп ҡа рап, бө тө нө һө лә ба тып үлә. 

30Из ра иль ке ше лә ре иман ме нән ете көн рәт тән Иери хон ҡа‑
ла һын урап сыҡ ҡас, уның ди уар ҙа ры ише леп тө шә. 31Бо ҙоҡ ҡа‑
тын Ра хав та, Из ра иль шым сы ла рын иман аша дуҫ тар са ҡа бул 
ит кән гә кү рә, тың лау һыҙ ҙар ме нән һә ләк бул ма ны. 

32Ошо лар ға өҫ тәп та ғы ни мә ләр һөй ләр гә? Ге де он, Ва рак, Сам‑
сон, Иеф фай, Да уыт, Са му ил һәм пәй ғәм бәр ҙәр ту ра һын да һөй ләр‑
гә ва ҡы тым ет мәҫ. 33Улар иман аша бат ша лыҡ тар ҙы буй һон до ра, 
ғә ҙел лек урын лаш ты ра, вә ғә ҙә ител гән дәр гә өл гә шә. Арыҫ лан‑
дар ҙың ауыҙ ҙа рын яба, 34ҡо то рон ҡо ут ты һүн де рә, ҡы лыс тар ҙан 
ҡо то ла. Улар ҙың көс һөҙ лө гө көс кә әй лә нә, һу ғыш та улар ҡе үәт ле 
бу ла һәм сит ил ғәс кәр ҙә рен ҡа сыр ға мәж бүр итә. 35Ҡай һы бер ҡа‑
тын дар үл гән яҡын да рын те ре кө йө ҡай та рып ала. Баш ҡа ла ры иһә, 
яҡ шы раҡ тор мош ҡа те ре леү гә өл гә шеү өсөн, ҡо то лоу ҙан баш тар‑
тып, яза ҡа бул итә. 36Ҡай һы бер ҙә ре мыҫ ҡыл ите лә, ҡам сы ме нән 
һу ғы ла, ҡай һы бер ҙә ре нә хат та бы ғау һа лы нып, төр мә ләр гә ябы ла. 
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37Улар ҙы таш ме нән бә реп үл те рә ләр, кәү ҙә лә рен ур та лай бы са лар, 
ҡы лыс тан үт кә рә ләр. Улар һа рыҡ йә кә зә ти ре лә ре ябы нып йө рөй, 
баш та ры мох таж лыҡ тан сыҡ май, улар ҙы эҙәр лек ләй ҙәр, туҡ май‑
ҙар. 38Донъя ун дай ке ше ләр гә ла йыҡ тү гел ине, улар сүл лек тәр ҙә, 
тау ҙар ҙа, мә мер йә ләр ҙә һәм уп ҡын дар ҙа ҡаң ғы рып йө рөй. 

39Улар бө тө нө һө лә иман да ры өсөн Ал ла нан хуп лау ал ды, тик 
бе ре һе лә фа ни донъя ла саҡ та вә ғә ҙә ител гән де ал май. 40Был ке‑
ше ләр ба ры тик беҙ ҙең ме нән ге нә ка мил лыҡ ҡа өл гәш һен өсөн, 
Ал ла беҙ ҙең өсөн яҡ шы раҡ бер нә мә ниәт лә гән. 

Ғайсананкүҙяҙлыҡтырмайыҡ

121Беҙ ҙең ти рә‑яғы быҙ ҙа ша һит тар шул тик лем күп, шу ға 
кү рә ки лә сәк тә юлы быҙ ҙа тор ған бө төн ауыр лыҡ тар ҙы, 

беҙ гә сыр ма лып ал ған го наһ тар ҙы алып таш ла йыҡ һәм ал да тор ған 
ярыш юлын сы ҙам лыҡ ме нән йү ге реп үтә йек. 2Иман да бе рен се 
бу лып ба рыу сы һәм уны ка мил лыҡ ҡа ет ке реү се Ғай са нан күҙ 
яҙ лыҡ тыр ма йыҡ. Ул, хур лы ғы на иғ ти бар ит мә йен сә, ки лә сәк тә 
юлын да көт кән шат лыҡ ха ҡы на* ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лан ды һәм Ал‑
ла тә хе те нең уң яғы на ул тыр ҙы. 3Го наһ лы лар та ра фы нан ошон‑
дай дош ман лыҡ хи се Ки се реү се ту ра һын да уй лап ҡа ра ғыҙ. Был 
кү ңе ле геҙ ҙе тө шөр мәҫ кә һәм кө сө гөҙ ҙө юғалт маҫ ҡа яр ҙам итер. 

4Го наһ ҡа ҡар шы кө рәш кән дә һеҙ гә үҙе геҙ ҙең ҡа ны ғыҙ ҙы тү гер‑
гә ту ра кил мә не әле. 5Атай ке ше Үҙ ул да ры на өн дәш кән һы маҡ, 
Ал ла ның һеҙ гә: 

«Улым Ми нең! Раб бы ның тәр биә һе нә би та раф 
бул ма, һәм 
Ул ғә йе бең де күр һәт кән дә кү ңе лең де тө шөр мә. 

6 Раб бы Үҙе ярат ҡан ке ше ләр ҙе тәр биә ләй, 
Үҙе ҡа бул ит кән ул да ры на яза би рә», – 

ти гән ҡе үәт ләү һүҙ ҙә рен онот ҡан һы ғыҙ. 7Һы нау ҙа ры ғыҙ ҙы тәр‑
биә лә неү ке үек үт кә ре геҙ – бы нан Ал ла ның һеҙ гә үҙ ул да ры на 
ҡа ра ған ке үек ҡа ра уы кү ре нә. Ата һы тәр биә бир мә гән ба ла бар мы 
ни? 8Әгәр ҙә һеҙ һәр кем үтер гә те йеш ле тәр биә не ал май һы ғыҙ 
икән, ти мәк һеҙ – Ал ла ның ысын ул да ры тү гел, ә үгәй ба ла ла ры. 
9Унан тыш, бө тә беҙ ҙең дә ер ҙә беҙ ҙе тәр биә лә гән атай ҙа ры быҙ бар 
ине, улар беҙ ҙе тәр тип кә өй рәт те, һәм беҙ улар ҙы их ти рам ит тек. 

* 12:2 Грек те ле нән «шат лыҡ ха ҡы на» ти гән де «шат лыҡ уры ны на» 
тип тә аң лар ға мөм кин. 
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Күк тә ге ру хи Ата быҙ ға иһә та ғы ла ны ғы раҡ буй һо нор ға те йеш 
тү гел беҙ ме ни? Был буй һо ноу беҙ гә йә шәү би рә бит. 10Атай ҙа ры быҙ 
беҙ ҙе күп ме лер ва ҡыт үҙ ҙә ре бел гән сә тәр биә лә не, ә Ал ла – үҙ 
фай ҙа быҙ ха ҡы на, беҙ Уның из ге ле ген дә ҡат на ша ал һын өсөн 
тәр биә ләй. 11Һәр тәр биә үҙ ва ҡы тын да шат лыҡ бу лып то йол май, 
ә хәс рәт кил те реү се бу лып кү ре нә, әм мә аҙа ғы раҡ был тәр биә 
аша үт кән дәр гә ул уңыш кил те рә: имен лек һәм хаҡ тор мош би рә. 

Алланыкиреҡаҡмаҫҡасаҡырыу
12Шу ға кү рә хәл һеҙ лән гән ҡул да ры ғыҙ ҙы һәм бы уын һыҙ лан‑

ған ту быҡ та ры ғыҙ ҙы ны ғы ты ғыҙ 13һәм аҡ һа ған аяҡ та ры ғыҙ та ғы 
ла ны ғы раҡ им гән мә һен, ки ре һен сә, тө ҙәл һен өсөн ту ра юл дан 
йө рө гөҙ. 

14Бө тө нө һө ме нән дә ты ныс йә шә геҙ һәм из ге лек кә ын ты лы ғыҙ: 
из ге лек кә ын тыл ма йын са бер кем дә Раб бы ны күр мәҫ. 15Бер кем 
дә Ал ла мәр хә мә те нән мәх рүм ҡал ма һын өсөн ты рыш лы ғы ғыҙ ҙы 
һа лы ғыҙ. Бе рәй әсе та мыр лы үлән үҫеп сы ғып, зы ян кил те ре‑
үе нән һәм күп тәр ҙе за рар ла уы нан һаҡ бу лы ғыҙ. 16Ҡа ра ғыҙ уны, 
бер ул ты рып ашар лыҡ аш өсөн үҙе нең өл кән ул бу лыу хо ҡу ғын 
һат ҡан Исав ке үек, ара ғыҙ ҙа бер кем дә аҙ ғын йә иман һыҙ бул‑
ма һын. 17Һеҙ бе лә һе геҙ, һу ңы нан ул фа ти ха алыр ға те лә гән, лә‑
кин ки ре ҡа ғыл ған. Был хаҡ та күҙ йәш тә ре аша һо ра һа ла, хәл 
ба ры шын бер ни сек тә үҙ гәр тә ал ма ған. 

18Һеҙ ҡа ғы лыр ға мөм кин бул ған дөр ләп ян ған тау ға – шыр ҡа‑
раң ғы ға ла, дөм ҡа раң ғы лыҡ ҡа ла, да уыл ға ла, 19бор ғо та уы шы на 
ла, һүҙ ҙәр ҙе әй теү се та уыш ҡа ла кил мә не геҙ. Ә та уыш шун дай 
һүҙ ҙәр әй тә, улар ҙы ишет кән ке ше ләр бү тән сә һөй лә мәү ҙә рен 
ял ба ра. 20Был тың лау сы лар: «Был тау ға хат та хай уан ҡа ғыл һа 
ла, ул таш ме нән бә реп үл те ре лер», – ти гән әмер һүҙ ҙә ре нә тү ҙә 
ал ма ған. 21Был кү рен меш шул тик лем ҡур ҡы ныс бул ған, хат та 
Му са ла: «Мин ҡур ҡам һәм тет рә нәм», – ти гән*. 

22Ә бит һеҙ Си он та уы на, мәң ге те ре Ал ла ҡа ла һы на – күк‑
тә ге Иеру са лим ға һәм иҫәп һеҙ‑һан һыҙ фә реш тә ләр гә кил де геҙ. 
23Һеҙ Ал ла ке ше лә ре нең – исем дә ре күк тә яҙы лып ҡу йыл ған 
бе рен се тыу ған ба ла лар ҙың шат лыҡ лы тан та на лы йы йы лы шы на, 

* 12:21 Бын да из ра ил дәр та ри хын да ғы ва ҡи ға лар: Ал ла ның Хо рив 
та уын да Үҙ хал ҡы на кү ре не үе тел гә алы на. Ә Му са ға ҡа нун бү ләк 
ител гән был тау ҙы хат тың ав то ры Си най тип атай. 
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бө тө нө һө нөң Хө көм да ры бул ған Ал ла ға, ка мил лаш ты рыл ған тә‑
ҡүә ке ше ләр ҙең рух та ры на, 24яңы ки ле шеү Ара лаш сы һы Ғай са 
яны на, Һа бил* ҡа ны на ҡа ра ған да һәй бә те рәк нә мә ләр һөй ләү се 
Ғай са ның һир пел гән ҡа ны** яны на кил де геҙ. 

25Тик һаҡ бу лы ғыҙ, үҙе геҙ гә Һөй ләү се нән ваз кис мә геҙ. Ул 
ер ҙә һөй лә гән са ғын да ке ше ләр Уны тың ла ма ған өсөн яза һыҙ 
ҡал ма ған икән, күк тән то роп Ки ҫә теү се нән баш тарт һаҡ, беҙ 
ин де ҡа ты раҡ яза ға ду сар бу ла саҡ быҙ. 26Ул саҡ та Ал ла ның та‑
уы шы ер һел кет те һәм Ул хә ҙер: «Мин та ғы бер тап ҡыр ер ҙе 
ге нә тү гел, күк те лә тет рә тә сәк мен», – тип вә ғә ҙә би рә. 27«Та ғы 
бер тап ҡыр» – ти гән һүҙ ҙәр бы ны аң ла та: ҡаҡ ша маҫ нә мә ләр 
ге нә ҡал һын өсөн, ҡаҡ шай тор ған, йәғ ни бар ител гән һәр нә мә 
уры ны нан кү се ре лер. 28Беҙ гә ҡаҡ ша маҫ бат ша лыҡ би ре лә, шу ға 
кү рә рәх мәт ле бу ла йыҡ һәм их ти рам һәм ҡур ҡыу ме нән Ал ла ға 
яраҡ лы итеп ба шы быҙ ҙы эйә йек һәм Уға хеҙ мәт итә йек, 29сөн ки 
беҙ ҙең Ал ла быҙ – ян ды рып юҡ итә тор ған ут. 

Аллағаяраҡлытормош

131Бер‑бе ре геҙ ҙе ту ған дар са яра ты уы ғыҙ ҙы да уам ите геҙ. 
2Ҡу наҡ сыл лыҡ күр һә тер гә онот ма ғыҙ, сөн ки шу лай эш‑

ләп, ҡай һы бе рәү ҙәр был ту ра ла үҙ ҙә ре лә бел мә йен сә, үҙ ҙә рен дә 
фә реш тә ләр ҙе ҡа бул ит кән дәр. 3Төр мә лә ул тыр ған ке ше ләр ҙе 
иҫе геҙ ҙә то то ғоҙ, үҙе геҙ ҙе лә улар ме нән бер гә тот ҡон лоҡ та ке үек 
то йо ғоҙ. Аяу һыҙ мө ғә мә лә гә түҙ гән ке ше ләр ҙе иҫе геҙ ҙә то то ғоҙ, 
сөн ки һеҙ ҙең тә не геҙ ҙә ауыр тыу ҙы тоя. 4Ба ры һы ла ни ках ты 
юға ры ба һа ла һын һәм ни ках тү шәк тә ре саф бул һын. Аҙ ғын дар 
ме нән хы я нат сы лар ҙы Ал ла хө көм итә сәк бит. 5Бай лыҡ ҡа нәф се ле 
бул ма ғыҙ, ба ры ме нән ҡә нә ғәт йә шә геҙ. Сөн ки Ал ла: «Мин бер 
ҡа сан да һи не яң ғыҙ ҡал дыр мам һәм таш ла мам», – тип әйт кән. 
6Шу лай бул ғас, беҙ ҡы йыу рә үеш тә: 

«Раб бым – ми нең Яр ҙам сым, 
мин бер ни ҙән дә ҡурҡ ма я саҡ мын. 
Ке ше ми ңә ни мә эш ләй ал һын?» – 

тип әй тә ала быҙ. 

* 12:24 11:4‑се аят ты ҡа ра ғыҙ. 
** 12:24 Һирпелгәнҡан – Тәү рат тан бил дә ле бу лы уын са, ру ха ни, пак‑

лан ды рыу өсөн, ке ше ләр ҙең го наһ та ры өсөн са лын ған ҡор бан дың 
ҡа нын ки ле шеү һан ды ғы өҫ тө нә һип кән. 
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7Һеҙ гә Ал ла һү ҙен ет кер гән етәк се лә ре геҙ ҙе иҫе геҙ ҙә то то ғоҙ 
һәм ғү мер ҙә ре нең һө ҙөм тә һен уй лап, иман да ры нан өл гө алып, 
улар ға эйә ре геҙ. 8Ғай са Мә сих үҙ гә реш һеҙ – ки сә лә, бө гөн 
дә, мәң ге лек тә лә Ул бер үк. 9Төр лө ят тәғ ли мәт тәр гә үҙе геҙ ҙе 
сит кә тай пыл ды рыр ға юл ҡуй ма ғыҙ. Йө рә ге геҙ ҙе ри зыҡ ашау 
ту ра һын да ғы ҡа ғи ҙә ләр ме нән тү гел, ә Ал ла ның мәр хә мә те ме‑
нән ны ғы тыу яҡ шы. Был ҡа ғи ҙә ләр улар ҙы үтәү се ләр гә фай ҙа 
кил тер мә гән бит. 10Беҙ ҙең ҡор бан кил те реү уры ны быҙ бар, из ге 
са тыр ҙа ғы хеҙ мәт се ләр ҙең ун да ғы ҡор бан ды ашар ға хо ҡу ғы юҡ. 
11Го наһ тар өсөн кил те рел гән ҡор бан ма лы ның ҡа нын баш ру ха‑
ни Иң из ге урын ға алып инә, ә түш кә лә ре улар ҙың ва ҡыт лы са 
йә шә гән уры ны нан сит тә ян ды ры ла. 12Шу ның ке үек үк Ғай са 
ла, ха лыҡ ты Үҙ ҡа ны ме нән из ге лән де рер өсөн, ҡа ла ҡап ҡа һы‑
ның ты шын да ға зап ки сер гән. 13Шу ға кү рә беҙ ҙә, Ул ба шы нан 
үт кәр гән хур лыҡ ты кү тә реп, ва ҡыт лы йә шәү уры ны нан сит кә, 
Уның яны на сы ға йыҡ. 14Сөн ки бын да, ер ҙә, беҙ ҙең даи ми йә шәй 
тор ған ҡа ла быҙ юҡ, беҙ ки лә тор ған ҡа ла ны кө тә беҙ. 15Шу ға кү рә 
Ғай са аша Ал ла ға даи ми рә үеш тә дан лау ҡор ба ны кил те рә йек, 
ти мәк, Уның исе мен те ле беҙ ме нән маҡ та йыҡ. 16Ке ше ләр гә из‑
ге лек эш ләү ҙе һәм баш ҡа лар ме нән ур таҡ ла шыу ҙы онот ма ғыҙ – 
нәҡ шун дай ҡор бан дар Ал ла та ра фы нан хуп ла на. 

17Етәк се лә ре геҙ ҙе тың ла ғыҙ һәм улар ға буй һо но ғоҙ – улар 
Ал ла ал дын да яуап то та тор ған ке ше ләр бул ған лыҡ тан, һеҙ ҙең 
йән дә ре геҙ ту ра һын да ары май‑тал май хәс тәр лек кү рә. Шу‑
лай бул ғас, был эш те улар ға ауы рыҡ һы нып тү гел, ә шат ла нып 
баш ҡа рыр ға юл ҡу йы ғыҙ. Ауы рыҡ һы нып баш ҡар ған эш тең 
һеҙ ҙең өсөн һис нин дәй фай ҙа һы бул маҫ. 18Беҙ ҙең өсөн до ға 
ҡы лы ғыҙ. Беҙ на мы ҫы быҙ ҙың саф бу лы уы на ыша на быҙ, сөн ки 
һәр нә мә лә дө рөҫ эш итер гә ты ры ша быҙ. 19Мин һеҙ ҙән, яны‑
ғыҙ ға ти ҙе рәк ҡай ты уым ды те ләп до ға ҡы лы уы ғыҙ ҙы айы рыу‑
са үте нәм. 

Доғаһәмсәләмләүһүҙҙәре
20Мәң ге лек ки ле шеү ҙе раҫ лау сы ҡан ар ҡа һын да Раб бы быҙ 

Ғай са ны, һа рыҡ тар ҙың бө йөк Кө төү се һен, имен лек Ал ла һы 
үле нән те релт те. 21Үҙе нең их ты я рын үтәр өсөн Ал ла һеҙ ҙе һәр 
яҡ шы  нә мә ме нән тәьмин ит һен һәм Ғай са Мә сих аша беҙ ҙә 
Үҙе нә ҡу лай нә мә ләр ҙе эш лә һен. Уға мәң ге нән мәң ге гә дан. 
Амин. 
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22Иман даш та рым, был ха тым да яҙ ған өгөт‑нә си хәт тә ре мә 
са быр лыҡ ме нән ҡа ра уы ғыҙ ҙы үте неп һо ра йым, мин һеҙ гә 
бик күп тә яҙ ма ным бит. 23Иман да шы быҙ Ти мо фей ҙың азат 
ител гә нен хә бәр итер гә те лә йем, ул тиҙ ҙән яны ма кил һә, 
һеҙ ҙе бер гә ләп кү рер беҙ. 24Бө төн етәк се лә ре геҙ гә һәм Ал‑
ла ның бар лыҡ из ге хал ҡы на сә ләм. Ита ли я ла ғы иман даш‑
та ры быҙ һеҙ ҙе сә ләм ләй. 25Бө тө нө гөҙ гә лә Ал ла мәр хә мә те 
бул һын*. 

* 13:25 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «Амин» ти гән һүҙ ҙә бар. 
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Яхъяғакилгәнасылыш
Асы лыш 

11Был, күп ме лер ва ҡыт тан ни ҙәр бу лыр ға те йеш ле ген үҙе нең 
ҡол да ры на күр һә теү өсөн, Ал ла ның Ғай са Мә сих кә бир гән 

асы лы шы. Ул, бы лар ҙың ба ры һын да хә бәр итер гә, фә реш тә һен 
Үҙе нең ҡо ло Яхъя ға ебәр ҙе. 2Яхъя, Ал ла һү ҙе һәм Ғай са Мә сих 
бир гән ша һит лыҡ ха ҡын да – үҙе күр гән дәр ҙең ба ры һы ту ра‑
һын да ша һит лыҡ ҡы ла. 3Был пәй ғәм бәр лек һүҙ ҙә рен уҡы ған 
һәм улар ҙы тың лап, ун да яҙыл ған дар ҙы үтә гән ке ше ләр бә хет ле, 
сөн ки ул һүҙ ҙәр ҙең ғә мәл гә ашыу ва ҡы ты яҡын. 

Имандаштарҙыңетеберҙәмлегенсәләмләү
4‑5Яхъя нан иман даш тар ҙың Асия өл кә һен дә ге ете бер ҙәм ле ге нә: 

Бар, Бул ған һәм Ки лә сәк Зат – Ал ла нан, Уның тә хе те ал дын да 
то роу сы ете рух тан һәм тоғ ро Ша һит – үле нән те рел гән дәр ҙең 
иң тәү ге һе бул ған, ер ҙә ге бат ша лар ҙың Баш лы ғы Ғай са Мә сих‑
тән һеҙ гә мәр хә мәт һәм имен лек бул һын. Беҙ ҙе ярат ҡан, Үҙе нең 
ҡа ны аша го наһ та ры быҙ ҙан ҡо тол дор ған 6һәм беҙ ҙе бат ша лыҡ 
итер гә һәм ру ха ни ҙар бу лып Ал ла ға – Үҙе нең Ата һы на хеҙ мәт 
итер гә ҡуй ған Ғай са ға мәң ге нән‑мәң ге гә дан һәм ҡөҙ рәт бул‑
һын. Амин. 

7 Бы на Ул бо лот тар ҙа ки лә, 
һәм Уны һәр кем, 
хат та Үҙен сәнс кән ке ше ләр ҙә кү рер. 
Ер ҙә ге бар ха лыҡ тар 
уның ал дын да үк һеп илар. 
Шу лай бу лыр. Амин. 

8 «Мин – Аль фа һәм Оме га*», – 

* 1:8 АльфаһәмОмега – грек ал фа ви ты ның тәү ге һәм һуң ғы хә реф‑
тә ре (баш ҡорт те лен дә ге А һәм Я ке үек). «Аль фа һәм оме га», йәғ ни 
«ба шы һәм аҙа ғы» ту лы лыҡ, ка мил лыҡ ты аң ла та. Шу лай уҡ Асы лыш 
ки та бын да ул донъя ның бар та ри хы на – уның баш лан мы шы нан һуң ғы 
кө нө нә тик лем күр һә теп то ра. 
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ти Раб бы Ал ла быҙ, Бар, Бул ған һәм Ки лә сәк Зат, сик һеҙ 
ҡөҙ рәт Эйә һе. 

ӘҙәмулынаоҡшағанБерәүҙеңЯхъяғакүренеүе
9Мин, Яхъя, Ғай са ны ҡы бу лып һеҙ ҙең ме нән бер гә ға зап си‑

геү ҙәр ҙе, Бат ша лыҡ ты һәм сы ҙам лыҡ ты ур таҡ ла шыу сы иман да‑
шы ғыҙ, Ал ла һү ҙе һәм Ғай са ха ҡын да ша һит лыҡ ит кә нем өсөн 
Пат мос тип атал ған ут рау ҙа бул дым. 10Раб бы кө нөн дә* ми не 
Из ге Рух сол ғап ал ды һәм ар тым да бор ғо нан сыҡ ҡан дай көс лө 
та уыш ишет тем**. 

11– Күр гән дә рең дең ба ры һын да ки тап итеп яҙып, иман даш‑
тар ҙың ете бер ҙәм ле ге нә ебәр: Ефес ҡа ла, Смир на ға ла, Пер гам ға 
ла, Фи а ти ра ға ла, Сар дис ҡа ла, Фи ла дель фи я ға ла, Лао ди ки я ға 
ла, – ти не ул. 

12Ми ңә өн дә шеү се не кү рер гә тип ар ты ма бо рол ғас, ете ал тын 
шәм дәл то ро уын күр ҙем. 13Шәм дәл дәр ара һын да оҙон ке йем 
кей гән һәм күк рә ге нә тик лем ал тын бил бау быу ған әҙәм улы‑
на оҡ ша ған Бе рәү ҙе кү реп ҡал дым. 14Уның ба шын да ғы сәс тә ре 
хәс тә аҡ йөн, аҡ ҡар. Ә күҙ ҙә ре, гү йә, ут лы ял ҡын, 15аяҡ та ры, 
әй тер һең, ме йес тә ҡыҙ ҙы рыл ған ял ты рап тор ған брон за, та уы‑
шы – шар ла уыҡ шауы. 16Уң ҡу лын да уның ете йон доҙ, ә ауы‑
ҙы нан ике яғы ла үт кер лән гән ҡы лыс сы ғып то ра. Йө ҙө иһә бар 
ҡөҙ рә тен дә бал ҡып тор ған ҡояш тай. 

17Мин, Уны күр гәс, йән һеҙ ке ше һы маҡ аяҡ та ры на йы ғыл дым. 
Ә Ул уң ҡу лын ми ңә ҡуй ҙы ла бы лай ти не: 

– Ҡурҡ ма! Мин – Тәү ге һе һәм Һуң ғы һы, 18һәм Те ре мен. Үл‑
гәй нем, әле бы на мәң ге нән‑мәң ге гә йә шә йем. Үлем һәм үле ләр 
донъя һы ас ҡыс та ры Ми нең ҡу лым да. 19Шу лай итеп, ни ҙәр күр‑
гә нең де, хә ҙер ни ҙәр бар лы ғын һәм бы нан һуң ни ҙәр бу ла са ғы 
ту ра һын да яҙ. 20Һин күр гән ете ал тын шәм дәл дең һәм уң ҡу лым да 
күр гән ете йон доҙ ҙоң се ре шун да: ете йон доҙ – иман даш тар ҙың 
ете бер ҙәм ле ге нең фә реш тә лә ре, ә ете шәм дәл – иман даш тар ҙың 
ете бер ҙәм ле ге ул. 

* 1:10 Раббыкөнө – аҙ на ның бе рен се кө нө – йәк шәм бе кө нө ту ра‑
һын да һүҙ ба ры уы их ти мал.

** 1:10 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «...ишет тем: „Мин – Аль фа 
һәм Оме га, Тәү ге һәм Һуң ғы“» ти гән һүҙ ҙәр ҙә бар. 
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Ефестағыимандаштарберҙәмлегенәхат

21Ефес та ғы бер ҙәм лек фә реш тә һе нә яҙ: 
«Уң ҡу лын да ете йон доҙ То тоу сы һәм ете ал тын шәм дәл ара‑

һын да Йө рөү се бы лай ти: 
2Эш тә рең де, ауыр хеҙ мә тең де, сы ҙам лы лы ғың ды һәм яуыз 

әҙәм дәр ҙе ярат ма ға ның ды бе ләм. Һин, Мә сих ил се һе бул ма һа‑
лар ҙа, үҙ ҙә рен ил се тип ата ған дар ҙы һы нап, улар ҙы ял ған сы тип 
тап тың. 3Һи нең сы ҙам икән ле гең де бе ләм, Ми нең исе мем ха ҡы‑
на күп те ки сер һәң дә, аяҡ тан йы ғыл ма ның. 4Әм мә һи ңә ҡа ра та 
ри за һыҙ лы ғым бар: һин баш та бул ған һө йө үең де онот тоң. 5Шу ға 
ла нин дәй бе йек лек тән тү бән тө шө үең де иҫе ңә тө шөр һәм, тәү бә 
итеп, элек ке эш тә рең де баш ҡар. Тәү бә ит мә һәң, яны ңа ки лер‑
мен һәм шәм дә лең де уры ны нан ҡуҙ ға тыр мын. 6Ә ин де Ни ко лай 
яҡ лы лар ҙың эш тә ре нә нәф рәт лә неү ең яҡ шы, ул эш тәр гә Мин 
дә нәф рәт ле мен. 7Рух тың бер ҙәм лек тәр гә әйт кән һүҙ ҙә рен ҡо‑
лаҡ та ры бар ҙар ишет һен. Еңеү се гә Мин Ал ла ож ма хын да бул ған 
те рек лек аға сы нан ауыҙ итер гә мөм кин лек би рә сәк мен». 

