Павлусың римлилере хаты
Гириш
Павлусың римлилере хаты Рим
шәхериндәк и иманлылар йыгна
гына языландыр. Бу йыгнагың аг
заларының арасында диңе яхуды
лар дәл, эйсем бейлек и миллет
лериң хем век иллери барды. Шу
хат ың язылан дөврүнде Павл ус
Риме гитмеги йүрегине дүвүпди.
Ол бу хат ы Римдәк и иманл ыла
ры өзи ве вагыз эдйән Хош Хаба
рының таглыматы билен таныш
дырмак үчин язяр. Ресул Павл ус
Иса Месих барадакы Хош Хабары
Испанияда хем вагыз этмек үчин
Римдәк и иманлыларың голдавы
на мәтәчдигини өз хатында агзаяр.
Павл ус өзүн иң хен из танама
ян адамл арын а хат язып, ола
ра Иса Месих ве иман барада
кы таглыматың асыл манысыны,

Худайың халас эдишини дүш үн
дирйәр. Хатың эсасы пикири шей
ле сөзлемде җемленендир: «Хош
Хабар Худайың адамлары акла
яндыгыны аян эдйәр. Ол иман эд
йәнлери, хава, диңе иман эдйәнле
ри аклаяр» (1:17).
Булардан башга-да, Павл ус яху
дылар билен бейлек и миллетле
риң өзара гатнаш ыклары, меси
хилер билен хәк имие т ёлбашчы
ларының (13:1-7) гатнашыклары
барада көп язяр. Ресул Павлус Иса
Месихе иман эдйән адамың дур
мушының дүйпгөтер өзгерйәнди
ги барада язяр. Ол шейле адамың
Мукаддес Рухдан доляндыгыны,
дурм уш ын ың месих ил ик сөйг ү
синден ылхамланя нд ыг ын ы ай
ратын ныгтаяр.
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Иманлы дурмушда яшамак............................................................5:1–8:39
Худай ысрайыл халкына тарап өврүлйәр....................................9:1–11:36
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Павлусың мейиллешдирйән сапарлары ве соңкы саламлар.15:14–16:27
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Римлилер 1
1‑нҗи бап
Саламлар
Иса Месихиң гулы ве ресуллыга
чагырылып, Худайың Хош Хабары
ны вагыз этмәге сайланан мен Пав
лусдан догайы салам! 2 Худай Мукад
дес Язгыларда Өз пыгамберлери ар
калы бу Хош Хабары вада берди. 3 Бу
Хош Хабар Худайың Оглы а Иса Ме
сих хакдадыр. Ол ынсан тебигаты бо
юнча Давудың неслинденди. 4 Худай
Реббимиз Иса Месихи өлүмден ди
релдип, Оны Мукаддес Рухдан дол
дурды. Шейдип, Онуң Худайың гуд
ратлы Огл удыгы тассыкланды. 5 Ху
дай маңа Иса Месих аркалы мерхемет
берип, ресуллыга сайлады. Ол муны
әхли миллетлериң Худая иман гети
рип, Оңа табын болмаг ы, Иса Ме
сихиң адының шөхратланмагы үчин
этди. 6 Сиз хем Иса Месихе дегишли
болмага чагырылан шол миллетле
риң арасындасыңыз. 7 Мен шу хаты
мы сизе, Римдәки доганларыма язя
рын. Худай сизиң хеммәңизи сөй үп,
сизи Өзүниң халк ы болмага чагыр
ды. Гой, Атамыз Худайың ве Ребби
миз Иса Месихиң мерхемети ве па
рахатлыгы сизе яр болсун!
1

Павлус Римдәки доганлары
гөрмеги күйсейәр
8 Илк и билен, Иса Месих аркал ы
әхлиңиз үчин Худайыма шүк үрлер
эдйәрин, себәби иманыңыз барада
кы хабар бүтин дүнйә яйрады. 9 Мен

Худайың Оглы барадакы Хош Хаба
ры яйрадып, Худая җан-тенден хыз
мат эдйәрин, сизиң үчин гиҗе-гүн
диз дилег эдйәрин. Муңа Худайың
хут Өзи шаятдыр. 10 Худайың ислеги
не гөрә сизиң яныңыза тизара барып
билер ялы, Ондан бир ёл ачмагыны
хемише сораярын. 11 Сизи өрән гөре
сим гелйәр, иманыңызы беркитҗек
рухы пешгешлери сизиң билен пай
лашасым гелйәр. 12 Мен иманымыз
аркалы бири-биримизи рухландыр
маг ым ызы ислейәрин. 13 Эй, доган
лар, шуны билмегиңизи ислейәрин:
мен бейлек и миллетлериң арасын
да болшы ялы, сизиң хем араңызда
кы хызматымың хасылыны гөресим
гелди. Шоңа гөрә-де, яныңыза бар
җак бол уп, тел им гезек сынан ыш
дым. Эмма шу вагта ченли яныңы
за барып билмедим. 14 Мен медени
етли я-да медениетсиз, соватлы я-да
соватсыз адамлара, гараз, хеммелере
Хош Хабары вагыз этмәге борчлуды
рын. 15 Шон уң үчин-де, сизе, Римдә
килере хем Хош Хабары вагыз этме
ги күйсейәрин.
Худайың гахар-газабы
16 Мен бу Хош Хабары ваг ыз этмек
ден утанмаярын, себәби ол Худайың
гүйҗ үдир. Худай бу Хош Хабар ар
калы хер бир иман эдени: илк и би
лен яхудылары, соңра яхуды дәлле
ри халас эдйәр. 17Х
 ош Хабар Худайың
адамлары аклаяндыгыны аян эдйәр.
Ол иман эдйәнлери, хава, диңе иман
эдйәнлери аклаяр. Чүнки Мукаддес

а

1:3 Худайың Оглы – Көне Әхтде бу ат патышалар үчин уланыля рды. Тәзе Әхтде
болса бу ат Худай тарапындан сайланып-сечилен диймеги аңладя р. Сөзл үге серет.

1:17 Хаб 2:4.
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Римлилер 1, 2
Язгыларда: «Догручыл иман билен
яшар» дий ип язылг ыд ыр. 18 Яман
лыклары билен хакыкаты бөкдейән
адамларың худайсызлыгына ве яман
лыгына гаршы Худай Өз гахар-газа
быны гөкден аян эдйәр. 19 Бу адамла
ра Худай хакда билип болян затлар
мәлимдир, себәби Худайың Өзи бу
лары олара месе-мәл им этди. 20 Ху
дайың гөзе гөрүнмейән хәсиетлери:
эбед и гудрат ы ве хак Худайд ыг ы
дүнйә ярадылалы бәри Онуң ярадан
затларындан месе-мәлим гөрүнйән
дир. Шоңа гөрә-де, адамларың: «Ху
дай хакда билмейәрис» диймәге хич
тутарыгы ёкдур. 21 Олар Худай хакда
билселер-де, Оны Худай хөкм үнде
шөхратландырмадылар, Оңа шүкүр
этмедилер. Терсине, бош пикирлере
улашып, йүреклерини түмл үк гап
лад ы. 22 Олар өзлерин и акылл ы са
йып, акмак болдулар, 23 бакы Худая
сежде этмән, паны адамың, гушла
рың ве сүйрениҗилериң кешбиндә
ки бутлара сежде этдилер. 24 Шон уң
үчин Худай олары йүреклериниң гү
нәли хөвеслериниң эден-этдилигине
табшырды. Шу себәпден олар бирибириниң беденлерини хаясыз ишле
ри билен веҗера этдилер. 25 Олар Ху
дай барадакы хакыкаты галп затлара
чалышдылар. Ярадана дәл-де, ярады
лан затлара сежде ве хызмат этдилер.
Эмма бакы шөхрата диңе Ярадан мы
насыпд ыр. Омын! 26 Хава, олар ха
кыкаты рет эденсоңлар, Худай ола
ры өзлериниң веҗера хөвеслерине
табшырды. Хатда аяллар хем теби
гы җынс гатнашыгыны рет этдилер.
Олар тебиг ы болмад ык җынс гат
нашыклара йүз уруп, бири-бирлери
а

билен ятып турярлар. 27 Шон уң ялы,
эркеклер хем аял билен җынс гатна
шыгыны терк эдип, бири-бирине бо
лан мейил хесерине янярлар. Эркек
лер эркеклер билен рысвалык эдип,
өз азгынлыкларына лайык җеза ал
ярлар. 28 Бу адамлар Худайы танама
лыдыр өйтмедилер. Шоңа гөрә-де, Ху
дай олары азгын хөвеслерине табшы
рып, эдилмесиз затлары этмеклерине
ёл берди. 29 Оларың калбы хер түйсли
яманлыкдан а , адалатсызлыкдан, ач
гөзл үкден ве азгынлыкдан дол удыр.
Олар гөрип, ганхор, давачыл, яланчы
ве бетпәлдир. Олар гепчи, 30 төхмет
чи, текепбир, өвүнҗең бол уп, Худа
йы йигренйәрлер, яманлык этмегиң
хер түйсли ёлларыны тапярлар, атаэнелерине гулак асмая рлар. 31 Олар
доңй үрек, пәхимсиз, әхтиялан ве ре
химсиздир. 32 Олар Худайың адалат
лы Кан ун ына гөрә шейле ишлери
эдйәнлериң өлүме мынасыпд ыг ы
ны билселер-де, өз эдйән ишлерин
де илерлейәрлер. Мун уң билен чәк
ленмән, башгаларың хем шейле эт
мегини оңлаярлар.
2‑нҗи бап
Худайың адыл хөкүми
1 Эй, башгалары язгарян ынсан! Сен
ким болсаң-да, шейле этмәге асла ха
кың ёкд ур. Сен башгалары язгармак
билен, өз-өзүңи язгарянсың. Себәби
сен өзүң-де шейле гүнәли ишлери эд
йәрсиң-ә! 2 Биз шейле иш эдйәнлериң
Худайың хөкүмине дучар болҗакды
гыны билйәрис. Бу хөкүм адалатлы
дыр. 3 Сен шейле ишлери эдйәнле
ри язгармак билен, өзүң-де шейле

1:29 Кәбир голязмаларда зынадан диен сөз хем бар.
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Римлилер 2
этмейәрсиңм и нәме? Хей-де шун
дан соң Худайың хөкүминден сыпа
рын өйдйәрмиң? 4 Я-да сен Худайың
чәксиз мәхремлигине, гечиримлили
гине, сабыр-такадына әсгермезлик
эдйәрсиңми? Онуң мәхрибанлыг ы
ның сени тоба элтйәндигине дүш үн
мейәрсиңми? 5 Йөне сен бойн уёгын
лык эдип, гүнәлериңе тоба этмән, ба
шыңдан инҗек газабы топлаярсың.
Бу җеза Худайың адыл хөк үминиң
аян болҗак гүн үнде берлер. 6 Шол
гүн Худай хер киме эден ишине гө
рә гайтарар. 7 Худайдан шан-шөхрат,
хормат ве өлмезлиги агтарып, хемише
ягшылык эдйәнлере Ол бак ы яшай
шы берер. 8 Шахсы бәхбидини ара
янлар, хак ыкаты рет эдип, яманлы
га эерйәнлер болса гахар-газаба ду
чар боларлар. 9 Худай яманлык эдйән
хер бир адама: илки билен яхудыла
ра, соңра яхуды дәллере мушакгат ве
хасрат берер. 10 Ягшылык эден хер бир
адама: илки билен яхудылара, соңра
яхуды дәллере шан-шөхрат, хормат ве
рахатлык берер, 11 себәби Худай йүз
гөрйән дәлдир. 12 Яхуды дәллер Му
саның Кан уны барада билмейәрлер.
Эмма олар хем Худайың буйрукла
рыны бозсалар, өлерлер. Яхудылар
болса Мусаның Кан уныны билйәр
лер. Шоңа гөрә-де, олар эден гүнә
лери үчин бу Кан уна лай ыкл ыкда
хөкүм эдилер. 13 Чүнки Худайың ху
зурында Мусаның Кан уныны диң
лейәнлер дәл-де, оны берҗай эдйән
лер акланяндыр. 14 Мусаның Кануны
яхуды дәллере берилмеди. Йөне олар
тебигы дуйг урлыгына эерип, бу Ка
нуның талапларыны берҗай эденле
ринде, Кан уны билмеселер-де, оңат
2:6 Сүл 24:12.

