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Ýohanna gelen aýanlyk
Giriş

Ýo han na ge len aýan lyk Isa Me sihe 
Reb hök mün de iman edip, Oňa eýe ren 
me si hi le riň yzar la nan döw rün de ýa
zyl dy. Aw to ryň esa sy mak sa dy iman 
ug run da ky şeý le yzar lan ma lar we 
je birje pa lar döw rün de iman ly la ry 
ruh lan dy ryp, ola ra umyt ber mek den 
yba rat dyr. Ol oky jy la ry ny şeý le dö
wür de öz iman la ry na sa dyk gal ma ga 
ça gyr ýar.

Ki tap esa sanda ny şan lar ar ka ly 
be ýan edi len aýan lyk lar dan we gör
nüş ler den yba rat dyr. Ola ryň ny şan lar 
ar ka ly ber len be ýa ny şol dö wür de 
ýa şan me si hi ler üçin düş nük li bol

sada, bi ziň döw rü miz üçin giz lin 
syr bo lup dur ýan dyr. Aý dym la ryň, 
saz la ryň, goş gu la ryň mow zuk la ry 
ýa ly, bu ki ta byň hem mow zu gy dür li 
gör nüş ler to pa ry ar ka ly dür li tär ler de 
öw ranöw ran gaý ta lan ýar. Ki ta byň 
dü şün di riş le ri niň dür lidür lü di gi ne 
ga ra maz dan, onuň esa sy mow zu gy 
aý dyň dyr: Hu daý bi ziň Reb bi miz 
Isa Me sih ar ka ly Öz duş man la ry ny, 
şol san da ib li si gu tar nyk ly we do ly 
ýeň jek dir. Bu ýe ňiş do ly ama la aşan
dan soň Hu daý Özü ne sa dyk ga lan 
hal ky ny tä ze gö güň we tä ze ýe riň 
ýal ka nyş la ry bi len sy lag la jak dyr.
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a 1:8 Al fa we Ome ga – Al fa grek elip bi ýi niň bi rin ji, Ome ga bol sa iň soň ky har py.
b 1:8 Al fa we Ome ga Men di rin – kä bir gol ýaz ma lar da Al fa we Ome ga, Baş lan gyç we Soň 
Men di rin.
 
1:7 Zak 12:10. 1:13-14 Dan 7:9,13. 

1-nji bap
1 Bu ki tap Isa Me sihiň be ren aýan ly gy dyr. 
Hu daý ýa kyn wagt da bol ma ly wa ka la
ry Öz ben de le ri ne aýan et mek üçin, bu 
aýan ly gy Isa Me sihe ber di. Isa Me sih 
hem ony Hu da ýyň pe riş de si ar ka ly Öz 
gu ly Ýo han na aýan et di. 2  Ýo han na hem 
Hu da ýyň Isa Me sih ba ra da ky ha ba ry ny, 
ýag ny gö ren zat la ry nyň ba ry ny şa ýat 
hök mün de be ýan et di. 3 Bu py gam ber lik 
söz le ri ni ýyg na ga okap ber ýän bagt
ly dyr! Bu söz le ri eşi dip, ola ry ýe ri ne 
ýe tir ýän bagt ly dyr, çün ki bu py gam
ber li giň ber jaý bol ma ly wag ty go laý dyr.

Ýedi ýygnaga salam
4  Azi ýa we la ýa tyn da ky ýe di ýyg na ga 

men Ýo han na dan do ga ýy sa lam! Ozal 
bo lan, hä zir hem bar, ge le jek de hem bol
jak Hu da ýyň, Onuň tag ty nyň öňün dä ki 
Hu da ýyň ýe di Ru hu nyň mer he me ti si ze 
ýar bol sun! 5-6  Ölüm den il kin ji bo lup 
di re len, dün ýä şa la ry nyň Hö küm da ry 
bo lan sa dyk şa ýat Isa Me sihiň mer he
me ti we pa ra hat ly gy si ze ýar bol sun!

Şöh rat we gud rat ba ky Me sihiňkidir! 
Çün ki Ol bi zi sö ýen soň, ga ny ny dö küp, 
gü nä le ri miz den azat et di. Ol biz den 
Şa lyk ýa ra dyp, Ata sy Hu da ýa hyz
mat et mek üçin bi zi ru ha ny lar bel le di. 
Omyn! 7 Ine, Ol bu lut la ryň ara sy bi len 
gel ýär! Ony hem me ler, hat da Ony de
şimde şim eden ler hem gö rer. Dün ýä niň 
äh li halk la ry Ol se bäp li ag lar lar. Bu 
dog ru danda şeý le bo lar! Omyn. 8  Hök
mü ro wan Reb şeý le diý ýär: «Al fa we 
Ome ga a Men di rin b. Men ozal bo lan, 

hä zir bar, ge le jek de hem bol jak Hök
mü ro wan Reb di rin».

Ýohanna Ynsan Ogluna 
meňzeş Birini görýär

9 Isa Me sihiň şä gir di hök mün de gör gü
le re, Hu da ýyň Şa ly gy na we çy dam ly ly ga 
şä rik deşi ňiz bo lan men Ýo han na do ga ny
ňyz Pat mos di ýen ada da dym. Men Hoş 
Ha ba ry wa gyz edip, Isa Me sih hak da 
şa ýat lyk ede nim se bäp li bu ada sür gün 
edi lip dim. 10 Reb biň gü nün de Oňa sež
de ed ýär käm, me niň üs tü me Mu kad des 
Ruh in di. On soň men ýeň se ta ra pym da 
sur na ýyň ky ýa ly güýç li bir ses eşit dim. 
Ol ses: 11 «Gör ýän le ri ňi ýazda, ony ýe di 
ýyg na ga: Efe se, Iz mi re, Per ga mo na, Ti
ýa ti ra, Sar di se, Fi la del fi ýa we La o di ki ýa 
ýol la» diý di. 12 Men özüm bi len gep leş ýä ni 
gör jek bo lup, ses ge len ta ra pa öw rül dim. 
Öw rü le nim de, ýe di al tyn çy ra da ny, 13 ola
ryň ara syn da bol sa yn san og lu na meň zeş 
Bi ri ni gör düm. Onuň eg nin dä ki ly ba sy 
to pu gy na dü şüp dur dy, bi lin de bol sa al
tyn dan gu şa gy bar dy. 14 Onuň saç la ry ýüň 
ýa ly, gar ýa ly apak dy, göz le ri alaw la ýan 
ot ýa ly dy, 15 aýak la ry kü re de gy zar dy lan 
mis ýa ly ýal pyl da ýar dy, se si ägirt um ma
nyň güw wül di si ýa ly dy. 16 Sag elin de ýe di 
ýyl dyz bar dy, ag zyn dan iki ýüz li kes gir 
gy lyç çy kyp dur dy. Onuň ýü zi süýr gü
nor ta nyň Gü ni ki min par la ýar dy. 17 Men 
Ony gö ren ba dy ma öli ki min aýak la ry na 
ýy kyl dym. Em ma Ol eli ni eg ni me go ýup, 
şeý le diý di: «Gork ma! Il kin ji we Ahyr ky 
Men di rin. 18  Men di ri di rin. Ölü dim, ýö ne, 
ine, in di ebe di lik di ri di rin. Ölü miňde, 
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a 2:6 Ni ko la çy lar – Ni ko la at ly galp mu gal ly myň şä girt le ri.

ölü ler dün ýä si niňde aça ry Men de dir. 
19 Ozal ky, şu wagt gör ýän le ri ňi we mun
dan beý läk gör jek zat la ry ňyň ba ry ny ýaz. 
20 Me niň sag elim de gör ýän ýe di ýyl dy zyň 
we ýe di al tyn çy ra da nyň sy ry şeý le: ýe di 
ýyl dyz ýe di ýyg na gyň pe riş de le ri ni, ýe di 
çy ra dan hem ýe di ýyg na gy aň lad ýan dyr».

2-nji bap

Efesdäki ýygnaga
1 «Efes dä ki ýyg na gyň pe riş de si ne şu

ny ýaz:
Ýe di ýyl dy zy sag elin de Sak la ýan, ýe di 

al tyn çy ra da nyň ara syn da Gez ýän şeý le 
diý ýär: 2  „Men se niň äh li eden le ri ňi, şol 
san da zäh met çe ken di gi ňi, gaý rat ly dy
gy ňy bil ýä rin. Se niň ýa man adam la ry 
ýig ren ýän di gi ňi hem bil ýä rin. Sen öz
le ri ni re sul saý ýan la ry sy nap, ola ryň 
ýa lan re sul dyk la ry ny äş gär et diň. 3 Sen 
gaý rat ly syň, Me niň ug rum da köp mu
şak gat la ra çy da dyň, ruh dan düş me diň. 
4 Em ma sen de oň la ma ýan bir za dym bar: 
sen Me ni il ki baş da söý şüň ýa ly söý me
ýär siň. 5 Şo nuň üçin, haý sy be lent lik den 
ýy ky la ny ňy ýa dy ňa sal! To ba etde, il
ki baş da eden iş le ri ňi amal et! Eger to ba 
gel me seň, ýa ny ňa ba ryp, çy ra da ny ňy 
ýe rin den aý ra ryn. 6  Ýö ne şu ed ýän le ri ňi 
we lin oň la ýa ryn: sen ni ko la çy laryň a 
ed ýän iş le ri ni ýig ren ýär siň. Men hem 
ola ry ýig ren ýä rin. 7 Gu la gy bar adam 
Mu kad des Ru huň ýyg nak la ra nä me diý
ýä ni ni eşit sin! Ýa man lyk dan üs tün ge le ne 
Hu da ýyň jen net dä ki ýa şa ýyş da rag ty nyň 
mi we sin den iý mä ge rug sat ede rin“».

Izmirdäki ýygnaga
8  «Iz mir dä ki ýyg na gyň pe riş de si ne 

şu ny ýaz:

Ölen we Di re len, Il kin ji we Ahyr ky 
şeý le diý ýär: 9 „Men se niň mu şak gat la
ry ňy we ga ryp lygy ňy bil ýä rin, as lyn da 
we lin sen baý syň! Men öz le ri ni ýa hu dy 
saý ýan la ryň sa ňa dil ýe tir ýän dik le ri ni 
hem bil ýä rin. Ýö ne olar ýa hu dy lar däl
de, şeý ta nyň üýş me le ňi dir. 10  Gör jek 
gör gü le riň den gork ma! Ine, sy na mak 
üçin, ib lis si ziň kä bir le ri ňi zi tus sag et di
rer. Siz on gün läp mu şak gat çe ker si ňiz. 
Ölüm how py üs tü ňe aba nan dada, sa dyk 
gal, Men sa ňa ýa şa ýyş tä ji ni be re rin. 
11 Gu la gy bar adam Mu kad des Ru huň 
ýyg nak la ra nä me diý ýä ni ni eşit sin! Ýa
man lyk dan üs tün ge len ikin ji ölü miň 
je bir le ri ne du çar bol maz“».

Pergamondaky ýygnaga
12  «Per ga mon da ky ýyg na gyň pe riş de

si ne şu ny ýaz:
Iki ýüz li kes gir gy ly jy Bo lan şeý le diý

ýär: 13 „Se niň ni re de ýa şa ýa ny ňy bil ýä rin, 
şeý ta nyň tag ty hem şol ýer de dir. Em ma 
mu ňa ga ra maz dan, sen Ma ňa sa dyk 
bo lup ga lan syň. Sen hat da öz şä he riň
de, ha wa, şeý ta nyň ýa şa ýan şä he rin de 
sa dyk gü wäm An ti biň öl dü ri len gün le
rin dede Ma ňa bo lan ima nyň dan dä nen 
däl siň. 14  Ýö ne sen de oň la ma ýan kä bir 
zat la rym bar. Si ziň ara ňyz da Bil ga myň 
tag ly ma ty na eýer ýän ler bar. Bil gam ys
ra ýyl hal ky ny gü nä niň to ru na sal ma gyň 
ýo lu ny Bal la ga öw ret di. Şeý dip, ys ra ýyl 
hal ky bu ta ber len gur ban ly gy iýip, zy na 
et di. 15 Şeý lede, ara ňyz da ni ko la çy laryň 
tag ly ma ty na eýer ýän ler hem bar. 16  To ba 
et! Ýog sa ti za ra ýa ny ňa ba ryp, ag zym
da ky gy lyç bi len ola ra gar şy ur şa ryn. 
17 Gu la gy bar adam Mu kad des Ru huň 
ýyg nak la ra nä me diý ýä ni ni eşit sin! 
Ýa man lyk dan üs tün çy ka na ýa şy ryn 
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a 2:17 Man na – çöl de Hu daý ta ra pyn dan ys ra ýyl la ra ber len üýt ge şik iý mit. Söz lü ge se ret.
b 2:18 HudaýyňOgly– Kö ne Äht de bu at pa ty şa lar üçin ula nyl ýar dy. Tä ze Äht de bol sa bu 
at Hu daý ta ra pyn dan saý la nyp-se çi len diý me gi aň lad ýar. Söz lü ge se ret.
ç 2:22 Onuňazgynlygyndan– kä bir gol ýaz ma lar da öz az gyn lyk la ryn dan.
 
2:26-28 Zeb 2:8-9. 

sak la nan man na dan a be re rin. Mun dan 
baş ga-da, oňa ýü zü ne tä ze at ýa zyl gy 
bir ak daş be re rin. Bu ady da şy al jak 
adam dan baş ga hiç kim bil mez“».