Смирналағыимандаштарберҙәмлегенәхат
8Смир на ла ғы бер ҙәм лек фә реш тә һе нә яҙ: 
«Тәү ге һе һәм Һуң ғы һы, Үл гән һәм те ре леп Тор ған бы лай ти: 
9Һи нең хәс рәт тә рең де һәм фә ҡир ле гең де бе ләм, әм мә һин 

бай! Үҙ ҙә рен йә һүд тип атау сы лар ҙың һи не хур лау ҙа рын да бе ләм. 
Улар йә һүд тәр тү гел, ә Иб лис йы йы ны. 10Ал да үҙең ки се рә сәк 
бер нә мә нән дә ҡурҡ ма. Һеҙ ҙе һы нар өсөн ара ғыҙ ҙан ҡай һы 
бер ҙә ре геҙ ҙе Иб лис төр мә гә ыр ғы та саҡ һәм ун көн бу йы һеҙ 
хәс рәт кү рә сәк һе геҙ. Үл гән гә тик лем тоғ ро бул һәм һи ңә тор‑
мош та жы* би рер мен. 11Рух тың бер ҙәм лек тәр гә әйт кән һүҙ ҙә рен 
ҡо лаҡ та ры бар ҙар ишет һен. Еңеү се икен се үлем дән бер нин дәй 
ҙә зы ян күр мәҫ». 

Пергамдағыимандаштарберҙәмлегенәхат
12Пер гам да ғы бер ҙәм лек фә реш тә һе нә яҙ: 
«Ике яғы ла үт кер лән гән ҡы лы сы бул ған Зат бы лай ти: 

* 2:10 Элек ярыш тар ва ҡы тын да еңеү се гә үрел гән таж кей ҙер гән дәр. 
Бын да ла, тоғ ро бул ған дар ға мәң ге лек тор мош бил дә һе итеп, тор мош 
та жы вә ғә ҙә ите лә. 
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13Һи нең ҡай ҙа йә шә үең де бе ләм – ун да Иб лис тә хе те то ра. 
Һин Ми ңә бул ған има ның да ныҡ то ра һың. Һеҙ ҙә, Иб лис йә шә‑
гән ер ҙә, тоғ ро ша һи тым Ан ти па үл те рел гән көн дәр ҙә лә Ми ңә 
бул ған има ның дан ваз кис мә нең. 14Әм мә һи ңә ҡа ра та ҡай һы бер 
ҡар шы лы ғым бар: һеҙ ҙең ара ла Ва ла ам тәғ ли мә те яҡ лы лар бар, 
ә ул иһә үҙ мә лен дә, ял ған илаһ тар ға ҡор бан итеп кил те рел гән 
ри зыҡ ты аша һын дар һәм фә хеш лек ҡыл һын дар өсөн, Ва лак ты 
из ра ил дәр ҙе го наһ юлы на этә рер гә өй рәт кән. 15Шу лай уҡ һин дә 
Ни ко лай яҡ лы лар ҙың тәғ ли мә тен то тоу сы лар ҙа бар. 16Тәү бә ит. 
Юғи һә тиҙ ҙән яны ңа ки лер мен һәм ауы ҙым да ғы ҡы лыс ме нән 
улар ға ҡар шы кө рә шер мен. 

17Рух тың бер ҙәм лек тәр гә әйт кән һүҙ ҙә рен ҡо лаҡ та ры бар ҙар 
ишет һен. Еңеү се гә сер ле ман на* һәм аҡ таш би рә сәк мен. Ул 
таш та иһә уны алыу сы нан баш ҡа һис кем бел мә гән яңы исем 
яҙыл ған бу лыр». 

Фиатиралағыимандаштарберҙәмлегенәхат
18Фи а ти ра ла ғы бер ҙәм лек фә реш тә һе нә яҙ: 
«Күҙ ҙә ре ут ял ҡы ны ке үек һәм аяҡ та ры ял ты рап тор ған брон за 

һы маҡ бул ған Ал ла Улы бы лай ти: 
19Һи нең эш тә рең де лә, мө хәб бә тең де, хеҙ мә тең де, има ның ды 

һәм сы ҙам лы лы ғың ды ла бе ләм. Һуң ғы баш ҡар ған эш тә рең дең 
тәү ге лә ре нә ҡа ра ған да яҡ шы раҡ икән ле ген дә бе ләм. 20Әм мә һи ңә 
ҡа ра та ри за һыҙ лы ғым бар: үҙен пәй ғәм бәр тип атап, фә хеш лек кә 
һәм ял ған илаһ тар ға ҡор бан ител гән ри зыҡ ты ашар ға өй рә теп 
йө рө гән Иеза вель исем ле ҡа тын ға Ми нең ҡол да рым ды го наһ ҡа 
этә реү гә юл ҡу я һың. 21Мин уға фә хеш ле ге нән тәү бә ҡы лыр ға тип 
ва ҡыт бир ҙем, әм мә ул тәү бә итер гә те лә мәй. 22Бы на Мин уны 
ҡа ты ауы рыу тү шә ге нә һа ла саҡ мын һәм уның ҡы лыҡ та ры нан 
баш тарт ма һа лар, ул ҡа тын ме нән бер гә фә хеш лек итеү се ләр ҙе 
ҙур ҡай ғы ға ду сар итә сәк мен. 23Уның ба ла ла рын** үлем ме нән 
юҡ ҡа сы ға ра саҡ мын. Шул саҡ та уй‑той ғо ла рым ды һы нап, Бе‑
леү се бу лы уым ды бө төн бер ҙәм лек тәр ҙә лә бе лер ҙәр. Ба ры ғыҙ ға 
ла эше геҙ гә ҡа ра та те йеш ле һен би рер мен. 

* 2:17 Манна – Ал ла бо рон ғо Из ра иль хал ҡын Мы сыр ҡол ло ғо нан 
сы ғар ғас, сүл дә туй ҙы рыу өсөн күк тән ебә рел гән ри зыҡ. 

** 2:23 Уныңбалаларын – «уның юлы нан ба рыу сы лар ҙы» ти гән мә ғә‑
нә лә лә аң лар ға мөм кин. 
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24Фи а ти ра ла йә шә гән баш ҡа лар ға иһә шу ны әй тәм: һеҙ гә, был 
тәғ ли мәт те тот ма ған һәм „Иб лис тең тә рән сер ҙә ре“ тип атал ған 
нә мә ләр гә тө шө нөп тор ма ған дар ға, бы нан баш ҡа ауыр лыҡ һал‑
мам. 25Тик Мин кил гән гә тик лем үҙе геҙ ҙә бул ған ды һаҡ ла ғыҙ. 
26‑28Еңеү се гә һәм Ми нең эш тә рем де аҙа ғы на тик лем үтәү се гә, 
Үҙем Атам дан ха ким лыҡ ал ған ке үек, ха лыҡ тар өҫ тө нән ха ким‑
лыҡ би рер мен. 

Был ке ше ха лыҡ тар өҫ тө нән ти мер та яҡ ме нән 
ха ким лыҡ итер – 
улар ҙы бал сыҡ һа уыт ват ҡан һы маҡ ва тыр. 
Ул ке ше гә Мин таң йон до ҙо би рер мен. 

29Рух тың бер ҙәм лек тәр гә әйт кән һүҙ ҙә рен ҡо лаҡ та ры бар ҙар 
ишет һен». 

Сардистағыимандаштарберҙәмлегенәхат

31Сар дис та ғы бер ҙәм лек фә реш тә һе нә яҙ: 
«Үҙен дә ете йон доҙ һәм Ал ла ның ете Ру хы бул ған Зат бы‑

лай ти: 
Һи нең эш тә рең де бе ләм – һи нең ту ра ла те ре һең тип әй тә‑

ләр, лә кин һин үле. 2Уяу бул һәм үлем си ге нә ет кән, әм мә әле гә 
үҙең дә ҡал ған нә мә ләр ҙе ны ғыт, сөн ки Ал лам ал дын да та мам‑
лан ған эш тә рең де күр мә йем. 3Ни мә ҡа бул ит кә нең де һәм ни мә 
ишет кә нең де иҫе ңә тө шөр, улар ҙы үтә һәм тәү бә ит. Әгәр уяу 
бул ма һаң, Мин һи не ҡа раҡ ке үек көт мә гән дә ки леп та быр мын, 
ә һин ҡай һы сә ғәт тә ки ле рем де бел мәҫ һең. 4Әйт кән дәй, һи нең 
Сар дис та ке йем дә рен быс рат ма ған бер ни сә ке шең бар, улар 
Ми нең ме нән аҡ ке йем ке йеп йө рө йә сәк, сөн ки бы ға ла йыҡ тар. 
5Ең гән һәр ке ше аҡ ке йем ке йә сәк һәм Мин уның исе мен тор‑
мош ки та бы нан һыҙ ма я саҡ мын, Атам һәм Уның фә реш тә лә ре 
ал дын да уның исе мен та ныр мын. 6Рух тың бер ҙәм лек тәр гә әйт‑
кән һүҙ ҙә рен ҡо лаҡ та ры бар ҙар ишет һен». 

Филадельфиялағыимандаштарберҙәмлегенәхат
7Фи ла дель фи я ла ғы бер ҙәм лек фә реш тә һе нә яҙ: 
«Из ге һәм Хаҡ, ҡу лын да Да уыт бат ша ас ҡы сы бул ған Зат – Ул 

ас һа, бер кем яба ал ма я саҡ, яп һа, бер кем аса ал ма я саҡ – бы лай ти: 
8Һи нең эш тә рең де бе ләм, бы на Мин һи нең ал дың да ишек 

ас тым һәм уны һис кем яба ал ма я саҡ. Бе ләм, һи нең кө сөң аҙ, 
әм мә Ми нең һү ҙем де тот тоң, исе мем дән ваз кис мә нең. 9Иб лис 
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йы йы ны нан бул ған дар, үҙ ҙә рен йә һүд тип ата ған дар ме нән – 
асыл да улар йә һүд тү гел, ә ял ған сы лар – Мин улар ҙы ая ғы ңа 
йы ғы лыр ға мәж бүр итер мен һәм шул саҡ та улар һи не һөй гә нем‑
де бе лер ҙәр. 10Сы ҙам лыҡ кә рәк ле ге ту ра һын да Ми нең әйт кән 
һүҙ ҙә рем де һаҡ лап тот ҡан ға кү рә, ер ҙә йә шәү се ләр ҙе һы нар 
өсөн бө төн Йы һан ға ки лә сәк һы нау ҙан Мин дә һи не һаҡ лап 
ҡа лыр мын. 

11Тиҙ ҙән ки лер мен. Та жың ды бер кем дә тар тып ал ма һын 
өсөн, үҙең дә бул ған ды ныҡ тот. 12Еңеү се не Мин Ал лам йор то‑
ноң ба ға на һы итеп ҡу йыр мын һәм ул ин де унан сыҡ маҫ. Уның 
өҫ тө нә Ал лам дың исе мен һәм күк тән, Ал лам дан тө шә сәк ҡа‑
ла ның – Иеру са лим дың яңы исе мен һәм Үҙем дең яңы исе мем де 
яҙыр мын. 

13Рух тың бер ҙәм лек тәр гә әйт кән һүҙ ҙә рен ҡо лаҡ та ры бар ҙар 
ишет һен». 

Лаодикиялағыимандаштарберҙәмлегенәхат
14Лао ди ки я ла ғы бер ҙәм лек фә реш тә һе нә яҙ: 
«Амин тип атал ған Зат, тоғ ро һәм хаҡ Ша һит, Ал ла бул дыр ған 

нә мә ләр ҙең Сы ға на ғы, бы лай ти: 
15Эш тә рең де бе ләм, һин һал ҡын да, ҡай нар ҙа тү гел, их, 

әгәр һин һал ҡын йә ки ҡай нар бул һаң! 16Һин ҡай нар ҙа, һал‑
ҡын да тү гел, ә йы лы мыс ҡы на бул ған лыҡ тан, һи не ауы‑
ҙым дан тө кө рөп сы ға рам. 17Һин: „Мин – бай, күп бай лыҡ 
туп ла ным, бер нә мә гә лә мох таж лы ғым юҡ“, – ти һең. Әм мә 
үҙең дең ни тик лем бә хет һеҙ, меҫ кен, фә ҡир, һу ҡыр һәм ялан‑
ғас бу лы уың ды аң ла май һың. 18Һи ңә Ми нән ба йыр өсөн ут та 
та ҙар тыл ған ал тын, ялан ғас лы ғың дың мәс хә рә һе асыл ма һын 
өсөн ке йер гә аҡ ке йем һәм күҙ ҙә рең күр һен өсөн һөр төр гә 
күҙ ма йы һа тып алыр ға кә ңәш итәм. 19Мин Үҙем ярат ҡан 
һәр кем гә үп кә бел де рәм һәм тәр тип кә өй рә тәм. Шу ға кү рә 
сәм сел бул һәм тәү бә ит. 20Бы на Мин ишек тө бөн дә ша ҡып 
то рам. Бе рәй һе та уы шым ды ише теп ишек ас һа, уның яны на 
инер мен һәм беҙ бер гә ашар быҙ: Мин уның ме нән, ә ул Ми нең 
ме нән. 21Мин дә ең дем һәм Атам ме нән бер гә Уның тә хе те нә 
ул тыр ҙым, шу ның ке үек, ең гән ке ше гә Үҙем яны нан тә хет тән 
урын би рер мен. 

22Рух тың бер ҙәм лек тәр гә әйт кән һүҙ ҙә рен ҡо лаҡ та ры бар ҙар 
ишет һен». 
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Күктәгетәхет

41Шу нан һуң кү рәм: ана күк тә ишек асыҡ һәм унан әле ге 
бор ғо нан сыҡ ҡан дай көс лө та уыш ми ңә бы лай ти не: 

– Бын да кү тә рел. Мин һи ңә ошо лар ҙан һуң бу лыр ға те йеш ле 
нә мә ләр ҙе күр һә тер мен. 

2Шул мәл дә үк ми не рух сол ғап ал ды. Һәм бы на мин күк тә 
тор ған тә хет те һәм тә хет тә Ул ты рыу сы ны күр ҙем. 3Ул йәш мә һәм 
сер до лик та шы ке үек бал ҡый ине, тә хет те зө бәр жәт тө ҫөн дә ге 
йәй ғор ура тып ал ған. 4Тә хет те ура тып егер ме дүрт тә хет то ра, 
ул тә хет тәр ҙә аҡ ке йем ле, баш та ры на ал тын таж кей гән егер ме 
дүрт аҡ һа ҡал ул ты ра. 5Тә хет яғы нан йә шен йәш нәй, гөр һөл дә гән 
һәм күк күк рә гән та уыш тар ки лә. Ә тә хет ал дын да Ал ла ның ете 
ру хы бул ған ете яҡ тырт ҡыс янып то ра. 

6Тә хет ҡар шы һын да крис талл ға оҡ ша ған бы я ла диң геҙ һы маҡ 
нә мә бар. 

Тә хет тең ти рә‑яғын да дүрт йән эйә һе то ра. Улар ҙы ал дан да, 
арт тан да бик күп күҙ ҙәр ҡап лап ал ғай ны. 7Йән эйә лә ре нең бе‑
рен се һе – арыҫ лан ға, икен се һе үгеҙ бы ҙау ға оҡ ша ған, өсөн сө һө нөң 
йө ҙө ке ше не ке һы маҡ, һәм дүр тен се һе осоп ба рыу сы бөр көт ке үек 
ине. 8Һәр йән эйә һе нең дә ал ты шар ҡа на ты бар, бө төн яғы нан 
да – эсе нән дә, ты шы нан да күҙ ҙәр ме нән ҡап лан ған. 

Улар кө нөн дә, тө нөн дә тын ғы бел мәй: 
– Из ге, из ге, из ге! 
Бул ған, Бар һәм Ки лә сәк 
сик һеҙ ҡөҙ рәт Эйә һе Раб бы Ал ла! – 

тип ҡа бат лай ҙар. 
9Йән эйә лә ре тә хет тә Ул ты рыу сы ға, мәң ге нән‑мәң ге гә Йә‑

шәү се гә дан, хөр мәт һәм рәх мәт бел дер гән һа йын, 10егер ме дүрт 
аҡ һа ҡал, тә хет ал ды на йөҙ тү бән ҡап ла нып, мәң ге нән‑мәң ге гә 
Йә шәү се гә та бы на лар һәм, таж да рын тә хет ал ды на һа лып ҡу‑
йып, бы лай ти ҙәр: 

11– Раб бы Ал ла быҙ, 
Һин дан, хөр мәт һәм ҡөҙ рәт ҡа бул итер гә  

ла йыҡ лы һың, 
сөн ки бар нә мә не Һин ярат тың, 
ба ры һы ла Һи нең их ты я рың ме нән бар ител де 
һәм бул ды. 
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ЯҙыутөргәгеменәнБәрәс

51Унан һуң мин тә хет тә Ул ты рыу сы ның уң ҡу лын да эс ке яҡ‑
тан да, тыш ҡы яҡ тан да яҙыл ған, ете ми сәт һу ғыл ған яҙыу 

төр гә ге күр ҙем. 2Шу лай уҡ: 
– Ми сәт тә рен алып яҙыу төр гә ген асыр ға кем ла йыҡ лы? – тип 

яң ғы ра уыҡ лы та уыш ме нән ҡыс ҡыр ған ҡөҙ рәт ле фә реш тә не 
күр ҙем. 

3Әм мә күк тә лә, ер ҙә лә, ер аҫ тын да ла был яҙыу төр гә ген бер 
кем дә аса һәм эсен ҡа рай ал ма ны. 4Яҙыу төр гә ген асыр ға һәм 
эсен ҡа рар ға ла йыҡ лы ке ше та был ма ған ға мин бик ныҡ ила ным. 

5Шун да аҡ һа ҡал дар ҙың бе ре һе ми ңә бы лай ти не: 
– Ила ма. Бы на, Йә һү ҙә нә ҫе ле нән бул ған Арыҫ лан, Да уыт та‑

мы ры нан үҫеп сыҡ ҡан Һа баҡ еңеп сыҡ ты, яҙыу төр гә ге нең ете 
ми сә тен ҡуп та рып, уны аса алыр. 

6Шу нан һуң мин дүрт йән эйә һе ура тып ал ған тә хет һәм аҡ‑
һа ҡал дар ара һын да тор ған Бә рәс те күр ҙем. Ул са лын ған һы маҡ 
ине. Уның ете мө гө ҙө һәм ете кү ҙе бар. Бы ла ры иһә – Ал ла ның 
бө төн ер гә ебә рел гән ете ру хы. 7Бә рәс ки леп, тә хет тә ул ты рыу сы‑
ның уң ҡу лын да ғы яҙыу төр гә ген ал ды. 8Ул яҙыу төр гә ген ал ғас, 
дүрт йән эйә һе һәм егер ме дүрт аҡ һа ҡал Бә рәс ал ды на йөҙ тү бән 
ҡо ла ны. Улар ҙың һәр бе ре һен дә ар фа һәм хуш еҫ тәр ҡу шыл ма‑
һы – йәғ ни из ге ләр ҙең до ға ла ры тул ты рыл ған ал тын кә сә ине. 

9Улар яңы йыр йыр ла ны: 
– Һин яҙыу төр гә ген алыр ға, 
уның ми сәт тә рен ҡуп та рыр ға ла йыҡ лы һың. 
Сөн ки Һин ҡор бан итеп са лын дың, 
Үҙең дең ҡа ның ме нән 
һәр ҡә би лә нән һәм тел дән, ха лыҡ тан һәм мил ләт тән 
ке ше ләр ҙе Ал ла өсөн һа тып ал дың. 

10 Улар ҙы, Ал ла быҙ ға хеҙ мәт итеү өсөн, 
бат ша лыҡ һәм ру ха ни ҙар ит тең, 
һәм улар ер ҙә ха ким лыҡ итә сәк. 

11Мин йән эйә лә ре һәм аҡ һа ҡал дар тә хе те ти рә һен дә бик күп 
фә реш тә ләр күр ҙем. Улар ме ңәр тап ҡыр ме ңәр, иҫәп һеҙ‑хи сап‑
һыҙ күп ине. 12Улар яң ғы ра уыҡ лы та уыш ме нән бы лай ти не: 

– Са лын ған Бә рәс ҡөҙ рәт һәм бай лыҡ, 
тә рән аҡыл һәм ҡе үәт, хөр мәт һәм дан, 
һәм дә маҡ тау алыр ға ла йыҡ лы. 
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13Күк тә һәм ер ҙә, ер аҫ тын да һәм диң геҙ ҙә бар лыҡ яра тыл‑
ған дар ҙы курзем һәм ун да бул ған бө төн нә мә нең: 

– Тә хет тә Ул ты рыу сы ға һәм Бә рәс кә маҡ тау, хөр мәт, дан һәм 
ҡөҙ рәт мәң ге нән‑мәң ге гә бул һын, – тип әй теү ҙә рен ишет тем. 

14Дүрт йән эйә һе: 
– Амин, – ти ҙәр ине, аҡ һа ҡал дар иһә йөҙ тү бән ҡап ла нып 

сәж дә ҡыл ды лар. 

Бәрәстеңалтымисәттеҡуптарыпалыуы

61Унан һуң мин Бә рәс тең ми сәт тәр ҙең бе ре һен ҡуп та ры уын 
күр ҙем һәм йән эйә лә ре нең бе ре һе нең күк күк рә гән дәй та‑

уыш ме нән: 
– Кил! – тип әй те үен ишет тем. 2Ҡа ра ным да аҡ ат күр ҙем. 

Ат ҡа ҡу лы на йә йә тот ҡан һы бай лы ат лан ғай ны, уға таж би рел‑
де. Һы бай лы еңеү се бу ла раҡ, еңеү өсөн сыҡ ты. 3Бә рәс икен се 
ми сәт те ҡуп та рып ал ғас, икен се йән эйә һе нең: 

– Кил! – тип әй те үен ишет тем. 4Хә ҙер ин де икен се бер ерән ат 
ки леп сыҡ ты. Уның һы бай лы һы на, бер‑бе ре һен үл тер һен дәр өсөн, 
ер ҙә ге ты ныс лыҡ ты алыр ға вә кә ләт би рел де. Уға ҙур ҡы лыс тот то‑
рол до. 5Бә рәс өсөн сө ми сәт те ҡуп тар ғас, мин өсөн сө йән эйә һе нең: 

– Кил! – тип әй те үен ишет тем. 
Ҡа ра ным да ҡа ра ат күр ҙем. Өҫ төн дә ге һы бай лы ҡу лы на үл‑

сәү тот ҡай ны. 6Дүрт йән эйә һе ара һы нан уға өн дәш кән та уыш 
ишет кән дәй бул дым: 

– Бер үл сәм бой ҙай өсөн бер көн лөк эш ха ҡы, шу лай уҡ өс 
үл сәм ар па өсөн дә бер көн лөк эш ха ҡы*. Әм мә зәй түн ма йы на 
һәм ша рап ҡа зы ян ит мә. 

7Бә рәс дүр тен се ми сәт те ҡуп та рып ал ғас, дүр тен се йән эйә һе нең: 
– Кил! – ти гән та уы шын ишет тем. 8Ҡа ра ным да күк һел төҫ‑

тә ге ат күр ҙем. Уның һы бай лы һы ның исе ме «Үлем» ине, ар ты нан 
үле ләр донъя һы эйәр гәй не. Улар ға ке ше ләр ҙе ҡы лыс һәм ас лыҡ, 
үләт һәм йырт ҡыс тар ме нән үл те рер өсөн ер ҙең дүрт тән бер өлө‑
шө нә ха ким лыҡ би рел де. 

9Бә рәс би шен се ми сәт те ҡуп та рып ал ғас, ҡор бан кил те реү 
уры ны аҫ тын да Ал ла һү ҙе һәм дә бир гән ша һит лыҡ та ры өсөн 

* 6:6 Был пәй ғәм бәр лек бу йын са бер көн лөк эш ха ҡы на (бер ди нар ға) 
бер үл сәм (грек са – хой никс) бой ҙай ту ра ки лә. Бер үл сәм 600 грам ға 
ту ра кил гән. 
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үл те рел гән дәр ҙең йән дә рен күр ҙем. 10Улар яң ғы ра уыҡ лы та уыш 
ме нән: 

– Һин, из ге һәм хаҡ Ха ким, ер ҙә йә шәү се ләр ҙе хө көм ит мә‑
үең һәм ҡа ны быҙ өсөн үс ал ма уың ҡа сан ға ҡә ҙәр да уам итер 
икән? – ти не ләр. 

11Шу нан улар ҙың һәр бе ре һе нә аҡ ке йем би рел де һәм улар 
ке үек үк үл те ре лә сәк хеҙ мәт тәш тә ре нең һәм иман даш та ры ның 
һа ны тул ған ға тик лем та ғы бер аҙ ты ныс ҡы на кө төр гә ҡу шыл ды. 

12Аҙаҡ мин Бә рәс тең ал тын сы ми сәт те ҡуп та рып алы уын күр‑
ҙем: көс лө итеп ер тет рә не, ҡояш ма тәм ке йе ме ке үек, ҡа рай ҙы, 
ай ҡан ке үек ҡы ҙар ҙы. 13Күк тә ге йон доҙ ҙар, ин жир аға сы ның 
өл гөр мә гән емеш тә ре, көс лө ел дән ҡо йол ған ке үек ер гә атыл ды. 
14Күк йө ҙө яҙыу төр гә ге ке үек йо мар ла нып юҡ ҡа сыҡ ты. Бө төн 
тау ҙар һәм ут рау ҙар урын да ры нан ҡуҙ ға тыл ды. 15Ер ҙә ге бат ша‑
лар, тү рә ләр, ғәс кә ри ҙәр ҙең баш лыҡ та ры, бай ҙар, ҡе үәт ле ләр, 
ба ры һы ла – ҡол дар ҙа, ирек ле ләр ҙә мә мер йә ләр ҙә һәм тау ҙар‑
ҙа ғы ҡая лар ара һын да йә ше рен де. 16Улар ҡая лар ға һәм таш тар ға 
бы лай тип өн дәш те ләр: 

– Өҫ тө бөҙ гә ауып тө шө гөҙ һәм беҙ ҙе тә хет тә Ул ты рыу сы ның 
йө ҙө нән һәм Бә рәс тең нәф рә те нән йә ше ре геҙ! 17Улар ҙың бө йөк 
нәф рәт кө нө кил де. Бы ға кем ҡар шы то ра ал һын? 

Мисәтһуғылғанйөҙҙәҡырҡдүртмеңкеше

71Шу нан һуң мин ер ҙең дүрт мө йө шөн дә то роу сы дүрт фә‑
реш тә не күр ҙем. Улар, ер гә лә, диң геҙ гә лә, бер ге нә ағас ҡа 

ла иҫ мә һен өсөн, ер ҙең дүрт елен то топ то ра лар ине. 2Мин та ғы 
көн сы ғыш тан кү тә рел гән һәм ҡу лын да Ал ла ми сә те тот ҡан икен се 
фә реш тә не лә күр ҙем. Ул ер гә һәм диң геҙ гә зы ян кил те рер гә вә‑
кә ләт би рел гән дүрт фә реш тә гә көс лө та уыш ме нән бы лай ти не: 

3– Беҙ Ал ла ҡол да ры ның маң лай ҙа ры на ми сәт һуҡ ҡан ға тик‑
лем ер гә лә, диң геҙ гә лә, ағас тар ға ла зы ян кил тер мә геҙ. 

4Мин ми сәт һу ғыл ған ке ше ләр ҙең һа нын ишет тем. Йөҙ ҙә 
ҡырҡ дүрт мең ке ше гә ми сәт һу ғыл ғай ны; улар бө төн Из ра иль 
ҡә би лә лә ре ара һы нан ине: 

5 Йә һү ҙә нә ҫе ле нән ми сәт һу ғыл ған ун ике мең ке ше; 
Ру вим нә ҫе ле нән ун ике мең; 
Ғәд нә ҫе ле нән ун ике мең; 

6 Асир нә ҫе ле нән ун ике мең; 
Неф фа лим нә ҫе ле нән ун ике мең; 
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Ма нас сия нә ҫе ле нән ун ике мең; 
7 Си ме он нә ҫе ле нән ун ике мең; 

Ле вий нә ҫе ле нән ун ике мең; 
Ис са хар нә ҫе ле нән ун ике мең; 

8 За ву лон нә ҫе ле нән ун ике мең; 
Йо соф нә ҫе ле нән ун ике мең; 
Ве ни а мин нә ҫе ле нән ун ике мең ке ше. 

Аҡкейемлехалыҡтөркөмө
9Шу нан һуң ҡа ра ным да би хи сап күп ха лыҡ ты күр ҙем. Улар ҙы 

һис кем һа нап сы ға ал маҫ ине. Һәр мил ләт тән һәм ҡә би лә нән, 
һәр ха лыҡ тан һәм тел дән сыҡ ҡан был ке ше ләр аҡ ке йем ке йеп, 
ҡул да ры на хөр мә бо таҡ та ры то топ, тә хет һәм Бә рәс ал дын да 
ба ҫып то ра лар ине. 

10Улар көс лө та уыш ме нән: 
– Ҡо то лоу тә хет тә ул тыр ған Ал ла нан һәм Бә рәс тән ки лә! – 

тип әй тә ине. 
11Тә хет, аҡ һа ҡал дар, шу лай уҡ дүрт йән эйә һе ти рә һен дә ге 

бө төн фә реш тә ләр ҙә тә хет ал дына йөҙ тү бән ҡап ла нып, Ал ла ға 
сәж дә ҡыл ды лар. 12Улар: 

– Амин! Ал ла быҙ ға маҡ тау һәм дан, 
тә рән аҡыл һәм рәх мәт, хөр мәт, 
ҡөҙ рәт һәм ҡе үәт мәң ге нән‑мәң ге гә бул һын! 