ве эрбет ишлери сайгаряндыкларыны
гөркезйәрлер. 15 Шейдип, эдйән ишле
ри аркалы Кануның парзларының өз
йүреклерине языландыгыны мәлим
эдйәрлер. Оларың выжданлары хем
мун уң шейледигини тассык лаяр, се
бәби өз пикирлери олары кәте айып
лая р, кәте болса аклая р. 16 Буларың
хеммеси Худай адамларың яшырын
ишлерини ве пикирлерини Иса Ме
сих аркалы казылык этҗек гүн үнде
аян болар. Буларың бары ваг ыз эд
йән Хош Хабарымда беян эдилендир.
Яхудылар ве Мусаның Кануны
Инди болса сен яхуды барада айт
макчы: сен өзүңи яхуды сайып, Муса
ның Канунына бил баглаярсың, Худа
йы танаяндыгыңа буйсанярсың. 18 Сен
Худайың ислегини ве ягшыны яман
дан сайгармагы шол Канундан өврен
йәрсиң. 19-20 Сен билимиң ве хакыка
тың нусгасы болан Кан уна эе бола
ның үчин, өзүңи көрлериң идиҗиси,
түмл үкдәкилериң ышыгы, акмакла
рың тербиечиси, билимсизлериң му
галлымы хасаплаярсың. 21 Эгер шей
ле болса, онда нәме үчин башгалара
таглым берип-де, өзүңе таглым бер
мейәрсиң? Огурлык этмезлиги вагыз
эдип, нәме үчин огурлык эдйәрсиң?
22 Зына этмезл иг и ваг ыз эдип, нәме
үчин зына эдйәрсиң? Бутлары йиг
ренҗи сайян болсаң, нәме үчин Өз
Худайыңа гаршы күпүр геплейәрсиң?
23 Сен өзүңе берлен Кан уна буйсансаңда, оны бозуп, Худайың адына ыснат
гетирйәрсиң. 24 Ш
 оңа гөрә-де, Мукад
дес Язгыларда: «Худайың ады башга
миллетлериң арасында сиз зерарлы
харланяр» дийлип языландыр. 25 Хава,
17

2:24 Иша 52:5.
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Римлилер 2, 3
сен яхуды сүннет эдиленсиң, йөне
сүннет диңе Кануның берҗай эдилен
ягдайында әхмие тлидир. Эмма Ка
нуны бозян болсаң, онда сениң сүн
нетиң сүннетсизлик билен дес-дең
дир. 26 Шейле хем бир сүннетсиз адам
Кан уның парзларыны берҗай эдйән
болса, онуң сүннетсизлиги сүннет ха
сапланмазмы нәме? 27 Сүннетсиз бол
са-да, Кан уның парзларыны берҗай
эдйән адам сени язгармазмы? Себә
би сен Мукаддес Язгылара эе бол уп,
сүннетли болсаң-да, Кан уны бозя р
сың ахырын! 28 Чүнки дашкы гөрн ү
ши боюнча яхуды гөрүнйән хер кес
яхуды дәлдир, тендәк и хер сүннетде хакыкы сүннет дәлдир. 29 Ёк, көң
ли яхуд ы болан адам хак ык ы яху
дыдыр. Кан уна гөрә дәл-де, Мукад
дес Руха гөрә болан сүннет хакыкы
сүннетдир. Хакыкы яхудының өвг ү
си адамлардан дәл-де, Худайдандыр.

Хеммелер гүнәлидир

3‑нҗи бап

Онда нәме, биз яхудылар бейле
ки миллетлерден артыкмы? Асла ар
тык дәлдирис! Яхудыларың-да, баш
га миллетлериң-де гүнәниң туссаг
лыгындадыгы барада өң айдыпдык
ахырын. 10 Мукаддес Язгыларда хем
шейле язылгыдыр:
«Догры адам ёк, ёк еке бири-де;
11 Дүшүнйән асла ёк,
Худайы агтарян-да ёк.
12 Оларың хеммеси ёлдан чыкды,
әхлиси дең дереҗеде дерексиз
болды.
Ягшылык эдйән ёк,
ёк еке бири-де.
13 Оларың богазы ачык габырдыр,
олар алдаяндырлар,
9

Худайың садыклыгы
Шейлеликде, яхуды болмагың нә
ме артыкмачлыгы бар? Сүннетиң нә
ме пейдасы бар? 2 Яхуды болмагың
артыкмачлыгы көпд үр! Себәби Ху
дайың кан унлары ве вадалары илки
яхудылара берилди. 3 Оларың кәбири
ниң Худая садык галмандыгы хемме
лере мәлимдир. Йөне оларың бивепа
лыгы, хей-де, Худайың садыклыгыны
ёк эдерми? 4 Асла этмез! Адамларың
әхлиси бивепа болаянда-да, Худай са
дыкдыр. Себәби Мукаддес Язгылар
да Худай барада шейле язылгыдыр:
«Сен чыкаран хөкүмиңде
адалатлысың,
1

3:4 Зеб 50:6.

Казылык эдениңде, үстүн
чыкансың».
5 Йөне бизиң бүт ин нәдогрул ыг ы
мыз Худайың догрулыгыны хас әшгәр
эдйән болса, муңа нәме диерис? Кәбир
ынсанларың шейле дийип сорамагы
мүмк ин: эйсем Худай Өз газабыны
башымыздан индеренде, биз бабатда
адалатсызлык эдйәрмикә? 6 Элбетде,
ёк! Худай адылдыр. Эгер шейле бол
маса, Ол хей-де дүнйә казылык эдип
билерми?! 7 Йөне мениң бивепалыгым
аркалы Худайың садыклыгы хас әш
гәр болуп, Онуң шөхраты артян болса,
мен бир гүнәли хөкмүнде хөкүм эдил
мелими нәме? 8 Ягшылыгы артдырмак
үчин, белки, биз яманлык этмелиди
рис? Элбетде, ёк! Йөне кәбир адамлар
мен хут шейле затлары өвредйәрми
шим дийип, маңа төхмет барыны яп
ярлар. Шейле төхметчилер өз эденле
рине лайык җеза аларлар.

3:10-12 Зеб 13:1-3; 52:2-4.

3:13 Зеб 5:10; 139:4.
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Римлилер 3, 4
агызларында йылан зәхери
бардыр.
14 А гызлары гаргышдан, аҗы
сөзден долудыр.
15 А яклары ган дөкмәге
ховлугяндыр.
16 Ёлларында харабалык, җепалар
бардыр.
17 Парахатлык ёлы недир, олар
билмейәр.
18 Олар Худайдан асла горкмаяр».
19 Биз Кан унда айд ылан затларың
онуң табынлыгындакы адамлара де
гишлидигини билйәрис. Йөне шон
да-да, хич кимиң өз-өзүни акламага
тутарыгы ёкдур, себәби Худайың ху
зурында хеммелер гүнәлидир. 20 Шей
леликде, Мусаның Канунының парз
ларыны берҗай этмек аркалы Худа
йың хузурында хич ким аклан ып
билмез. Терсине, бу Кан ун аркалы
адам өзүниң гүнәлидигине гөз етирйәр.
Иман аркалы акланмак
Йөне инд и Худай акланман ың
Кан уна дах ылсыз ёлуны гөркезди.
Бу ёл барада Төврат ве пыгамбер
лериң язгылары хем шаятлык эдйәр.
22 Иса Месихе иман эдйәнлериң әхл и
си Худайың хузурында акланяндыр
лар. Адамларың арасында хич парх
ёкдур, 23 себәби хеммелер гүнә эдип,
Худайың шөхратындан махрум бол
дулар. 24 Йөне олар Худайың мерхе
мети аркалы акландылар, Иса Месих
аркалы гүнәлериниң җезасындан азат
эдилдилер. 25-26 Худай Өз адалатыны
гөркезмек үчин Иса Месихи иберип,
Онуң дөкүлен ганы аркалы иман эд
йәнлери Өзи билен ярашдырды. Ху
дай озалкы дөвүрде эдилен гүнәлере
21

3:14 Зеб 9:28.

3:15-17 Иша 59:7-8.

гечиримлилик этди. Инди болса Иса
Месихе иман эдйән хер кеси аклаяр.
Шейдип, Ол Өзүниң адалатлыдыгы
ны субут эдйәр.
27 Инд и магт анара тут арыг ым ыз
галдымы? Асла галан дәлдир! Бу хай
сы кануна гөрә шейле болды? Парзла
ры берҗай эдилмели кануна гөрәми?
Ёк, иман канунына гөрә шейле болды.
28 Биз адам ың Кан ун ы берҗай этмек
аркалы дәл-де, иман аркалы аклан
яндыг ыны ныгтая рыс. 29 Эйсем Ху
дай диңе яхудыларың Худайымы? Ол
башга миллетлериң хем Худайы дәл
ми нәме? Элбетде, Ол башга миллет
лериң хем Худайы. 30 Себәби еке-тәк
Худай бардыр. Ол сүннетлилери-де,
сүннетсизлери-де иман аркалы акла
яндыр. 31 Онда нәме? Иман аркалы Му
саның Кан уныны ятырярысмы? Ёк!
Терсине, биз оны беркарар эдйәрис.
4‑нҗи бап
Ыбрайымың иманы
Ёкарда айдыланлары назара алып,
атам ыз Ыбрай ым бабатда нәме ай
дып билерис? 2 Эгер Ыбрайым Худа
йың назарында ягшы ишлери аркалы
акланан болса, онда, догрудан-да, өв
нүп билерди, эмма Худайың өңүнде
дәл. 3 Чүнки Мукаддес Язгыда: «Ыб
райым Худая иман этди ве Худай оны
догры хасаплад ы» дий ип язылг ы
дыр. 4 Хайсыдыр бир иш эдйән адам
өз чекен зәхмети үчин хак аляндыр.
Бу пешгеш дәлдир. 5 Эмма гүнәкәр
лери аклаян Худая иман эдйән адам
хич иш этмесе-де, иман эдйәндиги
үчин Худайың хузурында акланян
дыр. 6 Ине, ягшы ишлери этмесе-де,
1

3:18 Зеб 35:2.

4:3 Гчк 15:6.
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Римлилер 4, 5
Худай тарапындан акланан адамы Да
вут хем багтыяр сайып, шейле диййәр:
7 « Языгы багышланан, гүнәси
өртүлен адам
нәхили багтлы!
8 Реб тарапындан этмиши хасаба
алынмаян адам
нәхили багтлы!»
9 Эйсем бу багтыя рлык диңе сүннет
лилере дегишлимидир? Я-да сүннет
сизлере хем дегишлимикә? Озал ай
дышымыз ялы, Худай Ыбрайымың
иманы үчин оны догры хасаплады.
10 Эгер шейле болса, хачан догруч ыл
хасаплады? Сүннетленмәнкәми я-да
сүннетлененден соң? Ёк, соң дәл-де,
өң догручыл хасаплады! 11 Ыбрайым
сүннетленмәнкә иман этд и, сүнне
ти болса иман аркалы алан акланма
сының мөхүри хөкм үнде кабул этди.
Шейдип, Ыбрайым сүннетсизликде
иман эдип, догручыл хасапланан хер
бир адамың атасы болды. 12 Шейле-де,
атамыз Ыбрайым сүннетлилериң хем
атасыдыр. Йөне шейле сүннетлилериң
иманы Ыбрайымың сүннетленмеден
озал иман эдиши ялы болмалыдыр.
13 Худай Ыбрайыма ве онуң несли
не дүнйәни мирас бермеги вада берди.
Бу вада Ыбрайыма Мусаның Кануны
ны берҗай эдендиги үчин дәл-де, иман
эдип, Худайың назарында догручыл
хасапланандыгы үчин берилди. 14 Чүн
ки Мусаның Кануныны берҗай эдйән
лер дүнйәни мирас алҗак болсалар, он
да иман әхмиетини йитирерди, вада
ның бахасы болса көр көпүк боларды.
15 Себәби бу Кан уның бозулмагы Ху
дайы газапландыряр. Эмма Кануның
болмадык еринде Кануны бозмаклыкда ёкд ур. 16-17 Шоңа гөрә-де, берлен
4:7-8 Зеб 31:1-2.