Tiýatiradakyýygnaga
18  «Ti ýa ti ra da ky ýyg na gyň pe riş de si-

ne şu ny ýaz:
Göz le ri alaw la ýan ot ýa ly, aýak la ry 

mis ýa ly ýal pyl da ýan Hu da ýyň Og ly b 
şeý le diý ýär: 19 „Men se niň äh li eden le-
ri ňi, söý gi ňi, ima ny ňy, hyz ma ty ňy we 
gaý ra ty ňy bil ýä rin. Se niň hä zir ki ed-
ýän le ri ňiň ozal ky lar dan köp dü gi ni hem 
bil ýä rin. 20 Em ma sen de oň la ma ýan bir 
za dym bar: sen özü ni py gam ber saý ýan 
Ize bel at ly aýa lyň eden le ri ne ge çi rim li-
lik ed ýär siň. Ol Me niň ben de le ri mi öz 
tag ly ma ty bi len az dy ryp, ola ra zy na-
hor lyk et dir jek bol ýar, bu ta hö dür le nen 
gur ban lyk lar dan iý dir jek bol ýar. 21 Men 
oňa to ba et mä ge wagt ber dim, ýö ne ol 
az gyn ly gyn dan ýüz öw re si ge le nok. 
22  Şo nuň üçin-de, Men ony has sa lyk 
dü şe gin de ýa ty ra ryn. Bu aýal bi len zy-
na eden le re-de, onuň az gyn ly gyn dan ç 
ýüz öwür me se ler, je bir-je pa çek di re rin. 
23 Men onuň ça ga la ry ny hem öl dü re rin. 
Şon da hem me ýyg nak lar Me niň ýü rek-
le ri we pi kir le ri der ňe ýän di gi mi bi ler ler. 
Men si ziň her bi ri ňi ze eden iş le ri ňi ze 
gö rä je za be re rin. 24-25 Em ma si ze, ýag ny 
Ti ýa ti ra da ky Iza be liň bu tag ly ma ty na 
eýer me dik le riň we ‘şeý ta nyň syr la ry’ 
di ýil ýän le ri bil me ýän le riň ba ry na şu ny 
aýd ýa ryn: eger ima ny ňy zy Men gel ýän-

çäm sak la sa ňyz, si ziň üs tü ňi ze baş ga zat 
ýük le me rin. 26-28   Ata myň Ma ňa yg ty-
ýar ber şi ýa ly, Men hem ýa man lyk dan 
üs tün çy ka na, Me niň yra da my ahy ra 
çen li ber jaý ede ne mil let le riň üs tün den 
yg ty ýar be re rin. Ol mil let le ri de mir ha-
sa sy bi len do lan dy rar; ola ry küý ze gä riň 
gol ça sy deý çym-pyt rak eder. Men oňa 
daň ýyl dy zy ny hem be re rin. 29 Gu la gy 
bar adam Mu kad des Ru huň ýyg nak la ra 
nä me diý ýä ni ni eşit sin!“»

3-nji bap

Sardisdäkiýygnaga
1 «Sar dis dä ki ýyg na gyň pe riş de si ne 

şu ny ýaz:
Hu da ýa hyz mat ed ýän ýe di Ru hy Do-

lan dyr ýan, elin de ýe di ýyl dy zy Sak la ýan 
şeý le diý ýär: „Men se niň äh li eden le ri ňi 
bil ýä rin. Sen di ri ha sap lan saň-da, ölü siň. 
2  Oýan! Özüň de ga lan we öl jek bo lup 
du ran zat la ry ber kit. Se bä bi Hu da ýyň 
na za ryn da iş le ri ňiň bi ri-de kä mil däl 
eken. 3 Eşi den le ri ňi we öw re nen le ri ňi 
ýa da sal, ola ry ber jaý et-de to ba gel. 
Oýan ma saň, bir og ry ýa ly ba ra ryn. Me-
niň haý sy sa gat da üs tü ňe bar ja gy my-da 
bil män ga lar syň. 4  Ýö ne Sar dis de öz ly-
ba sy ny ha pa la ma dyk bir nä çe adam bar. 
Olar Me niň bi len ak ly bas la ra bes le nip 
ge zer ler, se bä bi mu ňa my na syp dyr lar. 
5 Ýa man lyk dan üs tün ge len hem ak ly-
ba sa bes le ner. Men onuň ady ny ýa şa ýyş 
ki ta byn dan öçür me rin, Ata myň we 
Onuň pe riş de le ri niň hu zu ryn da ady nyň 
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bu ki tap da ýa zy lan dy gy ny tas sy kla ryn. 
6  Gu la gy bar adam Mu kad des Ru huň 
ýyg nak la ra nä me diý ýä ni ni eşit sin!“»

Filadelfiýadaky ýygnaga
7 «Fi la del fi ýa da ky ýyg na gyň pe riş de

si ne şu ny ýaz:
Bu ha bar mu kad des we ha ky ky Bo

lan dan dyr. Ol Da wut aça ry nyň Eýe si dir. 
Onuň açan ga py sy ny hiç kim ýa pyp 
bil mez. Onuň ýa pan ga py sy ny hiç 
kim açyp bil mez. Ine, Ol şeý le diý
ýär: 8  „Se niň äh li eden le ri ňi bil ýä rin. 
Ine, öňüň de bir ga py ny açyp goý dum, 
ony hiç kim ýa pyp bil mez. Güý jü ňiň 
az dy gy ny hem bil ýä rin. Ýö ne mu ňa ga
ra maz dan, Me niň sö zü mi ber jaý et diň, 
adym dan dän me diň. 9 Men şeý ta nyň 
üýş me le ňi ni ge lip, aýa gy ňa ýy kyl ma ga 
mej bur ede rin, olar se ni söý ýän di gi mi 
bi ler ler. Olar öz le ri ni ýa hu dy saý sa
larda, olar as la ýa hu dy däl, olar ýa lan 
al da ýar lar. 10 Sen buý ruk la ry my ber jaý 
edip, iman da berk dur duň. Şo ňa gö räde, 
ýer ýü zü niň ýa şaý jy la ry ny sy na mak 
üçin bü tin dün ýä niň üs tün den in jek 
sy nag pur sa dyn da se ni go ra ryn. 11 Men 
ba sym ba ra ryn. Tä ji ňi hiç kim al maz 
ýa ly, iman da berk dur. 12  Ýa man lyk dan 
üs tün ge le ni Hu da ýy myň yba dat ha na
sy nyň di re gi ede rin. Ol şol ýer de ba ky 
ga lar. Men onuň maň la ýy na Hu da ýy myň 
ady ny we Hu da ýy myň şä he ri niň ady ny 
ýa za ryn. Bu şä her gök den, Hu da ýy myň 
hu zu ryn dan in ýän tä ze Iýe ru sa lim dir. 
Men onuň maň la ýy na Öz ady my hem 
ýa za ryn. 13 Gu la gy bar adam Mu kad
des Ru huň ýyg nak la ra nä me diý ýä ni ni 
eşit sin!“»

Laodikiýadaky ýygnaga
14  «La o di ki ýa da ky ýyg na gyň pe riş

de si ne şu ny ýaz:

Sa dyk we dog ru çyl Şa ýat, Hu da ýyň 
ýa ra dan la ry nyň Ba şy, Omyn di ýip At
lan dy ryl ýan şeý le diý ýär: 15 „Se niň äh li 
eden le ri ňi bil ýä rin, se niň ne so wuk, 
nede gyz gyn dy gy ňy bil ýä rin. Wah, 
käş gä so wuk ýa gyz gyn bol sa dyň! 16  Sen 
ne gyz gyn, nede so wuk, ýö ne ýy ly 
bo la nyň üçin Men se ni gu sa ryn. 17 Sen: 

‘Men baý dy ryn, ba ýap, za da zar däl di rin’ 
diý ýär siň. As lyn da we lin na la je de ýin, 
bet bagt, ge daý, kör we ýa la ňaç dy gy ňy 
bil me ýär siň! 18  Gel, Men sa ňa mas la hat 
be re ýin: ba ýar ýa ly, Men den ot da aras
sa la nan al ty ny sa tyn al; ýa la ňaç ly gyň 
aý by ny ör ter ýa ly, Men den ak egin
eşik sa tyn al; gö rüp bi ler ýa ly, Men den 
gö zü ňe mel hem sa tyn al. 19 Men Öz 
söý ýän le ri me kä ýäp, ola ry ter bi ýe le
ýän di rin. Şo nuň üçinde, yh las ly bol, 
to ba et! 20 Ine, men işik de du ryn, ga py ny 
kak ýa ryn. Se si mi eşi dip, ga py ny aça nyň 
öýü ne gi re rin. Men onuň bi len, ol hem 
Me niň bi len bir sa çak ba şyn da ta gam 
iýer. 21 Men ýa man lyk dan üs tün ge lip, 
Atam bi len Onuň tag tyn da otu ry şym 
ýa ly, ýe ňi jäde Me niň bi len Öz tag tym
da otur ma ga yg ty ýar be re rin. 22  Gu la gy 
bar adam Mu kad des Ru huň ýyg nak la ra 
nä me diý ýä ni ni eşit sin!“»

4-nji bap

Gökdäki tagt
1 Şon dan soň gök de bir açyk ga py ny 

gör düm. Il ki baş da me niň bi len gep
le şen, sur na ýyň se si ne meň ze ýän ses 
ma ňa: «Ýo ka ry çyk, Men sa ňa mun dan 
soň bol ma ly zat la ry gör ke ze ýin» diý di. 
2  Şol pur sa dyň özün de me niň üs tü me 
Mu kad des Ruh in di. Men gök de bir tag
tyň du ra ny ny, onuň üs tün dede Bi ri niň 
otu ran dy gy ny gör düm. 3 Tagt da Otu ra
nyň keş bi ýaş ma, ha kyk daş la ry ki min 
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a 5:2 Mö hür le ri ni döw mä ge – ga dy my dö wür ler de ha ty sür güç bi len mö hür le ýär di ler.

şöh le saç ýar dy, tag tyň tö we re gin de zü
mer ret ýa ly älem go şar bar dy. 4  Tag tyň 
tö we re gin de ýe nede ýig ri mi dört tagt 
bar dy, bu tagt la ryň üs tün de ýa şu lu lar 
otyr dy. Ola ryň eg nin de ak ly bas la ry, 
baş la ryn da al tyn täç le ri bar dy. 5  Tagt
dan ýyl dy rym lar çak ýar dy, bat ly ses ler 
we gök gür rül di si eşi dil ýär di. Tag tyň 
öňün de ýe di çy ra ýa nyp dur dy, bu Hu
da ýyň ýe di Ru hu dy. 6 Tag tyň gar şy syn da 
bul gur ki min du ry, çüý şe den ýa sa lan 
ýa ly bir de ňiz bar dy. Tag tyň or ta syn da 
we tö we re gin de dört sa ny mah luk bar
dy. Ola ryň öňide, ar ka syda göz ler den 
do lu dy. 7 Bi rin ji mah luk ars la na, ikin ji 
mah luk ökü ze meň ze ýär di. Üçün ji mah
lu gyň ýü zi ada myň ýü zi ýa ly dy, dör dün ji 
mah luk uçup bar ýan bür gü de meň ze
ýär di. 8  Bu dört mah lu gyň her si niň al ty 
ga na ty bar dy. Ola ryň hem me ýe ri, hat da 
ga nat la ry nyň aşa gyda göz ler den dos
do lu dy. Olar gi jegün diz yzy ny üz män:

«Hökmürowan Reb Hudaý 
mukaddesdir,

mukaddesdir, mukaddesdir,
Ol geçmişde bardy, häzir hem bar,

gelejekde hem boljakdyr» – 
diýip gaýtalaýardylar.

9 Mah luk lar her ge zek tagt da Otu ra ny, 
ba ky ýa şa ýan Hu da ýy şöh rat lan dy ryp, 
Oňa hor mat bil di rip, şü kür eden le rin de, 
10 ýig ri mi dört ýa şu ly tagt da Otu ra nyň 
öňün de ýü zin dü şüp, ba ky ýa şa ýan Hu
da ýa sež de ed ýär di ler, täç le ri ni tag tyň 
öňün de go ýup:

11 «Ýa Reb Hu da ýy myz!
Sen şöhrata, hormata we 

gudrata mynasypsyň.
Hemme zady Sen ýaradansyň.

Ählisi yradaňa görä döredildi 
we ýaradyldy» diýýärdiler.

5-nji bap

Düýrlenen kagyz we Guzy
1 Men tagt da Otu ra nyň sag elin de 

düýr le nen bir ka gyz gör düm. Onuň 
iki ta ra pyn dada ýaz gy lar bo lup, ýe
di mö hür bi len mö hür le nen di. 2  Soň ra 
güýç li bir pe riş dä ni gör düm. Ol bat
ly se si bi len: «Düýr le nen ka gy zyň 
mö hür le ri ni döw mä ge a, ony aç ma
ga kim my na syp?» di ýip so ra ýar dy. 
3 Em ma düýr le nen ka gy zy açyp, oňa 
se re dip bil jek adam ne gök de, ne ýer
de, nede ýe riň as tyn da bar dy. 4  Men 
ajy göz ýaş dö küp ag la dym, se bä bi 
düýr le nen ka gy zy açyp, onuň içi ne 
se ret mä ge my na syp hiç kim ta pyl
ma dy. 5  Şon da ýa şu lu la ryň bi ri ma ňa 
şeý le diý di: «Ag la ma! Ine, Ýa hu da ti
re sin den, Da wu dyň kö kün den bo lan 
Ars lan üs tün çyk dy. Ol ýe di mö hür 
bi len mö hür le nen düýr le nen ka gy zy 
aç ma gy ba şa rar». 6  On soň men da ma
gy çal nan gu za meň ze ýän bir Gu zy ny 
gör düm. Gu zy tag tyň or ta syn da, dört 
mah luk bi len ýa şu lu la ryň ara syn da 
dur dy. Gu zy nyň ýe di şa hy bi len ýe
di gö zi bar dy. Bu göz ler Hu da ýyň 
bü tin dün ýä ibe ril en ýe di Ru hu dyr. 
7 Gu zy gel dide, tagt da Otu ra nyň 
sag elin den düýr le nen ka gy zy al dy. 
8  Ol düýr le nen ka gy zy eli ne alan da, 
dört mah luk we ýig ri mi dört ýa şu ly 
Gu zy nyň öňün de ýü zin dü şüp, Oňa 
sež de et di ler. Ola ryň her bi ri niň elin
de ar fa we ýa kym ly ys ly tü tet gi den 
do ly al tyn kä se bar dy. Bu ýa kym ly 
ys ly tü tet gi ler Hu da ýyň hal ky nyň do
gadi leg le ri dir. 9 Olar tä ze bir aý dym 
aýd ýar dy lar:
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a 5:9 Adamlary – käbir golýazmalarda bizi.
b 5:10 Olary ruhany bellediň, olar ýer ýüzünde şalyk sürerler – bu jümle käbir golýazmalarda 
bizi ruhany bellediň, biz ýer ýüzünde şalyk süreris diýip duş gelýär.
ç 5:14 Sež de ed ýär di ler – kä bir gol ýaz ma lar da ba ky ýa şa ýan Hu da ýa sež de ed ýär di ler.
d 6:1 Kä bir gol ýaz ma lar da Bä ri çykda, gör, şeý le hem 3, 5 we 7nji aýat lar da.