Амин, – ти не ләр.
13Ошо мәл дә аҡ һа ҡал дар ҙың бе ре һе ми нән: 
– Аҡ ке йем ле был ке ше ләр кем дәр һәм ҡай ҙан кил гән дәр? – 

тип һо ра ны. 
14Мин уға: 
– Һин бе лә һең, әфән дем, – ти нем. 
Ул ми ңә бы лай ти не: 
– Улар оло ҡай ғы‑хәс рәт ки се реп кил гән дәр. Ке йем дә рен Бә‑

рәс тең ҡа ны ме нән йы уып ағарт ҡан дар. 
15 Шу ға кү рә улар Ал ла тә хе те ал дын да то ра, 

кө нө‑тө нө Уның йор тон да Уға хеҙ мәт итә. 
Тә хет тә Ул ты рыу сы улар өҫ төн дә 
Үҙе нең һаҡ лау сы са ты рын ҡо роп ҡу я саҡ. 

16 Улар ин де бер ҡа сан да асыҡ маҫ та, һыу һа маҫ та, 
бү тән үҙ ҙә рен ҡояш та, эҫе лек тә көй ҙөр мәҫ. 

17 Тә хет ур та һын да ғы Бә рәс улар ға Кө төү се бу лыр, 
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те рек лек һы уы бул ған шиш мә ләр гә алып ба рыр, 
Ал ла иһә улар ҙың кү ҙен дә ге һәр йәш 
бөр тө гөн һөр төр. 

Етенсемисәттеҡуптарыпалыу

81Бә рәс етен се ми сәт те ҡуп та рып ал ғас, күк тә яр ты сә ғәт 
са ма һы тын лыҡ урын лаш ты. 2Мин Ал ла ал дын да ба ҫып 

тор ған ете фә реш тә не күр ҙем: улар ға ете бор ғо би рел де. 
3Та ғы бер фә реш тә ҡу лы на хуш еҫ ле са йыр һа лын ған ал‑

тын дан яһал ған тө тәҫ ләү һа уы ты то топ, тә хет ал дын да ғы тө‑
тәҫ ләү уры ны на ки леп баҫ ты. Ун да, Ал ла ның бө төн из ге лә ре‑
нең до ға ла ры ме нән бер гә хуш еҫ ле са йыр ҙы һал ды. 4Ал ла ға 
из ге ләр ҙең до ға ла ры ме нән бер гә фә реш тә һал ған са йыр тө‑
тө нө кү тә рел де. 5Фә реш тә, тө тәҫ ләү һа уы тын ал ды ла, уға тө‑
тәҫ ләү уры ны нан ут тул ты рып, ер гә таш ла ны. Шул ва ҡыт күк 
күк рә не, гөр һөл дә гән та уыш тар ише тел де, йә шен йәш нә не, ер 
тет рә не. 

Алтыборғо
6Ете бор ғо һо бул ған ете фә реш тә бор ғо ҡыс ҡыр тыр ға әҙер‑

лән де. 7Бе рен се фә реш тә бор ғо һон ҡыс ҡырт ты – ҡан ҡа тыш 
боҙ һәм ут ха сил бул ды һәм улар ер гә ыр ғы тыл ды. Ер ҙең өс‑
тән бер, ағас тар ҙың өс тән бер өлө шө һәм бар лыҡ йә шел үлән 
янып бөт тө. 

8Икен се фә реш тә бор ғо ҡыс ҡырт ты – ял ҡын ла нып тор ған ҙур 
тау ға оҡ ша ған нә мә диң геҙ гә ыр ғы тыл ды. Диң геҙ ҙең өс тән бер 
өлө шө ҡан ға әүе рел де һәм 9диң геҙ ҙә йә шәү се йән эйә лә ре нең 
өс тән бер өлө шө һә ләк бул ды, шу лай уҡ ка рап тар ҙың да өс тән 
бер өлө шө ҡы рыл ды. 

10Өсөн сө фә реш тә бор ғо ҡыс ҡырт ты – йыл ға лар ҙың өс тән 
бер өлө шө нә һәм һыу сы ға наҡ та ры на күк тән, янып тор ған яҡ‑
тырт ҡыс тай, ҙур йон доҙ төш тө. 11Ул йон доҙ ҙоң исе ме – Әрем. 
Һыу ҙың өс тән бер өлө шө әрем ке үек әсе гә әй лән де. Һыу әсе 
бул ған лыҡ тан, күптәр үл де. 

12Дүр тен се фә реш тә бор ғо ҡыс ҡырт ты – ҡояш тың өс тән бер 
өлө шө, ай ҙың өс тән бер өлө шө, йон доҙ ҙар ҙың өс тән бер өлө шө 
за рар лан ды, шун лыҡ тан улар өс тән бер өлөш кә ҡа раң ғы лан ды, 
көн дөң өс тән бер өлө шө лә төн дөң өс тән бер өлө шө ке үек үк 
яҡ ты лыҡ һыҙ ҡал ды. 
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13Шу нан мин күк йө ҙөн дә осоп бар ған бөр көт тө күр ҙем. Ул 
көс лө та уыш ме нән: 

– Ҡал ған өс фә реш тә тиҙ ҙән ҡыс ҡыр та саҡ бор ғо та уы шы нан 
ер ҙә йә шәү се ләр гә ҡай ғы, ҡай ғы, ҡай ғы! – тип ҡыс ҡыр ҙы. 

91Би шен се фә реш тә бор ғо ҡыс ҡырт ты – һәм мин күк тән ер гә 
атыл ған йон доҙ ҙо күр ҙем. Уға уп ҡын ҡо ҙо ғо на ас ҡыс би рел‑

де. 2Йон доҙ уп ҡын ҡо ҙо ғон асып ебәр ҙе, унан бик ҙур ме йес тән 
сыҡ ҡан ке үек тө төн кү тә рел де. Был тө төн дән ҡояш ме нән һа уа 
ҡа раң ғы лан ды. 3Тө төн дән ер гә са ран ча лар сыҡ ты, һәм улар ға 
ер ҙә ге са ян дар ҙың са ғыу вә кә лә те би рел де. 4Улар ға ер өҫ төн дә ге 
үлән гә, бер нин дәй ҙә йә шел лек кә, ағас тар ға зы ян кил тер мәҫ кә, 
фә ҡәт маң лай ҙа ры на Ал ла ми сә те һу ғыл ма ған ке ше ләр гә ге нә 
за рар эш ләр гә ҡу шыл ды. 5Улар ға ке ше ләр ҙе үл тер мәҫ кә, ә биш 
ай бу йы ба ры тик ға зап лар ға рөх сәт би рел де, һәм был ға зап са ян 
саҡ ҡан да ғы ке үек бу ла. 6Ул көн дәр ҙә ке ше ләр үлем эҙ ләр, әм мә 
тап маҫ. Бик ныҡ үлер гә те ләр ҙәр, тик үлем улар ҙан ҡа сыр. 

7Са ран ча лар иһә ҡиә фә те бу йын са яу ға әҙер лән гән ат ҡа оҡ‑
ша ған. Улар ҙың баш та рын да ал тын таж ға оҡ ша ған нә мә бар, ә 
йөҙ ҙә ре ке ше не ке ләй, 8сәс тә ре – ҡа тын‑ҡыҙ ҙар ҙы ҡы һы маҡ, ә 
теш тә ре – арыҫ лан те шен дәй. 9Өҫ тә рен дә ти мер ке йем гә оҡ ша ған 
күк рәк сә лә ре бар, ә ҡа нат та ры ның та уы шы, әй тер һең, һу ғыш 
ар ба ла ры егел гән бик күп ат тар ҙың то яҡ та уы шы. 10Уның са ян‑
ды ҡы һы маҡ ҡой роҡ та ры ла, ҡой роҡ та рын да ҡаяу ҙа ры ла бар. 
Был ҡой роҡ тар ҙа биш ай бу йы ке ше ләр гә зы ян кил те реү кө сө 
туп лан ғай ны. 11Са ран ча лар ҙың бат ша һы иһә – уп ҡын фә реш‑
тә һе. Уның йә һүд сә исе ме – Авад дон, ә грек са – Апол ли он*. 

12Бе рен се ҡай ғы үт те. Бы на уның ар ты нан та ғы ике ҡай ғы ки лә. 
13Ал тын сы фә реш тә бор ғо ҡыс ҡырт ты – Ал ла ал дын да тор ған, 

ал тын дан яһал ған ҡор бан кил те реү уры ны ның дүрт мө гө ҙө нән 
сыҡ ҡан бер та уыш ишет тем. 14Ул та уыш бор ғо һо бул ған ал тын‑
сы фә реш тә гә: 

– Бө йөк Еф рат йыл ға һы бу йын да бәй ле тор ған дүрт фә реш‑
тә не азат ит, – ти не. 

15Шу нан һуң ке ше ләр ҙең өс тән бер өлө шөн үл те рер өсөн ошо 
сә ғәт кә һәм көн гә, айы на һәм йы лы на тик лем әҙер ләп ҡу йыл ған 
дүрт фә реш тә азат ител де. 16Улар ҙың ат лы ғәс кә ре нең һа ны ике 

* 9:11 Аваддон – һә лә кәт, үлем; Аполлион «һә ләк итеү се» ти гән де аң ла та. 
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йөҙ мил лион ине, мин улар ҙың иҫә бен ишет тем. 17Мин ат тар ҙы 
һәм һы бай лы лар ҙы ошо лай күр ҙем: өҫ тә ре нә ут тай ҡы ҙыл, ҡу йы 
зәң гәр һәм кө көрт ке үек һар ғылт төҫ тә ге күк рәк сә ләр кей гәй‑
не ләр. Ат тар ҙың ба шы арыҫ лан ба шы на оҡ ша ғай ны, ауыҙ ҙа ры‑
нан иһә ут, тө төн һәм кө көрт бөр кө лөп то ра ине. 18Ке ше ләр ҙең 
өс тән бер өлө шө улар ҙың ауы ҙы нан сыҡ ҡан ошо өс бә лә‑ҡа за‑
нан: ут тан, тө төн дән һәм кө көрт тән үл те рел де. 19Ат тар ҙың кө сө 
улар ҙың ауыҙ ҙа рын да һәм ҡой роҡ та рын да ине, ҡой роҡ та ры иһә 
йы лан дар ға оҡ шаш һәм баш та ры ла бар ине, улар ошо баш та ры 
ме нән ке ше ләр гә зы ян кил тер ҙе. 

20Ошо бә лә‑ҡа за лар ҙан үл мәй ҡал ған ке ше ләр иһә үҙ ҙә ре 
ҡыл ған эш тәр гә тәү бә ит мә не. Улар шаҡ шы рух тар ға һәм кү рә 
лә, ише тә лә, йө рөй ҙә ал ма ған ал тын, кө мөш, ба ҡыр, таш һәм 
ағас һын дар ға та бы ныу ҙан ваз кис мә не. 21Был ке ше ләр үл те реү, 
си хыр сы лыҡ, фә хеш лек, ур ла шыу ҙан тәү бә гә кил мә не ләр. 

Яҙыутөргәгетотҡанфәрештә

101Шу нан һуң мин күк тән төш кән икен се ҡөҙ рәт ле фә реш‑
тә не күр ҙем. Ул бо лот ҡа тө рөн гәй не. Уның баш өҫ төн дә 

йәй ғор һу ҙыл ғай ны, йө ҙө ҡояш ке үек, аяҡ та ры – ут лы ба ға на 
һы маҡ ине. 2Ҡу лын да бә лә кәй асыҡ яҙыу төр гә ге бар. Ул уң ая‑
ғы ме нән диң геҙ гә, һул ая ғы ме нән ер гә ба ҫып, 3арыҫ лан ды ҡы‑
лай көс лө та уыш ме нән ҡыс ҡы рып ебәр ҙе. Ул ҡыс ҡыр ғас, ете 
күк күк рәү та уыш би реп, һөй ләй баш ла ны лар. 4Ете күк күк рәү 
һөй ләп туҡ та ғас, мин улар ҙың һөй лә үен яҙып алыр ға уй ла ным, 
әм мә күк тән үҙе мә өн дәш кән та уыш ишет тем: 

– Ете күк күк рә үе нең ни мә ләр һөй лә үен сер итеп һаҡ ла һәм 
яҙ ма. 

5Диң геҙ ҙә һәм ер ҙә ба ҫып тор ған мин күр гән фә реш тә уң ҡу‑
лын күк кә кү тәр ҙе лә 6күк те һәм ун да бул ған һәр нә мә не, ер ҙе 
һәм ун да бул ған һәр нә мә не, диң геҙ ҙе һәм ун да бул ған һәр нә‑
мә не бул дыр ған мәң ге Йә шәү се ме нән ант ит те: 

– Тот ҡар лау баш ҡа бул ма я саҡ. 7Етен се фә реш тә бор ғо һон 
ҡыс ҡыр тыр ға әҙер бул ған мәл дә, Ал ла Үҙ ҡол да ры на – пәй ғәм‑
бәр ҙәр гә иғ лан ит кән сә, Уның се ре ғә мәл гә аш ҡан бу лыр. 

8Унан һуң мин күк тән ишет кән та уыш ми ңә та ғы бы лай тип 
өн дәш те: 

– Бар, диң геҙ ҙә һәм ер ҙә тор ған фә реш тә нең ҡу лы нан асыл‑
ған яҙыу төр гә ген ал. 
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9Фә реш тә яны на кил дем дә уның ми ңә шул ҙур бул ма ған яҙыу 
төр гә ген би ре үен һо ра ным. Фә реш тә ми ңә: 

– Ал да уны аша. Аш ҡа ҙа ны ңа бик әсе бу лыр, әм мә ауы ҙың да 
бал ке үек тат лы бу лыр, – ти не. 

10 Мин фә реш тә нең ҡу лы нан шул бә лә кәй ге нә яҙыу 
төр гә ген алып аша ным. Ауы ҙым да ул бал ке үек тат лы ине, 
әм мә ашап бө төү гә аш ҡа ҙа ным әсе теп ян ды. 11Унан һуң 
ми ңә: 

– Һин күп ха лыҡ тар, мил ләт тәр, тел дәр һәм бат ша лар ту ра‑
һын да та ғы пәй ғәм бәр лек итер гә те йеш һең, – ти не ләр. 

Икешаһит

111Ми ңә үл сәү та я ғы һы маҡ ҡа мыш би рел де һәм бы лай 
тип әй тел де: 

– Бар ҙа Ал ла Йор тон һәм ҡор бан кил те реү уры нын үл сә, ун‑
да ғы та бы ныу сы лар ҙы һа нап сыҡ. 2Әм мә Ал ла Йор то ноң тыш ҡы 
иха та һын хи сап ҡа ин дер мә һәм үл сә мә, сөн ки ул мә жү си ҙәр гә 
би рел гән. Улар из ге ҡа ла ның урам да рын ҡырҡ ике ай бу йы та‑
пап йө рөр ҙәр. 

3Мин Үҙем дең ике ша һи ты ма шун дай вә кә ләт би рер мен: 
улар, ма тәм ке йем дә ре ке йеп, бер мең ике йөҙ алт мыш көн бу‑
йы пәй ғәм бәр лек итер ҙәр. 4Был ша һит тар – бө төн ер Ху жа һы 
ал дын да тор ған ике зәй түн аға сы һәм ике яҡ тырт ҡыс. 5Кем 
бул һа ла улар ға яуыз лыҡ ҡы лыр ға ниәт лә һә, ауыҙ ҙа ры нан ут 
сы ғып, дош ман да рын йо тор. Улар ға зы ян кил те рер гә ниәт лә гән 
һәр ке ше шу лай һә ләк бу лыр ға те йеш. 6Улар ҙың, пәй ғәм бәр лек 
ит кән ва ҡыт та ер гә ям ғыр яу ма һын тип, күк те ҡап лап ҡу йыр ға 
вә кә ләт тә ре бар. Һыу ҙы ҡан ға әй лән де рер гә лә, үҙ ҙә ре те лә гән 
ва ҡыт та ер гә һәр төр лө бә лә‑ҡа за лар ебә реп зы ян кил те рер гә 
лә вә кә ләт тә ре бар. 

7Ша һит лыҡ итеү ҙә рен та мам ла ғас, уп ҡын дан ян уар кү тә ре‑
леп сы ғып, улар ме нән алы шыр, улар ҙы еңер һәм үл те рер. 8Был 
ике ша һит тың кәү ҙә һе исе ме ки нә йә ләп атал ған Со дом һәм 
Мы сыр тип атал ған бө йөк ҡа ла урам да рын да ятыр. Улар ҙың 
Раб бы һы шун да ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лан ған бул ған да ин де. 9Был 
мә йет тәр гә өс көн ярым бу йы төр лө ха лыҡ тар ҙан, нә ҫел дәр ҙән, 
тел дәр ҙән һәм мил ләт тәр ҙән бул ған ке ше ләр ҡа ра я саҡ. Ул мә‑
йет тәр ҙе ҡә бер гә һа лыр ға рөх сәт ит мәҫ тәр. 10Был ике пәй ғәм бәр 
ер ҙә йә шәү се ләр ҙе ыҙа лат ҡан лыҡ тан, ер ҙә йә шәү се ләр улар ҙың 
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һә лә кә те нә шат ла на саҡ, кү ңел аса саҡ тар һәм бер‑бе ре һе нә бү‑
ләк тәр ебә рә сәк. 

11Әм мә өс көн ярым дан һуң улар ға Ал ла нан йә шәү ру хы ин‑
де һәм улар аяҡ та ры на баҫ ты. Улар ҙы күр гән дәр ҙе оло ҡур ҡыу 
ал ды. 12Ша һит тар күк тән көс лө та уыш тың: 

– Бын да кү тә ре ле геҙ, – тип әй те үен ишет те ләр. 
Улар бо лот та күк кә кү тә рел де, ә дош ман да ры улар ға ҡа рап 

тор ҙо. 13Шул уҡ мәл дә бик көс лө итеп ер тет рә не, ҡа ла ның ун дан 
бер өлө шө еме рел де, ер тет рәү ҙән ете мең ке ше үл де, ә ҡал ған‑
да ры бик ныҡ ҡур ҡып, күк тәр Ал ла һын дан ла ны. 

14Икен се ҡай ғы үт те, тиҙ ҙән өсөн сө һө ки лер. 

Етенсеборғо
15Етен се фә реш тә бор ғо һон ҡыс ҡырт ты һәм күк тә: 

– Донъя өҫ тө нән хә ҙер Раб бы быҙ һәм 
Уның Мә си хе* бат ша лыҡ итә баш ла ны. 
Ул мәң ге нән‑мәң ге гә бат ша лыҡ итә сәк! – 

ти гән көс лө та уыш тар яң ғы ра ны. 
16Шун да үҙ тә хет тә рен дә Ал ла ал дын да ул тыр ған егер ме 

дүрт аҡ һа ҡал, йөҙ тү бән ҡап ла нып, Ал ла ға та бын ды һәм 17бы‑
лай ти не: 

– Бар, Бул ған, сик һеҙ ҡөҙ рәт Эйә һе Раб бы Ал ла, 
Һи ңә шө көр итә беҙ, сөн ки 
Һин Үҙең дең бө йөк ҡөҙ рә тең де ғә мәл гә ашыр ҙың 
һәм бат ша лыҡ итә баш ла ның. 

18 Ха лыҡ тар яр һы ны. 
Әм мә Һи нең нәф рәт кө нөң кил де һәм 
үле ләр ҙе хө көм итеү ва ҡы ты ет те. 
Ҡол да ры ңа – пәй ғәм бәр ҙә ре ңә, 
из ге ке ше лә ре ңә һәм 
исе мең дән ҡур ҡыу сы ке се һе нән алып 
өл кән дә ре нә тик лем әжер би реү, 
ер ҙе һә ләк итеү се ләр ҙең үҙ ҙә рен 
һә ләк итеү ва ҡы ты ет те. 

* 11:15 Мәсих – «май һөр төл гән» ти гән де аң ла та. Бо рон ғо Из ра ил‑
дә бат ша һай ла ған да ру ха ни ҙар ул ке ше нең ба шы на зәй түн ма йы 
һөр т кән. Ғай са Мә сих – Ал ла та ра фы нан һай лан ған һәм май һөр‑
төл гән Зат. 
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19Шу нан һуң күк тә Ал ла Йор то асыл ды һәм ун да ки ле шеү һан‑
ды ғы* кү рен де. Шул мәл йә шен йәш нә не, гөр һөл дә гән та уыш тар 
ише тел де, күк күк рә не, ер тет рә не һәм бик көс лө боҙ ла уыҡ яу ҙы. 

Ҡатынһәмаждаһа

121Күк тә бө йөк ила һи бил дә кү рен де: был – ҡояш ҡа тө‑
рөн гән ҡа тын ине. Уның аяҡ та ры аҫ тын да – ай, ба шын‑

да – ун ике йон доҙ ҙан үрел гән таж. 2Ҡа тын ғо ман лы бу лып, ба ла 
тыу ҙы рыу ға зап та ры нан һәм һыҙ ла ныу ҙан ҡыс ҡы ра ине. 3Күк тә 
та ғы бер ила һи бил дә кү рен де: был ете баш лы һәм ун мө гөҙ лө 
ҡы ҙыл төҫ тә ге ҙур аж да һа ине, ба шы ның һәр бе ре һен дә – бә лә‑
кәй ге нә таж. 4Ҡой ро ғо ме нән күк тә ге йон доҙ ҙар ҙың өс тән бер 
өлө шөн ер гә һе пе реп алып таш ла ны. Шу нан һуң, са бый тыу ғас 
та уны ашар өсөн, ба ла һын бы на‑бы на тыу ҙы ра саҡ ҡа тын яны‑
на ки леп баҫ ты. 5Ҡа тын бө төн ха лыҡ тар өҫ тө нән ти мер та яҡ 
ме нән ха ким лыҡ итер гә те йеш ле ир ба ла тыу ҙыр ҙы. Ба ла ны 
тар тып алып Ал ла ға һәм Уның тә хе те яны на алып кит те ләр. 6Ә 
ҡа тын сүл лек кә ҡа сып йә ше рен де. Ун да Ал ла та ра фы нан урын 
әҙер лә неп ҡу йыл ғай ны һәм уға мең ике йөҙ алт мыш көн бу йы 
хәс тәр лек күр һә тер гә те йеш ине ләр. 

7Күк тә һу ғыш баш лан ды: Ми хаил үҙе нең фә реш тә лә ре ме нән 
аж да һа ға ҡар шы һу ғыш ты. Аж да һа иһә үҙе нең яуыз фә реш тә лә ре 
ме нән улар ға ҡар шы тор ҙо. 8Әм мә ул еңел де һәм фә реш тә лә ре 
ме нән бер гә үҙе нең күк тә ге уры нын юғалт ты. 9Был ҙур аж да һа, 
Иб лис йә ки Шай тан тип атал ған бө төн донъя ны ал дау сы бо рон ғо 
йы лан, ер гә бә реп тө шө рөл дө, уның ме нән бер гә фә реш тә лә ре 
лә ыр ғы тыл ды. 10Шу нан һуң мин күк тән кил гән көс лө та уыш 
ишет тем. Ул бы лай ти не: 

– Бы на Ал ла быҙ ҙың ҡот ҡа ры уы, ҡөҙ рә те, 
бат ша лы ғы һәм Уның Мә си хе нең 
ха ким лы ғы урын лаш ты, 
сөн ки кө нө‑тө нө Ал ла быҙ ал дын да 
иман даш та ры быҙ ҙы ғә йеп ләү се 
бә реп тө шө рөл дө. 

11 Иман даш та ры быҙ уны Бә рәс ҡа ны һәм 

* 11:19 Килешеүһандығы – Ал ла ҡу шыуы бу йын са яһал ған һан дыҡ. 
Уның эсен дә Ал ла ның Из ра иль хал ҡы ме нән тө ҙө гән төп ки ле ше үе нең 
ун әме ре яҙыл ған таҡ та таш тар һаҡ лан ған. 
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Уның ха ҡын да ғы ша һит лыҡ һүҙ ҙә ре ме нән ең де, 
хат та үлем дән дә ҡурҡ ма йын са, 
үҙ ҙә ре нең йән дә рен ая ма ны. 

12 Шу ға кү рә, күк тәр һәм ун да йә шәү се ләр, 
ҡы уа ны ғыҙ! 
Әм мә ер гә һәм диң геҙ гә ҡай ғы, 
сөн ки Иб лис, ва ҡы ты ның аҙ ҡа лы уын бе леп, 
асыу ҙан яр һып яны ғыҙ ға төш тө. 

13Аж да һа, үҙе нең ер гә бә реп тө шө рөл гә нен күр гәс, ир ба ла 
тап ҡан ҡа тын ды ҡы уа баш ла ны. 14Ҡа тын ға иһә, уға тип сүл‑
лек тә әҙер лән гән урын ға ос һон өсөн, ҙур бөр көт төң ҡа нат та ры 
би рел де. Йы лан дың бу йы ет мә гән был урын да ҡа тын ға бер йыл, 
ике йыл һәм яр ты йыл* бу йы хәс тәр лек күр һә те лә сәк. 15Йы лан, 
ҡа тын ды һыу ағы ҙып алып кит һен өсөн, ауы ҙы нан то тош йыл‑
ға ағы ҙып сы ғар ҙы. 16Әм мә ер ҡа тын ға яр ҙам ит те: ул, асы лып 
кит те лә, аж да һа ки ке реп сы ғар ған йыл ға ны йот то. 17Аж да һа‑
ның ҡа тын ға асы уы ҡа бар ҙы, һәм уның Ал ла әмер ҙә рен үтәү се, 
Ғай са ха ҡын да ша һит лыҡ би реү се ҡал ған ба ла ла ры на ҡар шы 
һу ғы шыр ға кит те. 

Диңгеҙянуары

131Аж да һа диң геҙ ярын да ғы ҡом лоҡ ҡа ки леп баҫ ты. 
Шун да мин диң геҙ ҙән сы ғып ки леү се ян уар ҙы күр ҙем. 

Уның ете ба шы һәм ун мө гө ҙө бу лып, мө гөҙ ҙә рен дә ун таж бар 
ине; баш та рын да иһә Ал ла ны хур лау сы исем дәр яҙыл ғай ны. 2Мин 
күр гән ян уар ҡап лан ға оҡ ша ғай ны, уның аяҡ та ры – айыу ҙы‑
ҡы һы маҡ, ауыҙы арыҫ лан ды ҡы ке үек ине. Аж да һа уға үҙе нең 
кө сөн, тә хе тен һәм ҙур ха ким лы ғын бир ҙе. 3Мин был ян уар ҙың 
баш та ры ның бе ре һе үле мес ле дә рә жә лә яра лан ға нын күр ҙем, 
әм мә был яра уңал ды. Бө төн ер, ғә жәп кә ҡа лып, уның ар ты нан 
кит те һәм, ян уар ға ха ким лы ғын бир гән өсөн, аж да һа ға баш эй‑
ҙе. 4Шу лай уҡ: 

– Кем ян уар ке үек бу ла ал һын? Кем уның ме нән алы ша ал‑
һын? – тип ян уар ға ла баш эй ҙе ләр. 

5Ян уар ға тә кәб бер һөй лә шер гә һәм Ал ла ны хур ла ған һүҙ ҙәр 
әй тер гә хо ҡуҡ ҡу йыл ды. Уға ҡырҡ ике ай бу йы ха ким лыҡ итер гә 

* 12:14 Берйыл,икейылһәмяртыйыл – грек са төп нөс хә һен дә: «ва ҡыт, 
ва ҡыт тар һәм яр ты ва ҡыт». 
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мөм кин лек би рел де. 6Ул Ал ла ны хур ла ған һүҙ ҙәр һөй ләй баш ла ны, 
Уның исе мен дә, Ул йә шә гән тор лаҡ ты ла, күк тә йә шәү се ләр ҙе 
лә хур ла ған һүҙ ҙәр әйт те. 7Ян уар ға Ал ла ның из ге ке ше лә ре нә 
ҡар шы һу ғы шыр ға һәм улар ҙы еңер гә рөх сәт би рел де. Уға һәр 
нә ҫел һәм ха лыҡ, һәр тел һәм мил ләт өҫ тө нән ха ким лыҡ би рел‑
де. 8Са лын ған Бә рәс тең Тор мош ки та бы на донъя яра тыл ған ға 
тик лем исем дә ре яҙыл ған ер ҙә йә шә гән дәр ҙең һәм мә һе лә ошо 
ян уар ға баш эйә сәк. 

9Ҡо лаҡ та ры бар ҙар – ишет һен! 
10 Кем гә әсир тө шөр гә яҙ ған, 

ул әсир тө шөр. 
Кем гә үле мен ҡы лыс та та быр ға яҙ ған, 
ул ҡы лыс тан үлер. 
Бын да из ге ләр ҙән сы ҙам лыҡ һәм иман 
та лап ите лә. 