4:16-17 Гчк 17:5.

ваданы иман аркалы алып боляндыр.
Вада мерхеметли пешгеш болуп, Ыб
райымың тутуш неслине – диңе Муса
ның Канунына эе боланлара дәл, эйсем
Ыбрайым ялы иман эдйәнлериң бары
на дегишлидир. Мукаддес Язгыда Ху
дайың Ыбрайыма: «Сени көп миллет
лериң атасы этдим» дийши ялы, Ыбра
йым Худайың назарында әхлимизиң
атамыздыр. Себәби ол мерхумлары ди
релдйән ве озал болмадык затлары бар
эдйән Худая иман этди. 18 Х
 удай Ыбра
йыма «Сениң сан-саҗаксыз неслиң бо
лар» дийип айдыпды. Шонуң үчин-де,
Ыбрайым көп миллетлериң атасы бол
мага хич умыдының галмандыгына
гарамаздан, иманы себәпли умытдан
дүшмеди. 19 Ол яшының йүзе голай
лап, билинде кувватының галманды
гына, Сараның өнелгесиздигине гара
маздан, иманында говшамады. 20 Ху
дайың берен вадасына шүбхеленип,
имансызлык этмеди. Терсине, иманда
беркәп, Худайы шөхратландырды. 21 Ол
Худайың Өз берен вадасында тапыл
җакдыгына долы ынанды. 22 Ине, шей
ле иманы үчин Худай «оны догры ха
саплады». 23 Бу сөзлер диңе Ыбрайыма
дегишли дәлдир. 24 Бу бизе, ягны Реб
бимиз Иса Месихи өлүмден дирелден
Худая иман эдип, догручыл хасаплан
янлара хем дегишлидир. 25 Иса Месих
бизиң гүнәлеримиз үчин өлүме табшы
рылып, Худайың назарында акланыл
магымыз үчин дирелдилди.
5‑нҗи бап
Худай билен ярашык
1 Шейлел икде, биз иман ым ыз би
лен акланып, Реббимиз Иса Месих

4:18 Гчк 15:5.
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Римлилер 5
аркалы Худай билен ярашдык. 2 Иса
Месих бизе Худайың мерхеметиниң
гапысыны ачып берди. Биз иман арка
лы бу мерхемете улашып, берк дурус
ве Худайың шөхратына шәрик бол
җакдыгымыза умыт баглап бегенйә
рис. 3 Диңе муңа дәл, эйсем мушак
гатларымыза хем бегенйәрис, себәби
мушакгатларың чыдамы, 4 чыдамың
эрҗеллиги, эрҗеллигиң хем умыды
дөредйәндигини билйәрис. 5 Шейле
умыт бизи утандырмаз, себәби бер
лен Мукаддес Рух аркалы йүрегимиз
Худайың сөйг үсинден дол уп-дашяр.
6 Бизиң өзүмизи акламага гүйҗ үмиз
ёкка, Иса Месих Худайың өңден бел
лән вагтында биз худайсызлар үчин
өлди. 7 Хатда догры адам үчин өлмәге
тайын адамы тапмак кындыр. Йөне
ким билйәр, белки, ягшы адам үчин
өлүп билҗегиң тапылмагы-да ахмал.
8 Эмма Иса Месих хен из гүнәкәркәк,
бизиң үчин өлди. Шейдип, Худай би
зе болан сөйг үсини гөркезди. 9 Шоңа
гөрә-де, Месихиң ганы билен акла
нан болсак, Ол аркалы Худайың га
забындан гутулҗагымыз хем гүррүң
сиздир. 10 Чүнки душманкак Оглуның
өлүми аркалы Худай билен ярашан
болсак, онда Онуң өмри аркалы ха
лас эдилҗегимиз хем гүррүңсиздир.
11 Мундан башга-да, биз Худайың Реб
бимиз Иса Месих аркалы эден ишле
рине бегенйәрис, себәби Ол бизи Ху
дай билен ярашдырды.
Өлүм Адам атадан, яшайыш
Иса Месихдендир
12 Бир ынсан, ягн ы Адам ата зерар
лы гүнә дүнйә аралашды, гүнә болса
өлүмиң гелмегине себәп болды. Ын
санларың әхлиси гүнәли боланы үчин,
өлүм оларың үст үнден хөкүм сүрүп

башлады. 13 Гүнә Кан ун берилмәнкәде дүнйәде барды, йөне Кануның бол
мадык еринде гүнә хасаба алынмаяр.
14 Муңа гарамаздан, Адам атадан баш
лап Муса ченли яшанлар Адам ата
ныңкы ялы гүнә этмеселер-де, өлүм
оларың үст үнден хөкүм сүрди.
Адам ата белли бир дереҗеде өзүн
ден соң гелмели Адамың, ягны Иса
Месихиң нусгасы болды. 15 Эмма Ху
дайың пешгеш берен мерхеметини
Адам атаның гүнәси билен деңешди
рип-де болмаз! Чүнки бир адамың гү
нәси көплери өлүме дучар этди; баш
га бир Адамың, ягны Иса Месихиң
мерхемети аркалы болса көплер Ху
дайың бу пешгешини болдан-бол ал
ды. 16 Хава, Худайың пешгеш берен
мерхемети Адам атаның гүнәси ялы
дәлдир. Себәби бир гүнә җезаланды
рылып, хөк үм эдилмә сезевар этди.
Эмма көп гүнәлерден соң пешгеш
берлен мерхемет акланманы гетирди.
17 Чүнк и бир адам ың гүнәси зерарл ы
ве шол адам аркалы өлүм хөкүм сү
рүп башлады. Эмма Худайың чәксиз
мерхемети билен акланма пешгеши
ниң болл угыны аланларың бары ин
ди бир Адам, ягны Иса Месих арка
лы бакы яшайышда хөкүм сүрерлер.
18 Шейлеликде, бир адамың гүнәси зе
рарлы хеммелериң хөкүме дучар бол
шы ялы, бир Адамың догрулыгы ар
калы-да хеммелере яшайыш берйән
акланма гелди. 19 Бир адамың бита
бынлыгы аркалы көп адамың гүнә
кәр болшы ялы, бир Адамың табын
лыгы аркалы көп адам догручыл бо
лар. 20 Гүнәниң месе-мәлим болмагы
үчин, Кан ун ара гирди. Йөне адам
лар гүнәни көпден-көп этдигисайы,
Худай ың мерхемет и хас-да артд ы.
21 Озал гүнә хөкм үрованл ык сүрүп,
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Римлилер 5, 6
хеммелериң өмүр танапыны гыряр
ды. Инди велин Худайың мерхемети
хөкм үрованлык сүрйәр. Шоңа гөрәде, биз акланып, Реббимиз Иса Ме
сих аркалы бакы яшайша эе болд ук.
6-нҗы бап
Онда нәме, Худай Өз мерхеметини
бизе көпден-көп гөркезсин дийип, гү
нә эдибермелими? 2 Элбетде, ёк! Биз
гүнә бабатда өлд үк ахырын. Онсоң
ненең эдип гүнә ичинде яшап биле
рис? 3 Я-да сиз сува чүмд үрилиш ар
калы Иса Месих билен биригип, ин
ди Онуң өлүмине шәрик болянды
гымызы билмейәңизми? 4 Хава, биз
сува чүмд үрилиш аркалы Месих би
лен өлүп, җайландык. Шоңа гөрә-де,
Атаның шөхратлы гудраты аркалы
Месихиң өлүмден дирелиши ялы, биз
хем тәзе яшайша эе бол уп билерис.
5 Биз Месихиң өлүминде Онуң билен
бириген болсак, онда дирелишиндеде Онуң билен биригерис. 6 Биз мун
дан бейләк гүнәниң гулы болмаз ялы,
көне тебигатымызың Иса Месих би
лен хача чүйленендигини билйәрис.
Биз инди гүнәниң боюнтырыгындан
бошандык. 7 Өлен адам гүнәниң ыг
тыярындан азатдыр. 8 Эгер биз Месих
билен өлен болсак, онда Онуң билен
яшаҗакдыгымыза хем ынанярыс. 9 Биз
Месихиң өлүмден дирелип, асла өл
меҗекдигини, өлүмиң инди Оңа өз
хөкүмини йөредип билмейәндигини
билйәрис. 10 Иса Месих Өз өлүми ар
калы гүнәниң ыгтыярыны мүдими
лик ёк этди. Онуң хәзирки яшайшы
болса диңе Худайың шөхраты үчин
дир. 11 Шоңа гөрә-де, сиз хем өзүңи
зи гүнә үчин өли, Иса Месих билен
биригендигиңиз себәпли Худай үчин
дири сайың. 12 Сиз паны тениңизиң
1

гүнәли хөвеслерине эермез ялы, гү
нәниң өз тениңизе хөк үм сүрмег и
не ёл бермәң. 13 Беден агзаларың ы
зы яманлык гуралы хөкм үнде гүнә
ниң ыгтыярына табшырмаң. Терсине,
өлүмден дирелен хөкм үнде өзүңизи
Худая табшырың. Гой, бедениңизиң
хер бир агзасы Худайың догрулык
гуралы болсун. 14 Шонда гүнә сизе өз
хөк үмини йөретмез, себәби сиз Ка
нуның ыгтыярында дәл-де, мерхеме
тиң ыгтыярындасыңыз.
Догрулыгың гуллары
Инди нәме? Биз инди Кан уның
ыгтыя рында дәл-де, мерхеметиң ыг
тыя рында дийип, гүнә эдибермели
ми? Элбетде, ёк! 16 Эйсем сиз өзүңизи
кимиң табынлыгына табшырсаңыз,
шон уң-да гул уна өврүлйәндиг иңи
зи билмейәң изм и нәме? Сиз нәмә
ниң гул ы: өлүме элтйән гүнән иң
гул ум ы я-да догрул ыга элтйән та
бынл ыг ың гул ы? 17 Хава, сиз гүнә
ниң гул удыңыз, йөне Худая шүк үр,
кабул эден тагл ымат ың ыза йүрек
ден табын болд уңыз, 18 гүнәниң ыг
тыя рындан азат эдилип, догрулык
гуллары болд уңыз. 19 Сизиң ынсан
эҗизлигиңизи назара алып, сизе са
да сөзлер билен айдя рын: сиз озал
беден агзаларыңызы харамлыга ве
гитдигисайы артян биканунлыга таб
шырыпдыңыз. Инди болса беден аг
заларыңызы халал яшайша элтйән
догрул ыга табш ырың. 20 Сиз гүнә
ниң гулларыкаңыз, догрулыгы бер
җай этмекден азатдыңыз. 21 Озал эден
ишлериң изден, ягн ы шинд и утан
ян ишлериңизден нәме бәхбит гөр
дүңиз? Шейле ишлериң соңы өлүм
дир. 22 Йөне инд и гүнән иң ыгт ыя
рындан азат эдилип, Худайың гулы
15
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болд уңыз. Мун уң нетиҗеси халал
яшамаклык, соңы болса бак ы яша
йышд ыр. 23 Чүнк и гүнән иң музд ы
өлүм, Худайың пешгеши болса Реб
бимиз Иса Месих аркалы берилйән
бак ы яшайышдыр.
7‑нҗи бап
Канундан азатлык
Эй, доганлар, сизе Мусаның Ка
нун ын ы билйән адамлар хөкм үн
де йүзленйәрин. Эйсем сиз бу Кан у
ның диңе дири адама өз хөк үмини
йөредйәндигини билмейәңизми нә
ме? 2 Мысал үчин, әрли аялы алып гө
релиң. Ол әри дирикә, бу Кан ун бо
юнча оңа баглыдыр. Эмма әри өлсе,
ол ника кан унындан азатдыр. 3 Эгер
аял әри дирикә башга бирине дурму
ша чыкса, бу зынахорлыкдыр. Эмма
әри өлсе, ол кан ундан азатдыр, баш
га әре барса хем зынахор дәлдир. 4 Эй,
доганларым, сиз бабатда хем шейле
дир. Сиз Иса Месихиң хачдакы өлү
ми аркалы Мусаның Кан уны үчин
өлүсиң из. Худая ягш ы ишлериң и
зиң хасылыны гетирер ялы, сиз инди
башга Бирине, ягны өлүмден дире
лен Иса Месихе дегишлисиңиз. 5 Биз
ынсан тебигатымыза гөрә яшаяркак,
бу Кан ун бизиң беден агзаларымыз
да гүнәли хөвеслери оярярды. Бу хө
веслер бизи гүнәли ишлере имрин
дирип, өлүме элтйәрди. 6 Эмма биз
өзүмизи туссаглыкда саклан Кан ун
бабатда өлүп, ондан азат эдилд ик.
Биз инди Кан уна табын болан көне
йөрелгә гөрә дәл-де, эйсем Мукаддес
Руха эерйән тәзе йөрелгә гөрә Худая
хызмат эдип билерис.
1