Sen mynasypsyň bu kagyzy 
almaga,

hemde onuň möhürlerini 
döwmäge.

Çünki Sen damagyň çalnyp, Öz 
ganyň bilen,

her tireden, her dilden,
her halkdan hemde milletden

Hudaý üçin adamlary a satyn 
alansyň.

10 Sen olar dan şa lyk ýa rat dyň,
Hudaýymyza hyzmat etmek 

üçin olary ruhany bellediň,
olar ýer ýüzünde şalyk 

sürerler b!
11 On soň men tag tyň, jan ly mah luk la

ryň hemde ýa şu lu la ryň tö we re gin dä ki 
pe riş de le ri gör düm we ola ryň ses le ri ni 
eşit dim. Olar sa nar dan köp di, müň ler çe 
müň di, on müň ler çe on müň di. 12  Olar 
bat ly ses bi len:

«Damagy çalnan Guzy
güýji hemde baýlygy,

paýhasy hem gudraty,
hormaty hem şöhraty
öwgüleri almaga mynasypdyr!» 

diýýärdiler.
13 On soň gök dä ki, ýer ýü zün dä ki, ýer 

as tyn da ky we de ňiz dä ki her bir mah lu
gyň, älem dä ki bar za dyň:

«Tagtda Oturana we Guza
baky öwgüler bolsun!

Hormat, şöhrat we gudrat
Olara baky ýar bolsun!» 

diýýänlerini eşitdim.
14  Dört mah luk «Omyn!» diý ýär di, ýa

şu lu lar ýü zin dü şüp, sež de ed ýär di ler ç.

6-nji bap

Ýedi möhür
1 On soň men Gu zy nyň ýe di mö hü riň 

bi ri ni dö we ni ni gör düm. Şon da mah
luk la ryň bi ri niň gök gür rül di si ýa ly 
ses bi len «Bä ri çyk d!» di ýe ni ni eşit
dim. 2  Gör sem, ine, bir ak at dur. Onuň 
üs tün dä ki at ly nyň elin de ýaý bar dy. Bu 
at ly nyň ba şy na bir täç geý di ril di. Ol tä
ze ýe ňiş le re ta ýyn ýe ňi ji ki min çyk dy. 
3 Gu zy ikin ji mö hü ri dö wen de, ikin ji 
mah lu gyň hem: «Bä ri çyk!» di ýe ni ni 
eşit dim. 4  Şon da ikin ji bir at – gy zyl 
at çyk dy. Adam lar bi ribi ri ni öl dü rer 
ýa ly, şol at la ýer ýü zü ni pa ra hat lyk dan 
mah rum et mä ge yg ty ýar ber len di. Oňa 
uly bir gy lyç hem be ril di. 5 Gu zy üçün ji 
mö hü ri dö wen de, üçün ji mah lu gyň hem: 
«Bä ri çyk!» di ýe ni ni eşit dim. Gör sem, 
ine, bir ga ra at dur. Onuň üs tün dä ki 
at ly nyň elin de bir te re zi bar dy. 6  On soň 
men dört mah lu gyň ara syn dan gö ýä bir 
se siň: «Uzak ly gün iş läp ga zan jak ha ky 
di ňe bir kä se bug daý bi len üç kä se ar pa 
ýet sin! Em ma zeý tun we üzüm agaç la ry
ny za ýa la ma!» di ýe ni ni eşit dim. 7 Gu zy 
dör dün ji mö hü ri dö wen de, dör dün ji mah
lu gyň hem: «Bä ri çyk!» di ýe ni ni eşit dim. 
8  Gör sem, ine, reň ki sol gun bir at dur. 
Onuň üs tün dä ki at ly nyň ady Ölüm di, 
onuň yz yn dan ölü ler dün ýä si gel ýär di. 
Ola ra ýe riň dört den bir bö le gi ne yg ty
ýar ber lip, şol ýer dä ki adam la ry gy lyç, 
aç lyk, mer gi, wag şy haý wan lar bi len 
öl dür mä ge rug sat edi lip di. 9 Gu zy bä şin ji 
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a 6:17 Ola ryň – kä bir gol ýaz ma lar da Onuň.

mö hü ri dö wen de, gur ban lyk sy pa sy nyň 
aşa gyn da Hu da ýyň Hoş Ha ba ry ug run da 
we eden şa ýat lyk la ry üçin öl dü ri len
le riň jan la ry ny gör düm. 10  Olar bat ly 
ses bi len gy gy ryp: «Eý, mu kad des we 
ha ky ky Reb! Sen ýer ýü zü niň ila ty ny 
ha çan hö küm et jek? Bi ziň ga ny my zy 
olar dan ha çan so ra jak?» di ýip so ra dy lar. 
11 Şon da ola ra ak ly bas ber lip, ýe ne az 
sa lym sa byr et me li di gi ni aýt dy lar. Çün ki 
ola ryň ha ta ry na öz le ri ýa ly öl dü ril jek 
ýol daş la ry nyň we do gan la ry nyň do ly 
sa ny go şul ma ly dy. 12  Gu zy al tyn jy mö
hü ri dö wen de, ýe riň ga ty çaý ka na ny ny 
gör düm. Gün ga ra ýüň den do ka lan jul 
ki min ga ral dy, Aý bol sa ga na dön di. 
13  As man da ky ýyl dyz lar ýe re pa ýyr
dap dö kül di ler. Olar biş me dik in jir le riň 
güýç li ýe liň zar by na ýe re dö kü li şi ýa ly 
gaç dy lar. 14  Gök hem ka gyz ki min düýr
le nip, göz den ýit di. Dag la ryň, ada la ryň 
äh li si öz ýe rin den goz gan dy. 15 Dün ýä niň 
şa la ry, şa za da la ry, müň ba şy la ry, baý la ry, 
yg ty ýar ly la ry, hem me gul lar we azat 
adam lar go wak lar da, da gyň ga ýa la ryn da 
giz len di ler. 16  Olar dag la ra we ga ýa la ra 
ýüz le nip, şeý le diý di ler: «Bi ziň üs tü
mi ze ýy ky lyň! Bi zi tagt da Otu ra nyň 
ýü zün den, Gu zy nyň ga za byn dan giz läň! 
17 Çün ki Ola ryň a ga za by nyň gü ni ýe tip 
gel di. Mu ňa döz gel jek bar my?»

7-nji bap

Möhürlenen 144000 adam
1 Şun dan soň ýe riň dört bur çun da du ran 

dört pe riş dä ni gör düm. Olar ýer ýü zü ne, 
deň ze ýada agaç la ra öwüs me sin di ýip, 
ýe riň dört ta ra pyn da ky ýel le ri sak lap 
dur du lar. 2  Ola ra ýe re, deň ze zy ýan 
ýe tir mek lik yg ty ýa ry ber lip di. Soň ra 

gün do gar dan ýo ka ry çy kyp bar ýan pe
riş dä ni gör düm. On da Di ri Hu da ýyň 
mö hü ri bar dy. Ol şol dört pe riş dä bat ly 
gy gy ryp, şeý le diý di: 3 «Biz Hu da ýy
my zyň gul la ry nyň maň la ýy na mö hür 
bas ýan çak, ýe re, deň ze we agaç la ra 
zy ýan ýe tir mäň!» 4  Men mö hür le nen le
riň sa ny ny eşit dim. Ys ra ýyl hal ky nyň 
äh li ti re le rin den bir ýüz kyrk dört müň 
adam mö hür le nen di:
 5 Ýahuda tiresinden on iki müň 

adam,
ruben tiresinden on iki müň adam,
gat tiresinden on iki müň adam,

 6 aşer tiresinden on iki müň adam,
naftaly tiresinden on iki müň 

adam,
manaşa tiresinden on iki müň 

adam,
 7 şimgon tiresinden on iki müň 

adam,
lewi tiresinden on iki müň adam,
ysakar tiresinden on iki müň 

adam,
 8 zebulun tiresinden on iki müň 

adam,
ýusup tiresinden on iki müň 

adam,
benýamin tiresinden on iki müň 

adam.

Ak lybasa beslenen mähelle
9 Mun dan soň her mil let den, her halk

dan, her ti re den, her dil den bo lan, hiç 
ki miň sa nap bil me jek ägirt mä hel le si niň 
tag tyň we Gu zy nyň öňün de du ra ny
ny gör düm. Olar ak ly bas da dy lar we 
el le rin de pal ma aga jy nyň şa ha la ry 
bar dy. 10 Olar bat ly ses bi len gy gy ryp: 
«Tagt da otu ran Hu da ýy myz we Gu
zy bi ziň Ha las gä ri miz dir» diý ýär di ler. 
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a 8:7 Ýe riň üç den bi ri – bu söz ler kä bir gol ýaz ma lar da ýok.
b 8:13 Bür gü di – kä bir gol ýaz ma lar da pe riş dä ni.

11 Tag tyň, ýa şu lu la ryň we dört mah lu gyň 
tö we re gin dä ki pe riş de le riň äh li si ýü zin 
dü şüp, Hu da ýa sež de et di ler. 12  Olar şeý le 
diý ýär di ler:

«Omyn!
Hudaýymyza öwgi, şanşöhrat 

bolsun!
Oňa paýhas, şükürler, hormat, 

gudrat we kuwwat
ebedilik ýar bolsun!
Omyn!»

13 On soň ýa şu lu lar dan bi ri men den: 
«Bu ak ly ba sa bes le nen ler kim, ni re
den ge lip dir ler?» di ýip so ra dy. 14  Men: 
«Mu ny sen bil ýän siň, agam!» di ýip jo
gap ber dim. Ýa şu ly: «Bu lar şol agyr 
mu şak gat la ry baş dan ge çi ren ler. Olar 
öz ly bas la ry ny Gu zy nyň ga ny bi len 
ýu wup, ola ry apak et di ler. 15 Şo ňa gö rä, 
olar Hu da ýyň tag ty nyň öňün de bo lup, 
gi jegün diz Onuň yba dat ha na syn da Oňa 
hyz mat ed ýär ler. Tagt da Otu ran ola ry 
Öz pe na syn da sak la ýar. 16  Olar in di as la 
ajyk maz lar, as la suw sa maz lar, ola ry gün 
ur maz, jöw zada ýak maz. 17 Çün ki tag
tyň or ta syn da du ran Gu zy ola ry ba kar, 
ola ry ýa şa ýyş su wu nyň göz baş la ry na 
äki der. Hu daý ola ryň göz ýaş la ry nyň 
her dam ja sy ny sü pü rer».

8-nji bap

Ýedinji möhür
1 Gu zy ýe din ji mö hü ri dö wen de, gök de 

ýa rym sa ga da go laý üm süm lik bol dy. 
2  Men Hu da ýyň öňün de du ran ýe di 
pe riş dä ni gör düm. Ola ra ýe di sur naý 
be ril di. 3 Baş ga bir pe riş de ge lip, gur
ban lyk sy pa sy nyň öňün de dur dy. Onuň 
elin de al tyn dan gap bar dy. Bu pe riş dä 

köp muk dar da ýa kym ly ys ly tü tet gi 
be ril di. Ol bu tü tet gi ni Hu da ýyň hal
ky nyň do gadi leg le ri ne go şup, tag tyň 
öňün dä ki al tyn dan ýa sa lan gur ban lyk 
sy pa syn da hö dür et me li di. 4  Hu da ýyň 
hal ky nyň do gadi leg le ri bi len bir lik de 
ýa kym ly ys ly tü tet gi niň tüs se si pe riş
dä niň elin den Hu da ýyň hu zu ry na ta rap 
ýo ka ry gö te ril di. 5 Pe riş de ga by alyp, ony 
gur ban lyk sy pa syn da ky ot dan dol dur
dyda, ony gök den ýe re zyň dy. Şon da 
gök gür läp, güň leç gür rül di eşi dil di, 
ýyl dy rym ça kyp, ýer tit re di.

Ýedi surnaý
6  On soň ýe di pe riş dä niň her si elin

dä ki sur na ýy çal ma ga taý ýar lan dy lar. 
7 Bi rin ji pe riş de sur na ýy ny çal dy. Gan 
ga ty şyk ly do ly we ot dö räp, ýer ýü zü ne 
dö kül di. Ýe riň üç den bi ri a, agaç la ryň 
üç den bi ri, gök ot la ryň ba ry ýa nyp köý di. 
8  Ikin ji pe riş de sur na ýy ny çal dy. Şon da 
alaw lap ýan ýan äpet dag ýa ly bir zat deň
ze zy ňyl dy. Deň ziň su wu nyň üç den bi ri 
ga na öw rü lip, 9 on da ýa şa ýan jan lyjan
dar la ryň üç den bi ri gy ryl dy, gä mi le riň 
üç den bi ri he läk bol dy. 10 Üçün ji pe riş de 
sur na ýy ny çal dy. Gök den alaw lap ýan
ýan ot ýa ly äpet bir ýyl dyz der ýa la ryň 
üç den bi ri niň üs tü ne, suw göz baş la ry na 
gaç dy. 11 Ol ýyl dy zyň ady Ýow şan dyr. 
Suw la ryň üç den bi ri aja dy. Ajy suw dan 
içen adam la ryň en çe me si öl di. 12  Dör
dün ji pe riş de sur na ýy ny çal dy. Gü nüň 
üç den bir bö le gi ne, Aýyň üç den bir 
bö le gi ne, ýyl dyz la ryň üç den bir bö
le gi ne zar ba ur lup, ola ryň üç den bir 
bö le gi ga ral dy. Ne ti je de, gün di ziň we 
gi jä niň üç den bir bö le gi ýag ty syz gal dy. 
13 Soň ra men gök de uçup ýö ren bür gü di b 
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a 9:11 Abad don – ýew reý çe bu söz he läk leý ji diý me gi aň lad ýar.
b 9:11 Apol li ýon – grek çe bu söz hem he läk leý ji diý me gi aň lad ýar.

gör düm. Onuň bat ly ses bi len şeý le diý
ýä ni ni eşit dim: «Sur naý çal jak beý le ki 
üç pe riş dä niň sur na ýy nyň se sin den ýa
ňa ýer ýü zün de ýa şa ýan la ryň gü nü ne 
waýwaýwaý!»