Ерянуары
11Аҙаҡ мин ер ҙән сы ғыу сы икен се ян уар ҙы күр ҙем. Уның 

бә рәс те ке һы маҡ ике мө гө ҙө бар ине һәм ул аж да һа ке үек 
һөй ләй ине. 12Ул бе рен се ян уар исе ме нән уның бар ха ким‑
лы ғын да эш ит те. Бө төн ер ҙе һәм ун да йә шәү се ләр ҙе үле мес‑
ле яра һы уңал ған бе рен се ян уар ға та бы ныр ға мәж бүр ит те. 
13Был ян уар бө йөк мөғ жи зә ләр баш ҡар ҙы, хат та ке ше ләр ал‑
дын да күк тән ер гә ут яу ҙыр ҙы. 14Ул бе рен се ян уар исе ме нән 
ҡы лыр ға би рел гән мөғ жи зә ләр ме нән ер ҙә йә шәү се ләр ҙе ал‑
даш ты рып, улар ға ҡы лыс тан яра лан ған, әм мә те ре ҡал ған 
ян уар һы нын яһар ға ҡуш ты. 15Бе рен се ян уар ҙың һы ны хат та 
һөй ләй ал һын һәм уға та бын ма ған һәр кем үлем гә ду сар ител‑
һен өсөн, икен се ян уар ға ошо һын ға йән ин де рер гә рөх сәт 
ител де. 16Икен се ян уар ба ры һы ның да: ябай ха лыҡ тың һәм 
бө йөк тәр ҙең, бай ҙар ҙың һәм фә ҡир ҙәр ҙең, ирек ле ләр ҙең һәм 
ҡол дар ҙың уң ҡул да ры на йә ки маң лай ҙа ры на там ға һал дыр‑
ҙы. 17Ошо там ға һы, йәғ ни ян уар исе ме, йә ки исе ме нең һа ны 
бул ма ған бер кем дә бер нә мә лә һа тып та ала ал ма ны, һа та 
ла ал ма ны. 

18Бын да зи рәк лек кә рәк. Аҡы лы бул ған ке ше ян уар ҙың һа нын 
иҫәп ләп сы ғар һын, сөн ки ул – ке ше һа ны. Был һан – ал ты йөҙ 
алт мыш ал ты. 
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Бәрәсһәмйөҙҙәҡырҡдүртмеңкеше

141Шул саҡ мин ҡа ра ным да, Си он та уын да Бә рәс, уның 
ме нән бер гә маң лай ҙа рын да Бә рәс тең исе ме һәм Уның 

Ата һы ның исе ме яҙыл ған йөҙ ҙә ҡырҡ дүрт мең ке ше тор ған лы‑
ғын күр ҙем. 2Мин күк тән шар ла уыҡ та уы шы на һәм көс лө күк 
күк рә үе нә оҡ ша ған та уыш ишет тем. Был та уыш ар фа сы лар ҙың 
ар фа ла уй на ған та уы шы ке үек ине. 3Тә хет, дүрт йән эйә һе һәм 
аҡ һа ҡал дар ал дын да яңы йыр йыр лан ды. Ул йыр ҙы ер ҙән ҡот‑
ҡа рып алын ған йөҙ ҡырҡ дүрт мең ке ше нән баш ҡа бер кем дә 
өй рә нә ал ма ны. 4Улар – бер тап ҡыр ҙа ҡа тын‑ҡыҙ ме нән бул ма ған, 
шул ар ҡа ла саф лыҡ та рын һаҡ лап ҡал ған ке ше ләр. Улар Бә рәс 
ҡай ҙа бар һа, Уның ар ты нан шун да ба рыу сы лар. Улар бар лыҡ 
ке ше лек ара һы нан ҡот ҡа рып алын ды һәм Ал ла ға һәм Бә рәс кә 
бе рен се ләр ҙән бу лып ба ғыш лан ды, 5улар ҙың тел дә рен дә ял ған 
бул ма ны, улар саф бул ды*. 

Өсфәрештә
6Унан һуң мин күк йө ҙөн дә осоп бар ған та ғы бер фә реш тә не 

күр ҙем. Уның ер ҙә йә шәү се һәр мил ләт кә һәм нә ҫел гә, тел гә 
һәм ха лыҡ ҡа ет ке реү өсөн мәң ге лек Һө йө нөс лө Хә бә ре бар ине. 
7Ул көс лө та уыш ме нән: 

– Ал ла нан ҡур ҡы ғыҙ һәм Уны дан ла ғыҙ, сөн ки Уның хө көм 
сә ғә те кил де. Күк те лә, ер ҙе, диң геҙ ҙе, һыу сы ға наҡ та рын да 
Бул ды рыу сы ға та бы ны ғыҙ! – ти не. 

8Уның ар ты нан кил гән икен се фә реш тә бы лай ти не: 
– Бө йөк Ва ви лон еме рел де, еме рел де, сөн ки ул бө төн ха лыҡ‑

тар ҙы ла үҙе нең ял ҡын лы фә хеш ле ге нең ша ра бын эсер гә мәж бүр 
ит кән. 

9Улар ҙың ар ты нан кил гән өсөн сө фә реш тә көс лө та уыш ме‑
нән бы лай ти не: 

– Кем ян уар ға һәм уның һы ны на та бы на, үҙе нең маң ла йы‑
на йә ки ҡу лы на ян уар там ға һы ҡа бул итә, 10Ал ла ның нәф рәт 
кә сә һен дә әҙер лән гән шы йыҡ ла тыл ма ған яр һыу ша ра бын эсә‑
сәк, из ге фә реш тә ләр һәм Бә рәс ал дын да ут һәм кө көрт эсен дә 
ға зап лан ды ры ла саҡ. 11Улар ҙың ға зап тө тө нө мәң ге нән‑мәң ге гә 

* 14:5 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «Ал ла тә хе те ал дын да» ти‑
гән һүҙ ҙәр ҙә би рел гән. 
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кү тә ре лә сәк. Ян уар ға һәм уның һы ны на та бы ныу сы, уның исем 
там ға һын ҡа бул итеү се һәр кем көн дөҙ ҙә, төн дә лә ға зап тан 
тын ғы күр мә йә сәк. 

12Бын да Ал ла әме рен үтә гән һәм Ғай са ға инан ған из ге ке ше‑
ләр ҙең тү ҙем ле бу лы уы кә рәк. 

13Мин күк тән үҙе мә өн дәш кән та уыш ишет тем: 
– Яҙып ҡуй: «әле ге мәл дән баш лап Раб бы ны ҡы бу лып үл гән дәр 

бә хет ле». Эйе, улар үҙ ҙә ре нең ауыр хеҙ мәт тә ре нән ял ит һен дәр, 
сөн ки эш тә ре улар ҙан ҡал май арт та ры нан ба ра саҡ, ти Рух. 

Ерҙәуңышйыйыу
14Мин ҡа ра ным да аҡ бо лот һәм бо лот өҫ төн дә әҙәм улы на 

оҡ ша ған Зат ул тыр ға нын күр ҙем. Уның ба шын да ал тын таж ине, 
ә ҡу лы на үт кер ураҡ тот ҡай ны. 15Ал ла Йор то нан та ғы бер фә‑
реш тә сы ғып, бо лот өҫ төн дә Ул ты рыу сы ға көс лө та уыш ме нән: 

– Ура ғың ды ал да ур, сөн ки ураҡ ва ҡы ты ет те, ер ҙә уңыш өл‑
гөр ҙө, – тип ҡыс ҡыр ҙы. 16Шул саҡ бо лот та Ул ты рыу сы Үҙе нең 
ура ғын ер өҫ тө нә ыр ғыт ты һәм ер ҙә уңыш урыл ды. 

17Күк тә ге Ал ла Йор то нан икен се фә реш тә сыҡ ты. Уның да 
үт кер ура ғы бар ине. 18Ут өҫ тө нән ха ким лы ғы бул ған та ғы бер 
фә реш тә ҡор бан кил те реү уры ны нан сыҡ ты. Ул үт кер ура ғы 
бул ған фә реш тә гә көс лө та уыш ме нән: 

– Үҙең дең үт кер ура ғың ды ал да ер өҫ төн дә ге йө ҙөм тәл гәш‑
тә рен йый, сөн ки уның емеш тә ре өл гөр ҙө, – тип ҡыс ҡыр ҙы. 
19Фә реш тә үҙе нең ура ғын ер гә ыр ғыт ты ла ер өҫ төн дә ге йө ҙөм‑
дө йы йып, Ал ла ның яр һыу лы иҙ ге се нә таш ла ны. 20Ул йө ҙөм 
ҡа ла эр гә һен дә ге иҙ гес тә та па тыл ды. Иҙ гес тән ат тың йү гә не нә 
тик лем тә рән лек тә ге бер мең ал ты йөҙ ста дия* алыҫ лы ғын да 
ҡан аҡ ты. 

Бәлә‑ҡазалыетефәрештә

151Та ғы ла мин күк тә бө йөк һәм иҫ кит кес ила һи бил дә – 
һуң ғы ете бә лә‑ҡа за лы ете фә реш тә не кү реп ҡал дым. 

Бы лар иң аҙаҡ ҡы бә лә‑ҡа за лар. Улар ме нән Ал ла яр һы уы та мам‑
ла на саҡ. 2Мин ут ме нән бы я ла ҡат наш ҡан диң геҙ һы маҡ нә мә не 
күр ҙем. Бы я ла диң геҙ өҫ төн дә ян уар ҙың үҙен, уның һы нын һәм 

* 14:20 Бермеңалтыйөҙстадия – өс йөҙ саҡ рым са ма һы. Бер ста‑
дия – яҡынса 190 м. 
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исе ме нең һа нын еңеп сы ғыу сы лар то ра ине, ҡул да ры на  Ал ла ның 
ар фа ла рын тот ҡай ны лар. 3Улар Ал ла ҡо ло Му са ның һәм Бә рәс‑
тең йы рын йыр лай ҙар ине: 

– Сик һеҙ ҡөҙ рәт Эйә һе Раб бы Ал ла! 
Һи нең эш тә рең бө йөк һәм ғә жәп. 
Ха лыҡ тар Бат ша һы*, 
Һи нең юл да рың ғә ҙел һәм хаҡ. 

4 Раб бы! Һи нән кем ҡурҡ маҫ та, 
исе мең де кем дан ла маҫ? 
Тик Һин ге нә из ге һең, 
бө төн ха лыҡ тар ки лер ҙәр ҙә 
Һи нең ал дың да та бы ныр ҙар. 
Һи нең ғә ҙел эш тә рең асыл ды. 

5Бы нан һуң мин күк тә Ал ла Йор то – ша һит лыҡ са ты ры 
асыл ға нын күр ҙем. 6Ал ла Йор то нан ете бә лә‑ҡа за һы бул ған 
ете фә реш тә сыҡ ты. Улар тап‑та ҙа ял ты рап тор ған етен ке йем 
кей гән һәм күк рәк тә ре нән ал тын бил бау ура ған. 7Дүрт йән 
эйә һе нең бе ре һе ете фә реш тә гә мәң ге нән‑мәң ге гә йә шәү се 
Ал ла ның яр һы уы ту лы ете ал тын кә сә бир ҙе. 8Ал ла Йор то Ал‑
ла ның да ны нан һәм ҡөҙ рә те нән тө төн ме нән тул ды, һәм ете 
фә реш тә нең ете бә лә‑ҡа за һы та мам лан ма йын са, ун да бер кем 
инә ал ма ны. 

Алланәфрәтекәсәләре

161Шу нан һуң Ал ла Йор то нан ете фә реш тә гә: 
– Ба ры ғыҙ һәм Ал ла ның ете нәф рәт кә сә һен ер гә тү‑

ге геҙ, – тип өн дәш кән көс лө та уыш ишет тем. 
2Бе рен се фә реш тә бар ҙы ла кә сә һен ер өҫ тө нә түк те. Ян уар 

там ға һы һа лын ған һәм уның һы ны на та бын ған ке ше ләр ҙә ерән‑
гес һәм яман эрен ле йә рә хәт тәр ха сил бул ды. 

3Икен се фә реш тә кә сә һен диң геҙ гә түк те: диң геҙ һы уы үлек 
ҡа ны ке үек бул ды һәм диң геҙ ҙә ге бө төн те рек лек һә ләк бул ды. 

4Өсөн сө фә реш тә кә сә һен йыл ға лар ға һәм һыу сы ға наҡ та ры на 
түк те: улар ҙың һы уы ҡан ға әй лән де. 5Мин һыу фә реш тә һе нең 
бы лай тип әйт кә нен ишет тем: 

* 15:3 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «ха лыҡ тар Бат ша һы» уры‑
ны на «из ге ләр Бат ша һы» тип би рел гән. 
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– Бар, Бул ған һәм Из ге, 
шу лай хө көм ите үең ме нән 
Һин ғә ҙел. 

6 Из ге ләр ҙең һәм пәй ғәм бәр ҙәр ҙең 
ҡа нын ҡой ған да ры өсөн, 
Һин улар ҙың үҙ ҙә ре нә ҡан эсер ҙең. 
Улар бы ға ла йыҡ лы. 

7Мин ҡор бан кил те реү уры ны яғы нан та уыш ишет тем: 
– Эйе, сик һеҙ ҡөҙ рәт Эйә һе Раб бы Ал ла, 
Һи нең хө көм дә рең хаҡ һәм ғә ҙел. 

8Дүр тен се фә реш тә кә сә һен ҡояш өҫ тө нә түк те: ҡояш ҡа ке‑
ше ләр ҙе көй ҙө рөү кө сө би рел де. 9Ке ше ләр ҙе көс лө сел лә эҫе ле ге 
көй ҙөр ҙө һәм улар был бә лә‑ҡа за лар өҫ тө нән ха ким лы ғы бул ған 
Ал ла исе мен хур ла ны лар, әм мә тәү бә ит мә не ләр, Ал ла ны дан‑
ла ма ны лар. 

10Би шен се фә реш тә кә сә һен ян уар тә хе те өҫ тө нә түк те: уның 
бат ша лы ғы ҡа раң ғы лыҡ ҡа сум ды, ке ше ләр ға зап тар ҙан тел дә‑
рен теш лә не, 11ға зап та ры нан һәм йә рә хәт тә ре нән күк Ал ла һын 
хур ла ны лар, әм мә ҡыл ған эш тә ре нән тәү бә ит мә не ләр. 

12Ал тын сы фә реш тә кә сә һен бө йөк Еф рат йыл ға һы на түк те: 
уның һы уы ҡояш ҡалҡ ҡан яҡ тан ки лә сәк бат ша лар ға юл әҙер 
бул һын өсөн кип те. 13Мин аж да һа ның да, ян уар ҙың да, ял ған 
пәй ғәм бәр ҙең дә ауы ҙы нан ба ҡа ға оҡ ша ған өс шаҡ шы рух сы‑
ғы уын күр ҙем. 14Улар – мөғ жи зә ләр күр һә теү се шаҡ шы рух тар. 
Улар бө төн донъя бат ша ла рын сик һеҙ ҡөҙ рәт Эйә һе Ал ла ның 
бө йөк кө нөн дә һу ғыш ҡа йы йыр өсөн сыҡ ты. 

15«Бы на ҡа раҡ ке үек көт мә гән дә ки ләм: ялан ғас йө рө мәҫ һәм 
хур лы ғы кү рен мә һен өсөн уяу тор ған һәм ке йем дә рен тәр тип тә 
тот ҡан ке ше бә хет ле!» 

16Шаҡ шы рух тар бат ша лар ҙы йә һүд те лен дә «Ар ма гед дон» тип 
атал ған урын ға йый ҙы. 

17Етен се фә реш тә кә сә һен һа уа ға түк те: Ал ла Йор то нан, тә‑
хет тән: 

– Та мам лан ды! – ти гән көс лө та уыш яң ғы ра ны. 
18Йә шен йәш нә не, та уыш тар, күк күк рә үе ише тел де, көс лө 

итеп ер тет рәй баш ла ны, ке ше ләр ер ҙә йә шәй баш ла ған дан 
алып ун дай көс лө ер тет рәү бул ма ғай ны әле. Шул тик лем көс‑
лө ер тет рәү! 19Бө йөк ҡа ла өс өлөш кә бү лен де һәм ха лыҡ тар ҙың 
ҡа ла ла ры еме рел де. Шу лай итеп, Ал ла бө йөк Ва ви лон ҡа ла һын 
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иҫе нә тө шөр ҙө һәм уға Үҙе нең яр һыу нәф рәт кә сә һе нән ша рап 
эсер гә бир ҙе. 20Һәр ут рау юҡ ҡа сыҡ ты, тау ҙар юҡ бул ды, 21күк‑
тән ке ше ләр өҫ тө нә ҙур‑ҙур боҙ ки ҫәк тә ре яу ҙы. Ке ше ләр был 
бә лә‑ҡа за өсөн Ал ла ны хур ла ны, сөн ки ул иф рат ауыр ине. 

Януарөҫтөндәултырғанҡатын

171Ҡул да рын да ете кә сә бул ған фә реш тә ләр ҙең бе ре һе яны‑
ма кил де һәм бы лай ти не: 

– Бын да кил, мин һи ңә ҙур һыу ҙар ҙа ул тыр ған бө йөк фә хи шә гә 
бу ла саҡ хө көм яза һын күр һә тәм, 2уның ме нән ер ҙә ге бат ша лар 
фә хеш лек ит те, уның фә хеш лек ша ра бын ер ҙә йә шәү се ләр иҫер‑
гән се эсеп ләз зәт лән де. 

3Ми не Рух сол ғап ал ды, һәм фә реш тә ми не сүл лек кә кү сер ҙе. 
Ун да мин ҡып‑ҡы ҙыл ян уар өҫ төн дә ул тыр ған ҡа тын ды күр‑
ҙем. Ян уар ете баш лы һәм ун мө гөҙ лө ине һәм Ал ла ны хур ла ған 
исем дәр ме нән ҡап лан ғай ны. 4Ҡа тын шә мә хә һәм ҡып‑ҡы ҙыл 
төҫ тә ге ке йем дәр кей гәй не, ал тын, аҫыл таш тар һәм ын йы ме‑
нән би ҙән гәй не, ҡу лы на үҙе нең фә хи шә ле ге нең ерән гес һәм 
быс раҡ лы ғы ту лы ал тын кә сә тот ҡай ны. 5Уның маң ла йы на 
«Бө йөк Ва ви лон – ер ҙә ге фә хи шә ләр ҙең һәм ерән гес нә мә ләр‑
ҙең әсә һе» ти гән сер ле исем яҙыл ғай ны. 6Мин ҡа тын дың из ге‑
ләр ҡа ны нан һәм Ғай са ның ша һит та ры ҡа ны нан иҫер гән ле ген 
күр ҙем. Был кү ре неш кә мин ныҡ ғә жәп лән дем. 7Фә реш тә ми ңә 
бы лай ти не: 

– Ни мә гә шу лай ғә жәп лә нә һең? Мин һи ңә ҡа тын дың һәм уны 
йө рө төү се ете баш лы һәм ун мө гөҙ лө ян уар ҙың се рен аң ла тып 
би рәм. 8Һин күр гән ян уар бар ине, хә ҙер ул юҡ. Әм мә ул тиҙ ҙән 
уп ҡын дан кү тә ре леп сы ға саҡ һәм һә лә кәт кә ба ра саҡ. Донъя 
яра тыл ған дан бир ле исем дә ре тор мош ки та бы на яҙыл ма ған ке‑
ше ләр, ян уар ҙы кү реп ғә жәп лә нә сәк тәр, сөн ки ул бар ине, хә ҙер 
юҡ һәм йә нә бу ла саҡ. 

9Бын да зи рәк аҡыл кә рәк. Ете баш – ҡа тын ул тыр ған ете тау, 
шу лай уҡ ете бат ша ул. 10Ул бат ша лар ҙың би шәү һе һә ләк бул ды, 
бе ре һе бар, етен се һе әле кил мә гән. Кил гәс тә ул оҙаҡ бул ма я саҡ. 
11Бул ған һәм хә ҙер бул ма ған ян уар – ул һи ге ҙен се бат ша. Ул шу‑
лай уҡ ете бат ша ның бе рәү һе, һәм ул һә лә кәт кә ба ра. 

12Һин күр гән ун мө гөҙ – ун бат ша ул. Улар бат ша лыҡ та рын әле 
ал ма ны. Әм мә ян уар ме нән бер гә бер сә ғәт кә бат ша лар дә рә жә‑
һен дә ха ким лыҡ ала саҡ тар. 13Улар ҙың уй ҙа ры бер һәм  ян уар ға 
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үҙ ҙә ре нең көс тә рен һәм ха ким лыҡ та рын  тап шы ра саҡ тар. 14Улар 
Бә рәс ме нән һу ғы ша саҡ, һәм Бә рәс улар ҙы еңә сәк, сөн ки Ул – 
ха ким дар ҙың Ха ки мы һәм бат ша лар ҙың Бат ша һы. Уның ме нән 
бер гә бул ған дар иһә са ҡы рыл ған дар, һай ла нып алын ған дар һәм 
тоғ ро лар. 

15Фә реш тә ми ңә та ғы бы лай тип һөй лә не: 
– Һин күр гән фә хи шә ул тыр ған һыу ҙар – ха лыҡ тар һәм 

төр көм дәр, мил ләт тәр һәм тел дәр. 16Һин күр гән ун мө гөҙ һәм 
ян уар фә хи шә гә нәф рәт ме нән ҡа ра я саҡ һәм уны бөл гөн лөк кә 
тө шө рә сәк, ялан ғас ҡал ды ра саҡ, уның тә нен аша я саҡ һәм ут та 
ян ды ра саҡ. 17Сөн ки Ал ла был ун мө гөҙ гә Үҙе нең их ты я рын үтәү 
те лә ген кү ңе ле нә һең дер гән, шу ға кү рә, Ал ла һү ҙе тор мош ҡа 
аш ҡан ға тик лем, улар ян уар ға бат ша лыҡ ха ким лы ғын бер ҙәм 
би рә. 18Һин күр гән ҡа тын – ер ҙә ге бат ша лар өҫ тө нән бат ша лыҡ 
итеү се бө йөк ҡа ла ул. 

Вавилондыңемерелеүе

181Бы нан һуң мин та ғы бер фә реш тә нең күк тән тө шө үен 
күр ҙем. Уның ха ким лы ғы бө йөк ине: да ны нан ер яҡ тыр‑

ҙы. 2Ул көс лө та уыш ме нән бы лай тип ҡыс ҡыр ҙы: 
– Бө йөк Ва ви лон еме рел де, еме рел де! 
Ул ен дәр тө йә ге нә һәм төр лө шаҡ шы рух тор ла ғы на, 
төр лө быс раҡ һәм ерән гес ҡош тар оя һы на әй лән де. 
Сөн ки ул үҙе нең ял ҡын лы фә хеш лек ша ра бын 
бө төн ха лыҡ тар ға эсер ҙе, 

3 ер ҙә ге бат ша лар уның ме нән зи на ҡыл ды, 
сау ҙа гәр ҙәр уның са ма һыҙ зин нәт‑бай лы ғы нан 
ба йы ны. 

4Күк тән мин та ғы бер та уыш ишет тем: 
– Хал ҡым ми нең, 
Ва ви лон дың го наһ та рын да ҡат наш маҫ һәм 
уның бә лә‑ҡа за ла ры на ду сар бул маҫ өсөн, 
унан сыҡ. 

5 Уның го наһ та ры ин де өй кә ле шеп күк кә тик лем 
аш ты һәм 
Ал ла уның енә йәт тә рен иҫе нә тө шөр ҙө. 

6 Ул бү тән дәр гә ни сек бул ған бул һа, 
һеҙ ҙә уға шу лай яуап ҡай та ры ғыҙ, 
уның ҡыл ған эш тә ре нә хаҡ ты ике лә тә ҡай та ры ғыҙ, 
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уның бү тән дәр гә тип эсем лек әҙер лә гән кә сә һен дә 
үҙе нә ике лә тә ҡе үәт ле эсем лек әҙер лә геҙ. 

7 Ул үҙен күп ме дан ла һа һәм зин нәт тә йә шә һә, 
уға шул тик лем ға зап һәм ҡай ғы би ре геҙ, 
ул бит кү ңе ле нән ге нә: 
«Бат ша би кә бу лып ул ты рам, мин тол ҡа тын тү гел, 
ҡай ғы күр мә йә сәк мен!» – ти. 

8 Шу ның өсөн уға яза, үлем, илау, ялан ғас лыҡ 
бер көн эсен дә ки лә сәк һәм ул ут та ян ды ры ла саҡ, 
сөн ки уны хө көм итеү се Раб бы Ал ла ҡөҙ рәт ле. 

9Уның ме нән ләз зәт тә йә шә гән ер ҙә ге бат ша лар, уның яны‑
уы нан сыҡ ҡан тө төн дө кү реп, үке реп ила я саҡ һәм ҡай ғы ра саҡ. 
10Уның ға зап та ры нан ҡур ҡып сит тә рәк ба ҫып то ра саҡ тар һәм: 

– Ҡай ғы, ҡай ғы һи ңә, бө йөк ҡа ла! 
Эй Ва ви лон, ҡе үәт ле ҡа ла! 
Һи ңә бер сә ғәт эсен дә хө көм кил де, – 

тип әй тә сәк тәр. 
11Ер ҙә ге сау ҙа гәр ҙәр уның ха ҡын да ҡай ғы рып ила я саҡ, сөн ки 

улар ҙың тау ар ҙа рын бер кем дә һа тып ал маҫ, 12ал тын һәм кө‑
мөш әй бер ҙә рен, аҫыл таш та рын һәм ын йы ла рын, нә фис етен 
һәм ебәк, ҡу йы ҡы ҙыл һәм ал һыу төҫ тә ге ту ҡы ма ла рын, хуш 
еҫ ле ағас тө рөн, фил һө йә ге нән яһал ған әй бер ҙә рен, ҡим мәт ле 
ағас тан, ба ҡыр ҙан, ти мер ҙән һәм мәр мәр ҙән эш лән гән төр лө 
нә мә лә рен, 13ба ҙы ян да рын һәм аш тәм ләт кес тә рен, хуш еҫ тәр 
ҡу шыл ма һын, ла дан да рын, ша рап та рын һәм зәй түн май ҙа рын, 
иң яҡ шы он да рын һәм бой ҙай ҙа рын, мал‑ты уа рын һәм һа рыҡ та‑
рын, ат та рын һәм ар ба ла рын, тән дә ре һәм йән дә ре ме нән бер гә 
ҡол да рын да ал маҫ. 

14 – Йә нең кө ҫә гән емеш тә рең юҡ хә ҙер. 
Бө төн зин нәт ле гең һәм ҡуп шы лы ғың 
һи не таш ла ны, 
улар бер ҡа сан да та был маҫ. 

15Был тау ар ҙар ҙың бө тө нө һө ме нән сау ҙа итеү се ләр һәм ба йыу‑
сы лар, уның ға зап та ры нан ҡур ҡып, ҡай ғы рып илап сит тә рәк 
ба ҫып то ра саҡ. 16Улар: 

– Ҡай ғы, ҡай ғы уға, эй бө йөк ҡа ла! 
Ул нә фис етен, ҡу йы ҡы ҙыл һәм ал һыу төҫ тә ге 
ту ҡы ма лар ға тө рөн гән, ал тын һәм аҫыл таш тар, 
ын йы лар ме нән би ҙәл гән бул ған. 



 Асы лыш  18 

546

17 Шун дай ҙур бай лыҡ бер сә ғәт эсен дә 
юҡ бул ды! – тип әй тә сәк тәр.

Диң геҙ ҙә ка рап йө рө төү се ләр ҙә, ка рап тар ҙа йө ҙөү се ләр ҙең 
бө тө нө һө лә, диң геҙ се ләр ҙә һәм диң геҙ кә се бе нән фай ҙа кү‑
реү се ләр ҙә сит тә рәк ба ҫып тор ҙо. 18Улар, ҡа ла ның яны уы нан 
сыҡ ҡан дым ды кү реп: «Был бө йөк ҡа ла ға баш ҡа бер ҡа ла ла тиң 
тү гел!» – тип ҡыс ҡыр ҙы лар. 19Улар баш та ры на ту ҙан һи беп һәм 
ҡай ғы рып илап: 

– Ҡай ғы, ҡай ғы уға, эй бө йөк ҡа ла! 
Диң геҙ ҙә ка рап та ры бул ған бө тө нө һө лә 
уның бай лы ғы нан ба йы ны, 
бер сә ғәт эсен дә буш лыҡ ҡа әй лән де! – ти не ләр. – 

20 Күк, уның ха ҡын да шат лан, 
из ге ләр, ил се ләр, пәй ғәм бәр ҙәр, шат ла ны ғыҙ, 
сөн ки Ал ла уны һеҙ ҙе хө көм ит кән 
яза ме нән хө көм ит те. 

21Бы нан һуң бер көс лө фә реш тә ҙур тир мән хәт ле таш алып 
диң геҙ гә таш ла ны ла бы лай ти не: 

– Бө йөк Ва ви лон ҡа ла һы 
шун дай көс ме нән алып таш ла на саҡ 
һәм баш ҡа са та был ма я саҡ. 

22 Ар фа ла уй нау сы лар ҙа, йыр лау сы лар ҙа, 
һы быҙ ғы сы лар ҙа, бор ғо ҡыс ҡыр тыу сы лар ҙа 
ише тел мәҫ ин де һин дә. 
Бү тән сә бер ге нә һө нәр се лә, 
бер ге нә һө нәр ҙә бул маҫ, 
тир мән та шы та уы шы ла ише тел мәҫ. 

23 Яҡ тырт ҡыс тың яҡ ты лы ғы ла һин дә кү рен мәҫ, 
ке йәү ме нән кә ләш та уыш та ры ла 
бы нан ары ише тел мәҫ. 
Сау ҙа гәр ҙә рең ер ҙә бө йөк бул ды, 
һи нең тыл сы мың ме нән 
бө төн ха лыҡ тар ҙа ал дан ды. 

24 Ул ҡа ла ла пәй ғәм бәр ҙәр ҙең һәм 
из ге ләр ҙең ҡа ны, 
ер ҙә ге бар лыҡ үл те рел гән дәр ҙең 
ҡа ны та был ды. 
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Раббынымаҡтағыҙ

191Бы нан һуң мин күк тән өн дәш кән бик ҙур ха лыҡ төр кө мө‑
нән сыҡ ҡан дай көс лө та уыш ишет тем. Та уыш бы лай ти не: 

– Раб бы ны маҡ та ғыҙ!* 
Ҡо то лоу ҙа, дан да, ҡөҙ рәт тә Ал ла быҙ ҙы ҡы! 