Мусаның Кануны гүнәни әшгәр
эдйәр
Онда нәме, Мусаның Кан уны эр
бет бир затмы? Элбетде, ёк! Йөне бу
Канун болмадык болса, мен гүнәниң
нәмедиг ини-де билмездим. Кан ун:
«Башганың задына гөз дикме» дийип
буюрмадык болса, мен мун уң гүнә
дигини хем билмездим. 8 Гүнә болса
бу буйрукдан өз бәхбидини арап, ме
ни хер түйсли ачгөзл үге имриндир
ди. Кан ун ың болмад ык еринде гү
нә өлүд ир. 9 Мен Кан ун берилмән
кә диридим. Эмма Кан ун берленден
соң гүнә җанланды-да, 10 мен өлд үм.
Хава, маңа яшайыш бермели Кан ун
мениң өлмегиме себәп болды. 11 Се
бәби гүнә Кан уның буйругыны ту
тарык эдинип, мени алдава салдыда, ол аркалы өлд үрди. 12 Эмма Ка
нун шонда-да мукаддесд ир; онуң
хер бир буйругы мукаддес, адалат
лы ве оңатдыр.
13 Онда нәме, оңат зат мен иң өлме
гиме себәп болайдымы? Элбетде, ёк!
Мени оңат буйруклар аркалы гүнә
өлд үрд и. Гүнән иң хак ык ы тебига
ты хут шейле аян болмалыды. Шей
дип, гүнәниң нәдереҗеде эрбетдиги
әшгәр болды. 14 Биз Мусаның Кан у
нының Худай тарапындан берленди
гини билйәрис. Мен болса гүнәниң
есирлигиндәки бир эҗиз ынсандырын.
15 Мен өз эдйәнлериме өзүм дүш үне
мок, себәби халаян задымы этмән,
йигренйән задымы эдйәрин. 16 Эгер
мен йигренйән зад ым ы эдйән бол
сам, онда бу Кан уның оңатдыгы би
лен ылалашярын. 17 Эгер шейле болса,
онда эдйәнлерими мен дәл-де, менде
7

7:7 Мср 20:17; Кан 5:21.
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месген тутан гүнә эдйәндир. 18 Мен
де, хава, ынсан тебигатымда оңат за
дың ёкд угыны анык билйәрин. Се
бәби оңат ишлери этмәге ислег им
болса-да, олары амал этмеги башар
маярын. 19 Мен ислейән оңат ишлери
ми этмән, терсине, йигренйән эрбет
ишлерими эдйәрин. 20 Эгер ислемейә
ними эдйән болсам, онда оны инди
мен дәл-де, ичимде месген тутан гү
нә эдйәндир. 21 Шейлеликде, мен дур
мушда шейле йөрелгәниң бардыгы
ны билдим: оңат иши этмекчи болан
бадыма, менде яманлык хәзир бол
яр. 22 Бүтин калбым билен Худайың
Кан унындан леззет алсам-да, 23 беде
нимиң шол йөрелгә йыкгын эдйән
дигини гөрйәрин. Бу йөрелге мениң
аңымдакы йөрелгә гаршы гөрешип,
беденимдәки гүнә йөрелгесине мени
есир эдйәр. 24 Вах, мен багтыгараны
дийсене! Өлүме элтйән бу беденим
ден мен и ким халас эдер? 25 Худая
шүк үр! Ол бизи Реббимиз Иса Ме
сих аркалы халас этди!
Шунл укда, аңым билен Худайың
Кан унына гулл ук этсем-де, ынсан
тебигат ыма гөрә гүнә кан ун ын ың
гул удырын.
8‑нҗи бап
Яшайыш берйән Мукаддес Рух
1 Шейлел икде, Иса Месихе дег иш
ли боланлар а инди асла хөкүм эдил
мез. 2 Себәби яшай ыш берйән Му
каддес Рух мени Иса Месих аркалы
гүнән иң ве өлүм иң ыгт ыя рындан
азат этди. 3-4 Мусаның Кануны ынсан
хөвеслеримизиң хөтдесинден гелип

билмәнсоң, бизи халас эдип билме
ди. Кануның башармадык ишини Ху
дай амала ашырды. Худай дүнйәдәки
гүнә себәпли Өз Оглуны бир гүнәкәр
ынсан кимин иберди-де, Ол аркалы
гүнәни хөкүм этди. Худай муны Ка
нуның адалатлы талапларының биз
де берҗай болмагы үчин амал этди.
Шунл укда, биз инди ынсан хөвесле
римизе гөрә дәл-де, Мукаддес Руха гө
рә яшаярыс. 5 Чүнки ынсан хөвеслери
не гөрә яшаянлар бу хөвеслериң оң
лаян затлары барада пикир эдйәрлер.
Мукаддес Руха гөрә яшаянлар болса
Онуң оңлаян затлары барада пик ир
эдйәндир. 6 Ынсан хөвеслеринден дө
рейән пикирлер адамы өлүме элтйәр.
Мукаддес Рухдан дөрейән пикирлер
болса яшайыш ве парахатлык берйәр.
7 Ынсан хөвеслеринден дөрейән пи
кирлер Худая душмандыр. Себәби
олар Худайың Канунына табын дәл
дир, аслында табын болмагы башар
ян хем дәлдир. 8 Шонуң үчин-де, ын
сан хөвеслерине гөрә яшаянлар Худа
йың гөвн үнден туруп билмез. 9 Эгер
Худай ың Рух ы догрудан-да калбы
ңызда месген тутан болса, сиз ынсан
хөвеслериниң ыгтыярында дәлсиңиз,
сиз Мукаддес Рухуң ыгтыярындасы
ңыз. Кимде Месихиң Рухы болмаса,
ол Месихе дегишли дәлдир. 10 Эгер
Иса Месих калбыңызда месген тутан
болса, онда гүнә зерарлы өлмели бол
саңыз-да, Мукаддес Рух сизе яшайыш
берер, себәби сиз Худайың хузурын
да акланансыңыз. 11 Эгер Иса Месихи
өлүмден Дирелдениң Рухы калбыңыз
да яшаян болса, онда Ол калбыңызда
яшаян Өз Рухы аркалы Иса Месихи

а 8:1 Кәбир голязмаларда ынсан тебигатына гөрә дәл-де, Мукаддес Руха гөрә яша
янлар диен җүмле хем бар.
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дирелдиши ялы, сизиң-де паны тени
ңизи өлүмден дирелдер.
12 Шоңа гөрә-де, эй, доганлар, биз
инди ынсан хөвеслериниң талапла
рына гөрә яшамага борчл ы дәлд и
рис. 13 Эгер сиз ынсан хөвеслериниң
талапларына гөрә яшасаңыз, өлерси
ңиз. Эмма ынсан хөвеслериниң яман
ишлерини Мукаддес Рухуң гүйҗ и
аркалы ёк этсеңиз, яшарсыңыз. 14 Се
бәби Мукаддес Руха эерйәнлер Ху
дайың перзентлеридир. 15 Худай би
зе Өз Рухуны берди. Ол муны гайта
дан гул болуп, горкуда яшамагымыз
үчин дәл, эйсем Онуң перзентлери
бол уп, Мукаддес Рух аркал ы «Аб
ба! а Атам!» дийип чаг ырмаг ымыз
үчин амал этди. 16 Мукаддес Рух би
зиң рухумыз билен бирликде Худа
йың перзентлеридигимизе гүвә геч
йәр. 17 Шейлеликде, перзентлери бо
лан болсак, онда мирасдүшеридирис.
Худайың мирасдүшерлери болян бол
сак, онда Иса Месихиң хем мирас
дашларыд ырыс. Биз Иса Месихиң
гөрен гөрг үлерине шәрик болян бол
сак, онда Онуң шан-шөхратына хем
шәрик боларыс.
Гөргүлер ве шөхрат
18 Мен иң пик иримче, шу вагтк ы
гөрг үлеримизи бизе аян болҗак геле
җекки шөхрат билен деңешдирип-де
болмаз. 19 Худайың Өз перзентлери
ниң шөхратыны аян этҗек пурсадына
бүтин ярадылыш хем сабырсызлык
билен гарашя р. 20-21 Себәби ярад ы
лыш өз ислеги боюнча дәл-де, Худа
йың ислеги боюнча пучл уга табын
бол упды. Инди болса Худайың пер
зентлерин иң шан-шөхрата говшан

а

пурсадында ярадылыш өзүниң хем
чүйреме нәлетинден азат эдилип, шол
шөхрата говшарын дийип умыт эд
йәр. 22 Биз бүт ин ярад ыл ыш ың шу
вагта ченли ахы-нала чекип, бургы
җебирлерини чекйәндигини билйә
рис. 23 Диңе бир ярадылыш дәл, эй
сем гелеҗекдәк и шөхратың кепили
хөкм үнде Мукаддес Рухы алан биз
хем ахы-нала чекйәрис. Себәби биз
өзүмизиң огуллыга алнып, бедени
мизиң чүйремеден азат эдилмег и
не сабырсызлык билен гарашя рыс.
24 Биз халас эдилен им из үчин, ин
ди бу умыдымыз бардыр. Йөне гөзе
гөрн үп дуран умыт асла умыт дәл
дир. Гөрүп дуран задына умыт баг
лаян бармы нәме? 25 Биз гөрмейән за
дымыза умыт баглап, шоңа сабырлы
лык билен гарашяндырыс. 26 Мукаддес
Рух хем эҗизлигимизде бизе көмек
берйәр, себәби биз хатда нәхили ве
нәме барада дилег этмелидигимизи
хем билмейәрис. Эмма Мукаддес Ру
хуң Өзи сөз билен беян эдип болма
җак иңңилдилер билен бизиң үчин
төвелла эдйәр. 27 Ынсан йүрегиниң
җүмм үшини билйән Худай Мукад
дес Рухуң пик ирлерине дүш үнйән
дир. Себәби Мукаддес Рух Худайың
ислегине гөрә Онуң халкы үчин ял
баряндыр. 28 Биз Худайы сөййәнлер ве
Онуң максадына гөрә чагырыланлар
үчин хемме задың оларың пейдасы
на эдилйәндигини билйәрис.
29 Чүнк и Худай олары эзелден сай
лап-сечди ве Оглуна меңзетмеги овал
дан карар этди. Ол муны Иса Месихиң
көп санлы доганларының арасында
новбахар болмагы үчин амал этди.
30 Худай эзелден сайлап-сеченлерини

8:15 Абба – арамейче бу сөз Атам диймеги аңладя р.
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чаг ырд ы, чаг ыранларын ы аклад ы,
акланларыны шан-шөхрата беследи.