9-njy bap
1 Bä şin ji pe riş de sur na ýy ny çal dy. 

Men gök den ýe re ga çan bir ýyl dyz 
gör düm. Ýyl dy za dow zah gu ýu sy nyň 
aça ry be ril di. 2  Ol dow zah gu ýu sy ny 
açan da, on dan äpet oja gyň tüs se si ýa ly 
tüs se bu rug sa lap çyk dy. Bu tüs se den 
ýa ňa Gün we Aý ga ral dy. 3 Tüs se den 
ýer ýü zü ne çe kirt ge ler ýag dy. Ola ra 
ýer ýü zün dä ki iç ýan la ryň ky ýa ly güýç 
ber lip di. 4  Ola ra ýer ýü zü niň otu na, 
ösüm li gi ne ýada aga jy na dälde, di ňe 
maň la ýyn da Hu da ýyň mö hü ri bol ma
dyk adam la ra zy ýan ýe tir mek buý rul dy. 
5  Ola ra bu adam la ry öl dür män, di ňe 
bäş aý lap gy na ma ga yg ty ýar be ril di. 
Çe kirt ge le riň ber ýän ez ýe ti iç ýan la
ryň ada my ça kan da ber ýän yza sy na 
meň ze ýär di. 6  Adam lar şol gün ler de 
ölü mi ag ta rar lar, ýö ne ony tap maz lar. 
Ölü mi küý sär ler, ýö ne ölüm olar dan 
ga çar. 7 Çe kirt ge le riň gör nü şi sö we
şe gir jek be dew le riň kä meň ze ýär di. 
Ola ryň baş la ryn da al tyn tä je meň zeş 
zat bar dy, ýüz le ri ada myň ka meň ze
ýär di. 8  Saç la ry aýa lyň sa çy, diş le ride 
ars la nyň ky ýa ly dy. 9 Ola ryň dö şi de
mir so wut ýa ly dy. Ga nat la ry nyň se si 
köp san ly sö weş ara ba la ry nyň şa kyr
dy sy na meň ze ýär di. 10  Iç ýan la ryň ky 
ýa ly guý ruk la ry we neş der le ri bar dy. 
Adam la ra bäş aý lap ejir çek dir mek 
üçin ber len güýç le ri guý ruk la ryn da dy. 
11 Ola ra düýp süz dow za hyň pe riş de si 

hö küm dar lyk ed ýär di. Bu pe riş dä niň 
ady ýew reý çe Abad don a, grek çe bol
sa Apol li ýon dyr b. 12  Bi rin ji be la geç di, 
onuň yz yn dan ýe nede iki be la gel ýär.

13  Al tyn jy pe riş de sur na ýy ny çal
dy. Men Hu da ýyň öňün dä ki al tyn dan 
ýa sa lan gur ban lyk sy pa sy nyň dört şa
hyn dan çyk ýan se si eşit dim. 14  Bu ses 
eli sur naý ly pe riş dä: «Be ýik Ýew frat 
der ýa sy nyň bo ýun da da ňyl gy du ran 
dört pe riş dä ni bo şat» diý di. 15  Dört pe
riş de bo şa dyl dy. Olar şol ýyl, şol aý, 
şol gün, şol sa gat üçin taý ýar la ny lyp, 
adam la ryň üç den bi ri ni öl dür mä ge ni
ýet le nip di. 16  At ly go şun la ry nyň sa ny 
müň ler çe müň di, ola ryň sa ny ny me
niň özüm eşit dim. 17 Gör nü şim de gö ren 
at la ry myň we ola ryň üs tün dä ki le riň 
gör nü şi şeý le di: at ly la ryň so wut la ry 
ot ýa ly gy zyl, go ýy gök we kü kürt ýa
ly sa ry dy; at la ryň kel le si ars la nyň ka 
meň ze ýär di, agyz la ryn dan ot, tüs se we 
kü kürt çyk ýar dy. 18  Adam la ryň üç den 
bi ri ola ryň ag zyn dan çyk ýan ot dan, 
tüs se den we kü kürt den – şu üç be la dan 
öl di. 19 At la ryň güý ji hem agyz la ryn da, 
hem guý ruk la ryn da dy. Ola ryň guý ruk
la ry ýy la na meň ze ýär di, se bä bi ola ryň 
ujy ýy la nyň kel le si ýa ly dy. Olar şo nuň 
bi len adam la ry he läk le ýär di ler. 20  Bu 
be la lar dan aman ga lan adam lar şon
dada el le ri niň pis iş le rin den dä nip, 
to ba gel me di ler. Olar jyn la ra, al tyn
dan, kü müş den, bü rünç den, daş dan we 
agaç dan ýa sa lyp, eşit me ýän, gör me ýän, 
ýö re me ýän but la ra sež de et mek le ri ni 
bes et me di ler. 21 Olar gan hor lyk la ryn dan, 
ja dy göý lik le rin den, az gyn lyk la ryn dan 
we ogur lyk la ryn dan dän me di ler, to ba 
gel me di ler.
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10-njy bap

Perişde we kitapça
1 On soň men gök den aşak inip gel

ýän baş ga bir güýç li pe riş dä ni gör düm. 
Ol bu lu da bü re nip di, onuň ba şy nyň 
ýo kar syn da älem go şar şug la saç ýar dy. 
Pe riş dä niň ýü zi gün ýa ly şöh le saç ýar
dy, aýak la ry bol sa ot sü tün le ri ýa ly dy. 
2  Elin de açyk ki tap ça bar dy. Ol sag aýa
gy ny deň ze, çep aýa gy ny bol sa ýe riň 
üs tün de goý dyda, 3 ars la nyň ar ryl dy sy na 
meň zeş bat ly ses bi len gy gyr dy. Soň ra 
ýe di gök gür rül di si gür le di. 4  Bu ýe di 
gök gür rül di si gür län de, men ýaz ma
ga taý ýar lan dym. Ýö ne gök den: «Ýe di 
gök gür rül di si niň aý dan la ry ny ýaz ma, 
ýö ne mö hür le! Goý, olar giz lin gal syn!» 
di ýen bir ses eşit dim. 5 Deň ziň we ýe
riň ýü zün de du ra ny ny gö ren pe riş däm 
sag eli ni gö ge gal dyr dy. 6  Ol gö gi we 
gök dä ki le ri, ýe ri we ýer dä ki le ri, deň zi 
we de ňiz dä ki le ri Ýa ra da nyň, ba ky ýa
şa ýan Hu da ýyň adyn dan ant içip, şeý le 
diý di: «In di gi jik me bol maz! 7 Ýe din ji 
pe riş dä niň sur na ýy ny çal jak gü ni Hu
daý Öz py gam ber gul la ry na yg lan edi şi 
ýa ly, Onuň sy ry ama la aşar». 8  Soň ra 
gök den eşi den se sim ýe nede me niň 
bi len gep le şip, ma ňa: «Bar, deň ziň we 
ýe riň ýü zün de du ran pe riş dä niň elin
dä ki açyk ki tap ça ny al!» diý di. 9 Men 
pe riş dä niň ýa ny na ba ryp, ki tap ça ny 
ma ňa ber me gi ni ha ýyş et dim. Ol hem 
ma ňa: «Al, iý! Ol içi ňi aja dar, ýö ne 
ag zyň da bal ýa ly süý ji bo lar» diý di. 
10  Men ki tap ça ny pe riş dä niň elin den 
alyp iý dim. Ol ag zym da bal ýa ly süý jü di, 
em ma ony iýe nim den soň, içim aja dy. 
11 On soň ol ma ňa: «Sen ýe nede köp 
halk lar, mil let ler, dil ler we pa ty şa lar 
hak da py gam ber lik et me li siň» diý di.

11-nji bap

Iki şaýat
1 Ma ňa bir öl çeg ta ýa gy ber lip, şeý le 

di ýil di: «Gitde, Hu da ýyň yba dat ha na
sy ny, gur ban lyk sy pa sy ny öl çe, ol ýer de 
sež de ed ýän le ri sa na. 2  Em ma yba dat
ha na nyň daş ky how lu sy ny ha sa ba al ma, 
ony öl çe me, se bä bi ol baş ga mil let le re 
ber len dir. Olar mu kad des şä he ri kyrk iki 
aý lap de pe lär. 3 Men iki şa ýa dy my ibe
re rin. Olar hem jul geý nip, bir müň iki 
ýüz alt myş gün läp py gam ber lik eder ler. 
4  Dün ýä niň Reb bi niň öňün de du ran iki 
zeý tun aga jy, iki çy ra dan, ine, şu lar dyr. 
5 Kim dir bi ri ola ra zy ýan ýe tir jek bol sa, 
ola ryň ag zyn dan çy kan ot duş man la ry ny 
köý dü rer. Ola ra zy ýan ýe tir mek çi bo lan 
şeý le öl dü ril me li dir. 6 Py gam ber lik eden 
gün le ri ýa gyş ýag maz ýa ly, ola ryň gö gi 
bag la ma ga yg ty ýa ry bar dyr. Ola ryň su wy 
ga na öwür mä ge, ýer ýü zü ni is län wagt
la ry dür li be lakül pet le re ýo luk dyr ma ga 
yg ty ýar la ry bar dyr. 7 Olar py gam ber lik le
ri ni ta mam lan la ryn da, dow zah dan çy kan 
jan dar olar bi len ur şar. Jan dar ola ry ýe ňer 
we öl dü rer. 8 Ola ryň je set le ri be ýik şä he riň 
baş kö çe sin de serl ip ýa tar. Ola ryň Reb bi 
hem bu şä her de ha ça çüý len di. Adam
lar ýaň sy lap, bu şä he ri „So dom“ ýada 

„Mü sür“ di ýip at lan dyr ýar dy lar. 9 Her 
halk dan, ti re den, dil den we mil let den 
bo lan adam lar üç ýa rym gün läp ola ryň 
je set le ri ne to ma şa eder ler we jaý la ma ga 
rug sat ber mez ler. 10 Ýer ýü zü niň ila ty ola
ryň bu ýag da ýy na be ge ni şip, baý ram eder, 
bi ribir le ri ne sow gat lar ýol lar. Se bä bi bu 
iki py gam ber ýer ýü zün de ýa şa ýan la ra 
köp sü tem edip di». 11 Em ma üç ýa rym 
gün den Hu da ýyň di ri lik de mi ola ryň 
be de ni ne gi rip, olar aýa ga gal dy lar. Mu
ny gö ren le ri how sa la gap lap al dy. 12  Iki 
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a 11:17 Käbir golýazmalarda we geljekde boljaksyň diýen jümle hem bar.
 
12:5 Zeb 2:89. 

py gam ber gök den: «Bä ri, ýo ka ry çy kyň!» 
diý ýän bat ly se si eşit di. On soň olar duş
man la ry nyň gö zü niň al nyn da bu lut da 
gö ge gal dy lar. 13 Şol sa gat bir güýç li ýer tit
re me bo lup, şä he riň on dan bi ri ýum rul dy. 
Ýer tit re me de ýe di müň adam he läk bol dy. 
Aman ga lan lar gor kup, Gö güň Hu da ýy ny 
şöh rat lan dyr dy lar. 14 Ikin ji be la hem geç di. 
Ine, ba sym, üçün ji be la ýe tip gel ýär!

Ýedinji surnaý çalynýar
15  Ýe din ji pe riş de sur na ýy ny çal dy. 

Gök den:
«Dünýä şalygy indi Rebbimiziň 

we Onuň Saýlanynyň 
şalygydyr.

Hudaý asyrlarboýy şalyk 
sürjekdir» – diýip gygyrýan 
batly sesler eşidildi.

16  Hu da ýyň öňün de tagt la ryn da otu ran 
ýig ri mi dört ýa şu ly Onuň öňün de ýü zin 
düş dide, Oňa sež de edip, 17 şeý le diý di:

«Ýa Reb Hökmürowan Hudaý!
Sen häzir bar, geçmişdede 

bolduň a.
Biz Saňa şükür edýäris.

Çünki Sen beýik gudratyňa 
beslenip,

şalyk sürüp başladyň.
 18 Milletler Saňa gaharlandylar.

Indi Sen hem gazaba mündüň.
Indi ölülere kazylyk etmegiň 

wagty geldi.
Seniň gullaryň bolan pygamberleri,

Öz halkyňy we Senden gorkýan 
ulykiçi baryny

sylaglamagyň wagty geldi.
Ýeri harabalyga öwrenleri heläk 

etmegiň wagty geldi».

19 On soň Hu da ýyň gök dä ki yba dat ha
na sy açy lyp, onuň için dä ki Äht san dy gy 
gö rün di. Şol pur sat da ýyl dy rym lar çak dy, 
bat ly ses ler, gök gür rül di si eşi dil di, ýer 
tit räp, güýç li do ly ýag dy.