2 Уның хө көм дә ре хаҡ һәм ғә ҙел, 
сөн ки Ул үҙе нең фә хеш ле ге ме нән 
ер ҙе бо ҙоҡ лоҡ ҡа кил тер гән 
бө йөк фә хи шә не хө көм ит те һәм 
Үҙ ҡол да ры ның ҡа ны өсөн унан үс ал ды. 

3Бы нан һуң күк тән йә нә: 
– Раб бы ны маҡ та ғыҙ! – тип әй тел де. – 
Фә хи шә нең яны уы нан сыҡ ҡан тө төн 
мәң ге нән‑мәң ге гә кү тә ре лә. 

4Шул ва ҡыт егер ме дүрт аҡ һа ҡал һәм дүрт йән эйә һе йөҙ тү‑
бән ҡап ла нып: 

– Амин! Раб бы ны маҡ та ғыҙ! – 
тип, тә хет тә ул ты рыу сы Ал ла ға баш эй ҙе ләр. 

5Тә хет тән бы лай тип өн дәш кән та уыш кил де: 
– Ал ла ның бө төн ҡол да ры, 
Унан ҡур ҡыу сы лар, ябай ҙар һәм бө йөк тәр, 
Ал ла быҙ ҙы маҡ та ғыҙ! 

6Мин бик күп ха лыҡ тан сыҡ ҡан ке үек, шар ла уыҡ та уы шы лай, 
көс лө күк күк рә үен дәй та уыш ишет тем. Ул бы лай ти не: 

– Раб бы ны маҡ та ғыҙ! 
Сик һеҙ ҡөҙ рәт Эйә һе Раб бы Ал ла быҙ 
бат ша лыҡ итә баш ла ны! 

7 Ҡы уа на йыҡ һәм шат ла на йыҡ, Уға дан йыр ла йык. 
Бә рәс тең ту йы кил де, Уның кә лә ше әҙер лә неп 
бөт тө. 

8 Кә ләш кә ке йер өсөн ял ты рап тор ған нә фис 
аҡ етен ту ҡы ма нан та ҙа ке йем би рел де. 

Аҡ етен – из ге ке ше ләр ҙең тә ҡүә эш тә ре ул. 
9Фә реш тә ми ңә бы лай ти не: 
– Яҙып ҡуй: Бә рәс тең туй мәж ле се нә са ҡы рыл ған дар бә хет ле. 
Та ғы бы лай ти не: 

* 19:1 Раббынымаҡтағыҙ – йә һүд те лен дә: «Ал ли луя». 
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– Был һүҙ ҙәр – Ал ла ның хаҡ һүҙ ҙә ре. 
10Шу нан һуң мин, баш эйер өсөн, уның аяҡ та ры на йы ғыл дым, 

әм мә ул ми ңә бы лай ти не: 
– Ҡа ра уны, улай эш лә мә! Мин һи нең һәм Ғай са ту ра һын да 

ша һит лыҡ ҡыл ған иман даш та рың дың хеҙ мәт тә ше. Ал ла ға баш 
эй! Ғай са ха ҡын да ғы ша һит лыҡ Ал ла хә бә рен иғ лан итеү се ләр ҙе 
рух лан ды ра бит. 

Аҡатөҫтөндәгеһыбайлы
11Мин күк тең асы лы уын күр ҙем. Ун да аҡ ат бар ине һәм уның 

өҫ төн дә ге һы бай лы һын Тоғ ро һәм Хаҡ тип атай ҙар ине. Уның 
хө көм ите үе һәм һу ғыш алып ба ры уы ғә ҙел. 12Уның күҙ ҙә ре ут 
ял ҡы ны ке үек, ә ба шын да – бик күп таж дар. Уға Үҙе нән баш ҡа 
бер кем бел мәй тор ған исем яҙыл ған. 13Ул ҡан ға бат ҡан ке йем 
кей гән һәм Уның исе ме – Ал ла һү ҙе. 14Уның ар ты нан аҡ ат тар ға 
ат лан ған аҡ, та ҙа, нә фис етен дән ке йем кей гән күк ғәс кәр ҙә ре 
эйәр гән. 15Уның ауы ҙы нан, ха лыҡ тар ға һу ғыр өсөн үт кер ҡы лыс 
сы ғып то ра, һәм улар өҫ тө нән ти мер та яҡ ме нән Ул Үҙе ха ким‑
лыҡ итә сәк. Ул сик һеҙ ҡөҙ рәт Эйә һе Ал ла ның яр һыу лы нәф рәт 
ша ра бын әҙер ләп, иҙ гес тә йө ҙөм иҙә сәк. 16Уның ке йе мен дә һәм 
ян ба шын да: «Бат ша лар ҙың бат ша һы һәм Ха ким дар ҙың Ха ки мы» 
ти гән исем яҙыл ған. 

17Шу нан һуң мин ҡояш та то роу сы бер фә реш тә не күр ҙем. Ул 
күк йө ҙө буй лап осоу сы бө төн ҡош тар ға мө рә жә ғәт итеп көс лө 
та уыш ме нән ҡыс ҡыр ҙы: 

– Осоп ки ле геҙ, Ал ла ның бө йөк мәж ле се нә йы йы лы ғыҙ! 18Бат‑
ша лар ҙың һәм ғәс кәр баш лыҡ та ры ның, көс лө ләр ҙең, ат тар ҙың 
һәм улар ҙың һы бай лы ла ры ның мә йет тә рен, бө төн ирек ле ләр ҙең 
дә, ҡол дар ҙың да, ябай ке ше ләр ҙең дә, бө йөк тәр ҙең дә мә йет‑
тә рен аша ғыҙ. 

19Шун да мин ян уар ҙы, ер ҙә ге бат ша лар ҙы һәм улар ҙың ғәс кәр‑
ҙә рен, ат та Ул ты рыу сы ға һәм Уның ғәс кә ре нә ҡар шы һу ғы шыр ға 
тип йы йыл ған да рын күр ҙем. 20Ә ян уар һәм уның исе ме нән мөғ‑
жи зә ләр күр һәт кән ял ған пәй ғәм бәр ҡул ға алын ды. Был ял ған 
пәй ғәм бәр ян уар там ға һын ҡа бул ит кән дәр ҙе, уның һы ны на 
та бы ныу сы лар ҙы мөғ жи зә ләр яр ҙа мын да ал да ғай ны. Улар ике һе 
лә янып тор ған кө көрт лө күл гә те ре кө йө ыр ғы тыл ды. 21Ә ҡал ған‑
да ры ат та Ул ты рыу сы ның ауы ҙы нан сы ғып тор ған ҡы лыс ме нән 
үл те рел де һәм бар лыҡ ҡош тар улар ҙың мә йе тен ашап ту йын ды. 
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Меңйылбуйыбатшалыҡитеү

201Шу нан һуң мин күк тән тө шөп кил гән фә реш тә не күр ҙем. 
Уның ҡу лын да уп ҡын ас ҡы сы ме нән ҙур сыл быр бар ине. 

2Ул – аж да һа ны – Иб лис‑Шай тан ти гән ул бо рон ғо йы лан ды – 
то топ ал ды ла, мең йыл ға сыл быр лап ҡуй ҙы. 3Мең йыл үт кән гә 
тик лем, ха лыҡ тар ҙы ал да ма һын өсөн, уны уп ҡын ға таш ла ны, 
уп ҡын ды бик ләп ҡуй ҙы һәм өҫ тө нә ми сәт һал ды. Мең йыл дан 
һуң ул аҙ ғы на ва ҡыт ҡа азат ите лер гә те йеш. 

4Унан һуң мин тә хет тәр һәм ун да ул ты рыу сы лар ҙы күр ҙем. 
Улар ға хө көм итер гә хо ҡуҡ би рел гәй не. Ғай са ха ҡын да ша һит‑
лыҡ ит кән дә ре һәм Ал ла һү ҙе өсөн баш та ры ки ҫел гән, ян уар ға 
һәм уның һы ны на та бын ма ған, маң лай ҙа ры на һәм ҡул да ры на 
уның там ға һын һал дыр ма ған ке ше ләр ҙең йән дә рен күр ҙем. 
Улар үле нән те ре леп тор ҙо лар ҙа, мең йыл бу йы Мә сих ме нән 
бер гә бат ша лыҡ ит те ләр. 5Үл гән дәр ҙең ҡал ған да ры иһә мең йыл 
үт мә йен сә те рел мә не. Был – бе рен се те ре леү бул ды. 6Бе рен се 
те ре леү ҙә ҡат на шыу сы лар – бә хет ле ләр һәм из ге ләр: икен се 
үлем дең улар өҫ тө нән ха ким лы ғы юҡ, әм мә улар Ал ла ның һәм 
Мә сих тең ру ха ни ҙа ры бу лып, мең йыл бу йы Мә сих ме нән бер гә 
бат ша лыҡ итә сәк тәр. 

Иблистеңеңелеүе
7Мең йыл үт кәс, Иб лис үҙ төр мә һе нән азат ите лә сәк һәм ер ҙең 

һәр мө йө шөн дә ге ха лыҡ тар ҙы, йәғ ни Гог һәм Ма гог ты ал дап, 
улар ҙы һу ғыш ҡа ба рыр өсөн йыя баш лар. Һан да ры диң геҙ ҙә ге ҡом 
бөр тө гө иҫә бен дә бу лыр. 8Мин улар ҙың ер киң ле ге нә сыҡҡанын 
һәм из ге ке ше ләр йә шә гән урын ме нән ярат ҡан ҡа ла ны ҡа мап 
ал ға нын күр ҙем. 9Әм мә күк тән ут ҡа бы нып, улар ҙы ян ды рып 
бө төр ҙө. 10Улар ҙы ал да ған Иб лис иһә ян уар ме нән ял ған пәй‑
ғәм бәр таш ла ныл ған ут лы һәм кө көрт лө күл гә ыр ғы тыл ды. Улар 
ун да мәң ге нән‑мәң ге гә кө нө‑тө нө ға зап ла ныр. 

Үлеләрөҫтөнәнхөкөм
11Унан һуң мин ҙур аҡ тә хет те һәм ун да Ул ты рыу сы ны күр ҙем. 

Уның ҡа ра шы нан ер ме нән күк ҡас ты, улар ға урын та был ма ны. 
12Мин тә хет ҡар шы һын да то роу сы үл гән дәр ҙе, бө йөк һәм ябай 
ке ше ләр ҙе күр ҙем. Ки тап тар ҙы ас ты лар. Аҙаҡ та ғы бер ки тап – 
тор мош ки та бы – асыл ды. Ки тап тар ҙа яҙыл ған са, үл гән дәр үҙ 
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эш тә ре нә ҡа рап хө көм ител де. 13Диң геҙ үҙен дә бул ған үл гән дәр‑
ҙе бир ҙе. Үлем һәм үле ләр донъя һы ла үҙен дә бул ған үл гән дәр ҙе 
бир ҙе. Был үл гән ке ше ләр ҙең һәр бе ре һе үҙ эш тә ре нә ҡа ра та 
хө көм ител де. 14Шу нан һуң үлем һәм үле ләр донъя һы ут лы күл‑
гә ыр ғы тыл ды. Был – икен се үлем: ут лы күл. 15Исе ме тор мош 
ки та бын да та был ма ған һәр кем шул ут лы күл гә ыр ғы тыл ды. 

Яңыкүкһәмяңыер

211Шу нан һуң мин яңы күк те һәм яңы ер ҙе күр ҙем, элек ке 
күк һәм элек ке ер юҡ ҡа сыҡ ҡай ны, дин геҙ ҙә бү тән сә юҡ 

ине. 2Мин, ке йә үе өсөн әҙер лә неп би ҙән гән кә ләш ке үек, күк тән, 
Ал ла нан тө шөү се из ге ҡа ла – яңы Иеру са лим ды күр ҙем. 3Шул 
саҡ тә хет тән кил гән көс лө та уыш ишет тем. Ул бы лай ти не: 

– Бы на, Ал ла ның ке ше ләр ме нән бер гә йә шәү уры ны. Ул ке‑
ше ләр ме нән бер гә йә шә йә сәк. Ке ше ләр Уның хал ҡы бу ла саҡ 
һәм Ал ла Үҙе улар ме нән бу ла саҡ*. 4Ал ла улар ҙың күҙ ҙә рен дә ге 
һәр йәш бөр тө гөн һөр тә сәк. Үлем дә, ҡай ғы‑хәс рәт тә, һыҡ тау 
ҙа, ауы рыу ҙа баш ҡа са бул ма я саҡ, сөн ки элек ке ләр үт те ин де. 

5Тә хет тә Ул ты рыу сы бы лай ти не: 
– Бы на, Мин бар нә мә не лә яңы итеп яһа йым. 
Шу нан ми ңә өн дәш те: 
– Яҙып ҡуй, сөн ки был һүҙ ҙәр ыша ныс лы һәм хаҡ. 
6Ул ми ңә та ғы бы лай ти не: 
– Ғә мәл гә аш ты! Мин – Аль фа һәм Оме га, Ба шы һәм Аҙа ғы. 

Мин һыу һа ған ға те рек лек һы уы шиш мә һе нән буш лай һыу эсе рәм. 
7Еңеү се бы ның ба ры һы на ла эйә бу ла саҡ һәм Мин уның Ал ла һы 
бу ла саҡ мын, ә ул Ми нең ба лам бу ла саҡ. 8Әм мә ҡур ҡаҡ тар ҙың 
да, иман дан баш тарт ҡан дар ҙың да, әшә ке ләр ҙең дә, ке ше үл те‑
реү се ләр ҙең дә, фә хеш лек ҡы лыу сы лар ҙың да, си хыр сы лар ҙың 
да, ял ған илаһ тар ға та бы ныу сы лар ҙың да, бө төн ял ған сы лар‑
ҙың да өлө шө ут һәм кө көрт ял ҡын ла нып тор ған күл дә бу лыр. 
Был – икен се үлем. 

ЯңыИерусалим
9Ми нең эр гә мә һуң ғы ете бә лә‑ҡа за ме нән ту лы ете кә сә тот‑

ҡан ете фә реш тә нең бе ре һе кил де лә: «Кил, мин һи ңә кә ләш те, 

* 21:3 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «улар ҙың Ал ла һы бу ла саҡ» 
ти гән мә ғә нә лә бар. 
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Бә рәс тең ҡа ты нын күр һә тәм», – ти не. 10Ми не рух сол ғап ал ды, 
һәм фә реш тә үҙем де ҙур һәм бе йек тау ға кү сер ҙе. Шун да ми ңә 
күк тән, Ал ла нан тө шөү се ҡа ла ны, из ге Иеру са лим ды күр һәт те. 
11Ул ҡа ла Ал ла да ны нан бал ҡып то ра ине. Уның бал ҡы уы аҫыл 
таш һәм крис талл ке үек са ғыу йәш мә гә оҡ ша ғай ны. 12Ди уар ҙа ры 
ҙур һәм бе йек, ун ике ҡап ҡа һы бар, ҡап ҡа ла ры янын да ун ике 
фә реш тә то ра. Ҡап ҡа ла рын да Из ра иль хал ҡы ның ун ике нә ҫе‑
ле нең исе ме яҙыл ған. 13Көн сы ғыш тан өс ҡап ҡа, төньяҡ тан өс 
ҡап ҡа, көньяҡ тан өс ҡап ҡа, көн ба йыш тан өс ҡап ҡа бар. 14Ҡа ла 
ди уа ры ның ун ике ни геҙ та шы бар. Ул ни геҙ ҙәр ҙә Бә рәс тең ун 
ике ил се һе нең исе ме яҙыл ған. 

15Ми ңә һөй лә гән фә реш тә нең ҡа ла ны, уның ҡап ҡа ла рын, 
ди уа рын үл сәр өсөн ал тын үл сәү та я ғы бар ине. 16Ҡа ла ти геҙ 
яҡ лы дүрт мө йөш бу лып урын лаш ҡан, уның оҙон ло ғо ла, киң‑
ле ге лә ти геҙ. Фә реш тә ҡа ла ны та яҡ ме нән үл сә не. Ул ун ике 
мең ста дия* бул ды. Уның оҙон ло ғо ла, киң ле ге лә, бе йек ле ге лә 
бер ти геҙ ине. 17Фә реш тә ҡа ла ди уа рын үл сәп сыҡ ты. Ди уар фә‑
реш тә ҡул лан ған ке ше үл сә ме ме нән йөҙ ҙә ҡырҡ дүрт ар шин** 
бул ды. 18Уның ди уа ры йәш мә нән тө ҙөл гәй не, ә ҡа ла иһә та ҙа, 
үтә кү рен мә ле бы я ла һы маҡ саф ал тын дан ине. 19Ҡа ла ди уа ры‑
ның ни геҙ та шы төр лө аҫыл таш тар ме нән би ҙәл гәй не: бе рен се 
ни ге ҙе – йәш мә, икен се һе – зәң гәр яҡут, өсөн сө һө – хал це дон, 
дүр тен се һе – зө бәр жәт, 20би шен се һе – сар до никс, ал тын сы һы – 
сер до лик, етен се һе – хри зо лит, һи ге ҙен се һе – бе рилл, ту ғы ҙын‑
сы һы – то паз, унын сы һы – хри зоп раз, ун бе рен се һе – гиа цинт, 
ун икен се һе – аме тист. 21Ун ике ҡап ҡа – ун ике ын йы, ҡап ҡа‑
лар ҙың һәр бе ре һе бер ын йы нан. Үҙәк урам үтә кү рен мә ле бы я ла 
һы маҡ саф ал тын дан ине. 

22Ҡа ла ла мин Ал ла Йор тон күр мә нем, сөн ки был ҡа ла ның 
Ал ла Йор то – сик һеҙ ҡөҙ рәт Эйә һе Раб бы Ал ла Үҙе һәм Бә рәс. 
23Ҡа ла ҡояш тың һәм ай ҙың яҡ тыр ты уы на мох таж тү гел, сөн ки 
Ал ла ның да ны уны яҡ тыр та һәм уның яҡ тырт ҡы сы – Бә рәс. 
24Ха лыҡ тар был ҡа ла ның яҡ ты һы эсен дә йө рөр, ер ҙә ге бат‑
ша лар уға үҙ ҙә ре нең зин нәт ле бай лы ғын кил те рер. 25Ҡа ла ның 
ҡап ҡа ла ры көн дөҙ бик лән мә ҫ, ә төн ун да бул маҫ. 26Был ҡа ла ға 
ха лыҡ тар ҙың зин нәт ле ха зи на һын, бай лы ғын  кил те рә сәк тәр. 

* 21:16 Уникемеңстадия – ике мең өс йөҙ саҡ рым са ма һы. 
** 21:17 Аршин – яҡын са 0,5 метр. 
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27Ҡа ла ға һис бер быс раҡ лыҡ та, әшә ке лек, ял ған лыҡ ҡы лыу сы‑
лар ҙа ин мә йә сәк, ун да исем дә ре Бә рәс тең тор мош ки та бын да 
яҙыл ған дар ғы на инә сәк. 

Тереклекһыуыйылғаһы

221Шу нан һуң фә реш тә ми ңә Ал ла ның һәм Бә рәс тең тә хе‑
те нән ағып сыҡ ҡан, крис талл һы маҡ ял ты рап тор ған те‑

рек лек һы уы йыл ға һын күр һәт те. 2Ул йыл ға урам дың ур та һы нан 
аға, йыл ға ның те ге яҡ ярын да ла, был яҡ ярын да ла йы лы на ун ике 
тап ҡыр емеш би реү се, ай һа йын үҙ еме шен би реп то роу сы те рек лек 
аға сы бар. Ағас яп раҡ та ры – ха лыҡ тар ҙы һа уыҡ ты рыу өсөн. 3Ҡа‑
ла ла ҡә һәр лән гән бер ге нә нә мә лә бул ма я саҡ, ун да Ал ла ның һәм 
Бә рәс тең тә хе те то ра саҡ, ә Уның ҡол да ры Уға хеҙ мәт итә сәк. 4Улар 
Уның йө ҙөн кү рә сәк тәр, һәм Уның исе ме улар ҙың маң лай ҙа рын да 
бу ла саҡ. 5Ун да төн бул ма я саҡ, улар ҙың яҡ тырт ҡыс ме нән ҡояш 
яҡ ты лы ғы на мох таж лыҡ та ры ла бул ма я саҡ, сөн ки улар ға Раб бы 
Ал ла яҡ ты лыҡ би рә сәк. Улар мәң ге нән‑мәң ге гә бат ша лыҡ итә сәк. 

6Ар та бан фә реш тә ми ңә бы лай ти не: 
– Был һүҙ ҙәр ыша ныс лы һәм хаҡ. Пәй ғәм бәр ҙә ре нә Из ге Рух 

би реү се Раб бы Ал ла һы, тиҙ ҙән ни бу лы рын күр һә теү өсөн, ҡол‑
да ры на Үҙе нең фә реш тә һен ебәр ҙе. 

РаббыҒайсаныңкилеүе
7«Тиҙ ҙән Мин ки лә сәк мен! Был ки тап тың пәй ғәм бәр лек һүҙ‑

ҙә рен то тоу сы бә хет ле». 
8Мин, Яхъя, бы лар ҙы күр ҙем һәм ишет тем. Ишет кәс һәм күр‑

гәс, баш эйер өсөн бы лар ҙы күр һә теү се фә реш тә нең аяҡ та ры на 
йы ғыл дым. 9Әм мә ул ми ңә бы лай ти не: 

– Ҡа ра уны, бы лай эш лә мә. Мин һи нең, пәй ғәм бәр иман даш‑
та рың дың һәм был ки тап һүҙ ҙә рен то тоу сы лар ҙың хеҙ мәт тә ше‑
мен. Һин Ал ла ға баш эйер гә те йеш һең. 

10Шу нан ул ми ңә бы лай ти не: 
– Был ки тап тың пәй ғәм бәр лек һүҙ ҙә рен ми сәт аҫ ты на йә шер‑

мә, сөн ки ва ҡыт яҡын. 11Яман лыҡ ҡы лыу сы үҙ ҡы лы ғын да уам 
ит һен. Бо ҙоҡ ке ше бо ҙоҡ лоҡ тар ат ҡар һын. Тә ҡүә ке ше ләр хаҡ 
эш тә рен, из ге ләр из ге лек эш лә үен да уам ит һен. 

12«Тиҙ ҙән Мин ки лә сәк мен. Һәр кем гә үҙ эш тә ре нә ҡа рап би‑
рер өсөн әжер ҙе Үҙем ме нән алып ки лер мен. 13Мин – Аль фа һәм 
Оме га, Тәү ге һе һәм Һуң ғы һы, Ба шы һәм Аҙа ғы. 
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14Үҙе нең ке йе мен йыу ған дар* бә хет ле. Улар ҙың те рек лек аға‑
сы нан туҡ ла ныр ға һәм ҡап ҡа лар аша ҡа ла ға инер гә хо ҡуҡ та ры 
бу лыр. 15Ә эт тәр ҙә, си хыр сы лар ҙа, фә хеш лек ҡы лыу сы лар ҙа, 
ке ше үл те реү се ләр ҙә, ял ған илаһ тар ға та бы ныу сы лар ҙа, бар лыҡ 
ял ған лыҡ яра тыу сы лар һәм уны ҡы лыу сы лар ҙа тыш яҡ та ҡа ла саҡ. 

16Мин, Ғай са, бы лар ха ҡын да Ал ла бер ҙәм лек тә ре нә ша һит‑
лыҡ итер өсөн һеҙ гә Үҙем дең фә реш тәм де ебәр ҙем. Мин – Да‑
уыт та мы ры нан һәм нә ҫе ле нән үҫеп сыҡ ҡан Һа баҡ, яҡ ты таң 
йон до ҙо мон». 

17Рух та, кә ләш тә: «Кил!» – ти ҙәр. Бы лар ҙы ише теү се лә: 
«Кил!» – тип әйт һен. Һыу һа ған да кил һен, те лә гән ке ше те рек‑
лек һы уын буш лай ал һын. 

18Был пәй ғәм бәр лек ки та бы ның һүҙ ҙә рен ише теү се гә ша һит‑
лыҡ ҡы лам: әгәр бе рәй һе бе рәй нә мә өҫ тә һә, Ал ла ул ке ше гә 
был ки тап та яҙыл ған бә лә‑ҡа за лар ҙы өҫ тәр. 19Әгәр бе рәй һе был 
пәй ғәм бәр лек ки та бы ның һүҙ ҙә ре нең бе рәй һен тө шө рөп ҡал‑
дыр һа, Ал ла был ки тап та яҙыл ған те рек лек аға сы нан һәм из ге 
ҡа ла нан ул ке ше нең өлө шөн тө шө рөп ҡал ды рыр. 

20Бы лар ҙың ба ры һы ту ра һын да ша һит лыҡ би реү се бы лай ти: 
– Эйе, тиҙ ҙән ки ләм. 
Амин. Эйе, Раб бы Ғай са, кил! 

21Раб бы Ғай са ның мәр хә мә те ба ры һы ме нән бул һын**. 

* 22:14 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «Үҙе нең ке йе мен йыу ған‑
дар» уры ны на «Уның әмер ҙә рен үтәү се ләр» тип би рел гән. 

** 22:21 Ҡай һы бер бо рон ғо ҡулъяҙ ма лар ҙа «Амин» ти гән һүҙ ҙә бар. 
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Һүҙлек
б. э. т. – беҙ ҙең эра ға тик лем 
б. э. – беҙ ҙең эра ла 
йыл дар яҡын са би ре лә 

Абба– ара мей те лен дә «атай» ти гән де аң ла та, ба ла лар ҙың ата‑
ла ры на ир кә ләп өн дә шеү һү ҙе. Ғай са Мә сих Ата быҙ Ал ла ға 
шу лай мө рә жә ғәт ит кән. Уның ар ты нан тәү ге мә сих се ләр ҙә 
әй тә баш ла ған. 

Аҙаҡҡыкөн,ҡиәмәткөнө– был донъя ның ва ҡи ға ла ры та мам‑
лан ған мәл. Күп йәһүдтәр, ошо көн дө элек үл гән дәр те ре лә 
һәм бө тә ке ше ләр ҙә, йә шәл гән ғү мер ҙә ре нә иҫәп‑хи сап би рер 
өсөн, Ал ла хө кө мө ал ды на ба ҫа, тип ышан ған. Ин жил бы ны 
иҫ бат лай, әм мә был хө көм ал дын да бер кем дә үҙе нең хаҡ эш‑
тә ре ме нән аҡ ла на ал ма я са ғын, ә тик Ғай са Мә сих тең йо лоп 
алыу ҡор ба ны аша ҡо то ла са ғын һы ҙыҡ өҫ тө нә ала. 

Аждаһа– Из ге Яҙ ма ла Иб лис те, шаҡ шы рух тар ҙың баш лы ғын 
кәү ҙә лән де рә. 

Аҡланыу,хаҡһаналыу– Ал ла ке ше нең го наһ та рын ки се рә, уны 
ғә йеп һеҙ тип иғ лан итә һәм тә ҡүә ке ше гә ҡа ра ған ке үек ҡа рай. 
Ин жил бын дай хаҡ һа на лыу ҙы Ғай са Мә сих кә ина ныу аша 
ғы на алыр ға мөм кин икә нен һы ҙыҡ өҫ тө нә ала. 

Аллаасыуы– был Ал ла ке ше ләр ҙе ке ке үек үк той ғо ки се рә ти‑
гән де аң лат май. Әм мә Ул ке ше ләр ҙең го наһ та рын хуп ла май, 
шу ға кү рә го наһ ар ты нан ҡа ты яза ки леүе мөм кин. Был яза‑
ның маҡ са ты – ғә ҙел лек урын лаш ты рыу һәм го наһ лы лар ҙың 
аҡы лы на ки леү гә өл гә шеү. Һәр кем го наһ ҡы ла, бы ның ме нән 
ул үҙе нә Ал ла ның асы уын тө шө рә. Шу лай ҙа Ғай са Мә сих аша 
Ал ла ме нән та тыу ла ша ала. 

АллаБатшалығы– был һүҙ Ал ла һәм Уны үҙ ҙә ре нең Бат ша һы 
тип ҡа бул итеп, Уның ме нән бер ҙәм йә шә гән ке ше ләр ара‑
һын да ғы мө нә сә бәт ту ра һын да. Ул Ғай са Мә сих ер гә әй лә неп 
ҡайт ҡан дан һуң урын ла ша саҡ: Ал ла хал ҡы ның дош ман да ры 
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еңе лә сәк, элек ке донъя, яңы һы на юл би реп, юҡ ҡа сы ға саҡ, 
ун да мәң ге лек та тыу лыҡ урын ла ша саҡ һәм һәр төр лө яуыз‑
лыҡ ҡа урын ҡал ма я саҡ. Әм мә Ал ла Бат ша лы ғы ки лә сәк эше 
ге нә тү гел. Ул ин де хә ҙер, ке ше ләр иман ме нән Ал ла их ты я‑
ры на эйәр гән һәм бер‑бе ре һе нә мө хәб бәт ле мө нә сә бәт бул ған 
бө тә ер ҙә бар. Ал ла Бат ша лы ғы – Ғай са Мә сих, Сум ды рыу сы 
Яхъя һәм ил се ләр ҙең төп вә ғәз ләү те ма һы. 