9-нҗы бап

Худайың сөйгүси

Худайың сайлап-сечен халкы

Булардан башга айдара зат гал
дымы? Худай бизлик болса, ким бизе
гаршы чыкып билер? 32 Худай хатда
Өз Огл уны аяман, Оны бизиң гүнә
леримиз үчин өлүме табшыран болса,
онда Онуң билен бирликде бейлеки
затларың барыны хем эчилмезми нә
ме?! 33 Худайың сайлап-сеченлерини
айыпламага ким милт эдер? Хич ким,
себәби олары Худайың хут Өзи акла
яр! 34 Худайың халк ыны ким хөк үм
эдип билер? Хич ким, себәби өлүм
ден дирелен Иса Месих Худайың са
гында отурып, бизиң үчин төвелла
эдйәр. 35 Биз гөрг үдир мушакгатла
ры чекйәрис, ызарланмалара, ачлы
га, мәтәчлиге дучар боля рыс, ховпхатара ве өлүм ховпуна сезевар эдил
йәрис. Эйсем буларың бары бизи Иса
Месихиң сөйг үсинден айрып билер
ми? Элбетде, ёк! Себәби Мукаддес
Язгыларда шейле язылгыдыр:
36 « Биз хер гүн Сениң үчин
өлдүрилйәрис,
дамагы чалынҗак гоюн
сайылярыс».
37 Йөне биз өзүм изи Сөййән арка
лы бу кынчылыкларың барыны ең
йәрис. 38-39 Себәби мен не өлүмиң, неде яшайшың, не перишделериң, не-де
җынларың, не хәзирки, не гелеҗекки
ягдайларың, не-де гүйчлериң, не бе
лентлигиң, не-де чуңл угың – ярады
лан затларың бириниң-де бизи Реб
бимиз Иса Месих аркалы аян болан
Худайың сөйг үсинден айрып билме
җекдигине берк ынанярын.

Мен иң улы гайг ым, йүрег им
де дынгысыз агырым бар. Мунуң ха
кыкатдыгына, ялан сөзлемейәндиги
ме Иса Месихиң адындан гүвә гечйә
рин. Сөзлериме Мукаддес Рух аркалы
ынсабым-да шаятдыр. 3-4 Хава, мен га
ныбир доганларым болан ысрайыл хал
кының Иса Месихден айра дүшенин
ден, өзүмиң гаргыша галып, оларың
хатырасына Месихден айра дүшмәгеде кайылдырын. Худай олары огуллы
га алды, олара Өз шан-шөхратыны аян
эдип, олар билен әхт баглашды. Ол Ка
нуны ве ыбадатханадакы хызматы ола
ра ынанды, вадаларыны хем олара бер
ди. 5 Олар бейик ата-бабаларымызың
неслидир. Иса Месих хем ынсан теби
гаты боюнча олардан гелип чыкандыр.
Бүтин барлыгың Хөк үмдары болан
Худая бакы шөхрат болсун! Омын!
6 Мен Худай Өз вадасында тапылма
ды диемок. Себәби аслы ысрайыл бо
ланларың бары хакыкы ысрайыл дәл
дир. 7 Ы
 брайымың неслинден болан
ларың-да бары онуң хакыкы перзенди
дәлдир. Себәби Мукаддес Язгыларда:
«Сениң адың Ысхагың несли аркалы
довам эдер» дийип язылгыдыр. 8 Дий
мек, Ыбрайымың неслинден болан
ларың барына Худайың перзенди ди
йип болмаз. Диңе вада гөрә догланлар
Ыбрайымың хакыкы несли хасаплан
яндыр. 9 Ч
 үнки: «Белленен вагтда до
ланып геленимде, Сараның бир оглы
болар» дийлип вада берлипди. 10 Мун
дан башга-да, Ребеканың экизлери
Ысав билен Якубы ятлалы. Оларың

31

8:36 Зеб 43:23.

9:7 Гчк 21:12.

1-2

9:9 Гчк 18:14.

1602

Римлилер 9
икиси-де бир атадан, ягны атамыз Ыс
хакдан доглупды. 11-12 Й
 өне экизлер хе
низ догулманка, хениз яманлык я яг
шылык этмәнкә, Худай Ребека «Улусы
кичисине гул болар» дийип айдыпды.
Бу сөзлер сайланып-сечилмәниң ын
сан ишлерине дәл-де, диңе Чагыра
на баглыдыгыны мәлим этмек үчин
айдылыпды. 13 Хава, Мукаддес Яз
гыларда: «Мен Якубы сайладым, эм
ма Ысавы рет этдим» дийип язылгы
дыр. 14 Муңа нәме диели? Эйсем Ху
дай адалатсызмыдыр? Элбетде, ёк!
15 С
 ебәби Ол Муса: «Мен ислән адамы
ма мерхемет, ислән адамыма хем ре
хим-шепагат эдерин» дийип айдыпды.
16 Шон уң үчин-де, сайланып-сечилме
адамың ислегине я-да тагалласына
дәл-де, Худайың мерхеметине баглы
дыр. 17 Х
 удай Мукаддес Язгыларда Мү
сүриң фараонына: «Мен Өз гүйҗүми
сенде гөркезип, адымы тутуш дүнйә
җар этмек максады билен сени паты
ша этдим» дийип айдыпды. 18 Шейле
ликде, Худай исләнине рехим-шепагат
эдйәр, исләниниң йүрегини гаталдяр.
19 Онда менден: «Эгер шейле бол
са, онда нәме үчин Худай адамлары
язгаря р? Онуң ислегине гаршы чы
кып билҗек бармы?» дийип сорама
гың мүмкин. 20 Хей, адам, Худая геп
гайтарар ялы, сен киммишиң? Хейде ясалан зат өзүни ясандан: «Нәме
үчин мен и бейле ясад ың?» дий ип
сорап билерми? 21 Эйсем күйзегәриң

шол бир тоюндан ислән габыны: би
рини той-байрамлар үчин, бейлеки
сини гүнделик ишлер үчин ясамага
хак ы ёкмы нәме? 22 Худай Өз гудра
тыны гөркезмек үчин, хеләкчилиге
доглан адамларың үст үне газабыны
дөк үп билйәр. Йөне Ол Өзүн и га
запландырян адамлара улы сабыртакатлык эдйәндир! 23 Худай Өзүниң
өңден шөхрат үчин тайярлап, мерхе
мет эденлерине Өз шөхратының бай
лыгыны билдирмек үчин шейле са
быр-такатлы боляндыр. 24 Худайың
шейле мерхемет эденлериниң ве ча
гыранларының арасында диңе яху
дылар дәл, эйсем башга миллетлер
хем бардыр. Хава, буларың арасын
да биз хем бард ырыс. 25 Худай Хо
шея пыгамбер аркалы шейле диййәр:
«Мениң халкым болмадыга
„Халкым“ диерин,
сөйгүли болмадыга
„Сөйгүлим“ диерин.
26 Олара: „Сиз Мениң халкым
дәлсиңиз“ дийлен ерде,
„Сиз дири Худайың
огулларысыңыз“ дийлер».
27 И
 шая пыгамбер хем Ысрайыл ба
рада шуны җар этди: «Ысрайыл хал
кы деңиз якасындак ы чәге дей көп
болса-да, диңе бирнәчеси халас бо
ларлар. 28 Чүнки Реб Өз чыкаран хө
күмини тут уш ер йүзүнде тизара ве
гутарныклы амала ашырар». а 29 И
 шая
хем өңден шулары айдыпды:

а

9:28 Кәбир голязмаларда 28‑нҗи аят шейле гөрн үшде гелйәр: Реб Өз чыкаран хө
күмини тизара ве гутарныклы догрулык билен ерине етирер, чүнки Ол ишини ер йү
зүнде тиз амала ашырар.
9:11-12 Гчк 25:23. 9:13 Мал 1:2-3. 9:15 Мср 33:19. 9:17 Мср 9:16.
9:20 Иша 29:16; 45:9. 9:25 Хош 2:23. 9:26 Хош 1:10. 9:27-28 Иша 10:22-23.
9:29 Иша 1:9.
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Римлилер 9, 10
«Эгер Хөкмүрован Реб
зүрятларымызы аман
галдырмадык болсады,
Содом ялы болардык,
Гомора меңзәрдик».
Ысрайылың имансызлыгы
Бу нәме дий илд иг и? Худай ың
хузурында акланмага ымтылмадык
миллетлер иман эдип, акландылар.
31 Ысрай ыл халк ы болса Мусан ың
Кан уныны берҗай этмек аркалы ак
ланмакчы болды, йөне муны башар
мады. 32 Нәме үчин? Себәби оларың
ымтылышлары имана дәл-де, Кан у
на даянды. Олар «Бүдреме дашына»
бүдредилер. 33 Х
 удай Мукаддес Язгы
ларда олара бу даш барада айдыпды:
«Ине, Мен Сионда бүдреме Дашыны,
йыкян Гая гойярын; Оңа бил баглан
утандырылмаз».
30

10-нҗы бап
Эй, доганлар, ысрайыл халкының
халас болмагы мениң көң үл күйсе
гимдир. Мен бу хакда элмыдама Ху
дая дога-дилег эдйәрин. 2 Чүнки Ху
дайың буйрукларыны берҗай этмек
де оларың дийсең ыхласлыдыгына
өзүм дири шаят. Эмма шейле ыхлас
лы болсалар-да, оларың Худай хакда
хакыкы билими ёк. 3 Олар Худайың
догрулыгына дүшүнмедилер. Шонуң
үчин-де, Мусаның Кануныны берҗай
этмек аркалы акланҗак бол уп, Худа
йың догрулыг ына табын болмады
лар. 4 Иса Месих болса бу Кан уның
максадыны амала ашырды. Шон уң
үчин-де, Оңа иман эдйән хер кес Ху
дай тарапындан акланандыр. 5 К
 ануна
1

даянян догрулык барада Муса шейле
язяр: «Оны берҗай эдйән адам аман
галар». 6-7 И
 мана даянян догрулык ба
рада, болса ол шейле диййәр: «„Ол
ере ким чыкар?“, (ягны Месихи гөк
лерден индирмек үчин), „Дүйпсүз чу
кура ким инер?“, (ягны Месихи ди
релтмек үчин) – дийип, өз-өзүңден
сорама». 8 Шейле-де, имандан болан
догрулык: «Бу сөз саңа якындыр, ол
сениң агзыңда ве йүрегиңдедир» дий
йәр. Бу сөз болса бизиң вагыз эдйән
иманымыз хакдакы хабардыр. 9 Шо
ңа гөрә-де, эгер сен агзың билен Иса
Месихиң Ребдигини ыкрар этсең, Ху
дай ың Оны өлүмден дирелден ине
йүрекден иман этсең, халас болар
сың. 10 Чүнки чын йүрекден иман эд
йән адам акланар, агзы билен ыкрар
эдйән хем халас болар. 11 Мукаддес
Язгылар хем: «Оңа бил баглан утан
дырылмаз» диййәндир. 12 Бу яхуды
лара-да, бейлек и миллетлере-де де
гишлидир. Себәби хеммелериң Реб
би бирдир, Ол Өзүни чагырянларың
барына сахыдыр. 13 Ч
 үнки: «Ребби ча
гыран хер бир ынсан халас болар».
14 Йөне адамлар Худая иман этмесе
лер, Оны нәдип чагырсын? Худай ба
рада эшитмеселер, Оңа нәдип иман
этсин? Худай барада вагыз эдилме
се, адамлар Ол барада нәдип эшит
син?! 15 Эгер вагызчылар иберилме
се, нәдип вагыз эдилсин? Вагызчылар
барада Мукаддес Язгыларда шейле
язылгыдыр: «Хош Хабары ыглан эд
йәниң гелши не гөзелдир!». 16 Й
 өне бу
хабары хеммелер кабул этмеди. Ишая
хем бу барада: «Я Реб, бизиң хабары
мыза ким ынанды?» дийип сорая р.