12-nji bap

Aýal we aždarha
1 As man da tä sin bir ala mat: Gü ne 

bes le nen bir aýal peý da bol dy. Onuň 
aýak la ry nyň as tyn da ýa ňy do gan Aý, 
ba şyn da on iki ýyl dyz ly tä ji bar dy. 2  Aýal 
göw re li di. Do gur jak bo lup, bur gu sy tu
tup gy gyr ýar dy. 3 Soň ra as man da baş ga 
bir ala mat peý da bol dy. Bu ýe di kel le li, 
on şah ly, kel le le rin de ýe di tä ji bo lan äpet 
gy zyl až dar ha dy. 4  Ol gök dä ki ýyl dyz
la ryň üç den bi ri ni guý ru gy bi len sy ryp, 
ýer ýü zü ne zyň dy. Až dar ha do gul jak ça
ga ny ba dabat ýu wut mak üçin, bur gu sy 
tut ýan aýa lyň öňün de dur dy. 5 Aýal bir 
ogul – äh li mil let le ri de mir ha sa sy bi len 
do lan dyr jak bir og lan do gur dy. Onuň ça
ga sy al nyp, Hu da ýyň hu zu ry na – Onuň 
tag ty na el til di. 6  Aýal bol sa çö le ga çyp 
git di. Ol çöl de müň iki ýüz alt myş gün
läp iý mit le ner ýa ly, Hu daý şol ýer de oňa 
bir ýer taý ýar lap dy. 7 On soň gök de uruş 
baş lan dy. Mi ka ýyl we onuň pe riş de le ri 
až dar ha bi len uruş dy lar. Až dar hada 
öz pe riş de le ri bi len ola ra gar şy uruş
dy. 8  Em ma až dar ha nyň ýeň mä ge güý ji 
ýet män, gök dä ki ýer le ri ni el den gi der di. 
9 Uly až dar ha öz pe riş de le ri bi len ýe re 
taş lan dy. Ha wa, bü tin dün ýä ni az dy ryp, 
ib lis ýada şeý tan di ýip at lan dy ryl ýan bu 
ga dy my ýy lan ýe re taş lan dy. 10 Mun dan 
soň gök den bir bat ly ses eşit dim. Ol şeý le 
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a 13:1 Až dar ha… dur dy – kä bir gol ýaz ma lar da Men… dur dum.
b 13:4 Adam lar… be rip di – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da Adam lar öz yg ty ýa ry ny jan da ra 
be ren až dar ha sež de et di ler di ýip duş gel ýär.
ç 13:10 Tus sag edil me li – kä bir gol ýaz ma lar da Bi ri ni tus sag eden.
d 13:10 Gy lyç dan öl me li – kä bir gol ýaz ma lar da bi ri ni gy lyç bi len öl dü ren.

diý di: «Ine, Hu da ýy my zyň ha las et jek 
pur sa dy gel di! Onuň gud ra ty we şa ly gy 
ama la aş dy. Onuň Saý la ny nyň hök mü ro
wan ly gy ber ka rar bol dy. Hu da ýy my zyň 
hu zu ryn da do gan la ry my zy gi jegün diz 
aýyp la ýan, ola ra töh met at ýan şeý tan 
aşak zy ňyl dy. 11 Do gan la ry myz Gu zy nyň 
ga ny ar ka ly, öz şa ýat lyk la ry ar ka ly ony 
ýeň di ler. Hat da ölüm how py üst le ri ne 
aba nan dada, jan la ry ny aýa ma dy lar. 
12  Şo ňa gö rä, eý, gök we on da ýa şa ýan lar, 
he şel le ka kyň! Eý, ýer we de ňiz, si ziň 
bol sa ha ly ňy za waý! Çün ki ib lis ýa ny
ňy za in di, ol wag ty nyň aza lan dy gy ny 
bi len soň, ga zap aty na mün di».

13 Až dar ha özü niň ýe re zyň lan dy gy na 
dü şü nen de, ogul dog ran aýa ly ko wa la
ma ga baş la dy. 14 Aýa la ýy la nyň öňün den 
çö le, bir wag ta, iki wag ta, ýa rym wag ta 
çen li iý mit len jek ýe ri ne uçup ga çar ýa ly, 
uly bür gü diň iki ga na ty be ril di. 15 Ýy lan 
bol sa aýa ly si le gark et mek üçin, ag zy
ny açyp, onuň yz yn dan der ýa ýa ly suw 
ak dyr dy. 16  Em ma ýer ag zy ny açyp, až
dar ha nyň ag zyn dan ak dy ran der ýa sy ny 
ýu wu dyp, aýa la kö mek et di. 17 On soň 
až dar ha aýa la ga ty ga zap lan dy. Ol aýa
lyň beý le ki ça ga la ry, ýag ny Hu da ýyň 
buý ruk la ry ny ber jaý edip, Isa ba ra da 
şa ýat lyk ed ýän ler bi len uruş ma ga git di.

13-nji bap
1 Až dar ha deň ziň ke na ryn da dur dy a.

Deňizden çykan jandar
Şon dan soň men de ňiz den bir jan da

ryň çy kyp gel ýä ni ni gör düm. Onuň on 

şa hy we ýe di kel le si bar dy. Şah la ry nyň 
her si ne bir täç geý di ril gi di, kel le le rin de 
Hu da ýa dil ýe tir ýän at lar ýa zyl gy dy. 
2  Gö ren jan da rym gap la ňa meň ze ýär di. 
Aýak la ry aýy nyň aýak la ry ýa ly, ag zy 
bol sa ars la nyň ag zy ýa ly dy. Až dar ha 
bu jan da ra öz güý jü ni, tag ty ny we uly 
yg ty ýa ry ny ber di. 3 Jan da ryň kel le le ri niň 
bi ri ne ölüm ýa ra sy sal nan eken. Ýö ne 
bu ýa ra bit di. Bü tin dün ýä haý ran ga lyp, 
jan da ryň yzy na düş di. 4 Adam lar až dar ha 
sež de et di ler, se bä bi ol öz yg ty ýa ry ny 
jan da ra be rip di b. Olar: «Jan da ra taý 
gel jek bar my? Oňa gar şy ur şup bil jek 
bar my?» di ýip, oňa hem sež de et di ler. 
5 Jan da ra te kep bir we Hu da ýa dil ýe tir
ýän söz le ri so wur ýan bir agyz be ril di. 
Şeý le hem oňa öz yg ty ýa ry ny kyrk iki 
aý lap ulan mak lyk hu ku gy be ril di. 6  Ol 
Hu da ýa sög mek, Onuň ady na, mes ge
ni ne, gök de mes gen tu tan la ra sög mek 
üçin ag zy ny aç dy. 7 Jan da ra Hu da ýyň 
hal ky bi len sö we şip, ola ry ýeň mek lik 
yg ty ýa ry be ril di. Şeý lede oňa her ti
rä niň, her hal kyň, her dil den we her 
mil le tiň üs tün den hö küm sür mek lik 
yg ty ýa ry be ril di. 8  Ýer ýü zün de ýa şa ýan 
her bir yn san bu jan da ra sež de eder. Bu 
jan da ra di ňe dün ýä ýa ra dyl maz dan öň 
at la ry Ýa şa ýyş ki ta by na ýa zy lan adam lar 
sež de et mez. Ýa şa ýyş ki ta by da ma gy 
çal nan Gu zy nyň ky dyr. 9 Gu la gy bar 
adam eşit sin!

10 Tus sag edil me li ç – tus sag edi ler, gy
lyç dan öl me li d – gy lyç dan öler. Hu da ýyň 
hal ky nyň gaý rat ly ly gy we sa dyk ly gy, 
ine, şu ýer de ge rek dir.
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a 14:5 Olar müýn süz dir ler – kä bir gol ýaz ma lar da olar Hu da ýyň tag ty nyň öňün de 
müýn süz dir ler.

Ýerden çykan jandar
11 Şon dan soň men ýer den çy kyp gel ýän 

baş ga bir jan da ry gör düm. Onuň gu zy
nyň ka meň zeş iki şa hy bol sada, až dar ha 
ýa ly gep le ýär di. 12  Ol bi rin ji jan da ra hyz
mat edip, onuň bü tin yg ty ýa ry ny amal 
ed ýär di, tu tuş ýer ýü zü ni we onuň ila ty ny 
ölüm howp ly ýa ra sy bi ten jan da ra sež de 
et mä ge mej bur ed ýär di. 13 Bu ikin ji jan dar 
uly ala mat la ry gör kez ýär di, hat da yn san
la ryň göz le ri niň al nyn da gök den ýe re 
ot hem ýag dyr ýar dy. 14  Bu jan dar bi rin ji 
jan da ryň adyn dan ala mat lar gör ke zip, 
ýer ýü zü niň ila ty ny al da wa sal ýar dy. Ol 
gy lyç bi len ölüm howp ly ýa ra sal nan
dy gy na ga ra maz dan, di re len jan da ryň 
heý ke li ni ýa sa ma gy ila ta bu ýur dy. 15 Oňa 
jan da ryň heý ke li ne jan ber me güý ji be
ril di. Jan da ryň heý ke li gep läp baş la dyda, 
özü ne sež de et me ýän le ri öl dürt di. 16 Ikin ji 
jan dar hem me yn san la ry: ki çi le ri we 
ulu la ry, baý la ry we ga ryp la ry, azat la ry 
we gul la ry sag eli ne ýada maň la ýy na 
tag ma bas dyr ma ga mej bur et di. 17 Ol jan
da ryň tag ma sy bol ma dyk la ra zat sa tyn 
al ma ga ýada sat ma ga rug sat ber me ýär di. 
Bu tag ma jan da ryň ady ny ýada ady nyň 
sa ny ny aň lad ýan dyr. 18  Bu ýer de da na lyk 
ge rek dir. Düş bi adam, goý, bu jan da ryň 
sa ny ny ha sap lap çy kar syn, çün ki bu san 
bel li bir ada my aň lad ýan dyr. Onuň sa ny
da al ty ýüz alt myş al ty dyr.

14-nji bap

Guzy we 144000 adam
1 Soň ra men Si on da gyn da Gu zy nyň 

du ra ny ny gör düm. Onuň ýa nyn da bir 
ýüz kyrk dört müň adam dur dy. Ola ryň 

maň la ýyn da Gu zy nyň we Onuň Ata
sy nyň ady ýa zyl gy dy. 2  Men gök den 
ägirt uly um ma nyň güw wül di si ýa ly, 
güýç li gök gür rül di si niň se si ýa ly bir 
ses eşit dim. Bu ses ar fa çy la ryň çal ýan 
owa zy na meň ze ýär di. 3 Ýaň ky bir ýüz 
kyrk dört müň adam tag tyň öňün de, dört 
mah lu gyň we ýa şu lu la ryň öňün de tä ze 
aý dym aýd ýar dy lar. Tu tuş adam za dyň 
ara syn dan azat edi len bu bir ýüz kyrk 
dört müň adam dan baş ga hiç kim bu 
aý dy my öw re nip bil me ýär di. 4  Bu lar 
ömür le rin de aýa la ýa naş man, öz päk li
gi ni sak lan lar dy. Bu lar Gu zy ni rä git se, 
Onuň yzy na eýer ýän ler di. Bu lar yn san
la ryň ara syn dan azat edi lip, il kin ji ha syl 
hök mün de Hu da ýa we Gu za ba gyş edi
len ler di. 5 Bu la ryň agyz la ryn dan ýa lan 
söz çy kan däl dir, olar müýn süz dir ler a.

Üç perişde
6  Soň ra men gök de uçup ýö ren bir 

pe riş dä ni gör düm. Ol ýer ýü zün de ýa şa
ýan la ra: her mil le te we ti rä, her di le we 
her hal ka yg lan et jek bo lup, ebe di Hoş 
Ha ba ry ge tir ýär di. 7 Ol bat ly ses bi len 
şeý le diý ýär di: «Hu daý dan gor kuň! Ony 
beý gel diň! Çün ki Onuň ka zy lyk et jek 
sa ga dy gel di! Ýe ri, gö gi, deň zi, suw 
göz baş la ry ny Ýa ra da na sež de ediň!»

8  Onuň yz yn dan uçup gel ýän ikin
ji pe riş de şeý le diý ýär di: «Ýy kyl dy! 
Be ýik Ba byl ýy kyl dy! Öz az gyn hy
juw la ry nyň şe ra by ny äh li mil let le re 
içir di». 9 Ola ryň yz yn dan uçup ge len 
üçün ji bir pe riş de bat ly ses bi len şeý le 
diý ýär di: «Kim dekim jan da ra we onuň 
heý ke li ne sež de et se, maň la ýy na ýada 
eli ne onuň tag ma sy ny bas dyr sa, 10 Hu
da ýyň ga zap kä se sin den içer. Bu kä se 
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a 14:20 Üç ýüz çak rym – grek çe 1600 sta di os. Bu takm. 300 ki lo met re deň dir.
b 15:2 Kä bir gol ýaz ma lar da onuň tag ma sy ny di ýen söz ler hem bar.
ç 15:3 Milletleriň Şasy – käbir golýazmalarda Öz halkynyň Şasy.

Hu da ýyň ga za by nyň şe ra byn dan, hiç zat 
ga ryl ma dyk sap şe rap dan do lu dyr. Şeý le 
adam mu kad des pe riş de le riň we Gu
zy nyň öňün de ot, kü kürt bi len gy na lar. 
11 Gy nal ma la ry nyň tüs se si bol sa ebe di 
tü tär. Jan da ra we onuň heý ke li ne sež de 
eden ler ýada onuň ady nyň tag ma sy ny 
bas dy ran adam lar ne gi je, nede gün diz 
dynç alar lar». 12  Şo ňa gö räde, Hu da ýyň 
buý ruk la ry ny ber jaý edip, Isa Me sihe sa
dyk bo lup gal ýan lar gaý rat ly bol ma ly dyr. 
13 On soň gök den bir ses eşit dim. Ol şeý le 
diý di: «Mu ny ýaz: „Mun dan beý läk Reb
bi mi ze iman edip ölen ler bagt ly dyr!“» 
Ruh hem şeý le diý di: «Ha wa, olar çe ken 
zäh met le rin den dynç alar lar, çe ken zäh
met le ri niň räh ne ti ni gö rer ler».

Ýeriň hasyly orulýar
14  On soň gör sem, ine, bir ak bu lut bar. 

Bu lu dyň üs tün de yn san og lu na meň zeş 
Bi ri otyr dy. Onuň ba şyn da al tyn tä ji, 
elin de hem öt gür ora gy bar dy. 15  Yba
dat ha na dan çy kan baş ga bir pe riş de 
bu lu dyň üs tün de Otu ra na bat ly ses bi len 
şeý le diý di: «Ora gy ňy iş letde, or! Orak 
wag ty ýe tip gel di, se bä bi ýe riň ha sy
ly ýe tiş di». 16  Bu lu dyň üs tün de Otu ran 
ora gy ny ýer ýü zün de iş let di. Şeý dip, 
ýe riň hem ha sy ly orul dy. 17 Gök dä ki 
yba dat ha na dan baş ga bir pe riş de çyk dy. 
Onuň hem öt gür ora gy bar dy. 18  Soň ra 
gur ban lyk sy pa syn da ky oda gö zeg çi lik 
ed ýän baş ga bir pe riş de sy pa dan çy kyp, 
öt gür orak la bat ly ses bi len şeý le diý di: 
«Sende öt gür ora gy ňy iş let. Ýer dä ki 
üzüm aga jyn da ky sal kym la ry ýyg, çün ki 
üzüm bi şip dir». 19 Pe riş de ora gy ny ýe
riň ýü zün de iş let dide, on da ky üzüm 

sal kym la ry ny ýy gyp, Hu da ýyň üzüm 
syk ýan uly ga harga zap çu ku ry na taş
la dy. 20  Sal kym lar şä he riň da şyn da ky 
çu kur da sy kyl dy. Gan çu kur dan ço gup 
çyk dyda, at uýa ny nyň de re je si ne ga lyp, 
üç ýüz çak rym a ara ly ga ýaý ra dy.