Аллабәрәсе– Ал ла Му са аша из ра ил дәр гә бир гән ҡа нун ға яраш‑
лы, һәр ир тә һәм кис һа йын Ал ла Йор тон да ру ха ни ҙар Ал ла ға 
ҡор бан итеп йәш бә рәс сал ған. Ҡор бан бә рә се нең ҡа ны Ал ла 
ме нән ха лыҡ ты та тыу лаш тыр ған; йо ла аша из ра ил дәр ҙең го‑
наһ та ры йы уыл ған. Ғай са ны Ал ла Бә рә се тип атап, Сум ды‑
рыу сы Яхъя Уның бө тә донъя өсөн ҡор бан ға кил те ре лә сә ген 
ал дан әйт кән. 

АллаЙорто– Сө ләй мән бат шаның Иеру са лим да бы ға тик лем 
йәһүдтәр та бын ған ғи бә ҙәт ха на уры ны на тө ҙөт кән из ге йорт‑
тар теҙ мә һе. Б. э. тик лем 586 йыл да Сө ләй мән тө ҙөт кән был 
Ал ла Йор то ва ви лон дар та ра фы нан еме ре лә, әм мә бер ни сә 
тиҫ тә йыл дан һуң яңы нан аяҡ ҡа баҫ ты ры ла. Аҙаҡ ул үҙ гә реш 
ки се рә: Бө йөк Һи руд уны күп кә ҙу рай та. Ал ла Йор то Из ра иль 
тор мо шо ноң үҙә ге нә әй лә нә. Ошон да ғы на ҡор бан кил те рер гә 
мөм кин бу ла, ошон да ил дең төр лө тө бәк тә ре нән һәм сит ил‑
дәр ҙән мө һим ди ни бай рам дар ҙы үт кә рер гә йәһүдтәр йы йы ла. 

Ал ла Йор то ноң төп өлө шө Иң из ге урын тип атал ған һәм 
ун да, йы лы на бер тап ҡыр мах сус хеҙ мәт ат ҡа рыр өсөн, иң баш 
ру ха ни ғы на инә ал ған. Ул Из ге урын дан ҙур шар шау ме нән 
бү ле неп тор ған. Ябай ке ше ләр гә ун да инеү мөм кин бул ма‑
ған лыҡ тан, улар Ал ла ға иха та ла та бын ған. Ун да төр лө шө ғөл 
ке ше лә ре йы йыл ған. 

Ғай са Мә сих ал дан әйт кән сә, б. э. 70‑се йыл да рын да Йорт 
рим лылар та ра фы нан ту лы һын са еме рел гән, әле гә тик лем 
аяҡ ҡа баҫ ты рыл ма ған. 

АллаУлы– был һүҙ Ғай са Мә сих һәм Уның күк тә ге Ата һы 
ара һын да ғы айы рым мө нә сә бәт те һәм нәҡ Ғай са ның Ал ла‑
ны һын лан ды ры уын, Уны ке ше ләр гә асы уын бел де рә. Унан 
тыш, бө тә иман то тоу сы лар нин дәй ҙер ки мәл дә Ал ла ба‑
ла ла ры тип ата ла ала, сөн ки улар Ал ла ны үҙ ҙә ре нең Ата һы 
итеп ҡа бул итә, Уны яра та лар һәм Уның их ты я рын үтәр гә 
ты ры ша лар. 
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Аллала– был һүҙ хаҡ иман лы ның ғү мер миҙ ге ле нең һәр мә лен 
Ал ла ту ра һын да иҫ ләп, Уның их ты я ры бу йын са ғә мәл ҡы лып 
һәм Уға до ға ме нән мө рә жә ғәт итеп үт кә ре үен күҙ уңын да то та. 
Иман лы ке ше «Ал ла ла», йәғ ни Ал ла ме нән бер ҙәм бу ла алыу ға 
Ғай са Мә сих кә ина ныу аша өл гә шә. 

Алланытаныпбелеү– был әй тем «Ал ла ту ра һын да нин дәй ҙер 
мәғ лү мәт кә эйә бу лыу» ти гән гә ҡа ра ған да «Уның их ты я ры 
бу йын са, Уның ме нән ки ле шеп йә шәү»ҙе аң ла та. 

Амин– бо рон ғо йәһүд те лен дә «хә ҡи ҡәт», «хә ҡи ҡи» ти гән де 
аң ла та. До ға йә вә ғәз баш лы са ошо һүҙ ме нән баш ла ныр ға йә 
та мам ла ныр ға мөм кин. «Амин» тип яуап ҡай та рыу һи ңә әй‑
тел гән һүҙ ҙәр ме нән ту лы һын са ки ле шеү ҙе бел де рә. 

Арамейтеле– бо рон ғо йәһүд һәм бер ни тик лем ки мәл дә ғә‑
рәп тел дә ре нә ҡәр ҙәш тел. Ошо тел дә Иҫ ке Ғә һед тең Да нил 
ки та бын да ғы бер ни сә бү лек яҙыл ған. Ғай са Мә сих йә шә гән 
осор ҙа Па лес ти на ла йә һүд тәр ҙең төп һөй лә шеү те ле ошо бу ла. 

Арҡысаҡ(гр.стаурос,рус.крест)– Рим им пе ри я һын да, Ғай са 
Мә сих йә шә гән осор ҙа, иң ауыр енә йәт ҡыл ған ке ше ләр ҙе 
яза лап үл те реү өсөн фай ҙа ла ныл ған ҡу лай ла ма. Ул ер гә ҡа‑
ғыл ған ба ға на нан һәм уға ар ҡы ры ҡа ғыл ған һай ғау ҙан тор ған. 
Ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ ла ныр ға хө көм ител гән ке ше ләр бик оҙаҡ, 
ыҙа ла нып то роп үл гән. Бын дай яза иң ҡа ты һы һәм хур лыҡ лы һы 
һа нал ған. Ғай са ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лан ған дан һуң, ки ре һен сә, 
был яза лау ҡо ра лы Уның аша ҡо то лоу һәм тор мош алыу бил‑
дә һе бу лып һа на ла баш ла ған. 

Асияөлкәһе– (с хә ре фе аша яҙы ла) Рим про вин ци я һы, хә ҙер ге 
Бә лә кәй Азия ның (Төр киә) бер өлө шө. Баш ҡа ла һы Эфес бул ған. 

Асылыш– Ал ла ке ше ләр гә Үҙе нең их ты я рын төр лө юл дар ме нән 
аса: күк тән та уыш би реү, фә реш тә ләр, пәй ғәм бәр ҙәр, ила һи 
кү рен меш, Из ге Яҙ ма аша. Уның их ты я рын асып бир гән бө тә 
был ысул дар ҙы «асы лыш» тип атар ға мөм кин. Ал ла ның ке ше‑
ләр гә бул ған иң мө һим Асы лы шы – ул Ғай са Мә сих. 

Берҙәмлекетәксеһе– грек са нан «һаҡ сы, кү ҙә теү се» – тәү ге мә‑
сих се иман даш тар бер ҙәм ле ге өл кә не ме нән бер бул ған. 

Берҙәмлекөлкәне– элек иман даш тар бер ҙәм ле ген дә ру хи етәк се 
эшен башҡарыусыны «өл кән» тип ата ған дар. Йыш ҡы на бер ҙәм‑
лек эсен дә бер ни сә өл кән бул ған. Ил се ләр, ру хи хеҙ мәт кә ба ғыш‑
ла ған да, өл кән дәр гә до ға  ҡы лып ҡул да рын ҡуй ған, уңыш лы хеҙ‑
мәт итеү ҙә рен те ләп улар ға Из ге Рух тың мәр хә мә тен тап шыр ған. 
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Вавилон– бо рон ғо Яҡын Көн сы ғыш та ғы Йыл ға ра һында (хә ҙер ге 
Ираҡ) урын лаш ҡан иң ҙур ҡа ла, бө йөк Ва ви лон им пе ри я һы‑
ның баш ҡа ла һы. Ва ви лон да күп төр лө илаһ тар ға та бын ған дар. 
Улар б. э. тик лем 587 йыл да Иеру са лим ды ҡый ра та. Шу нан 
һуң йә һүд тәр ҙең бай таҡ өлө шөн үҙ ҙә ре ме нән Йыл ға ра һы на 
алып ки тә ләр. Ин жил дә үе ре нә Ва ви лон еме рел гән бу ла ин де. 
Ин жил дә «Ва ви лон» һү ҙе Иб лис бат ша лы ғы ти гән де аң ла та; 
кү рә һең, уның ме нән Рим ды – Иеру са лим ды яу лап ал ған, 
мә жү си ҙәр ҙең та бы ныу культ та ры һәм күп бо ҙоҡ лоҡ тар үҙә ге 
бул ған яңы бө йөк им пе ри я ның баш ҡа ла һы ме нән бәй ләй ҙәр. 

Ваҡыт– бо рон ғо йәһүдтәр, тәү лек ҡояш ба йы ғас баш ла на, тип 
иҫәп лә гән. Әм мә көн яҡ ты лы ғын улар ҡояш ҡалҡ ҡан мәл‑
дән ун ике сә ғәт кә бү леп ҡа ра ған. Шу ға яраш лы, әгәр ҡояш 
беҙ ҙең һа нап сы ға рыу бу йын са сә ғәт ал ты ла ҡалҡ һа, сә ғәт өс 
яҡын са ир тән ге ту ғыҙ ға, ал ты – ун ике гә, ту ғыҙ – көн дөҙ гө 
сә ғәт өс кә ту ра ки лә. Төн дө ғә ҙәт тә өсәр сә ғәт тән тор ған дүрт 
өлөш кә бүл гән дәр. 

Галилея– Па лес ти на ның төньяҡ өлө шө. Бы уат тар һу ҙы мын да 
был өл кә сит тәр ха ким лы ғы аҫ тын да ҡа ла ки лә, шу ға кү рә 
хал ҡы ара һын да йә һүд бул ма ған дар күп бу ла. Йә һү ҙи хал ҡы 
йыш ҡы на улар ға һа уа лы ҡа рай. Га ли ле я ның На за ра ҡа ла һын‑
да Ғай са ның ба ла һәм үҫ мер са ғы үтә. Ошон да, Га ли ле я ла, Ул 
күп төр лө мөғ жи зә лә рен ҡы ла. 

Гонаһ– Ал ла та ра фы нан бил дә лән гән ҡа нун та лап та рын бо ҙоу, 
тың лаш мау һәм Ал ла ға буй һон мау. 

ҒайсаМәсихтә,Раббыла– грек са нан һүҙ мә‑һүҙ алын ған был 
һүҙ Ғай са Мә сих кә ина нып, Уның ме нән ты ғыҙ бәй лә неш тә 
бу лыу ҙы күр һә тә һәм тәр же мә лә «Ғай са Мә сих/Раб бы аша», 
«Ғай са Мә сих те ке/Раб бы ны ҡы бу лыу», «Раб бы ме нән ты ғыҙ 
бәй лә неш тә бу лыу», «Ғай са Мә сих ме нән бер лек тә бу лыу» 
ти гән һүҙ ҙәр ме нән дә би ре лә. 

Ғибәҙәтхана (гр. һәм рус. Псалтирь) – йәһүдтәр ҙең бер гә ләп 
до ға ҡы лыу, Из ге Яҙ ма ны уҡыу һәм ди ни йо ла лар ҙы өй‑
рә нер гә йы йы лыу уры ны. Шун дай йы йы лыш тар үт кән өй 
ҙә шу лай атал ған.  Йы йы лыш  мә лен дә ғи бә ҙәт ха на ла хат та 
ябай ҡат на шыу сы ла Из ге Яҙ ма нан өҙөк уҡып, йы йыл ған 
ха лыҡ ҡа уны аң ла та ал ған.  Ал ла Йор то нан айыр ма лы рә‑
үеш тә, ғи бә ҙәт ха на лар ҙа ҡор бан кил те рел мә гән. Йә һүд тәр 
йә шә гән һәр ҡа ла ла бер бул һа ла ғи бә ҙәт ха на бул ған. 
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Данил– Иҫ ке Ғә һед тә ге пәй ғәм бәр ҙәр ҙең бе ре һе. Да нил ки та‑
бын да за ман ахы ры ту ра һын да күп һөй лә не лә: яуыз лыҡ көс‑
тә ре Ал ла ға тоғ ро ке ше ләр гә ҡар шы асыҡ яу ға сы ға саҡ һәм 
улар ун да Ал ла та ра фы нан еңе лә сәк. Был ки тап пәй ғәм бәр лек 
әһә миә те нә эйә сер ле об раз дар ме нән ту лы. 

Дауыт– Саул дан һуң икен се һәм иң кү ре нек ле Из ра иль бат ша‑
һы, тә хет кә б. э. тик лем мең йыл ти рә һе элек ул ты ра. Да уыт 
Из ра ил де бө йөк дәү ләт кә әүе рел де рә, ә Иеру са лим ды уның 
баш ҡа ла һы яһай. Ул шу лай уҡ оҫ та һу ғыш сы һәм бө йөк ша‑
ғир, Иҫ ке Ғә һед тә ге Ал ла ға мө рә жә ғәт ител гән йыр ҙар – Зә бур 
ки та бы ав тор ҙа ры ның бе ре һе. Да уыт Ал ла ға тоғ ро хеҙ мәт итә. 
Бы ның өсөн Ал ла уға уның нә ҫе ле ге нә Из ра ил дең бат ша ла‑
ры бу ла саҡ тип вә ғә ҙә би рә. Йәһүд пәй ғәм бәр ҙә ре бө тә донъя 
ме нән ғә ҙел ида ра итә сәк Ғай са Мә сих те Да уыт то ҡо мо нан 
бу ла саҡ тип ал дан әйт кән. Шу ға кү рә Ғай са ны Да уыт Улы 
(Да уыт то ҡо мо) тип тә атай ҙар. 

ДауытУлы– йәғ ни ту ра нан‑ту ра Да уыт бат ша ның то ҡо мо. 
Шу лай тип ев рей ҙар үҙ ҙә ре көт кән Мә сих те атай, сөн ки улар 
Мә сих тең Да уыт бат ша ның ту ра нан‑ту ра то ҡо мо бу лы уы на 
ышан ған. 

Динар– рим лы лар ҙың кө мөш аҡ са һы. Ял ла нып эш лә гән эш се‑
нең бер көн лөк эш ха ҡы. 

Доғаҡылыу– Ин жил до ға ның ике тө рөн бе лә: шәх си – ке ше 
Ал ла ға үҙ һүҙ ҙә ре ме нән мө рә жә ғәт итә, Уны дан лай, рәх мә тен 
бел де рә йә яр ҙам һо рай. Икен се һе – те йеш ле урын да (Ал ла 
Йор тон да йә ғи бә ҙәт ха на ла) һәм те йеш ле ва ҡыт та бил дә ле бер 
өл гө бу йын са бер ҙәм ҡы лын ған до ға. 

Еврейҙар– Яҡуб тан бар лыҡ ҡа кил гән ха лыҡ. Был ха лыҡ – Из‑
ра иль, ә ке ше лә ре из ра ил дәр һәм ев рей ҙар тип атал ған. Ҡай һы 
бер ҙә «ев рей» һү ҙе «йә һүд»тең си но ни мы бу ла раҡ ҡул ла ны ла. 
Шу лай ҙа «ев рей» ны ғы раҡ эт ник, ә «йә һүд» ди ни төр көм гә 
ҡа рай. 

Зәбур (гр. һәм рус. синагога) – 150 ди ни ев рей йы ры Иҫ ке Ғә‑
һед тең айы рым ки та бы на – Зә бур ға туп лан ған. Был ки тап ты 
Да уыт бат ша ның исе ме ме нән бәй ләй ҙәр, сөн ки ул ҡай һы 
бер йыр ҙа рын шәх сән үҙе яҙ ған. Улар ҙың ҡай һы ла ры Ал ла ны 
мәр хә мә те өсөн дан лай һәм рәх мәт бел де рә, бү тән йыр ҙа ры 
яр ҙам һо рап үте нә.  Элек тән иман лы лар до ға ҡыл ған ва ҡыт та 
төр лө Зә бур йыр ҙа рын йыр лай ҙар. 



562

 Һүҙ лек  

Зәйтүнтауы– Иеру са лим дың көн сы ғыш сте на һы янын да ғы бе‑
йек бул ма ған тау. Унан бө тә ҡа ла кү ре неп тор ған. Тау итә ген дә 
Геф си ма ния баҡ са һы урын лаш ҡан. Нәҡ ошон да Ин жил дә 
бә йән ител гән хәл‑ва ҡи ға лар бу лып уҙ ған, әй тә йек, Ғай са 
Мә сих ошон да ахы ры за ман ту ра һын да һөй ләй һәм ошон да 
уҡ ҡул ға алы на. 

Иблис– грек те ле нән «хәй лә кәр, ал даҡ сы» тип тәр же мә ите лә. 
Шаҡ шы рух тар ҙың баш лы ғы һәм Ал ла ның дош ма ны. Из ге 
Яҙ ма ла ғы бү тән исем дә ре – шай тан, Ве ель зе вул. Асы лыш 
ки та бын да уның бер ва ҡыт ту лы һын са еңе лә сә ге һәм юҡ ҡа 
сы ға ры ла са ғы ту ра һын да һөй лә не лә. 

Ибраһим– бе рен се пат риарх. Уның ту ра һын да Из ге Яҙ ма ла Иҫ ке 
Ғә һед ки та бы ның Баш лан мыш өлө шөн дә, 12‑25‑се бүлектәрҙә 
бә йән ите лә. Ал ла Иб ра һим ды һай лап алып, уның ме нән ки‑
ле шеү тө ҙөй, уға тыу ған ере нән ки теп алыҫ та ғы Ха на ан ға кү‑
сеп ул ты рыр ға бо йо ра. Ул ер ҙе Ал ла Ибра һим дың күп һан лы 
то ҡо мо на би рер гә вә ғә ҙә ит кән бу ла. Уға ҡа ты ны Са ра ме нән 
ул да ры Ис хаҡ тың ты уы уын оҙаҡ кө төр гә, төр лө һы нау ҙар аша 
үтер гә ту ра ки лә. Шу лай Иб ра һим из ра ил дәр ҙең һәм ҡай һы 
бер бү тән ха лыҡ тар ҙың ата‑ба ба һы бу лып ки тә. Из ге Яҙ ма ла 
ул – Ал ла ға бер һүҙ һеҙ тоғ ро бу лыу, Уның бар лыҡ бо йо роҡ‑
та рын ки леп тыу ған хәл дәр гә һәм ке ше лек тең ни мә гә иҫәп 
тотоуына ҡа ра май үтәр гә әҙер лек өл гө һө. 

Изге– Из ге Яҙ ма ла был һүҙ тәү ҙә Ал ла ны һы ҙат лан ды ра. Шу лай 
уҡ Ал ла өсөн айы рым лан ған бө тә нә мә: Ал ла Йор то, ғи бә ҙәт 
ҡы лыу әй бер ҙә ре һәм Үҙе нә та бын ған ке ше ләр (Иҫ ке Ғә һед‑
тә – Из ра иль хал ҡы, Ин жил дә – иман даш тар бер ҙәм ле ге). 
Унан тыш, был һүҙ шәх си та ҙа лыҡ тың һәм ру хи ка мил лыҡ тың 
юға ры ки мә лен бел де рер гә мөм кин. 

ИзгеРух– Ал ла Ру хы. Уға, Ата ме нән Ул ға хас бул ған ке үек, 
Ал ла си фат та ры хас. Ин жил дән кү ре не үен сә, Ғай са Мә сих кә 
ина ныу сы лар Из ге Рух ты ҡа бул итә. Нәҡ Ул улар ға нә си хәт 
һәм көс би рә. 

ИзгеЯҙма (йәки Изге Китап, гр. һәм рус. Библия) – Ин жил дә 
Иҫ ке Ғә һед шу лай атал ған. Ва ҡыт үтеү ме нән, Ин жил яҙы лып 
донъя күр гәс, уны ла «Яҙ ма» аң лат ма һы на ин дер гән дәр. 

Израиль– «Яҡуб»ты һәм «Ев рей ҙар»ҙы ҡа ра ғыҙ. 
Илсе (гр. һәм рус. апостол) – бо рон ғо грек те лен дә ге был 

«апос то лос» һү ҙе «ил се, хә бәр се» ти гән де аң ла та. Ин жил дә‑
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ге мә ғә нә һе – Ғай са Мә сих тең һай лап ал ған һәм Һө йө нөс лө 
Хә бәр ҙе вә ғәз ләр гә ебәр гән ил се һе. Был исем ке ше гә ҙур 
яуап лы лыҡ һал ған, шу лай уҡ бик аб руй лы һа нал ған: Ғай са 
Мә сих күк Бат ша һы бул һа, ил се – Уның ер ҙә ге ту лы хо ҡуҡ‑
лы вә ки ле. Тәү си рат та Уның ме нән һәр ва ҡыт бер гә йө рө‑
гән иң яҡын ун ике шә кер те шу лай йө рө тө лә. Аҙаҡ Па вел да 
үҙен ил се тип атай баш лай, әм мә ул әле ге хеҙ мәт кә Мә сих 
үлеп те рел гән дән һуң ғы на са ҡы рыл ған бу ла. Был исем ме‑
нән Һө йө нөс лө Хә бәр ҙе вә ғәз лә гән бү тән шә керт тәр ҙе лә, 
әй тә йек, Вар на ва ны атау ҙа ры мөм кин. 

Ильяс– Из ра ил дең бө йөк пәй ғәм бә ре. Из ге Яҙ ма ла уның ни сек 
итеп те ре ки леш күк кә алы ны уы һү рәт лә нә, шу ға кү рә йә һүд‑
тәр бе рәй за ман уның ер гә ҡай ты ры на ышан ған. Сум ды рыу‑
сы Яхъя ке ше ләр гә Ғай са Мә сих тең ки ле рен иғ лан итер өсөн 
«Ильяс тың ру хы һәм ҡөҙ рә тен дә» ки лә. 

Иман– Ал ла ға, Уның бир гән вә ғә ҙә лә ре нең тор мош ҡа ашы‑
уы на ыша ныс, Уның их ты я рын ҡа бул итеп, көн дә лек тор‑
мош та уға эйә рер гә әҙер бу лыу. Ин жил дә иман дың иң мө‑
һим өлө шө – Ғай са Мә сих те Раб бы һәм Ҡот ҡа рыу сы итеп 
ҡа бул итеү. 

Имандаштар– грек те лен дә һүҙ мә‑һүҙ «ту ған дар». Иман лы лар 
йыш ҡы на Ата ның бер – Ал ла ғы на икә нен һы ҙыҡ өҫ тө нә 
алып, бер‑бе ре һен иман даш тип атай. Улар бер ғаи лә бу лып, 
бер‑бе ре һе нә та я нып йә шәр гә ты ры ша. 

Имандаштарберҙәмлеге– бер ти рә лә йә шәп, Ал ла ға та бы ныу, 
Из ге Яҙ ма ны өй рә неү һәм ара ла шыу өсөн даи ми рә үеш тә йы‑
йы лып тор ған иман лы лар йәм ғиә те. Был һүҙ урын да ғы бер‑
ҙәм лек кә ге нә тү гел, Ғай са Мә сих кә ысын кү ңел дән инан ған 
донъя ла ғы бар лыҡ ке ше ләр гә лә ҡа ғы ла. 

Инжил– бо рон ғо грек те лен дә был һүҙ «Һө йө нөс лө Хә бәр» ти‑
гән де аң ла та. Йәғ ни Ҡот ҡа рыу сы Ғай са Мә сих ту ра һын да ғы 
хә бәр. Бын да Уның ты уы уы, хеҙ мәт ите үе, өй рә теү ҙә ре, үле үе 
һәм те ре ле үе күҙ уңын да то то ла. Һуң ға раҡ Уның ту ра һын да 
бә йән ител гән дүрт ки тап, аҙаҡ бө тә йы йын тыҡ шу лай ата ла 
баш лай. 

Иңбашрухани– иң төп йәһүд ру ха ни йы. Был хеҙ мәт те ва ҡы ты на 
ҡа рап бер ге нә ру ха ни баш ҡар ған. Ҡа нун ға яраш лы, ҡай һы 
бер йо ла лар ҙы ул ғы на ат ҡар ған, атап әйт кән дә, Ал ла Йор то‑
ноң Иң из ге уры ны на инә ал ған. 
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Иремия– беҙ ҙең эра ға тик лем VII‑VI бы уат тар ҙа йә шә гән пәй‑
ғәм бәр. Уның пәй ғәм бәр ле ге нең төп те ма һы – Из ра ил де тәү‑
бә гә ки лер гә са ҡы рыу, юғи һә уны әсе яҙ мыш кө тө үен аң ла тыу. 

Исав– Ис хаҡ тың улы, Яҡуб тың иге ҙә ге. Бер ва ҡыт, ныҡ асыҡ‑
ҡас, Исав бе рен се ул бу лыу хо ҡу ғын ҡус ты һы на шы йыҡ аш ҡа 
һа та. Шу нан һуң Яҡуб бе рен се ул бу лып һа на ла баш лай. 

Исем– ҡу шыл ған исем ул ва ҡыт тар ҙа ке ше нең асы лын аң ла тып 
тор ған. Әгәр шә керт тәр ни мә не лер «Ғай са Мә сих тең исе ме нән» 
эш лә һә, бы ны Уның их ты я ры һәм ҡөҙ рә те ме нән баш ҡар ған. 

Исхаҡ– Иб ра һим ме нән Са ра ның улы, Исав ме нән Яҡуб тың 
ата һы, ев рей ҙар ҙың ата‑ба ба һы. 

Иҫкекилешеү,беренсекилешеү,ИҫкеҒәһед– Из ра иль хал ҡы 
Мы сыр ҙан сыҡ ҡас, Ал ла Си най та уын да улар ме нән ки ле‑
шеү тө ҙөй. Ки ле шеү ҙең иң мө һим өлө шө – ҡа нун. Ул Ин‑
жил дә «иҫ ке ки ле шеү» йә «бе рен се ки ле шеү» тип ата ла. Был 
һүҙ ҙәрҙең си но ни мы бул ған «Иҫ ке Ғә һед» ки тап тар йы йын‑
ты ғы на ҡа ра та ҡул ла ны ла. Иҫ ке Ғә һед тә ошо ки ле шеү ха‑
ҡын да һәм из ра ил дәр ҙең уның та лап та рын ни сек то тоу ҙа ры 
бә йән ите лә. Йы йын тыҡ төр лө ке ше ләр та ра фы нан бы уат тар 
һу ҙы мын да яҙыл ған, Ин жил ме нән ике һе бер гә Из ге Яҙ ма ны 
тәш кил итә. 

Ишағыя– б. э. тик лем VIII бы уат та йә шә гән Иҫ ке Ғә һед тә ге иң 
бил дә ле пәй ғәм бәр. Ғай са Мә сих тең тор мо шон да бу лып уҙа‑
саҡ ва ҡи ға лар ту ра һын да Ул тыу ған ға тик лем 700 йыл элек 
үк һөй ләп ҡал дыр ған. 

Йолопалыу– аҡ са түләнгәндән һуң бе рәү ҙең йә то тош ха лыҡ‑
тың ҡол лоҡ тан йә тот ҡон лоҡ тан азат ите ле үе. Ғай са Мә сих тең 
Үҙен үле ме ме нән ҡор бан ға кил те ре үе Үҙе нә инан ған ке ше ләр ҙе 
го наһ ҡол ло ғо нан һәм үлем дән мәң ге гә ҡо тол дор ған. 

Йософ– 1. Яҡуб тың ун ике улы ның бе ре һе. Унан Из ра иль хал ҡы‑
ның ике бы уы ны та рал ған: Еф рем һәм Ма нас сия (Баш лан мыш 
ки та бы ның 37‑41‑се аят та рын ҡа ра ғыҙ). Һуң ға раҡ был исем 
баш ҡа күп ке ше ләр гә ҡу шы ла баш ла ған. 2. Ғай са ны тыу ҙыр ған 
Мәр йәм дең ире. Ул ва ҡыт та ғы йо ла лар ға яраш лы, йә һүд тәр 
уны Ғай са ның ата һы тип һа най. 3. Ари ма фей ҙан Йо соф – 
Ғай са ға инан ған хәл ле ке ше, Юға ры кә ңәш мә ағ за һы. Ғай са 
ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лан ған дан һуң, тә нен нәҡ ул ер ләй ҙә ин де. 

Йәһүдтәр– иң тәү ҙә был һүҙ ме нән Йә һү ҙә бы уы ны на (Яҡуб тың 
ул да ры ның бе ре һе нең нә ҫе ле) ҡа ра ған ке ше ләр атал ған. Әм‑
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мә Ин жил мә ле нә бө тә ев рей ҙар ҙы шу лай йө рө тә баш лай ҙар. 
Яхъя бә йән ит кән Һө йө нөс лө Хә бәр ҙә «йә һүд тәр» һү ҙе ме нән 
йыш ҡы на йәһд хал ҡы ның баш лыҡ та ры ата ла. «Ев рей ҙар»ҙы 
ҡа ра ғыҙ. 

Йәһүҙә– Яҡуб тың ун ике улы ның бе ре һе, из ра ил дәр ҙең бер бы‑
уы ны унан баш лан ғыс ал ған һәм нә ҫе ле уның исе ме ме нән йә‑
һүд тәр тип йө рө тө лә баш лай (Ин жил дә был һүҙ ме нән ғө мү мән 
бө тә ев рей ҙар ҙы атай ҙар). Улар кү сеп ул тыр ған Из ра иль иле нең 
өл кә һен Йә һү ҙиә тип атай ҙар. Йә һү ҙә нең бы уы ны – Из ра ил‑
дең бө йөк бат ша һы Да уыт һәм Уның нә ҫе ле нә ҡа ра ған Ғай са 
Мә сих. Улар ике һе лә Виф ле ем ҡа ла һын да тыу ған. Аҙаҡ был 
исем де күп ке нә баш ҡа ке ше ләр ҙә йө рөт кән, әй тә йек, Йә һү ҙә 
Ис ка риот – Ғай са Мә сих кә хы я нат ит кән шә керт. 