9:33 Иша 8:14; 28:16. 10:5 Лев 18:5. 10:6-7 Кан 9:4; 30:12-13. 10:8 Кан 30:14.
10:11 Иша 28:16. 10:13 Ёвл 2:32. 10:15 Иша 52:7. 10:16 Иша 53:1.
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Римлилер 10, 11
17 Шунл укда, иман эшитмекден, ха
ва, Иса Месих хакдакы Хош Хабары
эшитмекден дөрейәндир. 18 Й
 өне мен
шуны сорамакчы: эйсем ысрайыл хал
кы Хош Хабары эшитмедими? Элбет
де, эшитди, себәби Мукаддес Язгы
ларда шейле язылгыдыр:
«Тутуш ер йүзүне яйрандыр
олаң овазы,
дүнйәниң дөрт күнҗегине –
олаң сөзлери».
19 И нд и шун ы хем сорай ын: я ыс
райыл халк ы дүш үнмедимикә? Эл
бетде дүш үнди, себәби Худай Муса
аркалы олара:
«Мен хем миллет болмадыклар
билен сени габандырарын,
акмак бир халк билен оларың
гахарыны гетирерин»
дийипди. 20 Ишая хем:
«Мени агтармаянлар Мени
тапдылар,
Мени сорамаянлара Өзүми
аян этдим»
дийип, Реббиң сөзлерини батыргай
лык билен мәлим эдйәр.
21 Ысрай ыл хакда болса Реб: «Мен
питнечи ве өздиенли халка гүнузын
эллерим и узад ып отырын» дий ип
айдяр.

11‑нҗи бап
Худая садык галанлар
1 Инди шуны сорайын: эйсем Худай
Өз халкыны рет эдәйдимикә? Элбет
де, ёк! Мен-де Ыбрайымың неслинден,

беня м ин тиресинден болан ысра
йылларың биридирин. 2 Худай Өзү
ниң эзелден сайлап-сечен халкыны
рет эденок. Я-да Мукаддес Язгылар
да Ыляс пыгамбер барада языланлар
ядыңызда дәлми? Ол Худая ысрайыл
халкы барада арз эдип, шейле диййәр:
3 « Я Реб, ысрай ыллар Сен иң пыгам
берлериңи өлд үрип, гурбанлык сы
паларың ы йыкд ылар, еке мен гал
дым. Олар җаныма каст этмек үчин,
инди мени ызарлап йөрлер». 4 Шон
да Худай оңа нәме җогап берди? Ху
дай: «Мен Ысрайылда Багал бут уна
сежде этмедик еди мүң адамы Өзүме
айрып гойд ум» дийди. 5 Шон уң ялы
хәзирки вагтда хем Худая садык га
ланлар бар. Олар Худайың мерхеме
тине гөрә сайлананлардыр. 6 Мерхеме
те гөрә сайланан болсалар, онда ын
сан ишлерине гөрә сайланан дәлдир.
Ёгса мерхемет мерхемет болмазды. а
7 Инд и нәме? Ысрай ыл халк ы дог
рулыга ымтылса-да, оңа етип билме
ди. Оңа диңе сайланып-сечиленлер
етди, галанлары болса өз доң йүрек
лериниң ыгтыя рына табшырылды.
8 Мукаддес Язг ыларда олар барада
шейле язылгыдыр:
«Худай олары агыр ука
батырды,
олара гөрйән гөз,
эшидйән гулак бермеди».
9  Д ав ут хем олар бар ад а шейл е
диййәр:
«Олара өз сачагы гапан ве дузак
болсун,

а 11:6 Кәбир голязмаларда Эгер ынсан ишлерине гөрә сайланан болсадылар, онда бу

эййәм мерхемет-де дәлдир, ёгса иш эййәм иш болмазды диен җүмле хем бар.
10:18 Зеб 18:5. 10:19 Кан 32:21. 10:20-21 Иша 65:1-2. 11:3 1Пат 19:10.
11:4 1Пат 19:18. 11:8 Кан 29:4; Иша 29:10. 11:9-10 Зеб 68:23-24.
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Римлилер 11
бүдреме дашы ве алҗак
җезасы болсун.
10 Гой, гөзлери гараңкырасын,
гөрүп билмесин,
биллери өмүрлик бүкүлип
галсын».
Сапылан балдаклар
Онда шейле сораг йүзе чыкяр: эй
сем яхудылар гайдып галмаз ялы йы
кылайдылармыка? Элбетде, ёк! Хава,
олар Иса Месихи рет этдилер, йөне
оларың бу гүнәси бейлеки миллетле
риң халас эдилмегине себәп болды.
Бейлеки миллетлериң халас эдилме
ги болса яхудыларың габанҗаңлыгы
ны оярмалыды. 12 Хава, яхудыларың
бу гүнәси бүтин дүнйәниң ялканма
гына себәп болды. Оларың бу гүнә
си башга миллетлер үчин бәхбитли
болды. Эгер оларың гүнәси шейле ял
канышы гетирен болса, онда тут уш
Ысрайыл Худая долананда, бу ялка
ныш гөр бак нәхили болар!
13 Инд и болса сизе, ягн ы яхуд ы дәл
лере йүзленйәрин. Худай мени ресул
лыга белләп, сизе Хош Хабары вагыз
этмәге иберди. Мен муңа дийсең буй
санярын. 14 Шунуң билен бирликде сиз
аркалы өз илдешлеримиң габанҗаң
лыгыны оярып, олардан кәбириниң
халас болмагына ярдам эдерин диен
умыдым бар. 15 Хава, Худай ысрайыл
халкыны рет этди. Онуң шейле этмеги
бейлеки миллетлериң хем Худай би
лен ярашмагына мүмкинчилик бер
ди. Эгер Худайың рет этмеси бейле
ки халклара шейле ялканыш гетирен
болса, онда Онуң ысрайыл халкыны
гайтадан кабул этмеги нәмә етирер?
Өлүмден яшайша етирер! 16 Себә
би Худая хөд үр эдилен чөрек мукад
дес болса, шол хамырдан биширилен
11

бейлеки чөреклер хем мукаддесдир;
эгер багың көки мукаддес болса, онуң
шахалары хем мукаддесдир.
17 Хава, баг ың кәбир шахалары дөв
лүп, ябаны зейт уның шахасы болан
сиз оңа сапылдыңыз. Сиз идедилип
етишдирилен зейтуның көкүниң ши
ресине шәрик болд уңыз. 18 Шоңа гө
рә-де, онуң дөвлен шахаларын ың
өңүнде магтанмаң, себәби сиз көки
дәл-де, көк сизи саклаяндыр. 19 Он
да-да сизиң: «Шахалар бизиң сапыл
маг ым ыз үчин дөвүлд и» диймег и
ңиз мүмкин. 20 Сиз мамла, йөне олар
имансызлыгы зерарлы дөвүлди. Сиз
болса иман аркалы дурсуңыз. Шоңа
гөрә, гопбамсырамаң-да, гайтам гор
куң. 21 Себәби Худай багың өз шахала
рыны гайгырмадык болса, онда сизи,
ягны сапылан ябаны шахалары аслада гайгырмаз. 22 Худайың мәхрибан
лыгы ве берклиги барада ойланың.
Ол йык ыланлар үчин беркд ир, си
зиң үчин болса мәхремдир. Эгер сиз
Онуң мәхрибанлыгына бил багласа
ңыз, Ол хем сизе мәхрем болар. Эгер
бил багламасаңыз, сиз хем кесилип
ташланарсың ыз. 23 Йөне ёлдан чы
канлар хем имансызлыкларындан эл
гөтерселер, тәзеден сапыларлар. Се
бәби Худай олары бага сапмагы ба
шаряндыр. 24 Эгер сиз ябаны зейт ун
агаҗ ындан кесил ип, өз тебиг ы хә
сиетлериңизе гарамаздан, идедилип
етишдирилен зейтуна сапылан болса
ңыз, онда аслы бу багдан болан шаха
лар өз зейт унына хас аңсат сапылар!
Тутуш Ысрайыл халас эдилер
25 Эй, дог анл ар, сиз текепбирл и
ге йүз урмаз ялы, шу сырдан хабар
лы болмагыңызы ислейәрин. Худай
башга миллетлерден сайланларының
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барыны халас эдйәнчә, кәбир ысра
йылларың йүреги юмшамаз. 26-27 Ч
 үн
ки тут уш ысрайыл халк ы хут шей
ле халас эдилер. Мукаддес Язгылар
да хем шейле язылгыдыр:
«Мен Якуп неслиниң
гүнәлерини багышланымда,
олар билен эдйән әхтим, ине,
шудур:
Сиондан Халасгәр гелер,
Ол Якуп неслинден
худайсызлыгы айрар».
28 Ысрай ыл халк ы Хош Хабары ка
бул этмән, Худая душман болды. Бу
болса башга миллетлер, ягны сизиң
үчин бәхбитли болды. Йөне ысрайыл
халк ы шонда-да Худай ың сайлапсечен халк ыд ыр. Худай олары атабабаларының хакы үчин сөййәндир.
29 Чүнк и Худай берен пешгешлерин и
ызына алмаяр, Өз чакылыгыны ятыр
маяр. 30 Сиз хем бирвагтлар Худая та
бын дәлдиңиз. Эмма ысрайылларың
битабынлыгы аркалы Худайың сизе
мерхемет эдиши ялы, 31 олар-да сизе
эдилен мерхемете етҗек бол уп, Ху
дая табын болмаярлар. 32 Чүнки Худай
хеммелере мерхемет этмек үчин, хем
мелери битабынлыгың туссагы этди.
33 Худай ың байл ыг ы, данал ыг ы ве
билими уммасыздыр! Онуң хөкүмле
рини ким дүш үндирип билер? Онуң
ёлларына ким акыл етирип билер?
34 « Реббе ким акыл етирди?
Ким Оңа маслахат берип
билди?
35 Худай бергили болар ялы,
ким Оңа зат берди?»
36 Хич ким! Чүнки бүтин барлык
Худайдан болуп, Ол аркалы
ве Онуң үчиндир!
11:26-27 Иша 59:20-21; 27:9.

Оңа бакы шан-шөхрат болсун!
Омын!
12‑нҗи бап
Худай үчин яшамак
Шоңа гөрә-де, эй, доганлар, Худа
йың мерхеметиниң хатырасы үчин си
зе ялбарярын: өзүңизи Онуң халаҗак
дири ве мукаддес гурбанлыгы хөк
мүнде хөд үрләң. Шейтсеңиз, Худа
йың хузурында мынасып тәрде хыз
мат этдигиңиз болар. 2 Бу дүнйәниң
йөрелгелерине уйгунлашҗак болмаң.
Терсине, пикирлериңизи тәзеләп, өз
гериң. Шейтсеңиз, Худайың ислеги
не дүш үнмеги, ягны Оны нәмәниң
хошал эдйәндигини, нәмәниң оңат ве
кәмилдигини билмеги башарарсыңыз.
3 Өзүме берлен мерхеметден пей
даланып, сизиң хеммәңизе шулары
диййәрин: өзүңизе ёкары баха бер
мәң. Терсине, Худайың хер киме бе
рен иманына гөрә өзүңиз бабатда саг
дын дүшүнҗели болуң. 4 Беденимизи
мысал хөкм үнде алалың: ол бир бол
са-да, агзалары көпд үр, херсиниң-де
өз хызматы бардыр. 5 Биз бабатда хем
шейле: көп болсак-да, Месих аркалы
бир бедендирис, онуң агзалары хөк
мүнде бири-биримизе баглыдырыс.
6 Биз е берлен мерхемет е гөр ә, хер
биримизиң дүрли рух ы пешгешле
римиз бардыр. Шон уң үчин-де, ким
пыгамберлик пешгешини алан бол
са, гой, өзүне берлен имана гөрә пы
гамберлик этсин. 7 Эгер хызмат бол
са, гой, хызмат этсин; өвредиҗи бол
са, гой, өвретсин. 8 Эгер несихатчы
болса, несихат берсин; мәт әчлере
хайыр-сахават эдиҗ и болса, муны
1

11:34 Иша 40:13.