15-nji bap

Ýedi perişde we ýedi bela
1 Şon dan soň men gök de ýe ne bir uly 

we tä sin ala mat gör düm: gök de ýe di 
pe riş de, her si niň elin de bol sa bir be la 
bar dy. Bu be la lar soň ky be la lar bo lup, 
olar Hu da ýyň ga za by ny soň la ýar dy lar. 
2  Men ot bi len ga ry şyk, çüý şe den ýa
sa lan de ňiz ýa ly bir zat gör düm. Onuň 
üs tün de jan da ry, onuň heý ke li ni b, ady ny 
aň lad ýan sa ny ýe ňen ler dur dy. Ola ryň 
el le rin de Hu da ýyň be ren ar fa la ry bar dy. 
3 Olar Hu da ýyň gu ly Mu sa nyň we Gu
zy nyň aý dy my ny aýd ýar dy lar:

«Ýa Reb Hökmürowan Hudaý!
Seniň işleriň beýik, täsindir.

Eý, milletleriň Şasy ç!
Seniň ýollaryň dogry we hakdyr.

4  Ýa Reb, Sen den gork ma jak bar my?
Adyňa şöhrat aýtmajak barmy?

Çünki mukaddes ýeketäk 
Sensiň!

Ähli milletler huzuryňa gelerler,
olar Saňa sežde ederler.

Çünki adalatly hökümleriň 
aýan boldy».

5 Mun dan soň gök dä ki yba dat ha na nyň, 
ýag ny äht ça dy ry nyň açy la ny ny gör düm. 
6  Yba dat ha na dan ýe di be la ny ge tir ýän 
ýe di pe riş de çyk dy. Ola ryň eg nin de 
tä miz, apak zy gyr ly bas lar, bil le rin de 
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a 16:17 Yba dat ha na da ky – kä bir gol ýaz ma lar da gök dä ki yba dat ha na da ky.

bol sa al tyn dan gu şak la ry bar dy. 7 Dört 
mah lu gyň bi ri ýe di pe riş dä ba ky ýa şa ýan 
Hu da ýyň ga za byn dan do ly ýe di al tyn 
kä se ber di. 8  Yba dat ha na Hu da ýyň şöh
ra ty nyň, gud ra ty nyň tüs se sin den dol dy. 
Ýe di pe riş dä niň ýe di be la sy ta mam lan
ýan ça, hiç kim yba dat ha na gi rip bil me di.

16-njy bap

Hudaýyň gazaby we ýedi käse
1 Şon dan soň men yba dat ha na dan 

ýe di pe riş dä: «Gi diňde, Hu da ýyň ga
za byn dan do ly ýe di kä sä ni ýe riň ýü zü ne 
dö küň!» di ýen bat ly se si eşit dim. 2  Bi
rin ji pe riş de gi dip, kä se si ni ýe re dök di. 
Jan da ryň tag ma sy bo lan we onuň heý
ke li ne sež de eden adam lar da er bet we 
agy ry ly ýa ra lar peý da bol dy. 3  Ikin ji 
pe riş de kä se si ni deň ze dök di. De ňiz 
öli niň ga ny na meň zeş ga na öw rül dide, 
on da ky jan lyjan da ryň äh li si gy ryl dy. 
4  Üçün ji pe riş de kä se si ni der ýa la ra, suw 
göz baş la ry na dök di. Olarda ga na öw
rül di. 5 Men suw la ra gö zeg çi lik ed ýän 
pe riş dä niň şeý le di ýe ni ni eşit dim: «Eý, 
hä zir bar we geç miş de bo lan Mu kad
des Hu daý! Sen şu hö kü mi çy kar mak 
bi len ada lat ly dy gy ňy aýan et diň. 6  Olar 
hal ky ňyň we py gam ber le ri ňiň ga ny ny 
dök di, Sen hem ola ra gan içi rip, al my
ty ny ber diň!»

7 Men gur ban lyk sy pa syn dan bir se siň: 
«Ha wa, Reb Hök mü ro wan Hu daý, Se
niň hö küm le riň hak dyr, adyl dyr» di ýip 
jo gap be re ni ni eşit dim.

8  Dör dün ji pe riş de kä se si ni Gü
ne dök di. Gü ne yn san la ry ot bi len 
ýa kypköý dür mek lik güý ji be ril di. 
9 Güýç li ho wur yn san la ry ýa kypköý
dür di. Ýö ne olar to ba gel me di ler, Hu da ýy 

şöh rat lan dyr ma dy lar. Ter si ne, bu be la la ra 
hö kü mi ni ýö red ýän Hu da ýa gar ga dy
lar. 10 Bä şin ji pe riş de kä se si ni jan da ryň 
tag ty na dök di. Jan da ryň pa ty şa ly gy 
tüm lü ge gap lan dy. Yn san lar çek ýän 
ejir le rin den ýa ňa dil le ri ni diş le di ler. 
11 Olar et miş le rin den dän me di ler, to ba 
gel me di ler, ter si ne, ejir le ri we ýa ra la ry 
üçin Gö güň Hu da ýy na gar ga dy lar. 12  Al
tyn jy pe riş de kä se si ni be ýik Ýew frat 
der ýa sy na dök di. Gün do gar dan gel ýän 
pa ty şa la ryň ýo lu nyň açyl ma gy üçin, 
der ýa nyň su wy gu ra dy. 13 On soň až dar
ha nyň, jan da ryň we galp py gam be riň 
agyz la ryn dan gur ba ga meň zeş üç er bet 
ru huň çy ka ny ny gör düm. 14 Bu lar ala mat
lar gör ke zip bil ýän jyn la ryň ruh la ry dyr. 
Bu lar Hök mü ro wan Hu da ýyň be ýik gü
nün de bol jak sö weş üçin bü tin dün ýä niň 
pa ty şa la ry ny üý şür mä ge bar ýar lar.

15 «Ine, Men bir og ry ki min gel ýä rin! 
Oýa bo lan bagt ly dyr! Ýa la ňaç gez män, 
uýat la ry ny gör kez män, eşik le ri ni eg
nin de sak lan bagt ly dyr!»

16  On soň er bet ruh lar pa ty şa la ry ýew
reý çe «Ar ma ged don» di ýil ýän ýe re 
üý şür di ler. 17 Ýe din ji pe riş de kä se si ni 
ho wa ser pip goý ber di. Yba dat ha na da
ky a tagt dan: «Ama la aş dy!» di ýen bat ly 
bir ses eşi dil di. 18  Şon dan soň ýyl dy
rym lar çak dy, güm mür däp, gök gür le di, 
güýç li ýer tit re me bol dy. Yn san lar ýer 
ýü zün de ýa şap baş la ny bä ri şeý le güýç li 
ýer tit re me bol man dy. 19 Be ýik şä her üç 
bö lek bol dy. Mil let le riň şä her le ri weý
ran bol dy. Hu daý Ba byl şä he ri ni ýa da 
sa lyp, ga harga za byn dan do ly şe rap ly 
kä se sin den bu şä he re içir di. 20  Ada la
ryň äh li si ýi ti rim bol dy, dag lar göz den 
ga ýyp bol dy. 21 Yn san la ryň üs tü ne gök
den her si niň ag ra my bir bat ma na go laý 
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güýç li do ly ýag dy. Yn san lar do ly be la sy 
üçin Hu da ýa gar ga dy lar, se bä bi bu be la 
diý seň aýyl ganç dy.

17-nji bap

Aýal we jandar
1 Eli kä se li ýe di pe riş dä niň bi ri ge lip, 

ma ňa şeý le diý di:
«Gel, men sa ňa köp suw la ryň üs tün den 

hök mü ro wan lyk ýö red ýän uly lo ly nyň 
je za sy ny gör ke ze ýin. 2  Dün ýä niň pa ty şa
la ry onuň bi len zy na et di ler, ýe riň ila ty 
onuň zy na hor lyk şe ra byn dan içipiçip 
ser hoş bol dy». 3 On soň pe riş de me ni 
Mu kad des Ruh ar ka ly çö le äkit di. Men 
ol ýer de gypgy zyl jan da ryň üs tün de 
otu ran bir aýa ly gör düm. Bu jan da ryň 
tu tuş en da my Hu da ýa dil ýe tir ýän at
lar dan do lu dy, onuň ýe di kel le si, on 
şa hy bar dy. 4  Aýal bol sa go ýy gyr my zy 
we algy zyl ly bas la ra bes le nip, al tyn, 
gym mat ba ha daş lar we dür ler bi len be
ze nip di. Onuň elin de ýig ren ji zat lar dan 
we zy na hor ly gy nyň ne jis li gin den do ly 
al tyn şa kä se bar dy. 5 Bu aýa lyň maň la
ýyn da «Be ýik Ba byl, dün ýä lo lu la ry nyň 
we ne jis lik le ri niň ene si» di ýen syr ly at 
ýa zyl gy dy. 6  On soň aýa lyň Hu da ýyň 
hal ky nyň we Isa nyň şa ýat la ry nyň ga ny
ny içip, ser hoş bo la ny ny gör düm. Mu ny 
gö rüp, ga ty geň gal dym. 7 Pe riş de ma
ňa şeý le diý di: «Nä me geň gal ýar syň? 
Aýa lyň, onuň at la nyp bar ýan ýe di baş ly 
we on şah ly jan da ry nyň sy ry ny men 
sa ňa aý da ýyn. 8  Se niň gö ren jan da ryň 
bir wagt lar bar dy, ýö ne in di ýok. Em ma 
soň ra ol he läk bol ma zyn dan öň ölü ler 
dün ýä sin den çy kar. Ýer ýü zü niň ila ty, 
ýag ny dün ýä ýa ra dy la ny bä ri at la ry ýa şa
ýyş ki ta by na ýa zyl ma dyk lar bu jan da ry 
gö ren le rin de haý ran ga lar lar, se bä bi ol 
bir wagt lar bar dy, in di ýok, ýö ne ýe ne 

ge ler. 9 Bu la ra dü şün mek üçin paý has we 
da na lyk ge rek. Ýe di kel le – bu aýa lyň 
otu ran ýe di da gy ny we ýe di pa ty şa ny 
aň lad ýar. 10  Ola ryň bä şi si he läk bol dy, 
bi ri şa lyk sür ýär, ýe nede bi ri he niz 
ge le nok. Ýö ne ol ge len de, uzak şa lyk 
sür mez. 11 Bir wagt lar bar bo lup, in di 
ýok jan dar bol sa se ki zin ji dir. Şol bir 
wag tyň özün dede ol ýe di le riň bi ri bo
lup, he läk bol ma ga bar ýan dyr. 12  Se niň 
gö ren on şa hyň bol sa he niz pa ty şa ly ga 
ýet me dik on pa ty şa dyr. Ýö ne olar jan dar 
bi len bi le bir sa gat pa ty şa lyk et mä ge 
yg ty ýar alar lar. 13 Bu on pa ty şa nyň mak
sa dy bir bo lup, olar öz güýç le ri ni we 
yg ty ýar la ry ny jan da ra be rer ler. 14  Olar 
Gu zy bi len sö we şer ler, ýö ne Gu zy ola ry 
ýe ňer. Çün ki Gu zy şa la ryň Şa sy, taň
ry la ryň Taň ry sy dyr. Onuň ça gy ran la ry, 
saý lan la ry we sa dyk la ry Onuň bi len bo
lar lar». 15 Pe riş de ma ňa ýe ne şeý le diý di: 
«Lo ly nyň hök mü ro wan lyk sür ýän köp 
suw la ry her mil let den, her halk dan, her 
dil den bo lan ägirt mä hel lä ni aň lad ýan
dyr. 16  Se niň gö ren on şa hyň we jan dar 
bu aýa ly ýig re ner ler. Olar ony toz du ryp, 
ýa la ňaç lar lar; onuň eti ni iýip, ony ot lar
lar. 17 Çün ki Hu daý Öz mak sa dy ny ama la 
aşyr mak is le gi ni ola ryň ýü re gi ne guý dy. 
Şun luk da, olar Hu da ýyň söz le ri ber jaý 
bol ýan ça, öz le ri niň hök mü ro wan lyk yg
ty ýa ry ny jan da ra ber mä ge bir a gyz dan 
ra zy bo lar lar. 18  Gö ren aýa lyň bol sa ýer 
ýü zü niň pa ty şa la ry na hök mü ro wan lyk 
ed ýän be ýik şä her dir!»