Килешеү– Ал ла ме нән ке ше ләр ара һын да тө ҙөл гән был тан‑
та на лы ки ле шеү Из ге Яҙ ма ла төп урын ды би ләй. Ал ла Му са 
пәй ғәм бәр аша бө тә ев рей хал ҡы ме нән ки ле шеү ҙе Си най 
та уын да тө ҙөй. Һәр яҡ, иңе нә аныҡ бу рыс тар алып, вә ғә ҙә‑
ләр би ре шә. Ал ла ев рей ҙар ҙы фа ти ха лар ға һәм улар ҙы бар лыҡ 
дош ман да ры нан ҡур са лар ға һүҙ би рә. Те ге лә ре үҙ си ра тын да 
Ал ла ға тоғ ро лоҡ һаҡ лар ға, Уның ҡа нун да күр һә тел гән их ты‑
я рын үтәр гә те йеш бу ла. Пәй ғәм бәр ҙәр, Ал ла ме нән ке ше ләр 
ара һын да яңы ки ле шеү тө ҙө лә сәк, тип ал дан әйт кән бул ған. 
Һө йө нөс лө Хә бәр ҙә уның Ғай са Мә сих тең үлеп те ре ле үе аша 
тө ҙө лө үе бә йән ите лә. Ки ле шеү ту ра һын да Ин жил дә һөй‑
лә не лә. Хә ҙер Ал ла хал ҡы, сы ғы шы бу йын са кем бу лы уы на 
ҡа ра маҫ тан, Ғай са Мә сих кә инан ған һәм Уның өй рә теү ҙә ре 
бу йын са йә шәү селәр. 

Килешеүһандығы– Из ра ил дәр ҙең иң из ге нә мә һе: ағас тан эш‑
лә неп, ал тын ме нән яла тыл ған из ге һан дыҡ. Ун да Ал ла ев рей 
хал ҡы ме нән ки ле шеү тө ҙө гәс, Си най та уын да Му са ға бир гән 
10 әмер яҙыл ған таш таҡ та ят ҡан. Һан дыҡ тәү ҙә ша һит лыҡ 
са ты ры ның иң из ге яғын да, аҙаҡ Ал ла Йор тон да ул тыр ған. 
Из ра ил дәр уны сим во лик рә үеш тә Раб бы ул тыр ған бат ша тә‑
хе те тип ҡа бул итә. 

КүктәрБатшалығы– «Ал ла Бат ша лы ғы»н ҡа ра ғыҙ. 
Ҡабил– Әҙәм ме нән Һа уа ның өл кән улы, Һа бил дың аға һы. 

Ал ла Һа бил кил тер гән ҡор бан ды ҡа бул итеп, Ҡа бил ды ҡын 
ки ре ҡаҡ ҡас, Ҡа бил көн сөл лөк тән ҡус ты һын үл те рә. Был 
ке ше лек та ри хын да ғы бе рен се үл те реү бу ла. Ал ла Ҡа бил ды 
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ҡар ғай һәм уны ғү ме ре нең си ге нә тик лем ил буй лап кү се неп 
йө рөр гә ду сар итә. 

Ҡанатлызаттар– Ал ла ға айы рыу са яҡын бул ған күк зат та ры 
(рус са – «хе ру ви мы»). Ев рей ҙар улар ҙы Ал ла ул тыр ған ике 
тә гәр мәс ле ар ба ны һөй рәп бар ған иҫ кит кес ҙур ҡа нат лы хай‑
уан дар итеп күҙ ал ды на кил тер гән. Шу ға кү рә ҡа нат лы зат тар 
Ал ла ның тә хе тен са ғыл дыр ған из ра ил дәр ҙең төп из ге уры‑
ны – ки ле шеү һан ды ғы ның ҡап ҡа сы на тө шө рөл гән бул ған. 

Ҡанун– Из ра иль хал ҡы на Му са пәй ғәм бәр аша би рел гән Ал‑
ла ҡа ну ны. Ошо ҡа нун һәм уның би ре леү та ри хы туп лан ған 
Из ге Яҙ ма ның тәү ге биш ки та бын да шу лай атай ҙар. Ҡа нун 
из ра ил дәр гә улар ҙың ди ни һәм иж ти ма ғи тор мо шон тәр тип‑
кә һа лыу бу йын са күр һәт мә ләр би рә, яҡ шы лыҡ, ғә ҙел лек тең 
юға ры өл гө лә рен бул ды ра. Ҡа нун да ке ше ләр гә Ал ла их ты я ры 
асы ла, әм мә ҡа нун үҙе нән‑үҙе ке ше ләр ҙе ҡот ҡа ра ал май. Сөн‑
ки улар әле нән‑әле го наһ ҡы лып, ҡа нун ды бо ҙоп то ра. Шу ға 
кү рә Ин жил дә ҡа нун мәр хә мәт кә ҡар шы ҡу йы ла. 

Ҡанунбелгесе– Му са ҡа ну ны бу йын са бел гес. Ул ҡа нун ды кү се‑
реп яҙыу, өй рә неү, ха лыҡ ҡа аң ла тыу һәм уны ҡул ла ныу ме нән 
шө ғөл лән гән, шу лай уҡ ха лыҡ ты өй рәт кән. Ун дай ке ше ләр 
йә һүд йәм ғиә тен дә их ти рам ме нән ҡул лан ған һәм ярай һы 
ғы на ха ким лыҡ ҡа эйә бул ған. 

Ҡорбанкилтереү– из ра ил дәр, Му са ҡа ну ны бу йын са, Ал ла ға 
ҡор бан итеп хай уан сал ған. Уның бер өлө шөн йә то тош ки‑
леш ҡор бан кил те реү уры нын да ян дыр ған дар, ә ҡал ға ны нан 
(әгәр ҡал һа) ке ше ләр аҙыҡ әҙер ләй ал ған. Ал ла Му са дә үе‑
ре нән баш лап ҡор бан дың бер урын да ғы на кил те ре ле үен 
та лап ит кән: тәү ҙә ғи бә ҙәт ҡы лыу са ты ры ал дын да, аҙаҡ 
Ал ла Йор тон да, һәм уны тик ру ха ни ҙар ғы на баш ҡа ра ал ған. 
Хай уан дан тыш ик мәк, ша рап, зәй түн ма йы, яңы уңыш тың 
бе рен се емеш тә рен ҡор бан итеп кил тер гән дәр. Бын дай әл‑
лә ни сә төр ҡор бан дың һәр бе ре һе айы рым әһә ми әт кә эйә 
бул ған. Ҡор бан ды ҡы лын ған го наһ тан йо ло нор өсөн, Ал‑
ла ның рә хим ле ле ге нә хөр мәт йө ҙө нән, әй тел гән нә ҙер йә үҙ 
те ләк тә ре бу йын са кил тер гән дәр. Унан тыш, ру ха ни ҙар һәм 
ле вит тар из ра ил дәр Ал ла ға ҡор бан ға кил тер гән аҙыҡ тар ҙан 
өлөш ал ған. Ин жил дә Ғай са Мә сих тең ар ҡы саҡ та ғы үле ме 
то тош ке ше лек тең го наһ та ры өсөн кил те рел гән ҡор бан итеп 
һү рәт лә нә. 
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Ҡорбанкилтереүурыны– ҡор бан ға кил те рел гән хай уан дар ҙы 
йә улар ҙың ағ за ла рын ян ды ра тор ған кү тә рен ке урын. Ҡор‑
бан кил те реү уры нын ғә ҙәт тә таш тар ҙан тө ҙө гән дәр, лә кин 
 ғи бә ҙәт ҡы лыу са ты ры янын да ғы һы кү се реп йө рөт мә ле, ме талл 
ме нән көп лән гән ағас тан эш лән гән. Ти мер ҙән ҙур бул ма ған 
мах сус тө тәҫ ләү урын да ры ла бул ған, ун да хуш еҫ ле үлән дәр 
тө тәт кән дәр. 

Ҡотҡарылыубайрамы– йә һүд тәр ҙең мө һим бай рам да ры ның 
бе ре һе. Уны, ҡа сан дыр ев рей ҙар ҙың Мы сыр ҡол ло ғо нан ҡо‑
то ло уын хә тер гә алып, яҙ ғы һын бил дә ләй ҙәр. Бо рон ев рей ҙар 
был бай рам кө нөн дә Ал ла ға та бы ныу өсөн Из ра ил дән Иеру‑
са лим ға кил гән. Ҡот ҡа ры лыу бай ра мы ар ты нан уҡ ете көн гә 
һу ҙыл ған Сө сө кү мәс бай ра мы баш лан ған. Бер аҙ на бу йы на 
ев рей ҙар сө сө ик мәк ке нә аша ған. Ин жил дә был ике бай рам 
бер ҙәм бай рам бу лып һа на ла. Нәҡ ошо көн дәр ҙә Ғай са Мә сих 
ар ҡы саҡ ҡа ҡа ҙаҡ лан ған һәм үле нән те рел гән. Ошо нан һуң 
Ҡот ҡа ры лыу мә сих се ләр ҙең мө һим бай ра мы – Мә сих тең те‑
ре леү бай ра мы (рус са – Пас ха) бу лып ки тә. 

Ҡотҡарыусы– Ғай са Мә сих тең ар ҡы саҡ та ғы үле ме һәм те ре ле үе‑
һаша ке ше ләр гә го наһ ха ким лы ғы нан ҡо то лор ға, Ал ла ме нән 
ара ла шыр ға һәм мәң ге лек тор мош алыр ға мөм кин лек асыл ған. 
Ке ше был ҡо то лоу ға Ғай са Мә сих кә бул ған иман аша өл гә шә. 
Шу ға кү рә Ин жил дә Ғай са Мә сих Ҡот ҡа рыу сы тип ата ла. 

Ҡотолоу– Из ге Яҙ ма ла был һүҙ йыш ҡы на Ал ла ның ке ше гә йә 
то тош ха лыҡ ҡа дош ман да ры нан һәм хә үеф‑хә тәр ҙән ҡо то лор ға 
яр ҙам ите үен аң ла та. Әм мә юға ры ки мәл дә ҡо то лоу иман лы 
ке ше ләр ҙең мәң ге лек кә го наһ ха ким лы ғы нан ары ны уын, Ал ла 
ме нән ара ла ша алыу мөм кин ле ге нә эйә бу лы уын һәм мәң ге лек 
тор мош алы уын күр һә тә. Был мөм кин лек Ғай са Мә сих тең ар‑
ҡы саҡ та ғы үле ме һәм те ре ле үе аша асы ла һәм ке ше ҡо то лоу ҙы 
Мә сих кә бул ған иман аша ҡа бул итә. 

Ҡулдарҙыҡуйыу– ди ни йо ла: бер ҙәм лек баш лы ғы ке ше нең ба‑
шы на ҡул да рын ҡуй ған һәм Ал ла нан айы рым бер фа ти ха һо‑
рап до ға ҡыл ған. Шу лай Ал ла нан был ке ше гә Из ге Рух бү ләк 
ите үен, ауырыуҙарҙан һа уыҡ ты ры уын йә ки үҙе нә бер баш ҡа 
ру хи һә ләт тәр ме нән бү ләк лә үен һо ра ған. Шул рә үеш ле уны 
мө һим бер хеҙ мәт кә ҡуя ал ған дар. 

Левий– Яҡуб тың ун ике улы ның бе ре һе, Из ра иль хал ҡы ның 
бер бы уы ны ның ата‑ба ба һы. Ал ла әме ре бу йын са, Ле вий 
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 бы уы ны нан сыҡ ҡан Һа рун нә ҫе ле ке ше лә ре ге нә Ал ла Йор‑
тон да ру ха ни бу лып хеҙ мәт ит кән, ҡал ған ир ҙәр ру ха ни ҙар ға 
яр ҙам ит кән ле вит тар бул ған. 

Левит– Ле вий бы уы ны ир ҙә ре нең бер өлө шө (Һа рун нә ҫе ле) ру‑
ха ни ҙар бу лып кит кән, ҡал ған да ры (ғә ҙәт тә улар ҙы ле вит тар 
тип атай ҙар) ғи бә ҙәт ҡы лыу ва ҡы тын да ру ха ни ҙар ға яр ҙам 
итеп йө рө гән. Бү тән бы уын дар ға ҡа ра ған ев рей ҙар ҙың бын‑
дай хо ҡу ғы бул ма ған. Унан тыш, ле вит тар ҡа нун ды өй рә неп, 
ха лыҡ ара һын да өй рә теү се бу ла раҡ сы ғыш яһа ған. 

Лот– Иб ра һим дың аға һы ның улы. Тәү ҙә Иб ра һим ме нән ил 
буй лап бер гә йө рө гән, аҙаҡ аҙ ғын лы ғы ме нән дан ал ған Со дом 
ҡа ла һын да урын лаш ҡан. Ал ла был ҡа ла ны юҡ итер гә уй ла‑
ғас, фә реш тә һе аша был ту ра ла Лот ҡа хә бәр ет ке рә. Фә реш тә 
Лот ҡа ғаи лә һе ме нән Со дом дан ҡа сыр ға, әм мә шул ва ҡыт та 
арт та ры на әй лә неп ҡа ра маҫ ҡа ҡу ша. Улар Со дом ян ды рыл ған‑
ға тик лем ҡа сып ки тә, лә кин ҡа ты ны фә реш тә не тың ла май, 
ар ты на әй лә неп ҡа рай һәм тоҙ ло ба ға на ға әй лә нә. 

Майһөртөү– ке ше нең ба шы на еҫ ле май ҡо йол ған йә һөр төл гән 
бу лыу. Был йо ла Ал ла та ра фы нан нин дәй ҙер айы рыу са әһә ми‑
әт ле хеҙ мәт кә: бат ша йә ру ха ни бу лыу, ҡай һы бер ос раҡ тар ҙа 
пәй ғәм бәр итеп һай лап алы ныу бил дә һе бу лып тор ған. Сит лә‑
тел гән мә ғә нә һен дә «һай лап алы ныу» һәм «Ал ла ға хеҙ мәт итер гә 
фа ти ха би ре леү» ти гән де аң ла та, һәр иман то тоу сы, иман даш тар 
бер ҙәм ле ге нә ҡу шы лып, Ал ла нан шун дай май лау ҡа бул итә. 

Махаусире– Из ге Яҙ ма ла һәр төр лө ти ре ауы ры уы шу лай ата ла. 
Иҫ ке Ғә һед та лап та ры на яраш лы, ма хау сир ле ләр пак бул ма‑
ған. Улар ҙы йәм ғиәт тән ҡыу ған дар, ауы ры уы нан ту лы һын са 
һа уыҡ ҡан һәм бы ға ру ха ни ша һит бул ған ос раҡ та ғы на ки ре 
ҡа бул ит кән дәр. 

Мөхәббәт,яратыу– Ин жил дә мө хәб бәт – иң тәү ҙә ярат ҡан ке‑
шең өсөн бө төн нә мә не, хат та үҙең де ҡор бан итер гә әҙер лек. 
Ал ла ның ке ше ләр гә бул ған юға ры мө хәб бә те – Ғай са ның ар‑
ҡы саҡ та Үҙен ҡор бан лы үлем гә кил те ре үе. 

Муса– Из ра ил дең бө йөк пәй ғәм бә ре. Ул Ал ла ха лыҡ ты Мы‑
сыр ҙан сы ғар ған мәл дә лә, аҙаҡ сүл лек буй лап гиҙ гә нен дә лә 
Из ра иль хал ҡы ның ба шын да то ра. Ал ла Му са ға ҡа нун би рә 
һәм уны ев рей ҙар үтәр гә те йеш бу ла. Был ҡа нун Из ге Яҙ ма‑
ның тәү ге биш ки та бын да би рел гән. Йә һүд тәр өсөн Му са һәр 
ва ҡыт бө йөк иман уҡы тыу сы һы бу лып ҡа ла. 
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Мысыр– Па лес ти на ның көньяҡ‑көн сы ғы шын да ғы ил, ун да 
бо рон ғо ев рей ҙар дүрт йөҙ йыл үт кәр гән. Мы сыр ҙар ыҙа ла та 
баш ла ғас, Раб бы улар ҙы ирек кә алып сы ға. 

Мәжүси– бо рон ғо ев рей ҙар бө тә башҡа ха лыҡ тар ҙы шу лай ата ған, 
сөн ки ул ва ҡыт та ев рей ҙар ғы на Бер ҙән‑бер Ал ла ға та бын ған, 
ә бү тән ха лыҡ тар күп төр лө ал ла лар ға инан ған. 

Мәңгелектормош– һүҙ ер ҙә мәң ге те рек лек итеү ҙе тү гел, ә яңы 
донъя ла Ал ла ме нән бер гә ма тур һәм хәс рәт һеҙ йә шәү ҙе аң ла та. 
Иман лы лар өсөн бын дай тор мош улар ҙың үле ме нә тик лем үк 
баш ла на, әм мә Ал ла иман лы ғү мер ит кән ке ше ләр гә мәң ге‑
лек тор мош то был донъя ла көн дә ре бөт кәс ке нә ту лы һын са 
бү ләк кә би рә сәк. 

Мәрйәм– 1. Ғай са ның әсә һе. Йо соф ме нән йә рә шел гән йәш ке нә 
ҡыҙ ки леш Яб раил фә реш тә аша Ғай са исем ле ул тыу ҙы ра са ғы 
ту ра һын да хә бәр ала. Йо соф уны хы я нат та (уның өсөн үлем 
яза һы те йеш бул ған) ғә йеп ләү момкинлеген бе лә то роп, ике‑
лә неп тә тор ма йын са Ал ла их ты я рын ҡа бул итә. Ғай са ның 
ғү ме ре нең һуң ғы ми ну ты на тик лем Уның янын да ҡа ла, үл гән 
ва ҡы тын да ла ар ҡы саҡ янын да бу ла. 2. Ви фа ни я ла йә шә гән 
Мәр йәм. Мар фа ның һәм Ғай са те релт кән Ла зар ҙың һең ле һе. 
3. Маг да ла ҡа ла һын да йә шә гән ҡа тын. Ғай са уның эсе нән ете 
ен де ҡы уып сы ғар ғас, ул Ғай са ар ты нан эйә рә. 

Мәрхәмәт– мө һим тер мин дар ҙың бе ре һе. Ал ла мәр хә мәт те ке ше‑
гә уның нин дәй ҙер хеҙ мәт тә ре өсөн әжер итеп тү гел, ә Үҙе нең 
из ге их ты я ры ме нән бү ләк итеп би рә. Мәр хә мәт тең ҡа нун дан 
айыр ма һы бы на ошон да. Ҡа нун иһә Ал ла ме нән ке ше ләр ара‑
һын да ғы мө нә сә бәт те көй ләй, шу лай уҡ, ғә ҙел лек прин ци бы нан 
сы ғып, ке ше ләр ара һын яй лай, йәғ ни һәр кем үҙе нә те йеш ле 
әжер ҙе ала. Мәр хә мәт тө шөн сә һе бер ке ше нең йә төр көм дәр‑
ҙең тор мо шон да ғы төр лө бү ләк тәр гә һәм ва ҡи ға лар ға ҡа ра та 
ҡул ла ны лыр ға мөм кин. Иң юға ры мәр хә мәт – иман лы лар ға 
асыл ған Ал ла ме нән мәң ге лек тор мош. 

Мәсих (йәһ. Машиах, гр. Христос, рус. Помазанник) – һүҙ‑
мә‑һүҙ «май һөр төл гән» ти гән де аң ла та (Бо рон ғо Из ра ил дә 
хеҙ мәт кә кил гән ру ха ни ҙар, пәй ғәм бәр ҙәр һәм бат ша лар, 
йәғ ни хеҙ мәт кә Ал ла Үҙе һай лап ал ған ке ше ләр зәй түн ма‑
йы ме нән май ла ныр бул ған). Ал ла пәй ғәм бәр ҙәр аша ев‑
рей ҙар ға ер йө ҙө нә Из ра иль хал ҡын ҡот ҡа ра саҡ һәм ер‑
ҙә ге ха лыҡ тар өҫ тө нән мәң ге ха ким лыҡ итә сәк Мә сих те 



570

 Һүҙ лек  

 ебә рер гә вә ғә ҙә би рә. Ғай са дә үе рен дә ев рей ҙар вә ғә ҙә ител‑
гән  Ҡот ҡа рыу сы ның ки ле рен тулҡынланыу ме нән кө тә. Ул 
улар ҙы бү тән ха лыҡ тар ҙың ха ким лы ғы нан – рим лыларар ҙан 
ҡот ҡа рыр һәм Из ра ил дең элек ке бө йөк лө гөн тер ге ҙер тип 
өмөт лә нә ләр. Әм мә ер гә кил гән Ҡот ҡа рыу сы – Ғай са Мә‑
сих кү бе рәк те эш ләй. Ул то тош ке ше лек те го наһ һәм үлем 
ҡол ло ғо нан ҡо тол до ра, Уның аша Ал ла ме нән ке ше ләр яңы, 
мәң ге лек ки ле шеү тө ҙөй. 

Мәсихдошманы– рус са «ан тих рист». Ул – яуыз лыҡ тың кәү ҙә‑
лә не ше. Ер гә Мә сих кә ҡар шы кө рә шер гә ки лә, әм мә ахыр 
ки леп Унан еңе лә. Яхъя шу лай уҡ, Һө йө нөс лө Хә бәр гә ҡар‑
шы бу лып, Мә сих ту ра һын да ял ған тәғ ли мәт бир гән дәр ҙе лә 
«Мә сих дош ман да ры» тип атай. 

Мәсихсе– Ғай са Мә сих тең ар ты нан бар ған, Уны үҙе нең Ҡот ҡа‑
рыу сы һы тип һа на ған һәм Уның өй рә теү ҙә ре нә тап ки лер лек 
итеп йә шәр гә ты рыш ҡан ке ше. 

НунулыЕшуа– Му са ның яр ҙам сы һы, аҙаҡ, Му са үл гән дән һуң, 
ев рей ҙар баш лы ғы бу лып ки тә. Уның етәк се ле ге аҫ тын да ев‑
рей ҙар Ха на ан ды – Ал ла вә ғә ҙә ит кән ил де ба ҫып ала һәм 
ун да кү сеп ул ты ра. 

Нух– Ал ла бо рон аҙ ғын лыҡ ҡа бат ҡан ке ше лек те юҡ ҡа сы ға рыр‑
ға уй лай. Бер ҙән‑бер тә ҡүә ке ше – Нух ҡы на ғаи лә һе ме нән 
те ре ҡа лыр ға те йеш бу ла. Нух Ал ла ҡу шыуы бу йын са ҙур кә мә 
тө ҙөй. Ғаи лә һе ме нән ун да инеү гә, донъя ны һыу ба ҫа баш лай. 
Шу лай итеп ошо ғаи лә ге нә те ре ҡа ла һәм яңы ке ше лек унан 
баш лан ғыс ала (Тәураттың Баш лан мыш ки та бы ның 6‑9‑сы 
бү лек тә рен ҡа ра ғыҙ). 

Ожмах– Тәураттың Баш лан мыш ки та бын да (2‑се бү лек) тәү‑
ге ке ше ләр Ал ла ме нән ара ла шып йә шә гән ма тур баҡ са һү‑
рәт лән гән. Ошо баҡ са ож мах тип атал ған да ин де. Ал ла ның 
әйт кә нен һан ға һуҡ ма ғас, улар баҡ са нан ҡы уы ла һәм ауыр 
хеҙ мәт баш ҡа рып, ауы рыу ҙар ки се реп, үлем гә ду сар бу лып 
йә шәр гә те йеш бу ла. Ож мах ту ра һын да әйт кән дә, Ғай са Ал ла 
ме нән бул ған ошо хо зур һәм ва йым һыҙ, мәң ге да уам итә сәк 
тор мош то күҙ уңын да то та. 

Палестина– Из ге Яҙ ма ла бә йән ител гән төп ва ҡи ға лар бу лып 
уҙ ған Көн сы ғыш Ур та диң геҙ ҙә ге ил дең исе ме. Был исем бо рон 
ун да йә шә гән Фи лис тея хал ҡы нан ки леп сыҡ ҡан. Уны шу лай 
уҡ Ха на ан йә Из ра иль ере тип атай ҙар. 
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ПонтийПилат– Рим ида ра сы һы, Ғай са Йә һү ҙә про вин ци я һы та‑
ра фы нан яза лан ған мәл дәр ҙә етәк се лек итә (б. э. 26‑36 й.й.). Уға 
ха ким лыҡ тың бө тә баш ҡа тар маҡ та ры буй һо на, уның раҫ ла уы 
бул ма йын са, бер үлем яза һы ла ҡа бул ите лә ал ма ған. Пон тий 
Пи лат тың йәһүд баш лыҡ та ры ме нән бәй лә не ше кө сөр гә неш ле 
бу ла, әм мә, баш кү тә реү ҙәр гә юл ҡуй маҫ өсөн, ул йыш ҡы на 
улар ҙың та лап та ры на юл би рер гә те йеш бу ла. 

Пәйғәмбәр– Ал ла Үҙе нең их ты я рын ха лыҡ ҡа ет ке реү өсөн һай‑
лап ал ған ке ше. Из ге Рух тәьҫи ре аҫ тын да пәй ғәм бәр ҙәр ки лә‑
сәк тә ге хәл дәр ҙе ге нә асып ҡал ма ған, ә ке ше ләр ҙе тәү бә итеп 
Ал ла ға ки лер гә са ҡы рып, фаш итеү се һәм нә си хәт би реү се 
бу лып сы ғыш яһа ған. Пәй ғәм бәр ҙәр Ғай са Мә сих тең ки ле‑
рен Ул тыу ған ға тик лем әл лә ҡа сан уҡ әйт кән. Иҫ ке Ғә һед тә 
күп пәй ғәм бәр ҙәр ту ра һын да һөй лә не лә һәм улар ҙың пәй‑
ғәм бәр ле ге би ре лә; күп ки тап тар улар ҙың исе ме ме нән ата ла. 
Ин жил дә йә нә Из ге Рух кө сө ме нән һөй лә гән һәм Ал ла үҙе нә 
ас ҡан ды баш ҡа лар ға ла ет кер гән иман то тоу сы пәй ғәм бәр ҙәр 
ту ра һын да бә йән ите лә. 

Раббы (йәһ. Адонай, гр. Күриос) – Ин жил дә ике төр лө мә ғә нә не 
аң ла та: 1. Иҫ ке Ғә һед аша та ныш бул ған Ал ла исе ме өсөн ҡул‑
ла ны ла (Сы ғыу 3:14‑15) 2. Ал ла ны ке ше ләр һәм бө төн донъя 
өҫ тө нән ха ким лыҡ ит кән «Ху жа» мә ғә нә һен дә күр һә тә. 

Раббыкөнө– Раб бы хө көм ме нән ки лә сәк көн. Был көн дө Ал ла 
Ғай са Мә сих аша то тош донъя ны хө көм итә сәк. Был көн дө 
шу лай уҡ «ҡиә мәт кө нө» йә ки «һуң ғы көн» тип тә әй тә ләр. 

Раббынымаҡтағыҙ– бо рон ғо йәһүд те лен дә – «Ал ли луя». Был 
өн дәү йыш ҡы на бо рон ғо йә һүд тер ҙең до ға ла рын да һәм гимн‑
да рын да ос ра ған. 

Раббыныңданы,Раббыныңбөйөклөгө,Раббыныңданлыбалҡы‑
уы– Ал ла ның бө йөк лө гөн бел де рә, ул Уның был донъя ла ғы 
ғә мәл дә ре аша са ғы ла. Из ге Яҙ ма нан кү ре не үен сә, ҡай һы бер 
ос раҡ тар ҙа Ал ла ның да ны из ра ил дәр гә ту ра нан‑ту ра, яҡ ты ут 
бу лып ки лә. Шу лай ҙа Ал ла да ны Уның тә ҡүә ке ше лә рен дә лә, 
иң тәү ҙә Ғай са Мә сих тең тор мо шон да: күр һәт кән мөғ жи зә лә‑
рен дә һәм би ге рәк тә ар ҡы саҡ та ғы үлеп те ре ле үен дә са ғы ла. 

Рим– Ин жил дә һү рәт лән гән ва ҡи ға лар етеү гә, Рим ҡа ла һы үҙе нә 
Ур та диң геҙ ти рә һен дә ге күп ил дәр ҙе, шул иҫәп тән Па лес ти‑
на ны ла, буй һон до ра һәм им пе ра тор етәк лә гән ҙур дәү ләт тең 
баш ҡа ла һы бу лып ки тә. Па лес ти на ла римылар  үҙ ҙә ре нең 
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ғәс кә рен то та, күр һә тел гән һәр төр лө ҡар шы лыҡ ты, баш ҡа 
буй һон до рол ған ил дәр ҙә ге ке үек, ҡа ты яза ға тарт ты ра. Шу‑
лай уҡ бер ҙәм им пе ри я ға ҡа рау иҡ ти сад тың үҫе үе нә һәм төр‑
лө иде я лар ме нән алы шыу ға бу лыш лыҡ итә. Рим дың үҙе нең 
хал ҡы (шул иҫәп тән ил се Па вел) бө төн им пе ри я ла  айы рым 
хо ҡуҡ тар  ме нән файҙа ла на. Мә ҫә лән, хө көм ва ҡы тын да тик 
им пе ра тор ҙың хө көм гә тарт ты рыу ын та лап итеү ҙә ре мөм кин. 