11:35 Эйп 41:3.
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сах ылык билен этсин. Эгер башт у
танлык берлен болса, муны ыхлас
билен ерине етирсин, рехим-шепагат
этмеклик берлен болса, муны гөвүн
җеңлик билен этсин.

21 Яманл ык сенден үст үн гелмесин,
терсине, ягш ыл ык эдип, яманл ык
дан үст үн бол.

Доганлык сөйгүси

Хәкимиете табынлык

Сөйг иң из икий үзл и болмасын.
Яманлыгы йигренип, ягшылыга япы
шың. 10 Бири-бириңизи доганлык сөй
гүси билен түйс йүрекден сөй үң. Би
ри-бириңизи хорматлап, башгалары
өзүң изден ёкары тут уң. 11 Ыхласы
ңыз говшамасын, Мукаддес Рухуң
берйән хыҗувы билен Реббе хызмат
эдиң. 12 Умыдыңызың бардыгына бе
гениң, мушакгатлара чыдамлы болуң,
дога-дилегде эрҗел бол уң. 13 Иман
дакы доганларыңыз мәтәчлик чексе,
олара көмек бериң, мыхмансөер бо
луң. 14 Өзүңизе азар берйәнлере гар
гамаң, терсине, олар үчин ягшылык
диләң. 15 Шатланянларың шатлыгына
шатланың, аглаянларың агысына аг
лаң. 16 Бири-бириңиз билен оңшуклы
бол уң. Текепбир болмаң, сада адам
лар билен дост бол уң, өзүңизи бей
лекилерден акыллы саймаң. 17 Яман
лыга яманлык этмәң, терсине, хем
мелере ягшылык этмәге ымтылың.
18 Оңард ыг ың ыздан хеммелер билен
парахат яшаҗак бол уң. 19 Эй, эзизле
рим, өзүңиз ар алҗак болмаң, муны
Худая табшырың. Себәби Реб: «Өч
Мениңк идир, җезаландырҗак Мен
дирин» диййәр. 20 Гайтам Мукаддес
Язгыларда языланлары берҗай эдиң:
«Душманың ач болса, оңа нан бер,
сувсан болса, сув бер.
Шонда онуң башына көз
гоярсың».

Хер бир ынсан өз үст үнден хө
күм сүрйән хәк им ие те табын бол
сун, себәби Худай тарапындан бол
мадык хәк имиет ёкд ур. Хөк үм сүр
йән хәкимиетлер Худай тарапындан
белленендир. 2 Шоңа гөрә, хәк имие
те гаршы чыкян хер кес Худая гаршы
чыкып, җеза дучар болар. 3 Ягшы иш
эдйәнлер хәк имиет ёлбашчыларын
дан горкмаярлар. Олардан яман иш
эдйәнлер горкяндырлар. Хәк имиет
ден горкман яшасың гелйәрми? Яг
шы ишлери эт, шонда хәк имиет се
ни тарыплар. 4 Себәби хәк имиет ёл
башч ысы сен иң ягш ыл ыг ың үчин
Худайың хызматкәридир. Яман иш
эдйән болсаң, хәк им ие т ёлбашч ы
сындан горк, себәби ол гылыҗы йө
не ере гөтерйән дәлдир. Ол Худайың
хызматкәридир, яман иш эдени җеза
ландырып, Худайың газабыны онуң
үст үнден индерйәндир. 5 Шоңа гөрә,
диңе җеза дучар болмак горкусындан
дәл, эйсем ынсабыңызы пәк сакламак
үчин хәкимиете табын болмалыдыр.
6 Сиз салг ытлары хем шу себәбе гөрә
төлейәнсиңиз. Себәби хәк имиет ёл
башчылары өз борчларыны берҗай
этмек билен, Худая хызмат эдйән
дирлер. 7 Шоңа гөрә-де, хер кесе бе
рилмелисини: салгыт болса – салгы
ды, гүмрүк болса – гүмрүги, горкы
болса – горкыны, хормат болса – хор
маты бериң.

9

12:19 Кан 32:35.

13‑нҗи бап

1

12:20 Сүл 25:21-22.
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Бири-бириңизи сөйүң
Бири-бириң изе сөйг үден башга
бергиңиз болмасын, себәби якыны
ны сөййән адам Мусаның Кан уны
ны берҗай эдйәндир. 9 Чүнки «Зына
этме, адам өлд үрме, огурлык этме а ,
башганың задына гөз дикме» диен ве
башга буйрукларың бары «Якыны
ңы өзүңи сөйш үң ялы сөй» диен буй
рукда җемленендир. 10 Якыныны сөй
йән адам оңа яманлык эдйән дәлдир.
Шейдип, башгалары сөййән адам Му
саның Кан уныны берҗай эдйәндир.
11 Шон уң үчин-де, бири-бириң изи
сөй үп яшаң, хәзир замананың нәхи
лидигини билйәнсиңиз. Укудан оян
малы сагадымыз гелип етди, себәби
бизиң халас болмалы пурсадымыз
Иса Месихе иман эден вагтымызда
кыдан хас голайландыр. 12 Гиҗе ге
чип, гүнд из голайлад ы. Шоңа гө
рә түмл үгиң ишлерини гойболсун
эдип, нуруң ярагларыны дакыналың.
13 Кейпи-сапалык, серхошл ык, зына
хорлык, азгынлык, гөриплик, даваҗенҗел этмән, гүндизе ярашян тәрде
эдепли яшалың. 14 Ынсан хөвеслери
ңизи нәдип канагатландыраркам ди
йип ойланмаң-да, гайтам, Реббимиз
Иса Месихе беслениң.
8

14‑нҗи бап
Доганыңы язгарма
1 Иман ы говшаг ы онуң гарай ыш
лары барада җеделлешмезден кабул
эдиң. 2 Мысал үчин, кәбирлериң има
ны хемме зады иймәге ыгтыяр этсе,

а

кәбирлериңки диңе гөк өнүмлери ий
мәге ыгтыяр эдйәндир. 3 Ислендик та
гамы ийип билйән иманлы иймейән
иманла әсгермезлик этмесин; ийме
йән-де хемме зады иййәни язгарма
сын, себәби Худай оны кабул эден
дир. 4 Башга бириниң хызматкәрини
язгарар ялы сен киммишиң?! Хыз
маткәриң өзүне буйруланлары бер
җай эдип-этмәндигини диңе онуң хо
җайыны кесгитлейәндир. Йөне хыз
маткәр өзүне буйруланлары берҗай
эдип билер, себәби онуң хоҗайыны
Ребдир, Ол хызматкәрини кувватлан
дырмагы башаряндыр.
5 Кәбир адамлар бир гүн и бейле
ки гүнлерден хас ваҗып сайяндыр,
кәбирлери болса хемме гүнлери дең
гөрйәндир. Гой, мундан бейләгем хер
ким өз ынанҗына гөрә пикир эдибер
син. 6 Ким хайсыдыр бир гүни ваҗып
сайян болса, муны Реб үчин сайян
дыр. Ким хемме зады иййән болса, Реб
үчин иййәндир, себәби ол иййән затла
ры үчин Худая шүкүр эдйәндир. Ким
кәбир затлары иймейән болса, Реббиң
хатырасы үчин иймән, Худая шүкүр
эдйәндир. 7 Хич биримиз өзүмиз үчин
яшаян дәлдирис, хич биримиз өзүмиз
үчин өлйән дәлдирис. 8 Яшаян болсак,
Реб үчин яшаяндырыс, өлйән бол
сак, Реб үчин өлйәндирис. Шоңа гө
рә, яшасак-да, өлсек-де, Реббе дегиш
лидирис. 9 Себәби Иса Месих өлүле
риң-де, дирилериң-де Ребби болмак
үчин өлүп, дирелди. 10 Онда нәме үчин
кәбирлериңиз өз доганыңызы язгаряр
сыңыз? Нәме үчин кәбирлериңиз өз
доганыңыза әсгермезлик эдйәрсиңиз?

13:9 Кәбир голязмаларда ялан шаятлык этме диен җүмле хем бар.

13:9 Мср 20:13-17; Лев 19:18; Кан 5:17-21.
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Бизиң барымыз Худайың а хөкүм күр
сүсиниң өңүнде дурмалы дәлми нәме?
11 Ч
 үнки Мукаддес Язгыларда шейле
язылгыдыр:
«Реб: „Өз барлыгымдан ант
ичйәрин,
хер кес өңүмде дыз эпер,
хер бир дил Мени алкышлар“
диййәр».
12 Хава, хер биримиз Худайың өңүн
де өзүмиз үчин җогап берерис. 13 Шоңа
гөрә-де, бири-биримизи язгармалың.
Гайтам, доганымызың бүдрәп, йы
кылмагына себәп болайҗак херекет
лерден сакланмагың пикирини эделиң.
14 Мен хич бир зад ың өз-өзүнден
харам дәлдигини билйәрин, Реббим
Иса Месих хем мени бу бабатда ынан
дыря р. Йөне ким хайсыдыр бир за
ды харам сайя н болса, онуң үчин
харамдыр. 15 Эгер сен доганыңы ын
җыдайҗак зад ы иййән болсаң, он
да оны сөймед иг иңд ир. Иййән та
гамың зерарлы өз доганыңың има
ныны вейран этме, Иса Месих онуң
угрунда өлди ахырын. 16 Шейлелик
де, ягшы сайян затларыңыз эрбет гүр
рүңлериң дөремегине себәп болма
сын. 17 Чүнк и Худайың Шалыгы ий
мек-ичмек дәл-де, Мукаддес Рухуң
пешгеш берйән догрулыгы, парахат
лыгы ве шатлыгыдыр. 18 Ким Иса Ме
сихе шейле хызмат эдйән болса, Ху
дайы хошнут эдип, адамларың хорма
тына мынасыпдыр. 19 Шонуң үчин-де,
парахатлыга, бири-биримизи иманда

гүйчлендирмәге ярдам этҗек ишле
ри этмәге дырҗашалың. 20 Хайсыдыр
бир тагам зерарлы Худайың ишини
вейран этмәлиң. Хемме зат тәмиздир,
йөне доганының иманда бүдремеги
не себәп болян зады иййән адам нә
догры эдйәндир. 21 Эт иймек, шерап
ичмек я-да хайсыдыр башга бир зат
доганыңың бүдремегине себәп бол
ян болса, олары этмезлик ягшыдыр.
22 Ийип-ичмеклик барадак ы ынанч
ларыңы диңе өзүң ве Худай билсин.
Өз ынанҗ ына гөрә херекет эдип,
өз-өзүни язгармаян адам багтлыдыр.
23 Ийип-де, өз иййән и барада шүбхе
ленйән адам эййәм хөкүм эдилендир,
себәби ол өз иманына гөрә херекет
эдйән дәлд ир. Имана гөрә эдилме
дик зат гүнәдир. б
15‑нҗи бап
Ылалашыклы болуң
Биз, иман ы гүйчл үлер, диңе өз
гөвн үмизден турҗак болмалы дәл-де,
гайтам, иман ы говшакларың эҗиз
ликлерине геч иримл и болмал ыд ы
рыс. 2 Бизиң хер биримиз өз якыны
ның иманыны гүйчлендирҗек затла
рың пикирини эдип, онуң гөвн үнден
турмалыдырыс. 3 Себәби «Саңа дил
етирйәнлериң геп и баш ыма инд и»
дийип язылышы ялы, хатда Иса Ме
сиххем Өз гөвн үнден турҗак болан
дәлдир. 4 Мукаддес Язг ыларда язы
ланларың бары бизе таглым өвретмек
1

а

14:10 Худайың – кәбир голязмаларда Месихиң.
14:23 Кәбир голязмаларың шу бабында 24‑нҗи аятдан 26-нҗы аяда ченли хем
бар. Бейлек и голязмаларда олар 16-нҗы бап 25‑нҗи аятдан 27‑нҗи аятлара ченли
душ гелйәр.