18-nji bap

Babyl weýran edilýär
1 Mun dan soň men gök den inip gel ýän 

baş ga bir pe riş dä ni gör düm. Onuň uly 
yg ty ýa ry bo lup, şöh ra ty bü tin dün ýä nur 
saç dy. 2 Pe riş de bat ly gy gy ryp, şeý le diý di: 
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«Ýy kyl dy! Be ýik Ba byl ýy kyl dy! Ol jyn la
ryň mes ge ni ne öw rül di, äh li ar wah la ryň 
sü re ni ne öw rül di, dür li ha ram we ne jis 
guş la ryň pe na sy na öw rül di. 3 Çün ki äh
li mil let ler onuň az gyn hy juw la ry nyň 
şe ra by ny iç di ler. Dün ýä niň şa la ry onuň 
bi len zy na et di ler, tä jir le ri onuň göç gün li 
aý şyeş re tin den ba ýa dy lar». 4 On soň men 
gök den baş ga bir ses eşit dim. Ol şeý le 
diý ýär di: «Eý, hal kym! Onuň gü nä le ri ne 
şä rik bol maz ýa ly, onuň be la la ry na uç
ra maz ýa ly, ol ýer den çyk. 5 Çün ki onuň 
gü nä le ri beý ge lip gö ge ýet di, Hu daý onuň 
je na ýat la ry ny ýat la dy. 6  Ol si ze nä me 
eden bol sa, siz hem oňa şo ny ediň. Onuň 
eden le ri ni iki es se edip gaý ta ryň! Oňa 
iki es se güýç li ga ry lan şe rap dan içi riň! 
7 Ol nä çe şöh rat la nyp, aý şyeş ret çe ken 
bol sa, şon çada je bir, gamgus sa be riň 
oňa! Çün ki ol öz ýü re gin de şeý le diý ýär: 

„Men me li ke ki min oty ryn, dul däl di rin, 
as la ýas tut ma ryn“. 8  Şo ňa gö rä, bir gü
nüň için de ölüm, ýas, aç lyk be la sy ba şy na 
iner, ony ot ýa kyp köý dü rer. Çün ki ony 
hö küm eden Hu daý güýç lü dir! 9 Onuň bi
len zy na eden, aý şyeş re ti ne şä rik bo lan 
dün ýä niň pa ty şa la ry onuň ýan gy ny nyň 
tüs se si ni gö ren le rin de, ýas tu tup, ag
lar lar. 10 Olar onuň çek ýän je bir le rin den 
ho pu gyp, uzak da du ran ýer le rin den şeý le 
di ýer ler: „Eý, be ýik şä her, ha ly ňa waý! Eý, 
kuw wat ly lyk şä he ri Ba byl, ha ly ňa waý! 
Sen bir sa ga dyň için de je za ňy al dyň!“

11 Dün ýä tä jir le ri onuň üçin ýas tu tup, 
ag lar lar, se bä bi in di ola ryň ha ryt la ry
ny sa tyn al jak ýok. 12  Al ty ny, küm şi, 
gym mat ba ha daş la ry, dür le ri, ne pis zy
gyr ma ta la ry, gyr my zy reňk li gym mat 
ma ta la ry, ýü pe gi we algy zyl ma ta la
ry, hoş boý ys ly aga jy, pil süň kün den, 
gym mat ba ha agaç lar dan, bü rünç den, 
de mir den we mer mer den ýa sa lan 
dür li ha ryt la ry, 13 dal çyn, we beý le ki 

ta gam lyk la ry, ýa kym ly ys ly tü tet gi le ri, 
müşkan bar la ry, şe ra by, zeý tun ýa gy ny, 
ke pek siz uny we bug da ýy, sy gyr dyr go
ýun la ry, at lar dyr ara ba la ry, adam la ryň 
ja ny ny we te ni ni sa tyn al jak in di ýok. 
14  Tä jir ler şeý le di ýer ler: „Göw nüň küý
sän mi we le ri ýi tip git di. Baý ly gyň we göz 
ga maş dy ry jy aja ýyp ly gyň ga ýyp bol dy, 
olar in di as la do lan maz“. 15 Ba byl da öz 
ha ryt la ry ny sa typ ba ýan tä jir ler şä he riň 
je bir le rin den ho pu gar lar. Uzak da du ran 
ýer le rin den ýas tu tup, ag lar lar. 16  Olar 
möň ňü ri şip, şeý le di ýer ler: „Waý, be
ýik şä he riň ha ly na waý! Ol ne pis zy gyr, 
go ýy gyr my zy we algy zyl geý ner di, al
tyn, gym mat ba ha daş lar we dür ler bi len 
be ze ner di. 17 Şeý le ägirt uly baý lyk bir 
sa ga dyň için de weý ran bol dy!“

Hem me gä mi çi ler, de ňiz ýo lag çy la ry 
we äh li de ňiz çi ler – de ňiz den ek len
ýän le riň ba ry uzak da du rup, 18  şä he riň 
ýan gy ny nyň tüs se si ni gö ren le rin de: „Bu 
şä he re taý gel jek şä her bar my dy?“ di
ýer ler. 19 Olar baş la ryn dan gum sow rup, 
ag lar lar, ýas tu tup, ses edip möň ňü rer ler: 

„Waý, ha ly ňa waý, be ýik şä her! De ňiz de 
gä mi le ri bo lan la ryň ba ry bu şä he riň 
baý ly gy ar ka ly ba ýap dy. In di bol sa ol 
bir sa gat da weý ran edil di!“

20 Eý, gök ler, şat la nyň! Eý, Hu da ýyň 
hal ky, re sul lar we py gam ber ler, şat la nyň! 
Ba by lyň si ze eden le ri üçin Hu daý ony 
je za lan dyr dy».

21 Soň ra bir güýç li pe riş de äpet de gir
men da şy ýa ly da şy gal dy ryp, ony deň ze 
zy ňyp, şeý le diý di: «Be ýik Ba byl şä he ri, 
ine, şeý le güýç bi len zyň lar! Ol in di as la 
ta pyl maz! 22  Ar fa çy la ryň we aý dym çy
la ryň, tüý dük çi le riň we sur naý çy la ryň 
owa zy in di sen de ýaň lan maz. In di sen den 
se net çi lerde, se netde ta pyl maz. In di 
sen den de gir me niň se si as la eşi dil mez. 
23 Çy ra la ry ňyň yşy gy in di ýag ty saç maz, 
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öý len ýän ýi git dir gel niň se si in di sen den 
eşi dil mez. Se niň tä jir le riň dün ýä niň be ýik 
adam la ry dy, se niň ja dy göý li giň äh li mil
let le ri ýol dan çy kar dy. 24 Py gam ber le riň 
we Hu da ýyň hal ky nyň – dün ýä de öl dü
ri len le riň äh li si niň ga ny sen de ta pyl dy».

19-njy bap

Hudaýa şöhrat!
1 Soň ra men gök de uly mä hel lä niň se

si ne meň zeş bat ly ses ler eşit dim. Olar: 
«Hu da ýa şanşöh rat bol sun! Hu daý bi ziň 
Ha las gä ri miz dir, şöh rat we gud rat Onuň
ky dyr. 2  Çün ki Onuň hö küm le ri dog ry, 
adyl dyr: zy na sy bi len dün ýä ni az dy ran 
uly lo ly ny Ol hö küm et di, gul la ry ny öl
dü ren lo lu dan ola ryň ary ny al dy».

3 Mä hel le ýe nede şeý le diý di: «Hu
da ýa şanşöh rat bol sun! Ha wa, lo ly nyň 
tüs se si ebe di tü tär!»

4  Ýig ri mi dört ýa şu ly, dört mah luk ýü
zin dü şüp: «Omyn! Hu da ýa şanşöh rat 
bol sun!» di ýip, tagt da otu ran Hu da ýa 
sež de et di ler. 5 On soň tagt dan çy kan bir 
ses şeý le diý di: «Eý, Hu da ýy my zyň äh li 
gul la ry, On dan gork ýan la ryň ulyki çi – 
äh li si, Oňa al kyş aý dyň!»

6  Soň ra men bir uly mä hel lä niň se si
ne, ägirt uly um ma nyň güw wül di si ne, 
güýç li gök gür rül di si ne meň zeş ses ler 
eşit dim. Olar şeý le diý ýär di ler:

«Hudaýa şanşöhrat bolsun!
Çünki Rebbimiz Hökmürowan 

Hudaý
hökmürowanlyk sürüp başlady!

7 Ge liň, be ge ne liň hem şat la na lyň!
Ony şöhratlandyralyň!

Çünki Guzynyň toýy başlanýar,
Onuň gelinligi hem taýýar 

bolup dur:

8  Oňa bes len mä ge ne pis, par lak,
päk zygyrdan lybas berildi».

Bu ly bas Hu da ýyň hal ky nyň dog ry 
iş le ri dir. 9 On soň pe riş de ma ňa şeý le diý
di: «Şu la ry ýaz: Gu zy nyň ni ka to ýu na 
ça gy ry lan lar bagt ly dyr!» Ol sö zü ni do
wam edip: «Ine, bu lar Hu da ýyň ha ky ky 
söz le ri dir» diý di. 10 Men pe riş dä sež de 
et mek üçin, onuň aýak la ry na ýy kyl
dym. Em ma ol ma ňa şeý le diý di: «Ýok, 
ma ňa sež de et me! Men hem sen we Isa 
ba ra da şa ýat lyk ed ýän do gan la ryň ýa ly 
Hu da ýyň bir gu lu dy ryn. Di ňe Hu da ýa 
sež de et! Isa ba ra da şa ýat lyk ed ýän ler 
py gam ber lik ru hu na eýe bol ýan dyr lar».

Ak atly
11 Soň ra men açy lan gö gi we ol ýer de 

du ran bir ak aty gör düm. Aty mü nüp 
otu ran Sa dyk we Ha ky kat di ýip at lan
dy ryl ýar dy. Ol adyl hö küm çy kar ýan dyr 
we ada lat ly sö weş ýän dir. 12  Onuň göz le ri 
ot ýa ly ýan ýar dy, ba şyn da hem bir to par 
tä ji bar dy. Onuň maň la ýy na Onuň ady 
ýa zyl gy dy, ýö ne bu ady Özün den baş ga 
hiç kim bil ýän däl dir. 13 Onuň eg nin
dä ki do ny ga na bo ýa lan dy. Bu ak at ly 
«Hu da ýyň Sö zi» diý lip at lan dy ryl ýar dy. 
14 Ne pis, apak we tä miz zy gy ra bes le nen 
gök dä ki go şun ak at la ra at la nyp, Onuň 
yz yn dan gel ýär di. 15  Mil let le ri ur mak 
üçin, Onuň ag zyn dan kes gir bir gy lyç 
çy kyp dur dy. Ol ola ry de mir ha sa sy 
bi len do lan dy rar. Ol şe rap sy kyl ýan çu
kur da Hök mü ro wan Hu da ýyň ga zap ly 
ga ha ry nyň şe ra by ny syk ýar. 16  Onuň do
nun da we bu dun da «ŞA LA RYŇ ŞA SY, 
TAŇ RY LA RYŇ TAŇ RY SY» di ýen at 
ýa zyl gy dy. 17 On soň men Gü nüň üs
tün de du ran bir pe riş dä ni gör düm. Ol 
gök de uçup ýö ren guş la ryň äh li si ne 
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bat ly se si bi len gy gy ryp, şeý le diý di: 
«Ge liň, Hu da ýyň uly meý li si ne ge liň! 
18  Pa ty şa la ryň, müň ba şy la ryň, güýç li 
sö we şi ji le riň lä şi ni, at la ryň we at ly la
ryň lä şi ni, er kin le riň we gul la ryň lä şi ni, 
ki çi le riň we ulu la ryň lä şi ni iý mä ge top
la nyň!» 19 On soň men jan da ry, dün ýä 
pa ty şa la ry ny we ola ryň go şun la ry ny 
gör düm. Olar ata at la nyp Otu ran we 
Onuň go şun la ry bi len sö weş mek üçin 
üý şüp dir ler. 20  Em ma jan dar we onuň 
bi len bi le galp py gam ber ýe sir alyn dy. 
Bu galp py gam ber jan da ryň adyn dan 
ala mat lar gör ke zer di, jan da ryň tag ma
sy ny özü ne bas dy ryp, onuň heý ke li ne 
sež de eden le ri al dar dy. Jan darda, galp 
py gam berde di ri li gi ne ýa nyp du ran kü
kürt li kö le zy ňyl dy. 21 Ga lan la ry bol sa 
ata at la nyp Otu ra nyň ag zyn dan çy kan 
gy lyç bi len öl dü ril di ler. Guş la ryň hem
me si bu la ryň lä şin den doý dy.

20-nji bap

Müň ýyl
1  Soň ra men gök den inip gel ýän 

bir pe riş dä ni gör düm. Onuň elin de 
dow za hyň aça ry bi len uly bir zyn jyr 
bar dy. 2  Pe riş de až dar ha ny, ýag ny ib
lis ýada şeý tan di ýip at lan dy ryl ýan 
ga dy my ýy la ny tut dyda, ony müň 
ýyl möh let bi len zyn jyr la dy. 3  Pe riş de 
ony dow za ha taş la dyda, gulp lap, üs
tün den mö hür le di. Ol mu ny müň ýyl 
dol ýan ça, až dar ha gaý dyp mil let le ri 
al da ma syn di ýip et di. Müň ýyl dan 
soň ol az wagt lyk bo şa dyl ma ly dyr. 
4  On soň men tagt la ry, ola ryň üs tün
de otu ran la ry gör düm. Ola ra ka zy lyk 
et mek lik yg ty ýa ry be ril di. Mun dan 
baş gada, men Isa we Hu da ýyň Hoş 
Ha ba ry hak da şa ýat lyk eden le ri üçin 
baş la ry ke si len le riň jan la ry ny gör düm. 

Olar jan da ra we onuň bu tu na sež de 
et män di ler, maň la ýy na ýada el le ri
ne onuň tag ma sy ny bas dyr man dy lar. 
Olar di re lip, Me sih bi len müň ýyl 
şa lyk sür dü ler. 5  Bu il kin ji di re liş dir. 
Beý le ki ölü ler bol sa müň ýyl geç ýän
çä di rel me di. 6  Il kin ji di re liş de pa ýy 
bo lan bagt ly we mu kad des dir! Ikin
ji ölüm ola ra öz hö kü mi ni ýö re dip 
bil mez. Olar Hu da ýyň we Me sihiň 
ru ha ny la ry bo lup, Onuň bi len müň 
ýyl şa lyk sü rer ler.

Şeýtan höküm edilýär
7 Müň ýyl do lan dan soň, şeý tan tus

sag dan bo şa dy lar. 8  Ol çy kyp, ýe riň 
dört kün je gin dä ki halk la ry, ýag ny gog

magog la ry al dap, ola ry sö we şe top lar. 
Top la nan la ryň sa ny de ňiz ke na ryn da ky 
çä ge ki min dir. 9 Olar ýer ýü zü ni gur şap 
al dy lar, Hu da ýyň hal ky nyň dü şel ge si ni, 
Onuň söý gü li şä he ri ni ga ba dy lar. Em
ma gök den inen ot ola ry ýa kyp kül et di. 
10 Ola ry al dan ib lis bol sa ýa nyp du ran 
kü kürt li kö le zy ňyl dy. Jan dar bi len galp 
py gam ber hem şol ýer de dir. Olar gi je

gün diz ebe di lik ejir çe ker ler.