Рухани– ша һит лыҡ са ты ры һәм Ал ла Йор тон да ҡор бан кил‑
тер гән һәм баш ҡа ди ни ва зи фа лар ҙы баш ҡар ған хеҙ мәт се ләр. 
Һа рун дың нә ҫе ле ге нә ру ха ни хеҙ мә тен баш ҡар ған. Ру ха ни ҙар 
12 төр көм гә бү лен гән һәм ал маш лап хеҙ мәт алып барған. Улар 
ме нән баш ру ха ни ҙар етәк се лек ит кән. 

Саддукейҙар– йәһүдтәр ҙең ул осор ҙа ғы төп ди ни ике төр көм дөң 
(фа ри сей ҙар ме нән бер гә) бе ре һе. Юға ры кә ңәш мә нең күп се лек 
ағ за ла ры, баш ру ха ни ҙар һәм улар ға яҡын ке ше ләр сад ду кей ҙар 
бул ған. Икен се төр көм – фа ри сей ҙар ҙан айыр ма лы рә үеш тә, 
Из ге Яҙ ма ның ғы на аб ру йын та ны ғандар, тел дән‑тел гә кү сеп 
йө рө гән ри үә йәт тәр гә иһә ышан ма ған дар. Атап әйт кән дә, 
улар «ҡиә мәт кө нөн дә Ал ла ал ды на ба ҫыр өсөн бө төн үле ләр 
ҙә те ре лә сәк» ти гән де ки ре ҡаҡ ҡан. 

Самариякешеләре– Ғай са дә үе рен дә Йә һү ҙиә нең тө нья ғын да, Са‑
ма рия тип атал ған өл кә лә йә шә гән ха лыҡ. Улар, йә һүд тәр ке үек, 
Му са ҡа ну нын өҫ төн күр гән, әм мә күп нә мә не баш ҡа са аң ла ған, 
атап әйт кән дә, Ал ла ға Иеру са лим да тү гел, Га ри зим та уын да, 
улар өсөн иң из ге урын да та бын ған. Йә һүд тәр һәм Са ма рия ке‑
ше лә ре бер‑бе ре һен ысын иман дан баш тар тыу сы тип һа на ған, 
шу ға кү рә бер‑бе ре һе ме нән хат та һөй ләш мәҫ кә ты рыш ҡан. 

Самуил– тәү ҙә Саул ды, аҙаҡ Да уыт ты бат ша лыҡ өсөн май һөрт‑
кән бө йөк пәй ғәм бәр һәм Из ра ил дең ха ки мы. 

Сара– Иб ра һим дың ҡа ты ны. Ул ил ги ҙеү ҙең бө тә ауыр лыҡ та‑
рын ире ме нән бер гә кү тә рә, Ал ла ға һәр ва ҡыт тоғ ро бу ла һәм 
Уның бир гән вә ғә ҙә лә ре нең тор мош ҡа ашы уы на өмөт лә нә. 
Ғү мер бу йы ба ла һыҙ йә шә гән дән һуң, оло ға йып бөт кәс ке нә 
Иб ра һим ға Ис хаҡ исем ле ул та бып би рә. 

Синайтауы– Си най яры мут ра уын да ғы тау (хә ҙер ге Мы сыр ҙа). 
Ошо тау ҙа Ал ла ев рей хал ҡы ме нән ки ле шеү тө ҙөй һәм Му са 
аша улар ға ҡа нун би рә. 

Сионтауы– Иеру са лим ҡа ла һы урын лаш ҡан ҡал ҡыу лыҡ тар ҙың 
бе ре һе. Шу ға кү рә был ата ма йыш ҡы на Иеру са лим дың үҙен 
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бел де рә, шу лай уҡ шарт лы рә үеш тә тә ҡүә ке ше ләр Ал ла ме нән 
мәң ге бер гә йә шәр күк тә ге Иеру са лим ды ла. 

Содом,Гоморра– Ал ла был ҡа ла лар ҙы ке ше ләр ҙең әх лаҡ һыҙ лы ғы 
ар ҡа һын да күк тән ут ме нән ян ды ра. Был ту ра ла Тәураттың 
Баш лан мыш ки та бы ның 19‑сы бү ле ген дә бә йән ите лә. 

Сөләймән– Да уыт тың улы, Из ра ил дең Да уыт тан һуң ғы бат ша һы 
(б. э. тик лем X бы уат). Сө ләй мән үҙе нең зи рәк ле ге ме нән дан 
ала һәм ул ха ким лыҡ ит кән дә үер ҙә Из ра иль дәү лә те сәс кә 
атыу осо рон ки се рә. Сө ләй мән Иеру са лим да тәү ге Ал ла Йор‑
тон тө ҙөй, ә уға тик лем из ра ил дәр Ал ла ға ша һит лыҡ са ты ры 
ал дын да та бы на. Сө ләй мән исе ме ме нән Иҫ ке Ғә һед тең ҡай һы 
бер ки тап та ры бәй ле: Сө ләй мән дең хик мәт тә ре, Ек кле зи аст, 
Гү зәл дәр ҙән‑гү зәл йыр. 

Сөннәткәултыртыу– ир ба ла ның енес ағ за һы осон да ғы ти ре не 
ки ҫеп алыу. Ал ла Иб ра һим ға бир гән әмер бу йын са, һәр ев рей 
ма ла йы һи ге ҙен се көн гә сөн нәт кә ул тыр тыл ған. Ғай са йә‑
шә гән осор ҙа ба ла ға исем дә ошо көн дә би рел гән. Сөн нәт ләү 
ев рей хал ҡы на тә ғә йен лек те күр һә теп то роу сы бил дә бул ған, 
һәм ев рей ҙар йыш ҡы на «сөн нәт лән гән» тип атал ған дар. 
Бү тән Ал ла ны бел мәү се ха лыҡ тар ҙы иһә, йәғ ни мә жү си ҙәр‑
ҙе «сөн нәт лән мә гән» тип айы рып атап йө рөт кән дәр. Па вел 
үҙе нең хат та рын да, Ин жил дә ке ше не нин дәй ҙер ха лыҡ ҡа 
тә ғә йен бу лыу тү гел, ә Ғай са Мә сих кә бул ған иман ҡот ҡа ра, 
тип бил дә ләй, шу ға кү рә сөн нәт кә ул тыр тыу йо ла һы элек ке 
әһә миә те нә эйә тү гел. 

СумдырыусыЯхъя– Ғай са Мә сих тең ки ле рен ал дан әйт кән 
һәм Уны хеҙ мәт юлын баш ла ған мә лен дә үк Иор дан йыл‑
ға һын да һыу ға сум дыр ған пәй ғәм бәр. Ғай са Мә сих әйт‑
кән сә, Яхъя – «ҡа сан да бул һа тыу ған ке ше ләр ара һын да» 
иң бө йө гө. Был исем бүтәндәрҙә лә ос ра ған, мә ҫә лән, ил се 
Яхъя. 

Таҙа,саф,пак– Му са ҡа ну ны бу йын са, из ра ил дәр та ҙа ме нән 
быс раҡ ты, йәғ ни ха рам ды ен тек ләп айы рыр ға те йеш бу ла. 
Быс раҡ тип айы рым бер хай уан, ҡош һәм ба лыҡ тар, әй бер ҙәр 
һәм ҡай һы бер аҙыҡ төр ҙә ре һа нал ған. Ма хау сир ле ке ше, мә‑
йет кә ҡа ғы лыу сы, ҡа тын‑ҡыҙ ҙың кү ре ме кил гән мәл һәм ба ла 
тыуҙырғандан һуң ғы осор ҙа шу лай уҡ быс раҡ ҡа ин гән. Та ҙа 
бул ма ған ке ше ләр ди ни йо ла лар ҙа ҡат на ша ал ма ған, улар ҙың 
хат та пак ке ше ләр гә ҡа ғы лыр ға ла ха ҡы бул ма ған. Ә ин де 
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быс раҡ бу лыу ҙан ҡо тол ғас, яңы нан саф ла ныр өсөн, бил дә ле 
бер йо ла лар аша үтер гә те йеш бу ла лар. 

Тәүбәгәкилеү– ке ше үҙе нең тор мо шо го наһ лы бу лы уын һәм 
Ал ла те лә ге нә тап кил мә гән ле ген аң лай һәм Ал ла нан үҙе нең 
го наһ та рын яр лы ҡа уын һо рай. Ар та бан, бү тән сә го наһ ҡыл‑
маҫ ҡа ныҡ лы ҡа рар ҡы лып, Ал ла их ты я ры на буй һо ноп йә шәй. 

Уңышбайрамы– йә һүд тәр ҙең мө һим ди ни бай рам да ры ның бе ре‑
һе. Ҡот ҡа ры лыу бай ра мы нан һуң ил ле көн үт кәс бил дә лән гән 
был көн уңыш йы йып алы нып бө т кән мәлгә ту ра кил гән. Ошо 
бай рам ва ҡы тын да Мә сих тең шә керт тә ре нә Из ге Рух ин гән. 

Ураҙатотоу– ул ва ҡыт тар ҙа был һүҙ ту лы һын са ашау ҙан ты‑
йы лыу ҙы ғы на тү гел, ә күп ме лер ва ҡыт хат та һыу ҙа эс мәй 
то роу ҙы аң лат ҡан (ғә ҙәт тә кө нө бу йы). Шу лай ке ше үҙен 
Ал ла ға ба ғыш ла ған, Уға үҙе нең тоғ ро ло ғон бел дер гән, яр лы‑
ҡау һо ра ған һәм яр ҙам ите үен үтен гән. Ҡай һы бер көн дәр ҙә 
ура ҙа бө тә йә һүд тәр гә лә мот лаҡ бул ған, мә ҫә лән, йыл һа йын 
бил дә лән гән го наһ йо лоу кө нөн дә. Был көн дә бө тә йә һүд тәр 
ҙә Ал ла нан го наһ та рын яр лы ҡа уын һо ра ған. Ҡай һы бер йә‑
һүд тәр, баш лы са фа ри сей ҙар, өҫ тәл мә ура ҙа ал ған. Шу лай уҡ 
айы рым иман даш тар бер ҙәм ле ге лә, нин дәй ҙә бул һа мө һим 
сә бәп өсөн бер гә ләп до ға ҡы лыр ға кә рәк бул ған да, ура ҙа то‑
та ал ған. 

Үлеләрдонъяһы– күп ха лыҡ тар ке үек, ул ва ҡыт тар ҙа ев рей ҙар 
үл гән дән һуң ке ше нең йә не үле ләр донъя һы на кү сә һәм уға 
ер ҙә ге тор мо шо на иҫәп‑хи сап то тор ға ту ра ки лә тип иҫәп лә‑
гән. Ун да го наһ лы лар ҙы яза көт кән. 

Үленәнтерелеү– тор мош ҡа фи зик тән дә ки ре ҡай тыу. Ул ва ҡыт‑
тар ҙа күп ев рей ҙар ҡиә мәт кө нө ет кәс, Ал ла хө кө мө ал ды на 
ба ҫыр өсөн, бө тә ке ше ләр ҙә те ре лә сәк тип ышан ған. Ә Ғай са‑
ның үл гән ке ше ләр ҙе шун да уҡ те рел те үе, аҙаҡ Үҙе нең те ре ле үе 
күр һәт кән иң бө йөк мөғ жи зә лә ре нең бе ре һе бу ла. 

Фарисейҙар– Ин жил ва ҡы тын да ғы ев рей ҙар ҙың ике төп (сад ду‑
кей ҙар ме нән бер гә) ди ни төр көм дөң бе ре һе. Сад ду кей ҙар ҙан 
айыр ма лы рә үеш тә, улар Из ге Яҙ ма ның та лап та рын ғы на үтәп 
ҡал май, күп төр лө тел дән‑тел гә кү сеп йө рө гән ри үә йәт тәр ҙе 
лә то тор ға ты рыш ҡан. Шу лай уҡ, Ал ла ал ды на хө көм гә ба ҫыр 
өсөн, ҡиә мәт кө нөн дә бө тә үле ләр ҙә те ре лә тип һа на ған дар. 
Улар йо ла ның та ҙа лы ғын ен тек ле үтә гән, ха лыҡ ара һын да аб‑
руй яу ла ған, үҙ ҙә ре нең ди ни һәм ҡы рыҫ хо лоҡ ло  бу лыу ҙа ры 
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ме нән ғо рур лан ған. Ди ни йо ла лар ҙы ҡа ты тот ма ған дар ға тү‑
бән һе теп ҡа ра ған. 

Фәрештә– Ал ла ға хеҙ мәт ит кән һәм Ал ла ҡу шыуы бу йын са 
ке ше ләр гә яр ҙам күр һәт кән, улар ға Ал ла их ты я рын ет кер гән 
зат. Ҡай һы бер би ге рәк тә әһә ми әт ле һа нал ған фә реш тә ләр 
Из ге Яҙ ма ла исем дә ре ме нән йө рө тө лә – Ми хаил, Яб ра ил. 
Үҙ  мә лен дә фә реш тә ләр ҙең ҡай һы бер ҙә ре Ал ла ға ҡар шы сы ға 
һәм, Иб лис яғы на ауып, Уға буй һон май баш лай. 

Хаҡлыҡ– Ал ла хаҡ, йәғ ни Уның бө төн ғә мәл дә ре хә ҡи ҡәт кә һәм 
ғә ҙел лек кә ни геҙ лән гән. Ин жил гә яраш лы, Ал ла го наһ тар ҙы 
яр лы ҡап, Үҙе нең хаҡ лы ғы ме нән бү ләк лә һә ге нә (был аҡ лау 
тип ата ла) ке ше ысын мә ғә нә һен дә хаҡ, йәғ ни тә ҡүә бу ла ала. 
Ке ше үҙе лә баш ҡар ған ғә мәл дә ре, Ал ла ның их ты я рын үтәр гә 
ты ры шы уы ме нән хаҡ лыҡ ҡа ын ты лыр ға те йеш. 

Ханаандар– из ра ил дәр кил гән се Па лес ти на ла йә шә гән ха лыҡ‑
тар ҙы (улар ҙы «ҡы наан дар» тип тә әй тә ләр) шу лай ата ған дар. 
Ҡай һы бер ҙә ха на ан дар тип ти рә‑яҡ та ғы улар ға ту ған даш 
нә ҫел дәр ҙе, әй тә йек, Фи ни кия ке ше лә рен әйт кән дәр. 

Хәжәр– Иб ра һим дың ҡа ты ны Са ра ның ҡо ло. Са ра ба ла та ба 
ал ма ған ва ҡыт та Хә жәр Иб ра һим дан Ис мә ғил исем ле ул та‑
ба. Әм мә Иб ра һим дың ва ри ҫы бу лып аҙа ғы раҡ Ал ла нә ҙе ре 
бу йын са Са ра нан тыу ған Ис хаҡ ҡа ла. Са ра Иб ра һим дан Хә‑
жәр ҙе улы ме нән ҡы уып сы ғар тып, үҙ ал лы йә шәй баш лау‑
ҙа ры на өл гә шә. Ис мә ғил дә Ал ла ның фа ти ха һын ала. Унан 
бө йөк ха лыҡ та ра ла (ис мә ғил дәр, улар ға ғә рәп тәр ҙә үҙ ҙә рен 
ин де рә), әм мә Хә жәр ҙең улы ба ры бер Иб ра һим дың ва ри ҫы 
бу ла ал май. 

Һабил– Әҙәм ме нән Һа уа ның икен се улы. Ал ла ул кил тер гән 
ҡор бан ды хуш кү реп ҡа бул итә, ә аға һы Ҡа бил ды ҡын ки ре 
ҡа ға. Шу нан һуң Ҡа бил Һа бил ды үл те рә. Был ке ше лек та ри‑
хын да тәү ге үл те реү бу ла. 

Һалымйыйыусы– Па лес ти на ла Рим им пе ри я һы ның ҡаҙ на һы на 
һа лым йый ған ке ше, урын да ғы ха лыҡ ара һы нан бат ша лыҡ 
өсөн һай лап алын ған тү рә. Ев рей ҙар һа лым йы йыу сы лар ҙы 
мә жү си Рим баш лыҡ та ры ме нән хеҙ мәт тәш лек ит кә не өсөн 
кү рә ал ма ған (бын дай хеҙ мәт тәш лек ев рей ҙар ҡа ну ны на ҡап‑
ма‑ҡар шы кил гән). Бы нан тыш, һа лым йы йыу сы лар әле нән‑
әле ха лыҡ тан аҡ са йы йып тор ған. Те йеш ле һен баш лыҡ та ры на 
бир гәс, ҡал ға нын үҙ ҙә ре нә алып ҡал ған дар. 
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Һарун– Му са ның өл кән аға һы, Ле вий бы уы ны на ҡа рай. Ал ла 
бо рон ғо ев рей ҙар ға Му са аша ҡа нун бир гән ва ҡыт та бе рен се 
ру ха ни итеп Һа рун бил дә лә нә. Ал ла, бы нан һуң тик уның нә‑
ҫе ле ге нә ру ха ни бул һын, тип бо йо ра. 

Һауа– иң тәү ге ҡа тын‑ҡыҙ, Әҙәм дең ҡа ты ны. Ож мах та йә шә гән 
саҡ та рын да, Иб лис ҡот ҡо һо на би ре леп, Һа уа ме нән Әҙәм Ал ла 
әме рен бо ҙа. Ошо ҡы лыҡ та ры өсөн улар ож мах тан ҡы уы ла. 
Һа бил, Ҡа бил һәм Сиф – улар ҙың ул да ры. 

ҺөйөнөслөХәбәр (гр. эуангелион) – Иҫ ке Ғә һед тә әй тел гән Һө‑
йө нөс лө Хә бәр ке ше ләр гә Ғай са Мә сих тең ер гә ки леүе ме нән 
иғ лан ите лә. Был Хә бәр Ал ла ның ке ше ләр ҙе яра ты уы һәм улар 
ха ҡы на ер гә Үҙе нең Улын ебә ре үе нән ғи бә рәт. Уның ар ҡы саҡ‑
та ғы үле ме һәм те ре ле үе аша бө тә ке ше ләр өсөн дә го наһ тар‑
ҙан һәм мәң ге лек үлем дән ҡо то лоу юлы асы ла саҡ. Һө йө нөс лө 
Хә бәр тәү ҙән үк мә сих се ләр (хрис тиан лыҡ) има ны ның ни ге ҙе 
бу лып то ра. 

Һыуғасумдырылыу,һыуғасумдырыуйолаһынүтеү– иң мө һим 
ди ни йо ла лар ҙың бе ре һе, ул ке ше нең та ҙа ры ны уын һәм Ал‑
ла ға ба ғыш ла ны уын аң ла та. Ин жил дә был йо ла ның ике тө рө 
би ре лә. Тәү ҙә Сум ды рыу сы Яхъя го наһ та ры нан тәү бә итер гә 
һәм Ал ла их ты я рын үтәр гә те лә гән ке ше ләр ҙе һыу ға сум ды ра. 
Ғай са Мә сих тең үлеп те ре ле үе нән һуң һыу ға сум ды рыу тә рә не‑
рәк мә ғә нә ала: ке ше элек ке го наһ лы тор мо шо нан баш тар та, 
үл гән дәй бу ла, әм мә Мә сих аша яңы тор мош өсөн те ре лә. Бын‑
дай йо ла ны үтә гән дән һуң мот лаҡ Из ге Рух ҡа бул ит кән дәр. 
Ин жил дә ге күс мә мә ғә нә лә ге «Ғай са ҡа бул итә һе һыу ға сум‑
ды ры лыу» Ғай са ның ға зап та рын да ҡат на шы бу лы уы, ә «Рух ҡа 
сум ды ры лыу» Из ге Рух тың ке ше гә ине үе ту ра һын да һөй ләй. 

Шаҡшырух,ен– яуыз рух тар, улар өҫ тө нән Иб лис ха ким лыҡ 
итә. Был донъя ла бик әү ҙем бу ла ала лар, әй тә йек, ен бе рәй һе‑
нең эсе нә инә лә, ту лы һын са уны үҙ ир кен дә то та, шу ға кү рә 
улар ҙан йыш ҡы на ҡурҡ ҡан дар. Шу лай ҙа донъя ла юға ры 
ха ким лыҡ ҡа Ал ла ғы на эйә. Ал ла ҡөҙ рә те ме нән Ғай са ке‑
ше ләр ҙе ен дәр ҙән ҡот ҡар ған, шу лай уҡ был һә ләт те Үҙе нең 
ил се лә ре нә лә бир гән. 

Шаһитлыҡсатыры,изгесатыр– ғә йәт ҙур са тыр рә үе шен дә ге 
кү се реп йө рөт мә ле из ге урын. Уны из ра ил дәр Ал ла бо йо ро ғо 
бу йын са эш ләп, сүл лек те ги ҙеп йө рө гән саҡ та рын да үҙ ҙә‑
ре ме нән йө рөт кән. Са тыр ҙа ки ле шеү һан ды ғы һаҡ лан ған; 
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из ра ил дәр ҙең туҡ тал ҡа һын да был Ал ла ның өйө тип һа нал‑
ған. Сө ләй мән Иеру са лим да Ал ла Йор то тө ҙө гән се, нәҡ шул 
 ша һит лыҡ са ты ры ал дын да ев рей ҙар Ал ла ға та бын ған һәм Уға 
ҡор бан кил тер гән. 

Шәмбекөн– ев рей ҙар ҙың из ге кө нө. Был көн дә, Му са ҡа ну ны 
бу йын са, ке ше үҙен ту лы һын са Ал ла ға ба ғыш лар ға те йеш бу ла, 
шу ға кү рә эш эш ләү ты йы ла. Шәм бе һа йын ев рей ҙар ша һит‑
лыҡ са ты ры ал ды на до ға ҡы лыр ға һәм из ге ки тап тар уҡыр ға 
йы йы ла. Аҙ на ның яңы кө нө ҡояш ба йы ғас баш лан ған, шу ға 
кү рә йо ма ның ки се нән шәм бе нең ҡояш ба йы уы на тик лем эш 
баш ҡа рыу ты йыл ған. Ин жил осоронда фа ри сей ҙар шәм бе көн 
эш ләр гә яра ма ған эш тәр ҙең ен тек ле исем ле ген тө ҙө гән һәм 
ун да ғы та лап тар ҙың те үәл үтә ле үен та лап ит кән. 

Әҙәм– Ал ла та ра фы нан ту ра нан‑ту ра яра тыл ған тәү ге ке ше. 
Бар лыҡ ке ше лек унан һәм уның ҡа ты ны Һа уа нан баш лан мыш 
ал ған. Әҙәм ме нән Һа уа Ал ла ның әме рен бо ҙоп, шу ның ме нән 
го наһ ҡыл ған дар ҙың да тәү ге һе. Шу нан һуң улар ҙың то ҡо мо 
го наһ ҡы ла баш ла ған, ә бы ның өсөн яза бу лып үлем тор ған. 
Мә сих те «һуң ғы Әҙәм» тип атап, Па вел Уның ар ҡы лы ке ше лек 
яңы нан ты уа тип күр һә тә. Хә ҙер ке ше лек го наһ ҡы лын ған‑
ға тик лем Ал ла ме нән Әҙәм де бәй ләп тор ған бәй лә неш тәр гә 
ки ре ҡай тыр ға мөм кин. 

ӘҙәмУлы– ев рей са был һүҙ тәү ҙә «ке ше» ти гән де аң лат ҡан. Да‑
нил пәй ғәм бәр ки лә сәк Бат ша ны шу лай атай. Ал ла Уға бар 
ха лыҡ тар өҫ тө нән мәң ге лек ха ким лыҡ би рә сәк. Был исем де 
йыш ҡы на Ғай са Үҙе нә ҡа ра та ҡул ла на. 

Юғарыкәңәшмә(гр. һәм рус. Синедрион) – йә һүд тәр ҙең юға ры 
кә ңәш мә һе. Ул ет меш ке ше нән тор ған: ру ха ни ҙар, ҡа нун бел‑
гес тә ре һәм бү тән мө һим ке ше ләр. Ун да ди ни ге нә тү гел, баш ҡа 
мәсьә лә ләр ҙә ҡа рал ған. Был кә ңәш мә рим лылар ал дын да йә‑
һүд хал ҡы ның вә ки ле бул ған һәм юға ры хө көм ро лен уй на ған. 
Ин жил дә үе рен дә юға ры кә ңәш мә нең мө һим ҡа рар ҙа ры Рим 
ха ким лы ғы та ра фы нан раҫ ла ныр ға те йеш бул ған. 

Юныс– Ал ла пәй ғәм бә ре. Иҫ ке Ғә һед тең Юныс ки та бын да 
Ал ла ның ни сек итеп уны Ни не ви я ға, из ра ил дәр өсөн дош‑
ман бул ған һәм аяу һыҙ Ас си рия им пе ри я һы ның баш ҡа ла‑
һы на вә ғәз ләр гә са ҡы ры уы ту ра һын да һөй лә не лә. Ул, үҙе нә 
тап шы рыл ған был эш те үтәү ҙән баш тар тып, ҡар шы яҡ ҡа 
йө ҙөп ки тер гә уй лай, әм мә Ал ла ка раб ҡа тәү ҙә да уыл, унан 
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ҙур бер ба лыҡ ебә рә. Ба лыҡ Юныс ты йо та. Өс көн дән һуң 
ки ке реп ебә рә һәм эсен дә ге «тот ҡон» тыш ҡа ки леп сы ға. 
Юныс Ни не ви я ға, ун да ғы ха лыҡ тәү бә гә кил һен өсөн, вә‑
ғәз ләр гә ки тә. 

Яҡуб– Ис хаҡ ме нән Ра би ға ның ике улы ның бе ре һе. Яҡуб иге‑
ҙә ге Исав тан һу ңы раҡ тыу һа ла, Ал ла нәҡ уны һай лап ала 
һәм Яҡуб бе рен се ул дың хо ҡуҡ та ры на эйә бу ла. Уның ун ике 
улы нан ев рей хал ҡы ның ун ике бы уы ны баш лан ғыс ала. Ал ла 
Яҡуб ҡа бир гән «Из ра иль» исе ме ме нән уның нә ҫе ле – ев рей 
хал ҡы ата ла баш лай. Аҙаҡ Яҡуб ти гән исем де баш ҡа лар ға ла 
ҡу ша баш лай ҙар, мә ҫә лән, ил се ләр ҙең бе ре һе нең исе ме шун дай. 

Яҡының– һүҙ мә‑һүҙ «яның да ғы ке ше». Иҫ ке Ғә һед тә бер ауыл 
ке ше һе, йәм ғиәт ағ за һы, ырыу ҙаш шу лай атал ған һәм уға ҡа ра та 
бил дә ле бер ҡа ғи ҙә ләр үтә лер гә те йеш бул ған. Ғай са Ин жил‑
дә, хат та та ныш тү гел ке ше нең дә һи нең яҡы ның бу лып ки теү 
мөм кин ле ге нә иша ра лап, был аң лат ма ны ки ңәй теп күр һә тә. 

Ялғанилаһ– мә жү си ҙәр та бын ған илаһ тар ҙың бе ре һен са ғыл‑
дыр ған таш һын йә бү тән бе рәй нә мә. 

Яңыкилешеү– Ал ла ның ке ше ләр ме нән Ғай са аша тө ҙө гән ки ле‑
ше үе. Иҫ ке ки ле шеү ҙән айыр ма лы рә үеш тә, ул бө төн ке ше лек 
ме нән тө ҙөл гән, шу ға кү рә кем Ғай са Мә сих кә ина на, ун да 
инә ала. «Яңы ки ле шеү»ҙең мә ғә нә һе Ғай са һәм Уның ар ты нан 
эйә реү се ләр ту ра һын да бә йән ител гән ки тап тар йы йын ты‑
ғы – Ин жил дә кү ре нә (йы йын тыҡ шу лай уҡ «Яңы Ғә һед» тип 
йө рө тө лә). Был йы йын тыҡ б. э. I бы уа тын да төр лө ке ше ләр 
та ра фы нан яҙыл ған һәм улар Иҫ ке Ғә һед ме нән ике һе бер гә 
Из ге Яҙ ма ны тәш кил итә. 

Ярҙамсы– грек те ле нән «хеҙ мәт итеү се» ти гән де аң ла та. Тәү ге 
иман даш тар бер ҙәм лек тә рен дә улар, мох таж дар ара һын да 
ри зыҡ һәм аҡ са бү леп, баш лы са ху жа лыҡ эш тә ре ме нән шө‑
ғөл лән гән. Ир ҙәр ҙә, ҡа тын дар ҙа яр ҙам сы бу ла ал ған. 

Яхъя– Зе ве дей ҙың улы һәм ил се Яҡуб тың ҡус ты һы, Ғай са Мә‑
сих тең ун ике шә кер те ара һын да айы рыу са ярат ҡан шә кер те. 
Ин жил дә ге тәү ге дүрт «Һө йө нөс лө Хә бәр»ҙең бе ре һен ул яҙ ған, 
шу лай уҡ өс хат тың ав то ры ла. Асы лыш ки та бын да ул яҙ ған 
бу лыр ға те йеш. Был исем бү тән ке ше ләр ҙә лә ос ра ған, мә ҫә‑
лән, Сум ды рыу сы Яхъя. 



ИзгеЯҙмала
һөйләнелгәнваҡиғалар
булыпуҙғанурындарҙың
географиккарталары
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