б

14:11 Иша 45:23.

15:3 Зеб 68:10.
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үчин языландыр. Биз Мукаддес Язгы
лар аркалы сабыр-такатлы болмагы
өвренйәрис, оларың берйән теселлиси
аркалы умытлыдырыс. 5-6 Иса Месихе
эерип, Онуң Атасы болан Худайымы
зы бир йүрекден ве бирагыздан шөх
ратландырып билериңиз ялы, гой, са
бырлылыгың ве теселлиниң гөзбашы
болан Худай сизе агзыбирлик берсин.
7 Шоңа гөрә-де, Худай ы шөхратлан
дырмак үчин, Иса Месих сизи нәхили
кабул эден болса, сиз-де бири-бириңи
зи шонуң ялы кабул эдиң. 8 Чүнки Иса
Месих Худайың садыклыгыны аян
эдип, ата-бабалара берлен ваданың
берҗай болмагы үчин яхудыларың
хызматкәри болд ы. 9 Хава, Иса Ме
сих муны яхуды дәллериң хем Худа
йы Онуң мерхемети үчин шөхратлан
дырсынлар дийип этди. Чүнк и Му
каддес Язгыларда шейле язылгыдыр:
«Мунуң үчин миллетлер
арасында Сени алкышларын,
мен Сениң адыңа нагма
айдарын».
10 «Онуң халкы билен шатланың,
эй, халклар!»
дийип хем язылгыдыр.
11 « Ребби шөхратландырың, әхли
миллетлер!
Оңа алкыш айдың, эй, әхли
халклар!» дийип хем
язылгыдыр.
12 И
 шая пыгамбериң китабында хем
шейле язылгыдыр:
«Йышайың Көки пейда болар,
Ол халклара Хөкүмдар болар,
миллетлер Оңа умыт баглар».
13 Мук аддес Рух уң гүйҗ и билен
умыдыңызың артмагы үчин, умыдың

гөзбашы болан Худай иманыңыз ар
калы, гой, сизи шатлыкдан ве пара
хатлыкдан пүреп үр этсин.
Павлус өз ресуллыгы барада айдяр
Эй, доганларым! Мен сизиң яг
шылыкдан долудыгыңыза, хемме за
ды билйәнд иг иң изе, бири-бириң и
зе өвүт бермеги башаряндыгыңыза
берк ынанярын. 15 Йөне шонда-да, си
зе кәбир затлары ятлатмак үчин, шу
хатымың кә ерини батыргайлык би
лен яздым. Чүнки Худай маңа мерхе
мет эдип, 16 мени Иса Месихиң хыз
маткәри хөкм үнде башга миллетле
риң арасына иберди. Мен олара Хош
Хабары ваг ыз эдип, өз руханылык
борҗумы берҗай эдйәрин. Шейдип,
бу миллетлер Мукаддес Рух аркалы
Худайың мукаддес халк ы ве Онуң
халаян садакасы болар. 17 Шоңа гөрә,
буйсанайсам-да, диңе Иса Месих ар
калы Худая хызмат эдйәндигиме буй
санарын. 18 Хава, муны батыргайлык
билен диййәрин, себәби башга мил
летлериң Худая табын болмагы үчин,
Иса Месихиң өзүм аркалы эден иш
лери барада айдяндырын. Ол муны
сөзде ве ишде, 19 аламатлар, мугҗы
залар ве Мукаддес Рухуң гүйҗи ар
калы амал этди. Шейлеликде, мен
Иерусалимден Иллирия велаятына
ченли айланып, Иса Месих барадакы
Хош Хабары долы яйратдым. 20 Ме
ниң гөвүн арзувым башга бириниң
тутан биня дының үст үнде гурман,
Месихиң ады хениз эшидилмедик
ерлерде Хош Хабары ваг ыз этмек
дир. 21 Чүнк и Мукаддес Язг ыларда
шейле язылгыдыр:
14

15:9 Зеб 17:50. 15:10 Кан 32:43. 15:11 Зеб 116:1.
15:21 Иша 52:15.

15:12 Иша 11:10.

1611

Римлилер 15, 16
«Ондан хабарсыз боланлар Оны
гөрерлер,
Ол хакда эшитмедиклер инди
дүшүнерлер».
22 Энчеме гезек сынан ышанд ыг ы
ма гарамаздан, хут шу хызматым се
бәпли сизиң яныңыза көпден бәри ба
рып-да билмедим.
Павлус Риме гитмәге ниетленйәр
Инди болса бу себитлердәки иши
ми тамамладым. Мен көп йыллардан
бәри сизе бармагы арзув эдендигим
үчин, 24 Испания баряркам яныңыза
совлуп гечерин. Аз салымлык болса-да,
сизиң билен дидарлашанымдан соң, ёл
шайымы тутуп, мени ёла саларсыңыз
диен умыдым бар. 25 Хәзир болса Худа
йың халкына хызмат этмек үчин Ие
русалиме барярын, 26 себәби Македо
ниядакы ве Ахаядакы йыгнаклар Ие
русалимдәки йыгнагың мәтәчлерине
мадды көмегини ибермеги макул гөр
дүлер. 27Хава, олар муны гөвүнҗеңлик
билен этдилер, аслында олар шейле-де
этмелидилер. Чүнки яхуды иманлы
лар башга халклар билен өз рухы па
таларыны пайлашдылар. Шоңа гөрә-де,
башга халклар хем өз гезегинде олара
мадды мәтәчликлеринде көмек бермә
ге борчлудырлар. 28 Мен оларың мадды
көмегини Иерусалиме етирип, бу иши
битиренимден соң, сизиң үстүңиз би
лен Испания уграмакчы. 29 Сизиң яны
ңыза баранымда болса, билеликде ге
чирҗек вагтымызы Иса Месихиң бол
дан-бол ялкаҗакдыгына ынанярын.
30 Эй, доганлар, Реббим из Иса Ме
сихиң ве Мукаддес Рухуң сөйгүсиниң
хатырасына ялбарярын: мениң үчин
Худая дога-дилег этмек билен, мениң

гөрешиме гошулың. 31 Хава, Яхудыя
дакы имансызларың маңа зыян етир
мезлиги үчин, Худайың шол ердәки
халк ы тарапындан Иерусалимдәк и
хызматымың кабул эдилмеги үчин
Худая дога-дилег эдиң. 32 Онсоң, Ху
дай ёл берсе, яның ыза шатл ык би
лен барып, сизиң билен бираз дынч
аларын. 33 Парахатлык Худайы, гой,
сизиң барыңыза яр болсун! Омын!

23

а

16-нҗы бап
Соңкы саламлар
Кенхреядакы йыгнагың хызматчы
сы аял доганымыз Фибини сизе таб
шыря рын. 2 Оны Реббимизиң хак ы
үчин, иманлылара гелишйән тәрде
мыхман алың, әхли мәтәчликлеринде
көмек бериң. Чүнки ол көплере, шол
санда маңа-да энчеме гезек көмек этди.
3 Иса Месихе хызмат эдйән ишдеш
лерим Приска а ве Акила салам айдың.
4 Олар мениң үчин өз җанларыны ховп
астына салдылар; олара диңе мен дәл,
башга миллетлерден болан йыгнаклар
хем миннетдардырлар. 5 Оларың өйүн
де йыгнанян йыгнага-да салам айдың.
Эзиз достум Эпенете хем салам айдың;
ол Азия велаятындакыларың арасында
илкинҗи болуп Иса Месихе иман этди.
6 Сизиң үчин арман-ядаман зәхмет че
кен Меръеме салам айдың. 7 Мениң би
лен туссаглыкда болан тиредешлерим
Андроник билен Юния салам айдың.
Олар ресулларың арасында ат-абрай
газанып, Месихе менден өң иман эдип
дилер. 8 Реб аркалы эзиз достум болан
Омплията салам айдың. 9 Иса Месихе
хызмат эдйән ишдешлерим Урбана,
эзиз достум Ыстаха салам айдың.
1

16:3 Приска – бу Приск илланың бейлек и ады.
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10 Месихиң сад ык шәг ирд и Апе
лә салам айд ың. Аристобул ың өйичерсине хем салам айдың.
11 Тир едеш им Хир од июна салам
айдың. Наркусың ичерсинден Реббе
иман эдйәнлере салам айдың. 12 Реб
үчин арман-ядаман зәхмет чекйән аял
доганларымыз Труфайына ве Труфо
са салам айдың. Реб үчин көп зәхмет
чекйән эзиз аял доганымыз Персе хем
салам айдың. 13 Реб тарапындан сайла
нып-сечилен имандакы доганым Ру
фуса ве онуң энесине салам айдың. Ру
фусың энеси маңа-да хут өз оглы ялы
гараяр. 14 Асинкрите, Флегона, Херме
се, Патроба, Хермә ве оларың янын
дакы доганлара салам айдың. 15 Фило
лога, Юлия, Олимпа, Нерее, онуң аял
доганына ве оларың янындакы Худай
халкының барына салам айдың. 16 Би
ри-бириңизи мәхирли огшап саламла
шың. Иса Месихе дегишли болан йыг
накларың бары сизе салам иберйәр.
17 Эй, доганлар, сизе өвредилен таг
лымата гаршы чыкып, араңызда аг
залалыклары дөредйәнлерден, има
ныңыза бөвет болянлардан әгә болуң
дийип ялбарярын. Шейле адамлардан
гача дуруң. 18 Чүнки олар Реббимиз
Иса Месихе дәл-де, өз гара гарынла
рына хызмат эдйәндирлер. Олар сүйҗи
сөзлер ве яранҗаңлык билен гепләп,
сада адамлары алдава саляндырлар.

19 Сизиң табынлыгыңыз хеммелере мә
лимдир. Мен сизиң шейледигиңизе би
чак бегенйәрин, йөне сизиң ягшыны
ямандан айдың сайгарар ялы пайхаслы
болмагыңызы, яманлыга янашмазлы
гыңызы ислейәрин. 20 Парахатлыгың
гөзбашы болан Худай болса тиз вагтда
шейтаны аякларыңызың астында мын
җырадар. Гой, Реббимиз Иса Месихиң
мерхемети сизе яр болсун! 21 Ишдешим
Тимотеос, тиредешим Лукий, Ясон ве
Сосипатер дагы сизе салам ёллаярлар.
22 Бу хаты кагыза язып отуран мен Тер
тий Реббе иман эдйән доганыңыз хөк
мүнде сизе салам ёллаярын.
23 Мен Павл усы мыхман алып, йыг
наклары өз өйүнде гечирмәге мүмкин
чилик дөреден Гаюс сизе салам ёллаяр.
Шәхериң газначысы Эраст ве доганы
мыз Куварт сизе салам ёллаяр. а 25 Ме
ниң вагыз эдйән Хош Хабарыма, ягны
Иса Месих барадакы таглымата ына
нан сизи иманда беркитмеги башар
ян Худая шан-шөхрат болсун! Бу Хош
Хабар энчеме асырларың довамын
да яшырын сакланып, инди аян эди
лен бир сырдыр. 26 Хава, бу Хош Хабар
аян болды. Ол әхли миллетлериң бакы
Худайың эмрине гөрә Оңа табын бол
магы үчин пыгамберлериң язгылары
аркалы аян эдилди. 27 Дана ве еке-тәк
Худая Иса Месих аркалы бакы шаншөхрат болсун! Омын! б

а

16:23 Кәбир голязмаларда 24‑нҗи аят душ гелйәр: Реббимиз Иса Месихиң мерхе
мети сизиң әхлиңизе яр болсун! Омын!.
б 16:27 25 – 27‑нҗи аятлар кәбир голязмаларда ёк. Олар бейлек и голязмаларда 14‑нҗи
бап 23‑нҗи аятдан соң гелйәр.

	