Ölülere kazylyk edilýär
11 Soň ra men uly ak tagt we onuň üs

tün de Otu ra ny gör düm. Ýer, gök Onuň 
hu zu ryn dan ýi tip git di, ola ry soň ra ta
pypda bol ma dy. 12  Men tag tyň öňün de 
du ran ulu dyr ki çi ölü le ri gör düm. Ki
tap lar açyl dy. Ýa şa ýyş ki ta by at ly ýe ne 
bir ki tap açyl dy. Ki tap la r da ýa zy lan la ra 
se re dil ip, ölü le re eden iş le ri ne gö rä ka
zy lyk edil di. 13 De ňiz özün dä ki ölü le ri 
ber di. Ölüm we ölü ler dün ýä side özün
dä ki ölü le ri ber di. Ola ryň her bi ri ne eden 
iş le ri ne gö rä ka zy lyk edil di. 14  On soň 
ölüm we ölü ler dün ýä si ýa nyp du ran kö le 
zy ňyl dy. Ine, bu ot ly köl ikin ji ölüm dir. 
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a 21:3 Tagt dan – kä bir gol ýaz ma lar da gök den.
b 21:6 Al fa we Ome ga – Al fa grek elip bi ýi niň bi rin ji, Ome ga bol sa iň soň ky har py.
ç 21:10 Mu kad des şä he ri – Iýe ru sa li mi gör kez di – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da be ýik 
şä he ri, mu kad des Iýe ru sa li mi gör kez di di ýip duş gel ýär.
d 21:16 Iki müň iki ýüz çak rym – grek çe 12000 sta di os. Bu takm. 2200 ki lo met re deň dir.
e 21:17 Be ýik li gi – ýada ga lyň ly gy.
 
21:3 Ezk 37:27; Lew 26:1112. 

15 At la ry ýa şa ýyş ki ta by na ýa zyl ma dyk
la ryň äh li si ýa nyp du ran kö le zy ňyl dy.

21-nji bap

Täze Iýerusalim
1 On soň men bir tä ze gök bi len bir tä ze 

ýer gör düm. Çün ki öň ki gök we ýer aý ry
lyp dy. In di hiç bir de ňiz hem ýok dy. 2 Men 
Mu kad des Şä he ri – tä ze Iýe ru sa li mi gör
düm. Ol gök den, Hu da ýyň hu zu ryn dan 
inip gel ýär di. Tä ze Iýe ru sa lim öý len ýän 
ýi git üçin be ze nipbes le nip gel ýän gel
ne meň ze ýär di. 3 Men tagt dan a bat ly bir 
se siň şeý le di ýe ni ni eşit dim: «Hu da ýyň 
mes ge ni in di yn san la ryň ara syn da dyr! Ol 
in di yn san la ryň ara syn da mes gen tu tar. 
Olar Onuň hal ky bo lar lar, Ol hem olar 
bi len bo lup, ola ryň Hu da ýy bo lar. 4 Ol Öz 
hal ky nyň göz le ri niň her bir göz ýa şy ny 
sü pü rer. In di ne ölüm, nede ýas, ne agy, 
nede agy ry bo lar. Çün ki öň ki zat lar 
ge çip git di». 5 Tagt da Otu ran: «Ine, äh li 
za dy tä ze le ýä rin» diý di. Soň ra ma ňa: 
«Bu la ry ýaz, se bä bi bu söz ler yg ty bar ly 
we çyn dyr» diý di. 6  Ol ma ňa ýe nede 
şeý le diý di: «Ama la aş dy. Al fa we Ome
ga b, Baş lan gyç we Soň Men di rin. Men 
suw sa na ýa şa ýyş su wu nyň göz ba şyn dan 
mugt içi re rin. 7 Ýe ňen, ine, bu la ryň ba ry
ny mi ras alar. Men onuň Hu da ýy bo la ryn, 
ol hem Me niň per zen dim bo lar. 8  Em ma 
gor ka gyň, iman sy zyň, kez za byň, gan ho
ryň, zy na ho ryň, ja dy gö ýüň, but pa ra zyň 

we hem me ýa lan çy la ryň – äh li si niň pa
ýy na ýan ýan kü kürt li ot kö li dü şer. Ikin ji 
ölüm, ine, bu dur».

9 Soň ra soň ky ýe di be la bi len dol du ry
lan ýe di kä se li ýe di pe riş dä niň bi ri me niň 
ýa ny ma ge lip: «Gel, men sa ňa gel ni, 
Gu za aýal bol ja gy gör ke ze ýin» diý di. 
10  Pe riş de me ni Mu kad des Ruh ar ka ly 
bir uly, be ýik da ga çy kar dy. Ol ýer den 
ma ňa gök den, Hu da ýyň hu zu ryn dan inip 
gel ýän mu kad des şä he ri – Iýe ru sa li mi 
gör kez di ç. 11 Ol Hu da ýyň şanşöh ra
tyn dan do lup, bir ju da gym mat ba ha daş 
ýa ly, bul du rap du ran ýaş ma da şy ýa ly 
par la ýar dy. 12  Şä he riň uly we be lent di
war la ry, on iki der we ze si bar dy. Her 
der we zä niň ag zyn da bir pe riş de bar dy. 
Der we ze le re ys ra ýyl hal ky nyň on iki 
ti re si niň ady ýa zyl gy dy. 13 Gün do gar da 
üç der we ze, de mir ga zyk da üç der we ze, 
gün or ta da üç der we ze, gün ba tar da üç 
der we ze bar dy. 14  Şä he riň di wa ry on iki 
bin ýa dyň üs tün de bi na edi lip di, ola ra 
Gu zy nyň on iki re su ly nyň ady ýa zyl
gy dy. 15 Me niň bi len gep le şen pe riş dä niň 
elin de şä he ri, onuň der we ze le ri ni we 
di wa ry ny öl çär ýa ly al tyn dan öl çeg ta ýa
gy bar dy. 16  Şä her dört burç luk şe ki lin de 
bo lup, onuň bo ýy bi len ini deň di. Pe riş de 
şä he ri öl çe di. Şä he riň bo ýy iki müň iki 
ýüz çak rym d bo lup çyk dy. Onuň ini, 
be ýik li gi hem bo ýy ýa ly dy. 17 Pe riş de 
şä he riň di wa ry nyda öl çe di. Di wa ryň 
be ýik li gi e ýüz kyrk dört tir sek çyk dy. 
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Pe riş de bu la ry öl çän de, yn san la ryň ulan
ýan öl çe gi ni ulan dy. 18  Di war ýaş ma 
da şyn dan gur lup dy. Şä he riň özi bol sa 
teg milt siz aý na ýa ly sap al tyn dan bi na 
edi lip di. 19 Şä her di wa ry nyň bin ýat la ry 
her dür li gym mat ba ha daş lar bi len be ze
len di. Bi rin ji bin ýa dy ýaş ma da şy bi len 
be ze len di, ikin ji si go ýy reňk li pöw ri ze 
da şy, üçün ji si ha kyk, dör dün ji si zü
mer ret, 20 bä şin ji si sar do niks, al tyn jy sy 
gyr my zy sar do niks, ýe din ji si al tynsa ry 
daş, se ki zin ji si gök zü mer ret, do ku zyn
jy sy go ýy sa ry daş, onun jy sy pöw ri ze, on 
bi rin ji si mä mi şi reňk li daş, on ikin ji si 
be new şe reňk li gym mat ba ha daş la ry 
bi len be ze len di. 21 On iki der we ze on 
iki dür den, ýag ny her der we ze bü te wi 
bir dür den ýa sa lan dy. Şä he riň şa ýo ly 
sap al tyn dan bo lup, aý na ýa ly ýal pyl
da ýar dy. 22  Men bu şä her de yba dat ha na 
gör me dim. Çün ki Hök mü ro wan Reb 
Hu daý we Gu zy şä he riň yba dat ha na sy
dyr. 23 Şä he ri ýag ty lan dyr mak üçin Gün 
ýada Aý ge rek däl. Çün ki şä he ri Hu da
ýyň şöh ra ty ýag ty lan dyr ýar, Gu zy hem 
onuň çy ra sy dyr. 24  Halk lar bu şä he riň 
nu run da ge zer ler. Dün ýä niň şa la ry oňa 
öz şanşöh ra ty ny ge ti rer ler. 25  Şä he riň 
der we ze le ri uzak ly gün açyk bo lar, olar 
gulp lan maz, se bä bi ol ýer de gi je bol maz. 
26 Mil let ler bu şä he re öz şanşöh rat la ry ny 
ge ti rip, Hu da ýa we Gu za hor mat bil di
rer ler. 27 Bu şä he re hiç bir mur dar zat, 
ne jis lik ed ýän le riň, ýa lan söz le ýän le riň 
hiç bi ri gir mez. Oňa di ňe Gu zy nyň ýa
şa ýyş ki ta by na at la ry ýa zy lan lar gi rer ler.

22-nji bap

Ýaşaýyş suwy
1 Soň ra pe riş de ma ňa aý na ýa ly ýal

pyl da ýan der ýa ny gör kez di. Bu der ýa da 
ýa şa ýyş su wy ak ýar dy. Ol Hu da ýyň we 

Gu zy nyň tag tyn dan çy kyp gaýd ýar dy. 
2  Şä he riň şa ýo lu nyň or ta syn da, der ýa nyň 
her ke na ryn da ýa şa ýyş da rag ty ösüp 
otyr dy. Bu da ragt lar her aý da mi we be
rip, ýyl da on iki ge zek ha syl ge tir ýär di. 
Da ragt la ryň ýap rak la ry mil let le re şypa 
ber ýär di. 3 Bu şä her de in di as la nä let 
bol maz. Hu da ýyň we Gu zy nyň tag ty 
bu şä her de bo lar. Hu da ýyň ben de le ri 
Oňa hyz mat eder ler. 4  Olar Hu da ýyň 
ýü zü ni gö rer ler, maň laý la ryn da Onuň 
ady bo lar. 5 Şä her de gi je as la bol maz. Ne 
çy ra nyň yşy gy, nede gü nüň nu ry ge rek 
bo lar, se bä bi Reb Hu daý ola ra nur sa çar. 
Olar ebe di lik şa lyk sü rer ler.

Isa Mesih gelýär
6 Pe riş de ma ňa şeý le diý di: «Bu söz ler 

yg ty bar ly we çyn dyr! Py gam ber le ri ni 
yl ham lan dyr ýan Reb Hu daý tiz wagt da 
bol jak wa ka la ry Öz ben de le ri ne gör kez
mek üçin pe riş de si ni ýol la dy». 7 «Ine, Men 
ti za ra ba ra ryn! Bu ki ta byň py gam ber lik 
söz le ri ni ýü re gin de sak la ýan bagt ly dyr!» 
8  Men Ýo han na bu la ry gör düm we eşit
dim. Bu la ry eşi de nim den we gö re nim den 
soň, bu wa ka la ry ma ňa gör ke zen pe riş dä 
sež de et mek çi bo lup, onuň aýak la ry na 
ýy kyl dym. 9 Em ma pe riş de ma ňa şeý le 
diý di: «Ýok, ma ňa sež de et me! Men hem 
sen ýa ly, py gam ber do gan la ryň we bu 
ki ta byň py gam ber lik söz le ri ni ýü re gin de 
sak la ýan lar ýa ly Hu da ýyň bir gu lu dy ryn. 
Di ňe Hu da ýa sež de et!» 10 On soň ol ma ňa 
şeý le diý di: «Bu ki ta byň py gam ber lik söz
le ri ni giz lin sak la ma! Çün ki ola ryň ber jaý 
bol ma ly wag ty go laý dyr. 11 Goý, ýa man lyk 
ed ýän ýe ne ýa man lyk et sin, pis lik ed ýän 
ýe ne pis lik et sin. Dog ry iş ed ýän ýe ne 
dog ru lyk et sin, mu kad des öz mu kad des
li gi ni sak la syn».

12  «Ine, Men ti za ra ba ra ryn! Her ke se 
eden iş le ri ne gö rä ber jek sy lag la rym 
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a 22:14 Öz ly bas la ry ny ýuw ýan lar bagt ly dyr! – bu jüm le kä bir gol ýaz ma lar da Onuň buý
ruk la ry ny ber jaý ed ýän ler bagt ly dyr! di ýip duş gel ýär.
b 22:21 Kä bir gol ýaz ma lar da Omyn di ýen söz hem bar.

   

ýa nym da dyr! 13 Al fa we Ome ga, Il kin ji 
we Ahyr ky, Baş lan gyç we Soň Men di rin».

14  Öz ly bas la ry ny ýuw ýan lar bagt
ly dyr! a Ola ryň ýa şa ýyş da rag ty nyň 
mi we sin den iý mä ge, şä her der we ze sin
den gir mä ge hak la ry bar dyr. 15  Em ma 
«it ler», ýag ny ja dy göý ler, zy na hor lar, 
gan hor lar, but pa raz lar, ýa la ny sö ýüp, 
ony amal ed ýän ler – bu la ryň ba ry şä
he riň da şyn da ga lar. 16  «Men, Isa Me sih, 
bu py gam ber li gi iman ly lar ýyg na gy na 
ýe tir mek üçin Öz pe riş dä mi si ze ýol la
dym. Men Da wu dyň kö kün den, ýag ny 
onuň nes lin den bo lan par lak daň ýyl dy
zy dy ryn!» 17 Mu kad des Ruh we Ge lin lik 
«Gel!» diý ýär ler. Eşid ýän her kes hem 

«Gel!» diý sin. Suw san gel sin. Kim öz 
teş ne li gi ni gan dyr mak is le se, goý, ýa şa
ýyş su wun dan mugt iç sin! 18  Bu ki ta byň 
py gam ber lik söz le ri ni eşid ýän her ke se 
duý dur ýa ryn: kim dekim bu söz le re 
bir zat goş sa, Hu daý hem onuň je za sy
na bu ki tap da ag za lan be la la ry go şar. 
19 Kim dekim bu ki ta byň py gam ber lik 
söz le rin den bir za dy aýyr sa, Hu daý hem 
bu ki tap da ag zal ýan ýa şa ýyş da rag ty nyň 
mi we sin den iý mek we mu kad des şä her
de ýa şa mak hu ku gyn dan ony mah rum 
eder. 20 Bu wa ka la ryň Şa ýa dy: «Ha wa, 
Men tiz ba ra ryn!» diý ýär. Omyn! Ýa 
Reb bi miz Isa, gel! 21 Goý, Reb bi miz 
Isa nyň mer he me ti äh li ňi ze ýar bol sun! b 
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